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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
РАЙОНУ ДАСТЬ ПОШТОВХ ДЛЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У минулому номері ми
розповіли про Олексія
Гриценка – лідера ГО
«Автомайдан», члена
ради громадського
контролю Національного
антикорупційного бюро
України та конкурсних
комісій, сина голови
партії «Громадянська
позиція» Анатолія
Гриценка. Оскільки Олексій
Анатолійович має родинне
коріння на Черкащині,
він турбується про
розвиток нашого краю.
Ідеями молодого політика
поцікавився керівник
соціальних проектів
благодійного фонду «Нова
Громада», депутат
Черкаської обласної ради
Віктор Погорілий.
В. П. Олексію, сьогодні багато говорять про
децентралізацію, значення громад у розвитку
територій. Звісно, це все важко починати, ламати стереотипи, запевняючи людей, що багато що
залежить саме від них. Цікава ваша думка як
молодого політика з цих питань.
О. Г. Розвивати регіони без активної участі
людей, звісно, неможливо. Створення нових
робочих місць, належних умов праці, забезпечення медичним обслуговуванням, покращення
побуту – все це пріоритетні завдання влади.

Європейські розвинені країни відходять від політики субсидіювання сільського господарства.
Дедалі популярнішою стає думка, що необхідно
спрямовувати фінансові ресурси на розвиток
сільських територій. Адже за прямої державної підтримки фермера інфраструктура села
не розвивається, оскільки кожен приватний
підприємець думає про свій прибуток, а не про
захист довкілля чи будівництво дороги. Тому
в умовах обмежених ресурсів, які виділяють
із державного бюджету України на сільське
господарство, необхідно більше стимулювати
розвиток інфраструктури сільських територій,
що у свою чергу сприятиме залученню нових
інвестицій і розвитку економіки села, а отже, й
району в цілому.
В. П. Проте важливо залучати до цих процесів самих людей.
О. Г. Для цього треба навчити їх об’єднуватися, допомагати одне одному. От почати, наприклад, із простого – конкурсу… сала. Мета
цього – згуртувати народ, а також запровадити
бізнес-ідею. Це має бути комерційна точка збору, що приваблювала б інших, стала б родзинкою туристичних маршрутів. От берете й ставите на трасі біля Жашкова цивільно облаштовані
ряди з певним продуктом і популяризуєте в
Україні цю точку. Якийсь період робіть це безкоштовно, потім поступово-поступово рекламуйте, створюйте можливості для охочих розвивати цю справу надалі. Після цього люди вже
самі повинні включатися в усі ці процеси.
У Голландії є така фішка – оселедець. Я сім
місяців прожив у Голландії. Так от, там приїжджає пересувна будка, станція фіш-маркет.
Зараз популярні всі ці фестивалі вуличної
їжі. Окрім сала, подивіться, що там може бути
ще. Візьміть свинину... Фестиваль шашлику, що
завгодно, буженини, свiжини якоїсь – у голові
накручується все, що завгодно.
Безперечно, сало – це наша фішка. Ось візьмемо Південну Америку. Один бізнесмен узяв
по суті американську кухню, назвав її перуанською традиційною кухнею, повідкривав по
всій країні перуанські ресторани. І от результат: там така черга, що за два місяці треба
столики замовляти. Він створив гастро-тури по
Перу. Всі, хто приїжджає в цю країну, так чи
інакше потрапляють у ресторани цього бізнесмена. Тож якщо ми говоримо про тему популяризації свинини, сала і області, то, напевно,
було б дуже правильно починати саме з таких
фестивалів.

В. П. По-друге, залучати до цього й великий
бізнес. Жашків має велику перевагу – місто
розташоване біля середини траси Київ – Одеса.
Якщо домовитися з керівництвом автозаправної станції «КЛО» про те, щоб вони там поставили свою заправку, а поруч – хороший ресторан.
У них, до речі, дуже добре підходить для цієї
теми мережа закладів «Борщ».
О. Г. Справді, коли виїжджаєш із Одеси, летиш, то пальне закінчується на під’їзді до Жашкова. Там є заправка, але «убита». Найкращі,
брендові, АЗС – це «Окко», Wog, «Cокар», «КЛО».
Розміщення однієї з таких АЗС, закладів харчування, що матимуть попит, враховуючи насиченість траси й туристів, – усе це дасть додаткові
робочі місця. До того ж розвиток інфраструктури
приваблює інвесторів, адже вселяє надію, що тут
є потенціал для бізнесу.
В. П. Так, у районі брак робочих місць, безробіття, що породжує байдужість. Люди стають, на жаль, асоціальними. Протилежне бачу
на нашому підприємстві «Напої Плюс», де працівники цінують свою роботу, здружуються,
бояться підвести свого колегу.
О. Г. Важливим є й правильно організоване
дозвілля, а надто спорт, що дійсно згуртовує.
От мої однодумці переконані, що молоді потрібне саме спортивне виховання!
В. П. Чудово! Які ж ваші задуми щодо розвитку спорту?
О. Г. Я з дитинства граю в хокей. Грав якийсь
час за хокейний клуб «Сміла». Ми виграли кілька турнірів у Херсоні, Дніпрі. Наприклад, є така
ініціатива: в містах і селах облаштовують спортивні майданчики зі спеціальним покриттям, щоб
молодь не пила в підворітті, а грала в футбол,
волейбол. Ще підтримують тренерів, бо ж саме
вони прищеплюють любов до спорту в дітей. Я
розповім вам приклад, як це робить мій товариш.
Він зараз працює в Антикорупційному бюро й ще
очолює київську асоціацію «Альфа». Вони відшукують у селах людей, які мають досвід якихось
єдиноборств. Потім допомагають їм відкрити
зал і виплачують якусь там мінімальну зарплату – для цього залучають спонсорів. І знаходять
по одному, по двоє-троє дітей, які мають хороші
оцінки в школі й займаються спортом. Спонсор
виплачує дитині стипендію – 100 гривень. За рік
виходить 1200 гривень. Це є певним стимулом
тренуватися й краще вчитися. Таких дітей ведуть

і потім поступово зараховують в «Альфу», як кажуть, селекціонують, тримають у своїй базі. Але
важливо, що тут є тренер, який готовий займатися ними й підтримати, умови для занять, плюс
стимулювання. Тому діти розуміють, що в майбутньому це дасть їм якусь можливість.
В. П. Так, це гарна ідея. Розвиток спорту –
це один із важелів у вихованні молоді. Та й
узагалі заняття фізкультурою – це прекрасний
відпочинок.
О. Г. Але цьому мало приділяють уваги. Максимум, на що депутати зазвичай здатні, – це
зробити дитячий майданчик. Далі вже ніхто не
переймається розвитком спорту й фізкультури.
Тобто такої категорії, як підлітки, дорослі, вже
не існує. Але корисно було б встановити баскетбольне кільце. Адже під час гри в баскетбол
пробуджується азарт, виникає захоплення, де є
змагальна складова.
В. П. До того ж це – командна гра.
О. Г. Так, тоді можна збиратися, згуртовуватися, спілкуватися. Потім грати між селами, за
кубок району й так далі. Я знаю, коли бабуся переїхала з Неморожа в Березань, то там постійно
футбольні команди різних сіл грали за першість
району. І хочеш чи не хочеш – тренуєшся. Хочеш
чи не хочеш – їдеш на матчі, щоб не підвести
команду. Уже це об’єднувало. По-перше, колективізм був у селі. По-друге, «куди пити – завтра
граємо!» Ця командна фішка теж дуже впливає.
Ось, наприклад, коли проблема з футбольним
полем. У такій ситуації просто достукатися до
обласного чи районного управління (відділу)
спорту, щоб вони передбачили кошти для облаштування поля, а самим організовувати чемпіонати з призовим фондом. Тоді вони розуміли
б, що є чемпіонат, люди самі тренуються – у це
не треба вкладати гроші. Тільки місце для цього зробити. Можливо, доведеться звертатися до
Міністерства молоді та спорту, розробляти відповідну програму тощо. Головне, щоб люди були
зацікавлені й розуміли, що вони рушійна сила та
їхнє життя багато в чому залежить саме від них.
В. П. Ваші ідеї, Олексію, конструктивні й слушні. Сподіваюся, що вони зацікавлять наших читачів, від яких Благодійний фонд «Нова Громада»
також чекає відгуків і пропозицій для розвитку
свого міста чи села. Адже дійсно, все залежить
від ініціативи, бажання самих людей зробити
щось краще та корисне.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
БФ НОВА ГРОМАДА
ВИДІЛИВ
147 000 ГРИВЕНЬ
НА ВОДООЧИСНІ
СИСТЕМИ ДЛЯ
ДИТСАДКІВ ЖАШКОВА

ФОНД ПЕРЕДАВ
НАВЧАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ
ПРИКОРДОННИКІВ
В ОРШАНЦІ
БУДМАТЕРІАЛИ

Напевно, усі розуміють, наскільки
важливим для здоров’я й безпеки
малюків є бездоганне функціонування водоочисних систем у дитячих закладах. Чим можуть обернутися недоліки, показав в Ізмаїлі на
Одещині спалах кишкової інфекції,
під час чого постраждало багато дітей. Благодійний фонд «Нова
Громада» ухвалив рішення виділи-

Благодійний фонд «Нова Громада» продовжує підтримувати навчальний центр Державної прикордонної служби України в Черкаській
області (смт Оршанець). Наприкінці
червня керівник соціальних проектів фонду Віктор Погорілий передав
прикордонникам будівельні матеріали на суму 40 000 гривень, а також
бутильовану воду.

ти 147 000 гривень на закупівлю
і встановлення систем очищення
води в шести дитячих дошкільних
закладах Жашкова, а також на
придбання матеріалів, а саме солі й
картриджів для обслуговування цих
систем протягом року.

Переселенці з Донеччини дивуються
щедрості жителів Сабадаша
стор. 2

– Підтримку Оршанецькому навчальному центру ми надаємо ще
з 2014 року, коли на сході країни

почалися бойові дії, – розповів Віктор Григорович. – Тоді за кошти

Благодійного фонду «Нова Громада» закупили перші бронежилети,
форму для бійців. Потім підтримку
надавали відповідно до прохань,
що надходили. Це й різноманітне
військове спорядження, і предмети
для побуту, і медикаменти, і питна
вода. Сьогодні Оршанецький навчальний центр потребує ремонтів
приміщень і покращення матеріальної бази. Тож саме з цими питаннями керівництво закладу й
звертається до «Нової Громади».
Ми відгукуємося на прохання, ось
цього разу привезли будівельні матеріали. Така співпраця триватиме
й надалі.

Як уберегтися
від сальмонельозу
стор. 3
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ З ДОНЕЧЧИНИ ДИВУЮТЬСЯ
ЩЕДРОСТІ ЖИТЕЛІВ САБАДАША
У Сабадаші Жашківського району живе
сім’я Тіткових із Макіївки Донецької
області. Не маючи досвіду роботи на землі,
Валерій та Ірина швидко призвичаїлися
до сільського життя, посадили город,
тримають гусей і качок. Хоча й чекають
звільнення Донбасу, щоб повернутися в
рідні краї, але тут їм подобається: гарна
місцевість і люди хороші.
осени 2014 року першим
приїхав на Жашківщину Валерій Тітков, як каже, командирували його для розвідки.
– Думали, що все-таки відвоюють Макіївку. Розумніші люди ще
раніше виїхали, а ми чекали, аж
поки не перестали платити пенсію.
Я все життя пропрацював шахтарем, тому раніше пішов на заслужений відпочинок, – розповідає
55-річний Валерій Леонідович.
– Спочатку вагалися, куди перебратися. Планували оселитися в
Запорізькій області, але не вийшло: там було зовсім інше ставлення
до переселенців. Тоді кажу Ірині:
«Давай у Черкаську!» Через Інтернет знайшли «гарячу» лінію, зателефонували до контактного центру
Черкаської облдержадміністрації.
Нас відразу попередили, що можуть забезпечити житлом лише в
селі й то десь за 150 кілометрів від
обласного центру. Ми погодилися.
Чоловік пригадує, що приїхав у
Черкаси вночі, його зустріли й поселили в готелі. Наступного дня,
з’ясувавши всі організаційні питан-

В

ня, донеччанина посадили в автобус і відправили в Жашків, де на
нього вже чекала керівник апарату
Жашківської райдержадміністрації
Антоніна Врочинська. До Сабадаша пан Тітков також дістався вже
затемна. Зараз жартома згадує,
що тоді хвилювався, куди його в
морозну погоду вночі везуть.
– Ми зацікавлені, щоб у нас поселялися молоді сім’ї з дітьми, це
збереже школу. От мені повідомили, що їдуть переселенці з двома
дітьми. Зраділа, думала, що зі школярами, а виявилося, що діти вже
студенти, – долучається до розмови голова сільської ради Галина
Янчук. – У Сабадаші багато пустих
будинків, які ніхто не купує. Тож із
дозволу власників, які живуть у місті, відчинили одну хатину, затопили в плиті – напустили такого диму!
Але Валерій Леонідович сказав, що
нікуди звідси не піде. Йому принесли сюди вечерю.
Глава сім’ї, знайшовши житло й
познайомившись із селянами, через місяць вирушив за дружиною
Іриною й дітьми. Приїхали всі авто-

ДОРОГІ ЖАШКІВЧАНИ!
Сердечно вітаю
вас із національним
святом нашої
держави – Днем
Незалежності
України!
25 років тому
започатковано
нову епоху в житті
нашого народу,
законодавчо
закріплено
його вікові
демократичні прагнення до національного
відродження, духовної свободи,
економічного зростання, культурного
піднесення. Глибока шана тим, хто
зустрічає свято на передовій – український
народ пишається вашою сміливістю,
самопожертвою і патріотизмом.
Від усієї душі всім міцного здоров’я,
щастя, добра, достатку, миру, щедрої
долі, подальших успіхів в усіх справах і
починаннях заради процвітання незалежної
України, добробуту її народу.
Нехай серця наповнюються гордістю за
нашу державу, прагненням до єдності
та порозуміння, а ваша плідна праця
буде надійною запорукою щасливого
майбутнього.
Віктор Погорілий

мобілем у січні 2015-го. Забрали з
собою й домашніх улюбленців: таксу Ніку й вівчарку Ельзу. Правда,
влітку перебралися на інше обійстя, з городом. Вирубали там зарості, розчистили подвір’я. У хаті теж
треба робити ремонт – довго в ній
ніхто не жив.
Син Ігор, який щойно закінчив
Красноармійський індустріальний
університет, влаштувався інженером на Жашківський машинобудівний завод. Зараз хлопець на
строковій військовій службі в Чернігівській області. Донька Владислава навчається на другому курсі в
Черкаському художньому коледжі.
Ірина працювала в Макіївці продавцем-консультантом у магазині
«МЕТРО», а тут, у селі, не може
знайти роботу.
Жителі Сабадаша доброзичливо
й із розумінням поставилися до новоприбулих, допомогли з продуктами, про що з вдячністю згадує
подружжя.
– Люди нам нанесли сала, яєць,
картоплі, меду, цукру, бо в нас нічого
не було, – пригадує Ірина Вікторівна.

– Допомагають і зараз. От нещодавно підприємець Віталій Черніченко
привіз крупи, тушонку, олію. Ми вражені такою щедрістю, а наші діти
просто шоковані, що це все безплатно. У нас там такого немає.
– Валерій відразу взявся до сільської роботи: набрав городів, допомагав людям, за що йому дали
посадкової картоплі. А 93-річний
дідусь, Микола Петрович Гуменюк,
ще й велосипеда подарував, – усміхається Галина Янчук. – Ірина безробітна, але долучається до громадських робіт, обоє брали участь
у сільському суботнику. Активні,
товариські, працелюбні люди, тому
й селяни добре до них ставляться.
Тіткови розповідають, що в Макіївці залишилися рідні. Хоч як їм
там важко, але бояться виїжджати,
щоб не розграбували їхні помешкання, та й вік уже не для переїздів.
– Спілкуємося з друзями, колишніми колегами, що живуть на окупованій території. Багато людей,
які були проти України, тепер розуміють, що помилялися. Їздять на
українську територію по продукти,
бо тут усе дешевше. Хоч і на російську пенсію перевели, але все одно
в 5-6 разів у Макіївці дорожче, –
каже Валерій Тітков. – Сподіваємося, що з часом Україна відвоює
Донеччину, однак думаємо, що це
буде нескоро. Нам подобається на
Жашківщині, але якщо на Донбасі
зміниться ситуація на краще, то повернемося…
Уляна Царюк

БФ НОВА ГРОМАДА
ОПЛАТИВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ШКОЛЯРІВ НА ЕКСКУРСІЮ
В БІЛУ ЦЕРКВУ
Подорожі й нові враження – ось що найкраще
допомагає дітям пізнавати довкілля й
навчатися нового. Це добре розуміють
педагоги Жашківської ЗОШ №2, які прагнуть
показати своїм учням якнайбільше невідомого
та цікавого, постійно організовуючи
пізнавальні заходи й екскурсії.

НОВИНИ
ПІД ЧАС АТО ЗАГИНУЛО
БІЛЬШЕ СОТНІ БІЙЦІВ
ІЗ ЧЕРКАЩИНИ
У зоні проведення АТО загинув
101 військовослужбовець із Черкаської області. Із них 77 – воїни
Збройних сил України, 9 – бійці
Державної прикордонної служби
України, 9 – представники підрозділів Міністерства внутрішніх
справ, зокрема підрозділу Національної гвардії, 7 – із добровольчих батальйонів, 37 – небойові
втрати. Про це повідомив обласний військовий комісар Євген
Курбет.
Трагічні випадки стаються через вживання спиртного й необережне поводження зі зброєю.
Один із військових отруївся невідомою речовиною, також зафіксовано загибель від ураження
струмом.
За словами військового комісара, на Черкащині викрито 30
псевдоучасників АТО. Ці люди не
знали ні номера частини, ні де проходили службу, ні які обов’язки виконували. Цим шахраям скасували
статус, а матеріали справ передали до правоохоронних органів.

В ОБЛАСТІ НА 3178
ПІДПРИЄМЦІВ
ПОБІЛЬШАЛО
За повідомленням відділу обслуговування платників ГУ ДФС
у Черкаській області, кількість
новозареєстрованих
суб’єктів
господарської діяльності регіону
на 1 липня 2016 року становила
4115, зокрема 937 юридичних осіб
і 3178 фізичних осіб – підприємців.
У січні – червні 2015 року зареєструвались 3137 платників.
Водночас на 1 липня 2016 року
припинено 3280 суб’єктів господарської діяльності: 223 юридичні особи та 3057 – ФОП. За шість
місяців 2015 року було припинено
4383 суб’єкти господарської діяльності області. За повідомленням ГУ ДФС у Черкаській області,
кількість зареєстрованих платників у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
Черкаської області – 1 248 456.
Торік на 1 липня зареєструвалося 1 256 570 осіб. Реєстраційний
номер облікової картки цього
року одержали 454 іноземних
громадянина (у 2015 р. – 291). За
півроку внесено 18 582 зміни до
реєстраційних даних (у 2015 р. –
18 404).

НА ЧЕРКАЩИНІ
НАРОДЖУЄТЬСЯ
ВДВІЧІ МЕНШЕ
ЛЮДЕЙ,
НІЖ ПОМИРАЄ

літа призери ВсеукраЦ ього
їнської
дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), команда «Мудрі
сіроманці», їздили в Білу Церкву.
Учні побували в легендарному
дендропарку
«Олександрія»,
відпочили в парку атракціонів,
покаталися в… ковзанах на льодовому майданчику й поласували смачною піцею в піцерії «Челентано».
Витрати на перевезення учнів
узяв на себе Благодійний фонд

«Нова Громада», виділивши 1400
гривень.
«Усі учасники екскурсії щиро
вдячні керівнику Благодійного
фонду «Нова Громада» Вікторові
Григоровичу Погорілому за цікаву
та змістовну поїздку, що, як відомо, є не першим сюрпризом фонду
для наших учнів», – подякувала за
допомогу в організації екскурсії
заступник директора з виховної
роботи Жашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Гвоздик І. О.

Упродовж січня – квітня 2016 р.
чисельність населення Черкаської
області зменшилася на 3372 особи
й на 1 травня цього року становила
1239,6 тис. осіб. Із них міського населення – 704,9 тис. і сільського –
534,7 тис. осіб.
Як повідомляють у ГУ статистики в Черкаській області, за рахунок
перевищення кількості померлих
над народженими чисельність населення скоротилась на 3604 особи, а за рахунок міграційного скорочення населення збільшилося на
232 особи.
Кількість померлих удвічі перевищила кількість живонароджених: на 100 померлих – 50 народжених.
стор. 3>
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ВИМИТІ РУКИ Й ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВАНА
ЇЖА ВБЕРЕЖУТЬ ВІД САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
Часто доводиться чути про масові харчові
отруєння. Особливо всіх лякає діагноз
«сальмонельоз». Що ж це за інфекція, чим
вона небезпечна та як від неї вберегтися?
«Сальмонела – це мікроорганізм, бактерія.
Вона досить стійка в зовнішньому
середовищі, добре переносить низьку
температуру, але швидко гине в разі
високої, навіть при 70–80 0С, – розповів
Микола Ковтун, завідувач Жашківського
міжрайонного відділу ДУ «Черкаський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України». – Активно
розмножується ця бактерія в таких
харчових продуктах, як м’ясо, яйця,
молоко, й виробах із них. Та найбільше
ми виявляємо штами сальмонел у
м’ясі птиці. На жаль, цього року на
Жашківщині зафіксовано захворювання на
сальмонельоз. У всіх випадках зараження
інфекцією відбулося в побутових умовах».
а словами Миколи Петровича, зараження пернатих
відбувається й у домашніх умовах, і на виробництві, найчастіше через корми. Хвороботворні
бактерії потрапляють у м’ясо та
яйця. Існує хибна думка, що треба мити яйця, щоб не заразитися сальмонелою. Але ця паличка може проникнути всередину
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яйця, оскільки зараження відбувається під час його формування.
Тож небезпечно вживати сирі,
недосмажені яйця.
Носіями інфекції також є люди,
які перехворіли й недолікувалися. Адже не завжди під час проносу, нудоти (що характерно зокрема для сальмонельозу), люди
звертаються по медичну допо-

Убити сальмонелу може висока температура. Для неї
2 хвилини, проведені при температурі 60 градусів, смертельні
могу. Часто самі лікуються антибіотиками, симптоми вщухають,
однак хворобу не виліковують
повністю. Симптоми згодом повторюються, але в легкій формі.
Під час влаштування на роботу,
пов’язану з продуктами харчування, працівник обов’язково
має пройти медичне обстеження, результати якого записують у
санітарній книжці. Не дивно, що
найчастіше спалахи виникають у
селах, де під час весіль, поминок
готують страви жінки, не перевірені на кишкові інфекції.
– Найнебезпечніший сальмонельоз для дітей, тому що його
симптоми – висока температура,

нудота, блювання, сильний біль у
животі, через кілька годин діарея,
що призводить до зневоднення
організму, токсикозу аж до судом, – наголошує санітарний лікар.
– Тому ми застерігаємо населення,
особливо в спекотний літній період, що така небезпека є. Продукти харчування, зокрема курятину,
печінку, слід піддавати достатній
термічній обробці, не брати на відпочинок те, що швидко псується. І,
звичайно ж, кишкові палички можуть бути й на різних побутових
предметах, тому перед їдою завжди ретельно мийте руки.
Максим Загайний

ЗМІНИЛИСЯ УМОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ
Законом від 2.06.2016 №1411-VIII
поріг для оподаткування пенсій або
щомісячного довічного грошового
утримання збільшено з трьох
мінімальних заробітних плат до десяти
розмірів прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб, встановленого на
1 січня звітного податкового року, а
ставку ПДФО збільшено з 15% до 18%.
Про це повідомляє Головне управління
Пенсійного фонду в Черкаській області.
закон набрав чинності
Ц ей
з 1 липня 2016 року. Тож
із цієї дати оподатковуватимуть

пенсії чи щомісячне грошове
утримання, якщо їхній загальний
розмір перевищує 10 740 грн., у

частині такого перевищення за
ставкою податку – 18%, військового збору – 1,5%.
Як і раніше, не підлягають
оподаткуванню пенсії, призначені учасникам бойових дій у
період Другої світової війни, інвалідам війни та членам сімей
загиблих (померлих) ветеранів
війни.
Нагадаємо, що з 1 січня 2015
року оподаткуванню підляга-

ли суми пенсії або щомісячного грошового утримання, якщо
їхній розмір перевищував три
мінімальні заробітні плати, встановлені на 1 січня звітного податкового року. При цьому оподатковувалася не вся пенсія чи
щомісячне грошове утримання,
а та частина, що перевищувала
три мінімальні заробітні плати (з
1 січня 2016 року – частина суми
пенсії або щомісячного грошового утримання, що перевищувала
4134 грн.).
Ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) становила
15%, військового збору – 1,5%
бази оподаткування (частини
суми пенсії або щомісячного довічного грошового утримання,
що перевищувала три мінімальні
заробітні плати).

У ТАРИФИ ЗА ВОДУ ВКЛЮЧЕНО Й ПОВІРКУ
ЛІЧИЛЬНИКІВ
Так визначено в Порядку формування
тарифів на послуги з централізованого
постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових
систем). Цей документ затверджений
постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від
10.03.2016 №303.
а інформацією урядового
порталу України, під час
формування тарифів на послуги
з централізованого постачання
холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем) до них було
включено витрати на прове-
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дення робіт із періодичної повірки, обслуговування й ремонту квартирних засобів обліку
холодної води для мешканців
багатоквартирного житлового
фонду, зокрема на їхній демонтаж, транспортування й монтаж
після повірки, а також витрати

на формування обмінного фонду засобів обліку холодної води.
Це дасть можливість мешканцям багатоповерхівок при вста-

новлених тарифах здійснювати
повірку й ремонт лічильників
холодної води без додаткової
плати й зайвого клопоту.

НОВИНИ
КООПЕРАТИВИ
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ
СЕЛЯН НОВИМИ
РОБОЧИМИ
МІСЦЯМИ
Нині в області функціонує
28 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вони
мають різні напрями діяльності,
зокрема: з обробітку землі та
збирання врожаю, молочарські,
м’ясні та інші.
– Це дало змогу забезпечити близько 200 сільських жителів робочими місцями, – зазначає начальник управління
агропромислового
розвитку
Черкаської ОДА Ігор Колодка. – Найбільше ж кооперативів
створено на Лисянщині, Монастирищині, Канівщині, Смілянщині, в
Черкаському районі.
Управління агропромислового
розвитку впроваджує в області
проект «Створення регіонального
навчально-практичного
Центру
розвитку багатофункціональних
кооперативів», що фінансується
Європейським союзом у рамках
грантової програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». А також коштами обласного бюджету в межах
програми підтримки розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Черкаській
області на період до 2020 року.
Як результат – у березні-червні
відповідно до чинного проекту
Європейського союзу зареєстровано 20 кооперативів із сушіння
фруктів, ягідництва та вирощування кролів.

У ДЕНДРОПАРКУ
СОФІЇВКА
ПЛАНУЮТЬ
ВІДКРИТИ ТРЕТІЙ
ВХІД
До 225-річчя Національного
дендрологічного парку «Софіївка», що розташований в Умані,
планують відкрити третій вхід.
Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр
повідомив директор парку Іван
Косенко.
Вхід планують відкрити 2021
року. Він буде з розширеною інфраструктурою: готелем, різними
закладами харчування тощо.
«Ідея створити третій вхід на
територію парку з боку автомагістралі Київ − Одеса виникла
ще 10 років тому. Але є багато
проблем, які треба вирішити,
щоб її реалізувати. Зокрема,
спочатку на баланс дендропарку
треба передати 5 гектарів землі, котра належить Уманському
університету садівництва. Проте
ця земельна ділянка призначена для науково-дослідних робіт
навчального закладу. Не все
так просто. Намагатимемося всі
перепони подолати», − розповів
Іван Косенко.
Керівництво парку звертатиметься до Держгеокадастру та народних депутатів щодо виділення
фінансування на відкриття третього входу в парк.
Національний дендрологічний
парк «Софіївка» щорічно відвідують близько 500 тисяч людей.
«Софіївка» – пам’ятка краєвидного
типу світового садово-паркового
мистецтва кінця XVIII — першої
половини XIX ст. Також парк є одним з семи чудес України.
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НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
БФ НОВА ГРОМАДА
ДОПОМАГАЄ
ПІДГОТУВАТИ
НАВЧАЛЬНІ
ЗАКЛАДИ
ДО 1 ВЕРЕСНЯ

БФ НОВА ГРОМАДА
РЕАЛІЗОВУЄ ПРОГРАМУ
ТИ НЕ ОДИН

Благодійний фонд «Нова
Громада» продовжує надавати матеріальну допомогу на
проведення поточних ремонтів
навчальних закладів Жашкова.
Цього разу 12 039 гривень виділено на закупівлю будівельних матеріалів для ремонтних
робіт у Жашківській загальноосвітній школі №4.
До «Нової Громади» також
звернулися адміністрація та
батьківський комітет Жашківської школи №3 з проханням
надати матеріальну допомогу
для проведення поточного ремонту в навчальному закладі
під час літніх канікул. Фонд виділив 11 215 гривень для цієї
ЗОШ.
Також попросила підтримки
адміністрація Жашківської музичної школи. Їм були потрібні
будівельні матеріли для поточного ремонту. У благодійному
фонді відгукнулися на запит
освітян і виділили кошти в сумі
3720 гривень.
Завдяки такій допомозі 1 вересня школи зустрінуть учнів
охайними класними кімнатами й
відремонтованими залами.

Сьогодні економічні негаразди в Україні, на жаль, торкнулися
насамперед найбільш вразливих
верств населення, зокрема людей,
які вимушені боротися з хворобою.
Лікування обходиться дуже дорого й часом доводиться витрачати
останні гроші. Така біда сталася й
у родині Бондаренка Володимира
Маркіяновича. Щоб підтримати
чоловіка, зокрема й матеріально,
Благодійний фонд «Нова Громада»
виділив Володимиру Маркіяновичу
2000 гривень спонсорської допомоги на лікування.
Інвалідові І групи Вадимові
Миколайовичу Вітвіцькому ампутували нижні кінцівки. Лікування
потребувало значних коштів, але
немало грошей необхідно й на проведення реабілітації після такого
складного оперативного втручання. Щоб підтримати чоловіка та
його близьких не тільки морально,
а й матеріально, представники БФ
«Нова Громада» вирішили передати Вадиму Миколайовичу 2500
гривень спонсорської допомоги.
До Благодійного фонду «Нова
Громада» звернулася Світлана
Василівна Тертична, яка через
складні життєві обставини опинилася в скрутному становищі. Щоб
підтримати жінку, фонд виділив їй
1500 гривень спонсорської допомоги.

АНЕКДОТИ
✱✱✱
Іде жінка вночі, підходить до кладовища, боїться пройти. Раптом бачить чоловіка, просить провести. Ідуть разом, незнайомець анекдоти розповідає. Жінка сміється
й каже:
– Який ти веселий чоловік!
Той відповідає:
– Бачила б ти мене за життя.
✱✱✱
Один маленький папірець, отриманий Федором із військкомату в 18 років, зробив із нього великого мандрівника.
✱✱✱
– Ось купили дачу для відпочинку.
– Ну і як, відпочиваєте?
– Так, коли на дачу не їздимо.

НАЙПОШИРЕНІШИЙ СПОСІБ
ЗБЕРІГАННЯ КАРТОПЛІ  У ПОГРЕБІ
Після збирання врожаю картоплі
починається реабілітаційний період:
бульби дозрівають, отримані ушкодження
поступово гояться, завершується
зміцнення шкірки, а смак стає
кращим. Тривалість цього періоду –
близько півтора місяця. Оптимальна
температура для зберігання картоплі
в цей час – приблизно +18 °С. Але якщо
вона впаде до +13 °С, не турбуйтеся – ваш
урожай у безпеці. Однак вологість повинна
бути високою – 90-95%.
еред закладкою овочів
необхідно вимити сховище, продезінфікувати розчином
кухонної солі (20 г на 1 л води).
Для знезараження також можна
використати димові завіси з гіркого полину. Надимівши в погребі
травою, щільно закрийте двері, а
через добу ретельно провітріть
приміщення. Усі дерев’яні частини
льоху (сходи, стелажі, елементи
стін) обприскайте розчином мідного купоросу (10%). А ще можна
спалити в льосі кілька сірчаних
шашок. Сірчистий газ вб’є всіх
шкідників, якщо вони є. Візьміть
металеву підкладку, поставте
на неї шашку, запаліть і швидко
закрийте погріб. Через дві доби
провітріть.

П

Після обприскування сховище
треба висушити. Температура зберігання картоплі коливається від
+2 0С до +4 0С. Доступ повітря повинен бути вільним, відносна вологість – не менше 85%.
Перед закладанням урожаю на
зимове зберігання бульбу слід оглянути й видалити пошкоджену.
Картоплю можна закласти в ящики з невеликими отворами або висипати просто на земляну підлогу
(не на цементну) шаром не більше
1,5 м, щоб до бульб вільно проходило повітря й випаровувалася
зайва волога. Це захистить плоди
від загнивання. Іноді бульби перекладають листям горобини, бузини,
гіркого полину або папороті. Бажано зробити два окремих відсіки:

РЕВІНЬ ЗМІЦНЮЄ СЕРЦЕВИЙ М’ЯЗ
І ПОКРАЩУЄ ТРАВНИЙ ПРОЦЕС
Ревінь – незвичайний овоч, який зовні
дуже схожий на лопух. У їжу вживають
тільки стебла (черешки) рослини, які
мають ніжний кислуватий смак. Із ревеню
готують киселі, компоти, варення.
ерешки ревеню містять велику кількість корисних
речовин: вітаміни групи B, вітаміни P, C, E, А, каротин, органічні кислоти (яблучну, щавлеву,
лимонну й бурштинову). Окрім
цього, у рослині є рутин, пектини,
катехіни, велика кількість мінеральних солей.
Біоактивні речовини, що містяться в ревені, перешкоджають

Ч

дять розвитку онкології й доброякісних пухлин.
Вживання ревеню прискорює
регенерацію шкіри, відновлює
нормальну діяльність всього організму. За допомогою цієї рослини
лікують псоріаз. Цей продукт підвищує опірність різним вірусам,
знижує ризик розвитку пневмонії.
Одна з головних корисних якостей ревеню – його здатність

✱✱✱
Будь-яка автобіографія нагадує шкільний щоденник, із
якого учень вирвав сторінки з двійками.
✱✱✱
Два способи перемогти в суперечці з дружиною: 1) заплакати першим, 2) вдати з себе мертвого.
✱✱✱
Треба мати міцне здоров’я, щоб пройти всі медичні обстеження й зібрати аналізи, які необхідні перед операцією.
✱✱✱
Коли бачу імена закоханих, вирізані на деревах, не думаю, що це мило. Я думаю: дуже дивно, що люди беруть
на побачення ніж.
✱✱✱
– Тату, га тату! А ти кого хотів, хлопчика чи дівчинку?
– Я просто хотів маму.

один – для харчових цілей, інший –
для насіннєвої картоплі. Їх можна
спорудити у вигляді дерев’яних
перегородок з окремих дощок або
цільних щитів.
Картоплю поміщують у погріб
чи льох, коли встановиться прохолодна погода й середньодобова
температура повітря зрівняється з
температурою в сараї. Найчастіше
це настає в кінці жовтня або на початку листопада.
Закладена на зберігання картопля має бути очищена від землі, що
поліпшить доступ повітря до бульб
і знизить її захворюваність. Надалі
дуже важливо не допустити проникнення води в сховище.
Якщо ви купуєте картоплю, то
не беріть м’яку, в’ялу, пророслу
чи з легким білим нальотом. Перевірте, чи немає на картоплі зелених плям. Вони означають, що
плоди зберігалася на світлі, а при
цьому в ній виробилась отруйна речовина – соланін. Якщо ви
придбали таку картоплю, зелені
плями потрібно зрізати, а іншу
частину можна використовувати
в їжу.

утворенню серцево-судинних захворювань, зміцнюють серцевий
м’яз, зменшують небезпеку виникнення інсульту. Поліфеноли зава-
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Але треба знати, що черешки
рослини накопичують щавлеву кислоту. Не варто їсти багато ревеню
під час вагітності. Він протипоказаний і тим, хто страждає на ревматизм, цукровий діабет, холецистит,
подагру, має сечокам’яні хвороби
чи шлунково-кишкові кровотечі.
Мармелад із ревеню
Інгредієнти: 1 кг ревеню, 1 кг цукру, цедра 1 апельсина.
Приготування. Ревінь чистимо й
ріжемо шматочками. Викладаємо в
широку миску, засипаємо цукром і
кладемо на дві доби в холодильник.
Додаємо до ревеню цедру апельсина, ставимо на вогонь і варимо при
постійному помішуванні 30 хв. Викладаємо мармелад у скляні банки й
зберігаємо в холодильнику.
Запіканка з ревеню
Інгредієнти: 4 столові ложки цукру, ½ чайної ложки кориці, 100 г
масла, 2 яйця, 50 г меленого мигдалю, ½ чайної ложки солі, 2 столові
ложки борошна.
Приготування. Нагріваємо духовку до 175 градусів. Ревінь
чистимо й ріжемо невеликими
шматочками. Заливаємо гарячою
водою й даємо трішки постояти.
Форму для випічки змащуємо маслом, викладаємо ревінь і посипаємо сумішшю з 2 столових ложок
цукру та кориці.
Масло злегка розм’якшуємо, змішуємо з 2 столовими ложками цукру,
додаємо яйця, мигдаль, сіль і борошно. Виливаємо суміш у форму й запікаємо 20 хв.
Подаємо запіканку гарячою або
холодною з кулькою ванільного морозива.
Надруковано: ПП «ЮиС», 04114
м. Київ, вул. Новозабарська, 21
тел. (044) 501-44-63,
468-93-86;
Наклад: 5 000 прим.

