
стр. 15

30 березня 2017 р. №13 (3905) www.nashemisto.dp.ua

ПЕРША МІСЬКА ГАЗЕТА

стр. 20

25-та ВЕСНА “СІЧЕСЛАВНИ”

ВОЗЬМИТЕ НА ДАЧУ... 
БУТЫЛКУ

ВСЕ В ПОГОНЮ 
ЗА МАФами!
стр. 8

стор. 16

стр. 6-7

КВАРТИРА  
БЕЗ ПРИВАТИЗАЦИИ

ТЕ

ПЕР КУПУЙ
ТЕу мережі

нашугазету

В городе стартует электронный проект
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СКОРАЯ 
ПОЧТА

Вниманию читателей! При газете «Наше 
місто» работает «Скорая почта». Мы 
готовы ответить на любой ваш вопрос 
с привлечением специалистов и 
ответственных работников городских 
служб, оперативно выехать на 
место неординарного события с 
фотокорреспондентом, чтобы сообщить 
об этом в следующем номере газеты.

Присылайте СМС, звоните 
по тел.: 
371-67-01, 066-224-14-47,  
097-394-18-14,  
063-565-86-61.
Пишите:  
49005, г. Днепр,  
а/я 489

ЗАДАЙ  
ВОПРОС ГАЗЕТЕ,

СООБЩИ НОВОСТЬ

В рамках благотворительной 
акции «Навстречу людям» Но-
вомосковскому детскому дому 
семейного типа семьи Лыскиных 
был подарен настоящий празд-
ник. 25 девчонкам и мальчишкам 
сделали красивые прически и 
стрижки, подарили игрушки, сла-
дости, фрукты. А также передали 
собранную волонтерами одежду 
и детскую энциклопедию из 12 
томов. Но самое главное — ребята 
получили внимание, тепло и ощу-
щение того, что о них заботятся. 
Детские глаза светились радостью 
и счастьем.

С 1989 года родители-воспи-
татели Нина Ивановна и Виталий 
Алексеевич Лыскины, имея одно-
го родного сына, подарили заботу 
33 приемным детям. Сейчас они 
воспитывают 25 детей от двух до 
восемнадцати лет. Все они учатся, 
помогают по хозяйству и заботятся 
друг о друге. У некоторых из стар-
ших детей уже есть свои семьи.

Радует, что доброе дело на-
шло продолжение — родной сын 
Лыскиных Андрей вместе с женой 

Светланой также создали детский 
дом, в котором живут уже восемь 
детей.

Благотворительную акцию ини-
циировал генеральный директор 
компании ООО «Техно- Имидж» 
Олег Величко и поддержали ОО 
«Лидерское движение «Открой 
себя» в лице Тарасенко С.А., ВБФ 
«Ренессанс Юкрейн» в лице ди-
ректора Федина Ю.П., учебный 
центр «Серж и Натали» в лице ди-
ректора Бобин С.И., ООО «ВАЛ» 
в лице директора Кушнир И.А., 
координатор и организатор бла-
готворительной акции Терехова 
Е.В., общественный университет 
«Образ» в лице Ляшенко А., груп-
па волонтеров Украины.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ»  
В НОВОМОСКОВСКОМ  
ДЕТСКОМ ДОМЕ СЕМЕЙНОГО ТИПА

1 апреля — небольшие магнит-
ные всплески. Особых нарушений 
в плане здоровья не произойдет, 
но возможны депрессивные со-
стояния, агрессия, нервозность.

18 апреля — пик солнечной 
активности. В этот день повыша-
ется количество вызовов «неот-
ложной помощи» к людям с вы-
соким артериальным давлением 
и нарушениями в работе сердца, 
сосудов. Даже здоровые люди мо-
гут ощущать сонливость, утомляе-
мость, состояние сопровождается 
плохим настроением, агрессив-
ностью, раздражительностью.

20 апреля — день опасен не 
только для тех, кто страдает хро-
ническими недугами, но и для 
вполне здоровых людей. Особо 
осторожными следует быть лицам 
с психическими расстройствами, 

неустойчивой психикой. Возмож-
ны гипертонические кризы, при-
ступы тахикардии, аритмии, сте-
нокардии.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К МАГНИТНОЙ БУРЕ

За день-два до магнитной бури 
откажитесь от курения и алкого-
ля. Включайте в рацион больше 
фруктов, ягод, овощей и зеле-
ни, пейте больше чистой воды и 
травяных отваров. Дольше гуляй-
те на свежем воздухе по вечерам. 
Больше положительных эмоций! 
В дни магнитных бурь откажи-
тесь от посещения мест массовых 
скоплений, ночных клубов. Те, кто 
страдает хроническими недугами, 
должны иметь в запасе все пред-
писанные лекарственные сред-
ства.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В АПРЕЛЕ 

За прогнозом 
Українського ГМЦ та 
Дніпропетровського РЦГМ, 
очікується:

30 березня — хмарно з прояс-
неннями, часом невеликий дощ. 
Вітер північно-західний, 7—12 
м/с, пориви 15—20 м/с. Темпе-
ратура повітря вночі 3—8О, вдень 
7—12О тепла.

31 березня — мінлива хмар-
ність, без опадів. Вітер північний, 
5—10 м/с. Температура повітря 

вночі 0—5О морозу, вдень 5—10О 
тепла. 

1—2 квітня — без опадів. Тем-
пература повітря: 1 квітня вно-
чі 1—6О, вдень 10—15О тепла, 2 
квітня вночі 3—8О, вдень 15—20О 
тепла.

3—5 квітня — без істотних опа-
дів, температура повітря суттєво не 
зміниться.

Любов ТРОФИМОВА, началь-
ник відділу агрометеорології та 

агрометпрогнозів.

Погода

НАМ ОБІЦЯЮТЬ  
ДВАДЦЯТЬ З ПЛЮСОМ

l Нелли Григорьевна, ул. Новоорловская, 22, пенсионерка. «Весь 
район остался без телефонной связи с августа 2016 года. Пожилым лю-
дям хочется общения, а «Укртелеком» ремонтировать не спешит. И еще 
мы привыкли к письмам и поздравительным открыткам, но чтобы их 
отправить, надо идти на почту. Куда делись почтовые ящики?»
l Елена Борисовна, пр. Мануйловский, 8. «Помогите жильцам дома 

добраться до остановок общественного транспорта. Живем, как в джун-
глях: вокруг заросли, тротуара нет, из-за отсутствия ливневки вся придо-
мовая территория в лужах, перейти проспект — большая проблема». 
l Жанна Александровна Негрей, ул. Запорожское шоссе, 40, 

пенсионерка. «Живу на восьмом этаже. Два года назад сосед сверху 
залил квартиру. Стерпела. Но теперь в жилой квартире на девятом эта-
же устроили какое-то производство. Допустимо ли это? Кто должен по-
беспокоиться о нашем покое на старости лет?»
l Анонимная SMS. «На ул. Гладкова, 19, 2-й подъезд, с февраля не 

работает лифт. Помогите».
l Наталія Петрівна Берковська, голова квартального коміте-

ту 27, Березанівка. «Допоможіть відшукати депутата міськради, за-
кріпленого за першим виборчим округом в АНД районі. Ніхто не веде 
прийом виборців у СШ №116. Бабусям і дідусям рекомендують їхати 
в міськвиконком зі своїми проблемами, а їх у Березанівці дуже багато. 
Кажуть, що наш депутат Руслан Краснов, але ми його ще жодного разу 
не бачили».
l Любовь Константиновна, переулок Энергетический,9а. «По-

могите убрать два аварийных дерева возле дома. Они скоро проломят 
недавно отремонтированную крышу. Заявка есть. Но работники комму-
нальных служб приедут, спилят две ветки и уезжают».

ФІЦІЙНОГО повідомлення поки що не 
було. Але в засобах масової інформації ця 
тема нині досить популярна. Тож з їхньою 
допомогою спробуємо прокоментувати 
плани уряду.

Більшість українців на заслуженому від-
починку отримують менше 1500 гривень, 
при цьому мінімальна пенсія на даний мо-
мент – 1247, а максимальна – 58,7 тисячі 
гривень. Цього року уряд анонсує підви-
щення пенсій на 10,1 відсотка (у травні та 
грудні) і масштабне осучаснення. 

Пенсія українців залежить від трьох по-
казників: середньої зарплати по країні на 
момент, коли виходив на пенсію, стажу та 
співвідношення власної зарплати до серед-

ньої. Враховуючи, що середня зарплата зро-
стає з кожним роком, пенсії українців необ-
хідно осучаснювати. Останній раз це робили 
у 2012 році. За цей час середня зарплата в 
Україні зросла вдвічі, в результаті мільйони 
українців на заслуженому відпочинку мають 
розрахунковий розмір пенсії нижче прожит-
кового мінімуму.

Міністерство соцполітики планує підви-
щити пенсії 5,6 мільйона українців (всього в 
Україні 11,9 мільйона пенсіонерів). Частина 
пенсіонерів після осучаснення отримувати-
муть удвічі більше. Так, більше ніж на тисячу 
гривень розбагатіють 1,1 мільйона пенсі-
онерів. Надбавку від 900 до 1000 гривень 
можуть отримати 487 тисяч пенсіонерів, від 
700 до 800 гривень – 460 тисяч. Іншим (а 
це більше 3,5 мільйона українців) пенсію 
піднімуть від 50 до 700 гривень.

— За рік призначається близько 450—500 
нових пенсій, і, звичайно, всі ті, які були до 
початку 2016 року, вже відстають від ново-

призначених. У нас 12 мільйонів пенсіоне-
рів, тож можете порахувати, скільки потріб-
но осучаснювати. Зрозуміло, що це буде 
робитися по кожному пенсіонеру індивіду-
ально, залежно від заробітної плати та ста-
жу. Не всі отримають підвищення, тому що 
іноді за рахунок різних доплат пенсія вихо-
дить більшою, ніж при осучасненні, – роз-
повів заступник голови Пенсійного фонду 
Микола Шабмір.

На даний момент застарілі пенсії отри-
мують 8,5 з 11,9 мільйона українців. За під-
рахунками Кабміну, осучаснення обійдеться 
державі в 47,7 мільярда гривень. Експерти 
впевнені: зібрати додатково стільки коштів 
буде вкрай складно. 

— Звичайно, стільки навряд чи збе-
руть. Цифри називалися дуже різні. На 
осучаснення, як говорив Розенко (ві-
це-прем’єр-міністр України. – Авт.), потріб-
но 40—50 мільярдів. За нашими підрахун-
ками виходило, що потрібно близько 70 
мільярдів гривень. Стільки грошей не збе-
руть. Та й важко оцінити, скільки отримаємо 
по зарплатах, яка буде динаміка, що буде з 
економікою, – говорить старший науковий 
співробітник Інституту демографії та соці-
альних досліджень Лідія Ткаченко.

На запит в Пенсійному фонді відповіли: 
у бюджеті на цей рік осучаснення пенсій не 
передбачено. «Бюджети формуються на ос-
нові діючих законодавчих норм. Законодав-
чого рішення про осучаснення рівня при-
значених пенсій на даний момент немає», 
– пояснили у відомстві.

Гроші планують отримати за рахунок пе-
ревиконання бюджету Пенсійного фонду. 
Швидше за все, його проведуть у другій 
половині цього року. В інтерв’ю одному з ін-
тернет-видань Павло Розенко заявив: «Під-
вищення мінімальної заробітної плати після 
першого місяця дало додаткове поповнення 
Пенсійного фонду на 18 відсотків, тобто ми 
на 18 відсотків зібрали більше, ніж було за-
плановано на січень 2017 року. Якщо збере-
жемо цю динаміку, побачимо, що бізнес зро-
зумів, що треба легалізуватися і сплачувати 
податки, безумовно, ми одразу приймемо 
рішення про додаткове збільшення пенсій 
або про проведення їхнього осучаснення».

Пенсійний фонд поповнюється за раху-
нок внесків працюючих українців (22 від-
сотки ЄСВ з кожної зарплати). За перші два 
місяці минулого року він отримав 17,7 мі-
льярда гривень, а за перші два місяці 2017-
го – 20,6 мільярда. Цього року в бюджеті 
передбачені надходження від ЄСВ у розмірі 
163,6 мільярда гривень (торік – 107,1 мі-
льярда). Незважаючи на це, дірка ПФ буде 
на рівні 141 мільярда гривень (дефіцит 
компенсують з державної скарбниці).

За матеріалами Ukr.Media.

ГАЗЕТУ СПРАШИВАЛИ

«Моя сусідка з якогось «Бі-бі-сі» почула, що скоро нам 
збільшать пенсії вдвічі. Тож щодня тільки про це й говоримо 
вечорами. Аж не віриться. Може, газета щось знає?

Валентина Василівна Бондаренко, Дніпро».

ЧИ РОЗБАГАТІЮТЬ ПЕНСІОНЕРИ?

l Задай вопрос газете ( 371-67-01  066-224-14-47  097-394-18-14  063-565-86-61 * e-mail: nmdnipro@gmail.com * Сообщи новость l
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