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На часі
АКТУАЛЬНО

Субсидії буде перераховано

Безплатні ліки інвалідам
і ветеранам

Понад 3,5 млн українських
сімей отримали субсидії
відповідно до нового порядку.
Таку цифру озвучив
на брифінгу в уряді
міністр соціальної політики
Павло Розенко.

Уряд вніс зміни в Перелік
груп населення, у разі амбу�
латорного лікування яких
лікарські засоби за рецеп�
тами лікарів відпускають
безоплатно або на пільгових
умовах.
Про це повідомляє Департа�
мент гуманітарної та соціальної
політики секретаріату Кабміну.
Тепер таке право надано:
інвалідам та особам, які
отримують державну соціаль�

Олена БУЛАТ

•

Фото автора

Щ

е близько 200 тис. заяв
перебуває на розгляді
в управліннях соціаль�
ного захисту населення місце�
вих державних адміністрацій.
Тож загалом до системи субси�
дій уже залучено 3,8 млн ро�
дин. Варто зазначити, що за
аналогічний період 2014 року,
як свідчать дані Мінсоцполіти�
ки, програмою субсидій охоп�
лено 450 тис. сімей.

ну допомогу, призначену за�
мість пенсії;
дітям із багатодітних родин;
жертвам нацистських пе�
реслідувань, депортованим
особам, які досягли пенсійно�
го віку або є інвалідами;
ветеранам військової служ�
би, органів внутрішніх справ,
податкової міліції, державної
пожежної охорони, Державної
кримінально�виконавчої служ�
би, служби цивільного захисту,
Держспецзв'язку.

•
•
•

Спадкоємці можуть отримати
авто інваліда після його смерті

мити й подати документи, а са�
ме: https://subsidii.mlsp.gov.ua.
Заплановано, що пілотний
проект із попередньої реєстра�
Змінено Порядок забез� тають органам соціального за�
ції звернень щодо призначення печення інвалідів автомобі� хисту населення. Це зроблено
субсидії буде реалізовано в Киє� лями.
з метою посилення соціального
Загальна ситуація
ві та Вінниці, згодом система дія�
захисту інвалідів, дітей�інвалі�
тиме 5
по всій країні. Міністр пові�
Зміни передбачають без� дів та членів їхніх родин і при�
Що стосується оперативності
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домив, що за допомогою елек� коштовну передачу автомобі� ведення нормативно�право�
призначення субсидій, то най�
тронних звернень у подальшо� ля, котрий визнано як гумані� вих актів уряду у відповідність
кращою, за словами міністра,
му планують оформлювати такі тарну допомогу, після смерті до Закону «Про внесення змін
є ситуація в Сумській, Жито�
Легалізація
види соціальної допомоги:
інваліда членам його родини у деякі законодавчі акти Украї�
мирській, Кіровоградській, До�
або спадкоємцям. У разі їх від� ни щодо підвищення рівня со�
нецькій, Полтавській, Вінниць�
при народженні дитини;
кій областях та місті Києві.
у зв'язку з вагітністю та поло� сутності або небажання отри� ціального захисту окремих ка�
ВІЗЬМІТЬ ДО ВІДОМА
Найбільш неповороткими Ро�
гами незастрахованим особам; мати автомобіль, його повер� тегорій ветеранів війни».
Безконтактне
зенко назвав Одеську та Закар�
Розмір штрафу за допуск при усиновленні дитини та
оформлення
патську області, вкотре попе�
дітям, які перебувають під опі�
до роботи без оформлення
редивши обласні держадміні�
До того жтрудових
Міністерство
соці�— кою чи піклуванням;
відносин
страції про можливе загострен� альної політики
планує переве�
30 мінімальних
зарплат, дітям, яких виховують оди�
ня соціальної
ситуації
через
сти оформлення
субсидій2015
та року
нокі матері;
робітники,
няньки…
Мільйони
що з 1 вересня
На 12,3 млн пенсіонерів
гальмування
процесу
отриман�
інших
соціальної допомо�
дітям, батьки яких ухиля�
людей,
зіткнувшись
(кожен
—видів становить
41
тис.
340
грн.
в Україні припадає всього
ня субсидій.
ги в електронну форму. На бри� ються від сплати аліментів;
Згідно із законом про де� ну тощо). Після того як місто чи
свого часу) з таким�от хазяїном,
Розмір
адміністративної
Також міністр
акцентував
ува� фінгу
комунізацію в Україні очіку� вулицю перейменують, місце�
малозабезпеченим сім'ям;
9,4 млн громадян,
опинилися
перед вибором:
на�Павло Розенко презенту�
відповідальності
становить
гу на тому,
що для
вав електронну систему, по�
особам, які здійснюють до� ють масового перейменуван� ва влада зобов'язана надіслати
полягати
наотримувача
офіційному оформ�
які сплачують внески
від 500 до
1000при� гляд за інвалідом І чи ІІ групи ня міст і вулиць, але міняти копію рішення про це в Держав�
вигіднішою
субсидія,втратити
аніж кликану
процес
ленні,є ризикуючи
мож� спростити
в Пенсійний фонд.
неоподатковуваних
пільги, і ливий
закликав
українців
не
значення
житлових
субсидій.
паспорти та інші документи ний реєстр прав на нерухоме
внаслідок
психічного розладу;
заробіток, чи погоджу�
майно, у який буде внесено
нехтувати
наданою
можливістю
Спрощення
процедури
при� доходів
інвалідам з дитинства та через це не доведеться.
податком
мінімумів
ватися
на «сіру»
зарплатню?
відповідні зміни.
захистити Точної
себе від
стрімкого
значення субсидій
кількості
українських
громадян.відбувати� дітям�інвалідам.
Водночас під час продажу,
зростання
тарифів мабуть,
на енерго�
меться
Дані про нову назву вулиці
Проект реалізується мініс�
нелегалів,
не знає
ні� через автоматизовану
Світлана ГОЛОВІНА
носії та комунальні
послуги.
підготовку й первинну реєстра� терством спільно з Державним або міста вноситимуть у пас� дарування чи спадкування жит�
хто. Недавно
голова Федерації
— Знято
майже всі обмежен�
цію документів,
які подають
агентством з питань електрон� порт автоматично, коли наста� ла потрібно звернутися в Го�
профспілок
України Григорій
ницької діяльності,
— розпові�
а даними Міністерства
ня на оформлення
субсидії, —
громадяни
електронному
чи ного
урядування України в рам� не час його власникові вклею� ловне архітектурно�плануваль�
Осовий стверджував,
що йдеть�
даєвначальник
управління
Пен�
економічного розвитку,
сказав міністр.
— Відсоток
від�людей.
паперовому
вигляді.
Міністр
на� ках програми «Електронне вря� вати фотографію. Не треба бу� не управління з приводу довід�
ся про п'ять
мільйонів
сійного
фонду
в Братському
у І кварталі поточного ро�
мов
мізерний:
не
досягає
оди�
звав
електронну
адресу,
за
якою
дування
задля підзвітності де міняти також документи, що ки про перейменування. Цю
— Як результат, податкове районі Світлана Грицан. — Ми
ку в нашій країні зафіксовано
ниці.
можна буде
попередньо
офор�
підтверджують право на неру� послугу надають безплатно.
влади та участі громади».
навантаження дедалі більше
проводили
зустрічі
в трудових
рекорд тіньової економіки: 47%
хоме майно (свідоцтво про Потім довідку треба подати
лягає на плечі легальних пра� колективах, розповідали, чим
од обсягу валового внутріш�
право власності, свідоцтво про нотаріусу, який видасть новий
цівників, кількість
нелегальна
зар�
нього продукту. За підсумками
Опалювальний
сезоняких змен� обертається
Варто
поквапитися
право на спадщину, договір правовстановлювальний доку�
шується з кожним роком і вже плата. Пояснювали, рекоменду�
І півріччя, цей показник знизив�
Длявали,
оформлення
початку опалювального
купівлі�продажу, договір обмі� мент із внесеними змінами.
Павло становить
Розенко також
повідо�
менше
як 10 млн.
а якщо нассубсидії
не чули, зпові�
ся до 42%, та все�таки зали�
сезону
(жовтня)
потрібно
подати документи до 30 лис�
мив, що Тобто
до кінця
жовтня
буде
ці 10
млн фактично
ма�
домляли
в районну
адміністра�
шився найбільшим із 2007 ро�
топада.
зроблено
перерахунок
ють
забезпечитирозмі�
своє прожи�
цію, державну фіскальну служ�
ку. Водночас падіння реальної
рів субсидій
з ще
урахуванням
вання та
35 млн населення
бу йрозповів
соціальним
партнерам
про
економіки 2014�го становило
Про це
директор
Департаменту
держдопомо�
початку
опалювального
сезо�
України. Такого економічного
суб'єктів, які тримають
праців�
6,8%, а в І кварталі 2015 року
ги Мінсоцполітики
Віталій Музиченко.
ну.
Як
результат
розміри
суб�
навантаження
немає
в
жодній
ників
на
мінімальній
зарплаті.
— 17,2%.
— У такому разі субсидію призначать не з дня звернен�
ОФІЦІЙНО
сидій зростуть
від сотень
гри�
європейській
країні,
— конста�
Представники
Пенсійного
ня, а на два
місяці раніше
(така норма діє лише в опалю�
31
грудня
2014
року
Президент
України
Петро
Порошенко
вень
у
вересні
до
тисяч
у
жовт�
За даними Урядового порталу, у серпні середня заробітна
тував
Григорій
Осовий.
фонду,
профспілки
підприємців
Звичайна історія
вальний
сезон).
Якщо субсидію
призначать, то її буде
плата на одну застраховану особу становила 3502,62 грн.
підписав Закон № 77�VIII «Про внесення змін до деякихні. Проте ніяких додаткових
агропромислового
комплексу
враховано
лише в платіжках
за грудень або січень. Суми
документів подавати
в органи
Нагадаємо, що цей показник застосовують для розрахунку
району,
місцева
Асоціація
…Ранок видався похмурим,
законодавчих актів України щодо реформування
За майбутнє
вартодо оплати
буде
зменшено
на фер�
величину субсидії одразу
соціального захисту не треба.
коефіцієнта зарплати за серпень 2015 року під час призначення
і приватних
землевлас�
надворі — осінь. Для голови
загальнообов'язкового державного соціального
за всі мерів
попередні
місяці,
починаючи з жовтня, —
поборотися
пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове
ників
неодноразово зустрічали�
родини настав звичайний ро�
пояснив
чиновник.
страхування та легалізації фонду оплати праці», у якому — Усі перерахунки здійсню�
підставі докумен�
державне пенсійне страхування».
бочий день. Як завжди, робота
У сільському
господарстві ся для обговорення цих питань.
передбачено зниження ЄСВ із 41% до 16,4%, за умови,ють лише на
в полі, бо земля не знає вихід�
масштаби нелегальної зайня� Планомірна робота дала свої ре�
що зарплата на підприємстві становить більш як три
них. Начальник (чи, як нині
тості особливо великі. Напри� зультати. Роботодавці Братсько�
прожиткові мінімуми.
«Пенсійний
кур’єр»
передплачують
вивели
з тіні трудові і читають у кожному селі, селищі й місті України
заведено називати фермерів,
клад, у тій самій районній
адмі� го району
хазяїн) розпорядився, що має
ністрації в Братському районі відносини зі 115 найманими
бути зроблено за день. Робо�
Миколаївської області навіть працівниками, а 26 фізичних осіб
Як результат, пенсію у зв'яз� довелося створити спеціальну офіційно зареєстрували свою
та дарує радість, а з думки не ну. Щоправда, допомога при�
йдуть слова синочка: «Тату, ти йшла і від сусідів, і від рідних, ку з втратою годувальника вдо� робочу групу з питань легалі� підприємницьку діяльність.
ва не одержала. Вона могла зації зарплати. Ідеться не ли�
Однак Світлана Грицан пере�
мені із зарплати купиш вело� і хазяїн також допоміг.
Проте настав завтрашній розраховувати лише на скром� ше про сільгосппідприємства: конана: ніхто не стане турбува�
сипеда?» «Неодмінно, тільки�
ну
допомогу,
яку
призначають
тися
про майбутнє людини, як�
день,
і
перед
жінкою
постало
но хазяїн заплатить, одразу
зарплату в конвертах практи�
питання: як жити далі, як підні� у такому разі органи соцзахисту. кують багато які приватні під� що вона сама до нього байду�
поїдемо в райцентр і купимо!»
жа. Зарплата в конвертах при�
Та не так сталося, як гадало� мати дитину? У сільраді підка�
приємці району.
ся. Чомусь заболіло в грудях, зали: «Оформляй пенсію у
— За 10 місяців із початку нижує і працівника, і його ро�
Приниження в конверті
потемніло в очах, і, наче в кіно, зв'язку з утратою годувальни�
року ця група, до складу якої ботодавця. Право на легальну
промайнула перед очима кар� ка». Сповнена надії, вона звер�
Подібних історій у сучасній ввійшов представник Пенсій� зарплату, яке гарантує закон,
тина всього, такого короткого, нулася в управління Пенсійно� дійсності є безліч. Я впевнена, ного фонду, 263 рази зустріча� у будь�якому разі варте того,
його життя… Ті, що працювали го фонду в Братському районі що кожен, хто читає ці рядки, лася із суб'єктами підприєм� щоб за нього боротися.
поруч, були приголомшені: Миколаївської області, і їй да� назве зо два — зо три своїх
молодий чоловік, іще з ранку ли перелік документів, які тре� знайомих, які працюють (або
сповнений енергії та планів ба принести. Але, збираючи ці працювали) без оформлення
У ПРОЕКТІ
на майбутнє, раптово пішов із документи, жінка зрозуміла, трудових відносин або які
У законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих
життя. Горе заскочило всіх що за чорною смугою в її житті одержували хоча б частину зар�
актів щодо регулювання й легалізації зайнятості…»
зненацька, а надто його роди� чомусь знову настає чорна. плати в конверті. Звідки така
запропоновано доповнити КЗпП новою статтею 7�1,
Адже в трудовій книжці чолові� впевненість? Із простих розра�
що регулює зайнятість домашніх працівників.
ка — жодного запису про робо� хунків. Якщо населення Украї�
ту у фермерському господар� ни становить 42 млн осіб, то,
У статті визначено поняття «домашній працівник»:
ДОВІДКА «КУР'ЄРА»
стві, хоча працював він там не за статистикою, мінімум поло�
особа, яка займається домашньою працею (надає послуги)
Щорічний обсяг «чорної»
один рік. Може, це якась по� вина, тобто 20 млн, — люди
у рамках трудових відносин із роботодавцем понад 80 годин
зарплати в Україні сягає
милка, може, просто забули працездатного віку. За тією ж
на місяць. У разі її проживання в родині роботодавця,
записати? Пішла до начальни� статистикою, кількість праців�
4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó
¹ 49 (655) повагу
СТОР. 9та недоторканність
200 млрд грн.
той повинен забезпечувати
ка, а той у відповідь:
ників на І півріччя 2015 року —
Для порівняння: сумарні
особистого
життя
працівника.
Якщо закон ухвалять,
— Ми із твоїм чоловіком це 16,4 млн осіб. Платників єди�
виплати пенсіонерам
то домашні працівники дістануть право
питання
обговорювали,
він
не
ного
соціального
внеску
(ЄСВ)
Пильнуйте!
за 11 місяців поточного
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:
наполягав, погодився працю� серед них 10 млн. А решта?
року становили
на випадок безробіття; у зв'язку з тимчасовою втратою
вати без оформлення трудо�
Роззирніться довкола. Чи час�
230 млрд грн. Очікуваний
працездатності
й витратами,
зумовленими похованням;
вих відносин. Натомість йому то трапляється на ринку реалі�
рати не є лікарськими
засоба�
бюджет держави 2016 року доплачували до заробітку ту затор, який у трудовій книжці
від нещасного
на виробництві
та професійного
ми. Передвипадку
застосуванням
по�
становитиме близько
суму, з якої має бути сплачено має відповідний запис? Буді�
радьтеся зякі
лікарем».
Щоправ�
захворювання,
спричинили
втрату працездатності;
600 млрд грн.
податки. Тому зараз нічим до� вельники, водії маршруток, ре�
да, написано
дрібними літера�
на пенсійне
страхування.
помогти не можу.
петитори, офіціанти, сезонні
ми, аж унизу, але все ж таки є…
Журналіст «Кур'єра» теж зате�
Лист читача навів нашу газету на слід людей,
лефонував, але вже не диспет�
«Пенсійний кур’єр» передплачують і читають у кожному селі, селищі
йпросто
місті України
черові, а
в той медичний
які роблять обманом гроші із зовсім безневинних оголошень.
центр, від імені якого з нашим
читачем розмовляли нібито
давалось би, що погано� анонімності. І от уже наступно�
фахівці. Співробітниця шанов�
го, якщо людина побачи� го дня кур'єр привіз йому зга�
ної київської клініки здивувала�
ла в газеті оголошення й дані препарати виробництва
ся, почувши прізвище, ім'я та по
вирішила ним скористатися? США. Іще один сумнів про�
батькові обох «лікарів», і сказа�
Так само й наш читач, назвімо майнув, коли кур'єр вручив
ла, що такі співробітники там не
його Сергієм Миколайовичем, бланк замовлення без штампа
працюють. Не відбувся збіг і з
пенсіонер і ветеран праці, й печатки медичного центру.
тими адресами медичного цен�
клюнув, як він сам висловився, Однак «лікарка» пояснила, що
тру (у Києві та Харкові), які на�
на рекламу певного препара� препарати дуже ефективні,
звав Сергій Миколайович. За
ту. Ціну було зазначено порів� а бланк замовлення так надру�
київською адресою розмістив�
няно невелику, та ще й пенсіо� кувала бухгалтерія.
Ксерокопія цього бланка, яку
ся гіпермаркет, а в Харкові це
нерам обіцяли знижку. Знав
територія приватного сектора,
би, скільки йому коштуватиме читач надіслав у редакцію, дуже
з будівлями, мало схожими на
дзвінок за зазначеним номе� дивує. Не те що печатки або
медичний заклад.
ром, то, напевно, сам би зарік� штампа, на ньому немає навіть
підпису представника достав�
Поцікавився наш кореспон�
ся й інших би застеріг.
ки. Тобто на цьому бланку не�
дент і тим, скільки ж насправді
має
нічого,
узагалі
анічогісінько
коштують
препарати, за які
рив
іще
раз
свій
здогад,
зателе�
Адже
його
запевнили,
що
ре�
«Делікатна» анонімність
такого, що допомогло б його зультат проявиться через п'ять� фонувавши за ще одним із за� аферисти виманили в людини
«Довго не наважувався, але хоч якось ідентифікувати або до сім днів, однак минув тиждень, значених номерів під вигада� спочатку 4420 грн, а потім мали
все�таки зателефонував», — чогось прив'язати. За бажання а поліпшення не настало. І зно� ним іменем. І там знову повто� намір виманити ще й 5200 грн?
пише він у редакцію. Диспетчер на будь�якому домашньому ву пенсіонер почав телефону� рилася та сама історія: його Виявилося, що в 10 разів де�
з'єднала з фахівцем для кон� ксероксі можна таких бланків вати за одним із мобільних з'єднали з іншим «фахівцем», шевше, близько 300–500 грн,
який сказав, що є лікарем того� і купити їх можна, зовсім не
сультації з питань уживання й нашльопати скільки завгодно. номерів, указаних у рекламі.
«Цього разу мене перемкну� таки медичного центру, але вже вдаючись до телефонних пос�
придбання препаратів. Фахів� Згадано назви препаратів, заз�
цем виявилася жінка, яка пред� начено їхню кількість, проста� ли на іншого «фахівця», ска� не в Києві, як першого разу, а в луг невідомого порадника.
Найприкріше, що нічого не�
ставилась лікарем якогось ме� влено суму 4420. Та так проста� завши, що моя «лікарка» зай� Харкові. І знову не йшлося про ті
дичного центру. Почала розпи� влено, що незрозуміло, у яких нята», — пише він. Новий спів� дешеві препарати, які зазначе� доступного в цій інформації
тувати його про проблеми та грошових одиницях треба пла� розмовник пояснив відсутність но в рекламі. Замість них запро� немає, її легко отримати за на�
запевнила, що їх можна легко й тити. Чи то в гривнях, чи то в ефекту тим, що в організмі понували купити якісь супер� явності телефону та комп'юте�
швидко розв'язати вживанням доларах… На місці печатки кра� Сергія Миколайовича, мовляв, препарати за 5200 грн або де� ра, що має вихід в Інтернет. Не
препарату «Простата Пауерс». сується «Оплачено». Ще внизу є гіперплазія, початкова стадія шевше, за 3500 грн, прокомен� кажучи вже про те, що завжди
Довго й упевнено переконува� посилання на статтю 9 Закону аденоми. Ось так, одразу, про� тувавши: «Дешевше, це ж, ви можна відмовитися приймати
та оплачувати доставлений
ла купити в них уже не той пре� «Про захист прав споживачів» сто телефоном, без огляду та розумієте, для молодих…»
вам товар, якщо квитанція або
парат, який було зазначено в про те, що цей товар не підля� обстеження, невидимий «лі�
чек, або якість викликають
рекламі, а «Простаплекс» та гає обміну та поверненню. Ото кар» поставив людині серйоз�
Десятикратний навар
підозру. Його просто повер�
«L�Аргінін» вартістю 4420 грн. й усе. Не документ, а фільчина ний діагноз. А потім сказав, що
треба замовляти в них (звісно
А той, недорогий, препарат, що грамота.
Що тут сказати? Обман та нуть відправникові, і нічого
ж, у них, хто б сумнівався!) шахрайство. І правильно зро� особливого не станеться.
Сергій Миколайович побачив у
Та якби, на жаль, це була
якийсь «нуклеїновий маркер» бить автор листа, якщо невід�
газеті, навіть не згадувала.
Але де ефект?
за ціною 3600 грн…
Ветерана насторожило, що
кладно звернеться в право� єдина історія обману, жертвою
Ефекту
немає…
Від такої пропозиції ветеран, охоронні органи. Хоча з пер� якої стала людина похилого віку!
«лікарка» телефонувала з мо�
більного телефону з невизна�
Найцікавіше почалося, коли на щастя, відмовився, зметику� шого погляду якось навіть не І яка до того ж має таку делікат�
ченим номером, але його за� Сергій Миколайович почав ужи� вавши, що його просто, так би підкопаєшся. Адже в оголо� ну проблему. Психологія, нічого
певнили, що це, мовляв, для вати ці дорогезні препарати. мовити, кинули. Хоча й переві� шенні чітко сказано: «Препа� не вдієш. На те й розраховано.

СОЦІУМ

тів, які сьогодні є в місцевих
органах соцзахисту. Це дає
підстави думати, що до кінця
жовтня всі перерахунки субси�
дій на опалювальний сезон
буде зроблено в повному обся�
зі. Громадяни, які оформили
субсидії раніше, не¹відчують
52 (658)
незручностей та одержать усі
платіжки на початку листопада
вже з урахуванням субсидій на
опалювальний сезон, — по�
яснив міністр.

Хазяїн тобі не допоможе…

•
•
•

Документи міняти не треба

•
•
•
•
•
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Малюнок Володимира СОЛОНЬКА

САМ СОБІ АДВОКАТ
позови з доповненнями. Не забудь�
те поставити на вашому примірнику
позначку про прийняття із зазна�
ченням дати. Також одразу уточніть
номер телефону канцелярії: він
може вам знадобитися.
Крок 7. Чекайте на рішення про
призначення дати судового засідан�
ня поштою (через три дні після по�
дачі позову). Якщо повідомлення
немає, то зателефонуйте в канцеля�
рію суду.
Крок 8. Підіть у суд у зазначений
час (із собою неодмінно візьміть
оригінал паспорта, зверніть увагу,
щоб було вклеєно фотографію після
25 ãðóäíÿ 2015
ðîêó віку).
досягнення
певного

Матеріали сторінки підготувала Світлана ГОЛОВІНА

Подорож до Землі Санникова
Передплату на газету «Пенсійний кур'єр» відкрито постійно

Сніг, заметіль і вітер в обличчя. У розламі крижини
гине собача упряжка й сани з останніми крихтами
сухарів, а на небі — жодної зірки, яка підказує
шлях на південь. І немає на світі нічого, крім стихії
та мужності… Хіба не такі картини малювала уява,
коли ви в дитинстві читали знаменитий роман
Володимира Обручева «Земля Санникова»?

итали, і перед вами з'яв�
лявся дивовижний світ із
квітучими долинами серед
вічної мерзлоти… Чи думали
ви тоді, що цей світ справді
існує та що Обручев, навіть
якщо й перебільшував, однак,
вів мову про реальні речі?..

перше, Санников
був досвідченою
людиною, здатною відрізнити
міраж від реальної картини. Са�
ме він відкрив свого часу кіль�
ка островів Новосибірського
архіпелагу.
По�друге, факт бачення офі�
ційно засвідчив начальник екс�
педиції колезький реєстратор
Матвій Геденштром.

Купецьке слово

Старання Толля

Ч

Чи вам відомо, що академі�
кові Обручеву нічого не дове�
лося вигадувати? Досить було
лише ознайомитися з фоль�
клором корінних жителів тун�
дри. Згідно з давніми перека�
зами, далеко на півночі існував
«материк мамонтів», де вони
привільно паслися на зелених
луках. Але злі сили зруйнували
цю ідилію…

Якщо ж ви не вірите леген�
дам, спробуємо запропону�
вати деякі факти. Передусім
Санников був реальною осо�
бою й справді жив на росій�
ській Півночі, торгуючи кістка�
ми мамонтів і беручи участь
у різноманітних експедиціях
як провідник. Не нанесену на
карту землю Яків Санников
уперше побачив 1810 року під
час першої російської експе�
диції на Новосибірські остро�
ви. Ця земля лежала приблиз�
но на відстані 70 верст від
острова Котельний. Побачене
не було галюцинацією. По�

ІЩЕ ОДНА ВЕРСІЯ

Існує також думка, що Земля
Санникова — це насправді
Телекайський гай на Чукотці:
невелика долина, оточена
голими сопками. Завдяки
цим сопкам там сформу�
вався особливий мікроклімат.
Неможливо повірити, але
в долині ростуть 15�метрові
дерева, водиться всяка
живність. І це майже
на 67 градусах північної
широти!

У ХІХ столітті було кілька спроб
дослідити таємничі острови.
Американці й росіяни поспішали
оформити своє право на леген�
дарну землю. 1885 року, напри�
клад, до далеких берегів було
відправлено науково�дослідну
експедицію під керівництвом
медика Балтійського флоту Олек�
сандра Бунге. Його помічником
було призначено зоолога та гео�
лога барона Едуарда Толля. Але
островів вони не знайшли, а
Просто крига розтала
Толль був абсолютно впевнений
у їхньому існуванні. За його тео�
Однак це зовсім не означає,
рією, у Східному Сибіру під час що Землі не існувало ніколи.
останнього обледеніння утвори�
1969 року гідрографічна екс�
лись великі простори з льоду й педиція працювала в районі,
вічної мерзлоти, на яких наносні де купець Санников бачив ост�
породи створили чудові умови рів. Коли стали проміряти гли�
для життя ссавців.
бини, знайшли морську банку,
«Там вони бродили, — писав тобто обмілину. На всіх мор�
Толль, — великим вільним про� ських навігаційних картах її по�
стором, який, сполучаючись із значено тепер як банку Санни�
нинішнім материком, досягав, кова. Можливо, це все, що зали�
можливо, через полюс амери� шилося від легендарної землі.
канського архіпелагу, і було вдо�
До речі, ученим відомі чис�
сталь пасовищ».
ленні випадки зникнення ост�
Коли ж почалося потепління, ровів у Північному Льодовито�
виникли, на думку Толля, потуж� му океані. Тому що ці острови
ні руйнівні процеси. «Мамонто� — суміш мулу, піску, криги, яку
вий материк» розпався на час� легко руйнували хвилі та со�
тини. Мамонти, які втрачали па� нячні промені. Наприклад, узим�
совища, були приречені на ви� ку 1823 року острів Семенов�
мирання.
ський був завдовжки 14 816 м
4 липня 1900 року Толль ви� і завширшки 4630 м. Експеди�
рушив із Кронштадта на кито� ція 1912 року мала інші резуль�
10 ¹
44 по�
(650) тати: 4630 м і 926 м. А 1936 ро�
бійному судніСТОР.
«Заря»,
щоб
ставити крапку в тривалій супе� ку, коли гідрографічне судно
речці про існування Землі Сан� «Хронометр» мало намір уста�
никова. Але, розшукуючи
новити на Семеновському на�
Смачноневі�
та корисно
дому землю, Толль пропав без� вігаційні знаки, острова вже не
вісти разом із товаришами.
було. І загалом з одинадцяти
А через якийсь час, коли поча� островів Новосибірського архі�
лись регулярні польоти авіації пелагу, зареєстрованих 1815 ро�
в Арктиці, стало зрозуміло, що ку, нині існує тільки сім. Сьо�
Землі Санникова не існує.
годні буквально на очах змен�

шуються в розмірах острови
Фадєєвський, Земля Бунге.
Любителів подорожувати
найбільше хвилює той факт,
що полярники знаходять деда�
лі нові підтвердження існуван�
ня якоїсь таємничої землі в пів�
нічних морях. На острові Ген�
рієтти, наприклад, звернули
увагу на перелітних птахів, які
летять гніздитися кудись на
північ. Але ж відомо, що качки
й гуси гніздяться на суші, де є
рослинність. Такі самі пере�
льоти спостерігали й на остро�
ві Врангеля. Але за останні
60–70 років не було відомос�
тей про якусь землю на північ
від цих широт. Куди ж летять
птахи, хто й коли знайде їхню
землю? Може, ви?

Агов, онкілони!
Земля Санникова в Обруче�
ва — це ще й земля онкілонів.
Чи не замислювалися ви в
дитинстві про те, чого в онкіло�
нів у відомому радянському
фільмі «Земля Санникова» єв�
ропейські риси обличчя? Не�
вже режисер не зміг знайти
в Радянському Союзі акторів
з монголоїдною зовнішністю,
як у чукчів або інших народів
Півночі? Та ні, виявляється,
онкілони зовні відрізнялися від

ескімосів і чукчів: останні самі
повідомили про це учасникам
полярної експедиції шведа Нор�
деншельда, коли ті на своєму
судні «Вега» в 1878–1879 ро�
ках зимували на Чукотці. Тоді
лікар експедиції Нордвіст зна�
йшов у тундрі землянки дав�
нього народу, зібрав предмети
їхнього побуту. Чукчі розпові�
ли, що років за двісті до прихо�
ду експедиції шведів тут жило
плем'я онкілонів, яке полювало
на морського звіра та мамон�
тів. (До речі, якути, евенки й
чукчі стверджують, що мамон�
ти зникли з їхніх територій зо�
всім недавно (у часи Мазепи
й Карла ХІІ. — Ред.). Чукчі, які
воювали з онкілонами, знищи�
ли половину племені. Решта
онкілонів після розгрому вночі
посідала на байдарки й по�
пливла кудись на північ. До
речі, у 30�х роках ХХ століття
їхні сліди було знайдено на
острові Врангеля. Академік
Обручев, знаючи все це, зро�
бив їх героями своєї книжки…
Нині існує версія про те, що
на острові Врангеля онкілони
просто вимерли. Адже навко�
ло острова суцільний крижа�
ний панцир, море не викидає
на берег жодних дерев'яних
уламків, на острові ніколи не
було моржів, отже, не було й
жиру для обігрівання жител.
Онкілони зникли в снігових
вихорах та арктичних міражах.
Звісно, можна сприймати
всі ці історії досить поблажли�
во. А можна захопитися ними
й почати новий, пригодницький
етап свого життя, щоб вітер
в обличчя, і тільки ви та ваша
мужність…

P.S.

«Кур'єр» дякує Генріхові Мо�
жаровському, колишньо�
му лоцманові Головпівнічморшляху,
викладачеві кафедри морської кар�
тографії Київського університету
водного транспорту (нині — акаде�
мія. — Ред.) за допомогу в підготов�
ці матеріалу.

Довідка «Кур'єра»
Володимир Афанасійович Обручев (1863–1956) — росій�
ський радянський геолог, палеонтолог, геоморфолог, гео�
граф, письменник�прозаїк і фантаст.
Основні художні твори:
«Плутонія» (1915 р.);
«Земля Санникова» (1924 р.);
«Золотошукачі в пустелі» (1928 р.);
«У нетрях Центральної Азії» (1951 р.);
«Подорожі в минуле та майбутнє»,
«Кораловий острів» (1961 р.).
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Немає кращої закуски, ніж квашена капуста!

З питань розміщення
реклами
газеті звертайтесь за телефоном 285�91�41, reklama_pk@ukr.net
Пізньої
осені в вбагатьох

українських господинь
з'являється додаткове
кулінарне навантаження:
настає час квасити капусту.
Це пов'язано як із
національними кулінарними
традиціями, так і з потребою
зробити на зиму корисну
заготівлю, адже кисла капуста
має по�справжньому рекордну
кількість вітамінів.

Ц

ікаво, що квашену капус�
ту вважають навіть корис�
нішою за свіжу, оскільки
в процесі сквашування кіль�
кість корисних речовин у ній
тільки збільшується. Вона ба�
гата на вітаміни A, B, C та кліт�
ковину. Цікаво, що за всієї ко�
рисності в 100 г квашеної капу�
сти — усього близько 20 Ккал.
Недарма наші предки вважа�
ли квашену капусту головним

джерелом вітамінів холодної
пори року: їли її багато щодня,
адже ця страва смачна, проста
й дешева.

Правильна головка
Тож які секрети треба знати,
аби квашена капуста вийшла
хрусткою та смачною? Спочат�
ку треба правильно вибрати го�
ловки. Найбільш підходящими

Узагалі існують сотні способів приготування
квашеної капусти. Пропонуємо вам проекспе�
риментувати й приготувати квашену капусту за
такими оригінальними рецептами.

для заквашування є пізні сорти.
Вони найміцніші й щільні. Також
вибрані головки мають бути
щонайбілішими, тоді капуста
неодмінно буде хрусткою.

Вибираємо посудину
Найкраща посудина для за�
квашування капусти — де�
рев'яна діжка. Та погляньмо
правді в очі: сучасні господині

Капуста, квашена з хроном
Інгредієнти:

Квашена капуста
з яблуками

Інгредієнти:

•
•
•
•

10 кг капусти,
0,5 кг яблук
(краще антонівка),
300 г моркви,
250 г солі.

5 кг капусти,
•
50 г оцту,
•
50 г цукру,
•
300 г хрону,
•
30 г солі,
•
200 г кропу,
•
•0,5води.л кип'яченої

Чисте й неушкоджене капус�
тяне листя нарізаємо солом�
кою та кладемо у велику єм�
ність. Туди ж додаємо нашат�
ковану моркву. Посипаємо все сіллю й перемішує�
мо. У яблуках видаляємо серцевину й нарізаємо
Щоб капуста
їх на чотири�шість частин. На дно чистих банок
вийшла хрустк
викладаємо капустяне листя, потім капустяно�
ою
морквяну суміш і яблука, усе щільно втрамбовує�
9 Не треба
нати її із сіллю дуже переми�
мо. Накриваємо кришкою. Пам'ятайте, що не вар�
,
акуратно зм можна просто
то заповнювати ємність доверху, інакше в проце�
ішати всі інг
ре�
дієнти.
сі квашення капуста вистрибне з неї.
Щодня протикаємо капусту тонкою паличкою
9 Можна додати до
неї
трохи кори
до самого дна. Приблизно через два тижні,
дуба або ко
реня
хрону: дуби
коли капуста посвітліє й зменшиться бродіння,
льні речови
ни з
них перейдут
вона буде готова до вживання.
ьу
капусту та не
'якнути.

Дрібно шаткуємо
капусту й кріп, а хрін
натираємо на дрібній
тертці. Усе перемі�
шуємо й починаємо
готувати маринад.
У гарячу воду ки�
даємо сіль, цукор
та вливаємо оцет,
доводимо до ки�
піння. Тепер мож�
на перекладати ка�
пусту з хроном і
кропом у банки й
заливати розсо�
лом. Зберігати її
потрібно в холод�
ному місці. Така
капуста буде гото�
ва вже наступно�
го дня. Але пам'я�
тайте, що довго її
зберігати не варто.

дадуть їй розм

•
•
•
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Інгредієнти:

3 кг капусти,
1 кг буряків,
1 л кип'яченої води,
2 ст. ложки солі,
7 горошинок чорного перцю,
5 горошинок запашного,
1 склянка оцту,
1 склянка цукру,
3 лаврових листки.

Капуста, квашена з буряками
Нарізаємо капустяне листя квадратиками й змішуємо з наріза�
ними тонкими пластинами буряками. Варимо маринад: у киплячу
воду кидаємо цукор, сіль, лаврові листки й перець. Через 10 хвилин
додаємо оцет і варимо ще хвилину. Заливаємо маринадом капусту
з буряками, перекладаємо все в банку й залишаємо кваситися
в теплі три�чотири дні.

4

Відповідно до Закону
«Про загальнообов'яз�
кове державне пенсійне
страхування» (зі змінами
згідно Закону України від
08.07.2011 № 3668):

9 при обчисленні розміру

пенсії заробітна плата врахо�
вується за період страхового
стажу починаючи з 01.07.2000
року. Заробітна плата за будь�
які 60 календарних місяців
страхового стажу підряд до
01.07.2000 року враховуєть�
ся, якщо страховий стаж почи�
наючи з 1 липня 2000 року ста�
новить менше 60 місяців.
Примітка. Довідка про заробіт�
ну плату за будь�які 60 кален�
дарних місяців страхового ста�
жу підряд до 1 липня 2000 року
при обчисленні розміру пенсії
не подається.

9 при визначенні права на

пенсію по ІІ групі інвалідності
необхідний страховий стаж
визначається відповідно до
абзаців 13–27 частини першої
статті 32 зазначеного Закону.
Примітка. У період до 1 січня
2016 року інвалідам II групи
страховий стаж, необхідний для
права на пенсію, визначався як
для інвалідів І групи.

Міграційна служба в 1,5 разу
збільшила кількість приймальних
пунктів оформлення біометрич�
них паспортів.
Із січня 2016 року міграційна
служба почала запровадження но�
вих біометричних паспортів і, щоб
зменшити черги для оформлення
документа, збільшила кількість
приймальних підрозділів, повідом�
ляє прес�служба Державної мігра�
ційної служби України.
80�літній житель міста Калуша
самотужки змайстрував вітряка,
який виробляє електроенергію.
Його потужність не дуже велика.
Але на обігрів двох кімнат у будин�
ку цілком вистачає. Енергії також
достатньо для освітлення й заря�
дження акумуляторів. У підвалі пен�
сіонер має справжнісіньку електро�
котельню, у якій установлено генера�
тор і заряджаються акумулятори.
Ціни на електроенергію тепер непо�
коять пенсіонера набагато менше.

Я пропрацювала 25 років у Ко�
нотопській музичній школі викла�
дачем по класу флейти. Однак
працювати стало важко, тому зби�
раюсь оформити пенсію за вислу�
гу років. Хочу дізнатися достемен�
но від фахівців, чи маю я право на
таку пенсію, а якщо ні, то чому.*
Усе залежить від періоду, коли Ви
працювали в музичній школі. Наприк�
лад, час роботи вчителем у музичній
школі до 01.01.1992 р. зараховують
у стаж роботи, що дає право на пен�

Моя мама отримує пенсію по
інвалідності, як інвалід ІІ групи.
Підвищення пенсії в жовтні не від�
булося. Чи правомірно це?
У Законі «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний
бюджет України на 2015 рік» від
17.09.2015 р. № 704 передбачено
підвищення розміру прожиткового
мінімуму з 01.09.2015 р., зокрема
для осіб, які втратили працездат�
ність, до 1074 грн. Це стало підста�
вою для підвищення розмірів виплат,
які залежать від прожиткового міні�

сію за вислугу років, оскільки в
Переліку закладів, організацій і
посад, робота в яких дає право на
пенсію за вислугу років, затвердже�
ному постановою Ради Міністрів
СРСР від 17.12.1959 р., було перед�
бачено посаду викладача в музичній
школі, яка належала до навчальних
закладів та дитячих установ. Періо�
ди роботи вчителів у зазначених
закладах після 01.01.1992 року за�
раховують у спеціальний стаж лише
за умови, що ця музична школа є
загальноосвітнім навчальним закла�
дом.

муму: мінімальної пенсії за віком,
підвищень, доплат і надбавок.
Водночас є категорії осіб, розмір
пенсії яких не змінився. Зокрема, це
громадяни, в яких розмір пенсії
перевищує прожитковий мінімум
для осіб, що втратили працездат�
ність, і до пенсійної виплати не вхо�
дять складові, що залежать від про�
житкового мінімуму.
Для отримання детальнішої інфор�
мації щодо розміру пенсії Вашої
матері радимо їй звернутися в уп�
равління Пенсійного фонду України,
де вона перебуває на обліку як одер�
жувачка пенсії.

Право на призначення дострокової
пенсії за віком дружинам загиблих
військовослужбовців, якщо вони не
взяли повторний шлюб, визначено в
абзаці шостому пункту 3 Прикінце�
вих положень Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пен�
сійне страхування» (далі — Закон).
Зокрема, право на призначення
дострокової пенсії за віком мають
дружини загиблих військовослуж�
бовців після досягнення 50 років та

Почала працювати лікарем�
інтерном у відділенні анестезіо�
логії обласної лікарні 30 років
тому. Тепер хочу звернутися з
приводу призначення пенсії за
вислугу років, але не знаю, чи
достатньо в мене медичного ста�
жу. Поясніть, будь ласка, чи буде
мені враховано в спеціальний
стаж період роботи на посаді
лікаря�інтерна?
У пункті «е» статті 55 Закону Украї�
ни «Про пенсійне забезпечення»
(далі — Закон) передбачено, що пра�
во на пенсію за вислугу років мають,
зокрема, працівники охорони здо�
ров'я за наявності спеціального
стажу роботи не менш як 25 років за
Переліком закладів і установ освіти,
охорони здоров'я та соціального
захисту і посад, робота на яких дає
право на пенсію за вислугу років,

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Нові технології

Зареєструйтеся та контролюйте!
Із 1 січня 2016 року пенсії в Україні призначають лише за даними персоніфікованого обліку.
Що це означає та як можна отримати виписку із системи персоніфікованого обліку —
про це наш сьогоднішній пенсійний лікнеп.

затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 04.11.1993 р.
№ 909.
У зазначеній постанові передбаче�
но посади лікарів та середнього ме�
дичного персоналу (незалежно від
найменування посад) у лікарняних
закладах.
У Довіднику кваліфікаційних про�
фесій працівників, який затвердже�
но наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 29.03.2002 р.
№ 117 Випуск 78 «Охорона здоров'я»,
передбачено посаду лікаря�інтерна,
що належить до посад фахівців.
Таким чином, період роботи на
посаді лікаря�інтерна анестезіоло�
гічного відділення обласної лікарні
зараховують у стаж роботи, що дає
право на пенсію за вислугу років. До
того ж зазначений період роботи до
01.01.2004 р. можливо зарахувати
в стаж у подвійному розмірі відпо�
відно до статті 60 Закону.

О

тож уже із цього року для
нарахування пенсій не
враховуватимуть заро�
бітну плату за періоди страхово�
го стажу до 1 липня 2000 року.
Тобто якщо раніше для обчис�
лення пенсії брали всі дані із
системи персоніфікованого об�
ліку та, окрім цього, майбутній
пенсіонер міг принести довідку
про заробітну плату за 60 міся�
ців підряд до 2000 року, то з
1 січня 2016�го актуальною є ли�
ше інформація із системи персо�
ніфікованого обліку.
Що означає поняття «персо�
ніфікований облік»? Із липня
2000 року в країні було створе�
но унікальну систему, яка облі�
ковує відомості про всіх застра�
хованих осіб, інакше кажучи,
про всіх працюючих і самозай�

* У зв'язку з тим, що Верховна Рада ухвалила Закон України «Про захист персональних даних», «Кур'єр» не вказує дані читачів, які надіслали листи із запитаннями на адресу редакції.

нятих осіб. Тобто на сьогодні
кожен, хто працює, має персо�
нальну облікову картку в систе�
мі персоніфікованого обліку, у
якій за весь період трудового
життя накопичуються відомості,
що потім і є основою для обчис�
лення пенсії. Які ж дані містять�
ся в системі персоніфікованого
обліку? Це:
9 перелік страхувальників,
які подають про вас відомості в
систему персоніфікованого об�
ліку;
9 за кожний місяць почи�
наючи з 2000 року інформа�
цію про кожну застраховану
особу щодо суми заробітку,
з якої сплачено страхові внески,
кількості днів для стажу, відміт�
ки про сплату пенсійного/єди�
ного внеску. А також загальні

показники за кожен рік помі�
сячно: загальну суму заробіт�
ку, з якого сплачено страхові
внески (усього та в межах мак�
симальної величини), страхо�
вий стаж;
9 відомості про спеціаль�
ний (пільговий) стаж і про стаж,
який зараховують без спла�
ти страхових внесків (БСВ) за
страхувальниками та за ро�
ками.
Якщо такі дані є, то виникає
логічне запитання: як із ними
можна ознайомитися та як
перевірити свої сплачені стра�
хові внески?
Найпростіше це зробити,
зареєструвавшись на елек�
тронному порталі Пенсійного
фонду України (http://portal.
pfu.gov.ua).

СПОЖИВАЧ

Увага! СТОР. 10 ¹ 3 (661)

Багатотарифний лічильник:
платити за гаряче

К

єва так і зробила. Адже
після того, як сусіди по�
стелили в себе підлогу з піді�
грівом, з гарячого крана потек�
ла ледь тепла вода. А щоб
Зазначте свій логін, пароль,
адресу
електронної
поштипот�
й натисніть «Зберег�
пішла
більш�менш
гаряча,
ти». Звертаємо вашу увагу:
логінспускати
і пароль бажано
вибирати такими, що не
рібно
кільканадцять
містять справжніх імені та прізвища.
такоївитікало
рекомендації підвищить
хвилин.Виконання
За цей час
рівень захисту персональних даних.
приблизно 120 л води, за яку
Частореєстра�
буває, що з крана тече ледь тепла вода, однак сплачувати за неї доводиться як за гарячу. Аби не викидати гроші
На згадану адресу електронноїдоводилося
пошти надійде
лист для
платити
по підтвердження
«гаря�
на неякісну послугу, можна встановити спеціальний лічильник, який вимірює не лише об'єм води, а й її температуру.
ції. Після підтвердження реєстрацію
чому»вважають
тарифу. завершеною.
— Тож аби не витрачати мар�
но гроші, я встановила багато� надання послуг із централізо� лічильник автоматично раху�
тарифний лічильник гарячої ваного постачання гарячої во� ватиме її як холодну, — розпо�
води, — розповіла «Кур'єру» ди». Водночас сплачувати за вів «Кур'єру» заступник гене�
Увага!
пані Марина. — Холодна вода гаряче водопостачання спо� рального директора ДП «Укр�
Реєстрацію на веб�порта�
коштує в кілька разів менше за живач має відповідно до норм, метртестстандарт» з метроло�
лі здійснюють лише раз.
гарячу, тому економія суттєва. затверджених цією самою по� гії та наукової діяльності Юрій
Надалі доступ до елек�
становою. А саме:
Кузьменко.
тронних послуг, які пе�
Споживачеві взагалі не пот�
Чотири в одному
9 якщо температура води
редбачають персоналізо�
менша за 40 °C, її вважають рібно нічого вираховувати —
ваний доступ (одержання
Багатотарифний лічильник холодною і оплачують відпо� тільки наприкінці місяця ре�
виписок, надсилання за�
тельно зняти покази «розум�
питів, скарг, запис на при� має термометр, який врізають відно;
у трубу гарячого водопоста�
9 за температури 40–44 °С ного» приладу. Варто зауважи�
йом тощо), відбувається
чання, електронний обчислю� сплачують 70% від визначено� ти, що купівля й установлення
після авторизації на веб�
такого лічильника обійдеться
вач, який «запам'ятовує» пока� го тарифу;
порталі («Вхід»).
зи та здійснює розрахунок
9 за температури 45–49 °С більш як у дві тисячі гривень.
Зате рахунки за гаряче водо�
залежно від температури во� — 90%;
ди, і власне лічильник об'єму.
9 тільки коли воду нагріто постачання будуть утричі мен�
має систематичного характе� права диктувати, який лічиль�
Після цього ви можетеУ постанові Кабінету Міністрів до 50 °С і вище, сплачують шими.
ру, краще не зв'язуватися з ник ставити.
отримати виписку із сис�№ 151 від 17.02.2010 р. чітко повну вартість тарифу на гаря�
— Споживач сам може вирі�
теми персоніфікованого об�визначено, що «у разі невідпо� че водопостачання.
Тільки сертифікований багатотарифним лічильником,
шити, який прилад установити.
— вважає Юрій Кузьменко.
— Фактично багатотариф�
ліку, так звану форму ОК�5. відності фактичної температу�
Перешкоди створюють і ко� Якщо багатотарифний лічиль�
Утім, не тільки ціна питання
Для цього зайдіть на пор�ри гарячої води в точці розбо� ний лічильник — це чотири
тал, натиснувши «Вхід дору нормативній (тобто +50 °С і водоміри в одному. Якщо з стримує українців від установ� мунальники, яким, певна річ, ник сертифіковано, внесено в
системи» та вказавши логін івище. — Ред.) споживач має гарячого крана тече вода, лення багатотарифних лічиль� точний підрахунок температу� Державний реєстр засобів вимі�
пароль, який ви вводили підправо на перерахунок плати за холодніша за 40 градусів, то ників.
ри води в крані невигідний. рювань і встановлено відповід�
час реєстрації. Перейдіть до
— Річ у тім, що наразі в Укра� Марина Дорофєєва розпові� но, жек (або інші підприємства,
«Особистого кабінету». Вибе�
їні не відрегульовано механізм ла, що коли вона спитала в які надають відповідні послуги)
До речі
ріть пункт «Виписка із систе�
приймання архіву показів із жеку, чи можна встановити просто зобов'язаний взяти його
ми персоніфікованого облі� Надійні багатотарифні лічильники виробляють в Укра�
такого приладу. Крім того, багатотарифний водомір, їй на облік і нараховувати плату за
ку». У кінці сторінки натисніть їні, тому гнатися за імпортними зразками не варто. Ліде�
монтаж і повірка такого водо� сказали, що це буцімто неза� цим лічильником, — запевняє
кнопку «Вивантажити».
міра обійдеться набагато до� конно і що покази не врахову� директор аналітично�дослід�
ром у цій галузі є Харків: там випускають найбільш
рожче, ніж звичайного. Тому ватимуть. А фахівці кажуть, ницького центру «Інститут міс�
популярні сьогодні прилади «Архімед» і «ЛВ�4Т».
якщо недогрівання води не що комунальники не мають та» Олександр Сергієнко.

Пропонуємо вам своєрідний алгоритм дій, як це зробити

ПЕРЕДПЛАТУ ОФОРМЛЯЙ � ПОДАРУНКИ ЗДОБУВАЙ

1.

9 оформити річну передплату на газету;
9 зробити копію передплатної квитанції з позначкою касового
апарата або копію чека про оплату;
надіслати їх до 12 лютого 2016 року на адресу редакції:
м. Київ, 01014, вул. Струтинського, 31/37;
9 указати на конверті свою точну адресу й номер телефону.

• ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ
• ДВІ
МІКРОХВИЛЬОВІ
• МУЛЬТИВАРКУ
ПЕЧІ
• ДВА МІКСЕРИ
• ТРИ ПРАСКИ

4.

Спочатку потрібно з'ясувати, у який територіальний орган
Фонду вам слід звернутися. А потім підійти туди, узявши із
собою реєстраційний номер облікової картки платника податків
(ідентифікаційний код) і паспорт, аби вже на місці оформити відпо�
відну заяву. Уся процедура займе лише кілька хвилин. Це доведеть�
ся зробити особисто, і пов'язана така потреба із захистом ін�
формації. У подальшому, для того щоб моніторити інформацію із
системи персоніфікованого обліку, не треба буде виходити з дому.

ЩОБ СТАТИ УЧАСНИКОМ РОЗІГРАШУ ПРИЗІВ, ТРЕБА:

Ставайте передплатниками газети «Пенсійний кур'єр»
та вигравайте чудові призи*:

2.

Після заповнення заяви ви отримаєте реєстраційний код (код
заяви). Він необхідний для реєстрації на веб�порталі, тож
зберігайте його в таємниці до закінчення реєстрації.

9

Переможців визначатимуть 19 лютого 2016 року, застосовуючи лотерейний барабан.
Їх буде поінформовано про подарунки пiсля розiграшу за допомогою повідомлення,
надрукованого в газетi «Пенсійний кур'єр».

*Моделі та марки призів можуть відрізнятися від зображених
**Умовна вартість подарунку — 1 грн

Докладну інформацію про умови акції та про порядок отримання подарунків
ви можете дізнатися за тел. 044 285�91�41.

5.

3.

Код вводять ли�
ше раз під час
реєстрації на пор�
талі Фонду в пункт
«Номер заяви».

Більше про пенсійні виплати — у Контакт�центрі Пенсійного фонду України: 0�800�503�753

її використовують нечасто,
набагато частіше капусту ква�
сять у скляних банках. І це теж
правильний вибір. Згодиться
для цієї справи й емальована
каструля, головне, щоб емаль
була без відколів. А от ємності
з нержавійки й пластику не
підійдуть, бо молочна кислота,
яка виділяється під час сква�
шування капусти, уступає в
реакцію зі стінками посудини,
що не тільки псує смак, а й мо�
же навіть становити небезпеку
для здоров'я.

Скільки солі?
Для будь�яких солінь, також
і для квашення капусти, най�
краще використовувати круп�
ну кам'яну сіль. Популярну нині
йодовану краще не брати: во�
на робить капусту м'якою. Що�
до пропорцій, то в середньому
на 1 кг шинкованої капусти бе�
руть близько 1 ст. ложки солі.
Але насправді кількість солі —
то справа смаку.

Інгредієнти:

1 ст. ложка солі,
•
1 ст. ложка меду,
•
1 л води,
•
3 кг капусти,
•
•100 г моркви.

Дрібно, але не тонко
Найскладніше в цій справі —
нашаткувати капусту. Зазвичай
шаткують її дрібно, але не надто
тонко, інакше капуста може ви�
йти м'якою. Також капусту можна
нарізати квадратиками, а можна
й просто розрізати головку на
четвертинки або половинки.

Оригінальні добавки
Як добавку в капусту практич�
но завжди додають моркву, во�
на робить капусту хрусткою та
ароматною. Кількість моркви —
теж індивідуальна річ. Із пря�
нощів у капусту кладуть за�
пашний і чорний перець, кмин,
насіння кропу, гвоздику, гострі
свіжі перчики та хрін. Часто до
капусти додають кислі ягоди й
фрукти (журавлину, брусниці,
яблука, сливи, виноград), а та�
кож гриби. Іноді в капусту кла�
дуть буряк, тоді вона набуває
своєрідного бурякового кольо�
ру й дещо незвичайного смаку.

Квашена капуста з медом
Шаткуємо капусту й моркву, добре
перемішуємо та, утрамбовуючи, укла�
даємо в банку. З'єднуємо воду, мед,
ту
сіль і заливаємо цим розсолом капус
ту
з морквою. Через два дні капус
можна їсти.

Передплату на газету «Пенсійний кур’єр» відкрито постійно
АЛГОРИТМ

Ледь теплі батареї: що робити?
Якщо температура у квартирі нижча за нормативну, споживачі мають сплачувати
за опалення на 5% менше за кожен градус, нижчий за норму.
фу за опалення. Перший крок
до цього — зателефонувати на
підприємство�постачальник, з
яким укладено договір про
надання послуг з опалення,
повідомити, що температура у
квартирі нижча за 18 градусів, і
запросити комісію для скла�
дання відповідного акта.
Протягом 72 годин комісія
(або представник компанії —
Запуск механізму
постачальника
послуги) має
СТОР. 10 ¹ 49
(655)
Відповідно до вітчизняного прибути й задокументувати
законодавства, в опалюваль� температуру в приміщенні.
ний період температура у Якщо ж у визначений термін
Сезонні
поради підприємства�
представники
квартирах не має бути нижчою
за +18 °С. Якщо цей норматив постачальника не з'явилися,
не виконується, треба запуска� громадяни мають право само�
ти механізм перерахунку тари� стійно скласти акт�претензію,
Чимало українців нині скар�
житься, що у квартирі холодно,
батареї ледь теплі, однак поста�
чальники виставляють такі
рахунки, ніби до труби не можна
доторкнутися. Як діяти в такому
разі, роз'яснив Глава уряду
Арсеній Яценюк у програмі «10
хвилин з Прем'єр�міністром».

Вікторія ШАПАРЕНКО

Я

кщо ви помітили, що моло�
де листя ваших квітів
виростає дрібним, з ушкодже�
ними краями, кінчики листків
сохнуть, а у деяких рослин уза�
галі починається листопад,
засихають та обпадають буто�
ни й квітки, знайте: у вас вдома
сухе повітря.
Квітам однаково, як ви обігрі�
ваєте будинок: калорифером
чи грубкою, чи у вас централь�
не опалення. Але через пере�
сушене повітря й низьку воло�
гість у приміщенні вони хворі�
ють і в'януть. Тому намагайтеся
компенсувати квітам нестачу
вологи. Це можна зробити як
за допомогою спеціально при�
дбаного зволожувача повітря,
так і просто обприскуючи рос�
лини з пульверизатора.
Якщо ви волієте звести до�
гляд за рослинами до міні�
муму, використовуйте піддон,
наповнений водою. До речі,
у нього можна покласти мох
або керамзит. Така нескладна
конструкція запобігатиме пе�
ресушуванню коренів. Ще один
варіант — декоративні єм�
ності, наприклад, зі скляними
кульками, які заповнюють во�
дою й розставляють між рос�
линами.

Н

азва недуги в перекладі
з грецької — «нога в кап�
кані». І це дуже точно
відображає характер захворю�
вання: у 80 відсотках випадків
воно починається раптово, на
тлі цілковитого здоров'я, напа�
дом гострого болю (переважно
З питань розміщення реклами в газеті звертайтесь за телефоном 285�91�41,
reklama_pk@ukr.net
нічної
пори) у плюснефаланго�
вому суглобі великого пальця
ноги. Розпухлий і почервонілий
(а то й синьо�багровий), він так
болить, що доторкнутися до
нього або поворухнути ним
практично неможливо!

Залізна хватка
— Причина виникнення по�
дагричного артриту — пору�
шення білкового обміну, що
провокує надмірне утворення
в організмі сечової кислоти й
підвищення її концентрації в
крові, — розповідає наш кон�
сультант Наталія Григор'єва,
доктор медичних наук, лікар�
ревматолог, головний науко�
вий співробітник Інституту
геронтології АМН України (від�
діл клінічної фізіології та пато�
логії опорно�рухового апара�
та). — Нирки не встигають ви�
водити її з організму, і солі
сечової кислоти (урати) від�
кладаються кристалами в су�

Пошук винних
Подагра «любить» гіпертоні�
ків та огрядних, які часто мають
порушений обмін речовин, а та�
кож тих, котрі страждають на
аутоімунні захворювання й нир�
кову недостатність. Однак для
виникнення гострого нападу
захворювання потрібні додат�
кові «пускові фактори»:
z зловживання білковими
продуктами (м'ясом, рибою,
грибами, бобовими), жирною
та гострою їжею, алкоголем
(зокрема пивом);
z переохолодження або пе�
регрівання суглобів, надмірні
фізичні навантаження, ужи�
вання без призначення лікаря
деяких препаратів (наприклад
сечогінних).
Щоб підтвердити наявність
подагри, лікар після оцінюван�

Як допомогти?
Хворого на подагру лікує
лікар�ревматолог. Гострий на�
пад зазвичай знімають у ста�
ціонарі, застосовуючи про�
тизапальні й знеболювальні
препарати внутрішньовенно
й навіть внутрішньосуглобно.
Зовнішня терапія передбачає
використання протизапаль�
них мазей і гелів.
У період ремісії лікар добере
засоби терапії й, можливо, про�
пише препарати, які захищати�
муть суглобовий хрящ і поліпшу�
ватимуть його стан. Важливий
момент: уживаючи протипода�
грові засоби, треба більше пити
рідини: до 2–3 л за день (лужні
мінеральні води, трав’яні чаї).
Такий режим потрібен для того,
щоб організм скоріше вивіль�

Зроблено в Україні

«Я вдячний Богові, що знав її…»
нився від надлишків сечової
кислоти.
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Пам'ять

12 листопада виповнилося б 80 років
великій актрисі й нашій землячці
собі двічі�тричі на тиждень, та
Людмилі
Гурченко.
ще й відварені.
Цікаво,
що

треба віддавати перевагу
м'ясу старих тварин. До того ж
ДОРОШкіль�
без жиру і зЄвген
мінімальною
Та найголовнішим поміч� кістю солі. Без обмежень мож�
продукти, ніч», «Дівчина з
ником у лікуванні подагри є на вживати молочніарнавальна
більшість«Старі стіни», «Со�
дієта. У заборонному списку яйця, хліб, крупи, гітарою»,
лом'яний капелюшок», «Сибі�
— м'ясо, риба, субпродукти овочів, фруктів та ягід.
ріада», «П'ятьпода�
вечорів», «Вокзал для
Коли загострюється
(особливо печінка, нирки,
двох»,
«Любов рибу
і голуби» — неможливо
видаляють
язик), міцні бульйони, гриби, гра, з раціону
уявити собі
радянське кіно без цих
перевагу
щавель, бобові (боби, квасо� та м'ясо, віддаючи
а фільми
— без Людмили Гур�
їжі: молочним
про�
ля, горох, сочевиця), цвітна й напіврідкій фільмів,
ченко.
Її
любили
мільйони глядачів, але
брюссельська капуста тощо. дуктам, розведеним сокам,
по�справжньому
знали
лише ті, кому
Ці продукти можна дозволяти киселям, кашам.
пощастило зустрітися з нею на зні�
мальному майданчику. Напередодні
Цікаво
80�річчя з дня народження Людмили
Подагра — одне з найдавніших захворювань,
Гурченкояке
ми опи�
зібрали спогади колег та
сав іще Гіппократ (V ст. до н. е.). Її часто
друзівзгадують
про великуу Актрису.

На дієту!

«К

літературних творах, а її кепський характер описав,
наприклад, Еміль Золя в «Радощах життя». Знамениті
Друге дихання
подагрики — Олександр Македонський, Ісак Ньютон,
Петро І, Чарльз Дарвін, Іван Тургенєв. Нині важко уявити її не актрисою, та

були часи, коли Людмила Гурченко ду�
мала серйозно зайнятися музикою.
«…У цих двох картинах («Карнаваль�
НА ЗАМІТКУ
на ніч» та «Вокзал для двох». — Ред.) —
дві різні жінки, — згадував режисер
Ельдар Рязанов. — 1956�го Гурченко
30 жовтня — 18 листопада
— молода провінціалка, яка після де�
бюту, як то кажуть, прокинулася знаме�
нитою. Її почали
запрошувати в різні
G5
10
Не секрет, що люди похилого віку частіше за інших реагують на зміни погоди. Під час магнітних
фільми, але ролі були, по суті, кліше з її
G4
9
бур стрибає тиск, виникають головні болі та слабкість. Аби убезпечити себе, довідаємося,
героїні в «Карнавальній ночі». Для твор�
G3 це було згубно. Вона
8
чої особистості
які погодні сюрпризи готують нам перші листопадові дні.
G2
7
металася з театру
в театр, складала
музику для пісень,
G1 гадаючи, що саме це
6
Загалом перша половина листо� Сонячної системи. І варто цим част� майтеся від уживання алкоголю та
її справжнє покликання. Важкий був
пада, найімовірніше, не засмучува� кам досягти атмосфери Землі, як великої кількості їжі, що включає в
5
для неї час, коли доводилося зніматися
тиме нас частими й сильними маг� виникають геомагнітні коливання, себе жирне, гостре, солоне. На цей
4
в масовках, коли не затверджували на
період краще дотримуватися помір�
нітними бурями. Надто серйозних тобто магнітні бурі.
3
роль після проб, коли засвистували на
ності в їжі та намагатися зробити
спалахів на Сонці вчені поки що не
2
концертах, — так, і таке було. Випробу�
Прості правила
акцент на здоровій їжі.
передбачають, а отже, ми матиме�
вання тривали 17 років, а потім почало�
1
Більше пийте води. Не нехтуйте
мо справу лише з досить незначни�
Зазвичай реакція на магнітні бурі
30
02
04
06
08
10
12
14
16
18 вгору. «Старі стіни», «Си�
ся сходження
ми геомагнітними коливаннями.
в кожного своя. Для найчутливіших чаями, компотами, трав'яними сумі�
біріада», «Солом'яний капелюшок» —
людей лікарі розробили систему шами, цикорієм. Намагайтеся вжива�
у цих картинах у неї начебто відкрилося
G1 — слабка буря
магнітосфера спокійна
Причини магнітних бур
рекомендацій. Часткове або повне ти ті напої, які не впливають на сер�
друге дихання. І у «Вокзалі для двох»
Чого ж узагалі виникають магніт� виконання цих правил допоможе цево�судинну систему. Наприклад,
G2 — середня буря
магнітосфера збуджена
я знімав уже справжню Актрису, май�
ні бурі? Усе дуже просто. Коли на пережити магнітні бурі без якихось відмовтеся від кави, міцних чаїв.
G3 — сильна буря
магнітна буря
стра, людину з неймовірною творчою
Прогулянки на свіжому повітрі
Сонці, у ділянках темних плям, від� проблем зі здоров'ям.
G4 — дуже сильна
буря
віддачею.
Вона не просто грає, а допо�
То що ж робити і як поводитися в підуть вам на користь. А от будь�які
буваються спалахи, у космос потрап�
G5
—
екстремально
сильна
буря
магає
партнерам,
допомагає режисе�
ляють частки плазми, які на вели� дні, які передують магнітним коли� важкі фізичні навантаження, навпа�
рові.
Тому
я
вважаю Люсю однією з най�
чезній швидкості мчать до планет ванням, і в дні магнітних бур. Утри� ки, краще відкласти на потім.
сильніших, найкращих наших актрис».
Рідко зустрінеш представника актор�
ської професії, який би турбувався не
З питань розміщення реклами в газеті звертайтеся за телефоном 285�91�41, reklama_pk@ukr.net
тільки про себе, а й про партнерів по
знімальному майданчику. Такою була
Людмила Гурченко.
«Загалом «Вокзал для двох» мені не
дуже подобається: дуже вже мій Пла�
тон Рябінін у цій картині ідеалізований
і часом відверто безглуздий. Та зате в
цьому фільмі я зустрів Людмилу Гур�
ченко! — каже актор Олег Басілашві�
ли. — Боже, як я її спочатку соромився.
А нам чи не першого ж дня знімання
треба було цілуватися взасос. Це була
любовна сцена в поїзді, де наші герої
залишаються наодинці. Там було напи�

Прості поради метеозалежним
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— З нею ми все життя поважа�
ли одна одну. У важкі роки,
коли не було ні роботи, ні гро�
шей, вона мене підтримувала.
Казала: «Співай, танцюй, роби
що завгодно, аби тільки була
робота!» Адже тоді всі під�
працьовували як могли. Кажуть,
Гурченко була непростою люди�
ною, але я про неї можу згадати
лише гарне. Єдина її вада — це
те, що вона була страшенною
матюкальницею. Іноді як загне
триповерховим!»
«Вона була здатна на справжнє
почуття! Вона закохувалася, за�
хоплювалась, вірила, що це назав�
жди… І дуже розчаровувалася.
Колись в одному листі у хвилину
розпачу Люся написала мені:
«Усіх ненавиджу, нікому не вірю,
навіть тобі боюсь вірити. Ось до
чого все дійшло». Ми тоді були
з нею дуже близькі, тож слова
«навіть тобі» звучали переконли�
во», — згадувала близька по�
друга Гурченко актриса Тетяна
Бестаєва.
Правду кажуть, що по�справ�
жньому талановита людина
ніколи не буває обмежена яки�
мось одним даром. Людмила Гурченко
дуже добре вміла шити й багато своїх
суконь і нарядів придумувала та втілю�
вала в життя самотужки.
«Вона й мене навчила вправлятися з
голкою, — розповіла Тетяна Бестаєва.
— Удосконалилися до того, що на
модну тоді спідницю�олівець витрача�
ли всього годину. Шили без машинки,
на руках, і «машинний» шов у нас вихо�
див ідеальний! Якось у комісійній крам�
ниці ми знайшли шубу — стару, караку�
леву, старомодного фасону. Принесли
до Люсі на Тріумфальну. Подруга кину�
ла шубу на своє широке ліжко й каже:
«Ось тобі ножиці — пори». Розпороли
по швах, стали кроїти… Вийшло роз�
кішне манто із шалевим коміром. Коли
Люся в ньому виходила, усі запитували:
«О! З Парижа, напевно?» Ми обидві
були модницями. Без підборів навіть
удома не могли ходити: сміялися, що в
тапочках падаємо.

сано багато гарних слів у сценарії, але я
ніяк не міг їх вимовити. Мені здавалося,
що в подібній ситуації таке базікати міг
якийсь самозакоханий піжон, але в
жодному разі не Платон Рябінін. Два дні
всі мучилися, а потім я пішов зі знімаль�
ного майданчика. Думав, Рязанов зні�
ме з ролі, але несподівано мені зателе�
фонували, кажуть: «Приїдь!» Я прихо�
джу, і тут Люся дає мені папірця з тек�
стом, а там — самі вигуки, якесь не�
зв'язне бурмотання, уривки фраз. Вона
мене зрозуміла, розумієте? Відчула,
що мені потрібно, і сама написала
текст. Звідтоді я в неї закохався.
Я вдячний Богові, що знав її».

тільки мала, мабуть, витонченішу техні�
ку. Вона була по�справжньому щаслива
лише в ті моменти, коли працюва�
ла. Все кидала задля роботи. І готова
була куди завгодно їхати, летіти, у будь�
яких умовах жити, аби тільки знятися
в гарній ролі. Вона була, якщо можна
так висловитися, актрисою в бездо�
мішковому вигляді. Весь час грала. І це
було чарівно. Річ не в тім, що вона щось
зображувала. Просто їй подобалося
змінювати образи: ось вона розумна,
ось ділова, а тепер кокетлива... Це була
її суть. І тому вона — чудова актриса.

Життя — гра

А ще вона була чудовою подругою.
«З усіх моїх подруг тепер мені най�
більше не вистачає Людмили Гурченко,
— призналась актриса Інна Макарова.

Проте інтимні сцени й сильні почуття,
які присутні практично в кожному філь�
мі з Гурченко, давалися їй нелегко.
«Її сексуальність мала скоріше зов�
нішній характер, вона її грала. Вона
взагалі була соромливою та цнотли�
вою. У любовних сценах треба було від
чуттєвості переходити до гумору, інак�
ше їй ставало ніяково, починалося внут�
рішнє затискування», — діляться спога�
дами колеги актриси по знімальному
майданчику.
Однак партнеркою Гурченко була чу�
довою. Дуже веселою. Щоправда, не
терпіла поруч необдарованих людей,
дуже дратувалася, такі ситуації були для
неї по�справжньому болісні. Зате, коли
вона летіла, цей політ уже ніщо зупини�
ти не могло. Кажуть, що Гурченко чи�
мось була схожа на Нонну Мордюкову,

Шубка «з Парижа»

Досьє «Кур'єра»

ФРАЗИ З ФІЛЬМУ,
ЩО СТАЛИ КРИЛАТИМИ

Євген ДОРОШ

Г

ерої п'єси Михайла Ста�
рицького та фільму «За
двома зайцями» давно вже
стали мало не фольклорними
персонажами, а їхні слова та
репліки раз по раз чуєш у по�
всякденному житті. Важко по�
вірити, що 55 років тому в успіх
картини ніхто не вірив…

вам не как�либо что,
•«Яа что�л
ибо как!»
я уже лягли
ышн
•«Бар
и просють»
ліман!»
•«Мерсі заі комп
чоловік
—
ви
годн
•«Сьо
і жінка, а завтра сам
Бог не скаже вам, чим
ви будете»
«Ну не рвите моего
сердца, как паклю!»
«Дайте мені його хоч
за горло потримати!»

«Другий гатунок»
Кіношні чиновники, прочи�
тавши сценарій, не хотіли дава�
ти дозвіл на екранізацію, адже
у фільмі не було ні сільського
господарства, ні побудови со�
ціалізму… Тож режисер Віктор
Іванов пішов на хитрість. Він,
за його спогадами, трохи під�
коректував сценарій і кваліфі�
кував фільм як висміювання
стиляг: в СРСР тоді саме наби�
рала обертів кампанія проти
шанувальників капіталістичних
віянь у моді — широкоплечих
піджаків, вузьких штанів�дудо�
чок, черевиків «на манній ка�
ші». Аргумент виявився пере�
конливим, але фільму надали
другу категорію, тобто показу�
вати його могли тільки на те�
риторії Української РСР. Утім,
саме завдяки цьому комедію
знімали українською мовою.
Коли ж картина «другого ґатун�
ку» стала справжньою сенса�
цією не лише в Союзі, а й у
світі, Мінкульт СРСР вирішив
зробити російськомовний дуб�
ляж. А оригінальну версію за�
ховали чимдалі, і тільки 2013 ро�
ку українську фонограму ви�
явили в архівах Маріуполь�
ського фільмофонду.
— Після виходу на екрани
фільм мав тріумфальний про�
кат по всьому світу, навіть до
США дійшов, — згадує акторка
Таїсія Литвиненко, яка зігра�
ла в картині Химку. — Олега
Борисова запросили в Амери�
ку на показ і як виконавцеві
головної ролі присудили пре�
мію — цілих 60 тисяч доларів!

•
•

Шедевр, якого не чекали
Але його не пустили в Штати,
як не пустили на прем'єри кар�
тини в Токіо та Лозанну. Пре�
мію він також так і не одержав:
гроші осіли десь у Міністерстві
культури СРСР.
І таких деталей, ситуацій,
котрі залишилися за кадром,
дуже багато.

Вдало зламаний зуб
Наприклад, багато фраз, які
стали крилатими, придумав
сам режисер.
— Він на ходу вигадував не�
ймовірні історії, нові слова,
каламбури, — розповідає ону�
ка Віктора Іванова Олена. —
«Я вам не как�либо что, а что�
либо как!», «Барышня уже ляг�
ли и просють» — це придумав
17

42
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згори (чоловіком Маргарити
Василівни був головний редак�
тор кіностудії ім. Довженка
Євгеній Онопрієнко). Сама ж
Криницина згадувала, що по�
трапила в картину випадково
й переважно через те, що зла�
мала зуб. Режисер, зіштовхнув�
шись із нею в коридорі студії,
попросив допомогти із проба�
ми Миколи Яковченка й Ганни
Кушніренко, які зіграли згодом
батьків Проні. Маргариту навіть
не гримували, просто одягли
плаття й пристебнули шинь�
йон. До того ж вона зовсім не
хвилювалася, адже проби не її,
тому була природною, органіч�
ною та смішною. Знімальна
група качалася зі сміху. Та особ�
ливо Іванову сподобалась в
образі Кринициної — Проні
відсутність переднього зуба.

і дописав у сценарій Іванов,
а в автора п'єси ви такого не
знайдете.
Водночас Віктор Іванов, за
спогадами багатьох учасників
створення фільму, був просто�
таки фантастично вимогли�
вим, і акторам було несолодко.
Особливо діставалося викона�
виці ролі Проні Прокопівни Мар�
гариті Кринициній.
«Вона ридала мало не що�
дня, так він її діймав, — згаду�
вав оператор фільму Вадим
Іллєнко. — Рита тікала за деко�
рації, щоб виплакатися. Він її
шукав, вибачався, оскільки був
експансивною, але відхідли�
вою людиною. І вона продов�
жувала працювати».
На думку Таїсії Литвиненко,
Іванов одразу не прийняв Кри�
ницину, бо вважав, що цю
кандидатуру йому нав'язали
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О

П

ро те, що квітам не вистачає
сонця, свідчить їхнє по�
блякле листя, повільний ріст,
відсутність бутонів та цвітіння.
Це можна виправити за допо�
могою люмінесцентної або спе�
ціальної фітолампи. Установіть
її заздалегідь і вмикайте в дру�
гій половині дня.
Якщо лампи немає, перестав�
те рослини із західних та північ�
них вікон на східні й південні,
щоб вони отримували якнайбіль�
ше природного світла (листя не
має торкатися скла). Окрім то�
го, регулярно протирайте вікна
зсередини: чисте скло збільшує
інтенсивність світла на 10%.

Помірний
полив

Я

кщо влітку ми намагалися
дати квітам якнайбільше
води, то взимку варто зменши�
ти дозу, адже рослини перебу�
вають у стані спокою, та й у
приміщенні значно холодніше,
ніж улітку. Але якщо у вас вдома
температура вища за +25 °С, до
того ж вазон стоїть на підвікон�
ні над батареєю, то, звісно, по�
ливати треба більше. Не забу�
вайте про те, що вода має бути

Грудень — чудовий час для того, щоб при�
дбати нові кімнатні рослини. Їхнє буйне цві�
тіння оживить будь�який інтер'єр. Однак,
аби вони добре росли, потрібно дотриматися
кількох умов.
Важливо, щоб рослина з магазину яко�
мога швидше потрапила на своє нове місце
розташування. Варто звернути особливу

собливу увагу приділіть
кімнатної температури — не
місцю, де стоятимуть квіти.
холодною! Холодна вода може Рослини, які в природі ростуть
зашкодити молодим пагонам у тропіках та субтропіках, кра�
багатьох теплолюбних рослин. ще відразу забрати з неопалю�
ваних балконів та лоджій, під�
віконь, де через щілини потрап�
ляє холодне повітря, а також
Укоротіть
розмістити їх якомога далі від
пагони
батарей та гарячих калори�
ферів. Проте є рослини, яким
овсім тонкі пагони, що бу� просто необхідна досить низь�
вають у разі нестачі світла, ка температура для зимівлі
обрізайте до самого низу. Не (близько 12–15 °С). До них
бійтеся також обрізати довгі па� належать усі цитрусові, які без
гони. Якщо ви поліпшите освіт� такого зимового відпочинку не
лення рослин, нові пагони бу� цвістимуть і не даватимуть пло�
ди наступного літа.
дуть ще сильнішими.

З

Регулярно витирайте
пил на листі

Протяг

У

літку вазони часто стоять на
підвіконнях із відчиненими
вікнами, але й температура в цей
час зовсім інша. Зимове мороз�
не повітря може згубно вплину�
ти на квіти. Тому коли ви збира�
єтеся провітрити кімнату, краще
забрати квіти якомога далі від
протягу. Але не треба зовсім від�
мовлятися від провітрювань.
Багато рослин чудово почува�
ються лише в кімнатах з доброю
циркуляцією повітря, тому не
варто позбавляти їх можливо�
сті насолоджуватися свіжістю й
тепер. Повітря в приміщенні має
бути свіжим, але охолоджувати
його нижче за +15 °С небажано.

В

ін не тільки псує зовнішній
вигляд рослин, а й заважає
їм нормально дихати, утворю�
ючи на листі світлонепроникну
плівку, яка перешкоджає про�
цесу фотосинтезу.
Створіть для квітів оптимальну
й комфортну атмосферу сьогодні,
і навесні вони порадують вас ряс�
ним і красивим цвітінням!

Тирса

для доброго
врожаю
Якщо ви щороку вноситимете
в ґрунт тирсу або солому,
то земля стане легкою,
пухкою та м'якою.
Її повітрообмін підвищиться,
унаслідок чого ґрунт стане
добре вбирати вологу.
На поверхні землі
проростатиме менше
бур'янів, до того ж не буде
утворюватися кірка.
Для поліпшення якості
ґрунту бажано брати
перепрілі тирсу й солому,
а не свіжі. Якщо ви збирає�
тесь використовувати свіжу
тирсу, то її треба перемішу�
вати з азотними мінераль�
ними добривами. Напри�
клад, можна взяти сечовину
або аміачну селітру.
Щоб тирса й солома
швидше перегнивали,
їх можна закладати на ком�
пост.
Навесні, коли з ґрунту
починає випаровува�
тись волога, використовуй�
те тирсу й солому як мульчу.
Для цього рекомендують
класти їх на грядки п'ятисан�
тиметровим шаром. Мульча
буде корисною приблизно
до середини літа, а потім
вона може стати на зава�
ді випаровуванню вологи з
ґрунту.
Якщо в другій половині
літа у вашому регіоні
часто йдуть дощі, переко�
пайте мульчу із землею.
Коли дощі — рідкісне яви�
ще, а погода стоїть помірна,
то можете залишати мульчу
на поверхні ґрунту до осені.
У жовтні�листопаді її треба
буде перекопати із землею,
щоб навесні цей шар не за�
тримував відтавання ґрунту.
Якщо ви вноситимете
перепрілі тирсу й соло�
му в ґрунт постійно, то зем�
ля за своїми властивостями
стане схожа на перегній, що
сприятливо позначиться на
кількості та якості вашого
врожаю.

увагу на те, щоб під час транспортування во�
на не постраждала від холоду.
Щойно квіти заносять у дім, їх одра�
зу звільняють од пакування й підбира�
ють для них зручне місце.
Рослині буде потрібен час для аклі�
матизації, тому в період звикання не
варто її переставляти.

Матеріали сторінки підготувала
Олена БУЛАТ

ІСТОРІЯ

СТОР. 8 ¹ 50 (656)

11 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

З питань розміщення реклами в газеті звертайтесь за телефоном 285�91�41, reklama_pk@ukr.net

Остання воля

Гроші Нобеля

Майя ОРЕЛ

А

льфред Нобель побажав,
щоб премії виплачували за
досягнення в галузі фізи�
ки, хімії, фізіології або медици�
ни, літератури та за «сприяння
мирним домовленостям».
«Моє особливе бажання по�
лягає в тому, щоб на прису�
дження премій не впливала
національність кандидата, щоб
премію одержували найбільш
гідні, незалежно від того, скан�
динави вони чи ні», — сказано
в заповіті.

Здивував усіх
Документ було відкрито в
січні 1897 року, він спричинив
ефект бомби, що розірвалася.
Альфреда Нобеля не зрозумі�
ли ні громадськість, ні родичі.
Ліва преса кричала, що «стат�
ки, нажиті працею робітників,
повинні повернути робітни�
кам», праві казали, що гроші
мають залишитися в родині.
Особливо гарячкували шведи:
на їхню думку, якщо вже з
примхи швед Нобель залишає
гроші вченим, то це мають
бути тільки шведські вчені.
Навіть король Швеції підтри�
мав тоді «патріотів».
Нобель ніколи не був одру�
жений, не мав дітей, тому
на його гроші претендувало
більш як 20 родичів: численні
племінники та їхні діти. Вони
пережили справжній шок. Ад�
же Альфред володів контроль�
ним пакетом акцій багатьох
їхніх підприємств (наприклад,
тих, які видобували нафту в
Баку й виробляли танкери для
її перевезення). Родичі почали
опротестовувати заповіт. У них
для цього був формальний
привід: Альфред Нобель напи�
сав заповіт не в присутності
юристів.
Однак душоприкажчики вче�
ного, інженери Рагнар Суль�
ман і Рудольф Лільєквіст, вирі�
шили виконати волю покійно�
го. Вони найняли для цього
найкращих юристів Франції,
Німеччини, Англії. Водночас
армія чиновників почала опи�
сувати нобелівське майно.
Спочатку треба було підтвер�
дити дійсність заповіту. Суд
якої країни мав це зробити?
Капітал Нобеля було вкладено
в підприємства багатьох країн,
переважно Франції, Німеччи�
ни, Швеції, Росії, Шотландії,
Англії, Італії, Норвегії, у кожній
з яких діяли свої закони та
юридичні норми. І тоді Рагнар
Сульман звернувся в Академію
наук, Шведську академію,
Каролінський медичний інсти�
тут і Норвезький стортинг. Са�
ме ці установи, відповідно до

120 років тому інженер�хімік, винахідник і промисловець Альфред Нобель написав свій
знаменитий заповіт, у якому за рахунок його мільйонних капіталів було передбачено виплату
«премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству».
За традицією премії вручають 10 грудня, у день смерті вченого.
заповіту Нобеля, мали прису�
джувати премії.
Після гострих тримісячних
дебатів вони погодилися взяти
на себе почесний обов'язок,
який поклав на них Нобель
(щоправда, виторгувавши собі
деякі грошові преференції).
І влітку 1897 року у шведський
суд було подано прохання про
затвердження заповіту вже не
тільки від імені душоприкаж�
чиків, а й від згаданих установ.
Заповіт було затверджено.
Тепер залишалося нейтралізу�
вати родичів. Кожного з них
виконувачам духівниці дове�
лось обробляти окремо.

Родичів обробляли
й купували
Відомо, що 1 лютого 1898 ро�
ку шведські родичі (12 із 20)
звернулися в суд із позовом на
виконувачів духівниці, шведсь�
кий уряд, дві академії, Каро�
лінський медичний інститут і
Норвезький стортинг, вимагаю�
чи скасування заповіту. Доля
премій повисла на волосині.
У цей критичний момент ро�
сійська гілка Нобелів (яку Суль�
ман і Лільєквіст піддали ретель�
ній обробці і яка повірила їхнім
фінансовим обіцянкам) стала
на бік душоприкажчиків. На той
час громадська думка у Швеції
відвернулася від спадкоємців,
які затіяли в пресі занадто не�
привабливу кампанію проти
заповіту, і схилилася на користь
премій. Сам король змінив своє
рішення. Користуючись момен�
том, Сульман пообіцяв шведсь�
ким родичам Нобеля доброго
відступного. Ті, зрештою, зда�
лися. Текст полюбовної угоди
юристи вивірили до останньої
коми. Родичам Нобеля було
виплачено доходи від капіталу
за 1897 рік і зроблено деякі інші
поступки. Вони, зі свого боку,
заявили, що «приймають запо�
віт Альфреда Нобеля як для
себе, так і для своїх нащадків;
погоджуються відмовитися від
усіх прав на управління май�
ном, яке залишилося, і не вису�
вати жодних заперечень у разі
майбутніх тлумачень і допов�
нень заповіту...»
У червні 1898 року цю угоду
було підписано в присутності
нотаріусів, а у вересні її під�
твердив суд.

СПОЖИВАЧ
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Чим нас годують

29 червня 1900 року в Сток�
гольмському замку король
Швеції підписав статут Нобе�
лівського фонду і Спеціальні
регламенти, які розробила ко�
місія юристів разом із викону�
вачами духівниці, родичами
покійного та представниками
шведських наукових організа�
цій. Після виплати всіх компен�

сацій родичам початковий капі�
тал Фонду Нобеля становив
31,6 млн шведських крон (у ни�
нішніх цінах ця сума еквівалент�
на приблизно 1,65 млрд крон).
Управління капіталом і доходом
від нього і є основним завдан�
ням фонду.
Щороку десяту частину одер�
жаного прибутку використову�

ють для збільшення так звано�
го головного фонду. Чверть
суми, що залишається, спря�
мовують на покриття витрат,
пов'язаних із присудженням
премій. Решта повністю йде на�
городженим, її ділять на рівні
частки, що надходять у розпо�
рядження інститутів, створе�
них для присудження премій.
Із 1946 року Фонд Нобеля рі�
шенням риксдагу звільнено від
сплати податків.
Перші премії було вручено
10 грудня 1901 року, вони ста�
новили 150 тис. крон (42 тис.
доларів). Їх одержали Віль�
гельм Конрад Рентген (фізи�
ка), Якоб Гендрік Вант�Гофф
(хімія), Еміль Адольф фон Бе�
рінг (медицина), Сюллі�Прю�
дом (література).
Нобелівська премія склада�
ється із золотої медалі із
зображенням Альфреда Но�
беля й відповідним написом,
диплома та чека на визначену
грошову суму. Лауреати пре�
зентують Нобелівські лекції,
які публікують у спеціально�
му виданні «Нобелівські лау�
реати».
Урочисті церемонії вручення
відбуваються в Стокгольмі та
Осло 10 грудня, у річницю
смерті Нобеля (на час наро�
дження заповідача Норвегія та
Швеція були об'єднаними в
одну країну). За усталеною
традицією шведський король
вручає золоті медалі лауреа�
там Нобелівської премії в Сток�
гольмі, а норвезький король
присутній на церемонії в Осло.
До речі, під час церемонії всі,
навіть королі, стоячи вітають
лауреатів, які сидять.

Довідка «Кур'єра»
сав п'єсу «Немезида». Увесь
тираж, виданий у Парижі
1896 року, крім трьох при�
мірників, було знищено від�
разу після смерті автора,
тому що церква визнала
п'єсу скандальною та бого�
хульною. 2005 року в Сток�
гольмі в день смерті вчено�
го відбулася прем'єра спек�
z У рік смерті Нобеля в таклю.
різних країнах світу діяло
93 його підприємства, що ви� z Крім шведської, Аль�
робляли не тільки динаміт, фред володів російською,
а й усі види вибухових ре� англійською, французькою,
човин і детонаторів.
німецькою та італійською
мовами.
z 1867 року «динаміт або
вибуховий порошок Нобе� z Нобель усе життя дотри�
ля» запатентовано в Англії, мувався суворої дієти, не
потім у Швеції, Росії, Фран� пив,
¹ 50 не
(656)курив
СТОР.і 9не грав у
ції, Німеччині, США та ін� карти.
ших країнах.
z Він не любив говорити
z Нобель запатентував 355 й писати про себе, не зали�
НОВІ
шив ані щоденників, ані
винаходів. Окрім того,
не�ТЕХНОЛОГІЇ
задовго до смерті він напи� мемуарів.

Альфред Нобель наро�
дився в Стокгольмі 21 жов�
тня 1833 року в родині ін�
женера Еммануїла Нобеля.
10 грудня 1896 року вина�
хідник помер на своїй віллі
в Сан�Ремо (Італія) від кро�
вовиливу в мозок. Його по�
ховано в Стокгольмі.
z

«Пальма» хоче першості

Як продати
речі онлайн

z Альфред Нобель зако�
хувався багато разів: у свою
секретарку Кінські, у квіт�
карку Софі. Ці жінки не
захотіли виходити за нього
заміж, і він багато років ут�
римував не тільки їх самих,
а також їхніх коханців, ді�
тей і чоловіків. А головною
пасією вченого називають
легендарну акторку Сару
Бернар, яка не відповіла
йому взаємністю.

З питань розміщення реклами в газеті звертайтеся за телефоном 285�91�41, reklama_pk@ukr.net
продукції міркує над способа�
ми її здешевлення. Сумніви
тут, погодьтеся, виникають най�
невтішніші.

Згідно з даними Державної
фіскальної служби, за десять
місяців із початку року
на територію України
було завезено 105,4 тис. тонн
пальмової олії.

Де народився,
там і пригодився

Світлана ГОЛОВІНА

Т

ак само, як багато які інші
рослинні жири, викорис�
товувати пальмову олію
людство навчилося з предко�
вічних часів. Коли були архео�
логічні розкопки міста Абідос
у Єгипті, то в одній з амфор,
виявлених на місці прадавньо�
го поховання, знайшли її за�
лишки, а вік її визначили що�
найменше як 5 тис. років.

Дві великі різниці

06:00 Погода
06:05 Світ православ'я
06:35 Крок до зірок
07:25 Погода
07:40 Світ on lіne
08:00 Погода
08:15 Смакота
08:40 Тепло.ua
09:00 Погода
09:20 Х/ф «Сісі — непокірна
імператриця»
11:10 Твій дім
11:55 Біатлон. КС.
¹ 52 (658) СТОР. 11
Естафета 4х6 км. Жін.
13:45 Чоловічий клуб
14:20 Фольк�musіc
15:40 Д/с «Ризикований
бізнес»
18:40 Театральні сезони
Відбувалися зіткнення 19:10
в ре�
Х/ф «Секрет озера
Ерроу»
жисера й з Олегом Борисо�
21:00 Новини
вим. Вадим Іллєнко згадував,
21:30 Прем'єр�міністр
що якось після того, як вкотре
України А. Яценюк
сталася суперечка, Борисов
про реформи
пішов зі знімального майдан�
21:40 Перша шпальта
Книга.ua
чика й навіть написав 22:15
заяву
Погода
про відмову зніматися. 22:50
Скан�
23:00 День янгола

дал був неабиякий, адже пів�
стрічки вже було знято. Але
все обійшлося: режисер виба�
чився, і знімати фільм продов�
жили. Очевидно, він знав, що
знімає справжній шедевр. УСМІХНІТЬСЯ!

Домашній ТЕЛЕЕКРАН
00:00 Погода
23:00 День янгола
00:00 Погода
00:05 На слуху. Підсумки
01:10 Погода
01:20 Музичне турне
02:25 Біатлон. КС.
Мас�старт 12,5 км. Жін.

1+1
06:00 6 кадрів
08:00 Що? Де? Коли?�2015
09:00 Лотерея «Лото�забава»
09:45 Маріччин кінозал
09:55 М/с «Маша і ведмідь»
10:10 ТСН
11:00 Світ навиворіт�4:
В'єтнам
16:35 Розсміши коміка�6
17:35 Х/ф «Шукайте маму»
19:30 ТСН�Тиждень
21:00 Х/ф «Новорічний рейс»
00:50 Х/ф «Попелюшка
з райського острова»
02:20 Х/ф «Старша дружина»

ІНТЕР
05:40 Х/ф «Кін�дза�дза!»
08:15 «уДачный проект»
09:05 Готуємо разом
10:00 Орел і Решка

12:00 Х/ф «Осінній
марафон»
13:55 Т/с «Янгол у серці»
17:55 Т/с «Особисті
обставини»
20:00 Подробиці
20:30 10 хвилин
з Прем'єр�міністром
20:40 Т/с «Особисті
обставини»
22:40 Х/ф «Двічі в одну ріку»
00:35 Х/ф «Казка про жінку
та чоловіка»
02:25 Подробиці

ICTV
05:30 Факти
05:55 М/с «Молода Ліга
Справедливості»
06:50 Х/ф «Людина
з золотим пістолетом»
09:10 Зірка YouTube
10:10 Знай наших!
11:10 Без гальм
11:50 М і Ж
12:20 Дивитись усім!
12:45 Факти. День
13:00 Дивитись усім!
14:00 Х/ф «Клуб шпигунів»
15:45 Х/ф «Розбірки
у малому Токіо»

17:05 Х/ф «Пристрель їх!»
18:45 Факти тижня
20:20 10 хвилин
з Прем'єр�міністром
20:30 Х/ф «Помри,
але не зараз»
23:05 Х/ф «Останній
бойскаут»
01:00 Х/ф «Покарання»
02:30 Т/с «Революція»

СТБ
07:10 Все буде добре!
09:00 Все буде смачно!
09:50 Караоке на Майдані
11:40 Подорож Ектора і його
нареченої Колумбією
15:00 Х/ф «Безцінне
кохання»
19:00 Битва екстрасенсів
20:55 Х/ф «Справжнє
кохання»
23:00 Х/ф «Терміново,
шукаю чоловіка»
00:50 Т/с «Коли ми вдома»

УКРАЇНА
07:00 Події
07:50 Реальна містика
09:30 Х/ф «Я житиму»

13:20 Т/с «Пощастить
в коханні»
17:10 Т/с «Якби я була
цариця...»
19:00 Події тижня
19:40 10 хвилин
з Прем'єр�міністром
20:00 Т/с «Якби я була
цариця...»
22:00 Т/с «Сріблястий дзвін
струмка»
00:00 Т/с «Не зарікайся»

2+2
06:00 Мульти
06:40 Маски�шоу
07:50 Нове Шалене відео
по�українськи
08:25 Облом.UA
09:35 Бушидо
11:00 Легенды кікбоксингу
13:00 Т/с «Доставити
будь�якою ціною»
16:45 Х/ф «Спис долі»
19:00 Х/ф «Харлей Девідсон
і ковбой Мальборо»
21:00 Х/ф «Морська
пригода»
23:00 Х/ф «Афганські
лицарі»
01:00 Вайпаут

на олія кардинально відрізня�
ється від свого першоджере�
ла. І вже зовсім інший різновид
пальмової олії — технічна, яку
застосовують у виробництві
косметики, мила тощо. Ця олія
дешевша в п'ять разів за інші
види. Від харчової вона відріз�
няється своїм кислотно�жиро�
вим складом. Через низький
ступінь очищення в технічній
пальмовій олії є багато шкід�
ливих окиснених жирів. Якщо
її вживати, то в організмі лю�
дини відбувається поступове
накопичення вільних ради�
калів, що провокують онколо�
гічні захворювання. Вона ж
призводить до утворення в
наших судинах холестерино�
вих бляшок, що спричиняють
захворювання серцево�судин�
ної системи.

Зрозуміло, що шкідливий
продукт або просто некорис�
ний навряд чи могло б уживати
людство впродовж тисячоліть.
Користь є, та ще й чимала.
Добувають олію з плодів
олійної пальми, а зовсім не з
деревини, як помилково ствер�
джують декотрі. Залежно від
того, яку частину плода ви�
користовують, виходить або
пальмова, або пальмоядрова
олія. З м'якоті вона помаран�
чево�жовта, твердне за кім�
натної температури. З насіння
— майже безбарвна, має горі�
ховий присмак, її вважають
однією з найкращих олій.
Не піймав
— не кажи:
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Цінними є її антиоксидантні
«Злодій!»
властивості, що уповільнюють
старіння та протидіють віль�
У масовому виробництві
ним радикалам. Вона є чудо� «пальма»
має Арктика
низку переваг.
16:00 Сувора
ТЕТ Плодів17:00
вимEnter-фільм
джерелом вітаміну Е.
наЮвілейний
деревіконцерт
виростає ба�
А. Демиденка
Містить
який
гато, у догляді
це дерево не
05:45
Мультфільмбета�каротин,
СРСР
06:00 М/ф
«Школав монстрів
19:00
Зникаюча
планета
організмі
перетворюється
примхливе, як результат —
07:30
Top Shop
рулить» на
19:55 Міс «Інтернет�TV»
08:00
Мультфільм
07:30
Байдиківка
вітамін
А, СРСР
корисний
для
очей. низька20:00
собівартість.
Ще один
Цивілізація Incognіta
09:00 Top Shop
08:25
М/с
«Смішарики.
У
цій
олії
немає
холестерину.
плюс:
вона
практично не окис�
20:10
Кумири
09:30 Мультфільм СРСР
Пін�код»
20:30йСвітські
Її Т/с
легко
перетравлює
нюється
томухроніки
довго зберігає
11:00
«Катерина»
09:00організм,
Мультик з Лунтиком
21:00 Євромакс
16:30
«Катерина�2.
і Т/с
вона
добре підходить
для свої харчові
та смакові якості.
09:40 М/с «Дора�дослідниця»
21:30 Дивовижний світ
Повернення
кохання»
10:35 М/с «Стіч!»
здорового харчування.
Однак22:00
виготовляти
пальмову
Мисливці за нацистами
23:40 Х/ф «Автопортрет
11:00століття�
М/ф «Школа монстрів
Місцеве населення
олію в23:00
промислових
Х/ф «Доберман» масшта�
невідомого»
рулить»
00:50
Вихідний,
ми
вживало
сиру
пальмову
бах
почали
тільки
в
ХХ
столітті,
01:10 Своя роль
12:15 М/ф «Барбі: Перлинна
опівночі
олію. У наших широтах
це не� коли нею після
зацікавилися
компа�
принцеса»
02:00 Красиві та амбіційні
НОВИЙ
КАНАЛ
можливо через високу
темпе�
нії з виготовлення мила та
13:30 Х/ф
«Король
05:05
Kіds' Tіmeзастигання: за скейтборду:
ратуру
звичай�Найбільш
маргарину.
НТН
05:07
М/сдля
«Пригоди
Джиммікліматувертикальний
ної
нашого
кімнат� примат»
1911
року
було розпочато
06:20
Х/ф «Небезпечні
Нейтрона»
15:10 Країна У
ної
вона
вирощування пальм
друзі»
06:50
Kіds'температури
Tіme
00:00
Дайошбуде
молодьож!масштабне
08:10 Т/с «СБУ.
пастоподібною
або
напівтвер�
в Індонезії,
1919�го — у Ма�
06:52
Х/ф «Заборонене
00:55
Одна за всіх
Спецоперація»
королівство»
02:15
БарДак
дою,
що навряд чи
викличе
в лайзії. Нині це дерево є однією
12:00 Правда життя
08:50
Т/с
«Учень
Мерліна»
кого�небудь апетит.
олійних
культур.
14:15 Х/ф «Добре
сидимо!»
12:35 Х/ф «Принц Єгипту»
ТОНІСз провідних
Та «Красуня
якби і вона доходила до У всьому
світі пальмову
олію
15:35 Розсміши
коміка
14:50 Х/ф
07:50
Натхнення
17:25
Легенди
карного
нашого
споживача
в
такому�от
використовують
як
замінника
чудовисько»
09:55 Міс попит
«Інтернет�TV»молочного
розшуку
17:00
Х/ф «Слідопит»
сирому
вигляді! Адже
жиру, еквівалента
10:00 Дика планета
19:15 Т/с «День гніву»
19:00 Х/ф «Ліга видатних
формує
промисловість,
вона олії какао,
начинкових жирів,
11:15 Х/фа«Джо»
23:00 Х/ф «Острів смерті»
джентельменов»
має
зовсім
інші
«критерії
добо�
маргаринів
тощо. Спеціальні
12:55
Міс
«Інтернет�TV»
00:35 Х/ф «Щури»
21:00 Х/ф «Жінка�кішка»
13:30 Дивовижний світ жири 02:30
Х/ф «Cправжнє
право�
23:00
Х/ф Рафінована
«Тепло наших тіл»й дезодорова�
ру».
йдуть
на приготування
01:05 Х/ф «Таємниці
Рагнарока»

15:00 Дикий океан
15:45 Щоденник комах

продуктів харчування. У чисто�
му вигляді «пальму» застосо�
вують як фритюрний жир.
А на сьогодні, коли аналітики
взагалі пророкують оліям успіх
(за прогнозами, до 2020 року
світове споживання досягне
180 млн тонн, з яких близько
68 млн тонн становитиме паль�
мова олія), населенню країн із
низьким (от як тепер в Україні)
рівнем життя й відповідно
низьким рівнем доходів і купі�
вельної спроможності є над
чим задуматися.
Роззирніться навколо. Усі ці
м'які сорти столового масла,
плавлений сир, сиркові маси,
«вершкове масло», сир, йогур�
ти, морозиво й інша «молочна»
продукція, смак якої практично
не відрізняється від оригіна�
лу… Спреди, майонези, супові
суміші… Чипси, горішки, кре�
кери, картопля фрі, печиво…
Навколо стільки привабливих
продуктів, де можна засто�
сувати «пальму»! А чи багато
хто нині може собі дозволити
щодня вживати вершкове мас�
ло, яке коштує 100 грн за кіло�
грам? І хто купить торт, на ви�
готовлення якого пішов той же
кілограм натурального масла?
Скільки ж цей торт має кошту�
вати? Зрозуміло, що виробник

ДУМКА ЕКСПЕРТА
Олександр
ЧАГАРОВСЬКИЙ,
доктор технічних наук,
професор Одеської
національної академії харчових
технологій:
— Більшість поставок в Украї�
ну не контролюють на вміст
трансізомерних жирних кислот.
Належного контролю під час

Є в цій історії ще один
аспект, над яким рідко хто
замислюється. Наскільки вза�
галі цей далекий (саме терито�
ріально далекий) продукт при�
датний для того, щоб його сис�
тематично вживали європейці?
Зокрема, Валентин Безрукий,
президент Науково�дослідно�
го центру незалежних спожив�
чих експертиз «Тест», уважає,
що для жителів України невлас�
тивим є використання рослин�
них жирів замість молочних.
— Безумовно, для населен�
ня Азії це, можливо, і прийнят�
но. Зате відомо, що вони
мають проблеми з розщеплен�
ням молочного білку. Організм
китайців, а також індіанців США
не може перетравити молоко
на 100%. Водночас для євро�
пейців це не проблема: у нас
92% населення спокійно роз�
щеплює молоко.
З другого боку, багато які
дієтологи, навпаки, наполе�
гливо рекомендують уживати
нерафіновані олії, такі, як мас�
линова або наша соняшнико�
ва. Висновок напрошується
простий і логічний: чого б
Україні, яка залишається ліде�
ром світового ринку соняшни�
кової олії (55% у світовій тор�
гівлі), не спробувати наповнити
внутрішній ринок продукцією
власного виробництва, котра
була б по кишені вітчизняному
покупцеві? Яка користь держа�
ві в тому, що ми відправляємо
соняшникову олію на експорт,
а самі в той же час імпортуємо
дешеву, але явно незвичну
продукцію? І чи варта «пальма»
того, щоб саме в нас віддавати
їй пальму першості?
завезення в країну немає, тому
я не виключаю, що деякі моло�
ковмісні продукти можуть мати
у своєму складі досить велику
кількість трансізомерних жирних
кислот. А оскільки для сучасного
бізнесу проблеми моралі зна�
чать мало, і він найбільше опіку�
ється надприбутками, то, від�
повідно, використання дешевої
пальмової олії із сумнівними
характеристиками є привабли�
вим для деяких (не всіх, певна
річ), виробників.

суддя. Смертельне
правосуддя»

Євген ДОРОШ
Для того, щоб продати речі не ви�
ходячи з помешкання, вам потрібно
буде трохи часу, бажання, простень�
кий фотоапарат і під'єднання до
Інтернету.

Готуємо товар
КРОК ПЕРШИЙ. Підготуйте товари
до продажу. Якщо це побутові при�
строї, знайдіть їхнє пакування, інст�
рукції, деталі, комплектувальні, мож�
ливо, усе це потрібно буде покупцеві.
Помийте та почистіть речі.
КРОК ДРУГИЙ. Сфотографуйте то�
вар у різних ракурсах: покупець має
бачити, що саме ви пропонуєте.
КРОК ТРЕТІЙ. Зробіть докладний
опис речей, а також складіть перелік
усього, що входить у комплект, це бу�
де вашим плюсом під час спілкування
з покупцем.

Популярні «магазини»
1. Найбільший інтернет�аукціон
в Україні — www.aukro.ua.
ПЛЮСИ. Близько 2 млн заре�
єстрованих користувачів; охоп�
лює всю територію України; рейтинго�
ва система; автоматичне перевистав�
лення товару.
МІНУСИ. Потрібна реєстрація
із зазначенням особистих да�
них; знімають плату за виставлення
та перевиставлення товару; комісія з
кожного проданого товару.

+

−

2. Раніше цей ресурс називався
slando, тепер — www.olx.ua.
ПЛЮСИ. Величезна аудиторія:
понад 9 млн оголошень; роз�
повсюджений по всій Україні; ого�
лошення про продаж розміщують
безплатно (є й платні послуги, але
вони на ваше бажання).
МІНУСИ. Аби ваш лот поміти�
ли, потрібно все ж таки корис�
туватися платними послугами; немає
відомостей про надійність користува�
чів. Також цей сервіс облюбували те�
лефонні шахраї, які можуть докучати
авторам оголошень.

+

−

3. Ще один дуже популярний сайт
із купівлі�продажу — www.ria.com.
ПЛЮСИ. Оголошення розмі�
щують безплатно; охоплює
всю територію України; на базі сайту
можна створити власний інтернет�
магазин.
МІНУСИ. Переважна більшість
оголошень стосується автомо�
білів і запчастин до них; чимало ого�
лошень — від бізнесменів, які займа�
ються продажами професійно, тому
поодиноке оголошення може загу�
битися.

+

−

Передплату на газету «Пенсійний кур'єр» відкрито постійно

На дозвіллі
КРОСВОРД

Лужне «шампанське»
Певна річ, не обійшлося й
без знімальних курйозів. Па�
м'ятаєте сцену, у якій служ�
ниця Химка обливає Проню, її
батьків і Голохвастова шам�
панським? Річ у тім, що пляшку
з вином і гріли, і збовтували,
але досягти потрібної сили
струменю ніяк не виходило.
Тоді пішли на небезпечну хит�
рість: за кадром поставили єм�
ність із шипучою лужною спо�
лукою, опустили туди шланг,
а його другий кінець запхнули
***
в дірку, просвердлену в дні
До Нового року залиша�
пляшки. Тому «шампанське»,
як заведено, вирувало тається
роз� десять хвилин.
Дорогою біжить п'яний
бризкувалося, але всі старан�
дядько
но від нього ухилялися,
бо й тягне за собою
порожні санчата. Він бі�
опектися лугом ніхто не хотів.
жить
До речі, папуга, який жив і, не обертаючись,
кричить:
у кімнаті Проні й задерикувато
— Нічого, синку, скоро
кричав «Химка дурна!», озвучу�
будемо
вав Віктор Іванов. І зробив
він вдома!
це дуже майстерно.
***
Як результат усі ці трагічні
31 грудня. До Нового
й комічні моменти склалися
в одну з найвдаліших вроку
істо�залишилося 10 хви�
лин. У швидку допомогу
рії вітчизняного кінематографа
маленький
кінострічок. Як згадує телефонує
Таїсія
хлопчик і каже:
Литвиненко, глядачі буквально
—
Алло,
це
швидка?
штурмували кінотеатри, ба�
Приїдьте
скоріше! Мій
жаючи потрапити на показ.
Це,
тато збожеволів! Він
однак, не зашкодило урядо�
надягнув
валянки, черво�
вим кінокритикам назвати
«За
ний халат і каже всім, що
двома зайцями» найгіршим
він Дід Мороз!
фільмом 1961 року! Проте
фільм актуальний та популяр�
***
ний і сьогодні. А хто пам'ятає
Три стадії дорослішання
тих кінокритиків?
чоловіка:
1) він вірить у Діда
Мороза;
42
2) він не вірить у Діда
42А
Мороза;
3) він — Дід Мороз.

Людмила Марківна Гурченко
Народилась 12 листопада 1935 року в Харкові. 1953�го після закінчен�
ня десятирічки поїхала в Москву й вступила у ВДІК, закінчила його
1958�го. 1956 року на екрани вийшла новорічна комедія Ельдара Ряза�
нова «Карнавальна ніч», у якій головну роль зіграла Людмила Гурчен�
ко. Завдяки ролі Оленки Крилової вона стала всесоюзною улюбленицею
та кумиром покоління. 1957 року їй запропонували співпрацювати з КДБ.
Вона відмовилася, і наступні 10 років стали для неї періодом забуття.
Але в 1970�х Гурченко — вже одна з провідних актрис радянського
кіно. У лютому 2011�го вона знімалась у фільмі «Легенда. Людмила
Гурченко». Це була одна з останніх її робіт, 96�та роль у кіно. В основі
фільму — біографічні монологи актриси та їх ігрове відтворення, а та�
кож десять пісень�кліпів, які стали втіленням певного етапу в її житті.
Померла Людмила Гурченко 30 березня 2011 року.

Зручне
місце

ЯКЩО ВИ КУПИЛИ ВАЗОН УЗИМКУ

U :ПЕРШИЙ

ПОСТАТЬ

зимку більшість рослин спить,
вони відпочивають від літ�
нього цвітіння й набираються
сили для весни, тому варто від�
мовитися від більшої частини
добрив. Звичайні підживлення
скоротіть як мінімум удвічі.

Освітлення

ПОДБАЙТЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ

Матеріали сторінки підготував Євген ДОРОШ

У

Сухе повітря чи
низька вологість

СТОР. 8 ¹ 1 (659)

СТОР. 10 ¹ 45 (651)

4 ãðóäíÿ 2015 ðîêó

Якщо температура в житловому приміщенні нижча за 12 °С,
громадяни взагалі не мають сплачувати за опалення.

Я

Група ризику

ня клінічних симптомів та огля�
ду ураженого суглоба направ�
ляє хворого на обстеження:
z біохімічний аналіз крові;
z аналіз суглобової рідини
для виявлення в ній уратів;
z УЗД нирок;
z рентгенографія суглобів
стоп (не обов'язкове для діаг�
ностики, але дуже інформа�
тивне обстеження), яка вияв�
ляє зміни в разі хронічного
подагричного поліартриту —
круглих «штампованих» вог�
нищ (кісткових тофусів).

Зверніть увагу!

Добрива

кщо кімнатні рослини
поникли, листя потьмяні�
ло чи покрилося пляма�
ми, пагони витягнулися, а бу�
тони опали, не поспішайте
обробляти їх проти шкідників.
Адже причиною цього можуть
бути всього лишень несприят�
ливі умови тримання.

НЕДІЛЯ, 17 січня

глобах, хрящах, сухожиллі
тощо. Згодом хвороба може
уразити й усі інші суглоби
(колінні, гомілковостопні, лік�
тьові), утворивши навколо них
некрасиві й болючі подагричні
гулі (тофуси). Якщо перебіг
захворювання тривалий (по�
над п'ять�шість Pроків) і вміст
сечової кислоти в крові підви�
щений, гулі можуть утворюва�
тися не лише навколо суглобів,
а й на лобі, у ділянці хрящової
перегородки носа, коло вух!

САД/ГОРОД

Узимку кімнатні рослини
потребують особливого
догляду. Якого саме?
«Кур'єр» вивчив проблему
й розкриває секрети
читачам.

30 æîâòíÿ 2015 ðîêó

Колись на подагру страждали переважно аристократи, які зазвичай переїдали,
а сьогодні ця недуга доступна кожному. Чи можливо знешкодити провокаторів
захворювання й жити без болю?

Три дні на розгляд
Документ складають у двох
примірниках, які мають підпи�
сати споживач і представник
постачальника. Якщо ж остан�
ній не з'явився для перевірки
опалення чи відмовився підпи�
сувати акт�претензію, запро�
сіть двох сусідів, які підтвер�

за неналежно надану послугу.
Згідно із законодавством, за
кожен градус нижче за норму
рахунок за послугу опалення
має бути зменшено на 5%.

З питань розміщення реклами в газеті звертайтесь за телефоном 285�91�41, reklama_pk@ukr.net

– історичні факти
– життєві історії
– розповіді про видатних особистостей
– кулінарія
– сад, город
– телепрограма
– кросворди

Хвороба аристократів, або Пастка для ніг

форму якого затверджено
постановою КМУ № 630 від
21.07.2005 р.
Під час розмови з комуналь�
никами обов'язково переко�
найтеся, що ваш дзвінок було
зареєстровано як заявку й ді�
знайтесь її номер.

дять, що у квартирі справді
холодніше, ніж +18 °C. Нехай
вони підпишуть акт — тоді доку�
мент вважатимуть дійсним.
Постачальник послуги має роз�
глянути претензію впродовж
трьох днів і повідомити спожи�
вача про рішення (зазначивши
причину в разі відмови задо�
вольнити скаргу). Якщо скарж�
ник не отримав відповідь у ви�
значений термін, можна вва�
жати, що постачальник визнав
факти, зазначені в претензії.
Отже, маючи на руках другий
примірник акта, можна зверта�
тися в суд і в судовому порядку
вимагати перерахування плати

Правила зимового догляду

Цікава та корисна інформація:

МЕДИЦИНА

СТОР. 8 ¹ 44 (650)

22 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó

Інформація у виписці із системи персоніфікованого обліку
оновлюється щомісяця
з графіком надходження звітності
Варто згідно
знати
із звітів до Пенсійного фонду. Затримка відомостей становить
приблизно 0,8–1,5 місяця (наприклад, інформація за вересень
буде доступна приблизно
з кінцяДорофє�
жовтня).
иянка Марина

(оформлення субсидій, оплата послуг ЖКГ,
медичне обслуговування,
захист прав споживачів та ін.)

Фото з сайту gettyimages.com

Майя ОРЕЛ

нерам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів
війни III групи та учасників бойових дій, осіб,
на яких поширюється дія пункту 1 статті 10
Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»).
Ветеранам військової служби, яким пенсію
призначено відповідно до законів України
«Про державну службу», «Про пенсійне за�
безпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб», виплата пенсії
здійснюється в повному обсязі.
Примітка. Для виплати пенсії в повному обсязі
ветерани військової служби звертаються до орга�
нів ПФУ з заявою та посвідченням.
Порядок виплати пенсій та щомісячного
довічного грошового утримання, передбаче�
ний п. 3 Прикінцевих положень Закону Украї�
ни «Про внесення змін до деяких законодав�
чих актів України щодо пенсійного забезпе�
чення» від 02.03.2015 № 213 у 2016 році
залишено незмінним.
Примітка. Обмеження щодо виплати пенсії/щомі�
сячного довічного грошового утримання не засто�
совуються протягом особливого періоду до пен�
сій, щомісячного довічного грошового утримання,
що призначені особам, які проходять військову
службу або перебувають на посадах у силових
міністерствах та відомствах.
9 індексація грошових доходів населення
проводиться в разі, коли величина індексу
споживчих цін перевищила поріг індексації,
який установлюється в розмірі 103% (зміни
до ст. 4 Закону України «Про індексацію гро�
шових доходів населення» внесено Законом
«Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України»).
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ЦІКАВИЙ СВІТ
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Відповідно до Закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України»:
9 встановлено пенсійний вік особам, які
звертаються за призначенням пенсії за
вислугу років згідно із п. «а» ст. 54, п. «е», «ж»
ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпе�
чення» (див. роз'яснення у наступному
номері газети).
Пенсії за вислугу років працівникам льот�
ного та льотно�випробного складу авіації,
працівникам освіти, охорони здоров'я та со�
ціального забезпечення, артистам признача�
ються після досягнення відповідного пенсій�
ного віку.
Примітка. Збережено право на призначення
пенсії за вислугу років незалежно від віку осо�
бам, які мали вислугу років відповідної трива�
лості станом на 1 квітня 2015 року або на 1 січня
2016 року.
9 максимальний розмір пенсії/щомісяч�
ного довічного грошового утримання судді у
відставці (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткової пенсії, цільової грошової допомо�
ги, пенсії за особливі заслуги перед Украї�
ною, індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, крім доплати
до надбавок окремим категоріям осіб, які ма�
ють особливі заслуги перед Батьківщиною)
з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року не
може перевищувати 10 740 грн.
Тобто максимальний розмір пенсії/щомі�
сячного довічного грошового утримання судді
у відставці протягом року не змінюється.
9 у 2016 році продовжено особливий
порядок виплати пенсії працюючим пенсіо�

За прогнозами Світового бан�
ку, 2016 року зростання економі�
ки України становитиме 1%, після
того як 2015�го падіння економі�
ки в нашій країні становило 12%.
Уже 2017 року прогнозують в
Україні економічне зростання у 2%.
Таку інформацію відображено в
новій доповіді, яку Світовий банк
презентував у Вашингтоні.
Світовий банк знизив прогно�
зи зростання світової економіки
2016 року до 2,9%. Треба зазначи�
ти, що раніше (у червні минулого
року) експерти організації прогно�
зували 2016�го зростання світової
економіки в 3,3%.

5

кретні посилання на відповідні нор�
мативно�правові акти й статті зако�
нодавства. Намагайтесь уникати
скорочень, пишіть усі назви повніс�
тю. Чітко викладіть свої вимоги.
Крок 4. Перелічіть копії письмо�
вих матеріалів, докладених до заяви,
які вказують на провину відповідача.
Заяву підпишіть і поставте дату.
Враховуйте те, що підготувати тре�
ба мінімум три примірники. Один
для суду, другий для відповідача,

Для осіб, які втратили пра�
цездатність:
з 01.01.2016 — 1074 грн;
з 01.05.2016 — 1130 грн;
з 01.12.2016 — 1208 грн.

На одну особу в розрахунку
на місяць:
з 01.01.2016 — 1330 грн;
з 01.05.2016 — 1399 грн;
з 01.12.2016 — 1496 грн.
Для працюючих осіб (міні�
мальна заробітна плата):
з 01.01.2016 — 1378 грн;
з 01.05.2016 — 1450 грн;
з 01.12.2016 — 1550 грн.
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ка примірників: знадобляться для
вручення копій.
Крок 2. У шапці заяви вкажіть
найменування суду (із зазначенням
адреси), у який звертаєтеся, зазнач�
те своє ім'я, місце проживання або
місце перебування, контактний те�
лефон. Те саме зробіть стосовно
всіх осіб, що беруть участь у справі.
Крок 3. Правильно назвіть доку�
мент. Викладіть суть позову. В описі
обставин справи мають бути кон�

Законом «Про Держав�
ний бюджет України на
2016 рік» встановлено такі роз�
міри прожиткового мінімуму.

Відповідно до Закону «Про внесення змін до Подат�
кового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році»:
9 збільшено максимальну величину бази нарахування
єдиного внеску з 17 до 25 розмірів прожиткового мініму�
му для працездатних осіб, встановленого законом, на яку
нараховується єдиний внесок. Відповідно це становить:
з 01.01.2016 — 34 450 грн (1378 грн х 25);
з 01.05.2016 — 36 250 грн (1450 грн х 25);
з 01.12.2016 — 38 750 грн (1550 грн х 25).
9 продовжено справляння податку на доходи фізичних
осіб та військового збору з пенсій або щомісячного довіч�
ного грошового утримання.
Для пенсій, розмір яких перевищує 4134,00 грн, у 2016 ро�
ці встановлена єдина ставка податку — 15% від суми та�
кого перевищення.
Примітка. Податок не застосовується до пенсій, призначених учас�
никам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни
та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Сьогодні на запитання читачів відповідають:
Світлана ШУТА, Юрій БУГАЄНКО,
Галина МАСТЮГІНА (Пенсійний фонд України).
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Передусім визначтеся з підставами
для подачі позову. Це можуть бути
порушені, невизнані або оскаржувані
права, свободи чи інтереси. Зберіть
усі докази й документальні підтвер�
дження. Розібравшись із підставами
та необхідними доводами, розпочи�
найте складати позовну заяву.
СТОР. 8 ¹ 52 (658)
Крок 1. Роздрукуйте бланк з Ін�
тернету, також він є на багатьох сай�
тах, які розміщують юридичну ін�
Чом биформацію.
й ні? Надрукуйте одразу кіль�

1

2

e�mail: penskurier@ukr.net

за наявності страхового стажу не
менш як 20 років. Під час визначення
права на призначення дострокової
пенсії за віком треба підтвердити
наявність у померлого (загиблого)
статусу військовослужбовця.
У разі смерті (загибелі) військово�
службовця в період військової служ�
би (виконання службових обов'язків)
для визначення права на призначен�
ня дострокової пенсії за віком пода�
ють, зокрема, копію свідоцтва про
смерть, витяг із наказу про виклю�
чення особи зі списків особового
складу у зв'язку зі смертю.
Тобто в разі дотримання умов, ви�
значених у Законі, Ви маєте право на
призначення дострокової пенсії за
віком, як дружина загиблого військо�
вослужбовця.


Фахові роз’яснення актуальних
 пенсійних питань
Висвітлення важливих подій
 соціального та суспільного життя
Практичні поради з вирішення
соціальних
і
побутових
проблем


З

Якщо ви вирішили звернутися в суд, але вам не по кишені послуги юриста, то можна подати
позовну заяву самотужки. Щоб зробити це правильно, скористайтесь підказкою «Кур'єра».

Як вже повідомлялося, з 1 січня 2016 року набрали чинності
закони України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»
від 25.12.2015 № 928, «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»
від 24.12.2015 № 909 та «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911, якими
врегульовано питання пенсійного забезпечення у 2016 році.

Прем'єр�міністр Арсеній Яце�
нюк роз'яснив, яким буде меха�
нізм перерахунку тарифів за
теплопостачання, якщо послуги
надано неякісно. Арсеній Яценюк
зазначив, що кожен градус, ниж�
чий за 18 градусів Цельсія, — то
мінус 5% од рахунку за опалення.
Наприклад, якщо ви маєте в по�
мешканні 16 градусів, то вартість
опалення буде нижчою на 10%. Ко�
ли ж температура впала до 12 гра�
дусів, то ви взагалі не повинні пла�
тити за опалення. Для цього треба
скласти акт і передати його в Теп�
локомуненерго, з яким укладено
договір, у жек чи ОСББ. Підприєм�
ство зобов'язане здійснити пере�
рахунок виставлених рахунків.

Наша адреса: 01014, Київ, вул. Струтинського, 31/37.

Мені 52 роки. Я дружина війсь�
ковослужбовця, загиблого в період
військової служби, хочу оформити
дострокову пенсію за віком. Чи маю
я на це право? Якщо так, то які
документи треба подавати?

Коментарі останніх змін
у пенсійному законодавстві

Обман із доставкою додому

Як подати позовну заяву в суд

Зміни у пенсійному законодавстві
з 1 січня 2016 року

П ШТА ´КУРíЄРАª
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Показник середньої зарплати затверджено

КРИМІНАЛ

третій для себе. Якщо, крім відпові�
дача, до суду залучають третіх осіб,
то їм також надсилають копії всіх до�
кументів (аналогічно з відповідачем).
Крок 5. Подаючи в суд пакет
документів, слід прикріпити до по�
зовної заяви квитанцію про сплату
судового збору. Розмір його обчис�
люють, виходячи з вимог майново�
го характеру. Для немайнових спо�
рів розмір збору визначено щодо
кожної категорії справ. Бланк кви�
танції можна роздрукувати з інтер�
нет�ресурсу судової влади України,
оплату здійснюють у банку.
Крок 6. Віднесіть позови в суд.
Запитайте, де канцелярія, і подайте

15 січня 2016 року

Кабінет Міністрів України до�
зволив продаж ненових автомо�
білів через офіційних автодиле�
рів. Це рішення набуло чинності
з 30 грудня 2015 року.
Згідно з документом, Кабмін на�
дав автосалонам право оформля�
ти дoгoвopи купівлі�пpoдaжу бeз
їх зaвіpeння в cepвіc�цeнтpах як для
нoвих, так і для імпортних ненових
авто в разі їх першої реєстрації.
Нагадаємо, у Раді також зареєс�
тровано законопроект № 3251 про
стимулювання розвитку ринку
ненових транспортних засобів,
згідно з яким запропоновано ско�
ротити кількість податків у разі
імпорту автомобілів, які були у
вжитку.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

СТОР. 4 ¹ 44 (650)

***
Тату, відгадай, який
поїзд найбільше запізню�
ється?
— Який, синку?
— Той, який ти обіцяв
мені подарувати ще на
минулий Новий рік.
***
Розмова двох сніжинок.
— Ти куди летиш?
— У Гренландію, улаш�
тую собі відпустку. А ти?
— У Маямі, улаштую їм
паніку!
***
— А я своїй коханій на
Новий рік подарунок під
ялинку поклав!
— А вона що?
— А вона його досі
шукає: тайга ж бо велика!
***
Зустрілися дві подруги.
— Що ти подарувала
чоловікові на Новий рік?
— Блакитну норку.
— А він тобі?
— Рибальські снасті.

***
Найбільше я люблю Но�
вий рік за те відчуття
безкрайнього простору,
яке виникає після того, як
ти викинув цю ялинку.
***
Маріванна розпинаєть�
ся перед п'ятим «В»:
— Який це час: «він при�
бирає, вона прибирає, ти
прибираєш»?
Вовочка задумливо:
— Мабуть, передново�
річний.
***
Мама синові:
— Хто тебе навчив
казати «чорт забирай»?
— Дід Мороз.
— Не обманюй.
— Присягаюся! Уночі він
прийшов із подарунком
для мене, ударився об ріг
столу й саме таке сказав.
ВІДПОВІДІ
на сканворд у №52 (658)

***
Ідуть дві блондинки
лісом у пошуках ялинки.
Годину
йдуть,
другу,
третю. Одній набридло, і
вона каже подрузі:
— Усе, зараз зрубаємо
першу ялинку, що тра�
питься, якщо навіть вона
не вбрана!
***
Гарна робота в Снігур�
ки й Діда Мороза: добу
працюють, 364 дні —
удома.

По вопросам размещения рекламы в газете обращайтесь по телефону 285�91�41, reklama_pk@ukr.net
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Матеріали, позначені знаком P , публікуються на правах реклами
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Вартість передплати:

1 міс..................................... 9,34 грн
3 міс................................... 28,02 грн
6 міс................................... 56,04 грн

