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Ціна договірна

Древня пшениця спельта

Фото Василя МАРЧЕНКА

повертається на Черкащину

У день першого Спаса в редакції газети «Черкаський край»
вдруге проходить науково-практична конференція
«СПЕЛЬТА-2015». Столичні та уманські науковці спільно
з аграріями, журналістами зібралися на ґрунтовну розмову
про успіхи й проблеми повернення на сучасну ниву праматері
всіх пшениць, про яку згадується в книгах Старого Заповіту.
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А ктуально

Ситуацію на «Азоті» вивчатимуть урядовці
Вітчизняні чи імпортні добрива купуватимуть українські
аграрії — стане відомо за тиждень. Доти міністерська
комісія має з’ясувати, чи можливо поновити
виробництво на заводах у Черкасах і Рівному. Про це
йшлося на засіданні Кабміну в середу. Це питання там
порушив голова Черкаської облдержадміністрації.

Ч

еркаський «Азот», як і рів
ненський завод, не пра
цюють із кінця травня. Їх
відключили від газопостачан
ня. Відтак виробничі процеси
були зупинені. Підприємства
мають борги за спожитий газ.
А проти керівництва корпорації
«Ostchem» відкриті кримінальні
провадження.
— Черкащина — аграрна
область, тому для нас питання
добрив украй важливе, — за

уважує голова облдержадміні
страції Юрій Ткаченко. — Окрім
того, на «Азоті» працюють чо
тири з половиною тисячі чер
кащан. Це — робочі місця, по
датки. Як завод у Черкасах,
так і в Рівному є флагманами
з виробництва азотних добрив
в Україні. Я спілкувався з ди
ректором «Азоту». Якщо заво
ду відновлять газопостачання,
він готовий запустити вироб
ництво вже до кінця місяця.

За інформацією Мінагропо
літики, нині на потреби аграрі
їв бракуватиме близько 300 ти

сяч тонн добрив. Навіть якщо
повноцінно запрацює Одесь
кий припортовий завод, то все

Тільки перевірені та цікаві новини з усієї Черкащини читайте на

одно буде дефіцит. У міністер
стві пропонують або запускати
зупинені заводи, або відкри
вати кордони та скасовувати
мита на імпорт добрив.
— Профільні міністерства
разом із НАК «Нафтогаз Украї
ни» мають дати чіткий прогноз:
чи можливо запустити «Азот»
і «Рівнеазот», на яких умовах,
яке матимемо внутрішнє вироб
ництво добрив в Україні, — по
яснює Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк. — Як ні, то бу
демо ухвалювати рішення щодо
імпорту. До складу цієї робочої
групи треба доєднати голів Чер
каської та Рівненської областей.
На все про все головний
урядовець країни дав тиждень.

www.kray.ck.ua
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На часі

Українські новини

Роботу комунальних підприємств

Міністерство охорони здоров’я
та Мінрегіон допускають, щоб
мінімальна температура у квартирах
взимку була 16 градусів. Доручення
про пошуки можливостей для
зниження температури в житлових
приміщеннях дав Кабінет міністрів
профільним міністерствам,
встановивши термін до 15 вересня.

слід вдосконалювати
11 та 12 серпня відбулися засідання комісії обласної ради
з підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності
обласних комунальних підприємств за І півріччя 2015 року.
Засідання вела перший заступник голови обласної ради Наталія
Кравцова, також у роботі комісії взяли участь голова обласної
ради Валентина Коваленко, ряд депутатів облради, начальник
управління майном обласної комунальної власності обласної
ради Сергій Коваль та ряд спеціалістів і керівників підприємств.

Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк доручив Міністерству
енергетики та вугільної
промисловості України у зв’язку з
кризовою ситуацією в енергетичній
системі Польщі терміново
вжити невідкладних заходів для
забезпечення максимально технічно
можливих поставок електроенергії
в польську енергосистему.

Н

аталія Кравцова зокрема за
значила, що головною ме
тою здійснення управління ко
мунальним майном — подолання
боргів, накопичених упродовж по
передніх років, і забезпечення при
бутковості роботи підприємств.
За словами Сергія Коваля, за І
півріччя прибутково спрацювали 19
комунальних підприємств, одержа
ні ними прибутки (до оподаткування)
становлять 1 млн. 210 тис. грн. (у І
півріччі 2014 року прибуток становив
637 тис. грн.). У той же час п’ять під
приємств отримали збитки на суму 2
млн. 542 тис. грн. (у І півріччі 2014
року збиток становив 2 млн. 412
тис. грн.).
Чи не найбільше запитань було
до в.о. генерального директора КП
«Фармація» Валентини Ніколенко,
адже досі мережа аптек лише нако
пичувала борги, а перевірки показа
ли численні недоліки. Зокрема, час
тина філіалів підприємства не були

У полоні на захоплених бойовиками
територіях та у Росії утримують
понад 170 українців. Про це
заявив радник голови СБУ Юрій
Тандіт в ефірі телеканалу «112
Україна». До того ж, за словами
Тандіта, в СБУ є дані про 30
українців, яких зараз незаконно
утримують саме на території РФ.
Надходження до загального фонду
місцевих бюджетів за січень-липень
поточного року (без урахування
трансфертів) становлять 53,3
млрд. грн., що на 39,2% або на
15 млрд. грн. більше показника
за січень-липень минулого року.
Фінансування університетів через
держзамовлення — це нонсенс,
ніхто в світі не розуміє такої
системи. Про це в ефірі «5 каналу»
заявив міністр освіти і науки
України Сергій Квіт. «Це складна
проблема. Наша позиція така
— припинити фінансувати вищу
освіту через держзамовлення.
Треба переходити на контракти
між державою і університетом», —
заявляє він. Водночас цього року
держзамовлення не скасовували.

Єдина країна

Бійці батальйону «Черкаси»
вІДВІДАЛИ РОДИНИ ЗАГИБЛИХ ПОБРАТИМІВ
Військові 14-го батальйону разом із головою
Спілки воїнів АТО «ЧЕРКАЩАНИ» Олександром
Тіхоновим відвідали сім’ї загиблих бійців.

Український Уряд погодив схему
вивозу вугілля з зони АТО через
територію Росії. Про це заявив
міністр енергетики та вугільної
промисловості Володимир
Демчишин, повідомляють
«Українські новини».

Р

ядовий Дмитро Пожарський з Умані та стар
ший лейтенант Роман Бевз із села Леськове,
що на Монастирищині, загинули у жовтні ми
нулого року під Волновахою під час артилерійсько
го обстрілу. Співслуживці завітали до родин загиб
лих, надали їм матеріальну допомогу, відвідали
могили побратимів, а також дізналися про пробле
ми осиротілих сімей.
Після відвідин сім’ї Бевза з’ясувалося, що ро
дина хоч і отримала квартиру, однак прав влас
ності на неї поки що не має: жодних юридичних
документів дружині загиблого воїна не передали.
Маючи трьох дітей, дружина Романа Ірина Бевз
не може присвячувати багато часу вирішенню цієї
проблеми. Тому розібратися взялися колеги-вій
ськові.
В Умані з воїнами АТО зустрівся міський голова
Олександр Цебрій, який обіцяв підтримувати ро
дини бійців. Керманич також повідомив, що най
ближчим часом в Умані має бути вирішене питання
безкоштовного проїзду в громадському транспорті
родинам загиблих героїв.

Резонанс

Школярам
можуть
подовжити
зимові канікули

Н

авчання у школах ще не розпо
чалося, а Кабінет міністрів Украї
ни допустив збільшення термінів
шкільних канікул у випадку непередба
чених температурних ситуацій в пері
од опалювального сезону, доручивши
Міносвіти і МОЗ до 1 жовтня вивчити
це питання. Про це йдеться в розпоря
дженні Кабміну, опублікованому на його
веб-порталі.

Фотофакт

З

фасаду Будинку рад
у Черкасах демон
тують символіку ко
муністичного тоталітарно
го режиму. У прес-службі
обласної ради повідоми
ли, що до декомунізації
були готові одразу після
прийняття
відповідного
закону. Проблемою при
цьому було те, що на за
міну символіки (відповід
но до створеного проек
ту) потрібно було аж 170
тисяч гривень. Тому ухва
лили рішення, що симво
ліку просто демонтують і
не будуть замінювати но
вою. Так вдалося знизити
вартість робіт більш ніж
утричі.

Фото «Черкаського краю»

Колективи департаменту соціально
го захисту населення Черкаської обл
держадміністрації та Черкаської обласної
профспілки працівників соціальної сфери
України висловлюють щирі співчуття ко
лезі, заступнику директора департамен
ту-начальнику управління праці та соці
ального захисту населення Соснівського
району департаменту соціальної політики
Черкаської міської ради Валентині Іва
нівні Литвинович з приводу тяжкої втрати
— смерті її матері
Чорнобай Олександри Федорівни.

зареєстровані відповідним чином,
що й тепер створює розбіжності у
веденні бухгалтерського обліку; зді
йснювалась неефективна логістика
та вивчення асортименту до реальних
потреб споживачів, що лише множи
ло значні збитки підприємства.
За словами в.о. гендиректора, за
час від звільнення попереднього ке
рівника КП уже відновлено роботу з
постачальниками, що останнім часом
не співпрацювали з підприємством,
скорочено кредиторську заборгова
ність на 1 млн. 200 тис. грн.; збіль
шено частоту оновлення товарів; за
проваджена система надання знижок
для соціально незахищених верств
населення. Також відкореговано на
рахування заробітної платні праців
никам відповідно до норм чинного
законодавства; розглядаються мож
ливості до передачі в оренду вільних
площ.
— Уже на сьогодні, за результа
тами виконання стратегічних кроків,

вдалося досягти збільшення доходів
від реалізації продукції мережі. Па
діння реалізації товарів вдалося сут
тєво знизити, — наголосила Наталія
Кравцова.
Діяльність групи підприємств по
ліграфічної галузі теж не залишила
ся поза увагою комісії: підприємства
цієї галузі перше півріччя заверши
ли з позитивною динамікою. Зокре
ма, Звенигородське, Смілянське та
Уманське підприємства отримали
прибутку відповідно 9,7; 15,9 і 28,1
тисячі гривень.
Для підвищення ефективнос
ті роботи поліграфпідприємств в
області члени комісії запропону
вали розробити проект регіональ
ного розвитку поліграфічної галузі
(він зможе претендувати на отри
мання фінансування з Державно
го фонду регіонального розвитку).
Проект передбачає створення по
тужного підприємства з сучасним
обладнанням, що дасть змогу ви
готовляти не лише найбільш вжит
кову продукцію, а й книги, журна
ли, здійснювати широкоформатний
кольоровий друк. Це сприятиме
поверненню друкованих ЗМІ на
Черкащину, адже багато з них нині
«вивозять» гроші за межі облас
ті у пошуках здешевлення випуску
газет.

Маєш 11 тисяч гривень? Іди в мери! читайте на

www.kray.ck.ua
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Робота депутата

Наталія Старікова
вимагає перегляду тарифів ЖКГ
В середньому по області вартість
послуг теплопостачання вже зросла
на 64%. Опалювальний сезон
наближається. Якими будуть кінцеві
тарифи для населення, поки що не
можуть відповісти навіть комунальники.
Розібратися в ситуації та домогтися
зниження тарифів разом з іншими
депутатами обласної ради поставила
собі за мету і Наталія Старікова.

К

інцеві
тарифи
за
лежать від держав
ної політики та стану
підприємств теплопоста
чання, — аналізує депутат
облради. — Про ситуацію з
тарифами сьогодні не го
ворить лише лінивий — ма
ємо на ринку монополістів,
які й диктують нам ціну,
виходячи з власних бізне
сових інтересів. Як діяти в
такому випадку? Потрібно
розмонополізувати ринок,
продавати населенню газ
власного видобутку. Всі ці
та інші кроки ми виклали в
червні у зверненні до голо
ви обласної ради Валенти
ни Коваленко, написаному
з метою ініціювати звер
нення депутатів Черкаської
обласної ради до Прези
дента України, Прем’єрміністра, Уряду. На черв
невій сесії обласної ради
депутати підтримали цю
ініціативу й направили ке
рівництву країни звернен
ня.
Тарифи для населення
встановлює не лише дер
жава. Є райони, де вони
залежать від рішення орга
нів місцевого самовряду
вання. Саме тому в різних
районах ціни на послу
ги ЖКГ можуть різнитися.
Враховуючи це, потрібно,

щоб керівники теплопос
тачальних підприємств об
ласті звітували про свою
діяльність. Таким чином
можна буде з’ясувати стан
справ та визначитися, як
діяти далі, — розповідає
про подальші кроки Ната
лія Володимирівна. — За
ступник начальника управ

ління ЖКГ Андрій Ліпкань
на наш запит щодо під
вищення тарифів на жит
лово-комунальні
послу
ги поінформував, що при
тому, як організована гос
подарська діяльність під
приємств сьогодні, основні
причини перегляду тари
фів — особливості струк

тарифи залежать
від державної політики

та стану підприємств
теплопостачання.

Золотоноша

тури витрат комунальних
підприємств,
залежність
від вартості енергоносіїв
та мінімальної заробітної
плати. Підняття тарифів є
економічно обґрунтованою
мірою, бо підприємства те
плоенергетики з усіх боків
у боргах.
На думку фахівців, за
радити можуть також про
сті, на перший погляд, кро
ки: лічильники на гарячу
та холодну воду, опален
ня. Встановлений спожи
вачем у квартирі тепло
вий лічильник дозволить
економити до 70 відсотків
кош
тів, потрібно утеплю
вати приміщення, змінити
побутові звички й заоща
джувати ресурси, пере
ходити на альтернативні
джерела енергії.
— Але споживачів цікав
лять не проблеми підпри
ємств, а якісні й дешеві по
слуги, — говорить Наталія
Старікова. — І як депута
ти обласної ради ми має
мо вплив на певні проце
си. Торік в області була
затверджена
програма,
спрямована на модерніза
цію підприємств теплопос
тачання, яка передбачала
заміну газу на альтерна
тивні види палива й на ви
ході до 30 відсотків еко
номії
енергоресурсів.
Відповідно до цієї програ
ми підприємства отрима
ли майже 15 мільйонів гри
вень. Як були використані
ці кошти і що ми, депута
ти, можемо зробити, аби
на місцевому рівні здеше
вити тарифи для населен
ня, з’ясовуємо вже зараз.
Ніка БЕРКУТ
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Новини світу
Нідерланди відмовили
журналістам одного
з телеканалів у наданні
документів з розслідування
збитого над територією України
літака «Boeing». Міністр Ард
ван дер Стер повідомив, що
незважаючи на значимість
інформації для суспільства,
уряд вважає «більш важливим
зберегти таємницю».
Білорусія готова обговорювати
можливі проблеми в торговельноекономічних відносинах у зв’язку
зі створенням зони вільної
торгівлі між Україною і ЄС. Про
це сказав на прес-конференції
міністр закордонних справ
Білорусії Володимир Макей:
«Ми не маємо наміру вживати
якихось емоційних кроків, які
будуть спрямовані на зрив цього
торговельно-економічного
співробітництва».
Один із найпопулярніших сайтів
Reddit внесли до російського
реєстру заборонених сайтів.
Його вирішили заблокувати,
нібито виявивши пропаганду
вживання наркотиків.
До реєстру внесено весь
сайт, а не окремі сторінки.
Робота одного з найшвидших
у світі суперкомп’ютерів
«Tianhe-1A» зупинена через
вибух на складі в портовому
місті Тяньцзінь на півночі
Китаю. Відомо, що вибуховою
хвилею було зруйновано
частину стель всередині
суперкомп’ютерного центру.
Євросоюз виділив 8,55
мільйона євро для управління
держкордонами України.
Про це повідомила пресслужба представництва ЄС
в Україні на своїй сторінці
у соцмережі.

Чесні ваги, лабораторія і дотримане слово —
«Златодар» зрушив з мілини
Під прохідною автопоїзди з зерном — у середині липня
черговий виробничий сезон почав «Златодар»: Золотоніське
державне хлібоприймальне підприємство, яке раніше
славилось в Україні та поза її межами, але останніми роками
потрапило в складні виробничо-фінансові обставини. Добрі
вістки про те, що на «Златодарі» знову сприятлива виробнича
погода, дісталися сільськогосподарських клієнтів, тому сюди
везуть пшеницю, озимий ячмінь та ріпак із Золотоніського,
Драбівського, Чорнобаївського районів, а також з-за Черкас,
із Полтавщини та Київщини, звідки за логістикою наручніше.

Найдешевший хліб із «златодарівської»
пекарні знову повернувся на ринок.

Володимир Окай привіз КамАЗом пшеницю
від фермера з Шабельників.

М

олодий директор Воло
димир Більницький очо
лив це підприємство рік
тому, у травні 2014, коли тут був
мертвий сезон. Через борги зу
пинилося виробництво, було
відключено електро- і газопос
тачання. Зарплату підприємство
боргувало понад дев’ять міся
ців, сума перевищувала 2 міль
йони гривень. За газ було винне
1,6 мільйона, 400 тисяч за елек
троенергію.
За рік Володимиру Більниць
кому вдалося зробити майже
неможливе. На півтора мільйо
на скоротилась заборгованість
по зарплаті, її тепер виплачу
ють вчасно. Погасили добру по
ловину заборгованості по газу,
повністю — за електро
енергію.
Запрацювали круп’яний цех і
пекарня (хліб продають у сво
єму магазині й на ринку, а та
кож возять у Деньги, Коробів
ку, Вільхи, Піщане, Кропивну). А
за минулий сезон підприємство

прийняло на зберігання 84 ти
сячі тонн зерна, завантаженість
становила близько 70 відсотків.
— У цьому сезоні планує
мо прийняти до 100 тисяч тонн
зерна, — повідомляє Володимир
Михайлович, мрію якого поді
ляє колектив майже з 300 пра
цюючих. — Поки що стоїть млин,
який теж плануємо запустити.
Це залежить від того, чи укладе
Аграрний фонд України з нами
договір на переробку зерна.
Вивівши підприємство з мі
лини, керівник згуртував навко
ло себе однодумців, створив
атмосферу, де цінують кваліфі
кованих спеціалістів. Днями од
ного з таких призначили керів
ником Пальмірської дільниці, а
попередника перевели на під
вищення на Золотоніський ком
бінат.
— Чим зацікавлюєте здавачів
зерна? — допитуюся у Володи
мира Михайловича.
— У нас чесні ваги й лабора

футбольна «молодіжка» знову зіграє в черкасах. читайте на

У

тому, що підприємство
здало екзамен на готов
ність елеватора й усі
єї технічної бази до прийомки
зерна нового врожаю, вели
ка заслуга головного інжене
ра Дмитра Бурдоноса. Тільки
виконавши свій обов’язок пе
ред підприємством, він пішов
добровольцем на Схід, його
проводжали всім колективом,
подарували німецький броне
жилет і кевларову каску. Хоч
Дмитро міг би скористатись
бронею. Проте так вирішив
сам Дмитро — пішов на війну
добровольцем. Тепер крім дру
жини та доньки його дожида
ється ще й робітнича сім’я на
хлібокомбінаті, де за ним збе
рігається робоче місце.
торія, слова я звик дотримува
тися, прості та прозорі мораль
ні принципи в основі договірних
відносин — тільки це й більше
жодних секретів, — пояснює
він. — Що ж до приватизаційних
процесів, то це підприємство, як
підрозділ Держрезерву, під них
не підпадає через мораторій.
За добу на «Златодарі» при
ймають 35-40 машин, до тисячі
тонн зерна. Ще більшого напли
ву здавачів урожаю сподівають
ся, коли достигне соняшник і ку
курудза.
Олеся Помагай

www.kray.ck.ua
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Генетик Федір Парій (ліворуч)
розповідає автору цих рядків про
найновіший сорт спельти.

Древня пшениця спельта
повертається на Черкащину
Науково-практична
конференція
«Спельта-2015»

Це вже вдруге в стінах най
старішого видання Шевчен
кового краю проводиться по
дібний захід. Уперше така
конференція з ініціативи жур
налістів «Черкаського краю»,
кафедри генетики, селекції
рослин та біотехнології Уман
ського НУС відбулася торік, 12
серпня, за діяльної підтримки
Всеукраїнського наукового ін
ституту селекції. Цього разу
організатори ті самі. А столич
ні науковці, як і торік, не лише
доповіді та консультації підго
тували, а привозять для реалі
зації в дрібній фасовці зразки
посівного матеріалу та крупу
із зерна спельти. Проведений
торік захід сподобався учасни
кам і вже задовго до жнив дех
то почав цікавитись:
— А цьогоріч конференція
по спельті буде?
Приємно, що до відроджен
ня й поширення древньої пше
ниці із зацікавленням став
ляться і фахівці агрономічної
служби, і керівники сільгосп
підприємств, і просто жите
лі області. Ба, більше того, ви
явилося, що наші публікації про
древню пшеницю зацікавили
людей і по інших областях. Тож
сьогодні — «Спельта-2015»!

Спельта завоювала
перших півтисячі гектарів
Про вид древньої пшениці
— спельту — мовлено небагато
слів, написано не дуже багато
статей. Широкому загалу хлі
боробів цей вид пшениці мало
відомий, хоча його вік і налічує
кілька тисячоліть. Наш земляк,
Наукові працівники кафедри
генетики, селекції рослин
та біотехнології УНУС
щиро вітають кандидата
сільськогосподарських
наук, доцента, викладача
Андрія Івановича Любченка
із днем народження!
Зичимо здоров’я, щастя,
всіляких гараздів у праці, шани
від студентства, поваги від ко
лег, здобутків у науці!

творець перших культурних
вітчизняних сортів спельти, за
відувач кафедри генетики, се
лекції рослин та біотехнології
Уманського НУС, доктор біо
логічних наук Федір Микито
вич Парій дійшов висновку, що
спельта була відома ще давнім
мешканцям трипільських по
селень на теренах нинішньої
Черкащини.
Але пройшли роки, тисячо
ліття і цей злак, на превели
кий жаль, зник із наших укра
їнських ланів. В обмежених
кількостях на присадибних ді
лянках його вирощували лише
бойки та гуцули в прикарпат
ських селах. Власне, там, на
Прикарпатті, Федір Микитович
довго шукав і врешті знайшов
цю древню пшеницю. На Чер
кащину спельта повертається
з його ж таки легкої руки. Він
створив перші вітчизняні сор
ти «Зоря України» та «Євро
па» і кілька нових сортів ози
мої пшениці на основі спельти
шляхом схрещення з м’якою
пшеницею. Це «Артеміда»,
«Артемісія», «Артанія» та «Ар
таплот». Ці сорти й виходять
поступово на все ширший про
стір в Україні та за кордоном.
За оцінкою редакції «Черк
ського краю», нині в адміні
стративних ме
жах нашої об
ласті різними господарниками
було посіяно і в нинішні жни
ва зібрано спельту приблизно
на півтисячі гектарів. У струк
турі цієї першої півтисячі сорт
«Європа» займає близько 50
гектарів, сорт «Артанія» близь
ко 60 га, сорт «Артеміда» — по
над 300 га. Є й змішані посі
ви, де на площі кількох сотень
гектарів висіяні кращі високо
врожайні сорти традиційних
видів озимих пшениць у сумі
ші зі спельтою. Таким чином
уже за перших кроків госпо
дарі ланів прагнуть одержати
продовольче зерно головного
нашого хліба, в якому завдя

ки природності спельти буде
вищий вміст білка та клейкови
ни. Дехто вже матиме з такої
суміші зерна борошно на ви
пікання хліба та хлібобулочних
виробів. Прагнення виробнич
ників зрозуміле, їм хочеться
наочно переконатись у тому,
наскільки високобілкове зерно
спельтових сортів впливає на
якість борошна.

Поле спельти ФГ «Мрія»,
червень 2015 р.

Попри спеку
вона таки вистояла
Одним із тих фермерів, хто
торік на конференції в редак
ції «Черкаського краю» заціка
вився спельтою і, придбавши її
насіння, посіяв на своєму полі,
є голова фермерського госпо
дарства «Мрія» Золотонісько
го району Михайло Ткалич. Він
узяв порівняно невелику кіль
кість зерна і засіяв всього 3,1
гектара. Погода ніби навмисне
випробовувала новинку на полі
Михайла Васильовича: восени
торік була суша, спека дошку
ляла й цьогоріч, коли налива
лось зерно. А коли підійшли
останні строки дозрівання —
дощі завадили. Ясна річ, усе
це вплинуло і на урожайність,
і на якість. Але коли редакція
попросила один із елеваторів
зробити аналіз намолочено
го фермерами зерна, вияви
лося, що навіть за таких вкрай
несприятливих умов у ньому є
16,1 відсотка білка та 32 від
сотки клейковини. Звичай
но, мало б бути більше білка,
фермер сподівається, що се
лекціонери, очолювані Федо
ром Парієм, виведуть сорти
більш стійкі до спеки. А ось що
у спельти значно вищий коефі
цієнт кущіння, що її можна ви
сівати дещо меншими від за
гальноприйнятих
нормами,
Михайло Васильович переко
нався наочно сам.
— У пшениці спельти є

Голова ФГ «Мрія»
Михайло Ткалич
на своїй ділянці спельти.

Головний агроном
Олексій Задирака
(ліворуч)
висловлює
свої зауваження
науковцю.

перспектива, є майбутнє. Що
крупа із неї буде якісніша і
поживніша, а каша смачніша
— це однозначно зрозуміло.
Хочу перевірити, як добавка
спельти вплине на якість бо
рошна для паляниць, на ма
каронні вироби, — говорить
фермер.

Є перші тонни нового
сорту тритикале
За участю вже своїх учнів
генетик Федір Парій створив
на основі спельти новий сорт
тритикале. Його назвали «Так
тик», і сподіваються у ньому
мати значно вищий відсоток
білка, ніж в існуючих сортах
жита та тритикале. «Тактиком»
було торік восени засіяно в
Україні перших два гектари (і
обидва на Черкащині). Кожен
гектар видав по 50 центнерів
зерна.
Вже пару років розмножен
ням насіння нових сортів ози

мини, створених Федором Па
рієм, займається ТОВ «Надія».
За словами головного агро
нома ТОВ «Надія» Олексія За
дираки, цьогоріч усі спельтові
сорти показали себе задовіль
но, витримали суворі випробу
вання погодою.
— Найбільше мене пора
дувала пшениця «Артанія», —
розповідає Олексій Іванович.
— Кожен гектар, зайнятий
«Артанією», видав по 68 цент
нерів зерна. Гарне збіжжя дав
нам лан, зайнятий древньою
пшеницею. А що добавка бо
рошна зі спельтових сортів
пшениці у тісто неабияк по
ліпшує якість хліба — я пере
конався торік.
У цьому переконались ми
нулоріч і учасники конферен
ції в редакції, коли смакували
привезеними від Олексія Іва
новича паляницями.
Василь Марченко,
фото автора.
ЗолотоніськийТальнівський райони
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Місцеве самоврядування

Реформа

Пильність

«Та сільські голови
мали б самі виступити за об’єднання громад»
У цьому переконана сільський
голова з Балаклеї Смілянського
району Олена Ковальська. Бо
вважає, що майбутні місцеві
вибори все розставлять по
своїх місцях, а спроба за всяку
ціну втримати крісло ніяк не
може служити аргументом
проти об’єднання громад:

Д

У сільського голови села Балаклея
Олени Ковальської сьогодні
кожна хвилина на обліку — день
особистого прийому громадян.
дитячих садках. А якби всі зібрані кошти
залишалися в розпорядженні громади, це
ж стільки доброго й корисного можна було
зробити для жителів села. Вже зараз пів
мільйона гривень вкладаємо у ремонт до
ріг, займаємось вуличним освітленням.
— Знаємо, дійшли чутки й до Черкас, що Балаклея стала досить популярною серед переселенців зі Сходу
України. Як ви, громада зустріли цих
людей?
— Ось дивіться: на кожного з пересе
ленців у нас заведена окрема папка (з ак
том обстеження побутових умов тощо).
Їхали сюди люди хто до родичів чи зна
йомих, хто практично у невідомість. Треба
віддати належне всім жителям села: вони
із розумінням і співчуттям поставилися до

Фото «Черкаського краю»

осі я була певна, що самі сільські го
лови завдяки набутому досвіду вже
дійшли думки про необхідність ре
організації. Посудіть самі: якщо у нашому
селі жителів понад 5 тисяч, а поряд є на
селений пункт із 500-ми мешканцями, то
хіба не на часі всім разом вирішувати по
точні проблеми? Із врахуванням того, що
багато повноважень переходить до гро
мад та й фінанси також будуть надходи
ти в громаду, а не хтось нам їх ділитиме,
мовляв, тому дам, а тому й не дам. Згід
но з перспективним планом, наша сільська
рада повинна об’єднатися з Костянтинів
ською та Малостаросільською сільськи
ми радами, і це дало б нам непогані шан
си ще більше розвивати території наших
сіл, серйозно зайнятися благоустроєм та
соціальною інфраструктурою. Мало того,
громадам, які в числі перших зголосяться
взяти участь у цьому проекті, обіцяє допо
могти також Європа. Скажімо, ми завдя
ки участі у 3-му етапі програми «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду», де
до 5 відсотків коштів, що зібрані місцевою
громадою, додаються ще й інші, зокрема
Євросоюзу (230 тисяч у нашому випадку),
змогли поміняти 87 вікон у середній школі.
Це на першому етапі. На другому — завер
шуємо заміну системи електроопалення в
дитячому садку. На третьому — встанов
люємо піролізний котел у школі в Теклино
му. За кошти місцевого бюджету ми зараз
проводимо ремонт у клубах, сільській раді,

Хто із цих дітей народився у Балаклеї, а хто приїхав зі Сходу
— вже й не розібрати, настільки подружилися.
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Упіймали

них — всіляко підтримали й підтримують.
Ми підшукували цим людям хати, які мож
на було придбати за доступною ціною (те
пер ці досі старенькі житла вже не впіз
нати, наскільки відчутно доклали зусиль
роботящі руки нових власників). Надали
необхідну матеріальну допомогу, влашто
вували на роботу, коли йшлося про місцеві
підприємства. Щойно потягнулися до на
шого села люди зі Сходу, в будинку куль
тури відразу виник своєрідний пункт збору
всіх необхідних для переселенців речей.
Одягу, взуття, посуду — знаєте, це посправжньому зворушувало, адже пробу
дило в односельців найкращі людські по
чуття, співпереживання до горя, яке всіх
вмить зблизило.
— І чим новоспечені балаклеївці відповідають на таку турботу?
— Знаєте, жодних проблем у спілку
ванні досі не помітили, практично всі вони
якось органічно влилися у велику сільську
родину. Розуміють і цінують, що турбота
про старих і малих, безплатне перебуван
ня у дитсадку — це від щирих почуттів до
них. У багатьох родин там, на Сході, зали
шилися їхні батьки, родичі. Щоб вони мали
змогу з ними постійно спілкуватися, у бу
динку культури, в бібліотеці, в кафе ми на
лагодили зв’язок WіFі. Таким чином люди
не відчувають себе повністю відірвани
ми від родини. Хоча вже дехто зізнається,
що своє майбутнє бачить у Балаклеї. Че
рез кілька днів разом ми візьмемо участь у
встановленні 23 серпня Державного Пра
пора у центрі села — це подарунок жите
лям від одного з підприємців. У вересні
відкриємо пам’ятник односельцям, які за
гинули у зоні АТО. Всім, хто брав участь
у тих боях і живими повернулися додому,
ми виплачуємо від імені громади по 2 ти
сячі гривень, з’явиться можливість збіль
шити цю суму, обов’язково нею скориста
ємося. На жаль, щодо виділення належної
кожному ділянки землі, то просто сором
но комусь ті невдоби й пропонувати. Коли
до нас приїздили представники Кабміну і
Держкомзему, я порушила й це питання,
бо зараз, коли практично всі землі роз
пайовані, треба по-державному підходи
ти до проблеми: людина воювала, а ми
натомість що їй пропонуємо?! Ми в селі
учасникам АТО запропонуємо пристойні
ділянки під житлову забудову. Повернуть
громадам їхні землі — не стане, перекона
на, взагалі цієї проблеми.
Дуже хочеться, щоб суттєвіше кра
щим ставало життя у селі. Бо для чогось
же провели ми до осель газ, поставили
практично у кожну телефон — у випадку
чого можна в будь-яку хвилину додзво
нитися до сільської амбулаторії. Та наше
село відоме ще й кількістю багатодітних
родин: понад 70 налічується їх на сьогод
ні, у кожній дітей від 3 до 12. Причому
це благополучні родини, де вміють дати
раду своїм нащадкам, виховують доньок і
синів у дусі споконвічних традицій нашо
го народу. Будуть народжуватися діти —
житиме Україна, матиме майбутнє. Вре
шті заради цього ми живемо й працюємо,
з вірою в неодмінну перемогу над воро
гом, який зазіхнув на нашу світлу землю,
ніяк не очікуючи, що дістане таку всена
родну відсіч!

хабарникадепутата

С

лужба
безпе
ки України припи
нила
протиправ
ну діяльність депутата
Смілянської
міськради.
Займаючи посаду дирек
тора місцевого комуналь
ного підприємства, він за
гроші сприяв приватизації
службового житла.
Посадовець погрожу
вав колишньому праців
нику комунального під
приємства
виселенням
із службового житла. Як
альтернативу зловмисник
запропонував приватизу
вати квартиру, оцінивши
свою «допомогу» у 10 ти
сяч гривень.
Смілянський міський
районний суд визнав де
путата винним за ч.3 ст.
368 Кримінального кодек
су України.
Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки
України, йому призначено
покарання у вигляді п’яти
з половиною років по
збавлення волі з конфіс
кацією половини власно
го майна.
Наш кор.

Землі

повернули
державі

Н

а факт незаконної
передачі
земель
Григорівської сіль
ської ради Канівського ра
йону у приватну власність
громадянам відреагували
органи прокуратури. Так,
було встановлено, що
розпорядженнями Канів
ської райдержадміністра
ції в порушення вимог зе
мельного законодавства
згадані земельні ділян
ки загальною площею 1,5
га, що розташовані поруч
з Канівським водосхови
щем, незаконно віднесе
ні до земель сільськогос
подарського призначення
та передані у власність
окремих громадян.
Як інформує пресслужба прокуратури об
ласті, рішенням Канів
ського
міськрайонного
суду позов прокуратури
задоволено у повному
обсязі, а землі повернуто
державі.
Наш кор.

Ганна Яковчук

Нам пишуь

Музей — майстерня для АТО
Ц
я мало не детективна історія по
чалася ще у роки Другої світової.
Яким чином на горищі її будин
ку в селі Гарбузин Корсунь-Шевченків
ського району з’явилася таємнича валі
за, сама господиня оселі пояснити не
могла. Однак знаючи, що та річ дістала
ся від безіменного німецького офіцера,
була абсолютно впевнена: валізу замі
новано, тож так і не наважилась її не те
що розкрити, зачепити. Коли бабусі не
стало, валіза дивом врешті опинилася в
руках дуже допитливих людей, зокрема
Олега Бойка.
Як згадує тепер Олег Леонідович,
саме зі «скарбів» тієї валізи, по суті, по

чався нинішній приватний військовий
музей історії Шампань на Звенигород
щині:
— Було це у 2011 році. На той час ми
із братом вели бізнес. Вміст тієї валізи
наштовхнув на втілення ідеї про ство
рення музею, причому саме військово
го.
На сьогодні в ньому є три зали.
У першій зібрано старі предмети,
пов’язані з військовим побутом (саме
там знайшлося місце тій трофейній ва
лізі та її вмісту). Переходимо у другу
залу і звертаємо увагу на озброєння,
радянське і німецьке, а також плакати
часів війни. В останній — військова фор

ма від часів царської армії до строїв Не
залежної України.
— Практично все, що заробили, ми
з братом вклали у своє «дітище». І ані
скільки не шкодуємо, бо вважаємо:
цей музей саме зараз потрібен лю
дям, особливо молоді. Зараз ми з бра
том — учасники АТО (та яке там АТО
— справжня війна відбувається там, на
Сході України).
Відремонтований коштом братів
БТР, на ньому Олег Леонідович воював,
та й нині бойова машина в строю. А не
подалік можна побачити справжній ні
мецький «мессершмітт».
— У даний час ми волонтери, — про

довжує мій співрозмовник. — Ремон
туємо військову техніку, мій брат Рус
лан відвіз на фронт уже сорок сьомого
УАЗа, а ще БТРи, іншу техніку.
Багатьом нашим воїнам конкретно
допомогли брати Бойки, навіть розро
били і створили власну особливу маши
ну, яку назвали «Ангел»: вона дозволяє
транспортувати поранених у зоні АТО.
Олег Леонідович бере до рук книгу
відгуків — у ній слова захоплення, вдяч
ності небайдужим творцям музею, які
власним прикладом доводять, як слід
любити й боронити рідну землю.
Федір Людний
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«Терапевти» з плавцями
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Умань

оселилися в обласному
центрі дитячої онкології
та гематології

Фото автора

Природний антидепресант — акваріум із рибками — з’явився
в центрі дитячої онкології та гематології Черкаського
обласного онкологічного диспансеру. Вже два тижні
нові мешканці тішать око та підбадьорюють маленьких
пацієнтів і їхніх батьків. Оживила ігрову кімнату центру
депутат Черкаської обласної ради Світлана Трофімова.

М

ати
домаш
нього
улю
бленця — мрія
кожної дитини. Хтось
бачить себе на про
гулянці з кудлатим
псом, а хтось фан
тазує про говіркого
папугу. Для малень
ких пацієнтів цього
центру рибки — чи
не єдина можливість
мати свій живий ку
точок. Акваріум роз
важає малюків та хоч
трохи «одомашнює»
їхнє перебування в
лікарні, — зазначила
Світлана Трофімова.
— Видужуйте швид
ше, маленькі. Хай
Господь
допомагає
вам перебороти не
дугу.

Нова вулиця у ДОСах — наче
подарунок для дітей.

Радість на оновленій
Першотравневій.

Коли святкує вулиця
Чи нове, чи добре забуте старе святкування цілими
вулицями набуло популярності у містах і селах. У
такий день дружні сусіди влаштовують концерти,
виставки, накривають столи. Але дійсно щире
свято «за місцем проживання» буває не тоді, коли
пісень разом співають, а коли вулиця з рівчака чи
канави перетворюється на справжню вулицю. В
цьому на власному досвіді переконалися уманчани
— жителі Першотравневої, вузенької затишної
вулички поблизу Свято-Михайлівської церкви.

П

очалося з того, що
активісти з Першо
травневої
прийшли
на прийом до в.о. місько
го голови Умані Олексан
дра Цебрія з клопотанням.
По місту вулиці асфальту
ють, у центрі на тротуарах
кольорова плитка, коли ж
до нас черга дійде? У нас
же не вулиця, а котлован,
тільки ноги ламати й маши
ни бити.
З благоустроєм на Пер
шотравневій не так про
сто. Вулиця — у старовинній
частині Умані, на косого
рі. Тут садибна забудова,
більшість вулиць збігають
вниз до річки Уманки. Ре
монтували, латали не раз,
але зливи, весняні потоки

знову все розмивали. По
трібен капітальний ремонт,
великі затрати. Всі ці про
блеми місцевій владі добре
відомі, одвічний камінь спо
тикання — дефіцит коштів.
Олександр Володимирович
порадив жителям Першо
травневої звернутися до ге
нерального директора ПАТ
«Уманьферммаш» Анатолія
Ліпкана: депутат обласної
ради не раз у таких ситуа
ціях допомагав уманчанам.
Приміром, споруджений за
водом перехід через Холер
ний яр, що з’єднує два мі
крорайони, місцеві жителі
називають мостом Ліпкана.
За Першотравневу Анатолій
Васильович теж узявся посправжньому: кошти зна

йшов, залучив до справи
організацію, яка спеціалізу
ється на будівництві доріг.
Першотравневу вирівняли,
заасфальтували і виклали
плитами (аж на Вінниччині
закупили). Тепер вулиці не
страшні ніякі зливи й пото
ки. До того ж на радість жи
телям зробили все за лічені
дні. Коли вулицю приймали,
зібралось багато людей. Не
могли надякуватись, і разом
зі священиками хором за
співали «Многая літа» сво
єму депутату Анатолію Ліп
кану.
Того ж дня на іншо
му краю міста, у мікрора
йоні ДОСи, приймали ще
одну дорогу, прокладену
«Уманьферммашем» (завод
тут спорудив кілька житло
вих будинків). Рівна блис
куча асфальтівка пролягла
між новобудовами і школою
№5. Нова вулиця ще без
назви, машин майже немає.
Милують око відрадні кар
тини: вдень тут ганяють на
роликах діти, а по вечірній
прохолоді люблять гуляти
молоді мами з колясками.
Ольга Охримович

Корсунщина

Медики борються з туберкульозом комп’ютерними технологіями
С

постерігаємо тенденцію
до стабілізації захворю
ваності на туберкульоз,
— коментує вона. — Торік упер
ше виявили 24 хворих, позато
рік — 25, у 2012-му — 30. Ті
шить те, що за останні два
роки серед хворих немає ді
тей. Наше завдання — обсте
жити за рік половину насе
лення району, тобто 23 тисячі
осіб. Якщо виявляємо підозрі
лих, обстежуємо і направляємо
на лікування. Після обласно
го тубдиспансеру хворі пере
бувають під нашим наглядом
до повного видужання. Відне
давна наша служба вийшла на
якісно новий рівень протидії
туберкульозу. Один із спонсо
рів забезпечив наш кабінет су
часним комп’ютером, що дало
змогу приєднатися до єдиного
державного електронного ре
єстру хворих на туберкульоз.
Заходжу на електронну амбу
латорну картку з прізвищем
хворого — і все чітко видно: які
ліки й скільки одержав, на якій
стадії хвороба, які результати

аналізів. Це значно полегшило
контроль за амбулаторним лі
куванням наших пацієнтів.
На запитання, чи реально
подолати хворобу цілком, Те
тяна Василівна зауважує:
— З туберкульозом легко
важити, а тим більше «вмивати
руки» неможливо. Ця хвороба
особливо підступна і неперед
бачувана. Може вразити і лю
дину з цілком благополучного
соціального середовища, хоча
медики помічають, що погане
харчування, важка робота, не
задовільні побутові умови —
благодатний грунт для «про
ростання» цієї хвороби. Зараз
спостерігаємо нове явище —
поширення мультирезистент
ного, тобто особливо стійко
го до ліків, туберкульозу, який
вимагає довгого і дуже доро
гого лікування. Як правило, ту
беркульоз виявляємо поруч із
ВІЛ-інфекцією, що цілком зро
зуміло.
Хочу особливо підкреслити,
— продовжує лікар, — ступінь
соціальної небезпеки тубер

Фото автора

Серед небезпек, які чатують на людське здоров’я,
туберкульоз — особливо грізний. Насамперед через високий
ризик зараження та тривалість і дороговизну лікування.
Україна з 1995 року жила в стані епідемії туберкульозу.
Хоч її й подолано, однак рівень захворюваності
залишився ще високим, і у протитуберкульозної служби
турбот чимало. Лікар-фтизіатр Тетяна Фурсова очолює
її вже десять років і добре володіє ситуацією.

Колектив протитуберкульозного кабінету
Корсунь-Шевченківської ЦРЛ.
кульозу усвідомлює адміні
страція центральної районної
лікарні. Нашу службу не скоро
чували навіть у важких фінан
сових ситуаціях. Маємо у ра
йоні дитячого фтизіатра — а це
робота на майбутнє суспіль
ства. Маємо власного лабо
ранта і пункт забору мокротин
ня, яким похвалиться далеко
не кожна районна лікарня. Це
створює належні умови для

ефективної роботи протиту
беркульозної служби.
До розмови приєднуєть
ся дитячий фтизіатр Тамара
Стрельченко:
— Боротьба з туберкульо
зом починається на третій
день життя людини. Ще в по
логовому відділенні робимо
дитині щеплення БЦЖ, а че
рез сім років — ревакцинацію.
Це якщо не гарантує здоров’я,

тому що трапляються різні ви
падки, наприклад, дитина за
ражається від батьків, то за
вжди дає імунітет і полегшує
та прискорює лікування. Дер
жава забезпечує безкоштовні
щеплення проти туберкульозу.
А це немалі кошти: тільки то
рік наша лікарня придбала вак
цину БЦЖ на 27 тисяч гривень.
На жаль, є такі «свідомі» бать
ки, які з різних причин відмов
ляються від щеплення, піддаю
чи власну дитину величезному
ризику. Звичайно ж, не слід
боятися і щорічних проб Ман
ту: це всього-на-всього діа
гностична процедура, нешкід
лива для дитини, але — дієвий
спосіб дізнатися, чи немає за
грози здоров’ю дитини.
— А для дорослих пови
нно стати потребою раз на
рік пройти флюорографічне
обстеження, — додає Тетя
на Фурсова. — У нашій лікар
ні флюорограф найсучасні
ший, цифровий, з мінімальним
радіологічним
навантажен
ням. Витратив кілька хвилин
— і впевнений, що здоровий.
Мій досвід доводить: небезпе
ка «підхопити» туберкульоз іс
нує для кожного, і передбачити
лихо неможливо. Тому будь
мо відповідальними за своє
здоров’я.
Людмила Моренко

Грані

14 серпня 2015 року

Консультпункт

Як пише у своєму листі до «Черкаського краю»
Володимир Нестерюк із Шрамківки Драбівського
району, повідомлення райвідділу соцзахисту про
призначену йому субсидію його здивувало. «З
одного боку, сума понад дві тисячі, і це добре, але
з іншого… На дві тонни твердого палива на рік я
повинен отримати 2732,24 гривні субсидії (при
наданні субсидії застосовується ціна твердого палива
1366,12 гривні за тонну). А куди поділися 528,44
гривні? Виходить, їх вкрали?» — стривожений він.
Листа шрамківського дописувача ми направили на розгляд до департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації. Відповів заступник директора
департаменту Олег Шимчук.

З

окрема
він
зазначає:
«Субсидія для відшко
дування витрат для при
дбання
скрапленого
газу,
твердого та рідкого пічного по
бутового палива призначаєть
ся на основі річного сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у
житловому приміщенні, за по
передній календарний рік.
Розпорядженням обласної
державної адміністрації для
надання житлових субсидій за
тверджено регіональні нату
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«Чому малувата субсидія?»

ральні норми забезпечення на
селення: твердим паливом — 2
тонни на домогосподарство на
рік; скрапленим газом, який
використовується для приго
тування їжі, — два балони (42
кілограми) на рік на одну-дві
особи. Та встановлено ціну:
твердого палива — 1366,12
гривні за одну тонну, скрапле
ного газу — 175,27 гривні за
один балон.
Згідно з заявою, наданою
до управління праці та соціаль
ного захисту населення Дра
бівської райдержадміністрації
у березні 2015 року, Нестерю
ку В.П. призначено субсидію
готівкою для відшкодування
витрат на придбання твердо
го палива та скрапленого газу
на 2015 рік у розмірі 2203,80

гривні та субсидію на електро
енергію в щомісячному розмірі
26,45 гривні».
При розрахунку субсидії,
повідомляє посадовець, врахо
вано сукупний річний дохід за
явника. Минулоріч він становив
13757,88 гривні. Обов’язкова
частка щомісячної плати для
Володимира Нестерюка — 7,31
відсотка його річного сукупно
го доходу (вираховується так:
13757,88:12:1176:2х15). Тоб
то 1005,70 гривні щомісяця він
повинен платити за комуналь
ні послуги, виходячи з власних
доходів.
Загальна ж сума комуналь
них платежів, взятих до роз
рахунку, — 3526,90 гривні: дві
тонни палива, два балони газу
за вище зазначеними цінами
та електроенергія (120 кВт/год
на місяць) 444,12 гривні.
Тож розмір субсидії Воло
димиру Нестерюку становить:
вартість комунальних платежів

3526,90 мінус обов’язкова до
сплати частка 1005,70. Тобто
субсидії призначено 2521,20
гривні. З них 2203,80 — готівка
для придбання твердого пали
ва та скрапленого газу і 26,45
гривні — щомісячний розмір
субсидії на електроенергію.
«У червні 2015 року сума
готівки в розмірі 2203,80 грн.
переказана на банківський ра
хунок заявника (Райфайзен

Банк Аваль), зазначений ним у
заяві. Ці кошти повернуті бан
ком на рахунок управління пра
ці та соціального захисту на
селення у зв’язку із закриттям
рахунку. Банком запропоно
вано заявнику відкрити карт
ковий рахунок для отримання
коштів. Після відкриття картко
вого рахунку кошти переказа
ні в повному обсязі», йдеться в
листі-відповіді.

Ви й собі можете за цією формулою вирахувати
ваш обов’язковий відсоток сплати:
дохід домогосподарства за попередній рік ділиться на два
надцять місяців;
середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість осіб
домогосподарства;
результат ділиться на прожитковий мінімум на одну особу
(в 2014 році — 1176 грн);
результат ділиться на базовий коефіцієнт 2;
отримана цифра множиться на базовий коефіцієнт 15%.
Отриманий обов’язковий відсоток платежу множиться на се
редньомісячний сукупний дохід домогосподарства для субсидії
на ЖКП, для твердого палива множиться на річний сукупний до
хід домогосподарства.

Оголошення

ПАТ «Черкасиобленерго»
доводить до відома

витяг з постанови НКРЕКП від 26.02.2015 №220, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 02.03.2015 за №231/26676

«Про тарифи на електроенергію,
що відпускається населенню, на період
з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно».
Категорії споживачів
1. Електроенергія, що відпускається:
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає
в житлових будинках, обладнаних
кухонними електроплитами):
за обсяг, спожитий до 100 кВт/год
електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 100 кВт/год до 600
кВт/год електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год
електроенергії на місяць
1.2. Населенню, яке проживає в сільській
місцевості (у тому числі яке проживає
в житлових будинках, обладнаних
кухонними електроплитами):
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год
електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год до 600
кВт/год електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год
електроенергії на місяць
1.3. Населенню, яке проживає в житлових
будинках (у тому числі в житлових будинках
готельного типу, квартирах та гуртожитках),
обладнаних у встановленому порядку
електроопалювальними установками
(у тому числі в сільській місцевості):
1.3.1. У період з 01 вересня 2015 року
по 30 вересня 2015 року (включно)
відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2
1.3.2. У період з 01 жовтня 2015 року
по 29 лютого 2016 року (включно):
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год
електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год
електроенергії на місяць
1.4. Населенню, яке проживає в
багатоквартирних будинках, не
газифікованих природним газом і в яких
відсутні або не функціонують системи
централізованого теплопостачання
(у тому числі в сільській місцевості):
1.4.1. У період з 01 вересня 2015 року
по 30 вересня 2015 року (включно)
відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2
1.4.2. У період з 01 жовтня 2015 року
по 29 лютого 2016 року (включно):
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год
електроенергії на місяць (включно)
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год
електроенергії на місяць
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу незалежно
від обсягів споживання електроенергії
1.6. Населенню, яке розраховується з
енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим засобом обліку та об’єднане
шляхом створення юридичної особи, житловоексплуатаційним організаціям, крім гуртожитків
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під
визначення «населення, яке розраховується
з енергопостачальною організацією за
загальним розрахунковим засобом обліку»)

Тарифи на електроенергію,
в копійках, за 1 кВт/год
без податку
податок з податком
на додану
на додану на додану
вартість
вартість
вартість
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Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та
гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв,
що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності)
та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 65,75 коп. за
1 кВт/год (без ПДВ) та 78,90 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах,
садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та
освітлення території, відпускається за тарифом 65,75 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ) та 78,90
коп. за 1 кВт/год (з ПДВ).
В.о.голови правління

Кузьмінська С.О.

Нам пишуть

«Дякуємо лікарям психоневрологічного диспансеру»

Н

аша щира подяка колективу
Черкаського обласного пси
хоневрологічного диспансеру,
очолюваному Костянтином Гарка
вим, за зразкову, як на наш погляд,
організацію лікувального процесу.
За ту турботу і чуйність, яку виявля
ють лікарі (і зокрема Романчук О.М.)
і весь медперсонал до хворих, і то
особливих хворих. Тут сама атмос
фера доброзичлива, і це теж важли

ва складова, щоб одужати.
Майже всі ми, що підписалися,
уже не вперше лікуємося тут, і за
вжди отримували позитивні резуль
тати.
Вітаємо з недавнім вашим про
фесійним святом — Днем медичного
працівника.
Олександр, Світловодськ; Сергій,
Звенигородка; Роман, Черкаси;
Андрій, Умань; Михайло, Іркліїв.

Втрачений водієм Фастовським О.І. німецький дозвіл — універсал U603325 для перевезення
вантажу на автомобіль: тягач DAF 95 XF480 — СА8941АТ; причіп FRUEHAUF TF34CL — СА5965ХТ
від 11.05.2014 р., який належить ТОВ «Інтертранспостач», що займається міжнародними автомо
більними перевезеннями та є членом АсМАП, виданий у пункті видачі дозволів СМАП м.Ковель
та не був використаний водієм, вважати недійсним.
ФОП Нагаєв В.О. має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер
не повітря стаціонарними джерелами для паливовикористовуючого обладнання магазину «Во
дограй», що розташований на розі вул.Благовісної, 547 та вул.Вербовецького, 74 в м.Черкаси.
Джерелами виділення забруднюючих речовин в атмосферне повітря є котел, який працює на
відходах деревини, дровах.
У результаті спалювання твердого палива в атмосферне повітря виділяються такі забруднюю
чі речовини: діоксид азоту, оксид вуглецю, тверді суспендовані речовини, недиференційовані за
складом, та парникові гази — метан, діоксид вуглецю, оксид діазоту.
Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 0,18 т/рік.
Аналіз результатів розрахунків забруднення атмосферного повітря показав, що на межі са
нітарно-захисної зони розрахункова концентрація забруднюючих речовин не перевищує допус
тимі норми.
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного питання проводиться
протягом місяця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації Черкаським
міськвиконкомом, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 36 (тел.45-23-81).
Уманський міськрайонний суд Черкаської об
ласті викликає на судове засідання відповідача
Любас В.Г. про визнання права власності. За
сідання відбудеться 25 серпня 2015 року об
11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Умань, вул.Коломенська, 18. Явка обов’язкова.
У разі неявки відповідача на судове засідання
(дане оголошення вважається належним пові
домленням), по справі буде винесено заочне рі
шення. Суддя — Л.В.Горячківська.

Ватутінський міський суд Черкаської облас
ті викликає на судове засідання в якості відпові
дача Геворгяна Богдана Сергійовича, 26.02.1986
р.н., місце реєстрації: м.Ватутіне, вул.Черцена,
10, по цивільній справі за позовом Погрібної В.І.
про визнання особи такою, що втратила право
на користування жилим приміщенням. Засідан
ня відбудеться 14 вересня 2015 року о 9 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: м.Ватутіне,
вул.Будівельна, 1. Явка обов’язкова. У разі неяв
ки відповідача на судове засідання (дане оголо
шення вважається належним повідомленням), по
справі буде винесено заочне рішення. У разі не
явки на судове засідання з поважної причини від
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку
та її причини. Суддя — В.С.Муляр.

Ватутінський міський суд Черкаської області
викликає на судове засідання в якості відповіда
ча Лазаренка Віктора Івановича, 13.05.1973 р.н.,
місце реєстрації: м.Ватутіне, вул.Пролетарська,
7, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При
ватБанк» про стягнення заборгованості. Засідан
ня відбудеться 26 серпня 2015 року о 16 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м.Ватутіне,
вул.Будівельна, 1. Явка обов’язкова. У разі неяв
ки відповідача на судове засідання (дане оголо
шення вважається належним повідомленням), по
справі буде винесено заочне рішення. У разі не
явки на судове засідання з поважної причини від
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку
та її причини. Суддя — В.А.Здоровило.

Ватутінський міський суд Черкаської області
викликає на судове засідання в якості відповіда
ча Авраменка Андрія Миколайовича, 28.01.1982
р.н., місце реєстрації: м.Ватутіне, вул.Ювілей
на, 19, кв.26, по цивільній справі за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованос
ті. Засідання відбудеться 26 серпня 2015 року
о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Ватутіне, вул.Будівельна, 1. Явка обов’язкова. У
разі неявки відповідача на судове засідання (дане
оголошення вважається належним повідомлен
ням), по справі буде винесено заочне рішення. У
разі неявки на судове засідання з поважної при
чини відповідач зобов’язаний повідомити суд про
неявку та її причини. Суддя — В.А.Здоровило.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської об
ласті викликає на судове засідання в якості відпо
відача Кіченка Олександра Микитовича (м.Сміла,
вул.Комунарська, 5, кв.7) по цивільній справі за
позовом Солодкої Тетяни Миколаївни до Кічен
ка О.М., третя особа: Солодкий Ігор Сергійович,
про визнання особи такою, що втратила право
на користування жилим приміщенням. Засідан
ня відбудеться 25 серпня 2015 року о 16 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м.Сміла,
вул.П.Лумумби, 15. Явка обов’язкова. У разі не
явки справа буде розглядатися без участі відпо
відача. Суддя — І.В.Гудзюк.

Христинівський районний суд Черкаської облас
ті викликає на судове засідання в якості відпові
дача Гончаренко Софію Анатоліївну (м.Христинівка,
вул.60-річчя Жовтня, 65) по цивільній справі за по
зовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Гончаренко С.А.
про стягнення заборгованості за кредитним до
говором. Засідання відбудеться 20 серпня 2015
року о 9 год. 15 хв. в приміщенні суду за адресою:
м.Христинівка, вул.Леніна, 27-а. Явка обов’язкова.
У разі неявки справа буде розглядатися без участі
відповідача. Суддя — М.П.Орендарчук.

Апеляційний суд Черкаської області викликає
на судове засідання в якості відповідача Ревук
Ольгу Володимирівну за позовом Слободяни
ка Петра Павловича до Ревук О.В. про усунення
перешкод в користуванні нерухомим майном та
зобов’язання вчинити певні дії. Засідання відбу
деться 28 серпня 2015 року об 11 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: м.Черкаси, вул.Го
голя, 316. Явка обов’язкова. У разі неявки справа
буде розглядатися без участі відповідача. Суддя
— В.С.Пальонний.

Остання
сторінка
Культура

14 серпня 2015 року

Ронда Роузі,
боєць і краля
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Останнім часом у світі шоу-бізнесу тільки й розмов,
що про неї, але хто вона така? Це розкривають
«Washington Post», «The Time», CNN
та багато інших видань.
28-річна Ронда Роузі (її
прізвище в перекладі озна
чає «буйна») — американ
ська спортсменка — дзюдо
їст, греплер. Вона перша і
чинна чемпіонка UFC, яка не
має жодної поразки. Нещо
давно захистила свій титул
усього за 34 секунди.
2014 року Ронда Роузі
поповнила ряди голівудських
актрис і ми могли бачити її
у стрічках «Нестримні-3»,
«Форсаж-7» і «Антураж».
Попри здобуте, її життя
— вервечка історій про вижи
вання й боротьбу. І — успіх,
що так повчально. Коли Рон
ді виповнилося вісім років, її
батько покінчив із собою, бо
страждав від сильного болю в
спині. У тому ж році сталася
ще одна доленосна подія — у
старому альбомі з викрійками
Ронда знайшла знімки своєї
матері зі змагань з дзюдо.
— Весь цей час я вважала,
що в нашій родині зразок сили
і невразливості — це тато, а
мама просто домогосподар
ка... Це відкриття і надихнуло
Ронду вивчати бойові мисте
цтва, а мати стала її першим
тренером — жорстким і дес
потичним. Але саме завдяки
практично армійській дисци

Вічне, народне

Запам’ятаймо це ім’я
С

У житті й на червоній
доріжці Ронда надає
перевагу жіночному стилю,
на рингу ж вона — боєць.
пліні Роузі змогла добитися
успіху на рингу.
У 16 років Ронда посіла
дев’яте місце на Олімпіаді в
Афінах. Її охопила депресія.
А тут і мати відмовила їй у
помешканні. Відсутність гро
шей змусило Ронду піти пра
цювати барменом в один із
барів Лос-Анджелеса. Іно

ді їй доводилося ночувати
в машині… Пішли гульки…
поки не побачила одного
разу нарізку з боїв ММА (змі
шані бойові мистецтва).
За словами Роузі, її голов
не досягнення — не кар’єра, а
те, що жінок нарешті визнали
як бійців — гідних, видовищ
них, які навіть перевершують
чоловіків.

Читайте на сайті

Що обіцяють синоптики?
Фото Лариси соколовської

www.kray.ck.ua

Як інформують синоптики, до кінця робочого тижня
утримається бездощова та спекотна погода. Та вже з
понеділка, 17 числа, розпочнуться зміни в північних об
ластях, температура знизиться градусів на десять, але
починаючи з 21 числа знову почнеться поступове її під
вищення. Це стосуватиметься тільки північних і частково
центральних областей. На заході й півдні температура
все ще буде перевищувати 30 градусів, розповів дирек
тор Українського гідрометеоцентру Микола Кульбіда.
14-15 серпня. На небі — жодної хмаринки. У
п’ятницю без опадів, а в суботу місцями по області мож
ливий дощ. Вітер східний, північно-східний, 3-5 м/сек.
Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень
+29…+34°С
16 серпня. Незважаючи на хмарний ранок та по
хмурий день, вечір обіцяє бути ясним. Без опадів. Вітер
східний, північно-східний, 3-5 м/сек. Температура повіт
ря вночі +22…+24 градуси, вдень +24…+30°С.
Прикметі вір, але перевір: 15 серпня — Степанів день. Яка погода цього дня, така буде у вересні.
16 серпня. За цим днем прогнозували погоду в жовт
ні. 17 серпня. Погожий день — то й листопад буде по
гожий. 19 серпня — Спас. Пройшов Спас — пішло літо
від нас.

Злочинець
хотів продати
інформацію
фіскальної
служби

На часі

«Роял Фрут»
засипали яблуками

Черкащани
готові
забезпечувати
бійців
броньовиками

Читайте

в наступному номері

Страшна ціна
за лист
до вождя
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карби об
ласного
краєзнав
чого музею щой
но поповнила ро
бота
недавньої
випускниці Канів
ського
коледжу
культури і мисте
цтва Ані Гордієнко
«Петриківські роз
писи». Дівчина по
дарувала її, а му
зейні
працівники
абсолютно певні:
в недалекому май
бутньому ім’я цієї
художниці стане не
менш відомим, ніж тих самих майстринь народної творчості, які
надихають її творити у дусі відданості українським традиціям.

Фото «Черкаського краю»
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«Везуть стільки яблук, що ледве встигаємо давати їм раду»,
кажуть на Золотоніському переробному підприємстві
«Роял Фрут Гарден Іст» з іноземними інвестиціями. Тут
переробляють фрукти на натуральні соки й сидри.

А

везуть сюди яблука не
тільки з ближньої сторо
ни та з-за Черкас, а й із
дальньої — з Житомирської,
Миколаївської областей. Ве
зуть автомашинами — фурами й
рефрижераторами, у вантажів
ках насипом, а також мішками,
велосипедами й кравчучками.
Ближніх, «дрібних» здава
чів на прохідній обслуговують

швидше, щоб не стояли в черзі.
І закупляють у них по дещо ви
щій ціні. Як пара мішків яблук,
то по 75 копійок за кілограм.
Для переробного підприєм
ства сезон у розпалі, тому тут
додатково працевлаштувалися
на сезонну роботу понад два
десятки робітників.
Олеся Помагай

РУКОПИСИ ТА ФОТОЗНІМКИ НЕ РЕЦЕНЗУЮТЬСЯ
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