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24 ДНІ НА ВІЙНІ
Добре пам’ятає війну 90-річний Іван 

Махтейович Сухий, який надягнув військо-
ву гімна стерку 1944-го й прослужив шість 
із половиною років. Найбільше закарбува-
лася в пам’яті ветера на війна з Японією, 
агресія якої була частиною задуму країн 
фашистського блоку із встановлення но-
вого світового порядку.

– У моє рідне село Оддайполе Теті-
ївського району німецькі окупанти не 
заходили, боялися, бо навколо ліс, та й 
розташоване воно аж за 25 кілометрів 
від райцентру. То це лихо оминуло. Мо-
білізували на службу в армію 1944-го. 
Мені не було ще й 18 років. Потрапив 
у снайперську роту, – розповідає Іван 
Сухий про те, що з роками не можна за-
бути. – Військове навчання проходив у 
Білокоровичах Житомирської області. 
Вимагали з нас дуже, можна сказати, 
навіть збиткувалися: під команду «По-
вітря!» лягали просто в калюжі від та-
лого снігу. На початку 1945 року роз-
поділили в інженерні війська, а саме 
– в понтонну частину, завданням якої 
було споруджувати мости через річки 
для танків. Комісія відбирала здорових 
хлопців, бо ж там треба носити залізо 

по 350 кг. Я хоч і малий на зріст, але був 
сильним, займався боротьбою. Забрали 
нас у Київ, обмундирували. І тут – війна 
з Японією, спільницею фашистської Ні-
меччини. Нас у вагони й відправили аж 
у Монголію. 
Як повідав ветеран, війна тривала 

всього 24 дні, але натерпілися, бо ж пе-
ребували в пустелі Гобі. Сильна спека до 
50 градусів, вітер, обмаль води, (колодя-
зі були отруєні), пили з калюж… Солдати 
хворіли на дизентерію.

– Нашим завданням було витіснити 
японців із Маньчжурії й Китаю. Ті вже 
зрозуміли, що безсилі проти радянської 
армії, тому нападали лише вночі. Ми 
жили на полі в наметах. Японці дума-
ли, що наш полк не перетне гори Хінган. 
Але ми здолали цей гірський хребет. 
Назустріч із Порт-Артура підійшло ще 
два фронти: Далекосхідний і Тихооке-
анський. Тож Японська армія, затисну-
та в кільці, змушена була здатися. Так 
закінчилася війна. 2 вересня 1945 року 
на лінкорі «Міссурі» в Токійській затоці 
акт про капітуляцію Японії підписав з ра-
дянського боку генерал-лейтенант Кузь-
ма Дерев’янко. До речі, як уже пізніше 
дізнався, Дерев’янко родом із Косенівки 
Уманського району.

ПЕРЕЇХАЛИ В ЖАШКІВ 
ЗАРАДИ ДІТЕЙ
Іван Сухий ще рік прослужив у Монго-

лії, а потім – у Забайкальському військо-
вому окрузі, в Читинській області. Стро-
кова служба тривала більше шести років. 
Демобілізувавшись, солдат повернувся в 
Оддайполе, що на Київщині. 

– Працював і на сінокосилці, і на жат-
ках, комбайнах буряковому й зерново-
му, був ковалем, бригадиром рільничої 
бригади, – Іван Махтейович перераховує 
свої професії. – Люди не хотіли роботи, 
бо платили трудоднями, тому багато брав 
на себе, словом, важко працював. 
У рідному селі чоловік знайшов і своє 

кохання. Зінаїду Андріївну направили 
сюди бібліотекарем.

– Якось прийшов узяти книжку, а піс-
ля вже й не брав, – усміхається дідусь, 
згадуючи молодість. – Прожили разом 
63 роки! Виховали двох синів, жили 
дружно й мирно.
Подружжя Сухих переїхало в Жашків 

1966 року, бо в Оддайполі дітям щодня 
доводилося долати 3 км до школи й на-
зад. Старший Федір тоді ходив у 4-й клас, 
а молодший Іван – у 2-й. Зінаїда Андріїв-
на влаштувалася за фахом у бібліотеку, а 
Іван Махтейович працював на нафтобазі, 
електромонтером у «Сільенерго», пізніше 
– в заготконторі, де квасили й консерву-
вали помідори, огірки, яблука, перець.

– У шістдесят років пішов на пенсію й 
почав із дружиною займатися бізнесом: 
шили шапки з хутра кроля, нутрії, ондатри, 
з натуральної шкіри. В універмазі купува-
ли колодами тканину для пошиття фарту-
хів, наволочок, які здавали в побутовий 
комбінат, що був біля цукрового заводу. 
До двох ночі шили, але роботою були за-
доволені, – каже Іван Сухий. – А потім 
дізнався, що з тих учасників війни, які ма-
ють бізнес, знімуть пільги. Тож припинили 
своє виробництво. Хоча ще й досі пере-
питують, чого немає того діда з шапками. 

Уляна Царюк

ЯПОНЦІ НАПАДАЛИ ЛИШЕ 
ВНОЧІ, БОЯЛИСЯ НАС,  
ЗГАДУЄ ВЕТЕРАН ДРУГОЇ 
СВІТОВОЇ ВІЙНИ ІВАН СУХИЙ
Наближається День 
Перемоги – свято, 
коли ми згадуємо 
наших дідів і прадідів, 
що воювали проти 
німецько-фашистських 
загарбників, 
висловлюємо шану 
ветеранам, які дожили 
до наших днів. Свідків 
тих подій залишилося 
дуже мало, тому цінуємо 
кожну мить спілкування 
з ними.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ 
ПОДАРУВАВ 
ВЕТЕРАНСЬКІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИНТЕР
Благодійний фонд «Нова Гро-

мада» з часу свого заснування 
співпрацює з Жашківською ра-
йонною організацією ветеранів, 
яка нещодавно відзначила своє 
30-річчя. На урочисте святку-
вання цієї дати завітав керів-
ник соціальних проектів «Нової 
Громади» Віктор Погорілий із 
подарунком – кольоровим прин-
тером. 

– Та хіба тільки принтер?! 
Віктор Григорович постійно 

допомагає членам нашої орга-
нізації, кожного знає в облич-

чя, їхні ім’я й по батькові, не 
забуває про ювілярів. Щороку 

на 9 Травня ми з ним об’їжджа-
ємо всіх ветеранів із продук-
товими наборами. Адже літніх 
людей радує не так матеріаль-
на допомога, як увага й добре 
слово, – розповідає голова 
районної організації ветера-
нів Ольга Чуднівець. – Коли я 
ще працювала в райраді, то в 
мене був кольоровий принтер, 
де були пляшечки із фарбами. 
Це так було зручно. Тож коли 
до мене звернулася представ-
ниця «Нової Громади» Вален-
тина Турська із запитанням, що 
нам потрібно для роботи, то я 
відповіла: «Дуже хочу мати ко-
льоровий принтер». І от на свя-

то ми отримали сучасний при-
стрій, про який мріяли.
За словами очільниці вете-

ранської організації, Віктор По-
горілий завжди, як тільки буває 
поблизу, заходить до них і ціка-
виться справами й потребами. 
От нещодавно пообіцяв допо-
могти коштами для придбан-
ня вишитих костюмів для хору 
ветеранів, що складається із 
тридцяти осіб. 

– Ми всі дуже вдячні Вікторові 
Григоровичу, дуже любимо й по-
важаємо його. Ця людина дійсно 
заслуговує на велику шану, – від-
гукується про благодійника Оль-
га Василівна.

Подружжя Сухих разом уже 63 роки

У травні ми святкуємо 
Міжнародний день солідар-
ності трудящих і День 
Перемоги над нацизмом. 
9 травня вшановуємо 
старше покоління, яке 
на полях битв і на 
трудовому фронті в 
боротьбі з фашизмом 
показало неоціненний при-
клад патріотизму для 
нащадків. Щороку все 
менше залишається свідків 
тих подій, але пам’ять про 
захисників непідвладна часу, 
як і любов до Батьківщини. 
Так було і так є зараз, 
коли наші молоді хлопці 
захищають незалежність 
України. Адже немає більшої 
цінності, ніж радість жити 
на вільній землі!
Споконвіку шанують 
українці й людину праці. 
Людина, яка працює сумлінно 
на благо собі та людям, 
завжди матиме добру славу.
У передсвяткові дні бажаю 
вам, дорогі жашківчани, 
впевненості у власних силах 
і досягнень у всіх починаннях. 
Нехай праця буде посильною, 
цікавою, завжди приносить 
бажані результати й гідну 
винагороду, а ветерани 
хай пишаються своїми 
дітьми й онуками. Міцного 
здоров’я вам, мирного неба 
й непохитної віри в те, що 
завтра буде світлішим і 
щасливішим!

Віктор Погорілий, 
керівник соціальних 

проектів благодійного 
фонду «Нова Громада», 
депутат Черкаської 

обласної ради.
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а жаль, не можу займа-
тися в гуртку образотвор-

чого мистецтва, що діє в Будинку 
творчості. Для мене, окрім учителя 
в школі, є ще один учитель – це 
комп’ютер, – зізнається учениця 
6-А класу Жашківської  спеціалі-
зованої школи №1 Марія Ремінна. 
– На відеопорталі «Ютуб» відшу-
кую ролики з уроками різних тех-
нік малювання: графіті, малювання 
простим олівцем, різнокольоро-
вими олівцями, фарбами… Слухаю 
поради майстра, дивлюся за його 
рухами й повторюю кожну вка-
зівку. Навчаюся писати картини у 
форматі 3D. Поки ще не визначи-
лася, яку саме техніку малюван-
ня вибрати, але хочу знайти щось 
своє. 
Найбільше юна художниця лю-

бить малювати тварин. Каже, що 
вдома живуть німецька вівчар-
ка Рей, кіт Умка, кролики Шон і 
Джуді. От переважно ці домашні 
улюбленці й стають персонажами 
сюжетів, зображених на папері. 
Мріє мати… сову – птаха з гарни-
ми великими очима.

– У «Фейсбуці» мама випадко-
во побачила конкурс для худож-
ників-аматорів. За найкращий 
малюнок було оголошено голов-
ну нагороду, а ще три призових 
місця – за вподобанням людей. І 
я виграла в номінації за оцінка-
ми користувачів «Фейсбуку», – не 

приховує радості Марія. – Думаю, 
що людям сподобалася й тема 
мого малюнка, адже потрібно 
було висвітлити якусь проблему 
в своєму місті чи селі. Я нама-
лювала притулок для тварин. На 
кожному песику висіла таблич-
ка: «Забери мене», «Обіцяю бути 
найкращим другом». У Жашкові 
немає такого притулку й на вули-
цях багато нещасних бездомних 
тварин, а їм так потрібна любов, 
опіка.. Тож думаю, що це велика 
проблема нашого міста.
Мама дівчинки Олена Сергіїв-

на бачить ще одну проблему: не-
рівні умови для розвитку міських 
і сільських дітей. 

– Два роки домагаюся, щоб за-
безпечити дітей із сіл транспор-
том. Зверталася й у райдерж-
адміністрацію, і у відділ освіти. 
Скаржилася, що порушуються пра-
ва дітей, але безрезультатно, – обу-
рюється Олена Ремінна. – Програ-
ма «Шкільний автобус» передбачає 
моніторинг місцевою владою по-
треб дітей і, враховуючи побажан-
ня, робити додаткові рейси. В інших 
містах шкільні автобуси по кілька 
разів їздять у села: розвозять учнів 
молодших класів, потім старших, 
учителів, гуртківців. 
Олена спілкується з сільськи-

ми дітьми й знає, що багато з них 
хочуть займатися танцями, музи-
кою, спортом. Однак вони кину-

ті напризволяще, бо ж у Тихому 
Хуторі справді що тихо: немає ні 
гуртків, ні спортивних секцій, на-
віть клубу немає.

–  У школі урок образотворчого 
мистецтва тричі на тиждень. Там 
Марія отримує теоретичні знан-
ня. Учителька Тетяна Олексіївна 
Деркач приділяє їй належну ува-
гу, направляє на конкурси в Буди-
нок творчості. Але це поки що й 
усе, – не бачить виходу із ситуації 
пані Олена. 
Жінка переконана, що в донь-

ки є здібності до художньої твор-
чості, як і в їхніх родичів. Бабуся 
Марійки по татовій лінії Любов 
Трохимівна розписувала ікони, 
дядько дівчинки також був ху-
дожником-аматором. На жаль, 
вони вже пішли з життя. Нині в 
Корсуні-Шевченковому живе й 

творить брат бабусі, Антін Тро-
химович Шевченко, відомий у 
регіоні художник і різьбяр. Тож 
Олена Ремінна боїться  загубити 
талант своєї дитини.

– Ми чули про проект «Нової 
Громади» «Мистецькі майстер-
ні». І дуже хочемо, щоб Маша хоч 
трохи повчилася в професіоналів. 
Але це знову ж таки залежить від 
того, о котрій будуть ці заняття, – 
каже Олена Сергіївна. 
Тим часом Марійка продов-

жує вдосконалювати свої вміння 
самотужки, вибираючи навчаль-
ні ролики в інтернеті. Мріє в 
майбутньому стати дизайнером: 
створювати оригінальні, худож-
ньо оздоблені меблі. А малюван-
ня, очевидно, залишиться як хобі. 

Олександра Шлях

Малюнки 12-річної Марії вподобали 
користувачі соцмережі «Фейсбук». Інакше 
про талант дівчинки навряд чи б хтось 
дізнався. Можливо, згодом. Адже вона не 
може повністю реалізувати свій хист 
до малювання. Живе в селі Тихий Хутір, 
тому змушена після уроків мерщій бігти в 
шкільний автобус, щоб дістатися додому. 
Про додаткові заняття з малювання годі й 
говорити.

НОВИНИ

У ЖАШКІВСЬКОМУ 
РАЙОНІ ПЛАТА ЗА ПАЇ  
ОДНА З НАЙВИЩИХ 
В ОБЛАСТІ

На Черкащині власники зе-
мельних часток (паїв) за вико-
ристання торік їхньої землі от-
римали від сільгоспвиробників 
1 млрд 797,8 млн грн, що стано-
вить 100,63% від загальної нара-
хованої суми. 
За даними Головного управлін-

ня Держгеокадастру у Черкась-
кій області, найбільше за гектар 
орендованої землі заплатили в 
Маньківському (2825,6 грн), Золо-
тоніському ( 2765 грн) і Чорноба-
ївському (2792,7 грн) районах. На 
Жашківщині в середньому за гек-
тар землі, зданої в оренду, власни-
ки отримали 2677 грн. Найнижча 
оплата на Чигиринщині (1559 грн) 
й Городищині – 1422 грн.
Середній розмір орендної пла-

ти за земельні паї в Черкаській 
області становить 2253,26 грн за 
гектар, або 5,58% від нормативної 
грошової оцінки земель, переда-
них в оренду. Це на 621,3 грн біль-
ше, ніж 2015 року (1632 грн за 
гектар, або 4,72% від НГО). 

ПОНАД 
20 ЖАШКІВЧАН 
ПРИЗВУТЬ 
НА ВІЙСЬКОВУ 
СТРОКОВУ СЛУЖБУ
Про це повідомив військовий 

комісар Жашківського район-
ного військового комісаріату 
Вадим Саранюк. 
За словами обласного вій-

ськового комісара Євгена Кур-
бета, взагалі з Черкащини від-
правлять служити 500 осіб. Набір 
почали з 1 квітня. Призовників, які 
проходять строкову службу, не за-
лучають до виконання завдань у 
зоні антитерористичної операції. 
Насамперед їх направляють до 
навчальних частин і частин забез-
печення. 
Весняний призов на строкову 

службу  триватиме до 31 травня.

ЗАРПЛАТИ ЧЕРКАЩАН 
НА 16МУ МІСЦІ 
В УКРАЇНІ
За рівнем середньомісячної за-

робітної плати Черкаська область 
посідає 16-те місце. При цьому 
зарплата в області 2016 року по-
рівняно з 2015 роком зросла на 
23,4% і становила 4148 грн. За 
даними департаменту соцзахисту 
населення Черкаської ОДА, зарп-
лата черкащан майже на тисячу 
нижча від загальноукраїнського 
рівня: по Україні вона становить 
5183 грн.
Окрім того, в семи районах об-

ласті зарплата перевищила рівень 
середньообласного показника. 
Наприклад, у Канівському районі 
вона сягнула 6361 грн, що знач-
но вище рівня зарплат у Черкасах 
(4367 грн) і Каневі (4158 грн).
Низький рівень заробітної 

плати залишається в Шполян-
ському (3170 грн), Чорнобаїв-
ському (3203 грн), Тальнівському 
(3244 грн) районах і Ватутіному 
(3284 грн).
Водночас ГУ ДФС у Черкась-

кій області нагадує, що з 1 січня 
2017 року мінімальна заробітна 
плата становить у місячному роз-
мірі 3200 грн, у погодинному – 
19,34 грн. 

стор. 3>

МАРІЯ РЕМІННА ВЧИТЬСЯ 
МАЛЮВАТИ ЗАВДЯКИ КОМП’ЮТЕРУ

 Н

ього року на прохання голо-
ви ГО «Спілка учасників АТО 

Жашківщини» й співголови Жаш-
ківського центру допомоги учас-
никам антитерористичної операції 

Василя Якименка фонд передав 
майже 2,5 тонни води «Природне 
джерело» й солодких газованих 
напоїв, а також для побутових по-
треб – 20 каністр і 200 мішків. 

– Щоразу коли хтось із бійців 
чи волонтерів їде на передову, 
то директор із виробництва ТОВ 
«Напої Плюс» Віктор Погорілий 
передає продукцію хлопцям, зо-
крема й жашківчанам. За це ми 
дуже поважаємо його, – каже 
Василь Васильович. – От недавно 
з Авдіївки передали йому гільзи, 
патрони – речі з бойових позицій 
як сувеніри. На свята нагороджу-
ємо Віктора Григоровича грамо-
тами, нашими медалями й орде-

нами, вручаємо подяки. Але він 
про це мало говорить, а більше 
робить реальних справ.

Один із пріоритетних напрямів 
діяльності благодійного фонду «Нова 
Громада» – допомога військовим у зоні 
антитерористичної операції. Лише торік 
на потреби наших захисників виділено 
майже 200 тисяч гривень.

ФОНД ВІДПРАВИВ АТОВЦЯМ ПРОДУКЦІЮ 
ПІДПРИЄМСТВА НАПОЇ ПЛЮС

о 2 тис. грн отримали Рябко 
Віктор Сергійович із села 

Кривчунки для проведення пов-
торної хірургічної операції, Емілія 
Олексіївна Антонюк із Королівки 
на лікування онкохворого чолові-
ка. Стільки ж виділив фонд Кате-

рині Іванівні Гончарук із Тетерівки, 
яка також опікується онкохворим 
чоловіком, жашківчанці Яні Анато-
ліївні Бацай на лікування батька й 
Галині Миколаївні Заяц із Житни-
ків для подолання недуги.
Благодійний фонд надав по 

3 тис. грн жашківчанам: Сергієві 
Михайловичу Кравчуку для прове-
дення операції на серці та Наталії 
Валеріївні Сніцар, яка страждає 
на розсіяний склероз й проходила 
курс лікування.
Звернувся до благодійників й 

Іван Трохимович Дідик, щоб отри-
мати матеріальну підтримку для 
боротьби з хворобою – 2,5 тис. грн. 
Таку ж суму фонд виділив Марії 
Фадеївні Холоденко на лікуван-
ня її чоловіка. Любові Михайлівні 
Нікішовій для проведення опера-
тивного втручання фонд виділив 
2200 грн. Також «Нова Громада» 

надала по 1500 грн Любові Ме-
фодіївні Угаровій і вже третій рік 
поспіль Вірі Петрівні Лавренюк 
для придбання ліків. Усі ці люди 
живуть у Жашкові.
Попросили матеріальну допо-

могу на лікування й отримали по 
1200 грн Василь Іванович Сидо-
рук із Тетерівки й жашківчанка 
Галина Олексіївна Холоденко.
Благодійний фонд «Нова Гро-

мада» сподівається, що ці кошти 
хоч трохи допоможуть громадя-
нам вирішити свої проблеми, й 
надалі продовжує реалізовувати 
свою програму «Ти не один».

ЗА ДВА МІСЯЦІ НОВА ГРОМАДА ВИДІЛИЛА 
ЖИТЕЛЯМ ЖАШКІВЩИНИ МАЙЖЕ 32 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
Протягом лютого-березня 2017 року до 
благодійного фонду «Нова Громада», що 
діє на базі ТОВ «Напої Плюс», звернулося 
по допомогу 14 осіб. Цим людям украй 
потрібні кошти на лікування себе чи рідних. 
«Нова Громада» не відмовила жодному.

Ц

П
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НОВИНИ

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ПРАЦЮЄ 304 
САМОДІЯЛЬНИХ 
КОЛЕКТИВИ

У Жашківському районі працює 
304 самодіяльних клубних форму-
вання, у яких нараховується 3038 
учасників. Із них 14 колективів 
художньої самодіяльності мають 
почесне звання «народний ама-
торський». За результатами звіт-
ного періоду 2016 року, найбільше 
клубних формувань у селах: Бузів-
ка – 15, Тетерівка – 18, Соколів-
ка – 15.
Про це йдеться у звіті началь-

ника відділу культури Жашків-
ської районної державної адміні-
страції Василя Полонського.
У мережу установ і закладів 

культури Жашківського райо-
ну входить 71 заклад, зокрема 
35 клубних, 34 бібліотеки, дитяча 
музична школа з філіями в Бузів-
ці, Тетерівці, історичний музей із 
філією в Конельській Попівці та в 
Жашкові Музей української гар-
моніки.
Для забезпечення роботи за-

кладів культури району впро-
довж року на фінансування 
галузі культури району викори-
стано 10 174 тис. грн. Із них на 
заробітну плату – 6437 тис. грн, 
нарахування на заробітну пла-
ту – 1418 тис. грн, на оплату енер-
гоносіїв – 779 тис. грн, інші видат-
ки – 1540 тис. грн. Заборгованості 
з виплати заробітної плати та оп-
лати енергоносіїв немає.
Для забезпечення основної 

діяльності в закладах культури 
району працюють 186 фахівців, 
зокрема в клубних закладах 93 
працівники, бібліотечних – 49, ра-
йонному історичному музеї – 5, ди-
тячій музичній школі – 31, відділі 
культури – 8 осіб.

П’ЯТЬ ЧЕРКАЩАНОК 
УВІЙШЛИ ДО СОТНІ 
НАЙВПЛИВОВІШИХ 
ЖІНОК УКРАЇНИ
Опубліковано щорічний рейтинг 

найуспішніших жінок країни. У 
ньому жінки, які реалізують себе в 
політиці, бізнесі, культурі та спор-
ті. До цьогорічного топу ввійшли й 
черкащанки.
Найбільше успішних наших 

землячок у політиці. Перше ж 
місце в рейтингу посідає Ольга 
Бєлькова – народний депутат, 
заступник голови Комітету Вер-
ховної Ради України з питань па-
ливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної без-
пеки.
На третій позиції Ірина Гера-

щенко – перший заступник голови 
Верховної Ради України, представ-
ник України в Тристоронній кон-
тактній групі.
П’ятірку найуспішніших зами-

кає уродженка Жашкова Світлана 
Заліщук – нардеп, голова підко-
мітету з питань євроатлантичної 
співпраці та євроінтеграції Комі-
тету Верховної Ради України у за-
кордонних справах.
У категорії «бізнес» Черкаську 

область представляє засновник 
ювелірного дому Zarina Наталія 
Нетовкіна. Вона також є прези-
дентом громадської організації 
«Ділові українські жінки» й голо-
вою громадянського руху «За про-
цвітання Черкащини».
Категорію «суспільство» очолює 

Ольга Айвазовська – координатор 
громадянської мережі «Опора». 

к пояснила начальник юри-
дичного управління Го-

ловного управління Держгео-
кадастру у Черкаській області 

Оксана Сіроштан, оренда землі – 
це засноване на договорі строкове 
платне володіння й користування 
земельною ділянкою, необхідною 

орендареві для проведення підпри-
ємницької та інших видів діяльності. 

– Відносини орендаря й орендо-
давця регулює низка законів Укра-
їни, зокрема «Про оренду землі». 
Відповідно до статті 6 цього закону 
орендарі набувають права оренди 

земельної ділянки тільки на підста-
ві договору оренди. Тобто всі ваші 
відносини мають бути прописані в 
договорі. При цьому договір, укла-
дений між орендарем і вами, може 
істотно відрізнятися від договору, 
укладеного між тим самим орен-
дарем і вашим сусідом, – відпові-
ла на запитання читачки Оксана 
Миколаївна. – Держгеокадастр не 
втручається в договірні відносини, 
оскільки це майнові взаємини між 
орендодавцем і орендарем, які 
узгоджені й підписані обома сторо-
нами. Зміна умов договору оренди  
землі  здійснюється  за  взаємною 
згодою. У разі недосягнення  згоди  
щодо зміни чи невиконання умов 
чинного договору оренди землі спір 
вирішується в судовому порядку. 

ЧИ ЗАКОННІ ДОДАТКОВІ УГОДИ ПРО ОРЕНДУ ПАЇВ
«У нашому селі сільгосппідприємство орендує 
паї. За договором воно виплачує людям по 5% 

орендної плати. Тепер ці орендарі запропонували 
продовжувати договір ще на 20 років, за що 

доплатять орендодавцям 1% –  це більше тисячі 
гривень. Хто відмовляється продовжувати, 
цих додаткових грошей не виплачують, хоча 

попередній договір ще не закінчився. От у мене 
укладений до 2018 року. Коли закінчиться термін, 
то я все одно продовжу. Тільки ніяких грошей за це 
вже не отримаю. Чи законні дії цього орендаря?» 

Людмила Д., Жашківський район 

ідповідно до ст. 169 По-
даткового кодексу України 

(ПКУ), 2017 року розмір заробіт-
ної плати, що дає право на подат-
кову соціальну пільгу (далі – ПСП), 
становить 2240 грн (прожитковий 
мінімум на працездатну особу в 
розмірі 1600 грн х 1,4). Торік гра-
ничний дохід для отримання ПСП 
становив 1930 грн.
ПСП надають для будь-якого 
платника податку в розмірі, що 
дорівнює 50% розміру прожитко-
вого мінімуму для працездатної 
особи (у розрахунку на місяць), 
встановленому законом на 1 січ-
ня звітного податкового року. 
Відповідно 2017 року розмір ПСП 
становить 800 грн (1600 грн х 

50% = 800 грн). Отже, при розмі-
рі мінімальної зарплати 3200 грн 
ПСП не застосовуватиметься в 
більшості працівників, оскільки 
розмір зарплати буде вищим за 
граничний дохід для ПСП у сумі 
2240 грн.
Винятком є лише ті категорії 

працівників, які описані в абз. 2 
пп. 169.4.1 ПКУ, за яким граничний 
розмір доходу, котрий дає право 
на отримання ПСП одному з бать-
ків у випадку та в розмірі, перед-
бачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп. «а» 
і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначається 
як добуток граничного розміру до-
ходу для застосування ПСП і від-
повідної кількості дітей (2017 року 
– 2240 грн х кількість дітей).

Тож за умови, якщо граничний 
розмір доходу для одного з батьків 
у сумі, що не перевищує 2240 грн 
х кількість дітей віком до 18 років 
(двоє і більше дітей), розмір ПСП 
для таких категорій осіб 2017 року 
становитиме:

1) для осіб, які утримують 
двох і більше дітей віком до 
18 років, – 100% розміру ПСП 
(800 грн х кількість дітей віком 
до 18 років);

2) для самотньої матері (батька), 
вдови (вдівця) або опікуна, піклу-
вальника, які мають дитину (дітей) 
до 18 років, – 150% розміру ПСП 

(1200 грн х кількість дітей віком до 
18 років);

3) для осіб, які утримують дити-
ну-інваліда (дітей-інвалідів) віком 
до 18 років, – 150% розміру ПСП 
(1200 грн х кількість дітей віком до 
18 років).
Якщо фізична особа працює 

неповний робочий день, то вона 
також має право на податкову со-
ціальну пільгу, яка поточного року 
становить 800 грн, за умови, що 
розмір її заробітної плати не пе-
ревищуватиме граничного розміру 
для отримання податкової соці-
альної пільги (2240 грн).

Платник податку має право на 
зменшення суми загального місячного 
оподатковуваного доходу, отримуваного 
від одного роботодавця у вигляді 
заробітної плати (інших прирівняних до 
неї відповідно до законодавства виплат, 
компенсацій і винагород), якщо його 
розмір не перевищує суми, яка дорівнює 
розміру місячного прожиткового мінімуму, 
помноженого на 1,4 та округленого до 
найближчих 10 гривень. 

НЕПОВНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ ДАЄ 
ПІДСТАВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ

Я

В

ереглянуто також у бiк змен-
шення соцiальний норматив 

використання теплової енергiї для 
централiзованого опалення або-
нентами, будинки яких обладнанi 
лiчильниками, – із 0,0548 Гкал до 
0,0431 Гкал на 1 кв. м  опалюваль-

ної площi на мiсяць. Крiм того, для 
споживачів, що живуть у багато-
поверхових будинках (три поверхи 
й бiльше), збiльшено коригувальнi 
коефiцiєнти, якi також впливають 
на розмiр субсидiї. Ці коефiцiєнти 
встановлюють окремо для кожно-

го регiону країни й залежать вiд 
того, у якому будинку споживач 
мешкає.
Для iндивiдуальних будинкiв, якi 

опалюють електроенергiєю, нор-
матив знижено з 65 кВт/год. до 
51 кВт/год. на метр опалювальної 
площi на мiсяць в опалювальний 
перiод. 
Розмiр обов’язкового платежу 

для людей збiльшать у середньо-
му на 10%, бо на меншу кiлькiсть 
житлово-комунальних послуг на-
даватиметься субсидiя. Тобто роз-
мiр субсидiй зменшиться на тi ж 
10%. Наприклад, якщо сім’я меш-
кає в будинку площею 80 квадрат-
них метрiв i цього опалювального 
сезону субсидiя покривала 440 
кубометрiв газу, то восени – лише 
400 кубометрiв, тому розмiр суб-
сидiї на газ у грошах зменшиться 
на 274 гривнi. 
Якщо домогосподарство не змо-

же вкластися в новi нормативи, то 
за спожитий понад мiру газ спла-
чуватиме повну вартiсть. Те саме 
i з центральним опаленням. Люди 
отримуватимуть меншу кiлькiсть 
гiгакалорiй, на яку нараховувати-
меться субсидія.

НОВІ ЗМІНИ В ПОРЯДКУ НАДАННЯ СУБСИДІЙ
Із 1 травня уряд знизить соцiальний 
норматив споживання газу, тепла й 
електроенергiї для нарахування розмiру 
субсидiй. Якщо сьогоднi субсидiю на 
iндивiдуальне опалення призначають із 
нормативу 5,5 кубометра газу на квадратний 
метр опалювальної площi на мiсяць в 
опалювальний перiод, то з травня буде лише 
5 кубiв. Про це йдеться в постанові Кабінету 
Міністрів України від 6 лютого 2017 р. №51.

П

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Шановні читачі! 
Газета «Нова Громада» запроваджує рубрику «Юридичні кон суль тації». Свої запитання надсилайте 
на електронну адресу pogoriliy@nova-gromada.com.ua або телефонуйте за номером (04747) 6-00-41.
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нший важливий критерій при 
підборі компонентів для змі-

шаних посівів – здатність деяких 
рослин відлякувати шкідливих комах. 
Так, цибуля діє на павутинового клі-
щика, махорка – на капустяну муху, 
часник і полин – на хрестоцвітих блі-
шок, помідори – на медяницю, запах 
селери відлякує капустяну муху.
Щоб картопля менше хворіла й 

могла довше плодоносити на од-
ному місці без зниження врожаю, 
в міжряддях сійте кущову квасо-
лю, шпинат, кукурудзу, різні види 
капусти. По кутах картопляної га-
лявини добре посадити трохи хрону. 
А ось ненависного колорадського 
жука відлякує посаджений поруч 
коріандр, котівник (котяча м’ята) 
або настурція.
Якщо хочете, щоб картопляні 

бульби виросли міцні, не водянисті й 
без сторонніх смакових домішок, то 
якнайдалі садіть селеру й соняшник.
У цибулі взаємна нелюбов із 

бобовими й шавлією. Для популяр-
ного на українському столі овочу 
немає кращого сусіда, ніж морква. 
Вона відганяє від цибулі цибульну 
муху, а цибуля від моркви – морквя-

ну. Також цибуля непогано сусідить 
із салатом, огірками, буряками й по-
луницею.
Часник добре поєднується з то-

матами, морквою, буряком, огірка-
ми, полуницею. Він відлякує тлю й 
деяких інших шкідників. Проте по-
гано впливає на горох, квасолю й 
капусту.
Щоб домашні огірочки виросли 

міцними й хрусткими, на сусідніх із 
ними грядках найкраще садити ква-
солю, селеру, часник і кріп.
Смак помідорів значно поліп-

шать базилік, м’ята й чебрець, по-
саджені між плодоносних кущів. За-
хистити ґрунтові й тепличні помідори 
від шкідників допоможуть редис, 
редька й часник. Томатні посадки 
також добре сусідять у городі з ка-
пустою, морквою, буряком і салатом.

Капуста не примхлива у виборі 
сусідів, але краще всього на смак 
і соковитість її листя впливають 
квасоля, селера, кріп і салат. А ось 
петрушку поруч із капустою висад-
жувати не слід, тому що від такого 
спільного зростання врожайні кача-
ни можуть сильно гірчити.

Виснаження ґрунту – 
що робити?
Якщо на якійсь ділянці вашо-

го городу врожай геть поганий, то, 
можливо, проблема у виснаженні й 
перевтомі ґрунту. Дайте відпочити 
таким грядкам і засійте їх хоча б на 
один сезон корисними для ґрунту 
культурами.
Ріпак збагатить ґрунт органічною 

речовиною, фосфором і сіркою, а 
також запобіжить росту бур’янів. 
Бобові, люпин і конюшина додадуть 
ґрунту азоту й азотофіксуючих бак-
терій. Соняшник допоможе струк-
турувати землю на глибині до 2 м і 
додасть компостної маси. Але якщо 
у вашому саду ґрунт дуже важкий (з 
глиняними домішками, наприклад), 
для структуризації ефективніше сі-
яти гречку.

ОГІРКИ ЛЮБЛЯТЬ КВАСОЛЮ, 
А ЦИБУЛЯ  МОРКВУ

Сумісність городніх рослин: 
які овочі й зелень корисно саджати поруч

Виділення рослинами в навколишнє середовище хімічних речовин, 
необхідних для життєдіяльності, називається алелопатія. Тому 
рослини одного виду викликають різну реакцію на інші види: в одних 
спостерігається активний ріст, у других – гальмування в рості, а 
треті – залишаються байдужими.

АНЕКДОТИ

– Хто у вас у домі хазяїн: ти чи дружина?
– Звісно, я!
– А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під дверима?
– Бо хазяїн: де хочу, там і сплю!

✱ ✱ ✱
Багатії – дуже скромні люди, особливо в своїх податкових де-
клараціях.

✱ ✱ ✱
Політики роблять багато помилок. Шкода, що вони не сапери.
 

✱ ✱ ✱
Хлопчик потроху став підозрювати, що мама його обманює, 
коли в третьому поспіль кіндер-сюрпризі йому попалися жов-
ток і білок.

✱ ✱ ✱
Дивна революційна ситуація склалася в Росії:  низи хочуть 
жити в СРСР, верхи хочуть, щоб низи жили в СРСР, але самі 
верхи прагнуть жити в європах і америках. 

✱ ✱ ✱
– Вітаю! Ми починаємо семінар «Як за один день заробити 
мільйон гривень».
Запитання до залу. Скільки коштував квиток на семінар?
– Одну тисячу гривень.
– А скільки місць у цьому залі?
– Тисяча.
– Сподіваюся, що всім все зрозуміло. Дякую, семінар закін-
чено.

✱ ✱ ✱
До нової секретарки підходить дружина начальника: 
– Сподіваюся, ви не будете настільки енергійною, як попе-
редня? 
– А хто була попередня?
– Я. 

✱ ✱ ✱
Будь ласка! Візьміть, що хочете, тільки не вбивайте! У мене 
четверо дітей, одна дочка вагітна, дружину недавно звільни-
ли з роботи, за квартиру кредит не виплачений… Хоча, добре, 
вбивайте...

І

аняття відбулося в Жашків-
ській спеціалізованій школі 

№1. Майстриня Катерина Бучаць-
ка розповідала про свій мистець-
кий досвід, а потім разом з дітьми 
створювала гіпсові скульптури.
У воркшопі брали участь школя-

рі різного віку, тож організатори 
проводили його у два етапи – для 
дітей 6–9 й 10–15 років. Навча-
лися пластичного арту 66 дітей. 
Насправді зацікавленість вияви-
ли значно більше молодих жаш-
ківчан, та, на жаль, творчі класи не 
могли вмістити всіх охочих.
У рамках проекту «Творчі май-

стерні в Жашкові» заплановано 
8 воркшопів, які проводитимуть 

різні майстри кожні 1,5-2 місяці. 
Участь у воркшопах безкоштовна 
за умови попереднього запису.
Спонсори освітньо-художньо-

го проекту – група компаній «Нові 
Продукти», чиє виробництво роз-
ташоване у Жашківському районі 
Черкаської області, та благодійний 
фонд «Нова Громада», що діє ви-
ключно за рахунок прибутку групи 
компаній. У проекті «Художні май-
стерні» також бере участь мистець-
ка платформа _РСА, що розвиває 
сучасне мистецтво. «Нові Продук-
ти» і _РСА не вперше співпрацюють. 
У 2016 році вони створили рези-
денцію для молодих митців – твор-
чу майстерню PortArtStudio.

27 березня київська скульпторка 
Катерина Бучацька навчала школярів 
образотворчого мистецтва. «Майстерня 
скульптури: об’єм і форма» – перший 
з восьми воркшопів, які відбудуться в 
Жашкові протягом року.
Черкащина має шанси стати передовим 
регіоном розвитку сучасного мистецтва. 
Місцеві активісти не погоджуються з 
думкою, ніби культура – привілей столиці. 
Освітньо-художній проект «Творчі 
майстерні в Жашкові» навчатиме дітей 
Черкащини з юних років краще розумітися 
на мистецтві. Воркшоп зі скульптури – 
початок проекту.

СТОЛИЧНІ ХУДОЖНИКИ ПОЧАЛИ ВИКЛАДАТИ 
МИСТЕЦТВО ШКОЛЯРАМ ЖАШКІВЩИНИ
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