
Дорогі жінки,
Від щирого серця 
вітаю вас з 
найчарівнішим 
весняним днем – 
святом жіночої 

мудрості та вроди.

Ви втілення природньої краси 
і любові – недарма саме ваше 
свято відкриває чарівну 
весну. В усі часи тепло ваших 
сердець захищає і підтримує 
дітей, чоловіків і весь світ. 
Ви – берегині домашнього 
вогнища, роду, життя на 
Землі. Дякую за те, що 
яскраве й привітне, як 
весняне сонце, світло ваших 
очей надихає нас, дає сили і 
упевненість. 
Бажаю вам і вашим рідним 
здоров’я, душевного спокою, 
миру в домівках і в країні. Нехай 
кожен день буде безхмарним і 
радісним, довкола панують 
кохання й гармонія, а на вашу 
честь розквітають квіти й 
лунає музика. Хай усмішки 
найрідніших зігрівають вас, 
а любов і віра не покидають 
ніколи!

 Керівник соціальних 
проектів благодійного 
фонду «Нова Громада» 

Віктор Погорілий

Анна Заплішна: «Я купила валентинку для 
Олександра в той день, коли його вбивали»

стор. 3

Посівний 
календар
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– Із Литвинівки дуже багато 
людей працює на цьому підпри-
ємстві. Тому змалку чув про «На-
пої Плюс», і вже в шкільні роки 
зародилася мрія працювати саме 
тут – на найбільш перспективному 
підприємстві району. Моя перша 
зміна на заводі була за день до 
випускного, – розповідає 28-річ-
ний Роман. – Свій фах вибрав уже 
після того, як трохи попрацював. 
Адже будь-яка робота на під-
приємстві, та ще й з продуктами 
харчування, потребує відповідних 
знань. Тому в Уманському уні-
верситеті садівництва опанував 
спеціальність «інженер-технолог 
з переробки, консервування та 
зберігання плодів і овочів», що 
відповідає моїй нинішній профе-
сії. Однак, безперечно, основні 
вміння й досвід набув від старших 
колег, майстра під час роботи.
Бригада Романа Костянтино-

вича обслуговує лінію розливу в 
скляну пляшку напоїв бродіння, 
питної води «Природне джере-
ло» та слабоалкогольних напоїв. 
Усе, звісно, автоматизовано, але 
потребує й руки людини, яка за-
безпечує весь процес: від підго-
товки пустої тари до пакування в 
ящики й доставки на склад гото-
вої продукції. У підпорядкуванні 
майстра – 11 осіб, які за годину 
роботи випускають почергово на 
одній лінії 6 тисяч пляшок напоїв, 
на другій – 10 тисяч.

– Для злагодженої роботи ко-
лективу немало вкладено сил, 
але робота з людьми – цікава. 
У кожного свій характер, тож 
потрібно шукати індивідуальний 
підхід: десь вчинити жорсткіше, 
а десь допомогти, порадити. Але 
завжди намагаємося знайти по-
розуміння, – ділиться вражен-
нями від роботи з людьми май-
стер лінії з виробництва напоїв 
бродіння, питної води «Природне 
джерело» та слабоалкогольних 
напоїв. – Чомусь мені легше пра-
цювати з чоловіками, їх шестеро. 
Мабуть, через те, що інтереси, 
думки збігаються. До того ж жін-
ки більш вразливі. Та незалежно 
від статі найбільше ціную в лю-
дях відповідальність і відкри-
тість. Коли працівник щось при-
ховує, боїться надати достовірну 
інформацію, то можуть виникну-
ти проблеми з тяжкими наслід-
ками в роботі не лише зміни, а й 
усього підприємства. 
Для Романа підприємство «На-

пої Плюс» стало близьким ще й 
тому, що тут знайшов своє кохан-
ня. Тоді ж, 2006 року, влаштувала-
ся сюди й Олена, родом із Остро-
жан. Спільні інтереси й робота 
допомогли обом розпізнати свою 
половинку. Так незабаром створи-
лася ще одна заводська сім’я. По-
дружжя вже 6 років разом, вихо-
вує 5-річну доньку Ангеліну, живе 
у рідному селі Олени. 

– Дружина – оператор допо-
міжних операцій. Працюємо в 
одному цеху, в одну зміну, – усмі-
хається чоловік. – Те, що постійно 
разом, – зовсім не важко. Поми-
ляється той, хто має протилежну 
думку. Вдома – вона керівник, 
я – на роботі. Усе справедливо. 
Головне, що завжди знаходимо 
взаєморозуміння й підтримку. 
Робота для подружжя не за-

кінчується після зміни. Як патрі-
оти свого підприємства Редькіни 
відстежують попит на їхню про-
дукцію в торговій мережі, асорти-
мент на прилавках магазинів.

– Підходжу до вітрин, дивлюся 
на дати виробництва наших на-
поїв,  якщо є якісь зауваження чи 
побажання покупців, то фіксую, 
потім розглядаємо їх із колегами, 
повідомляємо адміністрації заво-
ду, – зізнається Роман Костянти-
нович. – У ТОВ «Напої Плюс» ке-
рівництво завжди прислухається 
до думки працівників, вітає нові 
ідеї, інновації, які ти обґрунтував, 

довів їхню доцільність. Торік я 
вніс кілька нових пропозицій, зо-
крема щодо оптимізації робочого 
процесу та якості продукції. 
Роман Редькін переконаний, 

що ТОВ «Напої Плюс», де впро-
ваджено високі соціальні стан-
дарти, – безперечний лідер серед 
жашківських підприємств. Без-
доганні умови праці, позитивний 
мікроклімат у колективі й гідна 
заробітна плата – усе це сприяє 
професійному зростанню кадрів і 
розвитку заводу.

– Мені доводилося бувати на ін-
ших виробництвах, то можу порів-
няти. Та й не всі підприємства офі-
ційно виплачують заробітну плату, 
сплачують податки, пенсійний 
внесок. А ще приємно, що наше 
керівництво дбає про розвиток 
Жашкова й району, займається 
благодійністю. Тож деяким орга-
нізаціям ще вчитися й рости, щоб 
досягти успіхів «Напоїв Плюс».

Олександра Шлях

РОМАН РЕДЬКІН: 
У НАПОЯХ ПЛЮС ВІТАЮТЬСЯ 
РАЦІОНАЛЬНІ ІДЕЇ ПРАЦІВНИКІВ
Майстер зміни Роман Редькін працює 
у ТОВ «Напої Плюс» уже майже 
одинадцять років, із 2006-го. Спочатку, 
одразу ж після закінчення середньої 
школи, влаштувався вантажником, 
потім – оператором етикет-машини. 
Та вже через два роки старанного 
й працелюбного хлопчину, який тоді 
ще й заочно навчався в Уманському 
національному університеті 
садівництва, помітили керівники 
підприємства. Романа призначили 
майстром зміни лінії з виробництва 
напоїв бродіння, питної води «Природне 
джерело» та слабоалкогольних напоїв і 
не помилилися: він не лише організував 
бездоганну роботу своєї бригади, а й час 
від часу пропонує інновації.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
У СІЧНІ НОВА 
ГРОМАДА ВИДІЛИЛА 
13,5 ТИСЯЧІ ГРН 
У РАМКАХ ПРОГРАМИ 
ТИ НЕ ОДИН
Цього року фонд «Нова Гро-

мада» продовжує свою благо-
дійну діяльність, зокрема допо-

магати людям, які потребують 
підтримки.
У січні звернулося семеро 

жашківчан, до яких прийшла 
біда. Переважно люди просять 
матеріальної допомоги на ліку-
вання себе або рідних. Як завж-
ди, БФ «Нова Громада» йде назу-
стріч кожному. 
По 2 тис. грн отримали Оле-

на Олексіївна Харенко із села 
Хижня для боротьби з онкоза-
хворюванням і Лариса Енверівна 
Андрущенко, щоб придбати ліки 
доньці, у якої діагностували пне-
вмонію важкої форми. Стільки ж 
отримав і Олександр Володими-
рович Тішкін для лікування дру-
жини Тетяни, яка довго перебу-
ває в комі.

На лікування онкозахворюван-
ня по 2,5 тис. грн надано Пав-
лу Івановичу Баран із Бузівки й 
Анастасії Іванівні Шевченко. 
Горе сталося й у Володимира 

Васильовича Кравченка. Його 
донька отруїлася чадним газом і 
тривалий час у комі. Чоловік от-
римав 1,5 тис. грн. А Євдокія Ха-
ритонівна Глухенька, у якої донь-

ка – інвалід дитинства І групи, 
попросила матеріальну допомогу 
на поліпшення санітарно-гігієніч-
них умов проживання. «Нова Гро-
мада» виділила їй 1000 грн. 
Торік 75 жителів Жашко-

ва й району отримали матері-
альну допомогу в сумі майже 
158 тис. грн у рамках програми 
«Ти не один».
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з початку 2017 року до 31 
березня включно е-деклара-

ції подають усі публічні службов-
ці України. Детальна інформація 
й перелік осіб, які мають подати 
електронні декларації, – на сай-
ті Національного агентства з 
питань запобігання корупції 
(НАЗК).
До декларантів першого етапу 

з урахуванням останніх змін до 
Закону «Про запобігання коруп-
ції» тепер приєдналися:

● депутати всіх місцевих рад 
(сільські, селищні, міські, районні 
в містах, районні, обласні ради);

● державні службовці категорії 
«В» (спеціалісти, провідні та го-

ловні спеціалісти в органах вико-
навчої влади, інші посадові осо-
би нижче керівників структурних 
підрозділів та їхніх заступників);

● посадові особи місцевого 
самоврядування категорій 4–7 
(керівники управлінь і відділів 
виконкомів, секретарі міських 
рад, міські голови міст районно-
го значення, сільські та селищні 
голови тощо);

● військові посадові особи 
ЗСУ, Держспецзв’язку та інших 
військових формувань;

● усі поліцейські;
● особи рядового чи началь-

ницького складу державної кри-
мінально-виконавчої служби, 

податкової міліції, підрозділів 
цивільного захисту, ДБР, НАБУ;

● посадові та службові особи 
органів прокуратури, СБУ, ДБР, 
НАБУ, дипломатичної служби, ін-
ших державних органів;

● посадові особи юридичних осіб 
публічного права – ті, хто виконує 
адміністративно-господарські або 
організаційно-розпорядчі функ-
ції в державних та комунальних 
закладах, установах чи підприєм-
ствах, тобто не лише керівники чи 
їхні заступники. Наприклад, головні 

бухгалтери та керівники підрозді-
лів, завідувачі відділів державних 
і комунальних установ, закладів та 
організацій, головні лікарі, керів-
ники й заступники організацій та 
їхніх структурних підрозділів – на-
чальники цехів, завідувачі відділів; 
особи, які керують ділянками ро-
біт, – майстри, виконроби, бригади-
ри тощо). 
За невчасне подання чи недо-

стовірні відомості в декларації 
чекає адміністративна й навіть 
кримінальна відповідальність.

еред нововведень – розши-
рено перелік банків-учас-

ників програми. Тепер «теплі» 
кредити можна отримати не 
лише в Ощадбанку, Укргазбанку 
та Укрексімбанку, а й у Приват-
банку. Відтак у громадян біль-
ше свободи вибору щодо банку, 

місця розташування його філії, 
оптимальних умов кредитування 
тощо. 
Також цього року, йдеться на 

Урядовому порталі, впровадять 
комерційний облік при прове-
денні заходів із термомодерні-
зації багатоквартирних будинків. 

Отже, ОСББ зможуть контро-
лювати фактичне споживання 
енергоресурсів будинком та оці-
нювати доцільність упроваджен-
ня енергоефективних заходів. На 
такі заходи ОСББ зможуть, як і 
раніше, отримувати 40% безпо-
воротної фінансової допомоги.

«Державний бюджет України 
на реалізацію програми 2017 
року виділив 400 мільйонів гри-
вень. За нашими розрахунками, 
це дозволить ще сотні тисяч 

українців скористатися урядо-
вою допомогою для утеплення 
житла й у рази зменшити свої 
витрати на комунальні платежі», 
– повідомив голова агентства.
Отже, громадяни й ОСББ, які 

беруть участь у програмі, отри-
мують безповоротну фінансову 
допомогу на вжиття енерго-
ефективних заходів: утеплення 
будинків, установлення вузлів 
обліку води й тепла, радіаторів 
опалення з терморегулятором, 
заміну вікон на енергоефектив-
ні, модернізацію освітлення, об-
лаштування ІТП тощо.
Із початку дії програми, з 

жовтня 2014 року, і дотепер її 
учасниками стали понад 215 тис. 
сімей, які залучили на енергое-
фективні заходи понад 2,7 млрд 
грн. Від уряду вони отримали 
близько 1,16 млрд грн відшко-
дування.

УРЯД ПРОДОВЖИВ РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ ТЕПЛИХ КРЕДИТІВ
«Цього року, як і раніше, українці зможуть 
отримати державну безповоротну 
фінансову допомогу на впровадження 
енергоефективних заходів у розмірі: 20% – 
на придбання «негазових» котлів, 35% – 
для утеплення індивідуального житла, 
40% – для ОСББ і 70% – для отримувачів 
субсидій, які входять у склад цих ОСББ», – 
прокоментував відповідне рішення 
Кабінету Міністрів України, ухвалене в 
лютому, голова Держенергоефективності 
Сергій Савчук.

С

Торік 30 жовтня в Україні завершився 
перший етап подання е-декларацій за 2015 
рік для осіб, які займають відповідальне 
й особливо відповідальне становище, 
включаючи президента, міністрів, 
депутатів, голів облдержадміністрацій, 
міських голів, керівників держпідприємств, 
високопосадовців ГПУ, СБУ тощо.

НОВИНИ

ІТАЛІЙЦІ 
ВСИНОВИЛИ ДІТЕЙ 
ІЗ ТАЛЬНІВСЬКОГО 
ІНТЕРНАТУ

Джакомо Мессіна з дружиною 
відповідно до рішення суду отри-
мав право всиновити двох дітей із 
тальнівської санаторно-курортної 
школи-інтернату. Про це пишуть 
«Вісті Черкащини». Засідання три-
вало понад дві години, але з нього 
всі вийшли щасливими. Італійці на-
решті отримали право називатися 
батьками, а діти тішилися, що пере-
їдуть із інтернату до сонячної Італії.
Ще в листопаді італійська пара 

приїжджала до Тального. Вони 
мріяли усиновити дітей-сиріт – 
брата й сестру. Хлопчик навчаєть-
ся в 9 класі, а дівчинка – шести-
класниця. Досі їхнім опікуном була 
бабуся. Згодом вона відмовилася 
від опікунства на користь Джако-
мо Мессіни.
Після суду діти завзято говори-

ли з новими батьками італійською 
мовою. Очевидно, вони не гаяли 
часу, коли тривала підготовка до 
суду.
Як повідомила начальник служ-

би у справах дітей Черкаської обл-
держадміністрації Оксана Пока-
тілова, за підсумками 2016 року 
в області 2044 осиротілі дитини 
(92% від їх загальної кількості) 
проживають і виховуються в сім’ях 
опікунів, піклувальників, прийом-
них родинах, дитячих будинках 
сімейного типу. Водночас залиша-
ється актуальним питання щодо 
профілактики соціального сиріт-
ства. Лише торік соціальною си-
ротою стала 221 дитина. На жаль, 
діти стають сиротами при живих 
батьках. Найбільша їхня кількість 
у Черкасах, Монастирищенському 
й Уманському районах.

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ПІД ЧАС ЗЕМЕЛЬНИХ 
ТОРГІВ УТРИЧІ 
ЗРОСЛА ПЛАТА ЗА 
ОРЕНДУ ДІЛЯНКИ 
У січні цього року на аукціоні, 

організованому Головним управ-
лінням Держгеокадастру у Чер-
каській області, продано права 
оренди п’ятьох земельних ділянок 
сільськогосподарського призна-
чення державної власності (за 
межами населених пунктів), які 
розташовані в Чорнобаївському й 
Жашківському районах. Загальна 
площа наділів становить 50,42 га. 
Як повідомляє прес-служба ві-

домства, за користування цією зем-
лею до бюджетів сільських рад що-
річно надходитиме 113,4 тис. грн., 
що на 49,8 тис. грн. більше від стар-
тової ціни (63,6 тис. грн.). 
Під час торгів найбільше зрос-

ла вартість землі площею 1,65 га 
в адмінмежах Королівської сіль-
ської ради Жашківського райо-
ну, де стартова ціна збільшилася 
з 8% до 25% від її нормативної 
грошової оцінки, тобто втричі: із 
6800 грн. до 21 352 грн. 
Загалом з початку продажу прав 

оренди землі Держгеокадастр 
Черкаської області через земельні 
аукціони передав у користування 
на умовах оренди 156 земельних 
ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власно-
сті загальною площею 2136 га з 
річною орендною платою 4 млн 
266 тис. грн. Додаткові надходжен-
ня до місцевих бюджетів станов-
лять майже 1 млн 698 тис. грн. 

стор. 3>

ТРИВАЄ ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ
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акими є батончики «EatMe ™» 
із натуральними фруктами й 

арахісом, що ГК «Нові Продукти» 
почала випускати 2015 року. А то-
рік у листопаді побачив світ ще 
один бренд кондитерського напря-
му – «CROPS ™». «Нові Продукти» 
запропонували любителям соло-
денького тонкі, хрусткі грильяжні 
пластинки й відразу три види: сма-
жений арахіс у карамелі, насіння 

сезаму в карамелі та смажений 
арахіс у карамелі й шоколадній  
глазурі.

 «CROPS» виробляють у місті 
Дніпрі на потужностях заводу 
«ТРЮФФ РОЯЛ» (там же виготов-
ляють і «EatMe») за унікальними 
рецептурами з використанням 
натуральних високоякісних інгре-
дієнтів без барвників та аромати-
заторів. 
Новинку сміливо можна назвати 

не тільки смачною, а й корисною. 
Як відомо, арахіс і насіння сеза-

му – це джерело білка, різнома-
нітних мікроелементів і полінена-
сичених жирних кислот. Змішані з 
карамеллю або шоколадом, вони 
швидко вгамовують голод і напов-
нюють організм людини енергією. 
До того ж виробник подбав, щоб 
їсти цей снек було максимально 
комфортно. «CROPS» зручно носи-
ти в сумці або кишені, пластинки 
запаковані в індивідуальні упаков-
ки по 2 – 3 штучки. І ще важливо: 
зубам нічого не загрожує, тому що 
грильяжні пластинки «CROPS» тон-

кі і їх легко відкушувати чи ламати 
руками. 
Усі перераховані фактори доз-

воляють назвати новинку від ГК 
«Нові Продукти» ласощами ново-
го покоління. Недарма нещодавно 
виробники представили «CROPS ™»  
на найавторитетнішій міжнародній 
виставці солодощів, кондитерських 
виробів, продукції для сніданків і 
снеків ISM, що проходила в німець-
кому місті Кельні. Наш продукт ви-
кликав великий інтерес у потенцій-
них дистриб’юторів і споживачів.

Разом із високим 
темпом життя 
до нашого раціону 
ввійшло поняття 
«снек» – швидкий, 
але ситний перекус, 
яким можна 
скористатися в 
будь-який час і будь-
де. І, звичайно ж, він 
має бути смачним 
і не містити нічого 
шкідливого.

ГРИЛЬЯЖНІ ПЛАСТИНКИ CROPS  
ЛАСОЩІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Т
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РЕЄСТРАЦІЯ 
ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 
17 БЕРЕЗНЯ

Для участі в зовнішньому не-
залежному оцінюванні необхідно 
сформувати й подати комплект 
реєстраційних документів. Під 
час заповнення реєстраційної 
картки зверніть увагу на розділ 
щодо вибору навчальних предме-
тів для проходження ЗНО.
Для випускників 2017 року 

перший обов’язковий предмет – 
українська мова та література. 
Другий предмет потрібно обра-
ти з-поміж математики й історії. 
Третій – із запропонованого пе-
реліку предметів, із яких прово-
дитиметься тестування: матема-
тика, історія України, іспанська, 
французька, німецька, російська, 
англійська мови, біологія, гео-
графія, фізика, хімія. Крім того, 
можна скласти в формі ЗНО ще 
один, четвертий, предмет, який 
не є обов’язковим. Випускники 
минулих років неодмінно мають 
складати ЗНО лише з україн-
ської мови та літератури. Інші три 
предмети – на їхній вибір.
Детальна інформація про умови 

зарахування та перелік загаль-
ноосвітніх навчальних закладів 
розміщена на сайті Міністерства 
освіти і науки України.

НА ЧЕРКАЩИНІ 
ТРЕТИНА 
НАСЕЛЕННЯ 
ОТРИМУЄ ПЕНСІЇ
Пенсійний фонд Черкаської 

області станом на 1 січня 2017 
року обслуговує 414 942 особи, із 
них – 398 639 цивільних пенсіоне-
рів, 16 303 – пенсіонери силових 
структур. 
У 53% пенсіонерів області се-

редній розмір пенсій становить 
від 1 тис. грн до 1,5 тис. грн. 38% 
пенсіонерів отримують пенсію в 
розмірі від 1,5 тис. грн до 3 тис. 
грн. Три відсотки осіб мають пен-
сію до 1 тис. грн і п’ять відсо-
тків – від 3 тис. грн до 5 тис. грн. 
Лише один відсоток пенсіонерів 
отримує пенсію понад 5 тис. грн. 
За оперативними даними, 2016 

року органи Пенсійного фонду в 
області виплатили пенсію на за-
гальну суму 8 млрд 118,8 млн грн.
Чисельність населення в Чер-

каській області, за оцінкою Го-
ловного управління статистики, 
на 1 грудня 2016 р. становила 
1 233 934 особи. У Жашківсько-
му районі на цю дату проживало 
36 734 людини.

У ЦЕНТРАХ 
ЗАЙНЯТОСТІ  
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА 
Державна служба зайнятості 

запустила в роботу сервіс, за до-
помогою якого кожен може са-
мостійно, не витрачаючи зайвого 
часу, записатися он-лайн на ін-
дивідуальний прийом до фахів-
ця будь-якого центру зайнятості 
України. Це не окрема додаткова 
черга, а інтегрована до вже на-
явного графіка прийому можли-
вість віддалено зарезервувати 
час для відвідування центру за-
йнятості.
Послуга електронної черги реє-

страції безробітних доступна гро-
мадянам на порталі Державної 
служби зайнятості через рубрику 
«Електронні послуги».

идалено норму пп. 2921.3 
Податкового кодексу, яка 

передбачала, що підставою для 
нарахування єдиного податку 
платникам 4-ї групи є дані дер-
жавного земельного кадастру або 
дані з державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно.
Про це повідомила заступник 

начальника відділу адміністру-
вання податку на прибуток, 
місцевих податків, екологіч-

ного податку та рентної плати 
управління податків і зборів 
з юридичних осіб Головного 
управління ДФС у Черкаській 
області Ганна Балабан.
Цього року не потрібно індексу-

вати нормативну грошову оцінку 
сільськогосподарських угідь (кое-
фіцієнт 1), а нормативну грошову 
оцінку земель несільськогоспо-
дарського призначення – індексу-
вати на коефіцієнт 1,06.

Виключено з переліку пільговиків 
національні та державні дендроло-
гічні парки, але надано за певних 
умов пільги дитячим санаторно-ку-
рортним закладам, державним і 
комунальним центрам олімпійської 
підготовки, школам вищої спортив-
ної майстерності тощо.
Істотні зміни відбулись щодо 

землевласників – фізичних осіб. 
Тепер фізична особа, яка має у 
власності декілька земельних ді-
лянок одного виду використання, 
до 1 травня поточного року може 
подати письмову заяву в довільній 
формі до контролюючого органа 
за місцем розташування земельної 
ділянки про самостійне обрання/
зміну земельної ділянки для засто-
сування пільги. Також передбаче-

но проведення звірки з ДФС щодо 
розміру площі земельної ділянки, 
що перебуває у власності та/або 
користуванні платника податку; 
права на користування пільгою 
зі сплати податку; розміру ставки 
податку та нарахованої суми по-
датку. 
Узагальнено норму щодо мі-

німальної суми річної орендної 
плати за землю державної та 
комунальної власності. Якщо ра-
ніше вона не могла бути менше 
3% нормативної грошової оцінки, 
то з 1 січня 2017 року не може 
бути меншою за розмір земель-
ного податку, встановленого для 
відповідної категорії земельних 
ділянок органами місцевого са-
моврядування.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
ПОДАТКУ ТА ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ
Із 1 січня 2017 року 
діють збільшені 
ставки податку для 
4-ї групи залежно 
від категорії (типу) 
земель. 

дворі нас зустрічає песик 
Шериф, німецька вівчарка, 

який намагається гавкати, викону-
ючи свій обов’язок охоронця, але 
й по-дитячому радіє гостям. У бу-
динку пахне новими меблями чи то 
свіжим ремонтом, тепло й затишно. 

– Ми от два місяці тому, перед 
Новим роком, перебралися сюди, – 
каже 35-річна Анна Заплішна, вдо-
ва Олександра Бердеса, запрошу-
ючи в дім. – Нам, як сім’ї загиблого 
атовця, дали квартиру в Черкасах. 
Правда, клопоту набралися, й наші 
депутати змушені були втрутити-
ся, та ще й довелося доплатити. 
На ремонт уже ніяких коштів не 
вистачило. Тому продали ту квар-
тиру й купили будинок у Жашкові. 
Тут-таки мої рідні, робота. Працюю 
на цегельному заводі, хоч і важко, 
але людина до всього звикає. На 
цьому ж підприємстві до мобіліза-
ції працював і мій чоловік.
Анна й Олександр прожили ра-

зом 8 років. Історія їхніх стосунків, 
зі слів жінки, непроста. Зустрічали-
ся, коли вона була ще школяркою, 
але потім шляхи розійшлися. Обоє 
одружилися з іншими, розлучилися 
й згодом знову запалало перше ко-
хання, яке, як кажуть, повертаєть-
ся ще сильнішим.

– Мій тоді ще 4-річний Сергій 
одразу назвав Олександра татом. 
2008 року в нас народився Ростис-
лав, – починає бесіду Анна Олексан-
дрівна. – У серпні 2014 року Сашко-
ві прийшла повістка на медкомісію й 
буквально за тиждень мобілізували. 
Навіть часу не було на якісь роз-
думи. Спочатку служив у Новогра-
ді-Волинському, потрапив у 30-ту 
механізовану бригаду Збройних сил 
України, потім у Широкому Лані на 
Запоріжжі, ще два місяці охороняв 
Каховське водосховище в Херсон-
ській області. І десь 30 січня 2015 
року його направили в село Савелів-
ку, неподалік від Дебальцевого. 
У лютому того ж року Черка-

щину облетіла сумна звістка про 

закатованого російськими бойо-
виками жашківчанина Олександра 
Бердеса. Тоді дві машини 30-ї ме-
ханізованої бригади потрапили під 
обстріл поблизу села Логвинове на 
трасі між Дебальцевим і Артемів-
ськом Донецької області. Згодом в 
інтернеті з’явилося відео, де було 
видно, як бойовики знущаються 
над трьома полоненими україн-
ськими військовими. Рідні впізнали 
Олександра. Разом із ним були Ва-
силь Демчук і Павло Плацинський. 

– Востаннє Сашко зателефонував 
8 лютого, сказав, що буде їхати в 
Артемівськ. Говорили всього з хви-
лину, чути було обстріли. Наступного 
дня туди з Жашкова мали їхати во-
лонтери. Я зібрала передачу, купила 
валентинку, бо ж наближалося свя-
то закоханих… Це було в той день, 
коли його вбивали, – не приховує 
сліз Анна, яка пам’ятає все деталь-
но, хоч і минуло два роки. – Увечері 
9 лютого не могла до нього дотеле-
фонуватися. Подзвонила до хлопців, 
там був ще один жашківчанин. Вони 
повідомили, що обидві машини до 
Артемівська не доїхали. Хлопці або 
в полоні, або вбиті. Почали пошуки. 
Дружина й батьки Бердеса – 

Микола Іванович і Єфросинія Ві-
кторівна – були впевнені, що Олек-
сандр живий, сподівалися на обмін. 

– Нам сказали в СБУ, що доку-
менти готові, подали в списки на 
обмін. Запевняли, що вбити їх не 
могли, бо вони не офіцери, а про-
сто мобілізовані, – розповідає Анна 
Заплішна. – Уже в кінці березня до-
нецький волонтер прислав фото з 
моргу. Було видно Сашка: обличчя 
в синцях, татуювання на плечі й 
на руці – буква «С» і хрестик. Ми 
ще сподівалися, що це сфотогра-
фовано для рідних, щоб налякати, 
бо на відео один казав: «Позвоню 
его маме, скажу, что я его убил». Я 
ходила в лікарню з цією фотогра-
фією, лікар теж обнадіяв, мовляв, 
у мертвої людини синці були б уже 
чорні, хоча на грудях були сумнівні 

плями. Не збагну, навіщо їх, рядо-
вих солдатів, убили. Думаю, ті бо-
йовики були обкурені чи обколені, 
бо на відео чути з розмови, що 
вони неадекватні. Тому, очевидно, 
вирішили познущатися й не розра-
хували сил. Це не люди, це садисти. 
Якщо хотіли вбити, то нехай би вби-
ли зразу, навіщо так знущатися!
Анна Олександрівна довго не 

могла сказати синам про зникнення 
батька. Про це вони дізналися від 
інших дітей. Горе підкосило й бать-
ків Олександра Бердеса. Єфросинія 
Вікторівна майже не може ходити. 
Точно не відомо, коли загинули ці 

полонені. Деякі волонтери припуска-
ють, що це було на початку березня, 
і в довідках, виданих після розтину, 
зазначено дати смерті цих трьох вій-
ськовополонених: 5, 6, 11 березня. 

– Спочатку їх поховали під до-
нецьким аеропортом як невідомих. 
Волонтери домовилися з сепарати-
стами, щоб ті віддали тіла. Пере-
везли в морг до Дніпропетровська. 
Я з Миколою Івановичем їздила 
забирати тіло, впізнали по татую-
ванню, – згадує жінка. – Поховали 
Олександра 9 квітня в Жашкові.
Нещодавно з’явилася інформа-

ція, що ідентифіковано тих злочин-

ців, які знущалися, а потім убили 
Бердеса, Демчука та Плацинсько-
го. Про це написав сайт ЦЕНЗОР.
НЕТ. У публікації йдеться про те, як 
на Youtube-каналі «Новороссия ТВ» 
з’явилося відео «Подвиг легиона», 
де різні бойовики розповідають 
про «свої подвиги й досягнення». 
Один із них, Роман Назаров, (по-
зивний Назар) розказав про захо-
плення українських військовослуж-
бовців на трасі між Дебальцевим і 
Артемівськом. Також опубліковано 
фото з нашими полоненими, що в 
альбомі цього окупанта.

– Хоч і відомо, хто ці нелюди, 
але не вірю, що їх знайдуть і пока-
рають. Закінчиться війна, поїдуть 
до себе в Росію – та й шукай вітру 
в полі, – каже Анна Заплішна. – 
Змиритися з таким важко, болить 
душа. Тішать діти, яким приділяю 
багато часу й уваги. Розповідаю, 
що їхній тато – герой, загинув за 
Україну. Якось Ростислав, почувши 
по телевізору, запитав: «Як це ге-
рої не вмирають? То чому ж наш 
тато помер?» Подорослішає – зро-
зуміє і, думаю, завжди буде пиша-
тися своїм батьком. 

Уляна Царюк

Про те, що час лікує, кажуть лише ті, хто 
цього не пережив. Навпаки, роки дають 
усвідомити, як ти скучив, як було б добре 
разом, як би раділи дітям, як тоді… до 
війни. Тепер більше немає свята, коли 
вітають коханих дружин, є тільки біль, 
тільки спомини й фото, з якого дивляться 
добрі, лагідні очі. У тих очах ніби вина й 
прохання вибачити за принесене горе, за 
свято без квітів…

АННА ЗАПЛІШНА: Я КУПИЛА 
ВАЛЕНТИНКУ ДЛЯ ОЛЕКСАНДРА 
В ТОЙ ДЕНЬ, КОЛИ ЙОГО ВБИВАЛИ

У

В
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а підвіконні підходящі умови 
створити досить складно, бо 

скло не пропускає ультрафіолетових 
променів, у квартирах із централь-
ним опаленням – дуже низька воло-
гість і треба, щоб вікна виходили на 
південну сторону, інакше розсаді не 
вистачатиме сонячного світла.
Проте, якщо у вас немає тепли-

ці, що обігрівається, це не означає, 
що гарного врожаю вам не бачити. 
Тож вибираємо й готуємо насіння.
Самостійно зібране з торішніх по-

мідорів насіння використовувати не 
рекомендують, нічого путнього з них 
не виросте. Краще придбайте кілька 
сортів у магазині. За кілька сезонів 
зможете визначити, які сорти у вас 
дають найкращі результати.
Для швидшого проростання на-

сіння прогрівають у гарячій проточ-
ній воді протягом 2 годин. Ґрунт слід 
заготовляти з осені. Підійде така 
ґрунтосуміш: городня земля (дерно-
ва) 1 частина + перегній 1 частина + 
1 частина чорного або пресованого 
торфу + деревна зола (з розрахунку 
на 1 відро ґрунтосуміші 0,5 л золи) + 
суперфосфат (2 сірникові коробки 
на відро ґрунту) + вода для зволо-
ження суміші. Утім, розсада томатів 
прекрасно ростиме й у ґрунтовій су-
міші, купленій у магазині. 
Підготовлену ґрунтову суміш 

трохи зволожують і насипають у 

горщики або ящики, які ви вибрали 
для розсади. Землю потрібно роз-
рівняти, ущільнити злегка, зробити 
неглибокі борозенки (1 см), витри-
муючи відстань по 5 см між рядка-
ми. У ці борозенки кладуть насіння 
на відстані 2-3 см один від одного, 
присипають ґрунтом і зволожують 
розпилювачем. Ящики й горщики 
накривають плівкою й ставлять у 
світле тепле місце, де температура 
не опускається нижче +22 градусів.
Днів через 5 почнуть з’являтися 

сходи. Перший раз їх слід полити 
відстояною теплою водою, за тиж-
день-два здійснюють другий полив 
і підгодівлю розсади помідорів до-
бривами (сіянці повинні мати до 
цього часу по одному зубчастому 
листочку).

Коли з’являться по 2-3 листочки, 
розсаду пересаджують у горщи-
ки розміром 10 на 10 см із тією ж 
ґрунтовою сумішшю й поливають 
марганцівкою (розведіть 0,5 г мар-
ганцівки в 10 літрах води). Витяг-
нуту розсаду заглиблюють у землю 
трохи сильніше, щоб листочки були 
над поверхнею ґрунту. Всі ослаблені 
й хворі рослини викидають. Розса-
ду помідорів поливають щотижня 
до глибокого промокання землі. 
Потрібно стежити, щоб ґрунт не пе-
ресох між поливами. Якщо рослини 
витягнулися, то зменшити полив і 
температуру в приміщенні, а також 
підгодувати помідори суперфосфа-
том.
Останній етап – підготовка зміц-

нілої розсади томатів до пересадки 
на город. Для цього її гартують: спо-
чатку підсилюють провітрювання, 
потім переносять у неопалювальне 
приміщення. Поступово відкрива-
ють кватирки, коли немає морозів, 
і, нарешті, залишають їх протягом 
тижня відкритими на ніч. Після та-
кого загартовування розсаду тома-
тів можна висаджувати на грядки.

ВИРОЩУЄМО РОЗСАДУ 
ПОМІДОРІВ НА ПІДВІКОННІ
Гарний урожай помідорів багато в чому 
залежить від того, наскільки вдало 
підібране насіння й вирощена розсада. 
В ідеалі найкраще вирощувати розсаду 
томатів у теплиці, що обігрівається, 
а потім перенести в покриту плівкою 
теплицю. 

АНЕКДОТИ

Маленькі хитрощі. Якщо 8 Березня вам подарували не те, про 
що ви мріяли, тоді наступного разу мріяти треба голосніше!

✱ ✱ ✱
Напис у листівці: «Мила моя подруго! Вітаю тебе з 8 Бе-

резня! Бажаю тобі бути красивою, багатою й розумною! А все 
інше в тебе й так є».

✱ ✱ ✱
Чоловік прийшов до крамниці купувати подарунок на 8 Бе-

резня. Продавщиця його запитує:
– Вам для дружини? Чи щось дорожче?

✱ ✱ ✱
Якщо раніше хлопець на новій іномарці вважався перспек-

тивним нареченим, то зараз дівчатам треба бути обережними. 
Якщо хлопець на новій іномарці – на ньому 5-річний кредит!

✱ ✱ ✱
– Учора в нашу квартиру заліз злодій.
– І що? Узяв щось?
– Та де там! Лежить у лікарні. Дружина думала, що це я 

повернувся так пізно...

✱ ✱ ✱
– Люба, що в нас сьогодні на вечерю?
– Дуже ліниві голубці!
– Це як?
– Капуста на балконі, фарш у морозилці!

✱ ✱ ✱
Тільки мій тато здогадався купити нову мобілку, причепити 

її скотчем до пульта від телевізора й дзвонити на неї, коли 
пульт губиться.

✱ ✱ ✱
Дітки, що вам в музеї найбільше сподобалось?
– Як Вася зі сходів упав.

ось прямолінійність – це суто 
чоловіча риса. Хлопці, як пра-

вило, не звикли зберігати в мозку 
всякі дрібниці й зайву інформацію. 
Висловлюють свої думки прямо, без 
натяків. Тобто «так» – це так, «ні» – 
це ні. Тож чоловік і жінка – цілкови-
та протилежність одне одному. Але 
саме це їх і зближує.
Чим відрізняється кохання чо-

ловіка й кохання жінки? Для жі-
нок важливі почуття. Їй потрібно 
розуміти, що вона єдина й непов-
торна для свого коханого. Жінка 
керується при виборі партнера 
почуттями, серцем. Вона віддає 
всю себе й присвячує своє життя 
чоловікові, повністю прив’язується 
до людини. 
А ось чоловіки мають дещо інше 

сприйняття. Вони, як кажуть, «лю-
блять очима». Для них величезну 
роль грає зовнішність жінки та її 
певні якості. Почуття, як правило, 
відходять на другий план. Якщо 
дівчина в стосунках вважає себе 
зобов’язаною, зайнятою, то ось чо-
ловіки нерідко ніякої подібної від-
повідальності не відчувають. І це 
стає величезною проблемою, яка 
руйнує навіть справжнє кохання. 
Жінка, як уже було сказано, при-

свячує себе коханому. І відповідно 

намагається його всіма силами 
прив’язати до себе. Тобто пригні-
чує свободу як свою, так і чоловічу. 
Все це робиться на психологічному 
рівні. Адже жінки менш захищені, 
вони намагаються знайти свою 
опору саме в чоловікові, а потім 
не відпускати її. А ось хлопці, на-
впаки, волелюбні. І більшість із 
них не надає жодного особливого 
значення відносинам. Найчастіше 
чийсь чоловік вважає себе повні-
стю вільним, але при цьому його 
обраниця такою, на його думку, не 
може бути. 
Зате жінки (майте, чоловіки, на 

увазі) краще розуміють, коли люди 
брешуть і лукавлять. Це пов’язано 
з тим, що вони здатні розрізнити 
на обличчі до десяти емоційних 
станів, водночас чоловік може по-
мітити всього один.

ЖІНКА ВИБИРАЄ 
ЧОЛОВІКА СЕРЦЕМ
Науковці дослідили, що сприйняття світу в 
чоловіків і жінок відрізняється кардинально. 
Наприклад, варто звернути увагу на 
чіткість отриманої інформації. Вона в 
панянок зберігається просто чудово. Адже 
недарма дівчат вважають прекрасними 
пліткарками: вони можуть передати 
інформацію через десяті руки й при цьому 
зберегти детальний зміст.

А

Рослини
Березень Квітень Травень Червень

Сприятливі дні для посіву насіння та висаджування 
в ґрунт городніх культур

Квіти цибулинні 22–24, 26–27 18–20, 23–24 20 – 22 14–16, 19 – 21

Квіти з насіння 12–14, 17–19 9–11, 15–17 6–10, 12–15 4–7, 13–16

Редиска, редька 15, 16, 18, 22 16 – 18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Баклажани 3, 4, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 31 9, 18, 22, 26 – 28 3, 4, 14, 15, 19, 24, 31 1, 2, 11, 16, 20

Помідори 3, 4, 10,12, 20, 25, 30, 31 8, 12, 13, 22, 26 – 28 9,15,19, 24, 25 2, 7,11, 16

Огірки — 9, 18, 22, 26 – 28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20

Морква, буряк 1, 19, 22–24, 27–30 16–18, 23, 28 4,9,14,15,19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 
16, 20, 28, 30

Перець солодкий 3, 4, 12, 14, 20, 30, 31 9, 11, 18, 26 – 28 8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

Кабачки, гарбузи, 
патисони 4, 6, 8 9, 18, 26 – 28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20

Горох, квасоля —  22, 28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 
25, 31 1, 2, 7

Кавун, диня — 22, 26 – 28 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16

Капуста 20, 25, 26 9, 12, 13, 18, 22, 26 – 28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20

Картопля, топінамбур 20 – 26 19 – 24 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Часник 22 – 25 19, 22, 23 7 – 10 —

Цибуля ріпчаста 17, 26, 31 22, 28 7 – 9, 19, 20, 24 —

Петрушка коренева 19, 22 – 24 16 – 18, 23, 28 4, 9 17, 20 – 23

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР

Н


