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Громадські
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депутата України
Валентина Ничипоренка.
Контактні дані та години
і дні прийому жителів
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ВАШЕ ЗДОРОВ’Я.
«Якщо у вас ще
немає домашнього
улюбленця – обов’язково
заведіть його, і частіше
контактуйте з цим
«домашнім лікарем». с.4

 КІЛЬКОМА
РЯДКАМИ

•23 серпня, 2016 р. № 9 (113)•
На Звенигородщині 20 серпня
вперше відбувся масштабний велопробіг, присвячений Дню незалежності України. Більше сорока любителів
велоспорту стартували від приміщення районної ради. Маршрут символічною протяжністю 25 кілометрів пролягав до міста Ватутіне та назад.
 З нагоди 25-ї річниці незалежності України Президент своїм Указом відзначив нагородами українців, в тому числі і деяких черкащан.
Зокрема, орденом «За заслуги» ІІ
ступеня нагороджено Івана Сухого,
керівника дитячого зразкового ансамблю гармоністів Жашківського
районного будинку культури.
 У Почапинському лісі, який називають Лисянський «Бабин Яр»,
відбувся мітинг-реквієм в пам’ять
жертв Голокосту – жителів Лисянщини єврейської національності, загиблих 75 років тому. Глибока лісова
криниця стала братською могилою
для 392 людей, яких знищили фашисти в роки окупації.
 З нагоди Дня пасічника Звенигородська районна рада вручила почесні грамоти пасічникам приватних господарств – Голубу Дмитру
Миколайовичу та Бовенку Миколі
Яковичу. Медом звенигородських
пасічників можна буде поласувати
на святі винограду, меду та вина, яке
відбудеться 3 вересня на центральній площі міста Звенигородки. 


ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

З Днем Незалежності України!
В

ітаю з найголовнішим святом нашої держави – Днем
незалежності України! Всім нам пощастило брати участь
у створенні нового українського суспільства, а за 25 років
незалежності народилося і зросло нове покоління українців. Події останнього часу продовжують випробовувати
громадян України на міцність та єдність. Але попри все,
наші співвітчизники, сусіди, друзі, родичі на сході мужньо
захищають омріяну предками незалежність рідної землі.
Бо Україна – це, перш за все, єдиний український народ,
один із наймогутніших на європейському континенті. Перед
нами поставлено складні й великі завдання, але я вірю, що
разом ми здолаємо будь-які перешкоди. Бажаю всім добра,
порозуміння та взаємоповаги. Миру вам! Слава Україні!
Народний депутат України
Валентин Ничипоренко

Валентин Ничипоренко: Зустрічатися з людьми
зобов’язані не лише депутати-мажоритарники,
а й представники влади
Т

ож і цього року Валентин
Миколайович, на відміну
від багатьох народних депутатів, які парламентські канікули провели на зарубіжних
курортах, свою депутатську
відпустку присвятив робочим зустрічам з громадами
нашого округу. Валентин
Ничипоренко побував у всіх
селах і містах округу, провів
зустрічі з жителями Черкащини, на яких спілкувався
і відповідав на питання, які
найбільше хвилюють людей.
По завершенню «Туру лідера» ми попросили Валентина
Миколайовича поділитися з
читачами газети враженнями
від своєї поїздки округом.
– Валентине Миколайовичу,
літо для Вас видалось насиченим – Ви зустрілися з жителями всіх населених пунктів
нашого округу. Як Ви можете
підсумувати свої зустрічі з
громадами?
– З приводу моїх зустрічей з жителями Черкащини
я хотів би відмітити найголовніше. По-перше, настрій
у людей всіх районів округу зрозумілий і однаковий:
сьогодні сказати, що народ
зневірився у владі, – це нічого не сказати. Народ вважає, що влада діє всупереч
його інтересам. По-друге, я
переконаний, що не лише
депутати-мажоритарники
повинні звітуватися перед
своїми виборцями, а й представники влади обов’язково
мають проводити зустрічі з

Актуально  Народний депутат України

Валентин Ничипоренко переконаний,
що депутат-мажоритарник зобов’язаний
зустрічатися з виборцями свого округу. Адже
саме зустрічі з людьми є тим зв’язком, який
дозволяє народному обранцю бути в курсі життя
в селах і містах округу, знати, чим живуть прості
люди. У свою чергу, мешканці округу на таких
зустрічах мають змогу дізнатися думку свого
депутата з тієї чи іншої проблеми, отримати
відповіді на свої питання.
людьми. Також мають їздити по селах і зустрічатися з
людьми представники всіх

фракцій парламенту. Повинні приїхати і прозвітувати
про те, як вони голосували

в парламенті, хто сьогодні
керує державою і чому парламент країни не працює, як
належить. Впевнений, що на
таких зустрічах були б повні
зали людей. Адже у людей
є сьогодні, що сказати політичним силам. Непогано
було б, щоб і представник
Президента теж приїхав в
кожне село і послухав думку людей. Тоді б, можливо,
мислення політиків і влади
вдалося змінити. Скажу відверто, що я розраховував зустріти негативне ставлення
народу до влади і політичної
еліти, але думати – це одне,
а відчути потужне несприйняття влади народом у живому спілкуванні з людьми
– це зовсім інше. Вважаю,
що керівництво держави
зобов’язане найближчим
часом кардинально змінити
ситуацію в країні на протилежну існуючій. Інакше народ
буде змушений сам змінити
політичну еліту в державі.
– Що найбільше сьогодні
турбує жителів Черкащини?
– В першу чергу, людей
сьогодні турбує питання
війни на Донбасі. Але, безумовно, важливим є питання
і про те, в якому напрямку
рухається держава. Люди не
вірять владі, а тому у кожній
сфері життя у нас є проблемні питання, на які народ хоче
отримати відповідь. Питання
по дорогах, тарифах, пенсіях,
зарплатах, освіті, медицині,
культурі, об’єднанню громад.

Тобто, немає жодної галузі,
де б не було проблем. А найголовніша проблема – це
ставлення влади до народу.
– Чи в процесі зустрічей Ви
мали змогу оперативно реагувати на звернення людей та
одразу вирішувати питання
на місцях?
– Так, звичайно, дещо вдавалося вирішувати відразу,
дещо не вдалось. Але це ті
питання, які стосуються
життя певних громад, і які
можна вирішити з районною
владою. Повторюсь, це локальні питання, і жити людям від цього не стане легше. Вирішувати глобальні
проблеми громад потрібно
на рівні держави. Адже їх
вирішення залежить від
керівництва держави, політичної еліти, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів,
Президента України. В кожному населеному пункті ці
проблеми озвучувались.
– Валентине Миколайовичу, Ваші зустрічі з виборцями
завжди були підгрунтям для
розробки потрібних людям
законопроектів, для добрих
справ. Чи з’явилися якісь
нові ідеї під час цьогорічного туру?
– Безумовно, є дуже багато інформації, але поки що
про щось конкретне рано
говорити, потрібно все вивчити і проаналізувати. Всі
побажання і питання, в тому
числі і ті, які не вдалося випродовження на с. 2
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Чим запам’ятається

літо-2016?

Минає літо. Для когось це
пора відпочинку, а для когось
навпаки – напруженої праці
по господарству. Попри спе
котну погоду, майже кожен
може підтвердити, що влітку
якось і живеться легше, і на
серці веселіше, та ще й в ото
ченні чудової природи Черка
щини. Чим запам’ятається це
літо жителям нашого округу?
ОКСАНА МИХАЙЛІВНА, ЖАШКІВ
Літо для мене завжди запам’ято
вується роботою,
тому не скажу,
що з радістю його
чекаю. Та й стан
здоров’я не відмінний – важко переношу спеку. Город великий, помічників мало, а бур’яни росли, як
дурні. Дочекалась урожаю, багато
робила консервації, та ще буду робити. Бо оці закрутки – просто спасіння на зиму. Хоч і робота на землі
важка, але не уявляю, як людям
живеться без власних овочів, ціни
ж просто шалені на них, а вітаміни організму дуже потрібні взимку.
Все літо економила кошти, бо планую котла газового замінити, якщо
вистачить. У відпустку нікуди не їздила, не до того зараз.
АНДРІЙ, ЛИСЯНСЬКИЙ Р-Н
Важким було літо,
як і весь рік, в
масштабах всього світу. Постійно
якісь теракти, аварії, вбивства, вже
й новинами страшно цікавитися. Та
й в Україні, судячи по скупих повідомленнях, посилення активності
боїв на сході, продовжують гинути
наші воїни. І на цьому фоні – популізм політиків, ріст комунальних
тарифів. У мене є син дошкільного
віку, і коли він народився, ми з дружиною планували якраз десь на це
літо народжувати ще й донечку, але
ці плани довелось відкласти, надто
нестабільна ситуація. З приємного
– нещодавно купив цуценя вівчарки, про це я мріяв ще з дитинства.
ІВАН ІВАНОВИЧ, ЗВЕНИГОРОДКА
Яке може бути
літо в діда-пенсіонера? Лягти на
ліжко та стогнати,
що життя важке,
та дослухатися до
болячок – це не мій вибір. У мене
літо веселе – ходжу на риболовлю, внуків бавлю трохи, домашні
настоянки роблю різні. Люблю посидіти в садку, викурити люльку,
послухати якусь хорошу пісню по
радіо. А то з дідами другими збираємось грати в шашки. Я люблю
життя і взимку, і влітку, треба бути
оптимістом, і жити не спогадами
чи мріями, а нинішнім моментом.
ПОЛІНА, ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р-Н
Для мене літо
цього року – одне
з найважливіших
в житті, адже я
закінчила школу
та вступила у вищий навчальний заклад. Минуло
воно дуже швидко, екзамени, випуск, вступ – все це було досить
важко та нервово, але водночас і
цікаво, адже я люблю, коли починається новий етап в житті. З нетерпінням чекаю осені та початку
студентського життя, хоча й сумно
їхати з дому в чуже місто, але обіцяла часто приїздити до батьків. А
ще мені влітку виповнилось 16 та
я отримала паспорт громадянина
України – теж велика подія. Взагалі, літо це моя улюблена пора року,
тож насолоджуюся ним щодня. 
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НОВИНИ

ВАША ГАЗЕТА+, Вівторок, 23 серпня 2016

Зустрічатися з людьми зобов’язані не лише
депутати-мажоритарники, а й представники влади
початок на с.1
рішити на місцях, були записані і взяті на контроль
моїми помічниками. Відразу
після туру у мене заплановано зустрічі з губернатором
області Юрієм Ткаченком та
Міністром внутрішніх справ

Арсеном Аваковим, на яких
вирішуватиму проблеми,
які не зміг вирішити безпосередньо в окрузі. Загалом,
моє враження від зустрічей
з людьми, як завжди, позитивне. В кожному місті і селі
я зустрівся зі своїми давніми

знайомими. Люди говорили
про проблеми, але підкреслювали – Миколайовичу, ми
все розуміємо, і наші претензії не до до вас, а до влади.
Хочу подякувати всім, хто
знайшов можливість прийти
на наші зустрічі. Запевняю,

Пільги для учасників АТО
та членів їх сімей
Актуально  Під час туру народного

депутата України Валентина Ничипоренка жителі
округу неоднорозово зверталися до Валентина
Миколайовича з питаннями про те, які пільги
передбачено законодавством учасникам АТО та
членам їх сімей. Валентин Миколайович обіцяв
надати розширену інформацію з цього питання,
тому сьогодні народний депутат виконує
свою обіцянку публікацією переліку пільг для
учасників АТО та членів їх сімей.
Учасникам бойових дій від
повідно до статті 12 Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту» надаються такі пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та
виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне
зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням або одержання
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
4) 75-процентна знижка
плати за користування житлом (квартирна плата) в ме
жах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла
на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право
на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
5) 75-процентна знижка
плати за користування комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими
послугами) та скрапленим
балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення
становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну
особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на
знижку плати, та додатково
10,5 кв. метра на сім’ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних
осіб, надається 75-процентна знижка за користування
газом для опалювання житла
на подвійний розмір нормативної опалювальної площі
(42 кв. метри на кожну особу,
яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому
числі рідкого, в межах норм,
встановлених для продажу
населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що

не мають центрального опалення;
* Пільги щодо плати за
житло, комунальні послуги
та паливо, передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових
дій та членам їх сімей, що
проживають разом з ними,
незалежно від виду житла чи
форми власності на нього.
Площа житла, на яку нараховується 75-процентна
знижка плати, передбачена
пунктами 4 і 5 цієї статті,
визначається в максимально
можливому розмірі в межах
загальної площі житлового
приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності в складі сім’ї
осіб, які не мають права на
знижку плати. Якщо в складі
сім’ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі,
меншому ніж 75 процентів,
спочатку обчислюється в
максимально можливому
розмірі 75-процентна відповідна знижка плати.
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом
загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського
сполучення та автобусами
приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі в
межах районів, та міжобласних незалежно від відстані та
місця проживання;
8) користування при виході на пенсію (незалежно
від часу виходу на пенсію)
чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до
яких вони були прикріплені
за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та
першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по
тимчасовій непрацездатності
в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати не-

залежно від стажу роботи;
12) використання чергової
щорічної відпустки у зручний
для них час, а також одержання додаткової відпустки
без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік;
13) переважне право на
залишення на роботі при
скороченні чисельності чи
штату працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи,
організації;
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб,
які потребують поліпшення
житлових умов, та першочергове відведення земельних
ділянок для індивідуального
житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих
будинків і квартир цих осіб
та забезпечення їх паливом;
Учасники бойових дій, які
дістали поранення, контузію
або каліцтво під час участі
в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються
жилою площею, у тому числі
за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади,
підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад
та державних адміністрацій,
— протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік.
15) одержання позики на
будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт
жилих будинків і подвірних
будівель, приєднання їх до
інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання
дачних будинків і благоустрій
садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після
закінчення будівництва;
16) першочергове право на
вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів,
кооперативів по будівництву
та експлуатації колективних
гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до
садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і
садових будинків;
17) безплатний проїзд один
раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським
автомобільним транспортом,
незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди

що я продовжуватиму так
само відповідально виконувати свої депутатські обов’язки
і чесно відстоюватиму інте
реси жителів нашого округу.
Вдячний громадам округу за
хліб-сіль! Будемо співпрацювати і далі. 

і назад) вказаними видами
транспорту з 50-процентною
знижкою;
18) пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших
платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та
позачергове встановлення на
пільгових умовах квартирних
телефонів (оплата у розмірі 20
процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів
— додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами,
установами та організаціями
служби побуту, громадського
харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також
на обслуговування службами
соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати,
пов’язані з доглядом за цим
ветераном війни.
Учасникам бойових дій
пенсії або щомісячне довічне
грошове утримання чи державна соціальна допомога,
що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі
25 процентів прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Держава забезпечує учасникам АТО та їхнім дітям,
у тому числі дітям, які навчаються за денною формою
навчання у професійно-технічних та вищих навчальних
закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не дов
ше ніж до досягнення ними
23 років, державну цільову
підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої
освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Одноразова
грошова
допомога
У разі загибелі (смерті),
інвалідності або часткової
втрати працездатності без
встановлення інвалідності
військовослужбовців – виплачується одноразова допомога відповідно до Закону
України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Якщо військовослужбовець
загинув (помер), право на
отримання такої допомоги
мають члени сім’ї, батьки
та утриманці загиблого (померлого). Така одноразова
допомога призначається і
виплачується у розмірі 500
прожиткових мінімумів, рівними частками членам сім’ї,
батькам та утриманцям.
Члени сім’ї, батьки та утри
манці загиблого (померлого),
яким призначається та випла
чується одноразова грошова
допомога, подають такі до
кументи:
заяву кожного повнолітнього члена сім’ї, батьків та
утриманців загиблого (по-
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мерлого), які мають право
на отримання допомоги;
витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) військовослужбовця,
військовозобов’язаного та
резервіста із списків особового складу військової частини
(підрозділу, органу);
витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця, військо
возобов’язаного та резервіста,
призваного на навчальні (або
перевірочні) та спеціальні
збори чи для проходження
служби у військовому резерві.
Військовослужбовці, яким
призначається та виплачується
одноразова грошова допомога

у разі настання інвалідності
чи втрати працездатності без
встановлення йому інваліднос
ті, подають такі документи:
заява про виплату одноразової грошової допомоги (стандартний бланк є у
військкоматі або військовій
частині);
копія довідки медико-соціальної експертної комісії
про встановлення відсотка та
причинного зв’язку втрати
працездатності або встановленої інвалідності (видається
комісіями МСЕК Міністерства охорони здоров’я);
копія довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу (видається
медичними установами, де

проводилось лікування);
копія довідки командира військової частини про
причини та обставини поранення (контузії, травми
або каліцтва) (видається у
військовій частині);
витяг із наказу командира
військової частини про виключення зі списків особового складу частини;
копії сторінок паспорта
отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і
місце реєстрації;
копія ідентифікаційного
коду отримувача.
Всі копії завіряються у вій
ськовому комісаріаті (військо-

вій частині), який приймає
документи для виплати одноразової допомоги.
Військовослужбовці, звільнені з військової служби,
отримують разову допомогу
у разі встановлення інвалідності, що настала внаслідок
поранення (контузії, травми
або каліцтва), отриманого під
час виконання обов’язків
військової служби (в період проходження військової
служби) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової
служби і т.д. Розмір такої допомоги 70-250 прожиткових
мінімумів, залежно від ступеня втрати працездатності.

Пільги для сімей загиблих учасників АТО
Законодавством передбачені пільги сім’ям учасників
бойових дій, які брали участь
у антитерористичної операції
та померли, загинули; оголошені померлими чи безвісти
відсутніми.
До членів сімей загиблих
(тих, які пропали безвісти)
військовослужбовців та інших
осіб, зазначених у Законі «Про
ветеранів війни, гарантії їх со
ціального захисту», належать:
- утриманці загиблого або
померлого, яким у зв’язку з
цим виплачується пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який
не одружився вдруге;
- діти, які не мають (і не
мали) своїх сімей;
- діти, які мають свої сім’ї,
але стали інвалідами до досягнення повноліття;
- діти, обоє з батьків яких
загинули або пропали безвісти;
- діти померлих учасників
бойових дій, які навчаються
за денною формою навчання
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації
та професійно-технічних
навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років.
Для отримання пільг необ
хідно отримати посвідчення
«Член сім’ї загиблого».
Статус члена сім’ї загиблого (померлого) встановлюється управліннями праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина, куди і звертаються
члени сім’ї з відповідними
документами та отримують
відповідні посвідчення.
Як отримати статус «Член
сім’ї загиблого»?
Перелік необхідних документів визначається рішеннями місцевих державних
адміністрацій.
Примітка: Необхідний пакет документів відрізняється
залежно від регіону (наприклад, це можуть бути):
- паспорт заявника;
- свідоцтво про народження заявника (для дітей померлого);
- свідоцтво про народження померлого (для його батьків);
- свідоцтво про одруження
(для чоловіка або дружини
померлого);
- довідка з військкомату,
яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях;
- свідоцтво про смерть ве-

терана війни;
Пільги, які передбачені за
конодавством для сімей за
гиблих учасників АТО можна
класифікувати у такі групи:
1. Медичне обслуговування:
безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та
виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
безплатне першочергове
зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) — можливе
як у державних так і приватних стоматологічних клініках
(проте не у всіх);
безоплатне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням або одержання
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
2. Соціальне обслуговування:
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
першочергове обслуговування підприємствами,
установами та організаціями
служби побуту, громадського
харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту – як у
державних так і приватних
підприємствах, установах,
організаціях;
позачергове влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також
обслуговування службами соціального захисту населення
вдома.
Примітка: надається за висновками медичних закладів
особам, які потребують постійного стороннього догляду. У разі неможливості здійснення такого обслуговування їм відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом.
Рішення про відшкодування
витрат приймають районні
(міські) відділи соціального
захисту населення.
3. Пов’язані з працею:
використання чергової
щорічної відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох
тижнів на рік;
переважне право на залишення на роботі при
скороченні чисельності чи
штату працівників у зв’язку
із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквіда-

ції підприємства, установи,
організації.
4. Житлово-комунальні послуги:
50-процентна знижка
плати за користування житлом (квартирна плата) в ме
жах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.
метр загальної площі житла
на кожну особу, яка постійно проживає у житловому
приміщенні (будинку) і має
право на знижку плати, та
додатково 10,5 кв. метра на
сім’ю);
50-процентна знижка
плати за користування комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими
послугами) та скрапленим
балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання.
50-процентна знижка
вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
пільги щодо плати за користування електроенергією
в гаражах, дачних будинках
і на садових ділянках не надаються, за винятком, коли
споруди знаходяться на присадибних ділянках за місцем
проживання.
У разі отримання права на
пільги з оплати природного
або скрапленого газу споживач повинен звернутися до
газопостачального підприємства з письмовою заявою
та документами, що підтверджують його право на пільги.
У разі коли декілька членів
однієї сім’ї, які проживають
разом, мають право на пільги
з оплати спожитої електричної енергії, пільга надається
тільки одному з членів сім’ї.
Споживач, який має декілька пільг, може обрати
одну, більшу за розміром
пільгу.
Пільги з оплати спожитої
електричної енергії надаються тільки за місцем постійного проживання.
5. Послуги зв’язку:
позачергове користування
всіма послугами зв’язку та
позачергове встановлення
на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у
розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та
50 процентів — додаткових
робіт). Абонементна плата
за користування телефоном
встановлюється у розмірі 50

процентів від затверджених
тарифів.
6. Ремонт житла, забезпечення житлом, відведення
земельних ділянок:
позачерговий безплатний
капітальний ремонт власних
жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
позачергове забезпечення
жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за
рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади,
підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені
в цій статті, забезпечуються
жилою площею протягом
двох років з дня взяття на
квартирний облік.
Потребуючими поліпшення
житлових умов визнаються
громадяни:
1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської
і Севастопольської міських
Рад народних депутатів разом
з радами профспілок. Цей
рівень періодично переглядається вказаними органами;
2) які проживають у приміщенні, що не відповідає
встановленим санітарним і
технічним вимогам;
3) які хворіють на тяжкі
форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не
можуть проживати в комунальній квартирі або в одній
кімнаті з членами своєї сім’ї;
4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках
державного або громадського
житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
5) які проживають не
менше 5 років за договором
найму (оренди) в будинках
(квартирах), що належать
громадянам на праві приватної власності;
6) які проживають у гуртожитках;
7) які проживають в одній
кімнаті по дві і більше сім’ї,
незалежно від родинних відносин, або особи різної статі
старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо
займане ними жиле приміщення складається більш як
з однієї кімнати).

Першочергове відведення земельних ділянок для
індивідуального житлового
будівництва, садівництва і
городництва сім’ям загиблих
військовослужбовців.
Члени сім’ї загиблого можуть безоплатно отримувати
земельні ділянки в такому
розмірі:
для ведення особистого
селянського господарства –
не більше 2,0 га;
для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара
для ведення садівництва
– не більше 0,12 гектара;
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у
селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше
0,15 гектара, в містах – не
більше 0,10 гектара.
одержання позики на
будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт
жилих будинків і подвірних
будівель, приєднання їх до
інженерних мереж, комунікацій, а також позики на
будівництво або придбання
дачних будинків і благоустрій
садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після
закінчення будівництва.
першочергове право на
вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів,
кооперативів по будівництву
та експлуатації колективних
гаражів, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального
будівництва і садових будинків, технічне обслуговування
та забезпечення стоянками
транспортних засобів;
7. Пільги при сплаті
обов’язкових платежів:
зі сплати податків, зборів,
мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства.

До уваги:

Для отримання більш де
тальної інформації з питання
надання пільг учасникам АТО
та членам їх сімей просимо
звертатися в Громадські прий
мальні народного депутата
України Валентина Ничипо
ренка за місцем вашого про
живання. Контактну інформа
цію Громадських приймалень
в містах округу, також дні та
години прийому дивіться на
4-ій сторінці.
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ДОЗВІЛЛЯ

ВАША ГАЗЕТА+, Вівторок, 23 серпня 2016

РЕЦЕПТ

ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ
Для звернень у вирішенні
питань нагадуємо нашим
читачам контактні телефони та адреси громадських
приймалень народного депутата України Валентина
Ничипоренка у містах нашого округу:
М. ВАТУТІНЕ
20250 м. Ватутіне,
Соборна площа, 1, офіс 13
Мясникович Наталія Сергіївна
тел.: (067) 665-19-50
Дні прийому:
понеділок та середа
з 09.00 до 13.00
ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН
19300, смт. Лисянка,
площа Миру, 27
Богацький Андрій Андрійович
тел.: (04749) 6-19-36
Дні прийому:

понеділок та четвер
з 09.00 до 13.00
ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
20200, м. Звенигородка,
проспект Шевченка, 63
Некреча Раїса Павлівна
тел.: (04740) 2-43-09
Дні прийому:
понеділок та середа
з 09.00 до 13.00
ЖАШКІВСЬКИЙ РАЙОН
19208, м. Жашків,
вул. Віктора Лисака, 6
Волошенюк
Світлана Анатоліївна
тел.: (04747) 6-18-43
Дні прийому:
понеділок та четвер
з 09.00 до 13.00
ТАЛЬНІВСКИЙ РАЙОН
20400, м. Тальне,

вул. Гагаріна, 38
Кушніренко Іван Васильович
тел.: (04731) 3-26-52
Дні прийому:
вівторок та четвер
з 09.00 до 13.00
МАНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
20100, смт. Маньківка,
вул. Шевченка, 9
Балабак Валентин Федорович
тел.: (04748) 6-16-46
Дні прийому:
вівторок та четвер
з 09.00 до 13.00

У випадку, коли ваше
питання не вирішується
на місцевому рівні, повідомте про це помічниківконсультантів народного
депутата у м. Києві:
тел.: (044) 377-59-29

Салат з печінкою
та яблуками

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

ТВАРИНИ-ЛІКАРІ

Ц

ей салат готується швидко, вітамінів в ньому – море, ще
й заправка корисна. Його можна подавати як теплим,
так і холодним. Смакує чудово, всім подобається, часові та
фінансові затрати на приготування невеликі.
Зінаїда Юріївна, Тальнівський р-н
Заправку будемо готувати теж корисну – сметана і лимонний сік. Салат виходить свіжим, кольоровим і смачним.
Менше слів, переходимо до продуктів.

Інгредієнти:

b печінка – 200 г.
b яблука – 2 шт.
b морква – 1 шт.
b сир – 100 г.
b сметана – 2 ст. л.
b половина лимона

Приготування:
Зоотерапія  Тварини для людей

є вірними товаришами, домашніми
улюбленцями та помічниками. Коли господарі
хворіють, вони всіляко стараються допомогти.
І часто таке «лікування» буває ефективнішим,
ніж традиційне. Тисячі фактів переконливо
говорять про те, що тварини володіють
дивовижним даром зцілення людей, існує
окрема галузь медицини – зоотерапія.

В

же давно доведено
експериментально, що
власники кішок і собак
живуть в середньому на 4-5
років довше. Основна причина – це те, що домашні
улюбленці чудово знімають
нервові стреси, а недарма
ж кажуть, що всі хвороби
від нервів. Собак особливо часто використовують
в лікуванні, ці чотирилапі
друзі навіть «працюють» в
лікарнях, будинках для людей похилого віку та санаторіях. Собаки допомагають
відновитися після інсульту,
допомагають при епілепсії,
нервових розладах і т.д.
Неперевершеними те-

рапевтами є коні. Це унікальний живий тренажер
і психотерапевт. Катання
на них допомагає людям з
порушеннями психіки. Лікувальна верхова їзда, або
іпотерапія, стала одним з
ефективних способів реабілітації інвалідів, особливо
дітей. Іпотерапія покращує
не тільки фізичний стан, а
й благотворно впливає на
психоемоційну сферу. Дитина гладить коня, перебирає
його гриву, відчуває тепло
і довіру тварини. Дуже замкнуті діти, які страждають
аутизмом, через спілкування
з конем поступово починають спілкуватися з людьми.

Громадсько-політична газета

плюс

Реєстраційне свідоцтво ЧС №876 ПР від 03.08.2012 р.

Справжнім рекордсменом-цілителем визнана
кішка. Цікаво, що біополе
кішок сильніше, ніж котів.
Тому саме кішки краще лікують захворювання нервової системи, внутрішніх
органів, остеохондроз, радикуліт та артроз, і навіть
шизофренію. Прекрасні невропатологи – їм підвладні депресія, поганий сон,
дратівливість. Чотириногі
знахарі безпомилково визначають хворе місце, намагаються притиснутися до
нього або лягти на нього,
після чого хворому стає
легше.
Корисні і маленькі тварини – доведено, що папуги
полегшують болі в серці,
лікують заїкання, нейродерміт і неврози. А споглядання рибок полегшує
застуду, безсоння, псоріаз
і нейродерміт. Тому якщо
у вас ще немає домашнього
улюбленця – обов’язково
заведіть його, і частіше контактуйте з цим «домашнім
лікарем». 

Адреса для листів: 19200, Черкаська обл.,
м. Жашків, вул. Соборна, 46
тел/факс.: 098-928-87-00,
e–mail: vg_plus@ukr.net
http://nychyporenko.com
Розповсюджується безкоштовно

Засновник Ничипоренко В.М.
Видавець МРВП «КІМ»
Редактор: О. Король

Спочатку необхідно обсмажити печінку. Можна брати
будь-яку, більш ніжно смакує куряча. Печінку очистіть,
наріжте невеликими шматочками чи соломкою. Смажити на розпеченій сковороді з
двох сторін до готовності (по
часу це хвилини 2-3), в кінці

смаження підсоліть. Підготуємо яблука: шкірку можна не
зрізати, порізати їх можна так
само, як і печінку – соломкою, або як вам до вподоби.
Так само поріжте моркву (її
можна відварити заздалегідь,
а можна і сиру, тоді краще
потерти на великій тертці).
Поріжте шматочками сир –
можна використовувати як
твердий, так і плавлений.
Акуратно все змішайте, посоліть за смаком. Для заправки
до нежирної сметани додайте
сік половинки лимона, перемішайте. Заправкою краще
поливати салат вже в окремих тарілках.
Смачного!



Ласкаво просимо відвідати
захоплюючі змагання
у Жашківському
кінноспортивному комплексі
ВЕРЕСЕНЬ
02-04.09
16-18.09

Відкриті змагання з подолання
перешкод –«Кубок Parade Allure» –
6-й етап
Кубок України з виїздки

30.09-02.10

Кубок України з конкуру

30.09-02.10

Кубок України з триборства

Змагання
НАША АДРЕСА:
м. Жашків, вул. Віктора Лисака, 6 відбуваються
з 10-00
тел/факс (04747) 6-18-47
www.paradeallure.com
до 17-00

За точність викладених фактів
відповідальність несе автор.
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