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Дорогі школярі
й студенти, шановні
вчителі, вихователі,
викладачі
й усі працівники
освітніх закладів!
Щиро вітаю вас із Днем
знань! Свято 1 Вересня
назавжди залишається в
пам’яті кожної людини.
Дехто асоціює його зі
шкільними роками, а
хтось – зі студентським
життям. Саме цього
дня ми з особливою
теплотою згадуємо своїх
учителів і викладачів,
їхню неоціненну роботу
розуму й серця.
Усім, хто цього дня
прийшов до навчальних
закладів здобувати
знання, бажаю знайти
взаєморозуміння з
наставниками та
батьками, зустріти
добрих і надійних друзів,
а навчання нехай буде
легким і цікавим.
Нашим дорогим
першокласникам особлива
увага й настанова:
умійте долати труднощі
й завжди перемагати,
ніколи не зупиняйтеся на
важкій і безкінечній дорозі
знань! Не менш важливий
час і для випускників,
яким доведеться обирати
професійну стежину.
Тож нехай цей навчальний
рік відкриє перед
молодим поколінням нові
горизонти пізнання себе
і світу, вчителів надихне
успіхами вихованців,
а батькам принесе
гордість за своїх дітей!
Керівник соціальних
проектів благодійного
фонду «Нова Громада»
Віктор Погорілий

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ:
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
НАДИХАЮТЬ НА НОВІ ПРОЕКТИ
Кілька днів тому школи й дитсадки заполонили дітлахи, які відпочили під час літніх
канікул, набралися сил. Нові підручники, запах ще свіжої після ремонту фарби,
оновлені кабінети й сучасна техніка – усе це надихає й організовує школярів для
опановування нових знань, а вчителів і вихователів заохочує урізноманітнювати
уроки, зацікавлювати учнів і впроваджувати сучасні методики. Значний внесок у
цьому належить і благодійному фонду «Нова Громада», який виділив значні кошти
для підготовки освітніх закладів Жашкова до нового навчального року. Про те, що
спонукає робити добрі справи, й про невтішні реалії сьогодення розповів керівник
соціальних проектів благодійного фонду «Нова Громада», директор з виробництва
ТОВ «Напої Плюс», депутат Черкаської обласної ради Віктор Погорілий.
У ДІТЕЙ МАЄ БУТИ
ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
– Вікторе Григоровичу, благодійний фонд «Нова Громада» з часу заснування опікується навчальними
закладами Жашкова й району. Чому
така увага освітній галузі?
– Допомагати школам і дитсадкам
ми почали ще до створення благодійного фонду, відразу ж, як у Жашкові
розпочав свою діяльність завод «Напої
Плюс». Сьогодні через мізерне державне фінансування освіти практично не покращується матеріально-технічна база
навчальних закладів, не виділяються
кошти на ремонти приміщень. Усе лягає
на плечі батьків, яким не завжди це під
силу. Тому ми реагуємо на всі звернення
батьків, адміністрацій шкіл і дитсадків,
намагаємося максимально приділити
увагу й вирішити проблеми. Торік фондом було надано майже мільйон гривень
на допомогу освітнім закладам Жашкова. Лише для заміни підлоги в спортзалі
школи №4 виділено більш ніж 200 тисяч
гривень, понад 100 тисяч – для ремонту
аварійної стелі спортивного залу в школі №3. У першому півріччі цього року на
ремонти й обладнання закладів виділено майже 100 тисяч гривень із бюджету фонду. Часто до нас звертаються по
кошти для поїздок на спортивні змагання, придбання інвентаря, облаштування дитячих майданчиків – намагаємося
жодне зі звернень не залишити поза
увагою.
Деякі проекти ми реалізуємо за власною ініціативою. Торік встановлено
водоочисні системи в усіх шістьох дитсадках Жашкова на суму 147 тисяч гривень. Завдяки встановленню такого обладнання тепер у дошкільних закладах
вода не містить шкідливих для організму елементів, що так важливо для здоров’я дітлахів. Цього року «Нова Громада» організувала й профінансувала
встановлення систем водопідготовки в
п’яти школах Жашкова на суму 327 264
гривень.
– Ви завжди відвідуєте ті заклади,
які потребують допомоги?
– Так, відшукую час для цього. Тоді
можу оцінити, що необхідно придбати,
іноді порадити, як краще, надійніше
зробити. Є працівники, які справді зацікавлені, багато чого зробили своїми
силами. Нещодавно познайомився з
учителькою трудового навчання школи
№1 Катериною Маковецькою, про яку
добре відгукуються не лише нинішні

учні, а й випускники. Потрапив до кабінету, де проводять трудове навчання,
побачив, як там усе обладнано. Виставка дитячих робіт просто вражає. Хоча
старе устаткування справно працює,
але Катерина Андріївна прагне не відставати від сучасних технологій, тому
й попросила придбати нові швейні машинки. Таким людям не можеш відмовити. Купили дві машинки, які хотіли й
учні, і вчитель... От так і складається
думка про людей. Спілкуючись, бачиш,
як організована робота, які керівники.
Часто буваю в школах і дитсадках під
час вручення подарунків, на різних заходах. Приємно бачити щасливі усміхнені обличчя дітей.
– Та й жодне дитяче свято вже
за традицією не обходиться без солодких подарунків від «Нової Громади»…
– Цього року на День захисту дітей
пригощали малечу попкорном. Вони такі
були задоволені й здивовані, що все це
безкоштовно, – треба було бачити! Адже
хтось може купити, а дехто такі ласощі скуштував уперше. Також розвезли
600 упаковок «Попстар» виробництва
Групи Компаній «Нові Продукти» в дитячі будинки Черкаської області, багатодітним родинам. Позаміському табору
«Джерельце», де оздоровлюються діти з
малозабезпечених, багатодітних родин,
сироти, окрім солодощів, привезли ще
й воду «Природне Джерело», футболки
з логотипом табору, зі своїм кольором
для кожного загону, що залишаться на
згадку про чудовий відпочинок в літньому таборі. Не всі діти, що відпочивають
у «Джерельці», мають достатню увагу
вдома. Я щороку із задоволенням відвідую цей заклад.
Узагалі школярі й дошкільнята не
мають відчувати того, що зараз переживають дорослі: несправедливість,
матеріальну скруту, невпевненість у
завтрашньому дні. Діти живуть сьогоднішнім днем, і я дуже хочу, щоб у них
були радісні посмішки на обличчі, приємні несподіванки. У дітей має бути щасливе дитинство. Тому ми допомагаємо,
щоб дійсно так і було.
– Ваша депутатська діяльність
тісно пов’язана з благодійністю. Чи
вдається як депутату Черкаської
обласної ради залучати бюджетні
кошти для освітніх закладів і взагалі для району?
– Від Жашківщини в обласній раді чотири депутати. Разом зі мною вже май-

Дзюдоїст Володимир Мельник
завоював двадцять медалей

же два роки працюють Віктор Вусик,
Юрій Жмуд та Ігор Мельник. Ми всі разом обстоюємо інтереси наших виборців, робимо все для того, щоб з обласного бюджету виділяли якомога більше
коштів для розвитку нашого району та
міста. Торік Жашків на умовах співфінансування отримав більш ніж три
мільйони гривень з екологічного фонду на будівництво колектора, до чого
ми, депутати обласної ради, доклали
великих зусиль. Цього року Жашківщині виділено 3 мільйони 700 тисяч гривень із обласного бюджету для заміни
вікон, ремонту фасаду й даху, закупівлі обладнання для класів Жашківської
спеціалізованої школи №1, на будівництво очисних споруд інфекційного
відділення Жашківської центральної
районної лікарні та інші проекти. Мені
як депутату обласної ради було виділено 100 тисяч гривень для виборчого
округу. Усі ці кошти пішли для потреб
дошкільних закладів. Поспілкувавшись
із керівником відділу освіти Віталієм
Бродовенком, завідувачами дитячих
садочків та виходячи з потреб кожного дошкільного закладу, було надано
допомогу: ноутбуки, багатофункційні
пристрої для друку, проектори, музичні центри згідно з запитами керівників
закладів. Наявність сучасних технічних
засобів збільшить можливості дитячих
закладів у навчанні та вихованні дітей.
Продовження на стор. 2

Рецепти консервування
баклажанів
стор. 4

стор. 8
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ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ:
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
НАДИХАЮТЬ
НА НОВІ ПРОЕКТИ
Продовження,
початок на стор. 1

РЕФОРМИ ЗАВЖДИ
ПОТРЕБУЮТЬ ЧАСУ
– Благодійний фонд «Нова
Громада» постійно надає
адресну допомогу людям,
але це не вирішує проблеми
загалом. На Вашу думку, наскільки держава зараз у змозі вирішити цілий комплекс
соціальних проблем?
– Для вирішення проблем
необхідне розуміння, яким чином це можливо зробити, та в
більшості випадків визначальною є наявність коштів. І саме
для комплексних змін потрібне
державне фінансування, однак

Фонд «Нова Громада» презентував м’ячі й волейбольну
сітку Жашківському об’єднанню учасників бойових дій.

сьогодні воно недостатнє, а
часто його зовсім немає. Зміни щодо реформ освіти, медицини, здебільшого пов’язані із
відсутністю коштів. Реформи в
тому вигляді, як вони впроваджуються в медицині та освіті,
не приведуть до покращення
роботи цих галузей. Кінцевим
результатом будь-якого реформування має бути покращення
роботи тієї галузі, в якій впроваджується реформування, і, в
першу чергу, це повинні відчути
люди, які в цій галузі працюють
та користувачі послуг.
Насправді
після
впровадження реформ люди не відчувають покращення, тому й
існує велика недовіра до змін в
освітянській, медичній галузі та
об’єднанні громад.
– Чи задоволені своєю депутатською діяльністю?
– Балотуючись у депутати, я
ставив ціль якомога більше зробити для Жашківщини. І коли
тебе люди вибрали, довірили
обстоювати їхні інтереси, то
маєш виконувати свої обов’язки. Депутатство забирає багато
часу: прийом громадян, сесії,
засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів, у якій беру
участь. Буває задля півгодинної
роботи комісії доводиться витрачати шість годин на дорогу до Черкас і назад. Плюси в
тому, що маю можливість залу-

чати кошти з обласного бюджету для свого виборчого округу –
Жашкова. Приємно, коли бачиш
результат і знаєш, що тут є доля
твоєї участі. Нещодавній приклад – отримання для пожежно-рятувальної частини Жашкова сучасного спецавтомобіля.
Такі успіхи надихають на нові
ідеї, проекти.
За ці два роки жашківські депутати обласної, міської ради
зробили багато для міста. Завдяки депутатам міської ради
2,5 мільйона коштів із міського
бюджету 2017 року виділено на
будівництво водогону в тих мікрорайонах Жашкова, де його
зовсім не було, зараз закінчується розробка проектної документації на його будівництво.
Це немалі кошти для невеликого
міста. Хочу наголосити, що більшість депутатів міської ради активно працюють на благо Жашкова.

ТОВ НАПОЇ
ПЛЮС РОЗШИРЮЄ
ВИРОБНИЦТВО
– Відомо, що діяльність
фонду «Нова Громада» залежить від роботи ТОВ «Напої
Плюс». Підприємство й надалі фінансуватиме благодійні
проекти?
– Так, «Нова Громада» існує
завдяки підприємству «Напої
Плюс», що фінансує БФ з влас-

Віктор Погорілий завітав у Жашківський дитсадок №6
із подарунком – газонокосаркою.
них прибутків. Частину прибутку
спрямовуємо на забезпечення
потреб виробництва, подальший
розвиток, а частину – для реалізації благодійних проектів.
Наше підприємство платить
гідну заробітну плату своїм працівникам, сплачує всі податки.
До речі, ТОВ «Напої Плюс» входить до сотні найбільших платників податків України, це бюджетоутворювальна
компанія
України! Сплачені нами податки
йдуть на виплату пенсій, зарплат
працівникам державних установ.
Благодійна діяльність – це виключно ініціатива керівництва
Групи Компаній «Нові Продукти». Надаємо кошти, за які можна обстежитися в обласних медзакладах, купити ліки, придбати
будматеріали тощо. У будь-якому разі намагаємося нікого не
залишити поза увагою.
Наше підприємство успішно працює, іде розвиток, триває будівництво нових цехів, де
планується виробництво напоїв
бродіння: пиво, сидри, квас. Найближчим часом плануємо почати
монтаж технічного обладнання.
– Тож на підприємстві з’являться нові робочі місця?
– Так, працівники будуть потрібні. Їхня кількість залежатиме

від завантаженості виробництва,
планів тощо. Сьогодні середня
заробітна плата на підприємстві – більш ніж 10 тисяч гривень.
Вона більша за середню заробітну плату, як по Черкаській області так і по Україні. Ми не зупиняємося на досягнутому, прагнемо,
щоб зарплата була ще більшою.
Для цього потрібно розвивати
виробництво, упроваджувати випуск нових видів продукції.
– Чи не важко буде знайти
на Жашківщині кваліфікованих фахівців для нового цеху?
– Із наявністю кваліфікованих кадрів сьогодні є проблеми.
Така проблема є практично на
всіх підприємствах країни. Турбує те, що молодь їде працювати
в інші країни, тим самим розбудовуючи їх, а не нашу Україну.
Тому ми цінимо робітників, що
працюють у нас на підприємстві,
та намагаємося створити для
них комфортні умови: більшість
працівників мають страхування
за рахунок підприємства, забезпечені безкоштовним спецодягом, безоплатними обідами, для
послуг працівників на підприємстві працює пральня, надається
матеріальна допомога.
Олександра Шлях

МАЙЖЕ 274 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ НОВА ГРОМАДА
ЗА ПІВРОКУ ВИДІЛИЛА НА ДОБРОЧИННІСТЬ
Благодійний фонд «Нова Громада» підбив підсумки своєї
роботи за перше півріччя 2017 року. Як і торік, фонд
завжди відгукується на звернення керівників закладів,
жителів Жашківщини та реалізує свої проекти.
■ Навчальні заклади отримали матеріальну допомогу на суму 97 565 грн, зокрема:
√ ЗОШ №3 – встановлено 4 вікна й надано
допомогу на ремонт шкільного приміщення
на загальну суму 31 127 грн.
√ ЗОШ №2 – встановлено 2 вікна та закуплено матеріали для проведення поточного ремонту школи у літній період на суму
20 035 грн.
√ СШ №1 – виділено 18 063 грн. для закупівлі 2 швейних машин у кабінет трудового навчання, придбано будівельні матеріали
для підготовки школи до нового навчального
року, а також – канцтовари, ігри, солодощі
для пришкільного табору.
√ ЗОШ №5 – профінансовано закупівлю
матеріалів для проведення поточного ремон-

ту школи у літній період на суму 12 928 грн.
√ ЗОШ №4 – закуплено матеріали для
проведення поточного ремонту школи в літній період на суму 14 986 грн.
√ Передано більше 2,5 тис. пляшок води для
5-ти пришкільних таборів Жашкова – 426 грн.
■ У дошкільному навчальному закладі
№4 (м. Жашків) установлено два вікна на
суму 12 500 грн.
■ Жашківському аграрно-технологічному
професійному ліцею закуплено та передано
баскетбольний м’яч та насос на суму 854 грн.
■ Профінансовано закупівлю матеріалів
для ремонту приміщення Жашківської дитячої музичної школи на суму 4 449 грн.
■ Районному відділу освіти закупили й
передали холодильник у кімнату відпочинку.

■ Оплачено поїздку танцювального колективу з Жашківського будинку дитячої та
юнацької творчості «Едем» до Болгарії на
суму 10 000 грн.
■ Для потреб Жашківської ради ветеранів закуплено кольоровий принтер, придбано
сценічні українські костюми для хору «Ветеран» на суму 7 222 грн.
■ Учасникам АТО виділено питну воду ТМ
«Природне Джерело» на суму 5 962 грн.
■ Гравці ФСК «Жашків» отримали комплект футбольної форми на суму 15 584 грн.

■ Виділено 5 000 грн для будівництва
Свято-Михайлівського храму в с. Шандра
Миронівського району.
■ Територіальному центру соціального обслуговування населення м. Жашкова надано спонсорську допомогу на суму
4 949 грн.
■ Сформовано й передано 50 продуктових наборів для вдів ліквідаторів ЧАЕС і 15
продуктових наборів для ветеранів Другої
світової війни на суму 12 250 грн.
■ Вручено ноутбук вартістю 8 618 грн 20-ій
Державній пожежно-рятувальній частині УДСНС України у Черкаській області під час передавання пожежного автомобіля, придбаного за
кошти з обласного бюджету.
■ Організовано благодійну акцію до Дня
захисту дітей у центрі Жашкова. Дітям безкоштовно роздали більш ніж 3 000 упаковок
солодкого попкорну.
■ У межах проекту «Ти не один» 47 жашківчан отримали матеріальну допомогу, що
загалом становить 101 900 грн.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
У ЛИПНІ НАДАЛИ
ПОНАД 55 ТИС. ГРН.
ДЛЯ ПОТРЕБ ДІТЕЙ
Щороку благодійний фонд «Нова
Громада» допомагає Жашківському
позаміському сезонному оздоровчому закладу «Джерельце», що діяв у
Сорокотягах. Цього літа благодійники закупити 140 футболок для дітей
табору різних кольорів із емблемами

«Джерельця» й «Нової Громади». Не
забули й про солодощі. У заклад працівники фонду привезли 80 ящиків
(960 стаканів) попкорну карамельного на суму 13 234 грн і 240 півлітрових пляшок води негазованої
«Природне Джерело». А для поїздки
на базу відпочинку «Золотий фазан»
(с. Вишківське Ставищенського району) закупили 100 л пального.
«Нова Громада» значну увагу

приділила підготовці навчальних
закладів до нового навчального
року, відгукуючись на прохання
батьків, учителів і керівників закладів. Так, для загальноосвітньої
спеціалізованої школи №1 виділили 7088 грн на закупівлю будівельних матеріалів для ремонту стелі в
1-му класі. Цьому ж закладу придбали 5 гардеробних шаф для дитячого одягу в 1-Б класі, на що ви-

тратили з бюджету фонду 2285 грн.
Жашківській загальноосвітній
школі №3 фонд закупив матеріали
на суму 12835 грн для проведення
в літній період поточного ремонту
шкільного приміщення
Дошкільному навчальному закладу благодійний фонд «Нова
Громада» купив електрокосарку «Bosch ARM3200» вартістю
2570 грн, що значно полегшить

роботу працівників у наведенні порядку на території дитсадка.
Як спонсорську допомогу в сумі
15058 грн «Нова Громада» виділила виконавчому комітету Жашківської міської ради кошти в сумі
15058 грн для виготовлення та
встановлення гойдалки й каруселі на дитячому майданчику, що на
вулиці Соборній. Ці роботи виконав ФОП «Нагула О. В.».

3

№18 від 4 вересня 2017

ДІТИ З ТАБОРУ ДЖЕРЕЛЬЦЕ
ПРОСИЛИСЯ НА ДРУГУ ЗМІНУ

НОВИНИ
БФ «НОВА
ГРОМАДА»

БФ НОВА ГРОМАДА ПОДБАВ ПРО КОМФОРТНИЙ
І ЦІКАВИЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ
Дитячий оздоровчий заклад «Джерельце»
вже третє літо розміщувався в школі
села Сорокотяга. Затишний, із розкішною
природою куточок шкільної території,
збалансоване п’ятиразове харчування,
чуйні вихователі, екскурсії, розваги,
змагання між загонами – усе сприяло
гарному відпочинку дітей.
аніше цей табір був у Бузівці, а в Сорокотягах лише
третій рік. Є такі дітки, що їздять
сюди щороку. Вони знають усі правила перебування в цьому закладі,
режим, а вихователі для них стали
вже рідними, – розповідає директор Жашківського позаміського
сезонного оздоровчого закладу «Джерельце» Рита Савчук,
яка очолює цей заклад другий сезон. – Більша увага тим, хто приїхав
уперше. Їм треба пережити, можна
сказати, такий переломний період
упродовж 3 – 4 днів. Нудьгують, не
мають настрою, але швидко стають
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активними учасниками заходів, знаходять друзів і наприкінці зміни просять, щоб залишитися в таборі ще.
Під час роботи «Джерельця»
відпочивало по 70 осіб у двох змінах, що тривали 21 день кожна. Тут
оздоровлювалися діти різних соціальних категорій: із малозабезпечених, багатодітних сімей, позбавлені батьківського піклування,
сироти, напівсироти віком від 6 до
15 років. У закладі 17 працівників:
6 вихователів на п’ять загонів, керівник гуртка, соціальний педагог,
інструктор із фізичної культури,
праля, прибиральниці.

За словами Рити Михайлівни, у
них розроблена план-сітка заходів:
кожен день має свою путівку. Адже
тут діти не лише відпочивають, а й
розвиваються, навчаються чогось
нового: оформляють газети своїх
загонів на ватманах, складають
девізи й речівки, малюють, співають – усе під чуйним наглядом вихователів.
– Намагаємося урізноманітнювати дозвілля. Проводимо тематичні
дні: «День здоров’я», «День добрих
справ», «День чистоти». Йдемо в
похід чи їдемо на екскурсію, – каже
директор закладу. – Діти різні: хтось
не хоче дотримуватися режиму, брати участь у заходах, але більшість
задоволена всім. Намагаємося приділяти своїм вихованцям побільше
уваги, шукаємо до кожного підхід.
Цього року було багато сиріт, у яких
не так давно померли мами. Одна
бабуся привезла аж четверо дітей із
однієї сім’ї. Недавно не стало їхньої
мами й вони залишилися сиротами.
Такими дітками опікується соціальний педагог.
Рита Савчук ділиться враженнями про благодійників, які сприяють
незабутньому відпочинку дітей.
– Перебування наших вихованців
у таборі не було б таким цікавим і
комфортним без допомоги благодійного фонду «Нова Громада». І торік, і цього року до нас приїжджав
Віктор Григорович Погорілий. Привіз футболки з емблемами «Джерельце» й «Нова Громада» для діток
двох змін. Футболки різні за кольором для кожного з 5-ти загонів, тож
відразу видно, який це загін. Діти

ОРШАНЕЦЬКОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
ТА ГРОМАДСЬКИМ
ОРГАНІЗАЦІЯМ
ВИДІЛЕНО
37,5 ТИС. ГРН.
І ПРОДУКЦІЮ
дуже раділи такому подарункові,
просто були щасливі. Також Віктор
Григорович привіз по дві упаковки
попкорну для кожної дитини, дуже
багато пляшечок негазованої води
«Природне Джерело», яку завжди
беремо на екскурсії чи в похід. Фонд
виділив нам 100 літрів солярки для
поїздки на базу відпочинку «Золотий фазан», що в Ставищах Київської області… Варто лише звернутися до «Нової Громади» – й відразу
нам телефонують, що пальне є, воду
привезли, тільки їдьте.
Рита Михайлівна перерахувала
«великі справи» благодійного фонду для забезпечення комфортних
умов у таборі в Сорокотягах: відремонтували туалети, встановили
прекрасні душові кабіни: 4 – для
хлопчиків і стільки ж для дівчаток.
Є вода гаряча й холодна, що дозволяє дітям і персоналу митися в
будь-який час доби.
– Ми дуже вдячні всім працівникам фонду й підприємства «Напої
Плюс», а надто Вікторові Погорілому, чуйній і добрій людині. Така
увага приносить радість дітям,
відчуття, що про них піклуються,
що їх люблять. Сподіваємося, що й
надалі «Нова Громада» дружитиме
з «Джерельцем».
Максим Загайний

ЖАШКІВСЬКІ ШКОЛЯРІ НАВЧИЛИСЯ СТВОРЮВАТИ
АРТОБ’ЄКТИ, ЩО ВИСЛОВЛЮЮТЬ  ЇХНІ ПОЧУТТЯ
Благодійний фонд «Нова Громада» та
Платформа для сучасного мистецтва
_PCA влаштували незвичайний воркшоп
для жашківських школярів: 7 серпня
київська художниця Леся Хоменко вчила
дітей висловлюватися про важливі речі
через мистецтво. Це вже четвертий
успішний майстер-клас програми «Творчі
майстерні Жашкова», що розкриває
здібності дітей.
к пояснити дітям складні
речі простими словами?
Найлегше – на прикладах. Тож,
спочатку Леся Хоменко, фіналістка PinchukArtPrize та Future
Generations Art Prize (2012), розповіла про сучасне мистецтво в
цілому й поділилась зі школярами своїм творчім досвідом. Вона
розказала, яким чином через
художні засоби можна висловлюватися про актуальні соціальні теми, і проілюструвала це
на прикладі серії власних робіт
«Після кінця», кожна з яких навмисно прикрита матовим склом.
Метою воркшопу було навчити дітей говорити мовою мистецтва про речі, що їх хвилюють. І
організатори досягли мети благодійної ініціативи: як результат
юні митці зробили тимчасову виставку з арт-об’єктів, створених
спільно з художницею.
Плідній співпраці школярів і
майстрині сприяли місце проведення заняття на свіжому повітрі
та комфортна кількість учасників: воркшоп відвідали 15 хлоп-
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ців і дівчат. У дружній атмосфері
молодь охоче ділилася почуттями
в новий для себе спосіб.
«Для мене важливо спілкуватись з іншими митцями, – каже
Леся Хоменко. – Складно розвиватися, якщо ти не підтримуєш
зв’язок з іншими художниками,
тому охоче беру участь у групових проектах. Під час спілкування народжуються найцікавіші
ідеї, особливо, якщо це спілкування з дітьми. Я не читаю лекції, мій воркшоп – це діалог. Мені
важливо почути думку дітей, дізнатися, що їх хвилює».
Задоволені й трохи засмаглі, школярі очікують наступних
майстер-класів у Жашкові, і
вони не за горами! Група Компаній «Нові Продукти» та створений нею благодійний фонд
«Нова Громада» планують і
надалі проводити безкоштовні
воркшопи, залучаючи все більше дітей до творчості. Найближче заняття проведе резидент
PortArtStudio, колажист Євген
Величев (м. Одеса).

Інформаційна довідка:
Про благодійний фонд «Нова Громада»
Благодійний Фонд «Нова Громада» створено Групою Компаній «Нові Продукти» для реалізації соціальних ініціатив у Жашкові, Жашківському районі
й у Черкаській області. Фонд працює за рахунок коштів компанії, діяльність
якої інтегрована в життя місцевої громади. Він підтримує жашківчан і жителів району, сприяючи благоустрою регіону, де розташовані виробничі потужності ГК «Нові Продукти» та проживають родини працівників.
Про ГК «Нові Продукти»
Група Компаній «Нові Продукти» – національний виробник напоїв і
снеків, що працює з 2003 року. В асортименті – 36 найменувань продуктів 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 пластинки CROPS. Продукція експортується до 15 країн світу.
Компанія входить до переліку найбільших платників податків країни й працевлаштовує більш ніж 1 500 осіб. Щодня ГК «Нові Продукти»
обслуговує понад 25 000 замовників і 80 000 торгових точок в Україні
та за її межами.
Більше інформації тут: www.newproducts.ua
Про Платформу для сучасного мистецтва _PCA
Неприбуткова організація, сфокусована на розвитку актуального мистецтва в Києві та Україні. Платформа працює з інноваційними формами
освіти для молодих художників, мистецтвом у публічному просторі, кураторськими й дослідницькими проектами. Організація співпрацює з визнаними митцями та початківцями, міжнародними культурними інституціями,
приватними й корпоративними партнерами. Основна мета: підтримка
українського мистецтва та його демонстрація на міжнародній арені.
Про Лесю Хоменко
Народилась 1980 року в Києві. Із 2004 р. – співзасновниця й учасниця групи Р.Е.П., а з 2008 р. – кураторського об’єднання «Худрада». У
2005 – 2006 роках була резиденткою Центру сучасного мистецтва при
НАУКМА, а 2008-го разом із групою Р.Е.П. відвідала резиденцію в Lepizig
International Artprogram (Ляйпциг, Німеччина). У 2009 та 2011 рр. – фіналістка PinchukArtPrize та Future Generations Art Prize (2012 р., Київ,
Україна). Живе й працює в Києві. Учасниця програми студії для молодих
художників PortArtStudio в 2016 році.

Благодійний фонд «Нова Громада» продовжує підтримувати
навчальний центр Державної прикордонної служби України в Черкаській області (смт Оршанець).
Бронежилети, форма для бійців,
різноманітне військове спорядження, предмети для побуту, медикаменти, питна вода будматеріали –
усе це благодійники регулярно
доставляють прикордонникам.
У липні цього року на прохання адміністрації Центру «Нова
Громада» придбала для закладу
офісне обладнання та витратні
матеріали для принтерів на суму
5728 грн. і заплатила 14200 грн.
за виготовлення презентаційних
буклетів про історію Оршанецького навчального центру.
На звернення ГО «Жашківське
об’єднання учасників бойових дій»
благодійний фонд придбав волейбольну сітку й два м’ячі вартістю
2531 грн.
ГО «Футбольно-спортивний клуб
«Жашків» отримав фінансову допомогу в розмірі 15000 грн. для участі в першості Черкаської області
з футболу 2017 року. Також Клубу
ветеранів плавання «Євро-Львів»
надано допомогу продукцією підприємства «Напої Плюс» для поїздки на змагання з плавання, що
відбудеться цього місяця у Львові.

ФОНД НІКОЛИ
НЕ ЗАЛИШАЄ ЛЮДЕЙ
НАОДИНЦІ З БІДОЮ
У липні цього року троє осіб
звернулося до благодійного фонду «Нова Громада» по допомогу.
Усі отримали належну увагу й підтримку від керівника соціальних
проектів фонду Віктора Погорілого та його помічників.
У домоволодінні Якова Яковича
Заліщука, що живе в селі Тернівка, ще в травні сталася пожежа.
Але й досі він не може відновити
житло через дорожнечу будматеріалів, усе бракує коштів. Тому
чоловік попросив допомогти з
коштами благодійний фонд, що
діє на базі заводу «Напої Плюс».
Благодійники виділили пану Заліщуку 2 тисячі гривень.
Катерині Лозко, жительці села
Побійна, украй знадобилися кошти на подальше лікування сина
Василя, інваліда ІІ групи. Жінка
отримала від «Нової Громади»
матеріальну допомогу в розмірі
2,5 тисячі гривень.
Отримав від фонду 2 тисячі гривень на лікування Микола
Андрійович Волошин, який давно
знав про благодійну діяльність
керівництва ТОВ «Напої Плюс».
У травні – червні фонд «Нова
Громада» надав жителям Жашківщини 20,5 тисячі гривень. Тоді
звернулося десятеро осіб.
Допомога, яку надає благодійний фонд людям у рамках проекту
«Ти не один», хоч і незначна, але
все-таки дає можливість обстежитися в медичних закладах, придбати деякі ліки чи матеріали. А
головне: кожен розуміє, що йому
співчувають і намагаються допомогти.
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ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК
ЗАВОЮВАВ ДВАДЦЯТЬ МЕДАЛЕЙ
НА ЗМАГАННЯХ ІЗ ДЗЮДО
На Жашківщині багато талановитих
дітей, які час від часу стають героями
наших публікацій. Ми вже писали про
знавця ІТ-технологій Максима Левчука,
музиканта Павла Врочинського,
художницю Марію Ремінну… Сьогодні
ж на сторінках нашої газети – юний
дзюдоїст, який крок за кроком здобуває
свої спортивні перемоги, водночас
прославляючи рідне місто.
олодимир Мельник уже
5 років займається дзюдо в
Жашківському дитячо-юнацькому
клубі фізичної підготовки районного відділу освіти, що діє на базі
спеціалізованої школи №1. Обрав
це японське бойове мистецтво не
відразу.
– У першому класі вирішив зайнятися спортом. Думав, що найкраще боксом чи кікбоксингом.
Та мама вагалася, мовляв, це
небезпечно, можна зашкодити
здоров’ю, – згадує свої перші кроки до спорту одинадцятирічний
Володя. – Спортивний комплекс
розміщений у нашій школі. Ми й
пішли туди, щоб ознайомитися,
які ще секції працюють. І тоді я
вперше почув про дзюдо. Вирішив
спробувати. Пам’ятаю, на першому тренуванні бігали з півгодини.
Це я потім зрозумів, що будь-який
спорт потребує сили й витривалості. За кілька занять хотів покинути, але мама мене вмовила не
робити цього. Новачкам спочатку дуже важко, але вони швидко
звикають.

В

Так було й у Володимира Мельника. Із кожним заняттям у наполегливого хлопчика все краще виходили дозволені в дзюдо
прийоми, з’явилося бажання бути
найкращим. До того ж ще й тренер хвалив. Згодом Володя почав
їздити на змагання й отримувати
перші нагороди. Сьогодні вже має
двадцять медалей і не менше грамот. Лише за минулий навчальний рік брав участь у дев’ятьох
змаганнях, майже в кожному був
призером. Торік став переможцем
Відкритого чемпіонату з дзюдо
серед юнаків 2005–2006 років
народження в Корсуні-Шевченківському, на Всеукраїнському
турнірі з дзюдо на призи спортивного клубу «Тріумф» (м. Київ) посів
ІІІ місце, став другим на Відкритому чемпіонаті ДЮСШ «Олімп»
(м. Біла Церква). Цей рік також
приніс успіхи нинішньому призерові трьох областей: Черкаської,
Вінницької й Київської. Володя
отримав бронзу на Відкритому
чемпіонаті з дзюдо Вінницької
області, організованому ФСТ

«Спартак», срібло – на відкритому чемпіонаті ДЮСШ «Олімп» (м.
Біла Церква), а в Корсуні-Шевченківському на Відкритому турнірі з
дзюдо, присвяченому 73-й річниці
Корсунь-Шевченківської
битви,
посів І місце. І це далеко не весь
перелік перемог спортсмена.
– У Жашківському дитячоюнацькому клубі фізичної підготовки дві групи дітей, які займаються дзюдо. Загалом 45 осіб,
зокрема шестеро дівчат. Володя
Мельник – один із найкращих і
найперспективніших моїх учнів, –
розповідає
тренер-викладач
дзюдо, кандидат у майстри
спорту з дзюдо й самбо Володимир Русін. – Дзюдо – ідеальний
вид спорту для дітей. По-перше,
він малотравматичний, навіть безпечніший за футбол. По-друге, це
гарний фізичний розвиток, оскільки робимо гімнастичні вправи, що
тренують усі групи м’язів, застосовуємо елементи йоги. Точкові
удари й больові прийоми для дітей
виключені. Важливо, що цей спорт
привчає до дисципліни, акуратності (у нас білі кімоно), виховує повагу до старших, зокрема батьків.
Роз’яснюю своїм учням, що їхні
навички лише для захисту в повсякденному житті, застерігаю від
сумнівних компаній. Категорично
заборонені наркотики, куріння, алкоголь. У клубі на стенді навіть є
Кодекс честі дзюдоїста, де прописані всі норми поведінки, що відповідають східним традиціям.
Володимир Миколайович пишається кожним своїм учнем. Запевняє, що будь-кого може взяти на

НОВИНИ
ЧЕРКАЩИНА
НА ДРУГОМУ
МІСЦІ ЗА РІВНЕМ
ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ

змагання, бо всі добре знають техніку дзюдо, ніхто під час падіння не
вдариться й у разі поразки мужньо
триматиметься.
– Незалежно від обраного шляху в житті, спорт завжди знадобиться. Знаю це на прикладі своїх
випускників і взагалі людей, які
люблять фізкультуру. Хто в спорті
наполегливий, той такий і в житті, –
переконаний тренер. – От наш мер
Ігор Цибровський – майстер спорту міжнародного класу України з
карате. Попри свою зайнятість він
опікується розвитком спорту в місті. За його підтримки ми провели в
Жашкові вже два турніри з дзюдо.
Думає пов’язати своє життя зі
спортом і Володимир Мельник.
Зараз перераховує здобуті пояси:
білий, жовтий, оранжевий. Кожен
колір свідчить про ступінь кваліфікації дзюдоїста, присвоєння певного рівня «кю».
– Восени складатиму іспити на
зелений пояс, тобто перший юнацький розряд. Зелений – це дозвіл застосовувати больові прийоми, але
нам цього робити на можна, – каже
дзюдоїст. – Звісно, мрію досягти
найвищого рівня «кю» – червоного
пояса, але для цього потрібно ще
багато тренуватися.
Вікторія Білоус

У ЗОЛОТОНОШІ ШКОЛЯР ЗВІЛЬНИВ ТРЬОХ
ДІТЕЙ ІЗПІД ЗАВАЛІВ ПІСЛЯ БУРЕВІЮ
Мешканці Золотоноші ще довго
лікуватимуть рани, нанесені буревієм
у перший день липня. Сотні повалених і
понівечених дерев, розкриті будинки, сараї,
зруйновані паркани, пошкоджені автомобілі.
На превелике щастя, обійшлося без
людських жертв. Найбільше постраждали
від стихії літня жінка, яку зачепило дерево,
та двоє дітей: 10-річний Андрій і його
старша сестричка Аня. Їх привалила стіна
господарської будівлі на території школи
№5. І важко сьогодні навіть уявити, що б
сталося з цими дітьми, якби поруч не було
13-річного Владислава Шульги…
евеличкий на зріст, нічим
не примітний Влад, що нині
навчається у 8-му класі Золотоніської ЗОШ №1 не розгубився
в критичній ситуації і вчинив як
справжній чоловік. Про геройство
хлопчика написала в тижневику «Златокрай» Алла Капля, після чого про вчинок Владислава
Шульги дізналися далеко за межами його міста.
Того фатального дня Владик,
Аня, Андрій і Сашко бавилися,
як і зазвичай, на спортивному
майданчику школи. Десь гуляв і
8-річний Богдан, молодший братик Влада. Приблизно о сьомій
вечора, як тепер пригадує Владик, небо враз затягло хмарами
й почало облітати листя з дерев.
Не встигли діти й оком кліпнути,
як шалений вітер уже метав по
майданчику шифер, із неба си-
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пало градом і боляче стьобало
дощем. Вітрюган завивав і гнув
дерева, як травинки. Над головами кидало гіллям, шматками
зірваного шиферу й металу.
Щоб уберегтися від негоди,
діти вчотирьох побігли до складу й знайшли укриття за однією
зі стін будівлі. Буревій скаженів,
сипав у очі пісок, пил, галуззя,
дрібне каміння, розбиваючись
об перепону, де стояли налякані діти. Владик закрив очі. Не
витримавши натиску вітру стіна
почала завалюватися. Хлопчик
учепився руками за молодий горіх, який ріс поруч. За кілька хвилин, що здалися вічністю, буря
вщухла. Хлопчик розплющив очі
й побачив, що від їхнього сховища лишився тільки куток, а з-під
цегли видніються його друзі.
Першим він звільнив Санька. Той

підхопився на ноги й, перебуваючи в шоковому стані, подався
додому.
Віталій Шульга, батько Влада,
який кинувся розшукувати своїх
дітей, знайшов сина, коли той відкидав цеглу, його руки були в крові. З-під завалу виднілася дитина.
Чоловік почав допомагати. Відкопали Андрійка, а його сестричка
Аня весь час благала: «Владе, не
кидай мене, допоможи!» Дівчинку
також визволяли разом. Віталій
Васильович узяв на руки скривавлене тіло Андрійка, який найбільше постраждав. Аня не могла стати на одну ногу. Чоловік швидко
знайшов машину з водієм, який
погодився відвезти братика й се-

стричку в приймальне відділення
Золотоніської ЦРЛ. Ці дорогоцінні
хвилини й людська небайдужість
зберегли дітям життя!
…Зі шкільних предметів Владик Шульга найбільше любить
фізкультуру й історію, мріє стати
нафтовиком. Хоча таких родовищ
у нашому краї немає, проте, очевидно, цей хлопчина доб’ється
в житті свого. Якось у розмові
батьки, які й досі не можуть оговтатися від пережитого, закинули
Владові: «Пішов би з майданчика
на дві хвилини раніше – і не довелося б усім таке переживати».
На що хлопчик не по-дитячому
серйозно відповів: «Я б то пішов,
а хто б їх тоді відкидав?»

За обсягом виробництва продукції сільського господарства
на одну особу Черкащина займає
другу позицію серед областей
України. За повідомленням Головного управління статистики
у Черкаській області, обсяг продукції сільського господарства
в усіх категоріях господарств за
січень – червень 2017 року, порівнюючи з таким же періодом
2016 року зріс на 0,5%, зокрема в сільгосппідприємствах – на
2,3%.
Так, під урожай 2017 року сільськогосподарські культури посіяно на площі 1188,1 тис. га, з них
у сільськогосподарських підприємствах – 945,1 тис. га (80% від
загальної площі), у господарствах
населення – 243 тис. га (20%).
Зернові та зернобобові культури посіяні на площі 642 тис. га, що
на 3% менше ніж торік, зокрема
пшениця займає 199 тис. га (на
18% менше), ячмінь – 56 тис. га
(на 19% менше).
У сільськогосподарських підприємствах зернові й зернобобові
культури займають 57%, соняшник – 20%, соя – 12%, кормові
культури – 5%, ріпак – 3%, цукрові
буряки – 2%, картопля й інші овочі – 0,6%.

НА ЖАШКІВЩИНІ
УЧНІВ ГОДУЮТЬ
ЗА 8,5 ГРН НА ДЕНЬ
У серпні в сесійній залі Жашківської районної ради відбулося
засідання постійної комісії районної ради з питань освіти, культури,
засобів масової інформації, духовності, молодіжної політики та
спорту.
Про хід виконання рішення районної ради від 19.03.2015 «Про
районну програму «Шкільне харчування» на 2015 – 2019 роки»
присутнім доповів економіст відділу освіти РДА Назар Степанюк.
Він зазначив, що з 1 січня 2017
року відділ освіти Жашківської
РДА організував безкоштовне
харчування 1576 учням 1 – 4
класів і 578 дітям пільгових категорій, серед них 50 сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, 40 дітей-інвалідів,
17 переселенців, 147 дітей учасників АТО та 324 дитини з малозабезпечених сімей. Середня
вартість харчування одного школяра становить 8,5 грн на день: у
місті – 10 грн (кошти місцевого
бюджету), у сільській місцевості – 7,5 грн (5,5 грн – кошти місцевого бюджету, 2 грн – спонсорські кошти).

У ЧЕРКАСАХ ДІТЕЙ
ОПЕРУВАТИМУТЬ
СУЧАСНИМ ЛАЗЕРОМ
Обласна дитяча лікарня придбала нове сучасне обладнання – лазер для видалення пухлин.
Тепер малюків оперуватимуть
за європейськими стандартами:
безболісно й без рубців. Прилад
дозволяє хірургам відмовитися
від скальпеля, наркозу й оперувати вдвічі більше маленьких
пацієнтів. Кошти на придбання
лазера виділили з обласного бюджету.
стор. 5>
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ВОСЕНИ УРЯД ПЛАНУЄ ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ
Головне управління Пенсійного фонду
України в Черкаській області роз’яснює
законопроект «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
підвищення пенсій» №6614 від 22.06.2017,
прийнятий Верховною Радою України в
першому читанні 13 липня 2017 року.
ля зменшення демографічного навантаження на солідарну систему пропонується
зберегти право виходу на пенсію:
у 60 років для осіб, які матимуть 25 років страхового стажу в 2018 році, який щороку
збільшуватиметься на 12 місяців до досягнення 35 років у
2028 році;
у 63 роки для осіб, які матимуть від 15 до 25 років страхово-
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го стажу в 2018 році, який щороку
збільшуватиметься на 12 місяців
до досягнення 35 років у 2028
році;
у 65 років для осіб, які матимуть 15 років страхового стажу,
проте не матимуть 16 років (вимога для виходу в 63 роки) в 2019
році та відповідно в 2028 році
матимуть 15 років, проте не матимуть 25 років (вимога для виходу
в 63 роки).

ЗА ПІВРОКУ В ОБЛАСТІ
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ПОНАД 5000 СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Особам, які не матимуть 15 років страхового стажу, призначатиметься державна соціальна допомога після досягнення 65 років.
Для пом’якшення негативного впливу підвищення вимог до

страхового стажу на перехідний
період пропонується ввести тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим особам, які
не мають необхідного страхового
стажу.

ПРО ЗМІНУ ВІДОМОСТЕЙ ПЛАТНИК
ЄДИНОГО ПОДАТКУ МАЄ ПОДАТИ ЗАЯВУ
Для внесення змін до реєстру платників
єдиного податку при зміні відомостей
(місця здійснення діяльності, податкової
адреси тощо) платник повинен подати
заяву в установлені Податковим
кодексом України терміни.
За бажанням такого платника
контролюючий орган видає витяг із
реєстру платників єдиного податку.
латнику єдиного податку
слід знати, що в разі зміни відомостей (прізвища, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційого номера облікової картки платника податків або
серії та номера паспорта, податкової адреси, місця провадження
господарської діяльності, видів
господарської діяльності й ставок
єдиного податку), зміни до реєстру
платників єдиного податку вносяться в день подання платником
відповідної заяви.
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Відповідно в разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера
паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання
в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника
податків) заява подається упродовж місяця з дня виникнення таких змін.
У разі зміни податкової адреси
суб’єкта господарювання, місця
провадження господарської діяль-

ності, видів господарської діяльності заяву подають платники єдиного податку I і II груп не пізніше 20
числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
У разі зміни податкової адреси
суб’єкта господарювання, місця
провадження господарської діяльності заяву подають платники

єдиного податку III групи разом із
податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому
відбулися такі зміни.
Терміни подання заяви на зміну
ставки й групи платників єдиного
податку визначені в пункті 293.8
статті 293 Податкового кодексу
України.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ УСПАДКОВАНОГО
ПАЮ ДІЗНАЙТЕСЯ ВСЮ ІНФОРМАЦІЮ
ПРО ЦЮ ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
У спадщину від батьків мені дістався пай у
Жашківському районі, є земельний акт на цю
земельну ділянку. Де й коли я можу оформити
спадщину на земельну ділянку, бо живу в Києві.
Тетяна Р.
раво власності на земельну
ділянку в порядку спадкування переходить до спадкоємців
на загальних підставах зі збереженням її цільового призначення.
Однак процес оформлення спадкових прав на земельну ділянку
має свої особливості.
Спадкоємцю необхідно здійснити такі дії. Подати державному або приватному нотаріусу заяву про прийняття спадщини за
місцем відкриття спадщини – це
останнє місце проживання покійного. Цивільний кодекс України
встановлює шестимісячний термін
для прийняття заяви про прийнят-
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тя спадщини, що обраховують із
дня смерті спадкодавця.
Дізнайтеся, чи внесені відомості
про земельну ділянку до Державного земельного кадастру (ДЗК),
чи є в наявності документи, що
підтверджують право власності
померлого на земельну ділянку,
чи присвоєний земельній ділянці кадастровий номер. Отримати
офіційну інформацію можна в районному відділі Держгеокадастру.
Нашій читачці слід звернутися до
відділу у Жашківському районі
Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.
Буває так, що земельна ділянка

НОВИНИ

належала спадкодавцю згідно з
правом власності на підставі державного акту. Але в ДЗК відсутні
відомості щодо присвоєння такій
земельній ділянці кадастрового
номера. Тоді процес оформлення спадщини уповільнюється.
Спадкоємцю треба звернутися до
землевпорядної організації, яка
має в своєму штаті сертифікованих інженерів-землевпорядників,
де розроблять технічну доку-

ментацію про встановлення меж
земельної ділянки фактично (на
місцевості), погодять її в необхідних установах та отримають витяг
із ДЗК. Цей документ потрібно
подати нотаріусу для прийняття спадщини на земельну ділянку. Технічну документацію щодо
встановлення меж земельної ділянки розробляють на ім’я спадкодавця, а сам витяг із кадастру
видається на ім’я спадкоємця, що
зазначений у запиті нотаріуса.
Нотаріус, отримавши витяг із
кадастру, проводить усі необхідні
заходи щодо належного оформлення спадкової справи й видає
спадкоємцеві свідоцтво про право
на спадщину на земельну ділянку.
Одночасно нотаріус реєструє права власності на земельну ділянку
за спадкоємцем у Державному
реєстрі речових прав на нерухоме
майно й видає витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Шановні читачі!
Газета «Нова Громада» запровадила рубрику «Юридичні консультації». Свої запитання надсилайте
на електронну адресу pogoriliy@nova-gromada.com.ua або телефонуйте за номером (04747) 6-00-41.

Як повідомили в управлінні обслуговування платників ГУ ДФС
у Черкаській області, за півроку
кількість нових зареєстрованих
суб’єктів господарської діяльності
регіону становить 5317. Зокрема
800 юридичних осіб і 4517 фізичних осіб – підприємців. Для порівняння, за шість місяців минулого
року зареєструвалося 4115 платників (у т.ч. 3178 ФОП).
Водночас на 1 липня 2017 року
припинено 6878 суб’єктів господарської діяльності: 373 юридичні особи та 6505 – ФОП. Торік у
січні-червні було припинено 3280
платників: 223 юридичних осіб і
3057 фізичних осіб – підприємців.
Станом на 1 липня в Черкаській
області на податковому обліку в
органах ДФС перебувало 28636
юридичних осіб та 48269 фізичних
осіб – підприємців. Торік на цю
дату обліковувалось 27200 юридичних осіб і 51622 ФОП.
Кількість зареєстрованих на той
же час платників у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників
податків Черкаської області 1 244
533. На 1 липня 2016 року в реєстрі перебувало 1 248 156 осіб.
Збір податку на додану вартість
за січень-червень у Черкаській області, порівнюючи з відповідним
періодом 2016 року, збільшився
на понад півмільярда гривень, або
удвічі, й становить 1012,5 млн.
гривень.

В УМАНІ НЕЗАБАРОМ
З’ЯВИТЬСЯ ПРИТУЛОК
ДЛЯ ТВАРИН
Будівництво притулку для бездомних тварин, що нині триває в
Умані, планують завершити вже
до кінця цього року. Будівлю зводять на території, що належала
тамтешньому КП «Теплокомуненерго». А оскільки підприємство
не використовує цю земельну ділянку, міська рада вирішила побудувати тут притулок для тварин.
Проект розроблений за сучасними стандартами й відповідає
всім європейським вимогами
щодо поводження з тваринами.
Зокрема в приміщенні передбачено відокремлені приймальні, карантинні, хірургічні відділення, також створено необхідні умови для
персоналу тощо. Орієнтовна ж
кількість стерилізованих і вакцинованих проти сказу тварин сягатиме 30 тис. особин на рік.

ЧЕРКАЩАНАМ
ВІДШКОДУВАЛИ
217 МЛН ГРН ПДВ
Кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість
на 1 липня – 6089 осіб, торік на
цей час – 5721. Про це повідомили
у ГУ ДФС у Черкаській області.
За січень – липень 2017 року
103 платники податків Черкащини отримали бюджетне відшкодування податку на додану вартість
в сумі 231,8 млн грн. За 6 місяців
минулого року 86 платникам відшкодовано 217,5 млн грн податку.
Збір податку на додану вартість за січень – червень у Черкаській області, порівнюючи з
відповідним періодом 2016 року,
збільшився на більше ніж півмільярд гривень, або удвічі, й становив 1012,5 млн грн.
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Жашківчанка
Людмила пам’ятає,
як її приголомшив
страшний діагноз,
адже й гадки не
мала, що таке
може трапитися
саме з нею. Чула про
рак молочної залози,
але вважала, що
в неї немає ніяких
причин захворіти на
цю недугу. Заміжня,
має двох дорослих
дітей, не палить, не
вживає спиртного,
травм не було…
Тому жінка, яка не
хоче називати своє
справжнє ім’я й
місце проживання,
не йме віри, звідки
взялася хвороба.
ама якось випадково нащупала в себе ущільнення.
Та все не було часу звернутися в
районну поліклініку. Якраз тоді
донька закінчувала школу, випускний. Мене нічого не боліло, тільки
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Я БУДУ ЖИТИ? 
ВІДРАЗУ ЗАПИТАЛА ПАЦІЄНТКА
ХІРУРГАОНКОЛОГА, ДІЗНАВШИСЬ,
ЩО В НЕЇ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

до цього десь із півроку здавалося,
ніби серце турбує, – згадує 42-річна Людмила, якій торік зробили
операцію в обласному лікувально-діагностичному мамологічному
центрі Черкаського обласного онкологічного диспансеру. – Поїхала
до лікарів аж через два місяці.
Спочатку зробили ультразвукове
дослідження, там мені й порадили
звернутися до хірурга.
Після обстеження в Жашків-

ській районній поліклініці хірург
написав направлення й підкреслив щось червоною ручкою. Пацієнтка все зрозуміла…
– Дає мені направлення й каже,
що треба якнайшвидше їхати в
Черкаси, – розповідає Людмила.
– Я була дуже налякана. Тому, не
роздумуючи, наступного дня поїхала.
У поліклініці Черкаського обласного онкодиспансеру зробили
мамограму, УЗД.
– Зайшла до онкохірурга Володимира Дмитровича Кушніра й
перше, що запитала його, чи буду
я жити. А він: «Стовідсотково дає
життя Бог, а ми даємо 80 відсотків», – вже зараз усміхається
жінка. – Сказав, що пухлину треба
видалити, й усе буде добре. У лікарні я потрапила до Олега Васи-

льовича Тюріна, він дуже хороший
спеціаліст і чуйна людина.
Операція пройшла успішно, лікарі видалили утворення розміром до двох сантиметрів. Тепер
Людмила, пройшовши реабілітацію, перебуває на обліку в мамологічному центрі, де лише торік
прооперовано 12 жашківчанок.
– У мене навіть не було мастопатії, двох дітей годувала більше
року, ні абортів не робила, ні в
кого в роду не було раку грудей,
тому цей діагноз був для мене, як
грім серед ясного неба. Однак не
падаю духом, знаю, що все буде
добре. І я не одна така, лише в
палаті нас було четверо, і що цікаво: в усіх проблеми з лівого боку,
– каже Людмила. – Жінки мають
приділяти увагу своєму здоров’ю,
вчасно обстежуватися. Це сто-

сується й молодих дівчат, бо, на
жаль, ця хвороба не зважає на вік.
В Україні кожні 30 хвилин діагностують рак молочної залози
й щогодини від цієї хвороби помирає жінка. Щорічно 16 тисяч
захворює й 8 тисяч іде з життя.
Причина такої високої смертності – пізня діагностика. Саме тому
торік благодійний фонд «Нова
Громада» провів у Жашкові акцію
здоров’я. На території ТОВ «Напої
Плюс» чотири дні працював пересувний мамограф. Двісті жінок
району віком від 40 років обстежилися на рак молочної залози.
Виявлено один випадок злоякісної пухлини й 26 – доброякісних
утворень. Усіх направлено до
медзакладів.
Уляна Царюк

ЯК ПОЗБУТИСЯ ПЕЧІЇ
Відчуття печіння за грудиною або
в надчеревній ділянці, що часто
поширюється вгору до глотки, спричинене
закиданням кислого шлункового
вмісту (неперетравленої їжі й соляної
кислоти) у стравохід. Це виникає через
недостатність функції нижнього
сфінктера стравоходу, що перешкоджає
зворотному надходженню їжі зі шлунка.
ечія виникає як наслідок деяких захворювань: гастрит,
холецистит, виразкова хвороба з
підвищеною кислотністю, грижа
стравохідного отвору діафрагми
тощо. Пов’язана печія не тільки з
викидом кислотного вмісту шлунка в стравохід, а й з порушенням
моторики дванадцятипалої кишки,
стравоходу й шлунка.
Такі симптоми можуть виникнути й у здорової людини через
особисту нестерпність до того чи
іншого продукту харчування, вжи-
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вання гострих продуктів, надмірної
кількості алкоголю.
Причини виникнення печії різні.
Але деяких порад треба дотримуватися всім, щоб позбутися цих неприємних відчуттів.
1. Завжди ретельно пережовувати їжу: приблизно по 50 жувальних рухів для кожного шматка. Як
заведено в йогів, тверду їжу потрібно пити, а рідку – їсти.
2. Відмовтеся від перекусів. Через півгодини після їжі виділяється
травний сік, який заповнює шлунок

разом із їжею. Коли ви починаєте
перекушувати, тим самим пхаючи
в шлунок додаткову їжу, травному
соку залишається тільки виділятися в стравохід. От і печія!
3. Різні чіпси, крекери, солоні горішки зазвичай вживають між основними прийомами їжі, що прямо
суперечить попередньому пункту,
тому варто від них зовсім відмовитися.
4. Їжте тоді, коли ви голодні.
Відчуття голоду означає, що шлунок уже перетравив те, що в ньому
було.
5. Відмовтеся від кави, шоколаду, томату й цитрусових.
Народні засоби
для лікування печії
Як і ліки від печії, засоби народної медицини вважаються тимчасовими. Тому до того, як гастроентеролог визначить справжню
причину виникнення цього симптому, можна скористатися одним із
рецептів.

Старожили рекомендують від печії вживати напій із калинового варення
● Із давніх-давен успішно застосовують такий простий засіб,
як ячмінь чи овес. Потрібно лише
пожувати кілька зерен упродовж
декількох хвилин, ковтаючи при
цьому слину, щоб печія зникла.
● Товчені волоські горіхи або
мигдаль вживати по 1 столовій
ложці.
● Свіжий сік сирої картоплі пити
двічі на день по 1 столовій ложці.
При сильній печії можна вживати
по дві ложки.
● Допомагає мінеральна лужна
вода в скляних пляшках. Не вживайте харчову соду – вона шкідлива для шлунка!

● Насіння льону допомагає нейтралізувати кислотність шлунка.
Щоб приготувати ліки від печії,
необхідно три чайні ложки насіння
льону, перемеленого в кавомолці,
залити склянкою окропу й настоювати 10–12 годин. Отриманий
настій пити перед і після прийому
їжі по одному ковтку. Кисіль, що
залишиться, випити перед сном.
Такий відвар не тільки допомагає
позбутися печії, а й корисний при
атеросклерозі, адже містить велику кількість омега-3.
● Допомагають такі прянощі, як
кардамон, чай із корицею, чай з імбиром.

В ОСІНЬ  БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
вставали, із заходом – лягали. Тому
якщо мучить сонливість, краще відкладіть роботу й відпочиньте. Щоб
млявість не позначилася на роботі,
заздалегідь плануйте свої справи.

Найгірше людина почувається в період
зміни однієї пори року іншою, особливо –
під час теплого літа похмурою дощовою
осінню. До того ж осінь традиційно
вважається часом пригнічення, нудьги
й застуд. Тому варто змінити цей
стереотип і скористатися осінню як
сезоном насичення вітамінами, яскравих
барв, теплих спогадів про літній відпочинок
і грандіозних планів на майбутнє!
Висипайтеся, загартовуйтеся,
збалансовуйте емоції
Восени важко не тільки тілу, а й
психіці. Сонячних днів меншає, світає також дедалі пізніше, хоча прокидатися все одно потрібно в один і
той же час. Відтак людина не висипається, дратується, стає безсилою.
Збадьоритися й відчути радість життя восени допоможе спілкування з
природою, домашніми улюбленцями,
ходіння в гості, хобі. Отже, знайдіть
те, що вас найбільше тішить.

Вітамінізуйтеся,
але не переїдайте
На початку осені більше вживайте вітамінів у натуральному
виді. Фрукти й овочі, яких цієї пори
дуже багато, мають мінімальний
уміст нітратів. Їхній сік – це біологічно-активна рідина, що може поновлювати захисні функції організму краще, ніж звичайна вода.
Їжте всього потрошки, 4 – 5 разів на день. Якщо переїдати, то через надмірне перевантаження пе-

Чай і каву замініть
трав’яним чаєм
У перехідний період не зловживайте стимуляторами: чаєм, кавою,
алкоголем. Вони лише збуджують
нервову систему й перешкоджають
її нормальній роботі. Пийте трав’яний чай із липи, ромашки, м’яти, листя суниці, чорної смородини тощо.
Дуже корисний відвар вівса.

чінка гірше вироблятиме антитіла
й інтерферони. Усім корисні каші,
кисломолочні продукти, нежирне
м’ясо, а ось жирної їжі уникайте.
Займіться профілактикою
хронічних захворювань
Якщо маєте хронічні захворювання, відвідайте лікаря, займіть-

ся профілактикою загострень. На
осінь дозріває не лише урожай: так
само визрівають недуги.
Не перепрацьовуйте
Восени знижується працездатність. Це не дивно. Адже до того,
як з’явилася електрика, люди жили
узгоджено з сонцем: зі сходом

Одягайтеся відповідно
до погоди
Ранки й вечори стають прохолоднішими, проте вдень теплішає,
інколи навіть спекотно. Виникає
спокуса не одягати на себе зайве.
Легковажність обертається застудою, вірусними інфекціями, бо
через переохолодження слабшає
опірність організму.
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Початок
навчального року
для багатьох
батьків стає
справжнім
випробуванням,
коли з’ясовується,
що дитина
категорично не
хоче йти до школи.
У такій ситуації
найчастіше
батькам
насамперед
необхідно
заспокоїтися: їхня
проблема досить
поширена й має
декілька рішень
залежно від тієї
причини, з якої
дитина не хоче йти
до школи.

ЯКЩО ДИТИНА НЕ ХОЧЕ ЙТИ ДО ШКОЛИ
таке буває часто,
 Д ійсно,
що діти не хочуть ходити
до школи. І ця проблема простежувалася в кожного покоління. Річ у тім, що дитина майже
завжди хоче гратися, гарно
проводити час, спілкуватися з
друзями. А школа – це вже дисципліна, режим дня, відповідальність, до того ще й важкі
підйоми вранці. Зміна звичного
легкого життя – найпоширеніша
проблема нелюбові до школи, –
пояснює кандидат психологічних наук, доцент, завідувач
кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського
національного
університету ім. Б. Хмельницького Інна
Кукуленко-Лук’янець. – Окрім
того, у школі діти змушені вчити всі предмети, а не лише ті, які
подобаються. А якщо є дисципліни, що дитині важко сприймати
або вона їх не розуміє, це лише
посилює її нелюбов до навчання.

У такому разі Інна Володимирівна радить батькам урівноважити стан свого школярика,
додавши в його життя побільше
улюблених справ поза школою.
Це можуть бути секції, улюблені гуртки, спілкування з друзями, книги, музика тощо. Але це
обов’язково має подобатися
дитині. Тоді її внутрішній стан
буде збалансований. Якщо ж рівень тривоги високий і в дитини
з’являється погане самопочуття,
вона дуже нервує, плаче – значить причина серйозніша. Можливо, наявний конфлікт із однокласниками чи вчителями. Не
дай Боже, над нею насміхаються,
присутній негатив по відношенню до неї. Отже, треба обов’язково з’ясувати ситуацію. Добре,
коли дитина розповідає, але вона
може й замкнутися.
– Раджу батькам не втрачати
довіру своїх дітей, можна про
все дізнатися в ігровій формі

або під час відвертої розмови.
Розповісти синові чи доньці,
що це не так страшно, що всі
через це проходять, а ще краще – навести приклад із власного досвіду. Якщо проблема не
вирішиться, то потрібно звер-

нутися по допомогу до дитячого психолога, але краще не до
шкільного, а знайти альтернативного незалежного фахівця.
У будь-якому разі, дитина має
завжди бачити любов і підтримку батьків.

ХАРЧОВА МІЛЬ НЕ ЛЮБИТЬ ЧАСНИКУ Й ОЦТУ
Ця комаха може завестися навіть у дуже
чистій кухні й нанести значний збиток
продуктам. Помітивши метеликів у
квартирі, треба діяти негайно! До речі,
харчова міль більша за платтяну й
крильця в неї темніші. Важливо розрізняти
ці види, щоб знати де і як вести боротьбу
зі шкідником.
● Якщо з’явилися метелики, то є й гусінь. Ретельно огляньте всі пакети та ємності з
крупами, внутрішні кути шафок.
Міль також любить селитися в
сухофруктах, горіхах, борошні,
спеціях, сухому кормі для тварин, печиві й цукерках. Шукайте кокони й павутину, плести
яку міль любить на кришках
банок і швах пакетів із продуктами.
● Виявивши «вогнища зараження», викидайте його, не роздумуючи. Шкода, звичайно, але

нічого не поробиш... Ретельно
вимийте шафки оцтом або борною кислотою, підходить і просто мильний розчин із краплями
лимонного соку. Щілини обробіть пензликом, змоченим в оцті.
Через 30 хвилин змийте все чистою водою й витріть рушником
насухо.
● Для відлякування цих комах
на поличках покладіть надрізані зубчики часнику або палички кориці. Шкідники також не
люблять запаху м’яти, лаванди,
полину, лаврового листа й гвоз-

дики. Час від часу змінюйте засоби боротьби з харчовою міллю: вона може адаптуватися до
нових умов.

ВИДАЛЯЄМО ПОДРЯПИНИ
НА МЕБЛЯХ
Видалити
подряпини на
меблях звичайними
народними
способами
повністю не
вдасться, але
добре замаскувати
їх вийде напевно.
Підбираємо за кольором
меблів крем для взуття
Наносимо його невелику кількість на подряпину й залишаємо
на півгодини. Після цього видаляємо надлишки крему, а подряпину поліруємо сухою вовняною
тканиною.
Використовуємо йод
Якщо меблі мають колір темних сортів дерева, то можна
затонувати подряпину настоянкою йоду. Акуратно наносите
йод на подряпину. Можливо,
знадобиться нанести кілька
шарів, щоб пасувало під тон
меблів. Однак з часом йод випаровується й потрібно буде
оновлювати.

Ядро волоського горіха
Якщо меблі не дуже темні, то
подряпину можна потерти шматочком ядра волоського горіха.
Олія та йод, які містить ядро горіха, добре маскують подряпини
на меблях. Зробіть кілька таких
процедур і протріть подряпину
сухою серветкою, щоб видалити
жирні розводи від горіхової олії.
Цей спосіб підійде для потертих
місць і не глибоких подряпин на
меблях.
Меблевий віск
У меблевому або господарському магазині купуєте меблевий віск у тон ваших меблів. Віск
буває м’яким і твердим, у вигляді олівців або брусочків. М’який
віск потрібно просто втерти в
подряпину чи тріщину, потім
прибрати надлишки й відполірувати. Твердий віск спочатку потрібно розігріти або розтопити,
а потім заповнити ним тріщину.
Даємо воску застигнути, прибираємо зайве й поліруємо.
Кольорові олівці
Підберіть олівець за кольором
меблів, витягніть грифель і роз-

топіть його. Отриманою масою
закладіть подряпину, дайте охолонути й приберіть зайве. Залишиться лише відполірувати.
Морилка для дерева
Обрати в магазині чи на ринку
відповідну за кольором морилку.
Вона буває як порошковою для
розведення або готовою в розчині. Наносите морилку губкою
на подряпину, зайве витираєте
й даєте просохнути. Якщо подряпина посвітлішала, то повторіть
нанесення. Морилка просочує
деревину й не маскує її структуру. Після морилки подряпину або
тріщину краще вкрити прозорим
лаком.
Оливкова олія й оцет
Суміш готується так: змішати
3/4 чашки олії й оцту 1/4. Цією
рідиною може бути усунена подряпина на лакованих меблях: її
лише потрібно натерти й витерти
насухо ганчіркою.
Заварка чорного чаю
У 30 мл окропу заварити пакетик чаю, дати настоятися, змочити ватку й протерти подряпину.

Найкращий спосіб усунути
проблему – профілактика
Щоб захистити себе від ненажерливих квартирантів, скори-

стайся простими рекомендаціями.
Борошно, крупи та інші сипучі
продукти не купуйте про запас.
Розраховуйте, щоб з’їсти їх за 3 –
4 тижні, а потім придбати свіжі.
Усі продукти зберігайте в
скляних, щільно закритих ємностях. Якщо паразит і був принесений із магазину в пакеті, то
через скло виявити його набагато легше. До того ж уміст однієї банки викинути простіше, ніж
усе зі шафи.
Міль не любить часнику. Почистіть кілька зубчиків і помістіть
у кожну ємність, де зберігаються
сипучі продукти. Міль не витримує високих температур, тому,
якщо накупили крупи у великій
кількості, висипте її на деко й
гарненько прогрійте в духовці.
Цей шкідник боїться й низьких
температур: пакет із крупою або
борошном покладіть на ніч у морозилку.
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ХРІН ЛІКУЄ СУГЛОБИ Й ЗАГОЮЄ РАНИ
Пекучо-пряний овоч, який так часто
вживаємо як приправу, робить смак будьякої страви більш пікантною, підвищує
апетит і, що важливо, має багато
корисних властивостей. Популярний у
кулінарії хрін не менш затребуваний і в
народній медицині.
віжий сік кореня містить
аскорбінову кислоту, тіамін,
рибофлавін, каротин, жирну олію,
крохмаль, вуглеводи (74%), смолисті речовини й білкову речовину – лізоцим, що має антимікробну
властивість. Хрін багатий на мінеральні речовини: калій, кальцій,
магній, залізо, мідь, фосфор, сірку
тощо.
Сьогодні препарати на основі
свіжого соку, коренів і листя хрону
звичайного медицина використовує в комплексній терапії ускладнень після перенесеного грипу, від
суглобного ревматичного болю,
радикулітів, подагри, сечокам’яної хвороби, гострих гепатитів,
дискінезії жовчних шляхів, атонії
кишечника. А ще для зняття на-

С

бряків різної етіології, загоювання
ран, потогінної й сечогінної дії. З
настою хрону, що має властивості
дезінфікування, роблять примочки, компреси й промивання. Таке
його застосування вбиває інфекції,
сприяє якнайшвидшому загоєнню
гнійних ран, виразок і опіків.
У лікуванні ревматизму й подагри допоможе настоянка тертих
коренів хрону на столовому оцті,
лимонному сокові або горілці.
Спочатку упродовж 2 тижнів 50 г
тертого хрону витримують у 250
мл столового оцту (лимонного соку
або горілки) у герметично закритому посуді в темному прохолодному
місці. Потім суміш проціджують,
додають до фільтрату 1,5 л холодної кип’яченої води й збовтують.

АНЕКДОТИ
Помер старий багатій. Уся родина зібралася в нотаріуса,
з нетерпінням чекають оголошення заповіту. От нотаріус
читає:
– Я, Василенко Степан Петрович, перебуваючи у здоровому розумі та ясній пам’яті, не страждаючи на психічні
розлади, усі свої гроші витратив перед смертю…
✱✱✱
– Тату, мене мaмa сьогодні двічі сварила!
– За що, синку?
– Першого рaзу, коли я їй показав щоденник із двійкaми
й зауваженнями вчителів, a другого – коли вона дізналася, що це її шкільний щоденник!
✱✱✱
Біля входу до крамниці стоять і розмовляють із десяток
чоловіків. Один із них каже:
– Хлопці, а в кого в сім’ї жінка керує? Зробіть крок вперед!
Усі зробили крок, а один лишився на місці. Його обступили:
– Слухай, розкажи, як тобі це вдається?
– А що я? Мені дружина сказала: «Стій тут, нікуди не йди!»
✱✱✱
– Де ви порадили б нам розташувати намети? – питають
туристи місцевого жителя.
– Внизу, на лузі. Там вже стоїть із десяток наметів.
– А якісь розваги у вашій місцевості є?
– Так! Раз на тиждень я випускаю на луг свого бичка.
✱✱✱
Цікаво: у скільки разів подорожчає бензин, якщо нафта
буде безплатною?
✱✱✱
Купив пачку чаю. На ній написано: «Чайне листя зібране в Індії, на Цейлоні й у Китаї. Упаковано в Україні.
Насолоджуйтеся смаком справжнього англійського
чаю!»

Лікарський засіб готовий. Щоправда, використовувати його слід
лише для компресів на хворі суглоби, тривалість процедури не більш
ніж 30 хв.
Цей же засіб гарно освіжає шкіру обличчя, допомагає відбілити
ластовиння.
Проте не слід забувати про протипоказання й побічну дію хрону.
Зокрема, лікарі не рекомендують
вживати його людям із виразковою хворобою шлунку й дванадцятипалої кишки, хворим на гастрит
із підвищеною кислотністю, бронхіальну астму, при захворюваннях
нирок або сечовивідних шляхів. У
будь-якому разі консультація фахівця завжди необхідна.
Домашній хрін із буряком
Потертий хрін або соус із нього – улюблена приправа до м’ясних блюд. Для приготування хрону
з буряком потрібні: корені – 300 г,
буряк – 3 шт., цукор – 1 ст. ложка, сіль – 1 ст. ложка, оцет – 1/2
склянки, гаряча вода – 2 склянки.
Спочатку потрібно промити хрін
і буряк та очистити їх від шкірки.
Потім вимочуємо хрін із буряком
у холодній воді упродовж години. Після цього натираємо хрін
на тертці. Якщо не можете витримати специфічного запаху, тоді
пропустіть його через м’ясорубку,
попередньо вдягнувши на виході
з м’ясорубки пакет, закріплений
гумкою. Буряк пропускаємо через
м’ясорубку в ту ж ємність. Змішуємо хрін із буряком. Заливаємо
суміш гарячою водою. Додаємо
цукор, сіль і оцет за смаком і ретельно перемішуємо. Коли хрін
трохи постоїть, він стане м’якшим.
Готову закуску ставимо в холодильник, попередньо розфасувавши у баночки.

З УСІХ КОРЕНЕПЛОДІВ ПЕРШИМИ
СЛІД ВИКОПУВАТИ СТОЛОВІ БУРЯКИ
На відміну від моркви чи редьки, буряки
дуже виступають над поверхнею ґрунту,
тому не захищені від холоду. Вони
пошкоджуються навіть невеликими
осінніми заморозками. Тож збирайте ці
овочі з грядки ще за тепла – наприкінці
вересня чи в перших числах жовтня.
е можна, щоб зібрані буряки
лежали на сонці, тому складіть їх у купи. Незначне підсушування допускається лише тоді,
коли коренеплоди необхідно очистити від великих грудок прилиплого мокрого ґрунту.
Відразу після викопування видаляють гичку, адже вона продовжує
випаровувати вологу, забираючи її
з овочу. Проте це листя не обрізуйте ножем, адже тоді буряки пошкоджуються й починають псуватися.
«Чуб» краще скручувати руками.
Відтак овочі будуть цілі та краще
зберігатимуться.
Перед закладанням у погріб посортуйте. На зиму вибирайте лише
здорові й неушкоджені коренеплоди діаметром 8 – 14 см.
Тримайте буряки насипом чи
розкладеними по картоплі. Також
добре вкладати їх у ящики, пересипаючи піском. Оптимальна температура зберігання + 2°С, відносна
вологість повітря – в межах 85 –
90%.

Н

Моркву викопують у жовтні
Саме в осінні дні в коренеплодах
інтенсивно накопичуються поживні
речовини й вітаміни. Однак викопати солодкі корінці треба обов’язково до заморозків, інакше взимку
вони загниватимуть. У морквин обрізають листя, щоб воно не відростало в підвалі (тоді коренеплоди

втратять смак). Зберігають моркву
в мішках із піском. Якщо моркви небагато, її можна «викупати» в глині, розведеній із водою. У такому
«чохлі» коренеплоди не гниють і не
втрачають корисних властивостей.
Поради бувалих
Після збору врожаю не залишайте на городі рослинні залишки,
особливо пагони, уражені фітофторою. Вивезіть їх геть або ж спаліть
і прикопайте.
Щоб захиститися наступного
року від колорадського жука, заготуйте зараз листя горіха й тополі.
Восени, перекопуючи грядки, додайте в ґрунт.
Цікавий спосіб зберігання часнику: почищені зубчики складають
у банку й заливають олією (соняшниковою, оливковою чи кукурудзяною). Закривають капроновою
кришкою з невеличкими отворами.
Такий часник зберігають у холодильнику упродовж зими. Олію додають до салатів.

РЕЦЕПТИ КОНСЕРВУВАННЯ
БАКЛАЖАНІВ
Із помідорами
Потрібно: 2 кг баклажанів, 1 кг
неперезрілих помідорів, 3 – 4
зубчики часнику, можна 1 стручок гіркого перцю, 2 ст. ложки
оцту, 2 ст. ложки цукру, 1 ст. ложка солі.
Баклажани помийте, поріжте середніми шматочками, засипте сіллю й залиште на 20 – 30 хв., щоб
вийшла гіркота. Потім промийте
водою.
Обсмажте баклажани на олії.
Помідори поріжте невеликими
скибочками. Подрібніть часник і
гіркий перець. З’єднайте гарячі
баклажани з помідорами, гірким
перцем і часником, додайте сіль,
цукор, оцет і акуратно перемішайте.
Розкладіть по банках, простерилізуйте 20 – 25 хв. і закатайте.
Із болгарським перцем
і морквою
Інгредієнти: 4 кг баклажанів,
1 кг болгарського перцю, 1 кг
моркви, 500 г цибулі, 3 зубки
часнику, пучок зелені (петрушка, кріп), 200 мл олії, 100 мл
9%-го оцту, 1 ст. ложка цукру,
2 ст. ложки солі.
Приготування. Зрізати хвостики
з баклажанів, помити, наколоти з
усіх боків виделкою й проварити в
киплячій солоній воді 5–10 хвилин
залежно від розміру плодів.
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Розповсюджується безкоштовно

Відварені овочі покласти під
гніт приблизно на 40 хвилин,
щоб із них вийшла зайва рідина. Почисти баклажани від
шкірки й порізати середніми
кубиками. Болгарський перець
порізати невеликими кубиками.
Подрібнити цибулю й зелень.
Моркву потерти на крупній
тертці. Часник потовкти. Часнику брати небагато, щоб він
дав лише аромат страві, а не
гостроту.
З’єднати всі овочі, посолити,
додати цукор за смаком, оцет,
олію, перемішати й поставити в
холодильник на 2 години, щоб
овочі трохи пустили сік. Настояні баклажани розкласти у підготовлені чисті банки й поставити стерилізуватися: літрові
банки – на 50 хв., півлітрові –
на 40 хв.
Закатайте баклажани кришками, укутайте ковдрою й залиште
до повного охолодження.

Адреса для листів: 01601, м. Київ,
площа Спортивна, 3
Тел. (044) 502 99 00
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Баклажани «Вогник»
Інгредієнти: 5 кг баклажанів,
2,5 кг червоного або жовтого болгарського перцю, 4 – 5 стручків
гострого червоного перцю, 200 г
часнику, пучок зелені петрушки
й кропу, 0,5 л олії, 250 мл 9%-го
оцту, 2,5 столових ложки солі.
Овочі помийте й почистіть. Баклажани поріжте великими шматочками, посоліть і залиште на
півгодини, щоб зійшла гіркота.
Потім відваріть баклажани в киплячій воді приблизно 5 хв. Пропустіть через м’ясорубку часник,
перець, кріп і петрушку. Додайте до овочевої суміші сіль, оцет,
олію, перемішайте й закип’ятіть.

Із баклажанів злийте воду, додайте часниково-перцево-соляну суміш, перемішайте й розкладіть по банках.
Простерилізуйте
баклажани
15 – 20 хв. і закатайте.
Смачного!
Надруковано: ПП «ЮиС», 04114
м. Київ, вул. Новозабарська, 21
тел. (044) 501-44-63,
468-93-86;
Наклад: 5 000 прим.

