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ГРАЄ НА ГАРМОНІЦІ 
З ЧОТИРЬОХ РОКІВ

– Найдорожча для мене пер-
ша грамота, вручена на всеукра-
їнському фестивалі гармоніки. 
Ось цю отримав як переможець 
другого обласного конкурсу му-
зикантів, а медалька присвяче-
на 25-річчю нашого ансамблю, 
що відзначали рік тому, – пока-
зує свої нагороди Павло Вро-
чинський, учень 5-А класу 
Жашківської спеціалізованої 
школи №1 і першого класу му-
зичної школи за класом гар-
моніки. 
Як розповів Павло, його тато 

Володимир Вікторович раніше 
грав на трубі, а бабуся за ма-
миною лінією – на баяні. Тож чи 
не спрацювали тут гени, адже 
хлопчик почав навчатися гри на 
гармоніці в 4-річному віці! Від-
тоді майже не випускає інстру-
мент із рук, бо це його наполег-
лива важка робота, захоплення 
й відпочинок. 

– Приходжу зі школи, пообідав 
і зразу біжу на музичне занят-
тя, – каже Павло. – Сам захотів 
грати на гармоніці. Ніхто мене не 

змушував. Спочатку просто вчив-
ся грати на інструменті, а зараз 
опановую нотну грамоту. Граю в 
ансамблі гармоністів, виступаю 
на концертах у дуеті з моїм учи-
телем Іваном Івановичем Сухим, 
маю сольні номери. Можливо, 
сьогодні гармоніка – не дуже по-
пулярний інструмент, але на ній 
можна заграти й класичні, і на-
родні, і сучасні мелодії. Найбіль-
ше люблю твори «Павук» і «Ка-
дилак», які виконує український 
гурт «Дзідзьо». Із класики подо-
бається «Чардаш» італійського 
композитора Вітторіо Монті. Це 
одна з найскладніших компози-
цій. Її грає на гармоніці лише дві 
людини: Іван Іванович і я. 
Пишаються своїм сином і бать-

ки, Наталія Василівна й Володи-
мир Вікторович, сестра Лілія. 
Вони не пропускають жодного 
концерту, завжди підтримують 
Павла. А він на домашніх святах 
дарує їм музику. Рідні й, звичай-
но ж, учитель Іван Сухий були 
поруч і тоді, коли хлопчик так 
цього потребував, складаючи чи 
не перший у житті іспит на стій-
кість, усвідомлюючи несправед-
ливість…

НЕФОРМАТ?

Нещодавно в житті Павла 
Врочинського сталася неор-
динарна подія: спробував свої 
сили в проекті «Україна має 
талант. Діти». Кастинг відбув-
ся торік 1 жовтня у Вінниці. 
Наш гармоніст дуже зрадів, 
коли всі судді сказали «так» і 
він пройшов у перший тур. 31 
січня цього року вже в Києві 
талановитих дітей оцінювало 
професійне журі: Ігор Кондра-
тюк, Слава Фролова й Дзідзьо. 
Жашківський музикант вико-
нав свій улюблений «Чардаш», 
сучасні хіти й на переверну-
тій гармошці – народні мело-
дії. Судді, вражені віртуозною 
грою хлопчика, одноголосно 
сказали: «Так! Проходиш далі!» 
Наступний тур відбувся там же 
9 лютого.

– Усіх дітей згрупували по 
10 осіб, а було більше двохсот 

учасників. Коли вийшов на сце-
ну наш десяток, то журі попро-
сило музикантів зробити крок 
уперед. Нам говорили хороші 
слова, хвалили, – згадує Пав-
ло. – Ігор Кондратюк назвав 
мене вундеркіндом, сказав, що 
я досяг вершин музичного мис-
тецтва. Але несподівано про-
звучало «ні». Це було для мене 
справжнім ударом, навколо все 
втратило свої барви. Я не хотів 
у це вірити! 
Сміливий хлопчик вирішив 

урятувати ситуацію. Він підій-
шов до мікрофона й сказав, що 
ще не показав свої вміння, бо 
мав представити  ексклюзивний 
номер. У відповідь його лише 
запросили до наступного сезону 
«Україна має талант. Діти».

– Очевидно, їм не треба ін-
струментальне мистецтво, хоча 
таких виконавців було дуже 
мало. Цікавлять якісь дитячі 
фокуси, танці, пантоміми. Бо ж 

сказати три «так», а потім, як 
відрізати, – «ні!» – дивина та й 
годі! – долучається до розмо-
ви керівник ансамблю гар-
моністів Іван Сухий, який не 
розуміє рішення журі. – Ніяких 
пояснень не було – це жорстоко 
по відношенню до дитини. Якби 
хоч послухали й сказали Паші, 
що сьогодні – слабо, хоч би як 
геніально він заграв. А так він 
лише вийшов на сцену! Ми підго-
тували унікальний номер – неве-
лике шоу, секрет якого поки не 
розкриватимемо. На жаль, по-
казати це не вдалося. Я теж не 
можу пояснити дитині, чому так 
сталося, бо він у першому турі 
виконав номер дуже гарно, натх-
ненно. Але хоч би як там було, ми 
не опускаємо рук. Паша – дуже 
працьовитий, здібний і відпо-
відальний учень. Словом, уміє 
розвивати Богом закладені мож-
ливості. Тож усі його перемоги 
ще попереду. 
Павло Врочинський хоч і дуже 

засмутився, але не панікує, про-
довжує навчатися далі, мріяти 
й по-дорослому міркувати про 
життя. 

– У майбутньому хочу стати 
хіміком і винайти ліки від тяж-
ких хвороб, бо думаю, що людям 
треба довше жити, – зовсім не-
очікувана відповідь на запитан-
ня прозвучала від юного гармо-
ніста. –  Музика теж додає років, 
адже без неї світ був би тьмяним 
і нецікавим. А сумні люди довго 
не живуть. Завжди своєю грою 
на гармоніці й мімікою передаю 
піднесений настрій, легкість, 
несу позитивну енергію гляда-
чам. Не розумію тих музикантів, 
які з кам’яним обличчям вико-
нують веселу мелодію. Ще мрію 
навчитися грати найважчі музич-
ні п’єси й стати відомим на весь 
світ музикантом! Але спочатку 
треба перемогти в «Україна має 
талант. Діти» – це для мене дуже 
важливо. Тож буду готуватися 
й обов’язково подам заявку на 
кастинг для участі в наступному 
сезоні.

Олександра Шлях

ЖАШКІВСЬКИЙ ВУНДЕРКІНД
ТАК ПАВЛА ВРОЧИНСЬКОГО НАЗВАВ 
СУДДЯ ШОУ УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ. ДІТИ
Гармоніста Павла Врочинського добре 
знають жашківчани, бо жодне міське 
свято не проходить без зразкового 
дитячого ансамблю гармоністів, у якому 
грає цей хлопчик. До того ж його сольні 
виступи стають хітами в інтернеті. 
Десятирічний музикант відомий і за 
межами району, адже торік Врочинський 
переміг на обласному конкурсі 
музикантів у Каневі – і це далеко не 
єдина перемога Павла.

ФОТОФАКТ ДОБРИХ СПРАВ БФ «НОВА ГРОМАДА»

Їхні чоловіки захистили від радіаційної загрози світ 
своїм життям. Тепер удови та сім’ї загиблих ліквідато-
рів наслідків аварії на ЧАЕС потребують нашої підтрим-
ки й уваги. На закупівлю і формування 50 продуктових 
наборів для них «Нова Громада» виділила 9423 грн.

 «Нова Громада» привітала з Днем Перемоги про-
дуктовими наборами 15 ветеранів, що живуть у 
Жашкові. Колишні воїні раділи увазі до них і охоче 
спілкувалися з благодійниками.

Задля підтримки й розвитку українського спор-
ту «Нова Громада» виділила 15 584 грн на нову 
форму для членів футбольно-спортивного клубу 
«Жашків».
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мачний подарунок отримали 
діти Бабанської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтер-
нату, Тальнівської загальноосвіт-
ньої санаторної школи-інтернату, 
«Дому добра» подружжя Горозія 
й дитячого будинку сімейного типу 
родини Таланенків, що в місті 
Кам’янці. У цих закладах перебу-
ває близько 300 дітей. 

– Такий подарунок від «Нової 
Громади» був для нас справж-
нім сюрпризом, – каже заступ-

ник директора Тальнівської 
загальноосвітньої санатор-
ної школи-інтернату Наталія 
Ярош. – Усім 190 учням дістав-
ся попкорн, а оскільки пакунків 
було більше, то по два отримали 
найбільш активні, зокрема пере-
можці конкурсів, олімпіад. Звіс-
но, ми раділи такій смачній не-
сподіванці. Адже відтоді, як наша 
школа-інтернат стала загально-
освітньою, спонсорську допомогу 
отримуємо дуже рідко. Благодій-
ний фонд із Жашкова завітав до 

нас уперше. Думаємо, що це не 
остання зустріч.
Представники «Нової Громади» 

також завітали в Кам’янку до ро-
дини Таланенків, яка зараз виховує 
сімох дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування. 

– Дуже приємно, що звернули 
на нас увагу й що є такі небайдужі 
люди. Дітям сподобався попкорн, 
такого вони ще не пробували, – 
розповідає мати-вихователь На-
талія Таланенко. – Раніше нашій 

сім’ї більше допомагали, зокрема 
придбали фотоапарат, телевізор 
тощо. А останнім часом лише одна 
з релігійних організацій привезла 
крупи. І от раптом – ласощі від «Но-
вої Громади». 
Наталія Прокопівна, яка 2008 

року нагороджена орденом кня-
гині Ольги ІІІ ступеня, пишається 
своїми дітьми. Усі вони творчо 
обдаровані: вишивають, співають, 
грають на музичних інструментах 
(сім’я має свою апаратуру). Беруть 
участь у конкурсах і концертах. 

Дитячий будинок сімейного типу 
родини Таланенків діє вже понад 
10 років. За цей час звідси пішли 
своєю життєвою стежиною чимало 
вихованців, дехто вже одружений і 
має своїх дітей. 
Великодній подарунок від бла-

годійного фонду отримали й 85 
учнів віком від 6 до 18 років Ба-
банської спеціальної загальноос-
вітньої школи-інтернату І-ІІ ступе-
нів, що на Уманщині.

– Попкорну наші діти взагалі ще 
не їли. Печиво, цукерки, апельсини 
бувають, а от такі смаколики спро-
бували вперше, – коментує візит но-
вогромадівців директор закладу 
Надія Сопік. – «Попстар» був двох 
видів, учням більше сподобався со-
лодкий. До того ж ці смачні й ко-
рисні ласощі були в гарних і зручних 
стаканчиках, якими діти милували-
ся й не хотіли викидати. Сподіваю-
ся, що ми подружимося з фондом 
«Нова Громада», адже віднині він 
у нас асоціюється зі святом, якого 
діти завжди так чекають.  
Благодійники, звісно, не оминули 

«Дім добра», що в селі Сорокотяга 

Жашківського району. Подружжя 
Тетяна й Мєраб Горозія взяли під 
опіку десятьох знедолених дітей, 
семеро з яких із окупованої части-
ни Донеччини. 

– Попкорн дуже сподобався 
нашим вихованцям. З’їли його за 
день, – усміхається Тетяна Олек-
сіївна. – Благодійний фонд «Нова 
Громада» багато нам допомагає: 
поставили в будинку нові вікна, 
виділили кошти на одяг і взуття 
діткам, не раз привозили про-
дукти харчування, зокрема со-
лодощі. Дуже добрий, чуйний ке-
рівник фонду Віктор Погорілий. 
Він сам приїжджає, цікавиться 
нашими потребами. Чекаємо Ві-
ктора Григоровича 1 червня на 
Міжнародний день захисту ді-
тей. Не знаю, чи це зручно, але 
хочу попросити його допомогти 
утеплити другий поверх нашого 
будинку, бо взимку там дуже хо-
лодно. Словом, нам пощастило, 
що в Жашкові є такі благодій-
ники. 

Максим Загайний

Попкорн – легка їжа, яка асоціюється зі 
святом і гарним настроєм, тому діти 
його дуже люблять. Однак ці ласощі рідко 
потрапляють до маленьких мешканців 
дитячих будинків, більшість із них 
ще жодного разу не їли попкорн. Цей 
продукт не лише смачний, а й корисний, 
бо ж зберігає природній уміст вітамінів, 
мінералів, клітковини й антиоксидантів, 
оскільки виготовлений із цільного 
кукурудзяного зерна простим нагрівом. 
Саме тому до свята Великодня БФ «Нова 
Громада» передав у дитячі будинки 
Черкаської області 600 упаковок попкорну 
«Попстар» в асортименті виробництва ГК 
«Нові Продукти».

НОВИНИ

У ЖАШКІВСЬКОМУ 
РАЙОННОМУ 
ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ 
ЗАПРОВАДИЛИ 
ДЕНЬ ПОЛІЦІЇ 
Кожної останньої середи мі-

сяця в Жашківському районному 
центрі зайнятості проводити-
муть спільні інформаційні захо-
ди для працевлаштування без-
робітних на службу в поліції. Так, 
у квітні вже презентовано для 
сімох кандидатів вакантні поса-
ди за професіями слідчого, стар-
шого інспектора-криміналіста, 
інспектора, начальника сектора 
реагування патрульної поліції, 
старшого інспектора чергово-
го, поліцейського з логістики, 
збереження речових доказів і 
озброєння, заступника началь-
ника відділення поліції – началь-
ника слідчого відділення. Також 
роз’яснили умови проходження 
конкурсу, перелік необхідних 
документів і рівень заробітної 
плати. 
Директор центру зайнятості 

Марія Штунь зауважила, що 
кількість безробітних перева-
жає над пропозиціями вільних 
робочих місць і вакантних по-
сад. 

85% ЧЕРКАЩАН 
ЖОДНОГО РАЗУ 
НЕ ВИЇЖДЖАЛИ 
ДО КРАЇН ЄВРОПИ
За останні 5 років 85% черка-

щан жодного разу не виїжджали 
до Європи, 14% були один або 
кілька разів і лише 1% – багато 
разів. Такими є дані опитування 
соціологічної групи «Рейтинг».
Лідери за кількістю поїздок до 

ЄС – жителі міст західних облас-
тей:  Ужгорода, Львова, Терно-
поля, Рівного, Луцька, Чернівців, 
Хмельницького. Їхнім конкурентом 
є тільки Київ.
Опитування було проведено в 

22 обласних центрах України, які 
не перебувають під контролем 
російських сил, а також у містах 
Маріуполь і Сєверодонецьк на 
Донбасі. Дослідження базується 
на вибірці з більш ніж 19 000 рес-
пондентів.

НА ЧЕРКАЩИНІ 
ПЛАНУЮТЬ 
ОЗДОРОВИТИ 
ПОНАД 85 ТИСЯЧ 
ДІТЕЙ
Улітку оздоровчими та відпо-

чинковими послугами планують 
охопити більше 85 тисяч дітей об-
ласті, з яких оздоровленням – по-
над 28 тисяч.

– Особливу увагу традиційно 
приділяємо оздоровленню дітей 
соціально незахищених кате-
горій, це понад 50 тисяч таких 
діток. Поміж них і дві категорії 
дітей учасників АТО, – каже на-
чальник управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Черкась-
кої ОДА Максим Зеленський. – 
Цього сезону на підготовку та 
проведення оздоровчої кампанії 
залучатимемо кошти обласного, 
місцевих бюджетів, а також по-
забюджетні. У цілому фінансу-
вання сягне понад 26 мільйонів 
гривень. Функціонуватиме ж 22 
заклади оздоровлення, зокрема 
19 – заміських і 3 – санаторного 
типу.
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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВА ГРОМАДА  
ПРИГОСТИВ ДІТЕЙ ПОПКОРНОМ

С

Благодійний фонд «Нова Громада» створено групою компаній «Нові 
Продукти» для реалізації соціальних ініціатив у Черкаській області, пе-
реважно в Жашкові й Жашківському районі. Фонд працює за рахунок 
коштів компанії, діяльність якої інтегрована в життя місцевої спіль-
ноти. Він підтримує жашківчан, сприяючи благоустрою району, де роз-
ташовані виробничі потужності ГК «Нові Продукти» й проживають 
сім’ї співробітників.
Група Компаній «Нові Продукти» – національний виробник напоїв і 

снеків, що працює з 2003 року. В асортименті – 36 найменувань про-
дуктів 11 популярних брендів. Це сидри APPS, слабоалкогольні напої 
REVO ALCO ENERGY, SHAKE, KING’S BRIDGE, безалкогольні напої MOJO, 
енергетичні коктейлі NON STOP, PIT BULL, REVO ENERGY, питна вода 
«Природне Джерело», поживні батончики EatMe та грильяжні пластин-
ки CROPS. Продукція експортується до 15 країн світу.
Компанія входить до переліку найбільших платників податків країни 

та працевлаштовує більш ніж 1 500 осіб. Щодня ГК «Нові Продукти» 
обслуговує понад 25 000 замовників та 80 000 торгових точок в Укра-
їні та за її межами.

Діти з «Дому добра» оцінили смак «Попстар»

Учні Бабанської СЗО школи-інтернату охоче допомагали  
розвантажувати подарунки

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
ПРОДУКЦІЯ ТОВ 
НАПОЇ ПЛЮС  ДО 
ВПОДОБИ АТОВЦЯМ
БФ «Нова Громада» вже вкотре 

передав на схід продукцію підпри-
ємства «Напої Плюс», керівництво 
якого турбується про наших захис-
ників. 
На прохання голови ГО «Спіл-

ка учасників АТО Жашківщини» й 
співголови Жашківського центру 
допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції Василя Якименка 
цього разу відправлено піддон 
літрових пляшок газованої води 
«Природне Джерело», 10 каністр 
і 100 мішків на загальну суму 
1685 грн.

НОВА ГРОМАДА  
ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО 
ДІТЕЙ І ВЕТЕРАНІВ
Благодійний фонд продовжує 

допомагати освітнім закладам 
створювати комфортні умови для 
навчання й виховання дітей. У квітні 
поточного року на кошти, виділені 
«Новою Громадою», у дошкільному 
навчальному закладі №4 «Ромаш-
ка» замінили два вікна в старшій 
групі. На встановлення склопа-
кетів пішло 12 500 грн. Замінили 
два вікна на суму 9792 гривні й у 
класі 4-Б і два вікна вартістю 8500 
грн. у кабінеті зарубіжної літерату-
ри Жашківської ЗОШ №3. Також 
«Нова Громада» минулого місяця 

виділила 7370 грн на заміну двох 
вікон у ЗОШ №2 м. Жашкова. На 
купівлю будівельних матеріалів для 
ремонтних робіт у школі №5 фонд 
виділив 12 928 грн спонсорської 
допомоги.
До «Нової Громади» звернувся 

Жашківський відділ освіти з про-
ханням фінансово підтримати тан-
цювальний колектив «Едем», який 
збирається на міжнародний фести-
валь. Адже  участь у мистецьких за-
ходах – важлива складова розвитку 
кожного танцюриста. Однак це не-
дешево. На виїзд місцевих артистів 
до Болгарії та їхню участь у фес-
тивалі ARTSUMMERFEST, що про-
ходитиме з 21 до 29 червня 2017 
року, фонд виділив 10 000 гривень.

Члени Ради ветеранів попроси-
ли керівника соціальних проектів 
фонду Віктора Погорілого допо-
могти придбати сценічні костюми, 
стилізовані під українські народні, 
для хору «Ветеран». Фонд виділив 
4000 грн для реалізації цього за-
думу.

«Нова Громада» закупила 22 
великодніх продуктових набори на 
суму 5 тисяч грн для малозабезпе-
чених і людей з інвалідністю, якими 
опікується  Територіальний центр 
соціального обслуговування. 
Також у квітні від «Нової Гро-

мади» Свято-Михайлівський храм 
(с. Шандра Миронівського р-ну) 
отримав 5000 грн на проведення 
оздоблювальних робіт.
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НОВИНИ

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ 
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ВИДАЛИ 4,8 ТИС. 
БІОМЕТРИЧНИХ 
ПАСПОРТІВ
За квітень 2017 року управлін-

ня Державної міграційної служ-
би України в Черкаській області 
та його територіальні підрозділи 
видали 4800 біометричних доку-
ментів для виїзду за кордон. Про 
це повідомляє прес-служба уста-
нови. 
Усього з 1 січня 2015 року, 

коли в Україні запровадили ви-
дачу паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон із 
безконтактним електронним но-
сієм, до 1 травня 2017 року на 
Черкащині видано 66 384 таких 
паспорти.

ЦЬОГО РОКУ ДПА 
ТА ЗНО В ОБЛАСТІ 
СКЛАДАТИМУТЬ 
ПОНАД 7,2 ТИСЯЧІ 
ОСІБ
Саме такими є результати ре-

єстрації всіх охочих складати 
тестування. Найбільше серед них 
(6067 осіб) випускників навчаль-
них закладів системи загальної 
середньої освіти Черкащини. 
Братимуть участь у зовнішньому 
незалежному оцінюванні (ЗНО) 
й випускники минулих років, учні 
й студенти навчальних закладів 
системи профтехосвіти та вищих 
навчальних закладів І–ІІ рівнів 
акредитації.
У трійці лідерів предметів на 

державну підсумкову атестацію 
(ДПА) – українська мова, історія й 
математика. Також чимало учнів 
складатимуть біологію, географію 
й англійську мову.
В Україні 2017 року для участі 

в ЗНО, яке триває з 23 травня до 
16 червня, зареєструвалася 241 
тисяча осіб. 
Як повідомив директор Україн-

ського центру оцінювання якості 
освіти Вадим Карандій, кількість 
зареєстрованих учасників є мен-
шою, ніж торік, що пов’язано з 
демографічними факторами й на-
данням права абітурієнтам всту-
пати до вишів за сертифікатом 
ЗНО 2016 року.

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ЗРОСЛА МАЙЖЕ 
ВТРИЧІ
У квітні Головне управління 

Держгеокадастру у Черкаській 
області організувало через аукці-
они продаж прав оренди восьми 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної 
власності (за межами населених 
пунктів). Ці ділянки розташовані 
в Жашківському (4), Звенигород-
ському (3) й Городищенському (1) 
районах. Загальна площа наділів 
становить понад 68 га.
За користування цією землею 

до бюджетів сільських рад щоріч-
но надходитиме понад 64 тис. грн, 
що на 4,9 тис. грн більше від стар-
тової ціни.
Під час торгів значно зросла 

вартість землі площею 0,65 га в 
адмінмежах Королівської сіль-
ської ради Жашківського району, 
де стартова ціна збільшилася з 
8% до 22,6% від її нормативної 
грошової оцінки: із 2,3 тис. грн до 
6,5 тис. грн.

ерховна Рада України при-
йняла Закон «Про внесення 

змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо оподаткування спадщини 
та уточнення деяких положень» 

(1910-VIII від 23.02.2017), що 22 
березня цього року підписав пре-
зидент. Документ розширив коло 
спадкоємців, для яких оформлення 
спадщини оподатковується за ну-
льовою ставкою.
Відповідно до цього закону, 

звільняються від податку на дохо-
ди фізичних осіб вартості майна, 
яке від спадкодавця одержують 
члени його сім’ї другого ступеня 
споріднення: рідні брати й сестри, 
баба, дід і внуки. 

До цього часу Податковим ко-
дексом передбачалося звільнення 
від оподаткування членів сім’ї фі-
зичної особи лише першого ступе-
ня споріднення: батьків, чоловіка 
або дружини, дітей, зокрема уси-
новлених. 
Відтак спадкоємці першого й 

другого ступенів також звільня-
ються від необхідності проведен-
ня оцінки успадкованих об’єктів 
спадщини з метою оподаткуван-
ня. Водночас для всіх інших спад-

коємців податок залишається в 
розмірі 5%.

БРАТАМ І ВНУКАМ СТАЛО ДЕШЕВШЕ 
ОФОРМЛЯТИ СПАДЩИНУ

«У спадок від моєї бабусі 
дісталася хата в селі 
Жашківського району. 
Який сплачується 
відсоток вартості 
цього житла під час 
переоформлення 

спадщини на  себе?»
Володимир О., Умань

ласники землі та землеко-
ристувачі сплачують плату 

за землю з дня виникнення пра-
ва власності або права користу-
вання земельною ділянкою (п. 
287.1 ст. 287 ЗКУ).
Підставою для нарахування 

земельного податку є дані Дер-
жавного земельного кадастру. 
Нарахування фізичним особам 
сум податку проводиться кон-
тролюючими органами (за міс-
цем знаходження земельної 
ділянки), які надсилають (вруча-
ють) платникові за місцем його 
реєстрації до 1 липня поточно-
го року податкове повідомлен-
ня-рішення про внесення подат-
ку за формою, встановленою у 

порядку, визначеному ст. 58 Ко-
дексу (п. 286.5 ст. 286 ЗКУ).
Податок фізичними особами 

сплачується протягом 60 днів з 
дня вручення податкового по-
відомлення-рішення. Від сплати 
податку звільняються інваліди 
першої і другої груп; фізичні осо-
би, які виховують трьох і більше 
дітей віком до 18 років; пенсіо-
нери (за віком); ветерани війни 
та особи, на яких поширюється 
дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»; фізичні особи, 
визнані законом особами, які по-
страждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи. 
Звільнення від сплати подат-

ку за земельні ділянки, перед-
бачене для відповідної категорії 
фізичних осіб, поширюється на 
одну земельну ділянку за кож-
ним видом використання у ме-
жах граничних норм: для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства – у розмірі не більш як 
2 гектари; для будівництва й об-
слуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка): у селах – 
не більш як 0,25 гектара, в сели-
щах – не більш як 0,15 гектара, в 
містах – не більш як 0,1 гектара; 
для індивідуального дачного бу-
дівництва – не більш як 0,1 гек-
тара; для будівництва індивіду-
альних гаражів – не більш як 0,01 

гектара; для ведення садівниц-
тва – не більш як 0,12 гектара.
Водночас до переліку видів 

земельних ділянок, щодо яких 
фізичні особи мають право на 
пільги зі сплати земельного по-
датку, не включено земельні ді-
лянки, що утворилися за рахунок 
переданих за рішенням відповід-
ної ради земельних часток (паїв).
Для отримання пільги щодо 

сплати земельного податку гро-
мадянин має подати до контро-
люючого органу за місцезнахо-
дженням земельної ділянки заяву 
довільної форми про надання 
пільги та документи, що посвідчу-
ють її право на пільгу (наприклад, 
пенсійне посвідчення (за віком).

Земельний податок – це обов’язковий 
платіж, що справляється з власників 
земельних ділянок і земельних 
часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів. Платниками 
земельного податку є власники 
земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі, а об’єктами 
оподаткування – земельні ділянки, 
які перебувають у власності або 
користуванні, та земельні частки (паї), 
які перебувають у власності (ст.ст. 269, 
270 Земельного кодексу України).

ПЕНСІОНЕРИ ЗА ВІКОМ НЕ СПЛАЧУЮТЬ 
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

В

В

акон вносить зміни до 
Господарського кодек-

су України, Цивільного про-
цесуального кодексу України 
та Кодексу адміністративного 
судочинства України в части-
ні засвідчення печаткою дові-
реності від юридичних осіб, а 
зміни до Цивільного кодексу 
України скасовують обов’яз-

кове скріплення правочину пе-
чаткою.
Копія документа, що подаєть-

ся суб’єктом господарювання 
до органа державної влади або 
органа місцевого самовряду-
вання, вважається засвідченою 
в установленому порядку, якщо 
на такій копії проставлено під-
пис уповноваженої особи тако-

го суб’єкта господарювання або 
особистий підпис фізичної осо-
би – підприємця.
Закон установлює адміністра-

тивну відповідальність за вима-
гання посадовою особою органа 
державної влади або органа міс-
цевого самоврядування проста-
вити відбиток печатки суб’єкта 
господарювання на документах, 

які їм подають, або за відмову 
приймати вказані документи у 
зв’язку з відсутністю відбитка 
печатки, що тягне за собою на-
кладення штрафу від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.
Закон набирає чинності через 

три місяці після його опублікуван-
ня, тобто 19 липня 2017 року.

ІЗ 19 ЛИПНЯ ПЕЧАТКА НА ДОВІРЕНОСТЯХ 
БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНА
Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
використання печаток юридичними 
особами та фізичними особами – 
підприємцями» (23 березня 2017 р., 
№1982-VIII), який удосконалює державне 
регулювання використання печаток у 
господарській діяльності, опубліковано 
19 квітня 2017 р.

З

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.



крім того, кульбаба має жов-
чогінну, жарознижувальну, 

проносну, відхаркувальну, заспо-
кійливу, спазмолітичну й легку 
снодійну дію. Водний настій ко-
ренів і листя кульбаби покращує 
травлення, апетит, загальний об-
мін речовин, підвищує тонус ор-
ганізму. Кульбабу рекомендують 
при діабеті, для лікування анемій. 
Подрібнений корінь використову-
ють для посилення виведення з 
організму шкідливих речовин, для 
лікування подагри, ревматизму, 
запорів, а ще як протигельмінтний 
засіб.
Для лікування використовують 

все: коріння, листя, траву й сік 
кульбаби. Свіже листя й сік із ньо-
го рекомендують при атероскле-
розі, шкірних захворюваннях, аві-
тамінозі, анемії. Кульбабу також 
застосовують і зовнішньо при фу-
рункульозі, екземі, шкірних виси-
пах. Масляною настойкою коренів 
лікують опіки, а молочним соком 
рослини видаляють бородавки й 
мозолі. 
Навесні з листя кульбаби готу-

ють салати. Для цього листя зану-
рюють на 30–40 хвилин у солоний 
розчин, щоб зменшити гіркоту. У 

деяких країнах його заготовляють 
про запас, заквашуючи як капусту, 
або маринують. Із квіток кульбаби 
готують варення, із пуп’янків – гар-
ніри, а з підсмажених коренів – 
сурогат кави.

Салат із кульбаби
На 4 порції: 100 г молодого ли-

стя кульбаби й 20 г подорожника, 
150 г твердого сиру, 150 г шпику, 
2 ст. л. оливкової олії, 1 зубчик час-
нику, сіль, мелений перець, 1 ст. л. 
винного оцту, 1 ч. л. гострої гірчиці, 
волоський горіх, 1 пучок зеленої 
цибулі.

Помийте й переберіть листя 
кульбаби та подорожника. Про-
мокніть серветкою. Наріжте сир 

кубиками, а шпик – смужками. Ро-
зігрійте на сковороді 2 ст. л. олив-
кової олії. Підсмажте на ній шпик 
і часник. 
Для приготування заправки змі-

шайте перець, сіль і оцет. Додайте 
гірчицю, олію й подрібнений во-
лоський горіх.
Викладіть на тарілку листя, сир 

і шпик. Дрібно наріжте зелену ци-
булю й посипте нею салат. Збриз-
ніть салат заправкою. 

 Котлетки з кульбаби й бекону
На 4 порції: 250 г борошна, по 

щіпці цукру й солі, 50 мл молока, 
15 г дріжджів, 2 ст. л. сметани, пе-

рець, 1 яйце, 4 скибочки бекону, 8 
молодих листків кульбаби, листя 
для сервірування, олія.
У мисці зробіть із борошна гір-

ку з ямкою, додайте сіль і цукор. 
Злегка розігрійте молоко, вмішай-

те дріжджі й улийте в центр ямки. 
Борошно з країв ямки акуратно 
замішайте в тісто. Дайте зійти про-
тягом 10 хв., покладіть сметану, 
трохи перцю й яйце. Замісіть дріж-
джове тісто.
Поріжте бекон тонкими смужка-

ми й обсмажте. Додайте дрібно на-
різане листя кульбаби й тушкуйте 
1-2 хв. із беконом. Остудіть. Умісіть 
у тісто бекон і кульбабу. Розділіть 
тісто на 8 частин, розкачайте їх у 
коржі на посипаній борошном по-
верхні й посмажте на олії до золо-
тистої скоринки. Зніміть, викладіть 
на пергамент і прикрасьте листям 
кульбаби.
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ад своїми арт-об’єктами шко-
лярі корпіли весь день. Спо-

чатку – ввідна лекція про течію 
ленд-арту, її принципи і пояснення 
чому, власне, ленд-арт – це те, чим 
цікаво займатись підлітку. Далі – чо-
тиригодинна практична робота над 
інсталяціями (з перервою на чай та 
солодощі, звісно!). Всього у групі 
було 23 дітей віком від 9 до 11 років.
Ленд-арт як напрямок сучасного 

мистецтва використовує природні 
матеріали і образи для створення 
об’єктів мистецтва, за допомогою 
яких можна окреслити якусь про-
блему чи виявити своє до неї став-
лення. Також ця течія пропагує 
екологічну свідомість та ековідпо-
відальність. «Інструменти ленд-ар-
тиста – все, що знаходиться дов-
кола, лежить просто неба: дерева, 
каміння, річки, земля. Художники та-
кож використовують особливості 
ландшафту, щоб створювати цілі 
інсталяції та перформанси», – по-
яснює Єгор Анцигін.
Майстер-клас з ленд-арту – дру-

ге заняття, проведене у рамках цієї 

програми у Жашкові. Першим ста-
ла «Майстерня скульптури: об’єм 
і форма» київської скульпторки 
Катерини Бучацької, що відбулась 
27 березня 2017 року. Заняття зна-
йомлять школярів з сучасним мис-
тецтвом, розширюють рамки звич-
ної освіти та сприяють творчому 
самовираженню.

БФ НОВА ГРОМАДА  ПРОДОВЖУЄ 
ЗНАЙОМИТИ ЖАШКІВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

ІЗ СУЧАСНИМ МИСТЕЦТВОМ

АНЕКДОТИ
Водій заперечує інспектору:
– Та які 100 км на годину, ви що, смієтесь? Та я їхав зі 
швидкістю максимум 50 км на годину!
Інспектор розсердився:
–  Може, ви ще скажете, що взагалі стояли на місці?
–  Ну, практично стояв...
–   От і чудово, з вас 200 гривень штpафу.
–  За що?
–   За стоянку в недозволеному місці...

✱ ✱ ✱
Чоловік сказав дружині: «Худни, або я піду до іншої». 
Дружина схудла й сама пішла до іншого. 
Мораль така: нема чого лякати.

✱ ✱ ✱
Розмова двох чоловіків:
– Твоя дружина на роботу ходить? 
– Ходить. 
– Правильно! Я теж своїй на проїзд не даю. 

✱ ✱ ✱
На допиті: 
– Розкажіть, де ви купили такий якісний диплом про вищу 
освіту? 
– Знайшов на дорозі! 
– Ви стверджуєте, що знайшли на дорозі диплом на своє ім’я? 
– Саме так! 
– І як ви поясните такий збіг? 
– Це не збіг. Просто паспорт на своє ім’я я купив пізніше. 

✱ ✱ ✱
У сім’ї суперечка, хто піде за сином у дитсадок. 
Чоловік:
– Я тобі шубу подарував? 
Дружина: 
– Подарував! 
– Зимові чоботи подарував? 
– Подарував! 
– Ну, от і йди за сином!
– А чому не ти?!
– У чому? У шкарпетках і з пінкою для гоління?! 

Н

Один із найбільших скарбів зеленої 
аптеки – кульбаба лікарська, що належить 
до сімейства айстрових і від коренів до 
кінчиків пелюсток повністю складається 
з корисних речовин: вітамінів С, А, В2, 
Е, РР, холіну, інуліну, фосфору, кальцію, 
марганцю, калію. У цій рослині оптимально 
поєднуються біологічно активні речовини, 
які очищують організм.

ЧУДОДІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ

О

19 травня учні ЗОШ №3 м. Жашкова 
взяли участь у майстер-класі з ленд-
арту. Під керівництвом художника і 
резидента PortArtStudio Єгора Анцигіна 
школярі створювали власні художні 
об’єкти з природніх матеріалів та вчились 
працювати з навколишнім простором.


