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Інтерв’ю під час
карантину
Пропоную до уваги читачів газети «АГРЕГАТНИЙ»
актуальне інтерв’ю з народним депутатом України Оленою
Копанчук (виборчий округ №189 (Нетішин, Білогірський,
Ізяславський, Красилівський та Теофіпольський райони).
Наш депутат, Олена Євгенівна, погодилася надати інтерв’ю під час карантину,
оскільки, не дивлячись на карантинні
заходи, Верховна Рада України працює в
посиленому режимі.
– Пані Олено, що Ви можете повідомити виборцям про те, наскільки буде
затяжний карантин та які заходи для
підтримки громадян буде вживати держава та законодавчий орган?
– Дякую за запитання, шановний Іване
Івановичу, так, це питання турбує усіх, але
спершу я хочу подякувати мешканцям
Красилівського району та міста, які дотримуються вимог карантину та розуміють всю небезпеку пандемії. Подякувати
представникам релігійних громад, які
утрималися від проведення масових заходів на всі свята, які пройшли, та далі будуть орієнтувати громадян на дотримання умов карантину та особистої гігієни.
Також, від себе особисто, бажаю всім
міцного здоров’я, витримки та теплоти.
Повертаючись до Вашого актуального запитання, хочу зазначити про об’єктивні причини продовження карантину
та необхідність дій державних органів,
спрямованих на запобігання поширенню
пандемії. Крім того, ми всі чудово розуміємо, в якому стані медичні заклади і
скільки роботи необхідно провести щодо
їх модернізації для готовності до боротьби з вірусом. Очевидним є і той факт, що
й економічно сильніші держави Європейського союзу мають величезні проблеми в забезпеченні медичних закладів
та наданні належної медичної допомоги
своїм громадянам. Отже, суспільство
розуміє, що лише різнопланові заходи
як законодавчої, так і виконавчої влади,
спрямовані на протидію поширенню інфекції на території України, можуть дати
позитивний ефект та не перевантажити
медичні заклади хворими. За цей час
будуть вжиті заходи по переоснащенню
медичних закладів та забезпеченню їх
першочерговим необхідним обладнанням та засобами лікування. Тому прошу
красилівчан з розумінням ставитися до
вимог карантину та підтримувати один
одного, набратися витримки та спільними зусиллями перемогти пандемію.
Знову ж таки, хочу подякувати підпри-

ємцям Красилівщини за активну участь
у волонтерському русі та підтримку, яка
була надана медичним закладам.
– Пані Олено, скажіть, на яку підтримку можуть розраховувати жителі Красилівського району від держави та наскільки така підтримка буде дієвою та
доступною для громадян?
– Нашим комітетом з питань бюджету
спільно з міністерством фінансів та профільними міністерствами розроблено
зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» задля
погодження перерозподілу видатків
державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я України, та
розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у

системі охорони здоров’я.
Окрім того, до Державного бюджету
України були внесені зміни щодо збільшення видатків Пенсійного Фонду України, які підуть на індексацію пенсій, та
збільшення видатків Міністерства соціальної політики задля спрямування коштів на підтримку людей, що втратили
роботу через коронавірусну інфекцію.
Також Міністерством соціальної політики, спільно з мережею магазинів АТБ,
розроблено програму допомоги малозабезпеченим верствам населення продуктовими наборами за рахунок коштів
державного бюджету. Таку допомогу від
держави отримали жителі Красилівського району.

(продовження на стор. 3)
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ЗАВОД ПІД ЧАС
КАРАНТИНУ
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КОРИСНІ ПОРАДИ
САДІВНИКА
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З ІСТОРІЇ
ЗАВОДУ
За ініціативи народного депутата Олени Копанчук, за підтримки обласного штабу
партії Слуга Народу 23 квітня 2020 року відбулася передача станціям екстреної медичної допомоги необхідних засобів індивідуального захисту, засобів дезінфекції та
засобів гігієни, пірометрів, дезінфекційних ламп тощо.
Присутні зліва направо на фото: заступник голови Красилівської районної державної адміністрації Олександр Конусь, голова Красилівської районної державної
адміністрації Василь Кравчук, начальник Красилівського відділення екстреної медицинської допомого Марія Шматлай, лікар швидкої Ярослав Ясінський, представник
обласного штабу партії Слуга Народу по 189 округу Юрій Маєвський, помічник НД
Ткач Сергій.
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Доктор
Комаровський
назвав
найпоширеніший
симптом
коронавірусу

Cкільки триває
легка форма
коронавірусу?
Фахівці Всесвітньої організації
охорони здоров’я розповіли, за
скільки часу можна вилікуватися
від коронавірусу, якщо хвороба
протікає легко.
Так, пацієнти, що хворіють на
вірус в легкій формі, видужують
вже за два тижні.
Зокрема, фахівці відмічають,
що між появою перших симптомів і одужанням пацієнтів з легкою формою COVID - 19 проходить близько 2 тижнів.
Виписати зі стаціонару такого пацієнта можуть лише після
двох негативних тестів на коронавірус, виконаних з інтервалом
у добу.

При розвитку COVID - 19 у багатьох спостерігається відсутність
смаку та нюху.
Відомий лікар Євгеній Комаровський поділився подробицями про
найпоширеніший для багатьох
симптом коронавірусу. «Іноді це –
єдиний прояв COVID – 19», – підкреслив лікар-педіатр.
Комаровський посилається на
результати досліджень фахівців зі
всього світу. Як виявилося, якщо
хвороба розпочинається з нежитю,
то з великою часткою вірогідності
це не коронавірус, оскільки цей
симптом для недуги не типовий.
Багато хто висловлюється про
те, що при розвитку COVID - 19 у
них спостерігається відсутність
смаку та нюху. Інкубаційний період
нової коронавирусной інфекції
зазвичай досягає п’яти днів, але
перші симптоми можуть проявити
себе приблизно через 12 днів після
контакту з носієм захворювання.
Комаровський
на
своєму
YouTube каналі вказав, що при
кашлі дистанція поширення бактерій може складати 2,5 метри, але
при чханні підвищується до 7-8 метрів, у зв’язку з чим украй важливо, щоби хворі надійно прикривали
рота.

Імбир та лимон
– аншлаг на
ринках і сумнівна
користь
– Люди чомусь вважають, що головні фахівці з імунної системи - на
базарах.
Імбир і лимон до підвищення імунітету взагалі не мають ніякого відношення. Проте треба стежити за
тим, щоб у роті і в носі не пересихало, адже якщо це відбувається, то у
людини зникає місцевий імунітет, і
вона стає уразливою до хвороб.
Про це повідомив лікар-педіатр,
письменник і телеведучий Євгеній
Комаровський.
Євгеній Комаровський спростував твердження про те, що імбир і
лимон покращують імунітет (нагадаємо, ціни на ці продукти віднедавна рекордно підвищилися).
– А яке відношення імбир і лимон
мають до імунітету? Імбир і лимон
покращують лише одне – матеріальний стан продавців імбиру і лимонів. До підвищення імунітету вони
взагалі не мають ніякого відношення. Імунітет, який вас захистить, це
захист ваших слизових оболонок.
Потрібно, щоб у роті і в носі не пересихало. Для цього потрібно жити
в чистому вологому прохолодному
повітрі, з вологістю 40-60 %. Провітрюйте приміщення, зволожуйте
повітря у ньому, – порадив Євгеній
Комаровський.
Він порадив зменшувати потужність батарей опалювання, щоб вологість повітря була 50, а не 20 %.
Тому що якщо людина проспала ніч
при 23 градусах і вологості 20 %, у
неї сухість у роті і в носі, у неї немає
місцевого імунітету і вона дуже чутлива до хвороб. Але замість того,
щоб думати, чим дихати, люди жеруть лимони з апельсинами та імбиром.
– А замість того, щоб навчитися
цьому, вони вважають, що там, на
базарах, головні фахівці з імунної
системи, – заявив Комаровський.

За рекомендаціями лікарів, які
лікують COVID-19, кожен має
стежити за власною гігієною,
а також за тим, щоб ротова
порожнина і горло були зволоженими – для цього потрібно
робити хоч кілька ковтків води
кожні 15 хвилин. Адже, навіть
якщо вірус потрапить до ротової порожнини, питна вода або
інші рідини вимивають його через стравохід у шлунок, де його
знищать кислоти.

Скільки часу
коронавірус живе
на поверхнях?
Щоб захистити себе від інфекції,
треба не лише ретельно мити руки,
але також регулярно дезинфікувати поверхні предметів, до яких часто торкаються руками.
Медики радять періодично дезинфікувати дверні ручки, стільниці, сантехніку, предмети в туалетах,
кухонні поверхні. Особливу увагу
потрібно приділити смартфонам.
Вони є невід’ємною частиною
повсякденного життя, часто знаходяться в руках, так що ризик
зараження коронавірусом дуже
високий, пише The health site.
Учені констатують: на деяких
поверхнях коронавірус може триматися особливо довго. Так, на
мідних предметах він тримається
близько 18 годин, на картонних поверхнях – близько 24 годин. Учені
припустили, що коронавірус може
передаватися через дихання. Життєздатність вірусу була найвищою
на поверхнях із пластика і нержавіючої сталі, на яких він здатний
зберігатися до трьох днів.
В цілому, відмічають експерти,
тверді поверхні можуть утримувати вірус, що виділяється з краплями слини, до 72 годин. На скляних
поверхнях вірус теж тримається
досить довго. Фахівці нагадали,
що коронавірус SARS - CoV, спалах
якого спостерігався в 2003 році,
міг залишатися на скляній поверхні до чотирьох днів.

В якому разі людям після 60 років можна виходити
під час карантину на вулицю?
Симптоми коронавірусу COVID-19:
– висока температура
– сухий кашель
– утруднене дихання
– почуття втоми
– біль у м’язах і грудях

‼️! Людям від 60 років поки що треба залишатися вдома. Статистика
захворювань в Україні та світі свідчить, що саме вони є групою підвищеного
ризику. Найефективніший спосіб уберегтися - самоізоляція.
Людям, які перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про
яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця
торгівлі, розміщені на відстані не далі ніж 2 кілометри від місця самоізоляції.
Це дозволено робити не частіше двох разів на тиждень. Використання захисної
маски під час виходу на вулицю є обов’язковим.
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Урядом вже запроваджено виплату допомоги на дітей для фізичних
осіб-підприємців. Таку допомогу отримає близько 300 тисяч сімей. Вона
надаватиметься на кожну дитину до
10-річного віку в розмірі прожиткового
мінімуму.
У той же час Верховна Рада прийняла
законопроєкт, який скасовує ЄСВ для
ФОПів, а також відтерміновує запровадження РРО на час карантину.
Не нараховується та не сплачується
у період із 1 березня до 30 квітня 2020
року плата за землю. До 1 липня 2020
року продовжується термін подання
річної декларації про майновий стан і
доходи.
У свою чергу, до підтримки бізнесу
може долучитися і місцева влада, скасувавши стягнення єдиного податку з
підприємців Красилівщини, оскільки
це належить до її компетенції.
Забігаючи наперед, зауважу, що Урядом розробляється додаткова програма щодо кредитування малого бізнесу.
Ви знаєте, що вже з лютого 2020 року

діє програма кредитування для малого
бізнесу з відсотковими ставками 5-7-9
%, а враховуючи проблеми, пов’язані
з карантином, розглядається можливість зменшення відсоткової ставки в
діапазоні від 0 до 3 %.
– Скажіть, а що буде з фінансуванням освіти? Переглядаючи інтерв’ю
деяких політиків на центральному телебаченні, складається враження, що
у освітян забирають кошти?
– Це не зовсім вірне трактування питання. Так, дійсно відбувся секвестр
бюджету. Пройшли певні зміни в фінансуванні різних державних програм,
зокрема і державного фонду розвитку
громад та територій. Однак, програми
щодо фінансування спроможної школи
перебувають в процесі затвердження.
Наскільки я пам’ятаю, нами подано
два об’єкти щодо фінансування в Красилівському районі: це школа в Красилові та ліцей в Антонінах. Звичайно, ми
подавали більше об’єктів, але чи будуть
всі профінансовані в повному обсязі,
це під питанням. Додам, що ми вже казали раніше про збільшення заробітної
плати молодим вчителям. Є ще багато
планів щодо підтримки галузі освіти,
але, на жаль, пандемія коронавірусу
внесла свої корективи.
– Ми бачили що Ви неодноразово
відвідували населені пункти Красилівщини, де здійснювали прийом громадян, брали участь в зборах села,
агітували за кандидатів від політичної
партії «Слуга народу» на виборах до
ОТГ. Але ми б хотіли, щоб у Красилові
була постійно діюча приймальна народного депутата?!
– Гарне запитання, дякую, хочу зазначити, що мною постійно ведеться
робота зі зверненнями громадян, як у
соціальних мережах, так і в порядку надання відповідей на звернення громадян, які надходять на поштову адресу.
За останній місяць основні теми звернень були такими: щодо здійснення

ремонту ділянок автодоріг державного
значення, допомоги із наданням житла,
забезпечення населення скрапленим
газом для побутових потреб, забезпечення медичних закладів обладнанням та засобами особистого захисту та
багато інших питань щодо соціальних
проблем округу, області та держави в
цілому. По мірі повноважень та можливостей намагаюся реагувати на ці події.
В планах дійсно було і є відкриття
приймальні, але чи вона буде постійно діюча, чи за певним графіком, ми
з помічниками будемо вирішувати.
Оскільки є декілька точок зору з цього питання, по-перше, на теренах Красилівського району вже створено три
ОТГ та четверта в процесі створення, і
жителі цих громад також бажають, щоб
в них була приймальна депутата. Крім
того, жителі міста Красилова більш
ефективно використовують електронні звернення, ніж жителі сіл. Отже, тут
першочерговою потребою помічників
є необхідність проведення особистого
прийому громадян в селах. Я ж особисто здійснюю прийом по мірі можливості. Та все ж приймальна в Красилові
буде. Це питання вирішиться після завершення карантинних заходів.
– Яка Ваша думка та позиція з приводу вже прийнятого, такого багатостраждального закону про продаж
землі, навколо якого точилися такі
гострі дебати та Ваша політична сила
отримала стільки критики й гострих
стріл?
– Ви знаєте, на мою думку, проблема
є занадто політизованою та роздутою.
Основне, що спотворювало суспільну
думку, це фраза «продаж землі», яку
вжили і Ви, з контексту тих публічних
заяв, які робилися певними політичними силами для самопіару, і нічого
більше. Закон прийнято не про продаж
землі, він у нас і так існував, як офіційний, так і чорний, розроблений під різні
схеми, а мова йде про прозорий ринок

землі. Де власник землі отримує повне
право розпоряджатися нею. Де місцеві органи самоврядування набувають
повне право розпоряджатися землями громади і її інтересах, зокрема і
землями водного фонду. Ми сьогодні
знаємо, як неефективно використовуються землі державних сільськогосподарських підприємств. А ринок землі, в
свою чергу, покликаний підняти її вартість, від чого виграють всі учасники
ринку. Я думаю, з цим все зрозуміло.
– Скажете на завершення кілька слів
про плани депутата щодо взаємодії з
громадою Красилівщини?
– Мною як депутатом постійно вивчаються, аналізуються актуальні проблеми та потреби регіону для його сталого розвитку. Не хочу повторюватися,
але гостро стоїть питання ремонту доріг державного та місцевого значення,
і тут нами вже зроблено великий об’єм
роботи по спрямуванню коштів на ремонт доріг саме Красилівського району, але ще велика робота попереду. Позитивні зрушення в цьому напрямку є.
Підготовлено проєкти з підтримки
медичних закладів за рахунок коштів
соціально-економічного розвитку.
На базі Хмельницької обласної організації партії «Слуга народу» створено
волонтерський штаб, куди депутати
спрямовують кошти, що виділяються
для здійснення своїх депутатських повноважень, та частину заробітної плати, з метою підтримки першочергових
потреб лікарів.
Сьогодні в планах створити платформу для забезпечення потреб ФАПів та
амбулаторій сімейної медицини.
Також напрацьовуються інші важливі напрямки для розвитку громади.
Брав інтерв’ю
редактор газет
«Красилівський замок» та «Агрегатний»
Іван
Длужневський

Призначення державних соціальних допомог на період карантину
З метою соціального захисту громадян на період карантину урядом прийнято постанову № 264 від 08 квітня 2020
року, якою передбачено проведення
призначення, перерахунку і виплати різних видів державної соціальної допомоги без особистого звернення до управління.
Строк виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям,
допомоги на дітей одиноким матерям,
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, щомісячної
грошової допомоги особі, яка проживає
разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за
висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або
місце проживання їх невідоме, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на

пенсійну виплату (далі – державна соціальна допомога), яку було призначено
раніше, продовжується на період карантину та на один місяць після дати його
відміни.
У разі, коли отримувачами державної
соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,
державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю пропущено строк переогляду, виплата таких видів допомоги не
зупиняється до закінчення строку дії ка-

рантину з подальшим проведенням перерахунку розміру виплаченої допомоги
на підставі результатів переогляду та заяви отримувачів або їх батьків чи інших
законних представників.
Протягом одного місяця після відміни карантину проводиться перерахунок
розміру виплаченої державної соціальної допомоги та державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які
не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю на підставі поданої особою

або її законним
представником
заяви та необхідних
документів.
В період карантину заява
та документи,
необхідні для
призначення
державної соціальної допомоги, державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю можуть бути надіслані поштою.
Управлінням соціального захисту
населення Красилівської райдержадміністрації проведено перерахунок та
продовжено строк виплати державних
допомог. А в травні 2020 року буде забезпечено виплату вищезгаданих допомог.
Заступник начальника управління,
начальник відділу прийому громадян
Рудницька А.
Начальник управління Книш І.
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ЗАВОД ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Дванадцятого березня в Україні запровадили карантин. Тоді ще не розуміли, як він триватиме, які матиме наслідки й коли закінчиться. Була тільки мета
— вповільнити поширення коронавірусу.
Сьогодні інформації значно більше. Утім,
її досі замало для повного розуміння,
якою стане країна після його закінчення.
У світі — масштабна фінансово-економічна криза. Від початку березня
глобальні фінансові ринки падають так
стрімко, як не падали 30 років. Навіть
якщо антикризові пакети, які зараз ухвалює дедалі більше держав, допоможуть
швидко відновити ділову активність у
світі, то нинішня криза все одно виявить
низку слабких економік і галузей, які
постраждають сильно й надовго. Через
них кризові явища у світі триватимуть не
один квартал. До цього слід готуватися.
Усім відомо, що під час якихось природних чи економічних катаклізмів відбувається певний занепад, але до честі
керівництва ДП «Красилівський агрегатний завод», підприємство намагається
усіма можливими способами не зупинятися у своєму розвитку, генерує нові
ідеї, переналаштовує свою діяльність в
умовах надзвичайної ситуації.
Що кажуть керівники заводу про ситуацію, що склалася, та роботу підприємства під час пандемії коронавірусу?

Запитую у виконуючого обов’язки головного бухгалтера ДП «Красилівський
агрегатний завод» Мисика В. С.:
– Володимире Степановичу, що скажете про роботу заводу у цій непростій
для усієї країни ситуації?
– Ні для кого не секрет, що карантин,
на якому зараз перебуває уся держава,
дестабілізував роботу нашого заводу та
негативно позначився на його фінансовому стані.
– Невже все складається так зле? Невже підприємство зупинило свій розвиток?
– Не все так погано, як здається на
перший погляд. Навіть під час карантину ведеться робота з укладання нових перспективних
контрактів, проводиться аналіз ринку для розширення
дилерської мережі
з реалізації товарів
народного споживання не тільки в
Україні, а й за її межами.
– Я почув, що
підприємство вже
має власний Інтернет-магазин?
– Так. Відкрито
Інтернет-магазин
ДП «Красилівський
агрегатний завод»,
на якому можна придбати продукцію
нашого підприємства за цінами виробника. В основному це опалювальна техніка в асортименті, а також ряд виробів
господарського призначення.
– А як щодо випуску продукції оборонного призначення?
– В цьому році на підприємстві плануємо освоїти та виготовляти нові види
військової техніки, а також продовжити
випуск автомата «Малюк», ПТРК «Стугна П», БД3-УСК, АПУ-470 та іншої військової техніки.
– Як швидко підприємство зможе подолати економічні наслідки надзвичайної ситуації?
– Негативні економічні наслідки надзвичайної ситуації, які на сьогоднішній
день торкнулися і нашого підприємства,
до кінця року ми плануємо подолати та

вийти на заплановані фінансові результати, що дасть змогу нашому підприємству отримати прибуток, оновити матеріально-технічну базу та виплачувати гідну
заробітну плату працівникам заводу.
Все буде добре!
Ставлю декілька запитань і начальнику фінансового сектора Волошиній А. Д.
– Алло Дмитрівно, як працює фінансовий сектор підприємства?
– Як відомо, фінансовий сектор
підприємства забезпечує своєчасне
надходження
доходів,
оформлення
за встановленими строками фінансово-розрахункових та банківських операцій, оплату рахунків постачальників і
підрядників, погашення
позик, виплату процентів, заробітної плати
працівникам, перерахування податків і зборів
в державний, регіональний і місцевий бюджети,
державні позабюджетні
соціальні фонди, платежів до банківських установ.
– А під час надзвичайного стану?
– Під час карантину фінансовий сектор
продовжує працювати.
Продовжують надходити кошти від реалізації
продукції нашого підприємства, перераховуються необхідні платежі, які підтримують життєдіяльність заводу.
– Заробітна плата також?
– Так. Виплачується заробітна плата
працівникам, сплачуються податки до
бюджету.
Усім відомо, що під час якихось природних чи економічних катаклізмів відбувається певний занепад економічної
діяльності, але господарський відділ
навіть у гірші часи в історії підприємства продовжував підтримувати інфраструктуру заводу в належному стані.
Розмовляю з начальником господарського відділу ДП «Красилівський агрегатний завод» Мазуром С.Т.
– Станіславе Тадеушовичу, а як працює сьогодні господарський відділ ДП

«Красилівський агрегатний завод»?
– Працюємо у повну силу. Ми не маємо права зупиняти нашу роботу. Надворі
весна, а цей час гріх втрачати. Ось недавно на території заводу висадили 120
саджанців плодових дерев.
– Де саме висаджено плодові дерева?
– Поблизу цеху № 75, водоймища, старої котельні, цеху № 74.
– Маю інформацію щодо посадки картоплі.
– Так. Ми посадили картоплю на площі
16 соток, а також висадили городні культури в теплиці: морква, петрушка, огірки,
помідори, редька, кріп, які в подальшому будуть використані для покращення
харчування працівників підприємства.
– А як підтримується територія заводу?
– Постійно проводяться роботи з підтримання порядку на території підприємства: прибирання території від сміття,
викошування кущів та будяків, а також
проводиться поточний ремонт приміщень, організована система поливу саджанців молодих дерев, газонів та клумб
на території заводу.
Добре справляються зі своїми
обов’язками працівники з благоустрою:
Кравчук В. С., Доброшинський О. О.,
прибиральниці: Шутюк Н. О., Коваль Н.
Ф., Ярмолюк К. М., Огніченко В. Р., Блащук О. О.
Брав інтерв’ю редактор газети
«Агрегатний» Іван Длужневський

Проведення перерахунків пенсій
За рішенням Уряду з 1 квітня 2020 року
окремим категоріям населення буде підвищено пенсійні виплати. Які ж це категорії?
Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 500
грн. В області на обліку перебуває понад
53 тисячі осіб зазначеного віку, у яких пенсія не перевищує розміру середньої заробітної плати за 2019 рік – 9 205 грн.
Крім того, якщо пенсіонер віком старше
80 років має страховий стаж не менше
25 років (чоловік) або 20 років (жінка), то
після встановлення доплати розмір їхньої
пенсії не може бути нижче 2 600 гривень.
Виплати пенсій цій категорії громадян
буде розпочато щонайпізніше з 7 квітня
поточного року.
Пенсіонерам, кому 80 років виповниться після 1 квітня 2020 року, щомісячна
компенсація буде встановлюватись з
дати досягнення такого віку.
У квітні 2020 року органам Пенсійного
фонду України доручено забезпечити проведення виплати одноразової грошової

допомоги у сумі 1 000 гривень пенсіонерам, пенсія яких не перевищує 5 000 гривень.
Виплата такої допомоги буде розпочата
невідкладно після внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Окрім цього, відповідно до статті 42
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з 1
квітня 2020 року головним управлінням,
без додаткового звернення пенсіонерів,
проведено перерахунок пенсій для 40 тисяч працюючих пенсіонерів (або 43,3 % від
загальної кількості
зазначеної
категорії). Підвищення отримали
майже 11 тисяч
(10,8 тис) осіб,
середній
розмір підвищення
склав 130,05 грн.
Цей перерахунок проведено
для осіб, які от-

римують пенсії:
– за віком, по інвалідності, в тому числі,
обчислені в розмірі пенсії за віком;
– за вислугу років при умові, що станом
на 01 квітня 2020 року досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та в яких
від дати призначення або попереднього
перерахунку (від останньої дати зарахування страхового стажу) до 01 березня
2020 року пройшло не менше 24 календарних місяців.
Перерахунку з 1 квітня 2020 року не підлягають пенсії
працюючих пенсіонерів, розмір
яких після 01
квітня 2018 року
перераховувався за особистим
зверненням особи з дорахуванням стажу, або
стажу і заробітної плати після

призначення чи попереднього перерахунку пенсії, або проводився після цієї дати
перехід з одного виду пенсії на інший.
Виплата перерахованих пенсій, компенсацій, грошової допомоги буде проведена
в установленому порядку через відділення уповноважених банків або доставлена
додому листоношами відділень поштового зв’язку.
Урядом також визначено дату проведення індексації пенсій у 2020 році: це – 1
травня.
За консультаціями з усіх питань можна
звернутися на телефон «гарячої» телефонної лінії головного управління Пенсійного
фонду в області: 76 35 13 та на номери «гарячих» телефонних ліній в сервісні центри
безпосередньо за місцем проживання, які
розміщені на інформаційній сторінці вебпорталу головного управління ПФУ в області за посиланням: https://www.pfu.gov.
ua/km/ в рубриці «Контакти».
Відділ організаційно-інформаційної
роботи
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Присадибна
Секрети вирощування смачних огірків
у відкритому грунті
Питання, які виникають при вирощуванні огірків у відкритому грунті:
1. Чому огірки гіркі?
2. Чому огірки криві?
3. Чому стебла починають занадто
рано жовкнути?
Найчастіше причиною проблем при
вирощуванні огірків у відкритому грунті є неправильно підготовлений грунт.
Коли грунт добре підготовлений саме
під огірки, то проблем при їх вирощуванні можна успішно уникнути. Огірки тоді
нічим не хворіють, стебла зелені, а всі
плоди рівні, соковиті й солодкі.
Отже, при вирощуванні огірків треба
приділяти увагу підготовці грунту.
Землю не-обов’язково перекопувати,
її можна розрихлити на глибину 8-10 см,
або, не перекопуючи, просто очистити
поверхню грядки.

Наприкінці квітня – початку травня
відведену під огірки грядку треба прогрівати протягом 12-14 днів, а вже тоді
можна садити огірочки. Схема посадки
може бути будь-яка, тому садіть огірки
так, як вам подобається.
Важливо постійно доглядати висаджені у грунт огірки.
Ці рослини дуже не люблять, коли ви
за ними доглядаєте, поливаєте, удобрюєте, а потім різко все це припиняєте і
залишаєте огірки без подальшого догляду. Через таку зміну умов вирощування,
огірки припиняють формування плодів
і швидко засихають. Тому не можна допускати таких пауз у догляді за висадженими огірками.
Поливати огірки бажано щодня, або
мульчувати грунт, щоб волога в ньому

трималася 2-3 дні. Підживлювати огірки
треба не частіше як раз на 10 днів, і цього
буде достатньо. Найкраще для підживлення підходить трав’яне добриво: подрібнену свіжоскошену траву потримати
у воді, а тоді цей настій використовувати
для поливу. Якщо підживлювати аміачними добривами, то робити це можна не
частіше 2-3 разів за сезон і дуже обережно, щоб не допустити передозувань.
А трав’яним добривом можна поливати скільки потрібно, і від цього огірки не наповняться шкідливою хімією.
Коренева система у огірків дуже широка, тому завдяки такому підживленню
земля не буде кислою і огірки будуть рости без ураження хворобами.
Деякі городники намагаються не поливати огірки зверху, по листю. Це не
зовсім правильно: поливати можна і по
листю,
тільки
використовувати для поливу треба теплу
воду, нагріту на
сонці. А поливати огірки холодною водою дійсно не можна.
До того ж, поливаючи ділянку
під огірками по
всій її поверхні,
ви
створюєте
сприятливий мікроклімат для росту і
розвитку огірків. Вони зовсім не бояться вологи, а навпаки – дуже її люблять.
Тому беріть лійку з теплою водою і без
вагань рясно поливайте ваші огірочки.
Це все, що потрібно буде зробити для
створення сприятливих умов при вирощуванні огірків.
Смак огірків залежить ось від чого:
поки стебла зелені, без пожовтіння, то й
огірочки будуть солодкі. А стебла будуть
завжди зелені, якщо ви будете дотримуватись викладених в цій публікації рекомендацій з вирощування огірків. Отже,
все зводиться до таких трьох складових
догляду огіркової грядки:
1. Позбувайтесь всіх бур’янів;
2. Постійно поливайте;
3. Регулярно підживлюйте.

ділянка
Висаджування
розсади
Розсаду помідорів не можна висаджувати в недостатньо прогрітий грунт.
Холодні температури можуть спричинити деформацію рослин і утворення
тріщин на перших плодах. Пошкоджені
тріщинами плоди будуть непомітними,
аж поки почнуть дозрівати. Посадку
помідорів у відкритий грунт треба робити в таку пору, щоб вже не було нічних заморозків. У другій декаді травня
таких заморозків найчастіше вже не
буває. Місце для помідорів треба вибирати сонячне, підвітряне. Розсада
висаджується у завчасно підготовлені
ямки, политі теплою водою. Глибина
ямки буде залежати від висоти самої
розсади. Можна заглиблювати розсаду аж до перших листків, а розсаду, яка
надмірно підросла – навіть до других
і до третіх листків. Така посадка посприяє кращому формуванню корене-

вої системи рослини.
Відразу треба подбати і про кілочки
для помідорів, до яких вони будуть
підв’язані.
Перший полив після посадки треба
зробити через 10 днів, після того, як

рослини трохи приживуться. Краще це
робити розчином марганцівки (2 грами
на 10 літрів води), щоб уникнути зараження рослин фітофторою.
Посадка помідорів у відкритий грунт
– досить стресовий процес для рослин. Після посадки деякі з них починають в’янути. Найчастіше це ті рослини,
які не мали достатньо світла під час
вирощування розсади. В тому, що рос-

лини можуть прив’янути, немає нічого
страшного. Через декілька тижнів висаджені помідори набудуть здорового
вигляду і при належному догляді порадують вас гарним врожаєм.

Корисні секрети від досвідченого садівника

1. Сіль для буряків
Якщо у буряків почервоніло листя,
значить, у ґрунті не вистачає натрію. Потрібно полити буряк соляним розчином.

Для цього – склянку крупної солі розвести в 10 літрах води. Цього достатньо,
щоб підсолити землю.
2. Йод для капусти.
У відро води додати 40 крапель йоду.
Коли почне формуватися качан, поливати капусту під корінь по 1 літру.
3. Прискорення проростання.
Щоби насіння швидше проростало,
його замочують в розчині перекису водню (4 %) на 12 годин (капуста), а насіння
помідорів і буряків — на 24 години. Для
знезараження насіння (замість марганцівки) його обробляють 10 % перекисом
водню 20 хвилин. Співвідношення розчину і насіння – 1:1. Потім насіння промивають і просушують.
4. Чай для цибулі.
Чайну заварку висушити і зберігати до

садіння цибулі. Вносити під кожну цибулину при посадці. Тоді цибуля не хворіє.
5. Після дощу.
Урожай картоплі буде втричі більшим,
якщо сходи картоплі (10-12 см) підгорнути відразу ж після дощу або рясного
поливу. Тоді утворюються додаткові
стовбури, на яких через деякий час з’являться бульби.
6. Бананові добрива.
Бананові шкірки залити водою (наприклад, у трилітровій банці), почекати,
коли на поверхні утворяться бульбашки,
і поливати кімнатні квіти. Можна доливати воду у банку, додавши нові шкірки.
7. Квіти на дріжджах.
100 грамів сирих дріжджів розчинити
в 10 літрах води. Поливати всі рослини,
зокрема і кімнатні квіти, раз на місяць.

До речі про дріжджі. У минулому році за
порадою городників при посадці розсади
помідор поклав у лунку по жмені сухарів
і деревної золи, в середині літа довелося знову перев›язувати стебла до кілочків, так сильно розвинулися рослини,
що підв›язки почали врізатися в стебло,
такого раніше не спостерігалося. Стебла
були в діаметрі до 2,5 см і висотою 2 м
(сорт Кардинал). Урожайність була на
висоті.
8. Профілактика хвороб часником.
Часниковий настій зміцнює імунітет
рослин. Залити 4-5 зубчиків часнику 1
літром окропу і дати настоятися 20 хвилин. Отриманий розчин додавати у воду
для поливання по 1 столовій ложці на 1
літр води — для будь-яких рослин.
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З ІСТОРІЇ ЗАВОДУ. ЛЮДИ ТА ПОДІЇ
На будівництві бази відпочинку. Червень 1982 року

Приносьте старі фотографії – 10-ти, 20-ти, 30-ти, 40-річної давності – опублікуємо.
Фото можна залишити в профспілковій бібліотеці. Після копіювання фотографії
повертаються
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Бути здоровим i жити довго
Гарячий душ
шкодить суглобам
Чоловік прийшов в пологовий будинок. До нього вийшла медсестра:
– У Вас хлопчик, 3.700.
Чоловік дістає гаманець:
– Дуже добре! І недорого!

Гарячий душ – дуже приємна процедура, проте він може бути небезпечним
для здоров’я. Про те, як справлятися з
дискомфортом під час запалення суглобів, розповіла ревматолог, артролог На-

– Любий, купи мені ось цей перстень!
– Люба, я не маю грошиків на перстень.
– Тоді купи мені ось ті туфельки...
– Нема грошей!
– Ну, тоді купи мені хоча би жуйку, щоб
я заткнулася...
В Росії запровадили нове свято – День
тверезості. Народ розгубився: святкувати – і без горілки?!
У боксерів запитали, чи є заняття
боксом небезпечними для здоров’я. З
числа опитаних 10% відповіли, що бокс
небезпечний, а 90% не зрозуміли питання.
Хлопець до дівчини:
– Ну що, ходімо до мене?
– А ти чіплятись не будеш?
– Буду.
– О, ну тоді ходімо!
– Чим зайнятий?
– Олімпіаду дивлюсь, штангісти змагаються.
– Чоловіки чи жінки?
– Ще не зрозумів.
Вчителька звертається до учня:
– Я забула, як тебе звуть. Нагадай,
будь ласка.
– А голову ти вдома не забула?!
– Я вчора з кумом горілки випив, а
зранку як вдруге народився!
– Що, так добре було?
– Ні, зранку мене в капусті знайшли.
Хотів купити заспокійливе. Побачив
ціну, заспокоївся.
Новорічна ніч. Дружина, пригорнувшись до чоловіка, тихесенько говорить
чоловікові на вушко:
– Ось зараз діти заснуть, і ми з тобою
знаєш чим займемось?
Чоловік, пожвавившись:
– Чим?
– Цукерки з дитячих подарунків будемо їсти!
– О котрій годині ти лягаєш спати?
– Рано.
– О дев’ятій вечора?
– О шостій ранку!
Сім’я відпочиває на курорті. Син:
– Мамо, а можна я попливу за татом?
– Ні, там дуже глибоко. Там можна потонути, або може напасти акула.
– Ой, а як же тато?!
– А тата ми й нового можемо знайти.
Дівчинка Марійка прийшла в дитсадок на свято в костюмі білочки, чим
дуже перелякала сторожа дитсадка діда
Опанаса.

дія Жукова.
– Якщо суглоб був раніше запалений,
біль може посилитися і залишитися надовго. Тому при запальних процесах гаряча сауна та душ небажані. Фізіотерапія
допомагає 50 на 50. З одного боку, вона
покращує кровообіг і створює передумови для якнайшвидшого одужання,
з іншого – може посилити запальний
процес. Це все – індивідуально, – каже
фахівець.
В таких випадках експерт радить приймати протизапальні нестероїдні препарати або користуватися мазями з тим
же ефектом. Артролог також рекомендує відмовитися від важких фізичних
навантажень і агресивних масажів.

Дослідники назвали
найнебезпечнішу позу
для сну
Статистика показала, що найбільше
проблем зі здоров’ям мають люди, які
вважають за краще спати на животі.
Дослідники вважають, що це пов’язано
з порушенням кровообігу. Насамперед
порушення кровообігу відбувається в
легенях.
Вчені з Мельбурна стверджують, що
їхнє останнє дослідження свідчить про
смертельну небезпеку сну на животі. В
експерименті, який це підтвердив, взяли участь понад 1 000 добровольців. Всі
вони розповіли про свої уподобання під
час сну, а потім пройшли ретельний медичний огляд. Статистика показала, що
найбільше проблем зі здоров’ям мають

люди, які вважають за краще спати на
животі. Дослідники вважають, що це
пов’язано з порушенням кровообігу,
повідомляє medikforum. Сон на животі
погіршує кровообіг, і деякі органи є затиснутими. Це негативно позначається
на їхній роботі та провокує відхилення.
В першу чергу, порушення кровообігу
відбувається в легенях. Вони перестають нормально функціонувати, і людина
уві сні не отримує необхідну порцію кисню. Через це вранці вона може відчувати нездужання. У жінок існує ще один
ризик – розвиток пухлини грудей через
занадто великий тиск на груди вночі.

Найкорисніші
продукти під
час пандемії
Учені склали список продуктів, які допоможуть запобігти зараженню коронавірусом.
Зокрема, за словами експертів, в раціоні кожного українця мають бути присутніми свіжі овочі та фрукти. Їх потрібно споживати не менше, ніж 400 грамів
на добу. Також важливими елементами
харчування є цільнозерновий або висівковий хліб, рослинна олія і, обов’язково
– яйця, які бажано їсти 3-4 рази на тиждень.
Крім того, дієтологи рекомендують
різні вітамінно-мінеральні комплекси у
складі біологічно активних добавок до
їжі. При цьому, говорять вчені, бажано
вибирати БАДи із заспокійливою дією.

Також українцям радять пити не менше двох літрів чистої води на добу. А
якщо вам захотілося м’яса та риби, то
краще віддайте перевагу нежирним
сортам. Також нежирними мають бути
молоко та інші молочні продукти. А ось
газовану воду, солодощі з цукром, ковбасу усіх видів, майонез, фастфуд і чіпси
дієтологи переконливо радять зовсім
виключити зі свого раціону.

Науковці розповіли, чому кава вкрай
небезпечна під час пандемії
Вживання кави має ряд побічних
ефектів.
Усім відомо, що під час застуди потрібно пити якомога більше води і теплих
напоїв, таких як компоти, чаї, відвари і,
звісно ж, бульйони. А от, говорячи про
каву, точної відповіді немає, – одні медики виступають категорично проти її
споживання, інші ж не бачать нічого поганого і навіть вважають, що цей напій
може принести користь.
Розставити усі крапки над «і» вирішили вчені, які дійшли висновку, що кава
може зашкодити хворій людині. Більше
того, під час карантину і виру пандемії
кава протипоказана, оскільки може ослабити організм.
Так, фахівці відмічають: головний недолік ароматного напою в тому, що він
зневоднює організм. Як відомо, кава
має сечогінний ефект, тому рідина з ор-

ганізму виводитиметься швидше. А під
час хвороби це вкрай небажано.
Утриматися від кави під час хвороби
рекомендується, якщо температура тіла
тримається вище за відмітку 37,5 і підвищується, оскільки зростає навантаження на увесь організм, особливо страждають серце і судини. А кава стимулює
роботу сердечного м’яза. Таким чином,
навіть одна невелика чашка кави може
викликати тахікардію або навіть біль в
грудній клітці.
Ще один камінь в город кавоманам –
збуджуючий ефект цього напою може
стимулювати перистальтику кишечника і стати причиною діареї. Що приведе
до ще негативніших наслідків, ваш організм буде ще більше ослаблений і не
зможе належним чином протистояти
вірусам і бактеріям.
Варто також враховувати і взаємодію

кави з ліками. Річ у тому, що кофеїн часто використовується в медикаментах
для швидкого всмоктування діючої речовини. Такого ж ефекту можна чекати
і від чашки міцного эспресо. А подвійна,
а то й потрійна доза кофеїну точно не допоможе швидкому одужанню.
Перенапружена нервова система, безсоння і нестабільний сон – ось що може
чекати на людину, що вживає каву під
час хвороби!

