
БФ «Нова Громада» організувала 
обстеження жінок на мамографі

стор. 2

«Теплі» кредити 
частково відшкодовують

стор. 3

онтролюю роботу всієї лінії, 
де шестеро людей забез-

печують увесь процес: підготовка 
банок, розлив, кодування, пакуван-
ня на піддони, транспортування до 
складу, – каже Ірина Плахотнюк. – 
Більшість моїх підлеглих мають по-
над 10 років стажу в «Напої Плюс», 
тож добре знають свої обов’язки й 
відповідально ставляться до них. 
Ірина Миколаївна згадує, що 

перший досвід такої роботи на за-
воді здобула в Росії, куди в кінці 
90-тих разом із чоловіком Олек-
сандром поїхали на заробітки. Дов-
го на чужині подружжя не затри-
малося. Приїхали в рідну Леміщиху, 
побудували дім, зараз тримають 
господарство, обробляють город.

– Маю спеціальність «інже-
нер-технолог» харчової промис-
ловості. Закінчила Черкаський 
кооперативний технікум, факуль-
тет «технологія хлібопекарського 
виробництва». За фахом роботи не 
знайшла, пішла працювати в Жаш-
ківський територіальний центр со-
ціального обслуговування, – роз-
повідає 43-річна Ірина. – У травні 
2003-го влаштувалася оператором 
допоміжних операцій на підприєм-
ство, а мій чоловік Олександр Ва-
сильович сюди ж – вантажником, 
зараз він – оператор розливного 
апарата. 
Подружжя Плахотнюків працює 

на заводі «Напої Плюс» в одну змі-
ну. За словами жінки, так краще, 
бо разом легше поратися вдома по 
господарству: тримають кури, кач-
ки, свині – турбот вистачає. Ірина 
жартома зізнається, що хоча на ро-
боті Олександр – її підлеглий, зате 
вдома – він глава. 

– У «Напої Плюс» працює опера-
тором пакувального апарата й наш 
20-річний син Валерій. Навчався на 
газозварювальника, а тут проходив 
практику, сподобалося й залишив-
ся. Торік Валерій одружився. Так 
сталося, що й дружину знайшов 
завдяки заводу, – усміхається Іри-
на. – Якось поїхав у Київ на екскур-
сію, організовану адміністрацією 
нашого підприємства. У складі гру-
пи була й Влада – донька нашого 
працівника. Познайомилися й біль-
ше не розлучаються. У червні я вже 
стала бабусею, народилася внучка 
Соломійка.
Майстер баночної лінії розпові-

ла, що на заводі створено всі умови 
для роботи: безкоштовні обіди, спе-
ціальний одяг і взуття, підвозять 
на роботу й додому після зміни на 
заводському автобусі. Саме тому 
на підприємстві працює більше 40 
осіб із Леміщихи, що за 3 км від 
Жашкова. 
Добре слово сказала Ірина Пла-

хотнюк і про директора з вироб-
ництва ТОВ «Напої Плюс» Віктора 
Погорілого, який не лише дбає про 
комфорт на робочому місці, а й до-
помагає вирішувати домашні про-
блеми заводчан. 

– Віктор Григорович ніколи не 
відмовляє в допомозі не лише сво-
їм працівникам, а й членам їхніх 
родин. Нещодавно в нашого робіт-
ника захворіла дружина. Підприєм-
ство виділило кошти на лікування. 
Я теж зверталася до директора, 
коли моїй мамі потрібна була хі-
рургічна операція, – зізнається пані 
Ірина. – Завдяки такому ставленню 
відчуваєш захист, підтримку й хо-
чеш своїм трудом віддячити за це.

Тож не дивно, що Ірина Плахот-
нюк не лише виконує свої прямі 
обов’язки під час зміни, а й ціка-
виться попитом на продукцію під-
приємства, яке стало для неї рід-
ним. 

– Запитую в подруги, котра тор-
гує в магазині, які напої найбільше 
купують, чи всі види нашої продук-
ції є в продажу. Також радимо дру-
зям і знайомим напої, бо ж упевнені 
в їхній якості та смаку. Навіть пе-
редаю безалкогольні «Нон-стоп», 
ТМ «ПітБуль», «Моджо», фруктові 
сидри для сестри й доньки, що жи-
вуть у Москві.  
Восени й зимою в ТОВ «Напої 

Плюс» працює лише одна баночна 
лінія, а з кінця березня до вересня – 
дві: 6-тисячна й 18-тисячна, кожну 
обслуговує по шестеро працівників. 
Упаковують по 24 банки й склада-
ють на піддон, на якому вміщують 
півтори тисячі банок. І за одну зміну 
(їх усього чотири) 120 – 140 таких 
піддонів. Окрім того, ще розлива-
ють напої в тридцяти- й п’ятдесяти-
літрові бочки.

– Чи не важко працювати? А чому 
ж важко, коли в нас усе автомати-
зовано й організовано. Щоразу по-
передня зміна здає свої робочі міс-
ця, ми приймаємо їх чистими й уже 
підготовлене до роботи, – відпові-
дає на запитання Ірина Плахотнюк. 
– А головне – дружний професійний 
колектив, який дорожить своєю ро-
ботою й пишається підприємством. 
Практично ніяких непорозумінь не 
виникає, а в разі якихось вироб-
ничих проблем – вирішуємо їх усі 
гуртом. 

Олександра Шлях

БРИГАДА ІРИНИ ПЛАХОТНЮК
ЗА ЗМІНУ ВИПУСКАЄ ДО ДВОХСОТ

ТИСЯЧ БАНОК НАПОЇВ
Ірина Миколаївна Плахотнюк працює в ТОВ «Напої Плюс» майстром 
баночної лінії вже понад 13 років. До автоматизму відпрацьована 
схема роботи бригади – від пустої банки до завантаження готової 
продукції на піддони – дає змогу виготовляти за зміну до 200 
тисяч банок слабоалкогольних і безалкогольних напоїв, що мають 
неабиякий попит під час спекотної погоди. Майстер розповіла, що 
саме завдяки злагодженій роботі й досвіду колективу досягають 
таких результатів.
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Вітаю вас із Днем 
міста, якому цього 
місяця виповнюється 
380 років! За цей 
час завдяки 
працьовитим рукам, 
відважним серцям 
і мудрим рішенням 
Жашків із поселення 
перетворився на 
сучасне місто, 
районний центр. 
Місто за свою славну 
історію пережило 

радісні й трагічні події, має своїх героїв. 
Ми пам’ятаємо тих, хто докладав значних 
зусиль для захисту й розвитку Жашкова 
й району, здобув світове визнання. І щоб 
ще раз увіковічити їхні імена цього року 
перейменовано ряд вулиць на честь наших 
видатних земляків: Віктора Лисака, Євгенії 
Любомської, Семуела Крамера, Марцеліни 
Даровської, Петра Власюка та інших. Серед 
жашківчан є герої й сьогодні, які зі зброєю 
в руках захищають незалежність України. 
Їм окреме наше вітання з днем народження 
рідного міста, яке з нетерпінням чекає їх у 
свої обійми. 
День міста – це свято всіх тих, хто тут 
народився й живе й кого доля звела з цим 
містом. Із Жашковом я познайомився 
15 років тому. Спочатку ця місцевість 
зачарувала мене своїми краєвидами: 
великим зеленим парком, заквітчаними 
подвір’ями, тихими вуличками... Та 
працюючи на підприємстві й очолюючи  
благодійний фонд «Нова Громада», я все 
більше зближувався з жашківчанами, 
цікавився їхніми проблемами й намагався 
зарадити їхньому горю, разом із ними 
радів їхнім успіхам, досягненням, щасливим 
митям в житті. Побував у всіх дитсадках 
і школах міста, завітав до багатьох 
сімей – привітних і душевних людей. Так 
жашківчани стали для мене рідними, а 
Жашків – другою домівкою. 
Тож з нагоди свята бажаю вам і вашим 
рідним міцного здоров’я, щасливої долі, 
тепла в домівках і миру в країні. Низький 
уклін і велика шана вам за самовіддану 
працю та зусилля, яких ви докладаєте для 
розвитку нашого міста. Ми разом можемо 
зробити Жашків ще кращим і відомішим, а 
життя містян комфортнішим і цікавішим. 
Усе це залежить від кожного з нас, від 
наших бажань, зусиль і прагнень.

Віктор Погорілий

ДОРОГІ ЖАШКІВЧАНИ!

Жашкову 380 рокiв!



ротягом чотирьох днів пере-
вірили своє здоров’я праців-

ниці підприємства «Напої Плюс», 
швейної фабрики, Жашківського 
територіального центру соціаль-
ного обслуговування й жінки за 
списком, поданим районною лі-
карнею.

– «Нова Громада» надає до-
помогу людям, які цього по-
требують. Найчастіше до фон-
ду за підтримкою звертаються 
жашківчани, що мають онкоза-
хворювання. Щоб виявити цей 
недуг на ранній стадії, ми запро-
вадили от такі акції здоров’я. 
Торік організували для жителів 
Жашківщини ультразвукове об-
стеження щитоподібної зало-
зи. Цього разу, враховуючи не-
втішну статистику Жашкіської 
районної лікарні, де на обліку 
з діагнозом «рак молочної за-
лози» перебуває 120 жительок 
району, виникла ідея хоча б 
частково допомогти в діагнос-
тиці цієї недуги. дже виявлена 
на ранній стадії хвороба підда-
ється успішному лікуванню, – 
розповів керівник соціальних 
проектів БФ «Нова Громада» 
Віктор Погорілий. – Ми домо-
вилися з Черкаським обласним 
онкодиспансером, виділили 
кошти для позачергового візиту 
в Жашків мобільного мамогра-
фа для обстеження старших жі-
нок, які входять у групу ризику, 
насамперед нашого підприєм-
ства, їхніх родичів і близьких, а 
також інших установ. Радує, що 
жінки свідомо підійшли до цьо-
го, ніхто не відмовлявся, навіть 
було більше охочих, ніж ми за-
планували.
Під час мамографії виявлено 

один випадок злоякісної пухлини 
й 26 – доброякісних утворень. Ці 
жінки направленні для подаль-
шого обстеження й лікування. 

– Такої послуги в нашій лікар-
ні немає. А їхати в Умань, Чер-
каси чи Київ ми не встигаємо, 
не маємо можливості це зроби-
ти, – зізнається працівниця ТОВ 
«Напої Плюс» пані Надія. – Дуже 
вдячні Вікторові Григоровичу за 
турботу про жінок нашого колек-
тиву й узагалі про жінок району. 
Ми дуже задоволені, що він ор-
ганізував нам таке обстеження. 

СВОЄЧАСНА 
ДІАГНОСТИКА  
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО 
ЛІКУВАННЯ РАКУ 
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Підтримує таку акцію «Нової 
Громади» й завідувач обласно-
го лікувально-діагностичного 
мамологічного центру Чер-
каського обласного онкологіч-
ного диспансеру Олег Тюрін. 
Він переконаний, що цей захід 
має ще й просвітницьке значення: 
мобільний мамограф відвідали 
лише дві сотні жінок, а знає про 
це чи не кожна жителька Жашків-
ського району. Адже обізнаність 
про рак молочної залози, вчасне 
обстеження вбережуть від тяжко-
го захворювання.

– Щоб не пропустити ранню 
стадію раку, жінки до 40 років що-
річно мають робити УЗД молочної 
залози, після 40 – раз на два роки 
мамографію. Адже завдяки мамо-
графії й ультразвуку виявляють 
пухлину діаметром усього лише 
5 міліметрів, а кваліфікований 
лікар може пропальпувати утво-
рення розміром 2 сантиметри – це 
вже ІІ стадія онкозахворювання, – 
каже Олег Васильович. – Особли-
во уважними до свого здоров’я 
мають бути старші жінки, бо з ро-
ками вірогідність захворіти на рак 
молочної залози збільшується. 
За словами Олега Тюріна, в 

Україні кожні 30 хвилин діагнос-
тують рак молочної залози й що-
години від цієї хвороби помирає 
жінка. Щорічно 16 тисяч захворює 
й 8 тисяч іде з життя. Причина та-
кої високої смертності – пізня ді-
агностика. У Черкаській області 
показник захворюваності на рак 
молочної залози становить 76,2 
на 100 тисяч жіночого населення. 
Щороку реєструють до п’ятиста 
нових випадків раку молочної за-
лози. До того ж захворюваність у 

містах вища (53%), ніж у сільській 
місцевості (47%). 

– Ефект лікування наших паці-
єнтів залежить від того, коли вони 
звернулися зі своєю проблемою, – 
запевняє завідувач мамологічно-
го центру. – Різниця між ранньою 
стадією захворювання й занедба-
ною, яка вже має метастази, дуже 
значна. Пацієнти з І стадією раку 
мають шанс вилікуватися в 94–96 
відсотків випадків, із ІІ стадією – 
70 відсотків, з ІІІ – до 50, а далі – 
шанси на одужання мінімальні – і 
тут лікарі не винні. Так, у Жашкові 
немає мамографа, але жінки цьо-
го міста й району завжди можуть 

пройти обстеження в Уманській 
міській поліклініці або ж у поліклі-
ніці обласного онкодиспансеру, де 
є цей апарат. Виділити день для 
поїздки в Умань чи навіть у Чер-
каси, щоб не хвилюватися про своє 
здоров’я чи виявити захворювання 
на ранній стадії, думаю, може кож-
на жашківчанка. А «Нова Громада» 
показала хороший приклад, який, 
сподіваюся, наслідуватимуть й інші 
благодійні організації й підприєм-
ства, влаштовуючи такі акції діа-
гностики. 

Вікторія Білоус
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Минулого місяця 
в Жашкові на 
території ТОВ 
«Напої Плюс», де 
працював пересувний 
мамограф, двісті 
жінок району 
віком від 40 років 
обстежилися на рак 
молочної залози. 
Акцію організував 
благодійний фонд 
«Нова Громада».

БФ НОВА ГРОМАДА ОРГАНІЗУВАЛА 
ОБСТЕЖЕННЯ ЖІНОК НА МАМОГРАФІ

ише в серпні до фонду 
звернулося шестеро осіб, 

яким украй потрібні кошти для 

лікування. По дві тисячі гривень 
отримали Марія Володимирівна 
Пишінська, Валентина Дмитрів-

на Зволінська, Борис Іванович 
Цимбалюк, Наталія Іванівна 
Прохорчук, Віталій Володими-
рович Танченко. Для боротьби з 
онкозахворюванням Галина Ва-
силівна Струк отримала 2,5 ти-
сячі гривень. 
Звернулася до фонду Тетяна 

Петрівна Бухенська, якій потріб-
ні гроші для відновлення житла 

після пожежі. Жінка отримала 
від «Нової Громади» 2 тисячі гри-
вень. Таку ж суму спонсорської 
допомоги отримала й Тетяна Ва-
силівна Альмужна. Їй знадобилися 
кошти, щоб видати збірку віршів 
для дітей.
Усі ці люди вдячні фонду «Нова 

Громада» за небайдужість і мате-
ріальну підтримку.

Л

Благодійний фонд «Нова громада» 
продовжує реалізовувати програму «Ти не 
один», не залишаючи на самоті жодного, 
хто потребує допомоги. Найбільше люди 
потребують грошей на ліки.

У СЕРПНІ ПО ДОПОМОГУ ДО БФ НОВА ГРОМАДА 
ЗВЕРНУЛОСЯ ВОСЬМЕРО ЖАШКІВЧАН

НОВИНИ

НА РИНКУ ПРАЦІ 
НАЙЗАТРЕБУВАНІШІ 
РОБІТНИЧІ ПРОФЕСІЇ 
За інформацією Черкаського об-

ласного центру зайнятості, протягом 
січня-червня 2016 до центрів зайня-
тості Черкаської області надійшло 
20,3 тис. вакансій від роботодавців 
регіону. 
Трійку лідерів очолили робітничі 

професії – 61%, друге місце посіли 
службовці – 21% і 18% – це вакансії 
для осіб, які не мають кваліфікації.
Серед вакансій, у яких роботодав-

ці зазначили найвищу заробітну пла-
ту: начальники відділів і заступники 
директорів (близько 5,2 тис. грн.), 
бетонярі (4,1 тис. грн.), електромон-
тери (до 3,6 тис. грн.), водії та слюса-
рі, дорожні працівники (3,3 тис.грн.), 
водії навантажувача (2,8 тис. грн.), 
викладачі (понад 2,8 тис. грн.), ін-
женери й менеджери по збуту (від 
2,7 тис. грн.).
Залишається попит на робітничі 

професії, з них найбільш затребува-
ні водії автотранспортних засобів, 
трактористи, кухарі, слюсарі-ре-
монтники, електрогазозварники, 
швачки. Серед спеціалістів із вищою 
освітою роботодавці потребували 
бухгалтерів, менеджерів із прода-
жів тощо.

 

В ОБЛАСТІ ПРОЖИВАЄ 
41 ОФІЦІЙНИЙ 
МІЛЬЙОНЕР
У фіскальній службі Черкаської 

області підсумували результати де-
клараційної кампанії. Підрахували й 
кількість тих, чиї доходи 2015 року 
перетнули мільйонну позначку.
Понадмільйонні статки задекла-

рував 41 житель області. Загаль-
на сума задекларованого такими 
декларантами доходу становить 
233,9 млн грн.
Усього до служби подали біль-

ше 30-ти тисяч звітів про доходи, 
громадяни задекларували близь-
ко мільярда гривень прибутку. Із 
них фахівці нарахували до сплати 
30 млн грн. податку на доходи фі-
зичних осіб і майже 6 млн гривень 
військового збору. 

ТАЛЬНІВСЬКИЙ 
ЛІЦЕЙ УВІЙШОВ 
ДО СОТНІ НАЙКРАЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Тальнівський економіко-ма-

тематичний ліцей сміливо може 
пишатися своїми випускниками й 
вчителями. Згідно з підсумками 
зовнішнього незалежного оціню-
вання тальнівчани посіли 96-те 
місце в Україні. Усього змагалося 
10 тисяч шкіл України. Наші зем-
ляки випередили навіть Першу 
міську гімназію Черкас, що посіла 
аж 130-ту сходинку. 
Шевченківська спеціалізована 

школа-інтернат Звенигородсько-
го району  посіла 253-тє місце. 
На 426-тій сходинці – Катерино-
пільський ліцей. А от найкращі 
представники Лисянщини – у дру-
гій тисячі: Бужанська школа на 
1387 місці, Лисянська ЗОШ №2 
на 1760 сходинці. У другій тисячі 
також Ярошівська школа Катери-
нопільського району – 1895 міс-
це. У третю тисячу потрапили такі 
школи: Звенигородська №3 (2114 
місце), Лисянська №1 (2264), 
Стебненська (2425 місце), Вільхі-
вецька (2471), Звенигородська ім. 
Тараса Шевченка (2718), Ватутін-
ська №2.

стор. 3>
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ителям Черкащини, зокрема 
ОСББ і житлово-будівельним 

кооперативам, на енергоефективні 
заходи та заміни газових котлів 
цього року вже видано 2791 кре-
дит на суму 47,4 млн грн. Усе це 
в рамках Державної програми під-
вищення енергоефективності.
Також 1751 особі відшкодова-

но частку відсоткової ставки по 
кредитах на впровадження енер-
гоефективних заходів із місцевих 
бюджетів – на 329 тис. грн. і трьом 
ОСББ – на 9,2 тис. грн.
За словами директора Депар-

таменту містобудування, архі-
тектури, будівництва та житло-

во-комунального господарства 
обласної державної адміністра-
ції Сергія Демиденка, рішенням 
обласної ради термін дії «Програми 
підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоно-
сіїв» у Черкаській області на 2011–
2015 роки продовжений на 2016 
рік. А на виконання заходів Програ-
ми виділили 300 тис. грн. Відповід-
ним рішенням облдержадміністрації 
Жашківській, Маньківській, Тальнів-
ській, Чорнобаївській і Шполянській 
райдержадміністраціям розподіле-
но субвенцію з обласного бюджету 
в розмірі 85,2 тис. грн. на відшко-
дування частки відсоткової ставки 

по кредитах населення та ОСББ на 
умовах співфінансування: 50% з об-
ласного бюджету та 50 – з місцевих.

– За час дії державної програми, 
а саме з жовтня 2014 року, в Чер-
каській області на придбання не-
газових котлів, енергоефективного 
обладнання (матеріалів) для фізич-
них осіб, ОСББ/ЖБК видано креди-

тів на суму 96,85 мільйона гривень, 
– зазначив керівник Департаменту. 
– Відтак маємо десяте місце серед 
інших областей України. За загаль-
ним же обсягом виданих кредитів 
ОСББ/ЖБК на придбання енерго-
ефективного обладнання ми – в 
п’ятірці регіонів – 1,93 мільйона 
гривень.

днак державні акти на право 
власності на землю (старого 

зразка) чинні й досі, про що йдеть-
ся в «Прикінцевих та перехідних 
положеннях» Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 
від 07.07.2011 № 3613-VI.

– Акти, якими посвідчено право 
власності чи право постійного ко-
ристування земельною ділянкою, 
видані до набуття чинності цього 
Закону 2011 року, є дійсними, – 
роз’яснила в. о. начальника відділу 
Держгеокадастру у Жашківському 
районі Наталія Гнєвуш. – Також 
цими Положеннями встановлено, 
що земельні ділянки, право влас-
ності (користування) на які виникло 
до 2004 року, вважаються сформо-
ваними незалежно від присвоєння 
їм кадастрового номера. У разі, 
якщо відомості про зазначені зе-
мельні ділянки не внесені до Дер-
жавного реєстру земель, то їхня 
державна реєстрація здійснюється 
на підставі технічної документації 
із землеустрою щодо встановлен-
ня (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за 
заявою власників або користувачів 
земельної ділянки державної чи 
комунальної власності.
Відповідно до Закону України 

«Про землеустрій» розробляють 
технічну документацію із земле-
устрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на міс-
цевості) платно, в термін і на умо-
вах, що зазначені в договорі між 
замовником і розробником такої 
документації.
За словами керівника землев-

порядної служби Жашківщини, із 
переліком суб’єктів господарю-
вання, що мають кваліфікаційні 
сертифікати на проведення робіт із 
землеустрою, можна ознайомитися 
на офіційному веб-сайті Держгео-
кадастру (http://land.gov.ua) або в 
територіальному органі земельних 
ресурсів за місцем розташування 
відповідної земельної ділянки.

– Щодо можливості успадку-
вання земельної ділянки без када-
стрового номера зазначу, що від-
повідно до статті 132 Земельного 

кодексу України угоди про пере-
хід права власності на земельні 
ділянки укладають у письмовій 
формі, нотаріально посвідчують 
і серед інших умов – наявність 
кадастрового номера земельної 
ділянки. Тому в разі міни, ренти, 
дарування, успадкування та інших 
цивільно-правових угод земельна 
ділянка повинна пройти державну 
реєстрацію, їй присвоюють кадас-
тровий номер і відкривають Позе-
мельну книгу на цю ділянку.
Згідно зі статтею 24 Закону 

України «Про Державний земель-
ний кадастр» державну реєстрацію 
земельних ділянок здійснюють за 
місцем їхнього розташування дер-
жавні кадастрові реєстратори цен-
трального органу виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику 

в сфері земельних відносин. 
– На підтвердження державної 

реєстрації земельної ділянки за-
явнику безоплатно видають витяг 
із Державного земельного када-
стру про земельну ділянку, де за-
значено всі відомості, що внесені 
до Поземельної книги. Складовою 
частиною витягу є кадастровий 
план земельної ділянки, – заува-
жила Наталія Гнєвуш. – Водночас 
звертаю увагу, що із січня 2015 
року адміністративні послуги дер-
жавні кадастрові реєстратори на-
дають виключно через центри на-
дання адміністративних послуг, що 
утворені при місцевих державних 
адміністраціях та органах місцево-
го самоврядування. 

Максим Загайний

КАДАСТРОВИЙ НОМЕР ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПІД 
ЧАС СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Нині на заміну державним актам на право 
власності на земельну ділянку видають 
свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно та витяги з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ж
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Кредити на впровадження 
енергоефективних заходів надають 
уповноважені банки ПАТ «Державний 
ощадбанк України», ПАТ АБ «Укргазбанк» 
і «Державний експортно-імпортний банк 
України» (Укрексімбанк). Саме сюди треба 
звертатися для отримання інформації 
щодо умов кредитування тим, хто хоче 
поміняти вікна, балконні двері, утеплити 
стіни приватного будинку тощо.

НОВИНИ

ЧЕРКАЩИНА 
ТОРГУЄ З ПОНАД 
СОТНЕЮ КРАЇН СВІТУ
Цього року зовнішньоторго-

вельні операції підприємства-
ми області проводилися з парт-
нерами зі 105 країн світу. За 
даними Головного управління 
статистики в Черкаській облас-
ті, найбільше експортували то-
вари до Білорусі – 9,7%, Єгип-
ту – 8,4%, Італії – 6,9%, Польщі 
та Російської Федерації – по 
6,8%. Експорт товарів до країн 
ЄС становив 58,7 млн доларів, 
або 38% від загального обся-
гу експорту. Основу товарної 
структури експорту області 
становили продукти рослинно-
го походження – 40,8%, готові 
харчові продукти – 20,5%, про-
дукція хімічної та пов’язаних із 
нею галузей промисловості – 
8,5%, деревина й вироби з де-
ревини – 5,8%.
Найбільші ж імпортні постав-

ки товарів надходили з Німеч-
чини – 12,8%, Китаю – 12,3%, 
Російської Федерації – 9,9%, 
Швеції – 8,6% та Польщі – 
7,2%. Імпорт товарів із країн 
Європейського Союзу становив 
56,5 млн доларів, або 55,5% від 
загального обсягу. Найбільше 
ввозили машини, обладнання 
й механізми; електромеханічне 
обладнання – 21,8%, продукцію 
хімічної та пов’язаних із нею 
галузей промисловості – 18,6%, 
полімерні матеріали, пластма-
си й вироби з них – 9,3%, масу 
з деревини або інших волокни-
стих целюлозних матеріалів – 
7,2%.

ЖАШКІВЩИНА  
СЕРЕД ЛІДЕРІВ 
ВАЛОВОГО ЗБОРУ 
РАННІХ ЗЕРНОВИХ
Підбито підсумки збору вро-

жаю ранніх ярих зернових і 
зернобобових культур. За опе-
ративною інформацією на-
чальника відділу організації 
виробництва та інженерно-
го забезпечення управління 
агропромислового розвитку 
Черкаської ОДА Валентини 
Сокирко, в Жашківському райо-
ні з площі 15,4 тис. га намоло-
чено 80,7 тис. т озимої пшениці, 
середня урожайність якої ста-
новить 52,3 ц/га, тоді як у се-
редньому по області – 55,1 ц/га 
(найбільша – 65,28 ц/га – в Ка-
нівському районі). Також жаш-
ківчани намолотили 29,4 т жита, 
16,5 тис. т озимого й 30 тис. т 
ярого ячменю, 515 т вівса, понад 
2 тис. т гороху й 9,3 тис. т озимо-
го ріпаку. 
Усього хлібороби Черкащини 

намолотили 1,6 млн тонн збіж-
жя нового врожаю з середньою 
врожайністю 52,2 ц/га (торік – 
49 ц/га). 
Найкращу врожайність ма-

ють господарства Канівського 
(61,5 ц/га), Корсунь-Шевченків-
ського (61 ц/га), Христинівсько-
го (54,5 ц/га) й Чорнобаївського 
(54,4 ц/га) районів.
Найбільший валовий збір ран-

ніх зернових культур – в Уман-
ському (168 тис. т), Жашківсько-
му (132,2 тис. т) і Тальнівському 
(113,6 тис. т) районах.
Нині триває збір пізніх зерно-

вих, технічних і овочевих куль-
тур. У Жашківському районі вже 
викопали картоплю, усього – 
25,7 тис. т.

равила врахування страхо-
вого стажу, набутого після 

призначення пенсії, визначено 

Законом України «Про загально-
обов’язкове державне пенсій-
не страхування». Як пояснили в 

управлінні Пенсійного фонду в м. 
Черкаси, згідно з ч. 4 ст. 42 цього 
Закону якщо особа після призна-
чення пенсії продовжувала пра-

цювати та має менше як 24 місяці 
страхового стажу, набутого піс-
ля призначення чи попереднього 
перерахунку пенсії, має право на 
перерахунок не раніше, ніж через 
два роки після призначення (попе-
реднього перерахунку) пенсії.
Тож звернутися в управління 

Пенсійного фонду України за місцем 
проживання із заявою про перера-
хунок пенсії з урахуванням 18 міся-
ців страхового стажу слід через два 
роки після призначення пенсії.

ПЕРЕРАХУВАТИ ПЕНСІЮ МОЖНА ЧЕРЕЗ 
ДВА РОКИ ПІСЛЯ ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ
«Вийшовши на пенсію, я працювала ще півтора року. 
Тепер не працюю, про що повідомила Пенсійний фонд 
відповідною заявою. Сподівалася, що мені одразу 
перерахують пенсію. Але співробітник Фонду 

пояснив мені, що це можливо зробити лише тоді, як 
пройде два роки. Чи правильно це?» 

Ольга П.

П

ТЕПЛІ КРЕДИТИ ЧАСТКОВО 
ВІДШКОДОВУЮТЬ ІЗ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
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Правильний збір яблук
Знімайте яблука з дерева 

стиглими. Перезрілі плоди не 
придатні до тривалого збері-
гання, їхня м’якоть стає бурою й 
рихлою, немов вата, вони швидко 
загнивають. Водночас і недозрілі 
яблука теж зберігаються погано, 
тому що в’януть і зморщуються, 
до того ж втрачають смак.
Збирайте яблука з дерева 

дбайливо, піклуючись про збере-
ження зовнішнього природного 
воскового шару, який захищає 
плоди від висихання й шкідливих 
мікроорганізмів. Найкраще зні-
мати яблука з гілок у бавовняних 
рукавичках.
Відбирайте для тривалого 

зберігання плоди без подряпин, 
ум’ятин, хвороб і черв’яків. 

Перекладіть тирсою 
або соломою
У підготовлені ящики або кар-

тонні коробки з отворами на 

бічних стінках насипте шар сухої 
тирси. Обережно укладіть яблука 
в один ряд так, щоб вони не сти-
калися боками. Зверху насипте 
шар тирси й на нього укладіть ще 
один ряд яблук. І так далі. Тирсу 
можете замінити соломою. Зане-
сіть заповнену тару в провітрю-
ваний підвал або в льох, де тем-
пература повітря коливається від 
0 до +5 0С.

Обгорніть папером
Інший спосіб: укласти в ящики 

рядами яблука, попередньо за-
горнувши кожне в папір (бажано 
без друкарської фарби). Досвід-
чені садівники рекомендують 
робити не більше 3-х рядів, щоб 
уникнути тиску верхніми рядами 
на нижні. Ящики спустіть у льох 
або підвал.

Покладіть у полімерні 
пакети
Це сьогодні дуже популярний 

метод зберігання яблук. Купіть у 
спеціалізованому магазині паке-
ти з полімерної плівки товщиною 
30 – 40 мікрон. Помістіть у ко-
жен по яблуку (можете більше, 
якщо дозволяє розмір), міцно 
зав’яжіть мотузкою й поставте 
в прохолодне темне місце. При-
близно через 2 тижні завдяки 
природному диханню плодів у 
пакетах утворюється певне газо-
ве середовище, яке й допомагає 
яблукам залишатися свіжими 
довгий час. Практика показує, 
що й узимку, і навіть навесні 
вони мають колишній привабли-
вий вигляд, зберігають смак і 
аромат.
Досвідчені садівники поряд 

із полімерними використовують 
також звичайні поліетиленові 

пакети, тільки разом із яблуком 
кладуть у кожен пакет ватний 
тампон, змочений у спирті чи 
оцті. 

Дотримуйтеся таких 
правил:
● Правильно вибирайте сорти 

для закладки. Зимові сорти збе-
рігаються набагато довше.

● Не відривайте плодоніжку, 
не стискайте плід пальцями й не 
кидайте.

● Не збирайте яблука в дощову 
погоду.

● Ні в якому разі не струшуйте 
яблука з дерева. 

Квашені яблука в капусті
Цей рецепт до вподоби бага-

тьом, тому що яблука в капусті 

виходять надзвичайно смачними 
й запашними, вбираючи в себе 
нотки квашеної капусти, моркви 
й прянощів.
Технологія мочіння яблук 

таким способом дуже проста. 
Капусту шаткують, моркву на-
різають тонкою соломкою й усе 
перемішують. Суміш пересипа-
ють сіллю і мнуть, як при зви-
чайному квашенні. За бажанням 
можна додати кілька горошин 
чорного перцю, жменьку насін-
ня кропу для аромату. Шар ка-
пусти ущільнюють на дні посуду, 
зверху – шар яблук, потім знову 
капуста, і так доверху. Капуста 
випускає сік, якого зазвичай ви-
стачає для бродіння, але можна 
при потребі долити розсолом, 
щоб верх був покритий розсо-
лом.

У СОЛОМІ АБО ТИРСІ ЯБЛУКА ПРОЛЕЖАТЬ ДО ВЕСНИ
Щоб зберегти яблука до квітня – 
травня, не потрібно ні грошових 
витрат, ні значних зусиль. Головне – 
подбати про своєчасний і акуратний 
збір плодів, підготовці придатного 
для зберігання приміщення або іншого 
відповідного місця й якісну упаковку. 
Виконавши ці умови, яблука точно 
пролежать до весни, не втративши 
свій зовнішній вигляд і смакові 
властивості.

АНЕКДОТИ

✱ ✱ ✱
– Тату, у мене для тебе гарна новина!
– І яка ж це новина, синку?
– Ти не даремно платив за страховку свого автомобіля! 

✱ ✱ ✱
Чоловік розповідає другу:
– Їду якось вночі. Раптом бачу на дорозі жабу. Підібрав її. Приїхав додому, ліг спати й жабу 
поклав поруч із собою. Вранці прокидаюся, а зі мною лежить така гарна блондинка! Ось 
ти віриш?
– Вірю.
– А дружина не вірить! 

✱ ✱ ✱
Дружина найуважніше слухає свого чоловіка тоді, коли він розмовляє з іншою жінкою. 

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
НОВА ГРОМАДА 
ЗАВЖДИ ЙДЕ 
НАЗУСТРІЧ

У цьому пересвідчилися на-
самперед жашківські освітяни. 
Адже благодійний фонд «Нова 
Громада» посприяв у завер-
шенні ремонтів шкіл і дитсадків 
до початку нового навчального 
року. 
Ще в квітні представники фонд 

закупили будівельні матеріали 
для ЗОШ №5 на суму 12422 грн, 
а в серпні зробили ремонт сте-
лі в одній із класних кімнат цієї 
школи на суму 18100 грн. 
У травні фонд закупив буді-

вельні матеріали для ЗОШ №2 
на суму 8591 й установив два 
металопластикових вікна для 
5-го класу на суму 6000 грн. 
Тоді ж виділено 3720 грн. на бу-
дматеріали для ремонту музич-
ної школи. 
У червні «Нова Громада» за-

купила канцелярські товари для 
пришкільного табору ЗОШ №4 
на суму 1500 грн. і виділила 
12039 грн. для придбання буді-
вельних матеріалів. ЗОШ №3 от-
римала для ремонту 11215 грн.
У серпні завдяки фонду вста-

новлено два металопластикові 
вікна в 5-му класі Литвинецької 
школі на суму 8400 грн. На про-
хання адміністрації школи й 
батьків учнів фонд надав спон-
сорську допомогу в сумі 6079 
грн. для придбання плитки в сан-
вузли ЗОШ №1.
За ініціативою керівника со-

ціальних проектів фонду Віктора 
Погорілого закуплено 130 фут-

болок різних кольорів для дитя-
чого позаміського табору «Дже-
рельце» на суму 10788 грн. 
Жашківському дитсадку №2 

«Ялинка» знадобилися шпале-
ри, багети й клей для ремонту 
в коридорах закладу. «Нова 
Громада» надала 5500 гри-
вень для закупівлі цих матері-
алів.

– Наш колектив дуже вдячний 
«Новій Громаді» за розуміння 
й підтримку. Особливо дякуємо 
керівникові фонду Вікторові По-
горілому й Валентині Турській, 
яка постійно тримає з нами зв’я-
зок, – розповідає завідувач на-
вчально-виховного закладу №2 
«Ялинка» Наталія Мартиненко. – 
Завдяки спонсорській допомо-
зі ми поклеїли шпалери в двох 
коридорах і двох кабінетах, що 
зробило дитсадок ще затишні-
шим. Нещодавно фонд придбав 
для нашого закладу три 15-лі-
трові каструлі, відремонтував 
витяжку на харчоблоці, де стало 
легше дихати кухарям, бо май-
же цілий день працюють елек-
троплити, уже відремонтували 
димонасос і встановили, все 
працює. «Нова Громада» завж-
ди йде нам назустріч. 
Благодійний фонд також дбає 

й про благоустрій міста. Нещо-
давно виділив 5 тисяч гривень, 
щоб комунальники засипали 
щебенем вулицю Григорія Ско-
вороди (колишня Енгельса) в 
Жашкові. 

«Нова Громада» й надалі ре-
алізовуватиме свої соціальні 
проекти, що покращують життя 
жашківчан.

езважаючи на те, що ко-
рисність снеків «EatMe» 

вже підтверджена висновком Дер-
жавної санітарно-епідеміологічної 
експертизи Міністерства охорони 
здоров’я України й у нас є серти-
фікат, який засвідчує, що батон-
чики відповідають усім критеріям 
безпеки продуктів харчування і їх 
можна вживати навіть дітям від 
трьох років, ми з нетерпінням чека-
ли результатів експертизи Асоціації 

дієтологів. Позитивна оцінка цього 
авторитетного об’єднання ще раз 
довела, що продукція «EatMe» – це 
виняткова якість і турбота про здо-
ров’я споживача», – коментує нови-
ну Вікторія Папазова, директор з 
маркетингу ГК «Нові Продукти». 
В експертних висновках Україн-

ської асоціації дієтологів, отрима-
них ГК «Нові Продукти» 25 липня 
2016 року, зазначено, що батончики 
«EatMe» містять низький відсоток 

вільного цукру й значну кількість 
клітковини, тому снеки помірно 
калорійні (від 386 до 478 ккал на 
100 г). Це й дозволяє вважати їх ва-
ріантом здорового перекусу. 
Експертні висновки Асоціації 

дієтологів України зроблені на ос-
нові вивчення рецептур батончиків 
і аналізу результатів лабораторних 
досліджень зразків, проведених 
державним підприємством «Укрме-
тртестстандарт».

УКРАЇНСЬКІ ДІЄТОЛОГИ 
РЕКОМЕНДУЮТЬ БАТОНЧИКИ EATME
Фруктово-горіхові батончики «EatMe» 
пройшли експертну оцінку Асоціації 
дієтологів України й отримали право 
використовувати знак «Схвалено 
Українською асоціацією дієтологів» 
як продукт, визнаний компонентом 
здорового харчування.

Н


