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Результати заготівлі каРтоплі 
медичним закладам Району,

волинській обласній клінічній 
лікаРні та волинській обласній 

психіатРичній лікаРні №2 (2011р.)

 Правило перше - ніколи не 
розповідайте, скільки ви заробляє-
те. Не називайте конкретної суми, 
говоріть лише загальними фразами. 
Якщо ж хтось дуже хоче це знати і 
не дає вам спокою, не бійтеся його 
образити. Ця людина явно не до-
брозичлива. Гроші легко піддаються 
пристріту,  і багато хто про це знає. 

Правило друге - не витрачайте 
гроші до останньої копійки. Не має 
значення, чи це зарплата або спад-
щина, чи виграш. Таке нерозумне 
поводження з фінансами може їх 
відлякати. Вони більше до вас не 
захочуть приходити. 

Загальний заробіток розділяйте 
на декілька частин. Наприклад, 
50 відсотків відкладіть на життєві 
витрати, 30 відсотків - накопичення 
краще покласти в банк, 10 - віддай-
те на благодійність. Це так звана 
"десятина". Решту можете тримати 
вдома про всяк випадок. Але ніколи 
не кажіть, що "на чорний день". 

Якщо до такого дня готуватися, то 
він неодмінно настане. Ви його про-
сто притягнете.

Правило третє - не бійтеся 
багатства. Одна моя знайома якось 
виграла пристойну суму. Вона була 
небагатою, але всі гроші віддала до 
дитбудинку. І це не тому, що вона 
така милосердна жінка, просто зля-
калася великої суми. Вона ніколи 
раніше не тримала стільки грошей у 
руках. І повірте, їх більше не буде. 

Правило четверте - не треба со-
хнути над грішми. Вони не люблять 
скупих і бідних, які їх весь час пере-
бирають, перераховують. З грішми 
краще розлучатися без жалю. 

Правило п'яте - поважайте гро-
ші. Якщо знайшли копійку - підніміть 
її. Всі купюри тримайте в гаманці 
рівно складеними. Гаманець пови-
нен бути дорогим і охайним.

Тетяна ЛИТВИНЕНКО.

Як відбувається перераху-
нок пенсій працюючому пенсі-
онеру після 2 років виходу на 
пенсію, за який рік враховуєть-
ся середня зарплата по країні, 
якщо я пішов на пенсію у серпні 
2009 року і в серпні 2011 року по-
дав документи на перерахунок?

Під час проведення перерахунку 
пенсії після 1 жовтня 2011 року 
враховується показник середньої 
заробітної плати по Україні, який 
враховувався під час призначення 
або попереднього перерахунку 
пенсії. 

Оскільки пенсія вам призначена 
в 2009 році, під час перерахунку 
буде враховуватися показник се-
редньої заробітної плати по Україні 
за 2008 рік.

Чи входять у стаж навчання 
у вищому навчальному закладі і 
служба в армії?

Страховий стаж - це період, за 
який щомісяця сплачені страхо-
ві внески в сумі не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок (з 

газета 
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Передплатний індекс 61614.
Вартість передплати 

з послугами поштового зв’язку:
на 1 міс. – 6,77 грн + 0,90 грн,
на 3 міс. –  20,31 грн + 2,10 грн,
на 6 міс. – 40,62 грн + 2,55 грн,
на 12 міс. – 81,24 грн + 3,90 грн.

 
№ 

 
Місцева рада, лікарня 

Кількість 
заготовленої 
картоплі (тонн) 

 Ківерцівська районна центральна лікарня 30,0 33,7 
1. Борохівська  сільська рада             здали 2,55 2,5 
2. Грем’яченська сільська рада          здали 1,0 1,0 
3. Звірівська сільська рада                 здали 2,260 2,5 
4. Сильненська сільська рада               здали 3,5 3,0 
5. Берестянська сільська рада              здали 2,0 2,0 
6. Озерцівська сільська рада              здали 2,430 2,0    1т на Хоспіс 
7. Карпилівська сільська рада            здали 2,480 2,0 
8. Сокиричівська сільська рада           здали 3,9 3,0 
9. Покащівська сільська рада            здали 2,1 2,0 
10 Суська сільська рада                   здали   3,860 3,5 
11 Липненська сільська рада                 здали 3,2 3,0 
12 Завітненська сільська рада               здали 2,7 2,0 
13 Омельненська сільська рада       здали 1,910 1,5 

 Цуманська районна лікарня 
3,5                  
3,832 

14 Цуманська селищна рада          зібрано 2,332 2,0 
15 Грем’яченська сільська рада         здано  1,5 1,5 
   
 Олицька міська лікарня 2,5 
16 Олицька селищна рада                  здали 2,5 2,5 
   
 Волинська обласна психіатрична лікарня №2 15,0 
17 Жорнищенська сільська рада                 здали 3,0 3,0 

18 Хорлупівська сільська рада                           3,1 3,0 

19 Дідичівська сільська рада           4,270 3,0 
20 Дернівська  сільська рада                 здали 5,0 3,0 
21 Дубищенська сільська рада              здали 3,5 3,0 
   
 Холоневичівська дільнична лікарня 2,0              2,2 
22 Холоневичівська сільська рада  здали 2,2 2,0 
   
 Волинська обласна лікарня 10,0        10,68 
23 Журавичівська сільська рада     здано 3,68 3,0 
24 Прилуцька сільська рада                 здано 2,0 2,0 
25 Жидичинська сільська рада           здали     2,9 3,0 
26 Озерська сільська рада     здали 2,0 2,0 

 
Стаціонарне відділення для постійного 
проживання одиноких непрацездатних 
громадян с.Тростянець 

2,5 

27 Тростянецька сільська рада            здано 2,3 2,5 
 Всього 65,5 

 

пеРедплата - 2012

інфоРмує  Районна  Рада На фото Людмили ОЛІЩУК:
Михайло ВОЛОс 

у відділенні поштового зв'язку 
села Дерно, де начальником 

Лілія ОгУра.

школа пРавових знань

компас

доручення, голосувати  тощо. 
Складність полягає в тому, що на 

збирання, подання документів і на 
здійснення процедури вклеювання 
потрібен певний час. І хоча Пункт 
12 цього Положення містить норму 
про те, що вклейка фотографії 
здійснюється в п'ятиденний термін, 
варто врахувати, що подавати на 
вклейку документи необхідно в 
паспортну службу відповідно до 
встановленого графіка роботи. 
Загалом відповідно до пункту 18 
Положення на це відводиться 
місячний термін. Після його за-
кінчення можуть навіть виписати 
штраф за проживання за недійсним 
паспортом відповідно до статті 197 
Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення. Проте момент, 
з якого стає недійсним паспорт, 
вказано саме в пункті 8 Положення, 
- досягнення власником паспорта 
25-и і 45-річного віку. Це означає, 
що банк відмовив вам на законних 
підставах.

працювати не за спеціальніс-
тю, а потім повернутися на 
колишнє місце роботи. Чи збе-
рігається раніше оформлена 
пенсія, чи вона автоматично 
згорає?

Пенсія автоматично не згорає, 
але отримувати пенсію за вислугою 
і працювати за спеціальністю ви 
не маєте права. В іншому випадку, 
пенсію потім стягнуть через суд.

Пропрацювала 27 років 
фармацевтом, але змушена 
була звільнитися з роботи в 
зв'язку зі скороченням штатів. 
На даний момент перебуваю 
на обліку в центрі зайнятості. 
Підкажіть, чи не відміняється 
право на пільгову пенсію за ви-
слугою?

Ви вже два роки могли отри-
мувати пенсію. “Пенсії за вислугу 
років працівникам освіти, охорони 
здоров'я і соціального захисту при-
значаються за наявності спеціаль-
ного стажу не менше 25 років.

фотозвинувачення

Консультації
      Органів захисту прав споживачів 
                Медичних працівників 
                         Представників податкової служби 
                                  адвокатів і правознавців
                                        служби соціального забезпечення

1.10.2011 це 35,2% від мінімаль-
ної зарплати, або 346,72 грн на 
місяць). 

З 1 січня 2004 року особи, які 
служать у Збройних силах України, 
підлягають загальнообов'язковому 
держстрахуванню. Пенсійні внески 
за них виплачуються за рахунок 
держбюджету, тому період служби 
зараховується у страховий стаж. 
А період навчання у виші з 1 січня 
2004 року зараховується у страховий 
стаж тільки за умови сплати добро-
вільних внесків до Пенсійного фонду.

Недавно намагався оформити 
кредит у банку. але мені відмови-
ли з тієї причини, що мій пас-
порт прострочений. 27 жовтня 
мені виповнилося 45 років, а нову 
фотографію я просто вклеїти 
не встиг. Чи законні дії банку, 
адже це по суті формальність?

Пункт 8 Положення про паспорт 
громадянина України свідчить, 
що в паспортну книжечку після 
досягнення громадянами 25-и і 
45-річного віку вклеюються нові 
фотографії, що відповідають віку. 
Паспорт, в якому не вклеєне фото 
після досягнення його власником 
вказаного віку, вважається не-
дійсним. Недійсність паспорта 
означає, що при пред'явленні цього 
документа особа не має права 
здійснювати юридично значимі 
дії, наприклад, укласти договір, 
відкрити рахунок у банку, видати 

Я - студент, отримую пенсію 
по втраті годувальника. Що-
річно після початку навчально-
го року мені її не виплачують, 
мотивуючи це тим, що я не 
надав довідку до Пенсійного 
фонду про те, що вчуся у виші. 
Чи повинен я щороку подавати 
нову довідку?

У постанові правління Пенсій-
ного фонду України від 25.11.2005 
№22-1 є перелік документів, які 
мають подаватися разом із заявою 
про призначення пенсії по втраті 
годувальника. Серед них - і довід-
ка з ВНЗ. Щоб отримувати пенсію 
щорічно впродовж усіх років на-
вчання, вам необхідно приносити 
її щороку. Щоб отримувати пенсію 
вчасно, вам треба подавати довід-
ку до початку навчального року. 
Це можливо, оскільки студенти, 
які повністю виконали вимоги на-
вчального плану і успішно склали 
всі іспити й заліки, переводяться 
на наступний курс наказом керів-
ництва навчального закладу, а він 
видається влітку.

Я лікар-лаборант станції 
переливання крові, зі стажем 
роботи 25 років. Чи врахо-
вується стаж по догляду за 
дитиною від 3 до 6 років, якщо 
до Пенсійного фонду відраху-
вання не надходили. Чи можна 
оформити пенсію за вислугою, 

У яких медичних закладах 
може працювати лікар після 
виходу на пенсію за вислугою 
років? 

У будь-яких, якщо це не 
пов'язано з лікарською діяльністю 
або медичною практикою.

Маючи намір придбати но-
утбук, я в магазині побутової 
техніки вирішив переписати 
в блокнот ті моделі (і ціни на 
них), які були представлені, щоб 
потім порівняти їх із цінами в 
інших магазинах і в Інтернеті, і 
вибрати собі якісний товар за 
меншою ціною. Консультант, 
який підійшов до мене,  замість 
пропозиції про допомогу заявив, 
що списувати інформацію зі 
стендів заборонено і спробував 
затримати мене до приходу 
старшого адміністратора. 
Виник конфлікт. Хто у даній 
ситуації правий?

Магазини мають право дозво-
ляти або забороняти якісь мар-
кетингові дослідження або при-
ховані перевірки цінових інспекцій. 
У цьому випадку, консультанту 
цілком могло здатися, що ви про-
водите такі заходи. З іншого боку, 
за законодавством, кожен покупець 
має право на отримання повної і 
достовірної інформації про товари, 
і, якщо дотримуватися цього пункту 
закону, переписувати інформацію зі 
стенду не забороняється. 

Підготував Андрій ОНИЩУК.

звеРніть увагу

пять пРавил  пРавильного 
поводження з гРішми

У кожної людини є мета в житті: отримати освіту, придбати машину, 
квартиру, зробити ремонт, дати освіту дітям, кожного літа відпочивати 

на морі, і бажано в Єгипті чи Турції. І для цього потрібні гроші. Але, вияв-
ляється, важливо не лише вміти заробляти, але й правильно поводити-

ся з ними. З цього приводу в біоенергетика Наталії Малярової, повідо-
мляє gaseta.ua, є п'ять правил, якими вона готова поділитися з нами.

а була ж тут лавочка...
Ця картина (на фото Людми-
ли Оліщук) зовсім не вабить 
око. Скоріше навпаки – є по-

вчальною для тих, хто поглу-
мився над місцем, де можна 

посидіти, поспілкуватись, 
відпочити.

Отак ми дбаємо про чистоту і 
благоустрій рідного міста. І такі 
приклади – непоодинокі.

Мораль проста: одні майстру-
ють, інші – руйнують.

Марія КОРОЛЮК.

Нашими активними шанувальниками, 
читачами і дописувачами

 є жителі Дернівської сільської ради.
Відрадно, що на 2012 рік більше 20 примір-

ників районного часопису «Вільним шляхом» 
уже передплачено у поштовому

відділені зв’язку.
Та  є сподівання, що Лілія Огура  активізує 

роботу і газета  стане  добрим порадником у 
кожній домівці, бо в ній – місцеві новини, цікава 
інформація, рубрики тематичного спрямування, 
поради  тощо. 

То ж за співпрацю і добрі починня у році ново-
му!


