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Офіційно: в Україні
97% пенсіонерів не обкладатимуться податком
Міністерство фінансів знизило поріг для оподаткування пенсій до рівня
трьох мінімальних заробітних плат. Про це на своїй сторінці
у Facebook написала Міністр Наталія Яресько. "Ще раз хочу звернути
вашу увагу на питання оподаткування пенсій: ми знизили поріг для
оподаткування пенсій з 10 тис грн. до трьох мінімальних заробітних плат
(на сьогодні це 3654 гривні). Оподатковуватиметься не вся пенсія, а лише сума
перевищення понад 3654 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 4 тис. грн., то 3654 грн.
не оподатковується, а решта суми 346 грн. оподатковується ставкою 15%", - пише міністр.
Вона додала, що в Україні лише 3,3% пенсіонерів отримують пенсії більші, ніж 3654 грн., а
середня пенсія становить 1523 грн.
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/11/520681/

В Україні діють 300 «Університетів третього віку»
На сьогодні в територіальних центрах соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) України працюють понад 300
„Університетів третього віку” (як соціально-педагогічна послуга), в яких
вже пройшли навчання більше 25 тисяч літніх слухачів. Про це
повідомила начальник Управління у справах людей похилого віку та
надання соціальних послуг Мінсоцполітики Оксана Суліма під час робочої зустрічі з
представниками неурядової
організації
DVV
International в
Україні.
Як
відомо, DVV International - це інститут з міжнародного співробітництва німецької Асоціації
народних університетів, одним із завдань якої є розвиток освіти дорослих шляхом
створення умов для спілкування між організаціями та іншими зацікавленими сторонами у
сфері освіти дорослих відповідно до європейської стратегії навчання протягом життя.
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=171654&cat_id=107177

Змінюються розміри «спеціальних» пенсій
З 1 січня 2015 року при призначенні пенсій таким категоріям пенсіонерів,
як прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці
органів місцевого самоврядування, відсоток від заробітної плати, що
береться для обчислення пенсії, зменшується з 70 до 60. При
призначенні пенсій за законом «Про наукову та науково-технічну
діяльність» відсоток від заробітної плати, що береться для обчислення пенсії, зменшено з
80 до 60. Передбачено, що пенсіонер будь-якої із «спеціальних» категорій позбавляється

права на одержання «спеціальної» пенсії у разі вчинення корупційного діяння (звільнення
з роботи у зв’язку із засудженням за умисний злочин із використанням свого посадового
становища або притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення,
пов’язане з корупцією). Перерахунок «спеціальних» пенсій вже не буде проводитися
щоразу при зростанні заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення
перерахунків таких пенсій визначатиме Кабінет Міністрів України.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=221302&cat_id=184068

Щомісячний податок на високі виплати
Раніше оподаткуванню підлягали пенсії, які перевищували 10 тисяч
гривень на місяць. А з 1 січня 2015 року оподатковуватимуть пенсійні
виплати, які перевищують три мінімальні зарплати (мінімальна зарплата
нині становить 1218 гривень): 3х1218=3654 гривні. Але податок
нараховуватимуть не на всю суму пенсії, а лише на частину, яка
перевищує три мінімальні зарплати. Розмір податку становитиме 15%.
Наприклад, якщо ви отримуєте пенсію 4 тисячі гривень на місяць, оподаткуванню
підлягатимуть лише 346 гривень (4000-3654). 15% цієї суми 346:100х15=51,9 гривні. Отже,
пенсіонер, у якого пенсія була 4 тисячі гривень на місяць, після утримання цього податку
отримуватиме 4000-51,9=3948,1 гривні.
http://economics.unian.ua/soc/1020544-kabmin-hoche-pidvischiti-pensiyniy-vik-cholovikiv-ta-jinok-do-65rokiv.html

Підвищення пенсійного віку не забезпечить необхідних надходжень до
Пенсійного фонду
Міністр
Соціальної
політики
Павло
Розенко вважає,
що
багатомільярдний дефіцит бюджету Пенсійного фонду треба долати не
за рахунок підняття пенсійного віку, а через комплекс реформ, зокрема,
детінізацію зарплат. Про це в ефірі радіо «Ера FM» заявив Міністр
соціальної політики України Павло Розенко. «На сьогоднішній день моя
позиція чітка і однозначна - говорити про вирішення проблем пенсійного
фонду виключно через питання підвищення пенсійного віку для чоловіків – це шлях в
нікуди», - сказав він. За словами Міністра, для збалансування бюджету пенсійного фонду
питання номер один - детінізація заробітних плат. «За розрахунками експертів , біля 200
мільярдів гривень щороку виплачується в тіньовому секторі економіки як нелегальна
зарплата. Це величезний ресурс пенсійного фонду, який буде покривати дефіцит», –
наголосив Павло Розенко
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=172295&cat_id=107177

Події у світі
Українська пенсія стала найменшою в Світі
Через різку девальвацію національної валюти українські пенсіонери
стали одними із найбідніших навіть серед країн третього світу, бо вони
не мають і далі ще більше не матимуть коштів на життя. Прес-служба
Партії пенсіонерів України. «Тільки за останній час при незмінності
рівня пенсій і подорожчанні продуктів та комунальних тарифів майже
вдвічі, на стільки ж, майже вдвічі, погіршився рівень життя пенсіонерів. Фактично це
злочин влади щодо 30% населення. Такого нема ніде у світі», - заявив голова Партії
пенсіонерів України Микола Кукуріка.
http://antikor.com.ua/articles/27356-ukrajinsjka_pensija_stala_najmenshoju_v_sviti

Age International: «Висвітлення фактів: вся правда про старіння та розвиток»
Міжнародна організація «Age international» в лютому цього року запустила
нову публікацію під назвою "Висвітлення фактів: правда про старіння і
розвиток". Видання містить серію статей: думкою лідерів, науковців та
експертів у сфері розвитку літніх людей, підкресливши, що літні люди в
різних країнах, є водночас і цінними, і вразливим. Для того, щоб міжнародна
спільнота мала можливість рухатися вперед, старіння населення має бути
прийняте до уваги, в урядових і неурядових політичних заходах і програмах.
https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Age%20International%20Facing%20the%20facts%20report.pdf

Війна з бідністю: як у Світі борються зі злиднями
У різних країнах прийняті різні підходи до боротьби з бідністю. У США
виходять з того, що бідність - це особистий вибір людини. Тому
державна допомога не повинна забезпечувати біднякам аж надто
комфортне існування - всі отримують соціальну допомогу в одному і
тому ж обсязі. Систему соціального захисту в США відносять до так
званої ліберальної моделі. Її дотримуються і деякі інші країни (наприклад, Великобританія
і Японія). В основі континентальної моделі боротьби з бідністю лежить розвинена система
обов'язкового страхування. Відповідно до неї чим довше і плідно працює людина, тим
вище у неї рівень соціального захисту (більше пільг, вище розмір допомоги). Таким
шляхом пішли Німеччина, Нідерланди, Франція і деякі інші європейські країни. У південних
країнах Європи допомоги чекають не стільки від держави, скільки від родичів, так що
усілякі пільги та субсидії з бюджету тут досить скромні. І нарешті, рай для бідняків скандинавська модель. Тут усім гарантовано високий рівень соціального захисту, нехай
навіть ти не працював і ніколи не платив соціальних внесків.
http://www.segodnya.ua/economics/enews/voyna-s-bednostyu-kak-v-mire-boryutsya-s-nishchetoy-587060.html

IFA: конференція з питань небезпеки стихійних лих для літніх людей
65% літніх людей стали жертвами японського цунамі в 2011 році.
Близько половини жертв в Сенді 2012 – літні люди. Надзвичайна
допомога під час кризової, чи надзвичайної ситуації орієнтована
загалом на найбільш вразливі верстви населення, але літні люди, як
правило, не отримують особливої уваги. Ці питання та багато інших будуть
обговорюватися на 13-ій Міжнародній конференції з проблем старіння. Тема: «Стихійні
лиха, в умовах старіння світу - готовність, гнучкість і відновлення», конференція
планується на 21 - 23 червня 2016. КОТА Квінсленд і IFA запрошує авторів, які працюють в
надзвичайних ситуаціях і / або інших сферах, що стосуються літніх людей взяти участь.
Щоб дізнатись більше – перейдіть за посиланням
http://ifa2016.org.au/

Вісті з регіонів України
Луганщина: викрили аферу із пенсіями переселенців на майже 10 мільйонів
У Луганській області працівники СБУ схопили на гарячому місцевих
посадовців, які незаконно оформлювали пенсії та соцвиплати
псевдопереселенцям з Донбасу. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Як стало відомо, чиновники Управління пенсійного фонду та Управління
праці й соціального захисту Марківського району за грошову винагороду
оформлювали пенсії та соціальні виплати особам, які начебто переселилися на
Марківщину, але насправді ці люди навіть не бували у Марківці. За попередніми
підрахунками, у листопаді-грудні 2014 року зловмисники оформили пенсії та виплати
понад 3000 мешканців окупованих територій, що становить понад дев'ять мільйонів
гривень з українського бюджетуֹ.
http://tsn.ua/groshi/na-luganschini-vikrili-aferu-iz-pensiyami-pereselenciv-na-mayzhe-10-milyoniv-405546.html

Вінниця: вже рік працює школа майбутнього пенсіонера
Дізнатися, якою буде майбутня пенсія, проконсультуватися зі
спеціалістом або ж просто поспілкуватися – для цього вінничани, які отот стануть пенсіонерами, приходять в управління пенсійного фонду. Тут
уже більше року діє школа майбутнього пенсіонера. «Мета нашої школи
– роз’яснити, підказати, допомогти в підготовці документів, які будуть
необхідні для призначення пенсій» – каже заступник начальника ПФ міста Вінниця Анна
Лоба. Здебільшого до таких своєрідних курсів інтерес проявляють жінки, а от чоловіки в
такій компанії рідкість.
http://vinnitsaok.com.ua/2015/02/13/196115

Кіровоградщина: робота над фінансовою стабільністю в пенсійній сфері
На засіданні робочої групи за участю представників головних управлінь Державної
фіскальної служби у Кіровоградській області та Пенсійного фонду в області розглянуто
поточну ситуацію щодо надходження єдиного соціального внеску, заходи із забезпечення

фінансової стабільності в пенсійній сфері в умовах реалізації Урядової
програми дій та здійснено обмін інформацією про найманих працівників,
яких легалізовано у 2014 році. Перший заступник начальника головного
управління Юрій Шарпінський зазначив, що органи Фонду постійно
здійснюють моніторинг та інформування місцевих органів виконавчої
влади, правоохоронних органів, фіскальної служби про факти виплати заробітної плати у
розмірах, менших за законодавчо встановлений мінімум. Як результат, у 2014 році обсяг
заборгованості зі сплати ЄСВ вдалося скоротити на 10 млн. грн., у січні 2015 року – майже
на 150 тис. грн.
http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=223016&cat_id=38980

Донеччина: пенсіонери позиваються до суду України
Київський окружний суд прийняв чотири позовні заяви пенсіонерів Донбасу
про визнання незаконною постанови Кабінету міністрів України, яке
зобов'язує літніх людей для отримання пенсії виїжджати в сусідні регіони,
передає ТАСС. "Київський окружний суд виніс рішення про відкриття
адміністративного провадження за всіма чотирма поданим нами позовами.
Розгляд перших двох позовів призначено на 27 січня в Києві, колегіально, за двома
іншими суддя призначив на 3 лютого звичайне розгляд", - повідомила адвокат пенсіонерів
Ірина Хижняк.
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540145

Слов’янськ: повертаються пенсіонери-переселенці
У Слов’янську збільшується кількість переселенців-пенсіонерів, які
повертаються до своїх домівок. Про це повідомив речник
Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і
оборони Андрій Лисенко під час брифінгу сьогодні. На початку місяця
щодня реєструвалося близько 30 заяв, зараз ця цифра перевищує 200.
За словами Андрія Лисенка, у вересні місто одержало більше 4 млн грн
додаткового фінансування на виплату пенсій. На сьогодні виплату пенсій профінансовано
у 22 районах та містах Донецької області та 13 – Луганської.
http://uazmi.org/article/3295570839068699

Лубенщина: молодь і літні люди піклуються про птахів
27 січня 2015 року учні Лубенської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату та представники старшого покоління долучилися до
природоохоронної акції «Годівничка для пернатого друга», яка
запроваджена Полтавською обласною молодіжною громадською
організацією «Твій Світ». Захід розпочався в відділенні соціально –
побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування Лубенської
міської ради, де з вступним словом виступив керівник проекту Олександр Чепур. Зокрема
він звернув увагу учнів і представників старшого покоління на проблему виживання птахів
в холодну пору року. Особлива увага зверталась на влаштування годівниць для птахів та
їх підгодівлю.
http://exo.in.ua/?page=new&id=28806

Херсонщина: пенсіонери створили патріотичний пісенний батальйон
Патріотичний пісенний батальйон створили пенсіонери міста
Цюрупінськ в Херсонській області. Кожні вихідні збираються на
вечорниці та під українські народні пісні в'яжуть військовим теплі речі.
Кажуть, таким чином підтримують традиції і допомагають армії. На
"Патріотичні вечори" жінки збираються кожні вихідні в місцевому
будинку культури. Найбільш шанованій волонтерці вже за 80. Майже всі вони співають в
ансамблі народної пісні, а зараз же замість залу для репетицій облаштували собі
майстерню. Теплі шкарпетки, шапки та рукавички - роблять все, щоб зігріти солдатів.
http://24tv.ua/news/showNews.do?cjurupinskie_pensionery_sozdali_patrioticheskij_pesennyj_batalon&objectId=53
0139&lang=ru

Вісті з ближнього зарубіжжя
Росія: пенсії для жінок скоротять на 20%

Росія може з 2016 року скоротити на 20 % пенсії для жінок, повідомляє
"Лігабізнесінформ" з посиланням на російські ЗМІ. Як повідомляється,
відповідне подання до Держдуми готує профільне Міністерство праці і
соцзахисту РФ. Причина скорочення пенсій полягає в тому, що жінки в
Росії живуть довше за чоловіків, набагато переважаючи їх за тривалістю
життя, а виходять на пенсію при цьому - раніше.
http://www.5.ua/svit/v-rosij-skorotyat-pensij-dlya-jinok-na-20-cherez-te-sho-voni-dovgo-jivyt-68158.html

Грузія: створення накопичувальної системи пенсій
Уряд Грузії збирається здійснити пенсійну реформу. Реформа
передбачає створення приватної накопичувальної пенсійної системи, що
в довгостроковій перспективі забезпечить пенсіонерів високим пенсійним
доходом. Як повідомили "Новини-Грузія " в прес-службі грузинського
прем'єра, модель системи була обговорена на засіданні Економічної ради, яке проходило
під головуванням прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі. Концепція реформи була
розроблена за участю експертів Світового банку .
http://newsgeorgia.ru/economy/20150106/217262455.html

Киргизстан: 100 тисяч пенсіонерів з 600 тисяч є інвалідами
Про це стало відомо на засіданні парламентського комітету з бюджету і фінансів. За
даними соцфондів, якщо 10 років тому в країні нараховувалося понад 400
тис. пенсіонерів, то сьогодні ця цифра перевищила 600 тис. «100 тис.
осіб з числа тих, що отримують пенсії - інваліди. Ми проводимо аналіз.
Самі дивуємося, чому у нас така ситуація », - сказав представник
соцфондів. Відзначимо, профільний комітет обговорив і схвалив проект
закону «Про бюджет Соціального фонду Киргизької Республіки на 2015 рік і прогноз на
2016-2017 роки».
http://www.knews.kg/econom/59290_100_tyis_iz_600_tyis_pensionerov_kyirgyizstana_yavlyayutsya_invalidami/

Білорусія: Кожен четвертий пенсіонер вимушений працювати
На 1 січня нинішнього року загальна чисельність одержувачів пенсій в
органах праці, зайнятості та соціального захисту досягла 2 млн 565,1
тис. осіб (близько 27% від загальної чисельності населення країни), з
них 643,6 тис. (25,1%) продовжують трудову діяльність, передає
БелТА. Як зазначив заступник Міністра праці та соціального захисту
Валерій Ковальков, представниць прекрасної статі серед трудящих
пенсіонерів практично вдвічі більше, ніж представників сильної половини (428 тис. жінок і
215,7 тис. чоловіків). Заступник Міністра констатував, що питома вага працюючих
пенсіонерів зростає з року в рік. Так, на 1 січня 2014 цей показник був 23,8%, на 1 січня
2013 року - 23,4%. Однак навряд чи це привід для радості. Більшість пенсіонерів змушені
працювати, оскільки пенсії на нормальне життя банально не вистачає.
http://charter97.org/ru/news/2015/1/16/135541/

Вісті з далекого зарубіжжя
Греція: уряд захищатиме пенсіонерів
У Греції пенсіонери вийшли на вулиці у центрі Афін з гаслами “Руки
геть від пенсій”. За два дні після оголошення дочасних
президентських виборів, вони кажуть, що їх не турбує, яка партія
буде при владі. Вони хочуть, щоб їм повернули гроші, втрачені за
останні чотири роки жорсткої економії, коли пенсії були знижені на
40%.І, як результат, Новий уряд визначив своєю стратегією “повернення гідності грецьким
громадянам”. “Передовсім, ми скасуємо зниження пенсій та повернемо додаткові різдвяні
виплати, на які мають право пенсіонери, що дістають менше 700 євро на місяць,” – каже
Міністр соціального забезпечення.
http://ua.euronews.com/2015/01/28/greece-syriza-pm-tsipras-sticks-to-anti-austerity-pledges-at-first-cabinet-/

Голландія: пенсіонерам радять не розраховувати на державу
За прогнозом Центрального статистичного бюро Нідерландів, до 2041 відсоток людей
старше 65 років підніметься до 26% (зараз їх трохи більше 16%). Ситуація ускладнюється

тим,

що

державні витрати на довгострокове медобслуговування (куди входить
перебування в будинках престарілих та постійний медичний догляд) в
Голландії зростають набагато швидше, ніж у сусідів: тут прогнозується
зростання з 3,5% ВВП на 2010 рік до 8% 2060 року. Усереднена
європейська статистика припускає збільшення частки ВВП на ту ж
статтю витрат з 1,3% у 2010 році до 2,4% у 2060. Тому 2015 рік буде в
першу чергу ознаменований черговим «затягуванням пасків» літніх людей, особливо тих,
кому потрібна допомога.
http://www.gazetasng.ru/news/show/14202.html

Норвегія: подача милостині може обернутись в’язницею
Уряд Норвегії розглядає законопроект, згідно з яким будь-яка людина,
що надає жебракам дах, гроші на проїзд, одяг або їжу, може бути
засуджена на термін до 12 місяців тюремного ув'язнення, пише УНІАН.
Спочатку законопроект розроблявся в рамках програми по боротьбі з
організованими групами професійних жебраків, проте його рамки були
розширені. «Ми повинні дати співробітникам поліції законні права, щоб вони могли вжити
суворих заходів проти осіб, які сприяють припливу жебраків, часто в складі великих груп» прокоментував необхідність прийняття нового закону держсекретар Міністерства юстиції
Норвегії Видар Брієн-Карлсен.
http://kp.ua/life/489149-v-norvehyy-podacha-mylostyny-mozhet-obernutsia-srokom-v-tuirme

Франція: пенсіонери витрачають 45 % пенсій на оренду житла
Газета
«Ліберасйон»
опублікувала
результати
дослідження
французького Національного інституту статистики та економічних
досліджень (Insee) про вартість винайманого житла у Франції. З 2005
до 2015 року вартість оренди росла, і це незважаючи на кризу 2008
року. З 2014 року темпи зростання знизилися - вартість житла почала
зростати повільніше, ніж інфляція. Хоч би як, в середньому французи
витрачають на винаймання житла 27% доходу, і ця частка продовжує
зростати. При цьому найважче доводиться жителям Парижа та інших великих міст, де
вартість житла непропорційно вища - так, у 2009 році, парижани в середньому віддавали
за житло 34% зарплати. При цьому паризька молодь і пенсіонери витрачають більше 45%.
В цілому люди, що знімають квартиру поодинці, витрачають на оренду лише трохи менше,
ніж сім'ї, а доходи у них істотно нижчі.
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20131116-parizhskie-pensionery-tratyat-45-pensii-na-arendu-zhilya/

Захист прав та інтересів літніх людей
Канада: сертифікат Осгуду по захисту прав літніх людей
В березні, квітні і травні 2015 року відбудеться унікальна 5денна програма. Спеціально підготовлені експерти Канадської
юридичної школи «Osgood» з юридичних питань та питань
охорони здоров'я внесуть ясність у законодавство, що стосується літніх людей. Програма
буде служити в якості ключового форуму для юристів і фахівців у галузі охорони здоров'я
для розробки комплексних знань з питань, пов'язаних із законодавством про літніх людей,
вони зможуть розширювати свої мережі, і отримають великий багаж практичних знань у
відповідній сфері.
http://osgoodepd.ca/upcoming_programs/the-osgoode-certificate-in-elder-law/

ООН: підбиття підсумків минулого року Генсекретарем Пан гі Муном
Восьмого січня цього року у світових лідерів і народів світу з'явиться
унікальна можливість викорінити злидні, домогтися економічних і
соціальних перетворень, а також зміцнити охорону навколишнього
середовища та захист прав людини, мир і безпеку на планеті. У 2015
році настає час для глобальних дій. Про це заявив Генеральний
секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи з брифінгом в Генеральній Асамблеї ООН, в ході
якого він підвів підсумки роботи Організації в минулому році і виклав своє бачення
пріоритетів її діяльності на 2015 рік. «На нас покладена величезна відповідальність, але
нам також надано рік можливостей. Ваша підтримка та рекомендації вкрай необхідні.
Давайте разом зробимо 2015 періодом глобальних дій», - закликав Генеральний секретар

ООН. «Заглядаючи наперед, ми можемо сказати, що 2015 рік дає нам шанс домогтися
основних досягнень на трьох взаємозалежних напрямках: у сфері розвитку, миру і захисту
прав людини», - сказав глава ООН.
http://un.by/news/world/2015/09b.html

Єврокомісія: методологічний звіт
У 2015
Європейська комісія у методологічному звіті висвітлила
основоположні припущення та прогнозування щодо забезпечення літніх
людей. Довгострокові прогнози дають уявлення про терміни і масштаби змін
в економіці, які можуть виникнути в результаті старіння населення. Прогнози
показують, де (у яких країнах), коли і наскільки старіння буде
прискорюватися, і як населення ЄС, у зв’язку з цим,
продовжує
розширювати їх тривалість життя і буде забезпечувати надання пенсій,
охорона здоров'я, довгостроковий догляд, освіту та допомогу з безробіття.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf

SHRM: пошук організацій, що готові працювати з літніми людьми
Товариство з управління людськими ресурсами (SHRM) виявили, що
організації не готові до старіння своїх працівників Тому організації, що
досліджують демографічні зміни, почали шукати організації, які дійсно
цінують літніх працівників і працюють над тим, щоб полегшити вихід у
відставку своїх кадрів. Оскільки люди віком 55 років і старше до 2020
року вірогідно становитимуть 25% робочої сили у Північній Америці,
це гарна ідея. Щоб дізнатись більше – перейдіть за посиланням нижче:
http://www.forbes.com/sites/kerryhannon/2015/01/12/new-shrm-survey-finds-organizations-unprepared-for-agingworkforce/

Італія: Пенсіонерів штрафують за повільність
У місті Пинероло, розташованому поблизу Турина, поліцейські
оштрафували пенсіонера, якому 85 років і який ще й до того ж
страждає кульгавістю. Доблесні співробітники дорожньої поліції
винесли штраф літньому пенсіонеру, який страждає кульгавістю і
через похилий вік і проблеми зі здоров'ям, не встиг перейти вулицю на
дозволений сигнал світлофора. Тим самим він порушив правила
дорожнього руху для пішоходів. Спочатку сума штрафу склала 41 євро, але за швидкість
проведення оплати була знижена до 28,7 євро. Городяни цього італійського містечка
неодноразово скаржилися на те, що світлофори нечітко налаштовані і на перехід вулиці за
правилами просто не вистачає часу.
http://pinu.com.ua/novyny/shchodekoli/1-02-15/v-italiyi-pensioneriv-shtrafuyut-za-povilnist

Новини науки
Швеція: вчені розробили новий метод лікування хвороби Альцгеймера
У статті, опублікованій в журналі Alzheimer's and Dementia, описується
нова методика лікування хвороби Альцггеймера за допомогою
спеціальних капсул. Як відомо, при даному захворюванні у мозку
через недостатню активність спеціальних білків фактора росту, званих
NGF, руйнуються холінергічні нервові клітини. Шведські вчені імплантували в мозок 6
пацієнтам капсули з білком NGF. Капсули розмістили в базальних відділах головного
мозку, після чого білки з капсул почали потрапляти в клітини мозку. Вчені встановили, що
за 12 місяців експерименту у його учасників значно покращилися обмінні процеси в мозку,
а також покращилася пам'ять. Вчені мають намір залучити до експерименту більше число
людей, які страждають на хворобу Альцгеймера.
http://runews24.ru/society/health/17022015-bolezni-alcgejmera.html

Британія: вчені випробують таблетки від втрати слуху
У британських лікарнях почали експериментальне використання
таблеток проти втрати слуху і шуму у вухах (тиннитус). В
експерименті погодилися брати участь 150 чоловік, раніше
ефективність ліків була доведена на тваринах. Подібний
експеримент буде проходити в США: 50 пацієнтам будуть давати

таблетки AUT00063, розроблену британськими вченими, а інші 50 будуть отримувати
звичайні вітаміни. Британські вчені відзначають, що ліки AUT00063 впливає на білок білок
KV3, який бере участь в утворенні пір в нервових клітинах мозку. Крізь дані пори в клітини
проникає калій, а також звукові сигнали. Раніше вчені довели, що препарат AUT00063
покращує слух у літніх тварин.
http://runews24.ru/society/health/17022015-poteri-sluxa-tinnitusa.html

Австралія: за ДНК можна визначити скільки проживе людина
Вчені з семи університетів США, Великобританії і Австралії з'ясували,
що за біологічним годинником в ДНК людини можна визначити, скільки
вона проживе. В ході чотирьох незалежних досліджень протягом 14 років
велося спостереження за групою з 5000 чоловік. Головним відкриттям
стало те, що люди, чий біологічний вік виявлявся більшим реального
віку, з більшою ймовірністю вмирають раніше, ніж ті, у кого ці два віки
збігаються. Цікаво, що ця залежність зберігається, навіть незважаючи на такі чинники, як
куріння, наявність діабету і серцевих захворювань.
http://tsn.ua/nauka_it/za-dnk-mozhna-viznachiti-skilki-prozhive-lyudina-406989.html

США: Швидкість реакції можна зберегти до літнього віку
Дослідники Університету штату Огайо протягом 10 років спостерігали, як
змінюються когнітивні (пізнавальні) процеси в залежності від віку.
Виявилося, у людей в 70 років здатність реагувати знаходиться на тому ж
рівні, що і у 25-річних! Чому ж оточуючі цього не помічають? Справа в
тому, що літні більш обережні і не хочуть робити помилок, тому
жертвують швидкістю заради точності. Така поведінка стає звичкою і з часом дійсно
спричиняє зниження швидкості реакції – зробили висновок вчені.
http://03info.com/ua/uchenyie-byistrotu-reaktsii-mozhno-sohranit-do-preklonnyih-let/

Швеція: «коти» допомагають справлятись із деменцією
Дослідники в галузі охорони здоров'я з Університету Мелардален у
Швеції та експерти в галузі робототехніки з компанії Robotdalen
створили унікальну кішку: JustoCat, з метою зробити життя людей, що
страждають деменцією, більш комфортним і радісним. JustoCat може
використовуватися як інструмент для релаксації, щоб заспокоїти
пацієнта з деменцією, або як засіб для відволікання уваги. Кішка заохочує і стимулює
спілкування. Роботизована кішка приблизно такого ж розміру і ваги, як і звичайна кішка;
також вона багато в чому нагадує живого кота тим, що дихає, муркоче і нявкає. За
словами експертів, JustoCat - це доповнення до лікування людей з деменцією і в догляді
за людьми з обмеженими розумовими можливостями. Тести і дослідження показали
позитивні результати від використання даного пристрою.
http://infosmi.net/zdorovie/80188-stalo-izvestno-chto-pomozhet-patsientam-s-dementsiej
Інформаційний бюлетень «ВІК: ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО» є компонентом проекту
«Покращення підзвітності уряду через моніторинг літніх людей в Україні»
в рамках програми NSA-LA за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Думки, викладені у бюлетені, можуть не відображати
точку зору Європейської Комісії.

