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НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»

У колишнього лікаря 
найкраща садиба в Жашкові

стор. 2

Замовити витяг про земельну 
ділянку можна через Інтернет

стор. 3

У ЛЮТОМУ БФ НОВА 
ГРОМАДА НАДАВ 
23,5 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ 
ЛЮДЯМ

Благодійний фонд «Нова Гро-
мада», заснований ГК «Нові про-
дукти», турбується про добробут 
не лише працівників підприємства 
«Напої плюс», а й усіх жашківчан. 
Також допомагає бюджетним 
установам із ремонтом та облад-
нанням. 
Люди, яким украй потрібні кош-

ти на лікування або на вирішення 
побутових проблем, звертаються 
письмово чи приходять до керів-
ника соціальних проектів фонду 
Віктора Погорілого. Він щочетверга 
приймає жителів Жашкова й райо-
ну, вислуховує їхні біди. 

Так, у лютому до благодійного 
фонду звернулося дев’ятеро осіб. 
Петро Миколайович Білянів-

ський зі Скибина попросив кошти 
на ремонт прибудинкової спору-
ди, що в травні 2015 року згоріла. 
Також у січні цього року в Тинівці 
пожежа пошкодила будинок Ольги 
Іванівни Кравець, дружини воїна 
АТО. Жінка попросила допомоги в 
«Нової Громади», бо чула, що цей 
фонд не залишає в біді нікого. Се-
ляни в рамках проекту «Ти не один» 
отримали по 2,5 тис. грн.
Та найбільше людей просять 

кошти на ліки. Анатолій Михай-
лович Харчевський звернувся по 
спонсорську допомогу на ліку-
вання його сина й отримав від 
«Нової Громади» 2,5 тис. грн. 
Стільки ж фонд виділив матері 
вісьмох дітей Жанні Дмитрівні 

Білій, у якої захворів однорічний 
син Давид. 
На жаль, у найбільшій скруті он-

кохворі. Пенсій і зарплат аж ніяк не 
вистачає на дорогі медикаменти. 
Тому допомогу від фонду отримала 
Валентина Костянтинівна Горбуно-
ва із села Охматів для лікування 
своєї матері Павліни. Знадобилися 
кошти для боротьби з недугою й 
жительці Житників Галині Микола-
ївні Заяц, якій фонд теж простягнув 
руку допомоги. Тяжке захворюван-
ня має чоловік Катерини Іванівни 
Гарбар. У нього – онкозахворюван-
ня, цукровий діабет, ампутовані 
ступні. Жінці виділили 3 тис. грн. 
Завдяки благодійному фонду 

8-річна донька Наталії Чабан із 
Баштечок буде добре чути, бо ж 
їй дали гроші на слуховий апарат. 
А ще «Нова Громада» подарувала 

для хлопчика з особливими потре-
бами ноутбук. Його мама Оксана 
дуже вдячна за це фонду.   
 

НОВА ГРОМАДА 
ВИКОНУЄ СВОЇ 
ОБІЦЯНКИ

У грудні 2015 року керівник соці-
альних проектів БФ «Нова Громада» 
Віктор Погорілий відвідав Територі-
альний центр соціального обслуго-

вування Жашківського району. Він 
привіз продуктові набори для 188 
інвалідів І–ІІ груп. Ці подарунки пра-
цівники фонду й центру розвезли 
по домівках людей із особливими 
потребами. Тоді ж Віктор Григоро-
вич пообіцяв закупити ліки опікунам 
терцентру за наданим списком. І от 
у лютому фонд придбав медикамен-
ти для п’ятьох людей із особливими 
потребами на суму 2,5 тис грн. 
Благодійний фонд «Нова Грома-

да» виконав свою обіцянку, дану 
Королівській сільській раді. Для 
села придбано комп’ютер і принтер 
на суму 4,55 тис. грн.

 Фонд продовжує свою діяль-
ність. Разом із покращенням добро-
буту жашківчан благодійники на-
магаються вселяти в людей віру в 
добро, співчуття й взаємодопомогу, 
а головне – відчуття, що ти не один.

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВА 
ГРОМАДА ПРОДОВЖУЄ 
РЕАЛІЗУВАТИ СВОЇ ПРОЕКТИ

– Щочетверга в мене прийомний день. При-
ходять люди й просять допомоги переважно 
для лікування, більшість із них має онкозахво-
рювання. Ми намагаємось, якщо це можливо, 
жодному не відмовити, – розповідає директор 
з виробництва ТОВ «Напої плюс», один із 
керівників Благодійного фонду «Нова Гро-
мада», депутат Черкаської обласної ради 
Віктор Погорілий. – Розумію, що людям важко 
йти з простягнутою рукою, просити, але життя 
змушує. Звісно, було б набагато краще, якби 
вони мали гідну заробітну плату чи пенсію, на 
яку б могли придбати ліки, та щоб сімейний 
бюджет міг витримати ці трати. До нас часто 
звертаються пенсіонери з проханням придбати 
ліки від різноманітних захворювань, частіше за 
все – хронічних, які, звичайно, є чи не в кож-
ної літньої людини. Сума коштів, яка потрібна 
для купівлі цих ліків, може становити близько 
1000 гривень! Але це майже розмір їхньої пен-
сії! Тому пенсіонерам дуже важко виділити такі 
кошти на медикаменти, бо ж треба ще на щось 
жити впродовж місяця. Дехто, звертаючись, і не 
сподівався, що ми відгукнемося на його прохан-
ня. Люди дуже вдячні нам за надану допомогу.
За два роки роботи Благодійного фонду 

«Нова Громада» його представники усвідоми-
ли свою важливість для жителів Жашкова та 
району. І тому, незважаючи на ситуацію в кра-
їні й проблеми підприємства «Напої плюс», що 

фінансує діяльність фонду, доброчинні проекти 
втілюватимуть у життя й надалі. 

– Проблеми – це зміни в Податковому кодек-
сі України відносно збільшення ставки акцизно-
го податку в три рази порівняно з торішніми на 
продукцію, яку виробляє наша компанія, – по-
яснює Віктор Григорович. – На жаль, ніякого 
перехідного періоду не надали для переоблад-
нання та підготовку виробництва, що призвело 
до простою виробничих потужностей на почат-
ку року. Внаслідок цього в січні мали майже 10 
мільйонів гривень збитку. Держава при цьому 
отримала від нашого підприємства 0 грн акци-
зного збору й 0 грн податку на прибуток. Однак 
попри всі труднощі компанія не припинила ді-
яльність Благодійного фонду «Нова Громада», 
а навпаки – затвердила річний бюджет на по-
дальше здійснення благодійних проектів. На-
прями залишаються ті самі: допомога бюджет-
ним установам, зокрема дитсадкам, школам, 
культурним закладам, а також учасникам АТО, 
жителям Жашківщини.

У ДИТСАДКАХ БУДЕ 
ЧИСТА ВОДА!
Керівник благодійного фонду детально зупи-

нився на завданнях, які мають реалізувати най-
ближчим часом. А саме: надати кошти для ре-
монту й облаштування окремого входу в Музей 
української гармоніки на прохання його засно-
вника Івана Сухого, виділити всім п’ятьом шко-
лам міста кошти для ремонту, який триватиме 
під час канікул, підвищити якість води тощо.

– Розпочинаємо надто важливий проект – 
встановлення обладнання для підготовки води 
до належної якості в усіх дитсадках. Протягом 
весни-літа виконаємо ці роботи, на які вже ви-
ділено кошти фонду, – ділиться планами Віктор 
Погорілий. – За результатами дослідження, 

вода в Жашкові, а особливо в криницях, містить 
багато небезпечних для здоров’я речовин, зо-
крема перебільшено допустимі норми нітратів 
і бактерій групи кишкових паличок. Тож, споді-
ваємося, що восени наші дітки будуть пити чи-
сту, безпечну воду.

БЕЗІНІЦІАТИВНІСТЬ 
І БАЙДУЖІСТЬ ВЕДУТЬ ДО 
ГОСПОДАРСЬКОЇ РОЗРУХИ…
Віктор Григорович розповів, що «Нова Гро-

мада» намагається поліпшити якість харчу-
вання в дитячих садках. Адже торік під час ви-
борчої кампанії він зустрічався з колективами 
дошкільних дитячих закладів і чув багато нарі-
кань на якість харчування дітей. На закупівлю 
продуктів місцевий бюджет виділяє лише 50% 
потрібної суми й стільки ж доплачують батьки, 
але цього недостатньо для збалансованого 
меню малюків.

– Обурює те, що крупи, м’ясо, молоко, ово-
чі купують у магазинах, а не безпосередньо у 
виробників, що значно здешевило б продук-
цію. Зекономлені кошти дозволяли б купувати 
якісніші продукти харчування, розширити їхній 
асортимент. Тож я запропонував представни-
кам влади, оскільки дитсадки підпорядковані 
відділу освіти райдержадміністрації, органі-
зувати централізовану закупівлю продуктів, 
уклавши угоди напряму з сільгоспвиробниками 
та взагалі з оптовими постачальниками. Для 
централізованого зберігання продуктів потріб-
на спеціально обладнана кімната, холодильник, 
автомобіль і людина, яка цим займатиметься. 
Зі свого боку, наш фонд виділив Жашківському 
міжшкільному навчально-виробничому ком-
бінату вантажно-пасажирський автомобіль 
«Форд», який можна використовувати для до-
ставки продуктів від виробника до складу, а 

потім розвозити продукти зі складу до дитячих 
закладів. А вдень на цій автівці школярі навча-
лися б водіння. До речі, раніше така практика 
вже була. Фонд у разі потреби надасть і холо-
дильну камеру для зберігання продуктів. Тобто 
ми готові всіляко сприяти вирішенню цього пи-
тання, але хотілося б, щоб «Нова Громада» була 
не єдиною, кому це потрібно, а й долучилася 
влада та інші підприємці.
На жаль, на сьогодні змін у розв’язанні даної 

проблеми досі немає. Проте благодійний фонд 
усе-таки намагатиметься реалізувати таку ко-
рисну ідею.

– Нещодавно відвідав один із дитсадків мі-
ста й побачив, що там вийшли з ладу станція 
підтримки тиску води, витяжка на кухні, в ко-
тельні немає вентиляції та багато інших про-
блем, – продовжує Віктор Погорілий. – Ремонт 
переліченого обладнання не потребує великих 
затрат, просто треба щось налаштувати, під-
крутити, замінити деталі, тобто потрібна рука 
господаря. Завдяки нашим працівникам про-
водяться роботи з відновлення цих механізмів. 
Люди повинні бути зацікавлені змінити щось на 
краще, бо ж сидіти й думати, що немає коштів, 
не проявляючи ініціативи, – із цього нічого не 
вийде. 

ЗАКОНОДАВСТВО МАЄ 
СТВОРЮВАТИ УМОВИ 
ДЛЯ ДОБРОЧИННОСТІ
За словами керівника соціальних проектів 

БФ «Нова Громада», благодійні й волонтерські 
організації виконують роботу держави: допо-
магають нужденним, багатодітним, учасникам 
АТО та їхнім родинам. Однак із боку держави 
немає розуміння. Законодавчі акти не допома-
гають, а перешкоджають доброчинності.

– От, наприклад, ТОВ «Напої плюс» показує 
прибутки, сплачує податки. Та, хоч як прикро, у 
податковій зовсім не враховують нашу благо-
дійність, а ще навпаки: майже 25 відсотків від 
перерахованої допомоги сплачуємо в бюджет! 
І це одна з причин того, що сьогодні прагнення 
до волонтерства й доброчинності зникає, – пе-
реконаний Віктор Григорович. – Невже не мож-
на зменшити цей податок? Ми ж займаємося 
тим, чим повинна займатися держава! Вважаю 
це неправильним, і народні депутати зобов’я-
зані розв’язати таку проблему, ухваливши від-
повідні зміни в законодавстві. Ці нововведення 
мають бути спрямовані на заохочення до до-
брих справ, що надто важливо під час війни й 
зубожіння населення. Сподіваюся, що народні 
депутати все-таки задумаються над цим, підго-
тують законопроект і внесуть його на розгляд 
Верховної Ради.

Максим Загайний

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ:
ДЕРЖАВА МАЄ СПРИЯТИ 

БЛАГОДІЙНОСТІ ТА ВОЛОНТЕРСТВУ
Сьогодні в Україні активно розвивається благодійність, 
яка покликана знизити соціальну напругу в суспільстві, 
розв’язати нагальні проблеми, а то й просто проявити 
милосердя, співчуття, любов до ближнього. І часто так 
буває, що саме благодійні організації стають останньою 
інстанцією, де люди шукають допомоги. У цьому 
переконалося чимало жашківчан, які, потрапивши в скруту, 
звернулися до Благодійного фонду «Нова Громада». Адже 
там вислухають кожну людину, нікого не залишать у біді



роте пана Свиридюка знають 
у Жашкові не лише як дбай-

ливого господаря, а й як відомого 
лікаря, котрий 36 років свого жит-
тя віддав медичній практиці. 

– Родом я з Тальнівщини, але 
вже 47 років живу в Жашкові. 
Це місто стало для мене рід-
ним, – розповідає Володимир 
Зиновійович. – Після закінчення 
Вінницького медичного інституту 
1968 року ми, подружжя молодих 
лікарів, отримали направлення в 
Жашківську районну лікарню. 
Клара Іванівна була педіатром, 

тривалий час завідувала дитячим 
відділенням. Я працював хірур-
гом, урологом, а потім завідува-
чем відділу швидкої допомоги. 
Намагалися робити все для лю-
дей, щоб вони були здоровими, 
раділи життю.
Володимир Свиридюк уже дав-

но на пенсії. В інший світ відійшла 
дружина, яка поділяла його захо-
плення, хоч і не мала часу на кві-
ти. Вона була більше заклопотана 
своїми й чужими дітьми. Нині син 
живе в Києві, донька – у Вінниці. 
Єдиною розрадою в житті коли-

шнього лікаря стало захоплення 
ландшафтним дизайном.

– Основу моїх витворів стано-
вить самшит. Ним оздоблена алея 
від хвіртки до хати, – описує свій 
двір жашківчанин. – Моє обійстя 
прикрашають вічнозелені кущики у 
формі конуса, пірамід, матрьошок, 
шапки Мономаха. А ще росте ба-
гато екзотичних рослин: два види 
вірджинського бузку, орегонський 
виноград, японська сакура, хри-
зантеми, троянди, тюльпани. Усе 
квітує в свій час. Це моє хобі, моя 
радість, це моє життя. Провідують 
мене й діти, і знайомі приходять 
помилуватися моїми ландшафтни-
ми успіхами.
За словами Володимира Зинові-

йовича, любов до рослин генетично 
передалася йому від батька, який 
був заслуженим садоводом-вино-
градарем України. А знання з озе-
ленення пенсіонер частково чер-
пає з літератури, але переважно 
– це втілення власної фантазії.

– Коли йду містом, бачу в чиє-
мусь дворі щось красиве, й собі 
хочу таке зробити. Однак, скажу 
відверто, такого, як у мене, немає 
ні в кого, – усміхається пенсіонер. – 
Є чудові садиби, сучасно оздобле-
ні, але я зробив усе своїми руками. 
А нагорода від мера, безперечно, 
надихає на творчість, яка прино-
сить радість і мені, і людям. 

Вікторія Білоус
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Володимир Свиридюк – місцева 
знаменитість. Торік він став переможцем 
традиційної номінації «Найкраща садиба», 
яку запровадила міська рада Жашкова. 
За особистий внесок у благоустрій міста, 
активну життєву позицію Володимир 
Зиновійович отримав подяку й винагороду 
від міського голови Ігоря Цибровського

НОВИНИ

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАЛИ 
46 ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
До районного центру зайнято-

сті на кінець лютого 2016 року 
звернулося переселених із Доне-
цької області 37 осіб, із Луганщи-
ни – 8 і одна людина з АР Крим. 
За словами директора Жашків-

ського районного центру зайнято-
сті Марії Штунь, 16 осіб працев-
лаштовано, п’ятеро брали участь 
в оплачуваних громадських ро-
ботах, двоє пройшли професійне 
навчання з подальшим працев-
лаштуванням. Нині зареєстровано 
10 осіб як безробітних, вони отри-
мують допомогу з безробіття. 
Інформаційні матеріали щодо 

реєстрації переселенців розміще-
ні в доступних місцях Жашківсько-
го районного центру зайнятості та 
на веб-порталах райдержадміні-
страції й Черкаського обласного 
центру зайнятості. 

ЧЕРКАЩИНА 
НА 14МУ МІСЦІ 
ЗА РІВНЕМ СЕРЕДНЬОЇ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
У січні цього року середня но-

мінальна заробітна плата штатних 
працівників підприємств, установ 
та організацій області становила 
3484 грн, що в 2,5 разу вище рівня 
мінімальної (1378 грн). Черкащина 
посіла 14-те місце за рівнем серед-
ньої заробітної плати в Україні, де 
розмір середньомісячної зарпла-
ти – 4362 грн. Про це повідомляють 
у Департаменті соціального захисту 
населення облдержадміністрації.
Торік у Черкаській області 

найбільше заробляли працівники 
фінансової та страхової сфер – 
4786 грн, фахівці наукової й 
технічної діяльності отримували 
в середньому 4258 грн. Найниж-
чою заробітна плата за цей пе-
ріод була в працівників поштової 
й кур’єрської служб – 1500 грн.
Середньомісячна заробітна пла-

та 2015 року перевищила рівень 
середньообласного показника 
(3360 грн) у сімох районах Черка-
щини. Так, у Канівському районі – 
5069 грн, що значно перевищує 
рівень зарплати в містах Черкаси 
(3672 грн) і Канів (3608 грн). Низь-
кий рівень заробітної плати залиша-
ється в Шполянському (2572 грн.), 
Тальнівському (2781 грн), Чорно-
баївському (2825 грн), Монастири-
щенському (2843 грн.) районах й у 
Ватутіному (2690 грн).

СЕРЕД НАЙБАГАТШИХ 
ЛЮДЕЙ СВІТУ  
МІЛЬЯРДЕР 
ІЗ ЧЕРКАЩИНИ
Уродженець Катеринопільщи-

ни, власник компанії «Миронів-
ський хлібопродукт», що реалізує 
власну продукцію під торговель-
ною маркою «Наша ряба», Юрій 
Косюк увійшов у п’ятірку най-
заможніших українців. Згідно зі 
щорічним рейтингом журналу 
«Форбс», він зі своїм 1 млрд до-
ларів посів 1694-те місце в рей-
тингу найбагатших людей світу.
Також до цього списку ввійш-

ли Рінат Ахметов (201-ше місце), 
Геннадій Боголюбов та Ігор Коло-
мойський (1367-ме місце) й Віктор 
Пінчук (1476-те місце).
Найбагатша людина на пла-

неті – Білл Гейтс, статки якого – 
75 млрд доларів.
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У КОЛИШНЬОГО ЛІКАРЯ 
НАЙКРАЩА САДИБА В ЖАШКОВІ

юбов до садівництва, як роз-
повів Василь Васильович, 

прищепив йому ще дід Михайло, 
знаний свого часу в Шишаках, що 
на Полтавщині, садівник. Тож, не 
роздумуючи, Василь вступив до 
сільськогосподарського ліцею, а 
потім став студентом економічного 
факультету Полтавської державної 
сільськогосподарської академії.

– На практику потрапив до Ні-
меччини за програмою обміну між 
Полтавською академією й аграр-
ним університетом Вайенштефан 
у Баварії, – каже садівник. – Наші 
студенти працювали в німецьких 
фермерських господарствах, а 
потім найкращі залишалися там 
на навчання, здобуваючи ступінь 
магістра. Тож і я після практики 
вступив до університету в місті 
Штутгарт. За шість років перебу-
вання в Німеччині багато працював 
і набув навиків у сільськогосподар-
ській і економічній сферах. У нас 

таке уявлення, що за кордоном жи-
вуть добре й нічого не роблять. Це 
не так. Щоб жити в достатку будь-
де, треба працювати й використо-

вувати досвід, який накопичився 
роками, – тоді механізм запрацює. 
У Василя Герасименка була 

можливість залишитися в Німеччи-
ні, але, як він зізнався, серце тягну-
ло на Батьківщину. На Жашківщині 
опинився за велінням долі: позна-
йомився з дівчиною Мариною з 
Жашкова, яка незабаром стала 
його дружиною. Саме тут він вирі-
шив застосувати знання й іноземну 
практику. 

– Уперше пройшовся цією міс-
цевістю, околицею Королівки, 
2007 року, – показує сад Василь 
Васильович. – Тут були чагарники, 
купки від розвалених глиняних хат, 
сміття, яке зносили люди. Вивезли 
300 причепів ПТС всякого непотре-
бу. Допомагала фізичною й органі-
заційною роботою моя рідня: рід-
ний і два двоюрідних брати. Потім 
оздо ровлювали ґрунт, удобрювали. 
І вже з 2011 року почали квартал 
за кварталом садити дерева. Сад-

жанці вирощували теж самі, для 
цього запросили спеціалістів, заку-
пили сортовий матеріал. 
У саду лише три сорти яблук, 

адже велике різноманіття усклад-
нює виробничий процес. Вибрали 
найбільш популярні на ринку як 
України, так і Європи, – джонаґолд, 
ґолден і ґала. А ще, окрім яблук, 
посадили сортові горіхи україн-
ської селекції.

– Донедавна Голландія була №1 
із садівництва, а зараз її випере-
дила Польща. У цих країнах землю 
використовують досить економно, 
тому навчилися досягати врожаїв 
50-60 тонн яблук з одного гектара, 
до того ж дерева – низькорослі, до 
2,5 метра. Україна може лише по-
заздрити таким показникам. У нас 
вважають хорошим показником, 
коли врожай 25-30 тонн із гектара. 
Проте наголошую, що врожайність 
залежить від догляду. 
Поблизу є невеликий ставок, із 

якого насосом качають воду – 4 лі-
три потрапляє до кожного дерева 
за годину роботи. Як пояснив пан 
Герасименко, коренева система 
зверху, тому ці яблуні бояться за-
сухи. Трактором скошують траву, 
яку залишають для тримання воло-
ги, а є квартали, де міжряддя – чи-
стий ґрунт, без задерніння. Працює 
біля саду до 10 осіб. Для тимчасо-
вих і більш трудомістких робіт (зби-
рання врожаю, обприскування, об-
різки) залучається більше людей. 

– Боляче дивитися, що на ринку 
продають яблука з Польщі, карто-
плю з Єгипту й Саудівської Аравії, 
часник із Китаю. Люди в нас без 

роботи, а тут часник завозять із 
Китаю! – обурюється Василь Ва-
сильович. – Ми маємо сто загу-
блених років. Куркулів, які справді 
працювали на землі, страчували, 
виселяли, селян зганяли в колгос-
пи – цим убивали в людях мотива-
цію. І повернути все назад за рік не 
можна. 25 років незалежності теж 
проґавили, бо ж аграрною політи-
кою держава не займалася. Кре-
дит нині не під силу для підприєм-
цям-початківцям: у валюті 13% на 
1-2 роки. От у Німеччині – 3% на 
5 років! Це разюча різниця. Тепер 
нам потрібно працювати десяти-
літтями, передаючи набутий досвід 
поколінням, щоб можна було кон-
курувати з виробниками Німеччи-
ни, Голландії чи Польщі.
Василь Герасименко задово-

лений, що має перший результат 
своєї роботи: зібрали урожай, хоч і 
невеликий.

– Плід можна отримати й на-
ступного року після садіння, але 
щоб досягти максимальної вро-
жайності, треба 4-5 років ретель-
ного догляду. Ми ще не дійшли до 
того часу, тож поки що немає тих 
обсягів, на які розраховуємо. От у 
Німеччині бачив технології виро-
щування садків, завдяки яким з 
однієї маленької деревинки отри-
муєш 15 кілограмів яблук! Я теж 
хочу досягти таких результатів. 

Вікторія Білоус

Л

За Королівкою Жашківського району 
на площі 10 гектарів рівними рядочками 
вишикувалися стрункі яблуньки. Міжряддя 
чисте, до кожного деревця підведено систему 
поливу, словом, – видно руку дбайливого 
садівника. Так і є: господарює тут Василь 
Герасименко, для якого садівництво 
стало справою життя. І своїм прикладом 
він доводить: в Україні є все для того, 
щоб забезпечувати людей вітчизняною 
продукцією, а не завозити з-за кордону

ВАСИЛЬ ГЕРАСИМЕНКО ЗАСТОСОВУЄ НІМЕЦЬКИЙ 
ДОСВІД У ВИРОЩУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ЯБЛУК
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з липня минулого року діє 
онлайн-послуга «Замовлен-

ня витягу з Державного земель-
ного кадастру». Тобто громадя-
нин замовляє й оплачує послугу, 
знайшовши земельну ділянку за 

кадастровим номером на публіч-
ній кадастровій карті, яка розмі-
щена на офіційному сайті Дер-
жавної служби України з питань 
геодезії, картографії та кадастру. 
Обробка заявки триває в серед-

ньому добу. Про це розповіла 
в. о. начальника відділу Держ-
геокадастру у Жашківському 
районі Черкаській області На-
талія Гнєвуш.

– У систему інтегрована функ-
ція онлайн-оплати через сервіс 
моментальних платежів Liqpay 
Приватбанку. Ця послуга коштує 
53 гривні, банківська комісія не 
стягується. Підтвердження про 
надіслану заявку та повідомлення 
про те, що документ готовий, за-
мовник отримує на свою електро-
нну пошту. А вже сам витяг можна 
забрати в найближчому Центрі 
надання адміністративних послуг, 
адреси й телефони яких є на сайті 
нашого відомства. Єдиний доку-
мент, який при цьому знадобить-
ся, – посвідчення особи, – роз’яс-
нила Наталія Василівна. – Хоч 

онлайн-послуга нова, але в Чер-
каській області на сьогодні нада-
но понад 1 400 таких послуг.
За словами керівника земле-

впорядної служби Жашківщини, 
надання витягу про земельну ді-
лянку – найбільш поширена по-
слуга в сфері земельних відно-
син. Цей документ потрібен для 
оформлення спадщини, відчужен-
ня землі, її продажу чи дарування, 
а також реєстрації права власно-
сті на ділянку. Тож попит на ці по-
слуги стабільно високий. В Укра-
їні щорічно видають до мільйона 
витягів. 
Відмовляють в оформленні ви-

тягів у разі подання заявки люди-
ною, яка не пройшла процедуру 
ідентифікації, або виявлено не-
відповідність поданих документів 
із землеустрою.

ЗАМОВИТИ ВИТЯГ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 
МОЖНА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

НОВИНИ

ЗАРАДИ ТВАРИН 
НА ЧЕРКАЩИНІ 
ВСТАНОВЛЯТЬ 
ПЕРІОД ТИШІ

Для охорони середовища іс-
нування, умов розмноження та 
шляхів міграції диких тварин 
Черкащини в період із 1 квітня 
до 15 червня щорічно встанов-
люють період тиші. 
Підприємства, установи, ор-

ганізації й громадяни під час 
здійснення будь-якої діяльності, 
що впливає або може вплину-
ти на стан тваринного світу, зо-
бов’язані забезпечувати сприят-
ливі умови для розмноження й 
шляхів міграції тварин.
У період масового розмно-

ження диких тварин забороне-
но проведення робіт і заходів, 
які є джерелом підвищеного 
шуму й неспокою (пальба, про-
ведення вибухових робіт, фе-
єрверків, санітарних рубок лісу, 
використання моторних мало-
мірних суден, проведення ралі 
та інших змагань на транспорт-
них засобах).
За порушення вимог статті 39 

Закону України «Про тваринний 
світ» передбачено адміністра-
тивну відповідальність за стат-
тею 87 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. 
Розмір штрафу для громадян – 
від 51 до 85 грн, для посадових 
осіб – від 85 до 119 грн.

ПОНАД 60 АТОВЦІВ
ЖАШКІВЧАН 
УЖЕ КОРИСТУЮТЬСЯ 
НАДАНОЮ ЇМ ЗЕМЛЕЮ 
Із початку запровадження 

ініціативи про забезпечення зе-
мельними ділянками учасників 
АТО та сімей загиблих воїнів на 
Жашківщині подано 151 заяву. 
За повідомленням Відділу Держ-
геокадастру у Жашківському ра-
йоні Черкаської області, стільки 
ж надано дозволів на розро-
блення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ді-
лянок загальною площею 300,8 
га для АТОвців. На сьогодні уже 
затверджено 63 проекти зе-
мельних ділянок, на які учасники 
АТО оформили право власності. 
Також на Жашківщині заре-
зервовано 34,57 га земель для 
бійців, котрі воюють за неза-
лежність України. Про ці ділянки 
можна дізнатися, зайшовши на 
сайт Держгеокадастру області. 

В ОБЛАСТІ БУДЕ 
БІЛЬШЕ ЛІСІВ
На Черкащині розпочали ро-

боти із заліснення земель, що 
не використовуються в сіль-
ськогосподарському вироб-
ництві. Восени їх проводитимуть 
масштабно. Для цього Головне 
управління Держгеокадастру 
надало інформацію в розрізі 
місцевих рад про наявність та-
ких земель.
Як зазначив перший заступ-

ник начальника управління лісо-
вого та мисливського господар-
ства області Василь Горда, на 
Черкащині необхідно висадити 
12,6 тис. гектарів лісів для до-
сягнення необхідної лісистості. 
Джерелом фінансування можуть 
бути кошти екологічного по датку 
та надходження від відшкоду-
вання втрат сільськогосподар-
ського виробництва.

«Хочу оформити на себе пай, який дістався мені в спадок. У черзі до 
нотаріуса почула, що витяг про земельну ділянку можна замовити по 
комп’ютеру вдома. Як це зробити й чи буде цей документ достовірним?» 

Світлана П., Жашків

ро зміни в податковому 
законодавстві розповів 

начальник відділу адміні-
стрування доходів і зборів 
з фізичних осіб та майнових 
податків Головного управлін-
ня ДФС у Черкаській області 
Віталій Лушников у зв’язку з 
набранням чинності з 1 січня За-
кону України від 24 грудня 2015 
року №909-VIII «Про внесення 
змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечен-
ня збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році». 
Середньоринкова вартість 

автомобіля визначається Мініс-

терством економічного розвитку 
і торгівлі України за методикою, 
затвердженою Кабінетом Міні-
стрів України, виходячи з марки, 
моделі, року випуску, типу дви-
гуна, об’єму циліндрів двигуна, 
типу коробки переключення пе-
редач, пробігу легкового авто-
мобіля, та розміщується на офі-
ційному веб-сайті міністерства. 
Платниками транспортного 

податку як і 2015 року є фізичні 
та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти. Ставка не зміни-
лась – 25 000 грн на рік за кожен 
автомобіль. 
Законом №909-VIII прописа-

но особливості сплати податку в 

зв’язку із закінченням 5-річного 
віку та викраденням автомобіля. 
Так, у разі спливу п’ятирічно-

го віку протягом звітного року 
податок сплачується за період 
із 1 січня цього року до початку 
місяця, наступного за місяцем, у 
якому вік такого автомобіля до-
сяг (досягне) п’яти років. 

 У разі незаконного заволо-
діння третьою особою легковим 
автомобілем, який є об’єктом опо-
даткування, транспортний пода-
ток за такий легковий автомобіль 
не сплачується з місяця, наступ-

ного за місяцем, коли мав місце 
факт незаконного заволодіння 
легковим автомобілем. Такий 
факт підтверджується відповід-
ним документом про внесення ві-
домостей про скоєння криміналь-
ного правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань, 
виданим уповноваженим держав-
ним органом. При поверненні ав-
томобіля його власнику податок 
сплачується з місяця, в якому ма-
шину було повернено відповідно 
до постанови слідчого, прокурора 
чи рішення суду.

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК СПЛАЧУЮТЬ ЗА НЕСТАРІ 
АВТОМОБІЛІ ВАРТІСТЮ ПОНАД МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
Віднині об’єктом оподаткування 
транспортним податком є легкові 
автомобілі, з часу випуску яких минуло 
не більше п’яти років (включно) 
і середньоринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня, тобто 1,03 млн грн. 
Торік транспортний податок 
сплачували власники з автомобілів, які 
використовувалися до 5 років і мали об’єм 
циліндрів двигуна понад 3 тис куб. см.

І

П

к повідомляє Головне управ-
ління ДФС у Черкаській 

області, тепер за працівниками, 
призваними на строкову військову 
службу, мобілізованими на осо-
бливий період або прийнятими на 
військову службу за контрактом 
на термін до закінчення особли-
вого періоду або до дня фактичної 
демобілізації, роботодавці збері-
гають місце роботи й посаду. До 
того ж компенсуватимуть середню 
заробітну плату, що була на під-
приємстві, в установі, організа-
ції, фермерському господарстві, 
сільськогосподарському вироб-

ничому кооперативі, незалежно 
від підпорядкування та форми 
власності. Цей закон стосується й 
фізичних осіб-підприємців, у яких 
мобілізовані працювали до призо-
ву. Виплату таких компенсацій із 
бюджету в межах середнього за-
робітку здійснюють за рахунок ко-
штів Державного бюджету України 
в порядку, затвердженому Кабіне-
том Міністрів України. 
Указані гарантії зберігають за 

працівниками, які під час проход-
ження військової служби отри-
мали поранення (інші ушкоджен-
ня здоров’я) та перебувають на 

лікуванні в медичних закладах, 
а також потрапили в полон або 
визнані безвісно відсутніми на 
термін до дня, наступного за 
днем взяття їх на військовий об-
лік у районних (міських) військо-
вих комісаріатах після їхнього 

звільнення з військової служби 
в разі закінчення ними лікування 
в медичних закладах, незалежно 
від часу лікування, повернення з 
полону, появи їх після визнання 
безвісно відсутніми або до дня 
оголошення судом їх померлими.

МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ ГАРАНТУЮТЬ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ, ПОСАДИ 
Й КОМПЕНСАЦІЮ ЗАРОБІТКУ
У грудні набрав чинності Закон України від 
12.11.2015 №801-VIII «Про внесення змін 
до статті 119 Кодексу законів про працю 
України щодо працівників, призваних на 
військову службу під час мобілізації

Я
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– Якщо в батьків домінує ша-
блонне мислення, наприклад, що 
більшість працює лікарями, вчи-
телями, продавцями, то за межі 
цього дітям важко вийти. Вони не 
можуть уявити себе кимось іншим 
і шукають відповідне коло спіл-
кування, – переконана кандидат 

психологічних наук, доцент Чер-
каського національного універ-
ситету ім. Богдана Хмельниць-
кого Інна Кукуленко-Лук’янець. 
– Діти з сімей, де панує свобода 
мислення, нестандартні погляди на 
світ, шукають щось незвичайне. Де 
тато й мама творчі, мають ризикові 

риси характеру, то й їхні нащадки 
будуть такими ж.
За словами психолога, вибір 

професії залежить і від особливос-
тей характеру. Справді, не кожен 
може стати водолазом, пілотом чи 

сапером. Тут, крім бажання, по-
трібна й сміливість. А от мистецькі 
професії обирають ті, хто не хоче 
ризикувати. Саме вони можуть 
бути живими скульптурами, ре-
кламними манекенами тощо. 
Щодо вибору жінками чолові-

чих професій і навпаки, то тут усе 
просто – в кожної людини є набір і 
чоловічих, і жіночих рис. І все ж на 
першому місці атмосфера в сім’ї.

– Коли жінка обирає чоловічу 
професію – це очевидний вплив 
батька, його авторитету на дівчинку, 
яка хоче бути схожою на нього. Вона 
переймає поведінку й захоплення 
саме тата, – коментує Інна Володи-
мирівна. – Іноді дівчаток виховують 
як хлопчиків. Для них характерні 
високий рівень відповідальності, 
активність, ініціативність, рішучість.

Такі жінки стають поліцейськи-
ми, машиністами, трактористами. 
Але ці чоловічі риси є нормою й 
не заважають в особистому житті. 
Чоловікоподібні жінки успішно ви-
ходять заміж, народжують дітей. 
Правда, вживаються з чоловіками, 
які будуть слухатися й виконувати 
їхні вказівки, тобто мають жіночі 
риси (бо чоловік не потерпить удо-
ма ще одного чоловіка). І, звичай-
но ж, на характер і поведінку впли-
ває гормональний фон. Жінкам із 
підвищеним чоловічим гормоном 
тестостероном властиві ризикові 
захоплення, приміром азартними 
іграми. Вони радше будуватимуть 
кар’єру, ніж облаштовуватимуть 
домашній затишок. 

Уляна Царюк

НА ВИБІР ПРОФЕСІЇ ДИТИНИ ВПЛИВАЄ 
ХАРАКТЕР І СІМ’Я
Першим джерелом уявлень і вражень про 
світ малюка є мати, батько, сестра, 
брат, бабуся, дідусь. Діти бачать 
ставлення дорослих до своїх обов’язків, 
роботи, людей. Тож зрозуміло, що значною 
мірою від сім’ї залежить, ким дитина 
стане в майбутньому

✱ Цибуля – холодостійка ово-
чева культура. Оптимальна тем-
пература для її росту й розвитку 
становить 20–25 0С. Досвідчені 
городники стверджують, що сади-
ти цибулю треба в жіночий день, а 
часник – у чоловічий.

✱ Найкращі попередники – ран-
ня картопля, огірки, помідори. Не 
бажано вирощувати цибулю після 
столових коренеплодів (буряків, 
моркви, редиски тощо). На тому ж 
самому місці можна висаджувати 
не раніше, ніж через 4-5 років.

✱ Коли садити сіянку, вам підка-
жуть... жаби. Річ у тім, що «шлюбний 
сезон» у них розпочинається, коли 
добре прогріється вода й земля, а 
саме ці показники визначають час 
висаджування цибулі-сіянки. Якщо 
ґрунт занадто холодний, рослини 
надалі будуть стрілкувати. Запіз-

нення зумовить погане вкорінення 
цибулин через пересихання верх-
нього шару землі.

✱ Перед посадкою обріжте 
суху частину, однак не пошкодьте 
верхівкову бруньку. Після цього 
намочіть цибулини у воді кімнат-
ної температури на 10–12 годин. 
Висаджуйте пророщену сіянку 
вчасно, бо ніжні корінці легко по-
шкоджуються й швидко всихають, 
у борозни на глибину 3–6 см (за-
лежно від розміру цибулин). Якщо 
мілкіше, то корінці під час проро-
стання «випиратимуть» цибулину 
на поверхню.

✱ Щоб сіянка добре зійшла, 
перед посадкою канавки треба 
полити. Під час висаджування 
вдавлювати цибулини в землю чи 
притоптувати не потрібно, щоб не 
травмувати бруньок і корінців на 

денцях. Краще загорніть їх шаром 
вологого ґрунту.

✱ Щоб рослини не стрілкували, 
протягом 12–15 днів перед ви-
саджуванням прогрійте цибулини 
при температурі 25–35 0С. За 8 го-
дин до закінчення прогрівання під-
вищіть температуру до 40–43 0С – 
це вбереже цибулю від хвороб, 
зокрема від пероноспорозу й ший-
кової гнилі.
Цибуля любить пухкий ґрунт, 

тому грядки потрібно регулярно 
розпушувати.

✱ У період дозрівання цибуля 
«полюбляє» суху погоду. Це при-
скорює визрівання цибулин, а на-
далі вони краще зберігатимуться й 
менше вражатимуться шийковою 
гниллю. Підвищена вологість ґрун-
ту в цей час сприятиме утворенню 
нових корінців і подовженню три-

валості визрівання. У такому разі 
підріжте гострою лопатою корін-
ці рослин на глибині 5-6 см ниж-
че від денця. Через 4-5 днів перо 
пожовкне, а цибулини набудуть 

характерного золотавого забарв-
лення.

✱ Якщо плануєте отримати 
крупні цибулини, не зрізайте моло-
ді пера.

ЩОБ ВРОДИЛА ЦИБУЛЯ

АНЕКДОТИ

✱ ✱ ✱
 – От бачиш, яка ти! Собі взяла великий шматок, а мені залишила 
маленький.
 – А ти як би зробив?
 – Я взяв би собі маленький.
 – Ну, а що ти тоді кричиш, я тобі такий і дала.

✱ ✱ ✱
Один маленький папірець, отриманий Федором із військкомату 
в 18 років, зробив із нього великого мандрівника.

✱ ✱ ✱
У тролейбусі:
– Вaш квиток?
– Немає, a вaш?
– Я контролер взагалі-то!
– А я електрик, то що мені, зa світло не платити?!

✱ ✱ ✱
Невідомий обробив гроші отрутою й пожертвував їх дитячому 
будинку. Загинуло двадцять депутатів, три міністри та мер.

✱ ✱ ✱
Адвокат телеграфує клієнту: «Сьогодні вночі померла ваша теща. 
Що замовити: похорон, кремацію чи бальзамування?»
Клієнт відповідає: «Замовте все – не хочу ризикувати».

✱ ✱ ✱
– Кажуть, що собака – друг людини. Сподіваюся, цей
величезний ротвейлер без намордника біжить, щоб дізнатися, 
як у мене справи.

✱ ✱ ✱
– А чому ви з нею розлучилися?
– Та вона два місяці нила: «Ти мене не любиш»
– І що?
– Переконала!

Рослини
Квітень Травень Червень

Сприятливі дні для посіву насіння та висаджування 
в ґрунт городніх культур

Гарбузи, кабачки, 12–14, 20, 21 10, 11, 17–20 5, 11, 13, 15

Квасоля, боби, горох 12–14, 20, 21 10, 11 –

Капуста, спаржа 8, 9, 12–14, 20, 21 11, 17, 18 –

Дині, кавуни 12–14 10, 11, 17, 18, 20 6, 10, 11

Помідори, баклажани 8, 9, 20, 21 18, 19, 20, 21 –

Перець 8, 9, 12, 14 17–19

Огірки 12–14, 20 10, 11, 17 5, 11, 12

Морква 1, 4, 5, 25–28 2, 23–26, 29 –

Буряк 1, 4, 5, 25, 28 2, 24–26 –

Картопля 1, 5, 25, 26, 28 2, 24 –

Редька, редис 4, 5, 15–27 25, 26, 29 17, 21, 28

Цибуля, часник 1, 25, 27, 28 23, 24. 25 –

Кукурудза 9, 12–14 10, 11 6, 7, 13

Соняшник 8, 9, 12–14, 20, 21 10–13 6–9, 13–19

Кріп, кінза, петрушка, базилік, 
кмин 8, 9, 12–14, 21 10, 17, 18, 21 5, 11

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР


