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НовиНи та факти

�� Не всі договори одНакові Читайте на стор. 2

�� Визначено 24 медичні устано-
ви, які здійснюватимуть операції 
з трансплантації органів в Украї-
ні. Шість з них будуть робити тран-
сплантацію кісткового мозку, інші 
медзаклади — інших органів.

�� Станом на початок серпня 2020 
року Національна служба здо-
ров'я України уклала договори з 
3029 надавачами медичної допо-
моги населенню, більша частина 
яких — для Надання первинної до-
помоги.

�� З 1 серпня в Україні введено нові 
правила карантину. Згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів, кожен ре-
гіон країни буде віднесено до від-
повідної зони із наступним засто-
суванням відповідних до цієї зони 
правил.

�� За словами міністра охорони здо-
ров'я Максима Степанова, лише 
31% від загального числа приїздів 
швидкої допомоги відповідає вста-
новленим нормативам. Нагадуємо, 
що для міста це 10 хвилин, для ви-
кликів за межі міста – 20 хвилин.

�� Італійські вчені підтвердили при-
пущення про те, що люди, які хво-
ріють на коронавірус, можуть зара-
жати своїх домашніх вихованців, 
зокрема собак і кішок.

�� За даними опитування, проведе-
ного групою «Рейтинг», понад 60% 
українців вважають, що економіч-
не становище в країні погіршилось 
за останні пів року. Ще приблизно 
25% вважають, що істотних змін не 
відбулося.

�� Укргідрометцентр прогнозує, що 
в серпні буде спекотно, до встанов-
лення нових температурних рекор-
дів, з невеликою кількістю опадів.

�� В кінці липня православні Укра-
їни відзначали День хрещення Ки-
ївської Русі.
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ДогляД за
ДержстанДартом. 
Чи виконує Держава
обіцянки?
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лілія міхайлівна стародубцева:
«знаЮ, Що
«Пенсіон» – це
лЮДи, які можутЬ
ПіДставити
ПлеЧе!»

У нашому суспільстві прийня-
то керуватись сталими стерео-
типами стосовно багатьох жит-

тєвих ситуацій. Один з них – про те, 
що вихід на пенсію неодмінно веде 
до бідності. Яку картину ми, зазви-
чай, бачимо? Люди, які працювали 
все своє життя і заробляли, якщо не на 
усі свої забаганки, але на гідне життя, 
раптом занурюються у «безпросвіт-
ну бідність». І вони в цьому не винні, 
просто держава та обставини, мабуть, 
проти щасливих і позитивно налаш-
тованих на життя пенсіонерів. 
Накопичити грошей на старість в умо-
вах фінансової нестабільності, та тих 
шалених стрибків курсу валюти, які ми 
спостерігаємо навіть за останні років 
10 – для більшості завдання нереальне. 
І хоча всі намагаються щось відкласти 
«на чорний день», цього навряд чи ви-
стачить на 10-20-30 років на пенсії. То 
що ж? Рахувати копійки, та відмовля-
ти у всьому? Якийсь час можна прода-
вати якісь цінні речі придбані раніше, 
але ж вони закінчуються рано чи пізно.
Але ж цей період, після чесно відпра-
цьованих років, наші пенсіонери мог-
ли б присвятити собі: відпочити від 
щоденного графіку «білки в колесі», 
зайнятися хобі, присвятити час спіл-
куванню з однодумцями та просто ці-
кавими людьми. А що ж на ділі? Ви-
мушена відмова від смачної та корис-
ної їжі, якісного відпочинку, зручного 
одягу приводить до зневіри, безпере-
станного погіршення настрою і навіть 
до депресії. З доступних задоволень 
лишається лише спілкування з такими 
ж людьми поважного віку, які опини-
лися у схожій ситуації. Та й воно є до-
ступним хіба що на лавиці біля під’їз-
ду та в чергах, під час закупів на рин-
ку чи в магазині. Не про таку пенсію 

ви мріяли, так? І от саме тоді, на пре-
великий жаль, починається розуміння 
того, що вихід на пенсію – це старість, 
яка є синонімом обмежених можли-
востей. В тому числі й матеріальних.
Звичайно, є родини, де діти або ону-
ки несуть відповідальність за своїх ро-
дичів похилого віку. Забезпечують їм 
гідне існування, приділяють увагу, до-
помагають, якщо виникає така потре-
ба. Проте це, швидше, виняток, аніж 
правило. І де ж вихід?
А вихід є й зовсім поруч. Більшість 
пенсіонерів не бере до уваги той ре-
сурс, який допоможе кардинально 
покращити своє життя. Це – нерухо-
мість, квартира, яка може забезпечи-
ти гідне існування при умові розум-
ного використання цього ресурсу. 
Одним з таких шляхів є Договір до-
вічного утримання, який дозволяє 
покращити своє життя: жити забез-
печено вже зараз, не чекаючи кращих 
часів чи шукаючи додаткових засобів 
отримання коштів. За допомогою та-
кого документу нерухомість залиша-
ється у вашому користуванні – ви бу-
дете проживати в ній все своє життя. 
Натомість набувач буде зобов’язаний 
забезпечувати пенсіонера тими бла-
гами й тією кількістю коштів, які вка-
зані в самому документі. Згодьтеся – 
таке покращення свого життя значно 
краще, аніж рахувати передостанню 
копійчину та обирати між смаколи-
ком або необхідними ліками.
Ми, Центр Пенсіон, покращуємо 

якість життя наших підопічних вже 
понад 13 років. За цей час людям по-
хилого віку було виплачено понад 269 
млн гривень, і це не враховуючи фі-
зичну допомогу та щоденну підтрим-
ку, яка інколи важливіша ніж гроші.
«Життя на пенсії може змінитись на 
краще!» - саме так відгукуються про 
відкриті можливості підопічні Пенсі-
ону. І це дійсно так, адже після підпи-
сання Договору в них починається бу-
квально  нове життя. Хтось ласує сма-
коликами та регулярно відпочиває у 
санаторії, декотрі їздять до своїх дру-
зів по країні чи навіть за кордон, інші 
проводять час за улюбленою справою. 
І дійсно – зовсім неважливо, що саме 
робить нас щасливими – вишивання, 
флористика чи відвідування нових 
міст і країн. Значно важливіше, щоб 
такі можливості були не десь, а тут, в 
житті. А воно – справжнє, наповнене 
позитивними емоціями – на пенсії іс-
нує! І ми раді подарувати його вам!
Напишіть для себе список: чого вам 
не вистачає найбільше після виходу 
на пенсію. І – обіцяю – в нашій газеті 
(якщо не в цьому, то в наступних номе-
рах) ви обов'язково знайдете відповідь: 
як це отримати або де знайти ресурси 
для втілення своїх бажань. Також гаран-
тую: якщо не напишете, стане ще гірше.
Радий працювати заради покра-
щення життя пенсіонерів України.

Щиро Ваш,
Михайло Вулах

вихід На 
пеНсію – 
Не вирок
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Найголовніше в будь-який, навіть у 
самій важкій фінансовій ситуації, не 
впадати у відчай. Повірте, вихід завж-
ди знайти можна! Просто не завжди 
відразу. Найголовніше — не боятися і 
не зупинятися. Наші старенькі повин-
ні й можуть жити гідно. І у більшості з 
них є всі можливості для цього. Навіть 
якщо не всі з них про це знаюсь.

Як приклад, візьмемо звичайного 
пенсіонера. Живе наш дідусь у сво-
їй квартирі, перебивається з води 
на сухарі та й думає: «Нехай! Зате 
дах над головою є». Звичайно ж є. І 
це чудово. Але ось одне «але»! Чому 
наш пенсіонер не замислюється про 
те, що квартира може працювати на 
нього, що житло може стати відмін-
ним джерелом для отримання до-
даткового доходу.

Житло або, кажучи юридичною 
мовою, нерухомість не можна за-
брати «на той світ». Та й після смер-
ті власника квартира все одно ко-
мусь дістанеться – родичам, може 
бути навіть дуже й дуже далеким, 
яких ви бачили всього декілька ра-
зів, або зовсім стороннім людям. Але 
завжди комусь конкретному. Хочете 
ви чи ні. Нерухомість завжди комусь 
переходить – незалежно, чи є заповіт 
або дарча, чи ні (в такому випадку в 
дію вступає так званий «Усний дого-
вір Заповіту за законом»).

Не всі договори одНакові

� Юридична консультація
 Автор Аліна Гончаренко

ви ПіДПисали 
Договір 
ДовіЧного 
утримання, 
який 
не виконуєтЬся? 

звертайтеся 
за ДоПомогоЮ: 

(044) 288 21 98

Іноді буває так: живе літня людина, копійки останні підраховує 
— від пенсії до пенсії — і навіть не підозрює, що можна жити 
гідно, як вона на це заслуговує. А як іще? Звідки можна взяти 
гроші? З доходів – лише пенсія. Родичі, навіть якщо є, не 
допомагають. А то й того гірше – норовлять залізти в і без того 
злиденну кишеню. Як бути?

> ви впевнені, що знаєте всі свої права?
> ви користуєтесь усіма пільгами, які вам гарантує держава?

свої Права треба знати та захиЩати!

Замовляйте безкоштовну брошуру про Ваші права, створену за сприяння Центру «Пенсіон»
Хто ПоПереджений, той оЗброєний.
Замовлення брошури за телефоном: (044) 288-21-98
 www.pension.ua     vulakh@pension.ua    facebook.com/pension.ua

І добре, якщо квартира залишиться 
улюбленому синові, дочці, племінни-
ку або навіть нерідній людині, але яка 
за життя пенсіонера допомагала йому, 
як рідна, — матеріально або просто 
по-людськи: відвідувала, приносила 
необхідні ліки, допомагала з приби-
ранням-пранням і т. і. А якщо все ві-
дійде до людини, яка взагалі ніякого 
відношення до колишнього власни-
ка не мала? Не те що не допомагала, 
навіть не спілкувалася. Хіба це чесно? 
Хіба справедливо, що ваша нерухо-
мість буде належати тому, хто не до-
клав до цього рівно ніяких зусиль і хто 
взагалі на неї не заслуговує? Нерухо-
мість, за яку ви відпрацювали не по-
кладаючи рук, або на яку ви збирали 
протягом довгих років?

За офіційною статистикою, сімде-
сят відсотків переходу права власності 
здійснюється згідно із Законом. Біль-
шість громадян України не залишає 
заповіту або других розпоряджень 
щодо власного майна. Тобто, величез-
на кількість людей отримують майно 
просто так, не маючи ніяких зобов'я-
зань перед їх попереднім власником. 
Вас не шокує ця інформація?

Так може краще змінити ситуацію? 
Може «вбити двох зайців одним по-
стрілом» — забезпечити собі гідну ста-
рість і залишити квартиру людині, яка 
дійсно заслуговує на це?

Як змусити квартиру працювати на вас
Найголовніше, не поспішати. Пе-

ред тим, як погоджуватися і підпи-
сувати будь-які документи, необхід-
но проконсультуватися у досвідче-
них юристів і детально розібратися 
у всіх нюансах.

Розглянемо кілька варіантів До-
говорів. Але спочатку розберемося в 
правах власності на нерухомість, які 
бувають:

- володіння нерухомістю (власни-
ка вказано в документах);

- право розпоряджатися неру-
хомістю (продати, подарувати, 
обміняти);

Сподіваємось, ця стаття допомо-
же вам прийняти правильне рішення. 
Будьте уважні, не соромтеся перепи-

- право користування нерухомість 
(жити або здавати в оренду).

Відповідно, є кілька видів догово-
рів, за якими може відбутися пере-
дача прав власності на нерухомість:

тувати, консультуватись у юристів, або 
звертайтеся з запитаннями до нашої 
редакції, і ми з радістю допоможемо!

Договір 
дарування 

чи 
купівля-
продаж

Якщо ви підписуєте такий договір, то не маєте права проживати у квартирі. новий 
власник може продати квартиру, а ви – ні. В цьому випадку ви втратите всі права 
власності на квартиру. Після дарування нерухомості пенсіонеру ніхто не зобов’я-
заний допомагати попередньому власнику. наприклад, батько подарував доньці 
квартиру, живе в ній, хоча формально не має права (поки не виганяють). Але новий 
власник може будь-коли підняти питання про виселення і буде за законом правий.

заповіт

Право на проживання та володіння залишається. Заповіт можна скасувати та про-
дати квартиру. У такому договорі немає ні слова про допомогу пенсіонеру в майбут-
ньому. Чи можлива допомога після заповіту? Це залежить від відносин з людиною, 
якій ви заповідаєте свою квартиру

Договір 
довічного 
утримання

У вас залишається право проживати у квартирі, але володіти нею і продати її не може-
те. також при вашому житті її не може продати той, з ким ви підписали договір. накла-
дається заборона, і ніхто не може реалізувати будь-яку угоду з вашою нерухомістю.

Договори Дарування або 
купівля-продаж

заповіт (або нічого, 
за законом)

Договір довічного 
утримання

Право жити у квартирі

Право продати

Право володіти

обов’язок іншої сторони допомагати

реальна допомога від іншої сторони

Як ви тепер розумієте, не всі до-
говори рівнозначні, а деякі й зовсім 
ризиковані в плані людських стосун-
ків. Хто зна, чи не вижене вас новий 
власник (який є, навіть, найріднішою 
людиною) на вулицю після підписан-
ня, скажімо, договору дарування? Тут 
вже про допомогу й не йдеться. А за-
повіт? Це лише ваш намір, який може 
змінюватись ледь не щодня. То якщо 
потенційних спадкоємців декіль-
ка, вони можуть не поспішати із до-
помогою. Адже ніхто не може бути 

впевнений у тому, що врешті-решт 
майно не дістанеться іншому, який в 
потрібну мить виявився у потрібному 
місці. Хоча раніше такий племінник 
або онук міг і роками не навідуватись 
до свого родича поважного віку.

Тому природно вибрати той до-
говір, який чітко фіксує права та 
обов’язки обох сторін. І зобов'яже 
іншу сторону допомагати вам і, та-
ким чином, принесе максимальну 
користь. Той, який дійсно гарантує 
поліпшення якості вашого життя:
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Чи можНа екоНомити На ліках
� Життя на пенсії

 Підготувала Аліна Гончаренко

Ми живемо в досить незвичний 
час: просто переходячи з одного ма-
газину до іншого, порівнюючи ціни 
на одні й ті ж продукти, можна за-
ощадити досить пристойну суму. 
Держава регламентує ціни тільки на 
поодинокі соціальні товари, що дає 
можливість продавцям встановлю-
вати ціни на все інше за принципом 
«хто наскільки жадібний». І це стосу-
ється абсолютно будь-яких товарів – 
харчових продуктів, електротехніки 
та, звичайно ж, ліків.

Однак якщо при виборі, напри-
клад, вершкового масла ми можемо 
знизити витрати, придбавши, на-
приклад, не «Яготинське», а «Біло-
церківське», то при виборі ліків та-
кий варіант не завжди можливий. Ну 
справді, не беремо ж ми дротаверин 
замість спазмалгону при головному 

болі просто тому, що перший у два 
рази дешевший.

Але ж ліки бувають, ой, які неде-
шеві, і різниця в ціні на одні й ті ж 
засоби може доходити до 100 грн, а 
то й більше навіть на недорогі засо-
би. Тому й доводиться побігати від 
однієї аптеки до іншої, щоб заоща-
дити хоч трохи грошей.

Центр допомоги та соціального 
захисту пенсіонерів «Пенсіон» має 
на меті покращення якості життя 
пенсіонерів України та саме тому 
хоче бути корисним для кожної лю-
дини поважного віку. Щоб наші ста-
ренькі були забезпечені всім необ-
хідним без непотрібної метушні, 
Центр вже декілька років спонсорує 
довідку «Всі аптеки». Вона працює 
цілодобово та є безкоштовною для 
самотніх пенсіонерів і тих людей 

ЦЕЛЬ Т.                  МАЗЬ 50 Г                                  108,32         400,00

ЛІРИКА                   КАПС.300 МГ №21                       359,82         612,00

НЕЙРОКСОН         АМП.500 МГ/4МЛ №10                  312,80        534,40

ЛОРІСТА                ТАБЛ.50 МГ №90                          276,55       475,00

РАУМЕЛЬ С           50 Г МАЗЬ                                   188,93       335,00

СТАНОМ НА 19.08.2020

поважного віку, кому ніхто не до-
помагає. 

Один дзвінок в довідкову «Всі ап-
теки» допоможе зекономити вам 
чималеньку суму коштів. Напри-
клад, гель «Тромбоцид», ціна на який 
коливається, в середньому, в межах 
175-200 грн (зустрічається навіть по 
225 грн), довідкова «Всі аптеки» до-
поможе придбати за ціною 132,7 грн. 
Тобто на 70 грн дешевше, ніж в апте-
ці у сусідньому будинку.

Довідка «Всі аптеки» працює вже 
понад 6 років. За цей час служба об-
робила близько 295 000 звернень 
пенсіонерів, з них майже 80% вику-
пили замовлені ліки. Зрозуміло, що 
Довідка може надати інформацію 
лише щодо аптек, розташованих в 
обласних центрах, оскільки по асор-
тименту тих, що знаходяться в неве-

ликих містах, інформація в Довідку 
не надається.

Тож перед тим, як поспішати до 
аптеки, телефонуйте до довідкової 
«Всі аптеки» за номерами: (044) 
331-33-33 або 0-800-75-77-77. По-
чинаємо витрачати розумно! Пра-
цівники довідки миттєво знайдуть 
та повідомлять вам найкращу ціну 
саме на потрібні вам медикаменти! 

Інформація про наявність і вар-
тість ліків оновлюється щогоди-
ни. Якщо за станом здоров’я або за 
браком часу ви не маєте можливо-
сті самостійно забрати придбані ме-
дикаменти, Довідка допоможе з до-
ставленням. Також вам підкажуть 
найближчу аптеку за програмою 
«Доступні ліки». 
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  Підготувала: Юлія Огілько
догляд за держстаНдартом. 
Чи викоНує держава обіцяНки?

�Соціальні стандарти

 покращити якість життя 
пенсіонерів України

Зателефонуйте 
044 288 21 98 
і дізнайтеся, як 
покращиться 
саме Ваше 
життя

ви хотіли б ПокраЩити 
якістЬ вашого життя?

мета 
центру 

Хто заХистить 
пенсіонерів?

Центр «Пенсіон» відстоює законні права 
людей поважного віку. 

За 13 років роботи Центру ми виплатили 
підопічним пенсіонерам 

Понад 269 млн грн 
Телефонуйте за номером (044) 288-21-98 

і дізнавайтеся, на яку допомогу за законом 
ви можете розраховувати

За статистикою, Україна є краї-
ною з дуже високим рівнем демо-
графічної старості, тобто країною, 
що старіє. Ще у 2000 році частка лю-
дей старше 60 років становила 20%. 
До 2050 року, за прогнозами ООН, їх 
кількість зросте до 38%. Практично 
кожен третій.

Таким чином, в нашій країні осо-
бливо гостро постає питання з послу-
гами для пенсіонерів. Адже далеко не 
всі мають родичів, які здатні утриму-
вати не тільки своїх дітей, а й підтри-
мувати на належному рівні прожи-
вання близьких людей похилого віку. 
А скільки пенсіонерів є самотніми? 
Насправді, це величезне число. Тому 
обсяг необхідних соціальних послуг з 
кожним роком зростає.

Що ж робиться на державному 
рівні? Протягом усіх цих років так 
і не вдалося побудувати структуру, 
яка належним чином буде забезпе-
чувати людям похилого віку. Це ви-
знають навіть державні чиновники, 
в обов'язки яких входить керувати 
цією структурою.

Пресслужба Міністерства соціаль-
ної політики в матеріалі від 7 лип-
ня цього року, відкрито визнала: 
«Чинна модель управління систе-
мою соціального захисту й захисту 
прав дитини не дає змоги належно 
чином Забезпечити Виконання цих 
Надважливо функцій». Ось і дово-
диться пенсіонерам задовольняти-
ся тими послугами відповідної яко-
сті, що їм пропонують, не розрахо-
вуючи на більше. А пропонують не 
так вже й багато.

Список Державного Центру до-
помоги, на перший погляд, досить 
об'ємний, однак, проблема полягає 
в невідповідності кількості співро-
бітників і підопічних. І це, безсум-
нівно, позначається на якості на-
дання послуг. 

Ще минулого року, в Україні пра-
цювало 676 територіальних центрів 
соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг), в яких пра-
цювало понад 30 тисяч соціальних 
працівників. Наразі, штат цієї служ-
би скорочений. Та й самі працівни-
ки Центрів скаржаться, що регу-
лярно, практично щодня, змушені 

Послуга Соціально-побутові послуги територіальних 
центрів Види турботи, які дає центр «Пенсіон»

Придбання 
товарів

• придбання та доставка товарів з магазину або 
базару;
• доставка книг, газет, журналів, медикаментів за 
кошти громадян, які обслуговуються.

• закупівля i доставка продуктів, товарів щоденного 
споживання на ринку або в магазині; 
• пошук кращих цін i доставка ліків за списками;
• доставка корму для домашніх тварин; 
• допомога в придбанні одягу та взуття, побутової техніки, 
організація доставки; 
• допомога у виборі мобільного телефону, смартфона та підбір 
оптимального тарифу;

Їжа
• приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома; 
• годування; 
• доставка гарячих обідів.

• приготування їжі;
• миття посуду та прибирання робочого місця після 
приготування їжі i прийому їжі підопічним.

Побутові 
послуги

• допомога у прибиранні приміщення, пранні 
білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні 
різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, 
ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;

• допомога в обробітку присадибних ділянок (площа 
обробітку присадибних ділянок визначається разом 
з місцевим органом виконавчої влади або органом 
місцевого самоврядування, але не більш як 0,02 гектара).

• генеральне та вологе прибирання;
• винесення сміття, машинне прання білизни;
• миття вікон, підтримання порядку в особистих речах;
• ремонтні роботи;
• заміна обладнання та встановлення необхідної побутової 
техніки.

Медична 
допомога

• виклик лікаря; 
• надання допомоги в проведенні періодичних 
медичних оглядів та госпіталізації;
• відвідування хворих у закладах охорони здоров’я; 
• організація консультацій лікарів та інших 
спеціалістів.

• використання браслету для вимірювання тиску та його 
контролю;
• перевірка зору та підбір окулярів;
• лікувальні процедури вдома: уколи, компреси, розтирання;
• регулярний профілактичний медогляд;
• допомога в госпіталізації та відвідування в лікарні;
• необхідний догляд, в тому числі цілодобовий.

Юридична 
допомога

• оформлення документів на отримання субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг та інших видів 
соціальної допомоги;
• внесення платежів.

• захист від шахраїв: позови до суду, подання заяв, 
оформлення скарг i претензій; 
• оформлення субсидій; 
• відновлення документів i паспортів;
• допомога в приватизації та розірвання договорів з іншими 
особами, які не виконують взяті на себе зобов'язання; 
• виписка сторонніх з квартири за рішенням суду; 
• відновлення прав на могили родичів; 
• оформлення інвалідності та інших документів на пільги; 
• переоформлення пенсії для пенсіонерів інших країн; 
• прописка та реєстрація в потрібному місті.

Додаткові 
послуги

• читання преси;
• оформлення документів на санаторно-курортне 
лікування;
• сприяння у забезпеченні необхідними технічними 
та іншими засобами реабілітації;
• створення умов для посильної праці, організації 
трудової терапії вдома;
• вирішення за дорученням громадян, які 
обслуговуються, питань у державних органах, на 
підприємствах, в установах і організаціях.

• супровід на прогулянках, під час закупівель, на розважальних 
заходах;
• організація свят;
• доставляння на вокзал і зустріч після поїздок;
• пошук родичів чи знайомих через Інтернет, допомога у 
спілкуванні;
• дзвінки до будь-яких організації задля розв'язання питань;
• освячення квартири;
• забезпечення дозвілля та бесіди.

затримуватися на роботі по годи-
ні, а то й по дві, оскільки кількість 
пенсіонерів зростає, а кількість со-
цпрацівників, на жаль, ні. Та й рі-

вень зарплат не сприяє появі знач-
ної кількості охочих працювати у 
соціальній сфері.

Так само й люди похилого віку, 

що «прив'язані» до тих чи інших 
центрів, не отримують і десятої 
частки з необхідних їм послуг. Цен-
три не мають для цього відповідно-
го штату робітників.

У центрі «Пенсіон» працює до-
статня кількість соціальних праців-
ників, які в змозі охопити більший 
спектр можливих зобов’язань перед 
людьми похилого віку. Це й фінан-
сова допомога, і більш містка допо-
мога по господарству, супровід на 
прогулянках чи послуги водія тощо. 
Завдання і проблеми кожного підо-
пічного Центру вирішуються майже 
за помахом чарівної палички – тоді, 
коли вони їх потребують, а не коли у 
служби є спроможність чи час. У на-
ступному номері читайте детальні-
ше про види турбот, які Центр Пен-
сіон надає свої підопічним. 
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  Підготувала Катерина Філіпенко

зНаю, що «пеНсіоН» – це люди, 
які можуть підставити плеЧе!

�Інтерв'ю

Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися з Лілією Михайлівною 
Стародубцевою, людиною, яка не так давно – лише наприкінці минулого 
року – приєдналася до дружної спільноти центру «Пенсіон». Наша 
співрозмовниця товариська й активна – ніяк не дочекається, коли 
тимчасові проблеми зі здоров’ям дозволять їй нарешті знову вийти 
на роботу. Адже вона ще досі працює оператором комп’ютерного 
набору в друкованому виданні, а перед тим – працювала в Київському 
Інституті культури і мистецтв. І паралельно активно Лілія Михайлівна 
користується послугами, які пропонує своїм підопічним Центр.

ліліє михайлівно, цікаво, як саме 
ви дізналися про центр «Пенсіон»? 
якими були перші думки з цього 
приводу?

Мені в поштову скриньку хтось, 
мабуть, із сусідів, поклав ваше видан-
ня. Один раз поклав, другий раз… Я 
зацікавилась та із задоволенням про-
читала. Там все так чудово описува-
лося, на фотографіях гарні жінки, чо-
ловіки – всі посміхаються, застілля, 
теплохід, танці... Я тоді подумала: а 
хто його знає? Адже все може бути. І в 
моїй свідомості відклалась інформа-
ція про такий варіант. Це було близь-
ко трьох років тому.

А потім, коли настала скрутна го-
дина в моєму житті, в мене було зла-
мано передпліччя, я була вдома сама 
й відчувалося, що ніхто не допоможе 
– адже всі знайомі на роботі, зайня-
ті… Моє життя так склалося, що рід-
них немає. Саме тоді я вирішила по-
дзвонити в «Пенсіон». І одразу ж на 
моє звернення відгукнулись. 

Чи були у вас сумніви перед підпи-
санням договору з центром?

Звичайно, у мене були сумніви, як 
і в усіх, мабуть. Я то хотіла підпису-
вати договір, то не хотіла. Чому сум-
нівалась? А раптом мене обдурять 
або в моєму житті з’явиться чоло-
вік… Особливо близьких людей, 
кому б мені справді хотілося лишити 

ДушатЬ борги?

Дізнайтеся, Де Пенсіонеру 
взяти кошти 

на їх Погашення

телефонуйте:  (044) 288 21 98

ваші Права ПорушуЮтЬ?  ЗВертАйтесЯ ЗА доПомогою        () --

квартиру, в мене немає. Але рішен-
ня серйозне, тому я довгенько вага-
лась. Хочу сказати, що співробітни-
ки в «Пенсіоні» дуже щирі та турбот-
ливі. Тому якось так все й склалося 
– з одного боку самотність, борги та 
дрібні негаразди у квартирі, які на-
копичувалися і накопичувались. А 
з іншого – увага й піклування. Тому 
рішення я все ж прийняла та аж ніяк 
не розчарувалась!

тобто сподівання, які ви поклада-
ли на співпрацю з «Пенсіоном», ви-
правдалися?

Звичайно, виправдалися! Я те-
пер знаю, що є люди, які будь-якої 
миті зможуть підставити мені плече, 
якщо зі мною щось трапиться. Так 
воно й сталося нещодавно. От мені 
стало погано – я випадково зламала 
ногу (стегно), і машина швидкої до-
помоги завезла мене в лікарню. Там 
мене лікар запитав: «Кому подзво-
нити, щоб сповістити про те, що тра-
пилося?». Я сказала, що окрім Цен-
тру «Пенсіон» в мене нікого немає. 
Тоді він сказав: «Ну, подивимось, як 
«Пенсіон» впорається!». І він чудово 
впорався! Відразу після дзвінка при-
їхав Андрій, представник Центру. 
Поспілкувався з медперсоналом, до-
поміг грошима на ліки та на все не-
обхідне. Потім співробітник Цен-
тру з’їздив до мене додому за реча-
ми, які мені знадобляться в лікарні, 
– адже з собою в мене нічого не було. 
Одним словом, співробітники «Пен-
сіону» мені здорово допомогли. Я від 
душі їм вдячна! Більше вам скажу – 
вони тепер майже родичі мої. Адже 
якби для мене не здали кров – взага-
лі й операції б не було. А до кого б я 
зверталась? Тому мої надії не те що 
виправдалися, я навіть і не сподіва-
лась на таке ставлення.

Ну й з побутовими дрібницями пи-
тання вирішено. Я ще цілком не оду-
жала, тому коли я щось прошу купити 
– ліки абощо, то співробітники Цен-
тру завжди купують.

тобто в надзвичайній ситуації ви 
відчули підтримку. а як щодо буден-
них справ: які життєві питання ви за 
допомогою виплат центру вирішуєте 
вже зараз і які плануєте вирішити? 

Перш за все, в мене вирішується 
питання боргів за оплату комуналь-
них послуг. Я досить довго не плати-
ла, тож набігла неабияка сума. Ми з 
представниками Центру домовилися, 
що борги з квартплати буде покрива-
ти «Пенсіон», окрім боргу за опален-
ня, який я сама потроху буду випла-
чувати. І Центр вже більшу частину 
заборгованості погасив. 

Щодо допомоги по дому, то й тут 
всі обіцянки виконуються. Поки ще 
ремонтні роботи повністю не закін-
чено, але провели діагностику. Від-
ремонтували сантехніку у ванній і в 
кухні (рукомийник тощо). Трохи пі-
зніше взагалі непогано було б косме-
тичний ремонт у квартирі зробити 
– в мене і шпалери є, і клей, але ро-
бочих рук, звичайно, немає. Сподіва-
юсь, і це питання буде вирішено.

як ви розпорядилися першою ва-
гомою сумою виплат – на власне 
хобі, на мрію, на свої особисті по-
треби – наприклад, ласощі абощо?

Так-так, ласощі! Коли мені дали 
першу виплату – я стільки всього 
смачненького собі накупила! Ще й 
велика сума залишилась. Хоча чи-
мала частина виплат, звичайно, піш-
ла на погашення боргу за комуналь-
ні послуги. Тепер, коли я з «Пенсі-
оном», можу й харчуватись краще, 
ніж раніше, і за оплату комунальних 
не хвилююсь. 

а як щодо потреби у спілкуванні? 
Чи спілкуєтесь ви з іншими підопіч-
ними «Пенсіону»?

Поки що не спілкувалась – не 
встигла. Адже я ж не так давно при-
єдналася до Центру. 

А спілкування людині, особли-
во літній, дуже потрібно! От, напри-
клад, у мене була сусідка похило-

го віку, яка жила одна. Десь три роки 
вона нікуди не виходила – у неї болі-
ли ноги, а жила вона на 5 поверсі без 
ліфта. І вона завжди – і вранці, і ввече-
рі, як тільки я приходила з роботи, до 
мене заходила поспілкуватися. А коли 
до неї приходили подруги чи колиш-
ні співробітники – вона дуже добре їх 
приймала, від душі. Їй явно не виста-
чало спілкування! Але вона не була пі-
допічною Центру. 

на вашу думку, «Пенсіон» допома-
гає пенсіонерам подолати брак спіл-
кування?

Так, звичайно. І це не лише стосу-
ється спілкування пенсіонерів між 
собою, а й пенсіонерів зі співробіт-
никами Центру. Дівчата з «Пенсіо-
ну» дзвонять до мене щотижня, діз-
наються, як в мене справи. І це при-
ємно. Як добре кожен тиждень чути 
один і той самий голос співробітника, 
та й особисто спілкуюсь часто. Бо те-
лефоном розповісти, як в тебе спра-
ви, все ж не так, як коли сидиш поруч 
і бачиш людину. 

загалом – чи задоволені ви робо-
тою центру «Пенсіон» та що б ви хоті-
ли побажати читачам нашої газети?

Я завжди кажу, що задоволена не 
на 100%, а на 99,9% – це на всяк ви-
падок (жартує). Насправді ті, хто по-
требує допомоги – можете не сум-
ніватися й обов’язково звертайтеся, 
оскільки я переконалась на власному 
досвіді, що «Пенсіон» завжди допо-
може. По собі скажу – яка складна си-
туація не буде, знайдуть вихід і допо-
можуть. Там дійсно працюють чуйні 
та привітні люди. Я була у них в офісі 
й мені там сподобалось.

І читайте газету «Пожити для 
себе»! Вважаю, що там все чітко, пра-
вильно й чесно написано.

як ви вважаєте, пожити для себе – 
це те, що якраз зараз вам потрібно?

Я людина активна, буду не лише 
для себе жити, але ще й працювати! 
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� Медицина

обережНо, алергія!
Різновидами алергії страждає більш як 85% всього 
населення нашої планети. Найчастіше алергію не 
лікують — все зводиться до з'ясування алергену та 
повного його ізолювання. Можна навіть сказати, 
що в боротьбі з алергією важливіше профілактика, 
ніж саме лікування. Але щоб профілактичні дії були 
успішними, насамперед необхідно зробити правильні 
висновки про саму причину захворювання.

Алергія — це підвищена чутли-
вість організму до певної речови-
ни. Ця хвороба є індивідуальною й 
у кожної особи алергія виникає на 
алерген, притаманний саме цій лю-
дині: в однієї людини – це побуто-
вий пил, у другої – пилок якоїсь квіт-
ки, у третьої – вовна домашніх тва-
рин. Розпізнати її можна впізнати 
по несподіваній нежиті, чханні або 
сльозах, почервонінню та, інколи, 
свербежу шкіри. Ці симптоми вини-
кають найчастіше.

Сьогодні точно встановлено, що 
алергенами можуть бути речовини, 
що утворюються всередині організ-
му. Їх називають ендоалергени, або 
аутоалергени. Вони бувають природ-
ні – білки незмінених тканин, ізольо-
ваних від системи, що відповідає за 
імунітет. І набуті – білки, які отриму-
ють чужорідні властивості від тер-
мічних, променевих, хімічних, бакте-
ріальних, вірусних та інших факторів. 
Наприклад, алергічна реакція розви-
вається при гломерулонефриті, рев-
матизмі, артриті, гіпотиреозі.

Алергія лежить в основі таких за-
хворювань, як бронхіальна астма, 
кропив'янка, дерматит. А інколи 
хвороба супроводжує розвиток де-
яких інфекційних захворювань. В 
цьому випадку алергію називають 
інфекційною алергією. 

причини алергії

Алергічна реакція виникає при 
контакті людини з певними речови-
нами — алергенами, до числа яких 
відносять як речовини, що мають 
пряму аллергізуючу дію, так і ті, які 
здатні посилювати дію інших алер-
генів.

Реакція людей на різні групи алер-
генів залежить від генетичних осо-
бливостей імунної системи. Численні 

  Автор: Валентина Вертинська

дані свідчать про існування спадко-
вої схильності до алергії. Батьки, які 
страждають на алергію, більш схиль-
ні до ризику народити дитину з тією 
ж патологією, ніж здорові пари.

Наслідки алергії

Більшість людей помилково вва-
жають, що алергія — безпечна хво-
роба й протікає без наслідків. Але 
це не так. Вона може спровокувати 
такі досить серйозні захворювання, 
як екзема, гемолітична анемія, сиро-
ваткова хвороба, бронхіальна астма 
й навіть анафілактичний шок. 

як виявити алерген?

Якщо ви виявили у себе алергіч-
ні симптоми, але не знаєте причини 
їх появи, обов'язково зверніться до 
свого лікаря, який  може поставити 
або підтвердити діагноз і призначи-
ти належне лікування.

Крім огляду буде потрібно зроби-
ти також цілий ряд, специфічних для 
алергії, аналізів:

1. Шкірні проби – дослідження 
призначається в тому випадку, якщо 
є підозра на алергію. Серед основних 
переваг даного дослідження вар-
то відзначити простоту виконання, 
швидку видачу результатів і низьку 
вартість. 

2. Аналіз крові на IgE. Вимірюван-
ня в крові кількості IgE антитіл. До-
слідження вимагає невеликої кіль-
кості крові з вени. Зазвичай, резуль-
тати бувають готові протягом одного 
або двох тижнів. 

3. Нашкірні або аплікаційні про-
би (Patch-testing) – проведення да-
ного дослідження дозволяє виявити 
причини розвитку алергічних реак-
цій шкіри, таких як екзема або кон-
тактний дерматит. 

4. Провокаційні проби. Головна 
мета даного дослідження – викли-
кати у пацієнта алергічну реакцію 
за допомогою вживання тих алерге-
нів та продуктів, які, за припущен-
ням лікарів, і стали причиною появи 
цієї реакції. 

профілактика

Для профілактики алергії, в першу 
чергу, необхідно повністю усунути 
можливість контакту з алергенами. 
Якщо ви є схильним до цієї хвороби 
та знаєте, які саме речовини можуть 
привести до виникнення небажаної 
реакції, намагайтеся уникати будь-
яких, навіть незначних, контактів 
з алергенами (властивість алергії – 
провокувати більш виражені з ча-
сом реакції на повторні контакти з 
алергеном). 

У побуті алергію можуть викли-
кати цвіль, пил і різні хвороботвор-
ні мікроорганізми. Тому профілак-
тика алергії в помешканні повинна 
виглядати так:

- Частіше робіть вологе прибирання
- Контролюйте рівень вологості
- Регулярно міняйте фільтри на 

кондиціонері
- Позбавляйтеся від запліснявілих 

продуктів
Зверніть увагу і на домашні 

рослини. Якщо  ґрунт покрився 
жовтим або білим нальотом, ба-
жано збагатити його протигриб-
ковими речовинами або позбути-
ся рослин.

Також бажано придбати гіпоалер-
генні подушки й ковдри.

Але якщо алергія все одно з'я-
вилася, треба застосовувати ліку-
вання медикаментозними засоба-
ми, звісно, після консультації з лі-
карем. Залежно від виду алергії та  
складності її перебігу лікар може 
призначити такі препарати:

- антигістаміни
- деконгестанти
- інгібітори лейкотрієнів
- стероїдні спреї

профілактика сезонної 
алергії

У багатьох людей навесні виникає 
специфічна алергія – риніт, який є 
алергічною реакцією на цвітіння 
трав, рослин і деяких дерев. Уража-
ються не тільки очі й шкірні покри-
ви, а й серцево-судинна система, 
травний тракт і нервова система.

Існує декілька методів, що дозво-
ляють уникнути появлення гострих 
алергічних реакцій, а саме:

- Проведення специфічної іму-
нотерапії, яка знижує чутливість 
організму до алергенів.

- Введення в організм вітамінів 
групи B і С для зміцнення імуні-
тету. Вітаміни можна вживати у 
вигляді таблеток і  харчових про-
дуктів.

профілактика харчової 
алергії

Для деяких людей буде досить не-
сподіваним дізнатися, що дуже ба-
гато харчових продуктів можуть ви-
кликати у людини алергію. Це мо-
жуть бути яйця, молоко та молочні 
продукти, крупи, соя, морепродук-
ти, горіхи, фрукти та ін.

Для профілактики й лікування 
харчової алергії необхідно дотри-
муватися таких правил:

- При першій підозрі на алер-
гію необхідно звернутися до ліка-
ря-алерголога.

- Зручно буде вести щоденник 
харчування, щоб визначити, на який 
саме продукт з'явилася алергія.

- При підозрі на алергію бажано 
дотримуватись дієти.

- Не вживати продукти, що міс-
тять добавки штучного походження 
(барвники, стабілізатори тощо).

- Бажано вживати їжу, що містить 
велику кількість магнію, магнію, 
селену й кальцію, а також вітамі-
нів А і Е.

Доброго вам здоров'я!

•Ви Пенсіонер і Вам ПоТрібні 
доПомога Та догляд? 
•Ви мешкаєТе В обласномУ 
ЦенТрі або м. києВі?

Телефонуйте нам: (044) 288-21-98
з 2007 року ДоПомагаємо самотнім Пенсіонерам
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�Рецепти
Влітку будь-яка дбайлива 
господиня прагне зробити 
заготівлю на зиму. 
Помідори, огірки, кабачки, 
капуста, яблука, вишня, 
полуниця, малина — це 
неповний перелік продуктів, 
які ми зазвичай закатуємо в 
банки. Та й видів консервації 
існує безліч — варення, ікра, 
джеми, засолювання тощо.

Багато хто звик, що є чіткий роз-
поділ — є продукти для солодкої 
консервації, а є для солоної. І кра-
ще не плутати. Дійсно, ну кому 
може сподобатись, наприклад, со-
лона полуниця або солодкий огі-
рок? Проте, вашій увазі ми хотіли б 
запропонувати кілька рецептів та-
ких незвичайних на перший погляд 
страв, які не тільки збережуть віта-
міни на зиму, а й урізноманітнюють 
ваш стіл.

ВАрення 
«П'яний буряК з лимОнОм»

• Буряк – 1 кг
• Лимон (великий) – 2 шт.
• Цукор – 0,5 кг
• Ванільний цукор – 10 г
• Лимонна кислота – 0,5 ч. 
ложки
• Червоне вино (наприклад, Кагор) 
– 100 мл
• Чебрець
Буряк ретельно помити та почи-

стити. Потім зварити цілим у воді, 
в яку додати лимонну кислоту. По-
тім буряк натерти на тертці, додати 
червоне вино, цукор, склянку води 
й варити на слабкому вогні півто-
ри години.

Поки буряк вариться, лимони по-
мити, цедру натерти на тертці, а з 
самих лимонів вичавити сік.

Після того, як буряк прокипів, в 
отриману масу додати сік і цедру 
лимона, ванільний цукор і прова-
рити ще 15 хвилин. Потім розлити 
по банках і закрити.

ВАрення із цибулі
• Цибуля – 4 шт. середнього розміру
• Цукор – 0,1 кг
• Оцет – 20 г
• Склянка червоного або білого вина 
(в залежності від сорту цибулі)
• Рослинна олія – 2 столові ложки
Основна умова – необхідно взяти 

або червоний, або білий лук. Звичай-

не забудьте передплатити 
на 2021 рік газету 
“пожити для себе”

індекс 60828
Від 2,49 грн на місяць*
* - без урахування 
послуг Укрпошти

Прозорий 
склопо-
дібний 
камінь

Верхній 
одяг

Боксер
Мухам-
мед ...

...
Ейнштейн

"Зіпсо-
ваний 

квадрат"

Напій з 
пінною 
шапкою

Вид 
гумового 

взуття

Сфера 
товарного 

обміну

Наша для 
інтимного 

життя

Великий 
дерев'я-

ний 
кухоль

Маріо ... 
іспан-
ський 
актор

Мопед без 
педалів

Їдять всі 
народи

Рос. про-
заїк, поет 
і перекла-

дач

Напал 
монго-

ло-татар

Збіль-
шення 

розмірів 
щитопо-

дібної 
залози

Різкий 
вигук з 

погрозою

Британ-
ський 

історик, 
вчений і 
письмен-

ник

Ліквідація 
будинку

Заняття 
режисера

Роздолля 
для раді-
охвиль

Повна 
незалеж-

ність

Плямис-
тий хижак

Відкриття 
сейфа без 
ключів і 

коду

Дурна 
жінка

Столиця 
Туреччи-

ни

Повний 
набір 

посуду

Обереж-
ність у 

діях

Олійний 
родич 

капусти

Перший 
чоловік на 

землі

Військова 
траншея

Офіційна 
валюта 
Саудів-
ської 

Аравії

Великий 
періо-

дичний 
ринок

Частина 
корпусу 
пітари

Географіч-
на карта

ний, жовтий ріпчастий, не підходить 
через свою гіркоту.

Цибулю почистити й нарізати пі-
вкільцями. У глибоку сковороду на-
лити масло та викласти цибулю. За-
сипати цукор і почекати, поки ци-
буля почне карамелізуватися. Потім 
додати вино, оцет і трохи чебрецю. 
Зробити вогонь менше й тушкувати 
до тих пір, поки більша частина води 
випарується.

Розкласти варення в невеликі бан-
ки й закрити кришками.

СОління 
з КАВунОВих КірОК

• Кавун – 1 шт. з товстою шкіркою
• Часник – 7 зубчиків
• Цукор – 2 ч. ложки
• Сіль – 1 ст. ложка
• Стебло селери, пучок кропу
• Запашний перець
Кавун помити й нарізати часточ-

ками. Зрізати м’якуш й відкласти 
його — для подальшого приготуван-
ня він не потрібен. Зелену шкірку 
зрізати, але тоненько, так, щоб зали-
шився щільний білий м’якуш. Його 
нарізати кубиками.

Помити банку. На дно покласти 
кріп і стебло селери, засипати за-
пашний перець і зубчики часни-
ку. Потім щільно укласти нарізану 
кірку — до верху, і залити окропом. 
Дати постояти кілька годин, потім 
воду злити. Знову закип'ятити воду 
й розчинити сіль і цукор. Отрима-
ним розсолом залити кірки й закон-
сервувати.



пожити для себе8

редакція газети «Пожити для себе». свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗмІ 23472-13312-р від 08.08.2018.  
Передплатний індекс: 60828. головний редактор: михайло Вулах. 

над номером працювали: Валентина Вертинська, Катерина Коваленко, Аліна гончаренко, Катерина Філіпенко, юлія огілько. 
Адреса: 01001, м. Київ, вул. терещенківська, 21, оф. 13. 

Адреса для листування: а/с В 407, м. Київ, 01001, вул. Хрещатик, 22.  телефон: (044) 288-21-98. E-mail: pozyty.dlya.sebe@pension.ua. наклад: 200 000.

Любі читачі!
Для нас є дуже важливими ваші думки, почуття, мрії та сподівання…  
А також враження від газети, зробленої спеціально для вас. 
Пишіть нам про те, що вас здивувало, зачепило, надихнуло. Пишіть, про що хотіли б 
дізнатися. Надсилайте ваші вірші. Дякуємо за ваші листи! Завжди на зв’язку.
Адреса для листування: а/с В 407, 01001, м. Київ, вул. хрещатик, 22.

� Літературна сторінка

У понеділок знову прихопило сер-
це: закололо-запекло в грудях. Ос-
таннім часом здоров'я ставало гір-
шим все частіше: то застуди, то 
суглоби ломить так, що ходити не-
можливо. Тільки-но пенсіонерка 
прийняла ліки, як завітала її нова 
помічниця Наташа. Тітка Шура вже й 
забула зовсім, що вона сьогодні при-
ходить обговорити договір довічно-
го утримання. Не те щоб страшно 
підписувати. Просто боязко втрати-
ти останнє, що у неї було, — житло. 
Тому пенсіонерка й відтягувала цю 
розмову. Вона все-таки сподівала-
ся спочатку дізнатися трохи більше 
про такі документи, але якось все не 
складалося.

Чи зможе тьотя Шура 
покращити своє життя?

() --

спроби влаштуватися на роботу, аферисти, старі 
друзі та несподівані зустрічі – про все це в книзі.

ЗамоВляЙТе беЗкошТоВно

як зміНити своє життя На краще
уривок з книги

Прозорий 
склопо-
дібний 
камінь

Верхній 
одяг

Боксер
Мухам-
мед ... А

...
Ейн-

штейн

"Зіпсо-
ваний 

квадрат" П
Напій з 
пінною 
шапкою Б

Вид 
гумового 

взуття

О П А Л
Сфера то-
варного 
обміну Р И Н О К

НІша для 
інти-
много 
життя

А Л Ь К О В
Великий 
дерев'я-

ний 
кухоль

Т
Маріо ... 
іспан-
ський 
актор

Х Л І Б
Мопед 

без 
педалів М О К И К

Їдять всі 
народи Ь

Рос. 
прозаїк, 

поет і 
перекла-

дач
Е

Напал 
монго-

ло-татар Б
Збіль-
шення 

розмірів 
щитопо-

дібної 
залози

І
Різкий 
вигук з 
погро-

зою
А

Британ-
ський 

історик, 
вчений і 
письмен-

ник

Т А Р Н
Лікві-
дація 

будинку З Н О С

П О С Т А Н О В К А
Заняття 
режи-
сера

Роздолля 
для раді-
охвиль А

Повна 
незалеж-

ність Б
Пля-

мистий 
хижак Б А Р С

С Е Р В І З
Від-

криття 
сейфа без 
ключів і 

коду

Дурна 
жінка И

Столиця 
Туреч-
чини

Повний 
набір 

посуду Ф
Обереж-
ність у 

діях О Г Л Я Д К А

Р І Я Л
Олійний 

родич 
капусти О

Перший 
чоловік 
на землі У Військова 

траншея Н
Офіційна 
валюта 
Саудів-
ської 

Аравії
Р

Великий 
періо-

дичний 
ринок

Я Р М А Р О К

А
Частина 
корпусу 
пітари Д Е К А

П Р А П О Р

С
Геогра-
фічна 
карта М А П А

- Я наші договори принесла, як 
ми й домовлялися. Ось мій ек-
земпляр, а ось — для вас, — Наташа 
простягнула жінці кілька видруко-
ваних листків.

Тітка Шура, надягнувши на ніс 
окуляри, почала читати, але вже 
після кількох абзаців зрозуміла, 
що їй без допомоги тут не розі-
братися.

- Наталочка, я ніяк не можу вчи-
татися. Багато що незрозуміло.

- Тітка Шура, ну що там розумі-
ти? Звичайний стандартний дого-
вір! Треба скоріше підписувати, 
бачите, як здоров'я підводить... 
Вам допомога потрібна.

Все-таки добре, що є такі люди, 
як Наташа. Так, не безкоштовно 
(але хто буде працювати «за так»?), 

але відносяться до людей похило-
го віку зі всією душею: і по госпо-
дарству допоможуть, і просто при-
ділять час старим — посидять, по-
говорять за чаєм.

- Я готова підписати. Але не 
можу я так, на коліні. Може, піде-
мо до нотаріуса?

- Так до якого нотаріуса-то? Тіт-
ка Шура, ви ходите з якими труд-
нощами! Як ви до нього дійдете? 
— почала сердитися Наташа.

- Гаразд, зробімо так, — запро-
понувала Наташа. — У мене є зна-
йомий нотаріус. Я можу попро-
сити його прийти до вас додому, 
як виняток. Тільки він людина за-
йнята. Я зараз подзвоню йому, ді-
знаюся, коли зможе.

І Наташа вийшла на кухню. За-

лишившись одна, тітка Шура по-
думки зважувала — чи варто йти 
на таку справу, чи ні. Чи зможе 
вона сама впоратися або все-та-
ки є сенс ризикнути та довіритися 
сторонній людині? По всьому ви-
ходило, що може й не впоратися. 
І як не було страшно, але забезпе-
чити собі спокійну старість тітка 
Шура могла, тільки довірившись.

Повернулася Наташа.
- Пощастило нам, тітка Шура. 

Він якраз завтра вільний. А потім 
їде кудись. Якщо ми завтра годи-
ні о 10 ранку прийдемо? Як, домо-
вились?

- Так, звісно.
Тітка Шура з полегшенням зітх-

нула. Таки вдалося ще трошки від-
тягнути.
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