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ОЛЕКСІЙ ГРИЦЕНКО:
ПРОКУРАТУРА Й СУДИ 
ДВІ НАШІ НАЙБІЛЬШІ
ПРОБЛЕМИ
Про Олексія Гриценка заговорили, коли він
потрапив у полон у Криму в березні 2014 року.
Не менш резонансною була інформація, що
він бере участь в АТО. Люди дивувалися,
що син знаменитого політика так сміливо
виступив проти режиму Януковича, створив
«Автомайдан» і не побоявся поїхати на
передову! За його долю дуже хвилювалися
черкащани, вважаючи своїм земляком, бо ж
батько Олексія, голова партії «Громадянська
позиція» Анатолій Гриценко, народився в
Богачівці Звенигородського району й виріс
у Ватутіному. Саме тому Благодійний фонд
«Нова Громада» поцікавився нинішньою
діяльністю Гриценка-молодшого, його
переконаннями й планами, адже маємо знати
своїх захисників і пишатися ними.
АВТОМАЙДАН
ВИСТУПИВ ПРОТИ
ВОРОГІВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Як з’ясувалося, Олексій Гриценко – взагалі активний учасник і
навіть організатор акцій протесту:
мало який мітинг проти незаконної забудови в столиці відбувся без
нього. Досвід проведення автомобільних акцій у сина полковника
запасу на той час теж був. Гриценко – один із організаторів виступів
проти «Укравтодору» під Кабміном
у лютому 2013 року. Він просто ніколи не прагнув потрапляти в поле
зору журналістів. Не цікаво, каже,
не потрібно. Проте саме він, заступник директора IT-компанії та колишній нападник хокейного клубу
«Беркут», після розгону Євромайдану вночі проти 30 листопада зібрав в одному з центральних пабів
Києва друзів-однодумців і запро-

понував організувати протестний
автопробіг.
– Я давно зрозумів, що 50 людей і
50 машин – це небо й земля з точки
зору створення незручностей. Півсотні протестувальників відтіснити
легко, а от стільки ж машин – не так
просто, – розповідає небагатослівний, позбавлений пафосу Олексій
Гриценко.
Він разом із Сергієм Хаджиновим закликали друзів і сформували
кістяк майбутнього руху «Автомайдан», мету якого визначили з самого
початку: чіткі, ефективні й, головне,
мирні удари по конкретним ворогам
євроінтеграції. Першою акцією була
поїздка до Міністерства внутрішніх
справ України.
– Можливі ризики проговорили
відразу, зокрема про те, хто конкретно готовий йти до перемоги,
усвідомивши всі можливі наслідки, –
продовжує Олексій. – Кожен сказав

собі, що якщо боятися тепер, то потім
доведеться все життя бути в страху.
І не тільки нам, а й нашим дітям. А
коли ж зараз ми вистоїмо, можливо,
з втратами здоров’я чи навіть життя
заради гідного майбутнього для всіх
українців, то це буде перемогою. Такою була щира позиція, яка об’єднала нас усіх.

СІМ ДНІВ
БУВ У ПОЛОНІ
Зі слів ініціатора створення «Автомайдану», відтоді його життя повністю змінилося. Адже він успішно
побудував свою кар’єру. Закінчивши
КПІ й здобувши спеціальність «прикладна математика», починав із монтажника, потім працював інженером,
керівником проекту, доріс до керуючого партнера у великому бізнесі.
Реалізував кілька інфраструктурних
проектів. Одружений, має двох доньок…
– А потім стався Майдан. Далі
сталося непередбачуване: був у розшуку. Від 8 до 15 років мені світило,
якби команда Януковича перемогла
й залишилася, – згадує Олексій. –
Після цього допомагали нашій армії,
їздили в Крим. Там потрапив у полон,
на щастя, через сім днів нас обміняли. Призвали 1 травня 2014 року в
Збройні сили України, служив у вертолітній бригаді, був командиром
зенітно-артилерійського взводу. Автомайданівці завдяки проекту «Майдан-SOS» матеріально підтримували
велику кількість частин. Намагалися
максимально сприяти ініціативам
знизу, підказували, як ефективно діяти, – це ми називали «ініціалізація
громадянського суспільства». Паралельно я став депутатом Київради й
боровся тут із корупцією. Навіть перебуваючи в армії, вдалося зупинити

низку речей, які просували явно корупційним шляхом.

ПРІОРИТЕТИ
АВТОМАЙДАНУ 
ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ
Олексій Гриценко й досі активно
працює в «Автомайдані», що з руху
сформувався в громадську організацію, яка для себе обрала кілька пріоритетів, зокрема подолання корупції
в силових структурах, реформування
поліції, контроль діяльності Антикорупційного бюро.
– Я входжу до ради громадського
контролю Національного антикорупційного бюро України та конкурсних комісій. Прокуратура й суди –
дві наші найбільші проблеми. Тому
новому Генеральному прокуророві
України Юрієві Луценку «Автомайдан» поставив вимоги, зокрема
звільнення з посад усіх причетних до
кришування діамантових прокурорів, об’єктивне розслідування справи стосовно Віктора Шокіна та його
оточення щодо тиску на слідство
по діамантовим прокурорам, звільнення всіх керівників обласних прокуратур і подальше їх обрання через
прозорий відкритий конкурс для всіх
охочих тощо. Про все це інформуємо
на нашому сайті automaidan.org.ua.
Про діяльність «Автомайдану», починаючи від Києва й закінчуючи регіонами, пишемо й на своїй сторінці
у «Фейсбук».

У ВАТУТІНОМУ ЖИВЕ
БАБУСЯ
Діяльність Олексія Гриценка як
автомайданівця пов’язана й із Черкащиною. Зі своїми побратимами
домагався звільнення співробітників
міліції, які брали участь у побитті

протестувальників у Черкасах під час
Революції гідності.
– Саме тоді я був там. Мене дивом
звідти витягли, а Сергія Хаджинова
взяли, заарештували. Було, звичайно,
«весело», коли ми сідаємо в машину,
нас підрізає автобус із «Беркутом»,
вискакують зі стволами, ззаду під’їжджає УАЗ-Патріот, щоб нас заблокувати. Ми встигаємо якимось чином
вивернути. Одразу дзвінок від батька:
«Терміново виїжджай із міста, працюють тільки по тобі, замикають кільце», – відтворює події автомайданівець. – Під’їхали хлопці з черкаського
«УДАРу» й вивезли нас із міста через
усі пости. Поїхали, переночували в
Шполі. Та порівняно зі службою потім
в АТО то були дрібниці.
Утім, це не завадило Олексію
згадати Черкащину з теплотою. Хоч
змалку живе в Києві, але щоліта приїжджав у Неморож, що неподалік
Звенигородки, де був їхній будинок.
– Зараз у Ватутіному живе моя бабуся. Це місто мені близьке, тому хочу,
щоб воно відродилося, запрацювали
підприємства, – каже Олексій Анатолійович. – Приємно, що на Черкащині
діють благодійні фонди, як от у Жашкові «Нова Громада» підтримує людей, соціальну сферу. Але треба, щоб
у країні відбулися масштабні зміни, які
відстоювали на Майдані. Революція
Гідності не досягла своєї мети. Зараз
при владі ті, які раніше кричали про
відсутність свободи слова. Згадайте,
коли в останнє ви бачили мого батька чи хоча б нейтральне згадування
про нього на центральних каналах?
Корупція стала ще більшою, що обурює людей, викликає гнів у бійців АТО.
Однак я переконаний, що все буде добре. Лише постає питання: наскільки
швидко це буде…
Олександра Шлях

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
БФ НОВА ГРОМАДА
ПРИВІТАВ ЗІ СВЯТАМИ
ВЕТЕРАНІВ,
БАГАТОДІТНИХ І ВДІВ
ЧОРНОБИЛЬЦІВ

Травень був насичений святами.
Першого дня цього місяця відзначали Великдень. Благодійний фонд
«Нова Громада» подбав, щоб свято

прийшло до тих, хто найбільше чекає
уваги й підтримки. Тож напередодні світлого Христового Воскресіння
представники «Нової Громади» відвідали 26 родин, де виховують по троє
й більше дітей або є люди з особливими потребами. Благодійники привітати їх зі святом подарунками – продуктовими наборами, на придбання
яких фонд виділив 5032 гривні.
Ще одне з визначних свят – День
Перемоги. Сьогодні, коли в Україні
триває воєнний конфлікт, дедалі
більше усвідомлюємо, через які
жахіття пройшли наші діди й прадіди, захищаючи рідну землю від ворога, і скільки звитяги й сміливості
було в серцях молодих солдатів, на
чию долю випало так багато випробувань.
Напередодні 71-ї річниці Перемоги представники БФ «Нова Громада»

завітали до домівок 19 ветеранів,
аби щиро привітати їх зі святом. Для
придбання продуктових наборів, а
також 25 махрових рушничків (сувенірів для учасників вечора-зустрічі
ветеранів з нагоди Дня Перемоги)
фонд виділив 4927 гривень.
Також цього року в квітні минуло
30 років відтоді, коли сталася катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Лише завдяки
героїзму й відвазі людей удалося
врятували Україну й усю Європу від
ще жахливіших наслідків. Чимало
учасників ліквідації тієї аварії було
й серед жашківчан. Щоб вшанувати
пам’ять тих, хто віддав заради нас
найцінніше – життя, БФ «Нова Громада» разом із депутатами міської ради Оленою Хоменко, Аллою
Васькевич і Валентиною Приймак
закупили й розвезли 45 продукто-

Головний лікар закликає жашківчан
дбати про своє здоров’я
стор. 2

вих наборів для вдів ліквідаторів
аварії. Для цього фонд виділив
8708 гривень.

ПОНАД 60 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ НОВА
ГРОМАДА ВИДІЛИЛА
ДЛЯ ОСВІТНІХ І
КУЛЬТУРНИХ ЗАКЛАДІВ
ЖАШКОВА
У БФ «Нова Громада» ухвалено
рішення допомогти з проведенням
ремонтних робіт у загальноосвітній
школі №5. На ремонт, який запланований на період літніх канікул, буде
перераховано 12422 гривні.
Багато навчальних закладів країни, особливо дошкільних, сьогодні
змушені залучати кошти благодій-

них організацій, адже фінансування
більшості з них, на жаль, недостатнє.
У БФ «Нова Громада» вирішили підтримати Жашківський дитячий навчальний заклад №2 й перерахували
1062 гривні для придбання трьох
15-літрових каструль у харчоблок.
Таким чином фонд долучається
до підтримки та розвитку освітніх закладів міста.
Та найбільшу підтримку від «Нової
Громади» отримав єдиний в Україні музей гармоніки, який уже десять
років діє в Жашкові. Облаштований
у місцевій музичній школі, увесь цей
час унікальний культурний заклад
не мав окремого входу. Щоб виправити ситуацію, БФ «Нова Громада»
виділив 47594 гривні для ремонту
сходового майданчика, встановлення поручнів, двох металопластикових
дверей і вікна.

Кому з травня
підвищили пенсії
стор. 3
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№8 від 29 червня 2016
Головний лікар Жашківської центральної
районної лікарні Ігор Мельник розповів про
проблеми в медицині, зокрема про брак
фінансування. Він вважає, що для лікаря
принизливо ходити з простягнутою рукою,
збираючи кошти для ремонту й придбання
обладнання, бо його прямі обов’язки –
лікувати людей. Також Ігоря Миколайовича
непокоїть часом зневажливе ставлення
жашківчан до свого здоров’я, що призводить
до невтішної статистики з невиліковних
хвороб і смертності.
гор Мельник народився в селі
Острожани Жашкіського району. Після закінчення Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця й інтернатури в
Черкасах 1996 року молодий хірург
приїхав працювати в Жашківську
районну лікарню. А вже 2005-го він
обійняв посаду головного лікаря,
однак хірургічної практики не залишив. Ігор Миколайович завдяки
своєму професіоналізму й небайдужості завоював повагу серед
земляків, які торік обрали його депутатом обласної ради. Проблеми,
які непокоять керівника райлікарні,
важливі для кожного, адже пріоритетним для нього є здоров’я й благополуччя жашківчан.

І

НОВА ГРОМАДА
ВИДІЛИЛА КОШТИ
ДЛЯ РЕМОНТУ ДВОХ
ВІДДІЛЕНЬ ЛІКАРНІ Й
ПАЛАТИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ
– Чому на початку медичної
кар’єри ви приїхали в Жашків,
адже могли залишитися в Черкасах?
– У ті роки не було такої градації лікувальних закладів, як зараз:
престижні, перспективні чи ті, які
от-от мають закрити. У той час медичні заклади мали належне матеріальне забезпечення, тому молодий фахівець, застосовуючи сучасні
методи лікування, міг мати хороші
результати своєї роботи в медичних
закладах будь-якого рівня. Бо ж як
іти працювати в лікарню, де немає
ендоскопа або яким користуються
вже років 20? Як надавати допомогу хворим з інсультом або черепно-мозковою травмою, якщо немає
комп’ютерного томографа?! Тому й
маємо брак кадрів на периферії.
– Тобто зараз неналежне матеріальне забезпечення районної лікарні?
– Маємо досить високий дефіцит державного фінансування
– лише 50% від потреб, що йде
лише на заробітну плату й оплату
енергоносіїв. За останні 3-4 роки

ІГОР МЕЛЬНИК:
ЛІКАРІ НЕ ПОВИННІ
ШУКАТИ КОШТИ
ДЛЯ УТРИМАННЯ
МЕДЗАКЛАДІВ

бюджетних коштів на ремонт відділень нам практично не виділяли.
Тож шукаємо різні шляхи поповнення ресурсів: спонсорську, благодійну допомоги, беремо участь
у міжнародних проектах. От нещодавно наш заклад пройшов відбір і
отримав апарат УЗД і фіброгастродуоденоскоп у рамках грантової
допомоги «Кусаноне» уряду Японії.
Підтримують лікарню різні підприємства міста й району. Так, товариство «Напої Плюс», а саме його
Благодійний фонд «Нова Громада»
виділив кошти для ремонту частини пологового відділення, палати
для ветеранів війни в хірургічному
відділенні, приймального відділення. Але не хочу, щоб ми ходили з
простягнутою рукою. Тоді виробляється комплекс неповноцінності.
Пошук коштів для ремонту приміщень, обладнання, продуктів харчування та інше не повинно лягати
тягарем на плечі лікарів.
– Чи вирішила б цю проблему,
на вашу думку, платна медицина, зокрема медичне страхування?
– Про страхову медицину зараз ніхто не говорить, бо невигідно. Адже фарміндустрія – це бізнес-проект із заробляння грошей.
А страхові експерти контролювали
б процес лікування, використання
ліків тощо. Кому це потрібно? Але
можна збагатити соціальну сферу
завдяки податкам. От у Жашківському районі 37500 жителів, із
них 20 тисяч працездатного населення, а працює в районі лише
близько 5 тисяч осіб, які є наповнювачами бюджету. Як вони можуть
утримати всю соціальну інфраструктуру для 37 тисяч?! Чому працівник підприємства, фермерського господарства чи вчитель має
за свої відрахування з зарплати
утримувати разом із собою в палаті ще 5-6 хворих? Це нерівноправність: однакові послуги отримують
пацієнти, які сплатили податки,
військовий збір, єдиний соціальний
внесок, і ті, які нічого не сплатили,
хоча мають такі ж прибутки, а то й
більші. Саме тому в нас дорога ме-

дицина. Вважаю, доцільно зробити
диференційоване надання соціальних послуг за вищесказаним принципом. Так роблять за кордоном,
наприклад у Польщі.

СМЕРТНІСТЬ ПЕРЕВИЩУЄ
НАРОДЖУВАНІСТЬ
– На які хвороби найбільше
страждають жашківчани?
– Найвищий рівень захворюваності становлять хвороби системи кровообігу. В останні роки
в структурі смертності 70% – це
інсульти, інфаркти, на другому
місці – онкозахворювання, потім
– хвороби органів травлення. Щороку діагностують рак у 120-140
осіб, і тенденція, хоч як прикро, до
збільшення. Надто непокоїть, що до
30% онкозахворювань виявляють
уже в занедбаних стадіях. Турбує й
велика смертність чоловіків у працездатному віці. Причиною цього є
як захворювання серцево-судинної
системи, так і отруєння, нещасні випадки, новоутворення. Природний
приріст населення в районі щороку
становить мінус 400–500 осіб: народжується 390–400, а помирає до

800 людей. За 20 років населення
зменшилося на 10 тисяч.
– Чи можна цьому запобігти?
– На жаль, у нашій країні немає належної системи профілактики. Половина населення не проходить щорічних медичних оглядів. Жашківщина в
трійці районів області з найбільшим
поширенням ВІЛ-інфекції. Туберкульоз, ВІЛ, алкоголізм, наркоманія,
венеричні захворювання переважно
залежать від поведінки людини. Причина поширення цих хвороб у низькій
культурі суспільства, відсутності відповідальності за власне здоров’я. А
от вторинна профілактика – це вже
обов’язки медичних працівників, і то
лише за умови, що пацієнт дотримуватиметься рекомендацій лікаря.
Наприклад, запобігти в хворого на
гіпертонію ускладненням: інсульту,
гіпертонічному кризу, інфаркту. Та
хоч би якою була хвороба, головне,
щоб людина вчасно звернулася до
лікаря. Двері лікарні завжди відчинені. Тому ще раз наголошую: людина, в першу чергу, має сама дбати
про своє здоров’я.
Вікторія Білоус

НОВА ГРОМАДА НЕ ЗАЛИШАЄ НА САМОТІ З БІДОЮ
Дедалі більше жашківчан дізнається про
благодійний фонд, що діє завдяки ТОВ
«Напої Плюс», і звертається до нього по
допомогу. Зважаючи на те, що лікування,
до того ж складних захворювань, сьогодні
потребує значних коштів, БФ «Нова Громада»
з особливою увагою ставиться до людей, яким
необхідні кошти для придбання медикаментів
й оплати операцій.
вороба – найбільше лихо,
яке може трапитися з людиною. А ще важче, коли вже всі
заощадження витрачені. У такому скрутному становищі опинився
Володимир Діденко. Щоб підтримати чоловіка в його боротьбі з
хворобою, БФ «Нова Громада»
надіслав Володимиру Григоровичу
1200 грн. спонсорської допомоги.
Таку ж суму від фонду отримала
жителька Баштечок Марія Васи-
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лівна Паламарчук для операції з
видалення пухлини на щоці.
До БФ «Нова Громада» звернувся житель с. Нова Гребля Ігор
Вікторович Стороженко із проханням допомогти грошима на
лікування його підопічного Костика. Чоловік отримав від фонду
2000 грн.
Біда прийшла й у дім Віктора
Анатолійовича Горошка з села
Леміщиха. У чоловіка діагносту-

вали онкологічне захворювання,
лікування якого потребує не лише
значних фізичних і душевних зусиль, а й, на жаль, чималих коштів.
Дізнавшись про хворобу Віктора
Анатолійовича, БФ «Нова Громада» виділив йому 1500 грн. матеріальної допомоги на лікування.
Дуже тяжкі часи переживає
сім’я Ніни Григорівни Квашук.
Через хворобу глави родини (чоловік майже незрячий) люди перебувають у вкрай скрутному
матеріальному становищі. Та ще
й значно подорожчали продукти
харчування та ліки, зросли тарифи на електроенергію, газ і комунальні послуги. БФ «Нова Громада» підтримав родину, надавши
1500 грн. матеріальної допомоги.
До БФ «Нова Громада» звернулася Галина Іванівна Новікова
із села Безпечна. Жінка опинилася у фінансовій скруті через
тяжку хворобу. У неї виявили рак,

і наразі для лікування потрібні
значні кошти. Фонд ухвалив рішення надати Галині Іванівні матеріальну допомогу, перерахував
їй 2000 грн. Також фонд виділив
1000 гривень на лікування Світлані Яківні Мельник.
Для більшості людей із особливими потребами інвалідний візок –
єдиний спосіб вести активне життя
попри хворобу. І те, що нині дедалі
більше громадян долучається до
різноманітних соціальних акцій із
вимогами створити безбар’єрне
середовище, вселяє надію: суспільство починає розуміти потреби тих,
хто користується візками. Як важко обходитися без цього надійного
помічника, з власного досвіду знає
Надія Криворучко, яка має першу
групу інвалідності. Коли зламалися обидва її візки, Надія виявилася
прикутою до ліжка. БФ «Нова Громада» виділив кошти для ремонту
візка.

НОВИНИ
У ЖАШКІВСЬКОМУ
РАЙОНІ ЗЕРНОВІ
ТА ЗЕРНОБОБОВІ
ЗАЙНЯЛИ МАЙЖЕ
20 ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ
Аграрії району цього року посіяли цукровий буряк на площі
1,1 тис. га (в області – 13,6 тис. га)
та посадили картоплі на площі
2,6 тис. га (49,6 тис. га). Про це кореспонденту «Нової Громади» повідомили в управлінні агропромислового розвитку Черкаської ОДА.
Також на Жашківщині посіяно
зернових і зернобобових культур
на площі 19,7 тис. га (в області –
377,5 тис. га), що становить 101,9%
від плану, з них кукурудзи на зерно – 12,3 тис. га (312,8 тис. га),
гречки 80 га (1,4 тис. га) й проса
20 га (0,5 тис. га).
Крім того, на полях району посіяно технічні культури: соняшник займає 14,4 тис. га й соя – 6,2 тис. га
(в області відповідно – 180,5 тис. га
й 104,2 тис. га). Овочі вирощуватимуть на площі 0,7 тис. га. (в області – 16,7 тис. га).

ПОНАД 1700 ДІТЕЙ
УЧАСНИКІВ АТО
ПЛАНУЮТЬ
ОЗДОРОВИТИ
ЦЬОГО ЛІТА
Заплановано охопити послугами
оздоровлення й відпочинку з-поміж
інших соціальних категорій 1703
дитини, батьки яких загинули в зоні
проведення АТО або беруть участь у
бойових діях. Це становить 81%, торік
оздоровили 1195 дітей. Про це повідомила заступник начальника відділу фізичної культури, спорту, молоді,
оздоровлення та сімейної політики
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА Олександра Пахуріна.
– Загалом цього року на оздоровлення дітей соціальних категорій виділено з обласного бюджету
3 мільйони 945 тисяч 842 гривні, – зазначила Олександра Олександрівна.

У СОКОЛІВЦІ
БУДУЮТЬ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
5 ТИСЯЧ ГОЛІВ ВРХ
Відгодівельний комплекс для
вирощування молодняку великої
рогатої худоби в селі Соколівка
Жашківського району незабаром
запрацює. Тваринницька ферма,
до складу якої входило 9 телятників, свинарник, низка будівель
і споруд для обслуговування, занедбана понад 20 років тому.
Проте торік після придбання цього комплексу реконструкцію розпочало ТОВ «Фуд Солюшн».
За інформацією управління АПР
облдержадміністрації, уже виконано значний комплекс робіт із реконструкції тваринницьких приміщень
та інших будівель. Територію комплексу повністю огородили. Загалом
відремонтували чотири приміщення
на 450 голів молодняку ВРХ кожне,
у решті приміщень тривають роботи. Завершено ремонт кормоцеху.
У комплексі встановлять сучасну
техніку й устаткування для обслуговування поголів’я.
В управлінні зазначають, що
це підприємство може стати для
району унікальним, адже на одному виробничому майданчику в
майбутньому планують утримувати найбільше молодняку ВРХ на
Жашківщині – до 5 тисяч голів.
стор. 3>
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ПЕНСІЇ ПЕРЕРАХОВАНО ВІДПОВІДНО ДО ПІДВИЩЕННЯ
України «Про пенсійне забезпеПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
чення осіб, звільнених з військової
Відповідно до
Закону України «Про
Державний бюджет
України на 2016 рік»,
прожитковий
мінімум для осіб,
які втратили
працездатність,
зріс із 1074 грн.
до 1130 грн.
к інформує Головне управління Пенсійного фонду в
Черкаській області, з 1 травня

Я

проведено перерахунок пенсій, а
також надбавок і підвищень до
пенсій, розміри яких визначають
від прожиткового мінімуму, а
саме:
● мінімальних розмірів пенсії за
віком (за наявності повного стажу)
та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначених відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», надбавки до пенсій за
понаднормовий стаж, що обчислені
виходячи з розміру прожиткового мінімуму, – непрацюючим пенсіонерам;
● мінімальних пенсій шахтарям, на яких поширюється чин-

ність Закону України «Про підвищення престижності шахтарської
праці»;
● мінімальних пенсійних виплат інвалідам війни та інвалідам серед учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС (ст. 54
Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
● мінімальних розмірів пенсій,
обчислених відповідно до Закону

служби, та деяких інших осіб»;
● надбавок, підвищень та інших
виплат, розмір яких обчислюється
виходячи з розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії
ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, надбавки до
пенсії донорам, пенсії за особливі
заслуги й ін.).
Перерахунок вищезазначених
виплат проведено в автоматизованому режимі, він не потребує додаткового звернення пенсіонерів
до органів Пенсійного фонду.
Громадяни, які мають право на
підвищення пенсії, уже в травні отримали її в новому розмірі.

ЗМІНИВСЯ РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДЛЯ ФОПСПРОЩЕНЦІВ
Із 1 травня до 30 листопада 2016 року,
згідно з Законом України від 25.12.15 №928VIII «Про Державний бюджет на 2016 рік»,
розмір мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб встановлено в розмірі 1450 грн.
У зв’язку із цим розмір мінімального
страхового внеску становить 319 грн. Про
це повідомляє ДФС у Черкаській області.
акож збільшилась і становить 36250 грн. максимальна
величина доходу, на яку потрібно
нараховувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У січні – квітні ц.
р. розмір мінімального страхового
внеску становив 303,16 грн., а максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – 34450 грн.
ФОП – платники єдиного податку
сплачують за себе єдиний внесок у
розмірі, який визначили самостійно,
але не менше мінімального страхового внеску на місяць у термін до 20
числа місяця, що настає за звітним
кварталом. При цьому вони можуть
сплачувати єдиний внесок у вигляді
авансових платежів до 20 числа щомісяця поточного кварталу, які вра-
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ховуються ними під час остаточного
розрахунку, що здійснюється за календарний квартал.
Граничний термін сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за ІІ квартал
2016 року – 19 липня 2016 року.
Отже, до цієї дати включно ФОП –
платники єдиного податку першої –
третьої груп сплачують єдиний
внесок за ІІ квартал 2016 року з
застосуванням ставки оподаткування 22% – за квітень 303,16 грн.
та за травень-червень 319 грн. на
місяць.
Водночас ставки єдиного податку не змінились, адже при встанов-

ленні ставок враховують норми,
встановлені на 1 січня звітного (податкового) року.
Фізичні особи – підприємці,
платники єдиного податку першої
та другої груп, сплачують єдиний податок шляхом здійснення
авансового внеску не пізніше 20
числа (включно) поточного місяця
(п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України).
Отже, до 20 числа включно щомісяця ФОП – платники єдиного
податку першої і другої груп сплачують єдиний податок за ставками:
137,80 грн. за місяць – платники
першої групи (10% мінімальної
заробітної плати на 1 січня поточного року) та 275,60 грн. за місяць – платники другої груп (20%
від мінімальної заробітної плати на
1 січня поточного року).
Днем сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування вважається:
1) у разі перерахування сум
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування з рахунка платника на відповідні рахунки органу
ДФС – день списання банком або
центральним органом виконавчої

ШАНОВНІ ЖАШКІВЧАНИ!
Жителі нашого району активно відгукнулися
на заклик Міністерства оборони й активно
підписують контракти на військову службу
в Збройних силах України. Наш район завдяки
взаємодії з місцевими органами влади,
громадськими організаціями та патріотично
налаштованими громадянами є одним з
лідерів за кількістю підписаних контрактів.
Слова вдячності за допомогу висловлюємо
головному редактору газети «Жашківщина»
Сергієві Радзівілу, директору комунального
підприємства ТРК «Жасмін» Таїсії Вікторук,
начальнику філії «Укравтодору» «Жашківський
райавтодор» Олегові Пожарському,
голові Жашківської районної організації
Української спілки ветеранів Афганістану
Олегові Куклі, голові правління ТОВ «Жашків
райагробуд» Михайлові Притиці, керівнику
ПОП «Соколівка» Володимирові Косенюку,
заступнику директора ПОП «Соколівка»
Олександрові Косенюку, приватному
підприємцю Вікторові Сиваку.
аголошую, що набір на
контрактну військову службу
не завершився. Запрошуємо справжніх патріотів нашої Батьківщини
поповнити лави офіцерського складу, сержантів і солдатів Збройних
сил України.
Наразі викликає занепокоєння
стан ведення військового обліку на підприємствах, в ор-
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ганізаціях і установах нашого
району.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», порядок виконання військово-транспортного
обов’язку визначається Кабінетом
Міністрів України, пунктом 7 Положення про військово-транспортний
обов’язок, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від
17 червня 2015 року №405, якою
визначено, що військово-транспортний обов’язок виконується:
● в мирний час – шляхом проведення заходів, пов’язаних із військовим обліком транспортних засобів і
техніки та завчасним забезпеченням
їхньої мобілізаційної готовності відповідно до визначених завдань;
● в особливий період – шляхом
передачі підприємствами, установами та організаціями, а також
громадянами транспортних засобів
і техніки для задоволення потреб
військових формувань відповідно
до визначених завдань.
Пунктом 15 визначено, що керівники підприємств, установ та організацій подають військовим комісаріатам щороку до 20 червня й 20
грудня інформацію про наявність
транспортних засобів і техніки, їхній
технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах,
в установах та організаціях на таких
транспортних засобах і техніці.
Однак є керівники підприємств,
які не доповіли про наявність і технічний стан транспортних засобів та
техніки за 2015 рік. Серед них: ПСП
«Канюківське» (с. Бузівка, керівник

влади, що реалізує державну політику в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,
суми платежу з рахунка платника,
незалежно від часу її зарахування
на рахунок органу ДФС;
2) у разі сплати єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування готівкою –
день прийняття до виконання банком або іншою установою - членом
платіжної системи документа на
переказ готівки разом із сумою коштів у готівковій формі;
3) у разі сплати єдиного внеску
в іноземній валюті – день надходження коштів на відповідні
рахунки органів ДФС, відкриті в
центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Шевченко М. Т.), ТОВ «АГРО СЕРВІС» (м. Жашків, керівник Шевчук
А. В.), ТОВ «Марійка» (с. Маріка, керівник Вусик В. М.), ТОВ «Тікич Агро»
(с. Шуляки, керівник Карпович Т. С.),
ТОВ «Червона Зірка» (с. Конельська Попівка, керівник Туз М. М.),
ТОВ «Прогрес» (с. Нагірна, керівник
Запорожець П. О.), ФГ «Чародій»
(м. Жашків, керівник Поліщук В. В.),
ТОВ «Жинельфа Вельє» (с. Конельська Попівка, керівник Дяченко І. І.),
ПП «Шанс» (с. Скибин, керівник Троян А. П.), ФГ «Агат Агро» (с. Червоний
Кут, керівник Лисенко С. А.), СТОВ
«Колос» (с. Хижня, керівник Кіт А. В.),
ПП «Земекспертцентр» (м. Жашків,
керівник Тарасюк О. І.), ТОВ «Оберіг
інвест» (м. Жашків, керівник Войтович Ю. І.), ПСП «Олександрія-Агро»
(керівник Ремінна Т. М.).
Керівникам цих підприємств уже
надіслано відповідні запити та попередження про адміністративну відповідальність за ст. 210-1 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Висловлюю надію, що керівники
підприємств виправлять указані недоліки найближчим часом.
Також закликаю всіх охочих, кого
зацікавила інформація про військову службу за контрактом у Збройних
силах України, звертатися в Жашківський РВК для отримання роз’яснення
умов проходження військової служби.
Детальна інформація на сайті
zachkivvoenkom.jimdo.com
Військовий комісар
Жашківського РВК,
підполковник О. Т. ЗОСИМЧУК

НОВИНИ
ОСТАННІЙ ДЗВІНОК
ПРОЛУНАВ ДЛЯ
618 ВИПУСКНИКІВ
ЖАШКІВЩИНИ
Цього року всі 259 випускників
11-класів загальноосвітніх закладів Жашківського району зареєструвалися й проходять зовнішнє
незалежне оцінювання. А 9-класники, яких у районі 359 осіб,
складають державну підсумкову
атестацію у своїх школах із української мови, математики й один
предмет за вибором навчального
закладу. Як повідомили у відділі освіти райдержадміністрації,
на Жашківщині цього навчального року в 32 загальноосвітніх
навчальних закладах здобувало
освіту 3933 учні.
Загалом на Черкащині пройдуть
зовнішньо-незалежне оцінювання
понад 8 тисяч осіб. За словами
начальника управління освіти і
науки облдержадміністрації Валерія Данилевського, із них 6340
осіб – цьогорічні одинадцятикласники, 1670 – випускники минулих
років, учні й студенти навчальних
закладів системи профтехосвіти
та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
Вступна кампанія 2016 року
розпочинається 11 липня. Із цього
дня вищі навчальні заклади України прийматимуть від абітурієнтів
документи для вступу в електронній і паперовій формі.

ТОПОНІМІЧНА КОМІСІЯ
ЗАТВЕРДИЛА БІЛЬШЕ
ТИСЯЧІ НОВИХ НАЗВ
Обласною топонімічною комісією запропоновано до перейменування 1053 назви вулиць
і провулків Черкащини. Під час
засідань члени комісії в рамках
Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського)
тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої
символіки» опрацювали 214 населених пунктів області, зокрема
виїжджали до районів, детально
вивчаючи історію місцевостей.
Із нових назв приблизно 45% –
прізвища військово-політичних
діячів, зокрема й учасників АТО,
39% – давні історичні та загальні
назви, 26% – діячі культури, науки, релігії.

НАЙКРАЩА СІЛЬСЬКА
РАДА  НА УМАНЩИНІ
Конкурсна комісія розглянула
результати діяльності сільських
рад Черкаської області, що взяли
участь в обласному конкурсі на
найкращу сільську раду за підсумками роботи 2015 року.
Рейтингові оцінки сільським
радам виставляли департаменти
й головні управління облдержадміністрації, постійна комісія обласної ради з питань регламенту, місцевого самоврядування,
забезпечення правопорядку та
захисту прав людини, виконавчий
апарат обласної ради.
У підсумку переможцем обласного конкурсу стала Берестівецька сільська рада Уманського
району, робота якої визнана найкращою. Другу сходинку посіли
Івахнівська (Монастирищенського району) і Бужанська (Лисянського району) сільські ради. На
третій позиції закріпилися Піщанська (Золотоніщина), Моринська
(Звенигородщина), Лебединська
(Шполянщина) сільські ради.
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ПОЛУНИЦЯ ПІДВИЩУЄ ІМУНІТЕТ,
ЗНИЖУЄ ТИСК І ОМОЛОДЖУЄ ШКІРУ
Полуницю вживають свіжу, з неї готують
десерти, варення й компоти, заморожують.
Ця смачна, ароматна й соковита ягода
має величезну кількість вітамінів і
вирізняється своїми чудовими лікувальними
властивостями. Недаремно її часто
називають джерелом аптечних засобів.
олуниця на цілих 88% складається з чистої води, кількість цукру і кислоти залежить від
її сорту, розміру і, найголовніше,
умов вирощування. У середньому
ж полуниця містить мінімум сахарози – лише 1,1%. У ній близько 3% фруктози й трохи менше
глюкози. При цьому загальна
кислотність не перевищує 2%. До
того ж у ягоді є білок (0,5%), різні мінеральні речовини, а також
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величезна кількість мікроелементів: калію, кальцію, фосфору,

магнію, натрію, заліза, йоду й фолієвої кислоти. Полуниця містить
рибофлавін, рутин і аскорбінову
кислоту (С), якої в п’яти невеликих
ягодах стільки, як у великому апельсині. Ці плоди також багаті на
антиоксиданти, провітаміни і такі
вітаміни, як А, В1, В2, Е, РР, К.
Вживаючи час від часу полуницю, ви значно поліпшите загальний стан і зміцните своє здоров’я.
Ця ягода чудово зміцнює імуні-

тет і стінки судин. Її можна їсти
для профілактики ГРВІ й грипу.

Полуниця має протизапальні та
протимікробні властивості. Її використовують як лікувальний засіб від ангіни, стоматиту й інших
захворювань порожнини рота й
носа. Полуниця, завдяки антиоксидантам, флавоноїдам і фенольним з’єднанням допомагає
знизити очний тиск і позбутися
почуття печіння й сухості в очах.
Завдяки вмісту великої кількості фолієвої кислоти полуниця
володіє сильною кровотворною
властивістю. Вона чудово очищує
кишечник і всю кров, полегшує
стан при гемороїдальних вузлах, а
також при ранах і порізах. Ця ж
кислота відмінно зміцнює пам’ять.
Ягідки полуниці володіють протипухлинними, потогінними та сечогінними властивості. Цинк, який
міститься в плодах, підвищує сексуальну активність людей, саме
тому полуниця відома як любовний афродизіак. Її запах приносить людині приплив сил, бадьорість і піднесений настрій.
Полуниця корисна й тим, що поліпшує роботу серцево-судинної
системи, ягоди й відвар із листя
знижують тиск. Її також рекомендують людям, у яких проблеми зі
шлунком. Невелика кількість свіжого соку з цієї ягоди допомагає
людям з жовчнокам’яною хворобою.
Мідь, що міститься в полуниці,
чудово активізує вироблення колагену. Ця речовина відповідає за
красу й пружність людської шкіри. Мабуть, тому різні косметичні
маски, креми й лосьйони з полуничного екстракту відмінно впливають на зовнішній вигляд і стан

шкіри. Такі маски звужують пори,
підсушують вугрі й поліпшують
колір обличчя: відбілюють шкіру
та роблять її більш ніжною, гладенькою й свіжою, а також підтягують і розгладжують невеликі
зморшки. Полуничний сік виводить веснянки й пігментні плями,
лікує дерматит, екзему та лишаї.

РЕЦЕПТИ МАСОК
ІЗ ПОЛУНИЦІ
1. Для запаленої шкіри. 2 ст.
л. свіжих розім’ятих ягід полуниці
ретельно розітри з 1 ст. л. сиру.
Товстим шаром наклади масу на
обличчя, потримай 15-20 хв., потім змий прохолодною водою.
2. Для сухої шкіри. 1 яєчний
жовток розмішай із 1 ст. л. соку,
віджатого з полуниці. Якщо шкіра
схильна до лущення, можна додати 1 ч. л. оливкової або соняшникової олії. Нанеси отриману суміш
на обличчя на 15-20 хв., потім
змий теплою водою.

ЯК ЗНИЩИТИ КОЛОРАДСЬКОГО
ЖУКА БЕЗ ХІМІЇ
Колорадський жук починає заселяти кущі
картоплі в період бутонізації та цвітіння.
І саме в цю пору всі сорти картоплі,
незалежно від тривалості їхньої вегетації,
найбільш чутливі до пошкоджень. Об’їдять
шкідники квітуче бадилля на 25–45% –
урожай бульби знизиться на 20–31%. Коли
жуки знищать рослину на 80% – втрати
становитимуть більше половини врожаю.
ож боротися з колорадським
жуком потрібно, інакше від
картопляних кущів залишаться самі
обгризені стебла, і врожаю нам уже
не бачити. Зазвичай знищують смугастих шкідників хімічними засобами, але якщо не хочете отруювати
свій урожай, можна боротися з ними
і без хімії.
Народні агрономи випробували чимало способів, із яких можете
знайти більш зручний та оптимальний для себе.
Достатньо ефективним залишається давній спосіб боротьби – ручний збір жуків і механічне знищення
личинок. Але можна зробити листя
картоплі «несмачними» для цього
шкідника, обприскавши картоплю
настоями або відварами рослин.
Настій листя тополі. Піввідра листя тополі прокип’ятити в 10 л
води 15 хвилин і потім настоювати
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3–4 дні. Після обробки цим розчином
жуки зникають на тривалий період.
Настій хрінниці. Рослина має
неприємний запах, росте біля доріг.
Нарвати відро хрінниці, додати 2-3
пачки тютюну, залити окропом і прокип’ятити. Дати настоятися 2-3 доби,
процідити. Бризкати віником або обприскувачем. Настій хрінниці знищує
не тільки дорослих жуків, а й личинки.
Відвар гострого перцю. 100 г
гіркого стручкового перцю (можна
меленого) залийте 10 л води, прокип’ятіть 1-2 години. Дайте настоятися кілька годин. Додайте половинку
господарського мила, розведеного у
воді, та обприскуйте рослини.
Настій чистотілу. Відро подрібненої трави чистотілу залийте
окропом, настоюйте 1 добу, додайте
1/2 шматка господарського мила,
розведеного у воді, і раз на тиждень
обприскуйте картоплю.

Настій полину. Травою полину
наповніть третину відра, залийте водою, настоюйте кілька днів і обприскуйте кущі картоплі.
Настій полину з попелом. Подрібнену траву полину (200 г) і
склянку попелу залийте 5 л гарячої
води, настоюйте 2-3 години, процідіть, додайте 50 г господарського
мила, розведеного у воді, та обприскуйте рослини.

ПОРАДИ:
● Рослинними препаратами краще
обприскувати у вечірній час, тому що
на сонці вони швидко втрачають свої
властивості.
● Варто пам’ятати, що жуки час
від часу йдуть у ґрунт, тим самим
рятуючись від отрути. Тому, щоб досягти результату, обробку потрібно
повторювати через 15 днів у міру
необхідності.
● Останнє обприскування проводити не пізніше, ніж за 20 днів до
збору урожаю.
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3. Для жирної шкіри. Збий у
піну 1 яєчний білок, потім розмішай його з 1 ст. л. свіжої полуничної кашки і з ½ ст. л. пшеничного
борошна. Нанеси масу на шкіру
обличчя, залиш на 15 хв., потім
змий прохолодною водою.
4. Для зневодненої шкіри.
1 ст. л. свіжих розім’ятих ягід полуниці змішай з 1 яєчним жовтком, 1 ст. л. кефіру або йогурту
і дрібкою пшеничного борошна.
Наклади на обличчя на 15-20 хвилин, потім умийся теплою водою.
5. Полунична маска проти
прищів і вугрів. Протирай обличчя свіжим полуничним соком
вранці й увечері. За можливістю
тримай його на обличчі 7-10 хв.,
потім змивай прохолодною водою.
6. Відбілювальна маска. Змішай 1 ст. л. розім’ятої полуниці з
1 ч. л. меду та 1 ч. л. лимонного
соку. Нанеси суміш на обличчя,
потримай 10 хв., потім змий прохолодною водою.

АНЕКДОТИ
✱✱✱
– Добрий день! Я на співбесіду!
– До кого саме?
– Не знаю.
– А на яку вакансію?
– Не знаю.
– А що вмієте?
– Ну... Не знаю.
– Директор у нашій компанії вже є.
✱✱✱
– Чому ти такий сумний?
– Моя дружина їде на море на три тижні...
– Тоді я тебе не розумію.
– Якщо не буду сумним – вона передумає.
✱✱✱
Продавець запитує в хлопчика, котрий загубився в магазині:
– Чого ти плачеш?
– Я загубив тата й маму!
– А як їх звати?
– Лапонька й Котик...
✱✱✱
– Мамо, а ти знаєш, як бідна тварина мучилась, щоб ти носила
цю шубу?
– Синку, не можна так про тата.
✱✱✱
У сільській хаті вночі лунає стук у вікно.
– Дрова потрібні?
– Ні.
Уранці прокидаються – дров немає.
✱✱✱
Найстрашніша робота – це домогосподарка. Зарплати немає. Вихідних
немає. Відпустки немає. Нічого немає! Робота не закінчується... А чоловік із гордістю завжди каже: «А моя дружина не працює, вдома сидить».
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