ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА №17 31 ЛИПНЯ 2017

МИКОЛА КЛЬОЦ: НАПОЇ ПЛЮС  ЦЕ ОСТРІВЕЦЬ
СТАБІЛЬНОСТІ Й РОЗВИТКУ В РАЙОНІ
Менше року працює теплотехніком у ТОВ
«Напої Плюс» Микола Григорович Кльоц.
За цей час він зумів влитися в колектив
і завоювати повагу заводчан. Вважає,
що з роботою йому пощастило, адже
працевлаштуватися в Жашківському
районі офіційно й на престижне
підприємство не так просто.
ВИКЛАДАЧ РОКУ 
2002
Микола Кльоц досить відома в
районі людина, бо ж довго працював у Жашківському ПТУ-38
і навчально-виробничому комбінаті, випускники якого добре
пам’ятають свого наставника,
2014 року був головою районної
ради, воював у зоні АТО.
– Закінчив Уманський технікум механізації, Українську
сільськогосподарську академію.
Трудитися доводилося в різних
галузях: і в сільському господарстві, і в освіті. Завжди нове
місце цікаве, до того ж роботи
не боюся, – розповідає 53-річний
чоловік. – Сьогодні «Напої Плюс»
– це такий острівець стабільності й розвитку: прозорий бізнес,
сплачуються податки, зарплати
лише офіційні, виробництво розширюється й удосконалюється,
створюються нові робочі місця.
Таке ще треба пошукати! Мені це
імпонує: звик жити по-справедливості й мати справу з такими
ж людьми.
Микола Григорович відповідає
за тепло в приміщеннях заводу,
обслуговування й забезпечення технічного процесу виробництва. Згадує, що десять років
був директором Жашківського
міжшкільного навчально-виробничого комбінату (МНВК), де
старшокласники здобували свою
першу професію. Давав учням

ЗАВЖДИ НОСИВ ПРИ
СОБІ ДВІ ГРАНАТИ

знання про будову трактора й автомобіля, викладав правила дорожнього руху. А 2002 року став
переможцем обласного конкурсу
«Викладач року». Під час роботи
в МНВК познайомився з директором виробництва ТОВ «Напої
Плюс» Віктором Погорілим.

Після Революції гідності депутати обрали Миколу Кльоца
головою Жашківської районної
ради. Саме тоді почалися бойові дії на сході. Голові райради
часто доводилося зустрічатися
з атовцями, із сім’ями загиблих,
організовувати збір і відправку
матеріальної допомоги бійцям
на схід.
– Багато учасників АТО були
моїми учнями й захищали Україну на передовій. Страшною звісткою в 2014 році стало те, що загинув Ігор Холо з Олександрівки.
Тому я все частіше запитував

– Віктор Григорович уважно вивчав питання, з якими ми
зверталися, й завжди допомагав.
Підприємство подарувало комбінату «Ланос», а два роки тому –
«Форд». На цих автомобілях із
великим задоволенням старшокласники нашого району й міста
проходили практичні заняття, –
каже колишній директор МНВК.
– На жаль, бездумним рішенням
депутатів Жашківської райради
один із найкращих навчальних
закладів Черкаської області, а то
й України, закрито.

себе: «А чому ж я тут?!» – згадує нинішній працівник заводу
«Напої Плюс». – Обстріл мирних
жителів Маріуполя був останнім
поштовхом. Мобілізувався 29
січня 2015 року. Не робив розголосу. Найважче було повідомити
про своє рішення літнім батькам.
Сказав, що їду на місяць у «Десну» навчати військових. Незабутнє й тривожне відчуття охоплює,
коли переступаєш через рідний
поріг і не знаєш, чи повернешся...
Микола Григорович спочатку
був у навчальному центрі Зброй-

ФОТОФАКТ ДОБРИХ СПРАВ
БФ «НОВА ГРОМАДА»

Благодійний фонд «Нова Громада» придбав
ноутбук за 8618 гривень для використання
в практичній діяльності 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у
Черкаській області, що розташована в Жашкові, на вулиці Перемоги, 6.

них сил України «Десні» на перепідготовці. Служити потрапив
до складу славної Житомирської
95-ї аеромобільної бригади. Воював пліч-о-пліч із побратимами,
які вже мали великий бойовий
досвід, захищаючи донецький
аеропорт. Був на крайніх позиціях біля Донецька, шахти «Бутівка», в Авдіївці, окраїна якої була
розгромлена. Брав участь у боях,
потрапляв під обстріли на нульовій позиції, яку не контролювали
українські війська.
– Щодня молилися, бо інколи
надія була лише на Бога. Криють
152-мм снарядами, стріляють із
танків і мінометів, а в нас лише
кулемети. Наша «мінометка» рідко давала відповідь, бо ж дотримувалися так званих Мінських
угод. Завжди носив при собі дві
гранати: не хотілося потрапити в
полон. Приїжджали з центральних телеканалів, брали інтерв’ю,
але не показували того, що було
насправді. І зараз лукавлять. От
не може бути без втрат, якщо
йдеться про 60 обстрілів за добу!
Бажання зменшити кількість загиблих, згладити ситуацію ні до чого
не приведе, – переконаний учасник АТО. – Спілкуюся з нашими
бійцями й відчуваю, що вони вже
стомилися від цієї війни, яка так
затягнулася. Рівень патріотизму
падає. Хлопці захищають Україну,
віддаючи здоров’я й життя, а влада не дбає про них. Забезпечення
яким було, таким і залишається, а
дехто ще й наживається.

ОБУРЮЄ
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
І БАЙДУЖІСТЬ
Микола Кльоц демобілізувався 11 квітня 2016 року. Удома побачив великий контраст.
Каже, що надто впадали у вічі
несправедливість,
байдужість,

нерозуміння того, що насправді
відбувається в країні. Замкнувся
в собі. Допомогла реабілітація в
санаторії «Феофанія», де психологи й справді допомогли зняти
нервове напруження.
– Сьогодні в суспільстві злободенна проблема в дотриманні законності й справедливості:
суди й прокуратура не виконують
своєї функції. Як наслідок – організації й люди беззахисні, підприємства потрапляють під рейдерство, – обурюється Микола
Григорович. – Свого часу з громадою виступали за збереження
та відновлення роботи цукрозаводу в Жашкові, але безуспішно:
корупційну складову подолати
не вдалося. Торік стало відомо,
що закривають маслозавод –
теж знане в країні підприємство.
Душа болить, що ці підприємства
останнім часом використовували для відмивання грошей. Тож
знаходжу заспокоєння в сім’ї,
роботі, зокрема чудовому колективі «Напої Плюс», який тепло
прийняв і підтримав мене. Живу
в своєму рідному селі Леміщисі,
найкращому в районі. Обливаюся водою на подвір’ї, зарослому
споришем. Не асфальтую принципово. Що ближче до природи,
духовного, то, вважаю, більш
гармонійним буде наше життя.
Олександра Шлях

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
НОВА ГРОМАДА
НАДАЛА ЖИТЕЛЯМ
ЖАШКІВЩИНИ
20,5 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ
Протягом травня – червня до благодійного фонду «Нова Громада» звернулося десятеро жителів Жашкова й
району з проханням надати матеріальну допомогу. Ці кошти потрібні людям
переважно на лікування.
Так, по 2 тис. грн. отримали Людмила Мусійчук, Ніна Гресько, Світлана
Ящук, Антоніна Базило, Ніна Рудик,
Ляля Дубровенко. Цим людям украй
знадобилися кошти для проведення
хірургічних операцій чи лікування рідних. Андрію Вільховому фонд виділив
3 тис. грн. для боротьби з онкозахворюванням, Зінаїді Слободяник – 2,5
тис грн. – на лікування чоловіка, який
також має важку недугу. По півтори
тисячі гривень «Нова Громада» надала

Любові Курко й Михайлові Донцю на
придбання ліків.
БФ «Нова Громада» продовжує реалізовувати свою соціальну програму
«Ти не один». Адже так багато людей
потребує матеріальної й моральної підтримки.

ВОДА Й СОЛОДКІ
БАТОНЧИКИ  АТОВЦЯМ
ВІД ТОВ НАПОЇ ПЛЮС
Пріоритетним напрямом діяльності БФ «Нова Громада» залишається
допомога воїнам АТО. На прохання
БФ «Жашківщина – Українському війську» надано 600 однолітрових пляшок, 160 шт. – шестилітрових пляшок
і 2700 банок по 0,25 л продукції ТОВ
«Напої Плюс» для воїнів АТО. Автівка
доставила волонтерську допомогу в
Попаснянський район Луганської області.

«Нова Громада» також відгукнулася на звернення ГО «Спілка учасників
АТО Жашківщини». Активісти відвезли
в батальйони, де проходять службу
жашківчани (2 дівчини й 18 хлопців),
так потрібну в спекотну погоду продукцію: 1440 однолітрових пляшок
питної сильногазованої води «Природне джерело», 2700 банок по 0,25 л
безалкогольного «Рево», десять 20-літрових каністр, 50 мішків і плівку.
Активісти ГО «Смілянська міськрайонна організація «Громадський
контроль» отримали для наших бійців
12 ящиків (2880 батончиків) цукерок
Eatme («Ітмі»), які виробляє ГК «Нові
продукти», на загальну вартість 13 824
грн. Адже під час першої передачі ці солодощі сподобалися нашим захисникам.
На прохання Жашківського районного військового комісаріату «Нова
Громада» виділила 160 пляшок
шестилітрових пляшок питної води
для польового табору.

«Нова Громада» навчає школярів
новій мові, створеній художником

Огіркова маска для
обличчя власними руками
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СУЧАСНІ ШВЕЙНІ МАШИНИ
ВІД НОВОЇ ГРОМАДИ МОЖУТЬ
ВИКОНУВАТИ СІМНАДЦЯТЬ ВИДІВ РОБІТ
Нове оснащення кабінету трудового
навчання стало приємним сюрпризом
для учнів Жашківської спеціалізованої
школи №1, а надто для вчителя
Катерини Маковецької, яка закохана в
свою роботу й намагається прищепити
любов до праці своїм вихованцям. Дві
швейні машини Janome Sewing Dream 550
вартістю 5790 гривень, подаровані
благодійним фондом, допоможуть юним
майстрам оволодіти сучасною технікою
шиття.
лас, що оформлений в українському народному стилі,
прикрашають учнівські роботи.
Це свідчить про небайдужість
дітей до праці й до прекрасного. За словами Катерини Андріївни, школярі охоче беруться за
виконання поставлених завдань,
а коли гарно виходить, то ще
більше захоплюються, виявляючи
свої творчі здібності. На уроках
шиття дівчатка й деякі хлопчики
залюбки опановують різні техніки з пошиття одягу та інших виробів. Бережуть і майно: десять
старих швейних машин у робочо-
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му стані. Однак Катерина Маковецька намагається не відставати від новітніх технологій, тому й
звернулася до керівника соціальних проектів благодійного фонду
«Нова Громада» Віктора Погорілого з проханням придбати для
кабінету трудового навчання
новинки. І от тепер учні працюватимуть на сучасних машинках
Janome Sewing Dream 550, подарованих «Новою Громадою».
Керівник соціальних проектів
фонду Віктор Погорілий спрямовує роботу на покращення матеріальної бази шкіл і дитсадків і

з власної ініціативи, і на прохання адміністрацій навчальних закладів.
– Уже за традицією попередньо відвідую заклади освіти,
побував і в класі трудового навчання школи №1, – зазначив Віктор Григорович. – Мені тут дуже
сподобалося: на уроках позитивна атмосфера, діти усміхнені,
завзято працюють. А скільки тут
можна побачити гарних виробів!
Знаю, що вчитель організовує
конкурси юних художників-модельєрів, виставки, зокрема одягу
та вишивок. Тому ці швейні ма-

шини вибрали за вподобанням
викладача й учнів, враховуючи
якісні технічні характеристики.
Завжди маю бажання допомагати там, де видно розвиток і натхнення.
Катерина Андріївна додала,
що на цих машинах працює оверлок, можна використовувати
різні тканини, шити зигзагом, вишивати – загалом виконувати 17
видів робіт. До того ж ці швейні
прилади автоматично контрольовані режимами функціональності, легкі в користуванні та обслуговуванні.

НОВА ГРОМАДА НАВЧАЄ ШКОЛЯРІВ
НОВОЇ МОВИ, СТВОРЕНОЇ ХУДОЖНИКОМ
Як розповісти
світу про
емоції, для яких
не підібрати слів?
За допомогою
мистецтва,
звісно ж!
рамках відомої благодійної арт-програми «Творчі
майстерні у Жашкові» 17 червня
2017 року художник Юрій Соломко навчав жашківських школярів
поєднувати географічні мапи з
малюнками, щоб створювати схеми власних емоцій, здатні сказати
більше за слова.

В

Чергове заняття «Творчих
майстерень у Жашкові» продемонструвало юним українцям

нестандартний підхід до тривіальних речей і здатність бачити
більше, ніж видно на перший по-

гляд. Це вирішальне вміння для
людей, що будуватимуть нову
державу.
Благодійний фонд «Нова Громада» та Платформа для сучасного мистецтва _PCA ініціювали
щомісячні творчі заняття для шкіл
Жашкова задля двостороннього
обміну ідеями між дітьми і професійними митцями. Участь у майстер-класах безкоштовна, оскільки проект повністю підтримується
коштом фонду «Нова Громада».
За істотну допомогу і сприяння
в освітній програмі велика подяка
Інні Козаковій, методисту районного методичного кабінету відділу освіти Жашківської райдержадміністрації.

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ ДБАЄ ПРО МАТЕРІАЛЬНО
ТЕХНІЧНУ БАЗУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Одне з нагальних завдань благодійного
фонду «Нова Громада» – це поліпшення
матеріально-технічної бази шкіл і
дитсадків Жашківщини. На сьогодні
актуальною є підготовка до наступного
навчального року всіх шкіл району. Тому
протягом травня-червня 2017 року для
таких цілей «Нова Громада» виділила
понад 56 тисяч гривень.
а прохання керівництва
Жашківської дитячої музичної школи фонд переказав
4449 грн на придбання будівельних матеріалів. Для поточного
ремонту шкільних приміщень
ЗОШ №2 отримала 12 665 грн і
14 986 грн – ЗОШ №4. Завдяки благодійній допомозі в сумі
7088 грн полагоджено стелю в
першому класі «Інтелект України» ЗОШ №1. Ще в березні перераховано 12 928 грн за будматеріали для ремонту в літній
період приміщень ЗОШ №5, а

Н

вже в липні «Нова Громада» надала 12 835 грн для відновлення аудиторій і коридору ЗОШ
№3.
Нещодавно керівник соціальних проектів фонду Віктор Погорілий на прохання
працівників Жашківського районного відділу освіти придбав
для кімнати відпочинку установи новий холодильник «Еленберг 221» вартістю 5300 грн.
Завдяки такому подарункові
освітяни мають де зберігати
продукти, особливо в спекотну

погоду. Цим же створено кращий комфорт і для директорів
та вчителів, що приїжджають у
справах до районного відділу
освіти.
– Ми дбаємо про належні умови для навчання й виховання учнів, але розуміємо, що й вчителі, виконуючи досить нелегку й
водночас таку потрібну роботу,
мають перебувати в комфортній
обстановці, – зазначив Віктор
Григорович під час спілкування з колективом відділу освіти.
Також, підтримуючи тала-

новитих земляків, благодійний
фонд «Нова Громада» виділив
2 тис. грн Вікторові Ліснівському
для видання збірки його творів,
а Іванові Сухому – 3 тис. грн для
поїздки до Австрії на міжнародний конкурс «Чемпіонат світу з
гармоніки».
«Нова Громада» не забуває й
про дитячі свята. До дня захисту
дітей благодійники роздали маленьким жашківчанам 3 тисячі
упаковок карамельного попкорну – смачної продукції ГК «Нові
Продукти».

НОВИНИ
ЖАШКІВЧАНИН
УВІЙШОВ ДО ДЕСЯТКИ
НАЙКРАЩИХ
ГАРМОНІСТІВ СВІТУ
Викладач Жашківської музичної школи, керівник Жашківського музею гармоніки, заслужений
працівник культури України Іван
Сухий ставав неодноразовим лауреатом мистецьких конкурсів – як
всеукраїнських, так і міжнародних. Зокрема 2005 року на Міжнародному фестивалі «Дзвенять
цимбали і гармоніки», що проходив у місті Постави Вітебської області, Іван Іванович досяг першості. 2015 року на однойменному
фестивалі серед визнаних митців
із дев’яти країн він виборов найвищу нагороду – гран-прі.
Цього року жашківчанина запросили на чемпіонат світу з
гри на гармоніці, що відбувся в
австрійському місті Аусервільгратен. Серед 205 учасників Іван
Сухий один представляв як Україну, так і країни СНД. Він виборов
сьоме місце, потрапивши до першої десятки найкращих гармоністів світу.

ЧЕРКАЩИНА 
У ЛІДЕРАХ
ЗА ТЕМПАМИ
УТВОРЕННЯ ОТГ
Черкаська область – третя в
Україні за темпами утворення
об’єднаних територіальних громад. Про це повідомив заступник
очільника області Ярослав Березань.
Рейтингові результати областей оприлюднили під час організованої Мінрегіоном координаційної зустрічі «Реформа місцевого
самоврядування та децентралізація влади в Україні: успіхи та
перспективи». До трійки лідерів
також увійшли Дніпропетровщина й Чернігівщина.
Під час розрахунку рейтингу
брали до уваги дані тих громад,
документи яких перебувають у
ЦВК для призначення перших
виборів. Приміром, у Черкаській
області на підході таких 13.
Нині на Черкащині діє десять
ОТГ. До кінця року в області мають утворити ще 40 об’єднаних
громад.

ВІД БОТУЛІЗМУ
ПОМЕРЛИ ТРОЄ
ЧЕРКАЩАН
Цього року на Черкащині зареєстровано чотирьох хворих на
ботулізм, троє із яких померли.
Як повідомив начальник управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській
області Володимир Папач,
випадки захворювання на ботулізм зафіксовано в Черкаському,
Золотоніському (пов’язані з вживанням в’яленої річкової риби,
виготовленої в домашніх умовах)
і Чорнобаївському (після вживання м’ясної тушонки домашнього виготовлення) районах.
Про це пише УНН-Центр.
Володимир Папач зауважив,
що з особливою уважністю слід
дотримуватися
рекомендацій
щодо консервування і обов’язково піддавати продукти ретельній
термічній обробці.
стор. 3>
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ДЛЯ НАРАХУВАННЯ СУБСИДІЇ
ВРАХОВУВАТИМУТЬ ДОХОДИ ЗА ОСТАННІ
ЧОТИРИ КВАРТАЛИ
Якщо раніше при розрахунку розміру
субсидії бралися до уваги доходи за
минулий календарний рік (із січня до
грудня минулого року), то з 1 травня
2017 року враховуються за останні
4 квартали, що передують місяцю, з
якого призначається субсидія.
нформацію про доходи громадян органи соціального
захисту населення самостійно
отримують від фіскальної служби, через що часто виникають
затримки у призначенні субсидій.
Із 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін
у травні-червні органи соціаль-

I

ного захисту населення проводили перепризначення субсидій
на наступний рік і розрахували
її розміри на літній період, а з
жовтня – на новий опалювальний сезон.
Якщо склад сім’ї не змінився,
якщо не з’явився за минулий рік
безробітний серед членів сім’ї,
якщо кількість прописаних у квартирі людей не змінилася, якщо не

було покупки на суму від 50 тисяч
гривень – перерахунок зроблять
органи соціального захисту самостійно. Коли ж матеріальна ситуація змінилася, субсидіанти повин-

ні повідомити про це до органів
соціального захисту. Для решти
субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

У Черкаській області рак легень на
третьому місці серед онкозахворювань
після раку шкіри та молочної залози
(на 1-му місці в жінок). Щороку вперше
діагностують це онкозахворювання у
близько 400 осіб, із них 75% – чоловіки.
У 37-40% хворих виявляють недугу вже на
занедбаних стадіях (ІІІ і ІV).
к повідомив головний
лікар Жашківської центральної районної лікарні Ігор
Мельник, нині в районі на обліку
перебуває 33 хворих на рак легень,
із них 23 – чоловіки. Занедбану стадію мають 9 осіб. Торік це захворювання діагностували у вісьмох
жителів Жашківщини. На жаль, за
шість місяців 2017 року захворіло
стільки ж: 5 чоловіків і 3 жінки.
– Рак легень на першому місці
серед онокозахворювань у чоло-

віків, – розповів обласний позаштатний
онкопульмонолог
Валерій Корновенко. – Причиною цього є те, що чоловіки більше
курять, вживають алкоголь і нехтують профілактичними оглядами.
Адже саме завдяки рентгенологічним обстеженням вдається виявити
цю недугу на ранніх стадіях. Однак
людей важко переконати, щоб щороку робили флюорографію, а старші за 50 років – рентгенографію
грудної клітки в двох проекціях.

За словами Валерія Яковича,
надто уважним до свого здоров’я
треба бути тим, хто перехворів
пневмонією. Такі пацієнти мають
перебувати на обліку в дільничного терапевта й проходити рентгенологічне обстеження через 3, 6 і
9 місяців після перенесеної пневмонії. Часто у хворих на туберкульоз також виявляють рак легень.
– Люди повинні вести здоровий

спосіб життя та вчасно обстежуватися, – наголосив торакальний
онкохірург. – Адже завдяки хірургічним операціям, хіміотерапії
й променевій терапії рак легень
успішно лікується. До шістдесяти
відсотків пролікованих хворих із І
і ІІ стадіями живуть більше п’яти
років.
Максим Загайний

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

РОЗЛУЧЕНА ЖІНКА, У ЯКОЇ Є НЕПОВНОЛІТНЯ
ДИТИНА, МАЄ ПРАВО НА ДОДАТКОВУ
ВІДПУСТКУ ЗА ПЕВНИХ УМОВ
«Працівниця, яка виховує неповнолітню дитину,
звернулася до адміністрації підприємства з
заявою про надання додаткової соціальної
відпустки, додавши копію паспорта з відміткою
про розірвання шлюбу, копію рішення суду, де
зазначено, що спорів про розподіл майна та
виховання дитини сторони не мають, і довідку
з місця проживання про те, що батько не бере
участі у вихованні дитини. Чи має право на
додаткову соціальну відпустку ця працівниця?»
К. Стасюк, м. Жашків
инне
законодавство
не
містить конкретного переліку документів, які слід подати розлученій жінці, що виховує дитину
без батька, для отримання додат-

Ч

кової соціальної відпустки за ст. 19
Закону України «Про відпустки».
Тому для підтвердження права на
таку відпустку роботодавцю може
бути подано будь-який офіційно

«Випадки захворювання на
ботулізм не в останню чергу пов’язані з обмеженнями на
законодавчому рівні, зокрема
через мораторії на проведення
перевірок та істотне зниження
відповідальності за порушення
законодавства про безпечність
і окремі показники якості харчових продуктів», – сказав Володимир Папач.

В УМАНІ ПОЧАЛИ
ГОТУВАТИСЯ
ДО СВЯТКУВАННЯ
РОШ ХАШАНА

РАК ЛЕГЕНЬ ЧАСТІШЕ ДІАГНОСТУЮТЬ
У ЧОЛОВІКІВ

Я

НОВИНИ

складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку
документ, що достовірно підтверджує відсутність участі батька у
вихованні дитини.
Одним із таких документів, наприклад, можуть бути рішення
суду про позбавлення відповідача батьківських прав; ухвала суду

або постанова слідчого про розшук відповідача в справі за позовом про стягнення аліментів; акт,
складений соціально-побутовою
комісією, створеною первинною
профспілковою організацією чи
будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі,
організації, або акт дослідження
комітетом самоорганізації населення, у якому зі слів сусідів (за
наявності їхніх підписів у акті) підтверджено факт відсутності участі батька у вихованні дитини; довідка зі школи про те, що батько
не бере участі у вихованні дитини
(не спілкується з учителями, не
забирає дитину зі школи додому,
не відвідує батьківських зборів)
тощо. Достатність і достовірність
наданих документів роботодавець визначає самостійно.

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

За прогнозами, у вересні кількість брацлавських хасидів буде
на рівні минулорічного, що фактично становить понад третину
населення міста. Така кількість
людей на обмеженій території
створює велике навантаження
на інфраструктуру й потребує
додаткових заходів щодо дотримання громадського порядку, санітарної очистки території,
водо-, електро-, газозабезпечення тощо.
На засіданні робочої групи
виконавчого комітету Уманської міської ради керівники
структурних підрозділів органів місцевого самоврядування,
виконавчих,
правоохоронних
органів поінформували про підготовку служб до масового перебування хасидів, обговорили
проблемні питання щодо організації реєстрації паломників,
ліквідації стихійної торгівлі та
узаконення всіх пунктів харчування тощо.
У вересні-жовтні 2016 року
до Умані на святкування Рош
Ха-Шана прибула рекордна кількість брацлавських хасидів –
30 тис. 520 осіб. Найбільша кількість паломників із Ізраїлю – 29
тис. 681 особа.

СЕРЕДНІЙ РОЗМІР
ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ
НА ЧЕРКАЩИНІ
СТАНОВИТЬ 6,1%
ВІД НГО
Як
повідомила
директор
департаменту фінансів облдержадміністрації
Наталія
Кравченко, підвищення розміру
орендної плати за земельні частки (паї) дає подвійний результат:
збільшення доходів бюджету й
поліпшення добробуту жителів
області.
– Найвищий розмір ставки
орендної плати в Золотоніському районі – 8,2%, Мокрокалигірській ОТГ – 7,9%, Набутівській ОТГ – 7,4 %, Кам’янському
районі – 7,1 %, – зазначила Наталія Кравченко. – Найбільшу
орендну плату за використання земельних паїв в області
виплачують ТОВ «Промінь» у
Тальнівському районі – 10%,
ТОВ «Пальміра» на Золотоніщині – 9,5%, на Кам’янщині ТОВ
«Олімп» – 8%. Проте є сільгоспвиробники, які до цього часу
розраховуються із власниками земельних паїв за ставкою
3% від нормативної грошової
оцінки землі. Такі приклади ми
фіксуємо в Звенигородському й
Смілянському районах. Це свідчить про те, що тут немає належної конкуренції, яка змусила
б орендарів збільшувати орендну плату за паї.
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ОГІРКОВА МАСКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ ПОМІДОРИ НА ЗИМУ
ВЛАСНИМИ РУКАМИ
Спекотна пора року – випробування для
обличчя. Сонячні промені впливають на
шкіру як вогонь на папір, від чого вона
старіє. Крім цього, ми мимоволі мружимося,
що призводить до появи додаткових
зморшок навколо очей. Щоб запобігти
цьому, користуйтеся влітку легкими
кремами з мінімальним вмістом олій,
гелями на воді, засобами з гіалуроновою
кислотою, вітамінами й колагеном.
Вони добре зволожують шкіру й надовго
утримують вологу всередині.
цю пору корисні маски з доступного й дешевого овочу –
огірка, який здавна використовують як чудовий косметичний засіб.
Він зволожує, омолоджує шкіру,
сприяє злущуванню ороговілого
епідермісу, є прекрасним живильним засобом для шкіри, робить її
м’якою й ніжною.

на обличчя всього на 10 хвилин і
змивають холодною водою.
● Тонізує й злегка відбілює маска з огіркового й лимонного соків. Змішайте інгредієнти в рівних
пропорціях. Просочіть цим соком
марлеву серветку й на 10 хвилин
покладіть її на обличчя. Наприкінці
вмийтеся холодною водою.

Маски для живлення
і відбілювання шкіри
● Змішайте в неглибокій ємності
по одній столовій ложці подрібненої огіркової м’якоті й сметани. Накладіть цю кашку на шкіру шиї та
обличчя й спокійно полежіть хвилин 15. Потім маску змийте теплою
водою. Застосовувати цей рецепт
можна двічі на тиждень.
● Освіжить шкіру будь-якого
типу маска на основі білої косметичної глини (столова ложка), яку
треба розвести теплою кип’яченою
водою. Додати невеликий шматочок свіжого огірка, який слід подрібнити в кашку. Маску наносять

Проти старіння шкіри обличчя
Візьміть дві столові ложки огіркового соку, додайте столову ложку

У

●

жирних вершків і збийте сильно-сильно до одержання густої піни. Нанесіть
цю легку пінку на обличчя, почекайте
хвилин 10, а потім легенько зніміть її
м’якою паперовою серветкою й протріть обличчя ватним диском.
● Свіжий очищений огірок натріть на дрібній тертці й змішайте
столову ложку цієї кашки з чайною
ложкою меду. Нанесіть маску на обличчя хвилин на 10, а потім змийте
проточною водою кімнатної температури.
Огіркові маски для жирної шкіри
Розітріть гарненько один яєчний білок, улийте в нього дві столові ложки соку свіжого огірка й
ретельно перемішайте. Нанесіть
маску на шкіру обличчя, потримайте хвилин 15 і змийте холодною мінеральною водою.
● Змішайте огірковий сік із міцною горілкою в пропорції 4:1, тобто
4 частини овочевого соку й одна частина спиртного напою. Регулярно
протирайте цією маскою-лосьйоном
обличчя і про проблеми сального
блиску незабаром забудете.
●

Квашені зелені помідори
з часником
Візьміть невеликі зелені помідори. Розріжте посередині, але
не до кінця. Для начинки знадобиться подрібнений часник, морква, перець і зелень (петрушка,
коріандр, селера, кінза). Щоб полегшити роботу, все можна пропустити через м’ясорубку. Начиняємо помідори й складаємо
в 3-літрові банки. Додаємо 100
г солі й заливаємо звичайною
холодною водою. Якщо хочете,
щоб вони швидше проквасилися, то можна й теплою водою.
Накрийте капроновою кришкою
й поставте в холодне місце для
зберігання.

Помідори мариновані
На 1 літр води вам знадобиться 3 ст. л. цукру без гірки, 1 ст. л.
оцту, 1 ст. л. з гіркою солі.
За смаком кладете часник,
духмяний перець, лавровий лист,
гвоздику, кріп, гірчицю в зернах. Для приготування більшої
кількості маринаду помножити
пропорцію згідно з літражем.
Наприклад, на 5 літрів маринаду
знадобиться 15 ст. л. цукру, 5 ст.
л. солі й 5ст. л. оцту.
Рецепт приготування. На 3-літрову банку потрібно 1,5 л води
й 2 кг помідорів. Банку перед
консервацією потрібно ретельно вимити й простерилізувати.
Кришки також прокип’ятити.
Помідори помийте й проколіть виделкою біля плодоніжки.
Укладайте плоди в банки, поклавши на дно кріп. Закип’ятіть
необхідну кількість води й залийте в банки. Залиште на 10–

15 хв. Злийте воду в каструлю,
додайте цукор і сіль, закип’ятіть. Перед заливкою розсолу в
банки, покладіть туди лавровий
лист, часник, духмяний перчик,
гвоздику. Залийте маринадом,
закрутіть банки кришками, переверніть і укутайте гарненько.
Залиште до охолодження й потім винесіть у темне прохолодне
місце (погріб чи підвал).
Лечо з помідорів
і болгарського перцю
Для салату візьміть 3 кг солодкого перцю червоного кольору,
3 кг помідорів, 130 г цукру, 150
мл оцту, 45 г солі, 200 мл олії,
часник на ваш смак.
Овочі почистіть і помийте. Перець наріжте скибочками. Помідори перекрутіть через м’ясорубку і проваріть 20 хвилин, у
кінці додайте сіль, олію, оцет і
цукор, кілька зубчиків часнику. У
томатну масу викладіть перець і
проваріть ще 7 хвилин. У кожну
простерилізовану банку викладіть лечо до самого верху. Закатайте банки на зиму, переверніть
і не чіпайте, поки лечо повністю
не охолоне. Укутувати банки не
обов’язково.

ВОВЧОК БОЇТЬСЯ ГАСУ Й ОЛІЇ

АНЕКДОТИ
– Люба, а давай влаштуємо одне одному незабутнi вихiднi.
– Ой, звичайно, коханий!
– Ну, тодi до понедiлка!
✱✱✱
– Приїжджай у гості!
– Та ну, знову нап’ємося...
– То й що?
– Умієш ти вмовляти! Їду.
✱✱✱
Студент завалив сесію. Телефонує мамі:
– Мамо, вигнали з інституту, підготуй тата.
Пізніше мама дзвонить:
– Тато готовий, підготуйся сам!
✱✱✱
Якби депутати їздили в метро, було б просто жахливо. Кортежі, мигалки, у кожного свій потяг.
✱✱✱
Все-все, що нажив непосильною працею, загинуло! Три аккаунти у «Вконтакте», три в «Одноклассниках», георгіївська
стрічка.. три штуки…
✱✱✱
– Бабусю, я не місцевий. А як мені потрапити до лікарні?
– Дуже просто. Спробуй ще раз назвати мене «бабусею»!
✱✱✱
Батько сварить сина:
– Як ти міг спокійно лягти спати, знаючи, що не зробив
уроки?
– Ну, ти ж сам не раз казав, що коли менше знаєш, то краще
спиш.
✱✱✱
– Так, зуби я вам полікував. Тільки ж ви дві години нічого не
їжте!
– Які дві години, лікарю?! Після ваших цін я тепер півроку
нічого не їстиму.

Вовчок (ведведика,
капустянка,
земляний краб,
кротовий цвіркун) –
небезпечний
шкідник городніх
рослин. Його появу
видно по отворах у
ґрунті й звивистих
земляних валиках.
Вовчок поїдає все,
що трапляється
на шляху:
проросле насіння,
підземні частини
стебел, бульби,
коренеплоди,
коріння овочевих
культур, розсаду в
парниках. Словом,
завдає величезної
та непоправної
шкоди городині.
нищити цього шкідника нелегко, тому городники придумують різні хитрощі, щоб скоротити його чисельність.
У нірки капустянки вливають
трохи свіжої олії й відразу з лійки
наливають туди 1-2 л води. Через
кілька хвилин ця ненажера виходить на поверхню й гине.
Закопують у землю на зиму
відро без дна й наповнюють його

гноєм до рівня ґрунту. Навесні
викопують і знищують вовчка або
висипають гній курям.
Восени, коли відцвітають
хризантеми, зрізують стебла з
листям і висушують, а навесні
подрібнюють і кладуть у лунки
або борозни перед посадкою
рослин. Капустянка тікає з таких місць.
Вовчок залишає нірку, якщо в
неї влити склянку води з дода-

будь-яку крупу, зерно, картопляні очистки, макуху тощо. На 1 кг
принади додають 50 г порошку
хімікату (дозування препарату
відповідно до інструкції) та 30 г
соняшникової олії. Закладають
приманку у вологий ґрунт перед
посівом насіння, при появі сходів або посадці розсади. Якщо
на город випускаєте домашню
птицю, то застосування хімікатів
неприйнятно.

ванням гасу. На ділянках, найбільш відвідуваних шкідником,
розкидають злегка побризканий
гасом пісок або золу.
Застосовують і хімічні препарати: вофатокс, хлорофос,
фосфід цинку, зоокумарин і т.
п. Для приманки проварюють

Привабливий на запах для
вовчка й убивчий склад гранул
«Феноксин плюс». У гною, де
дуже люблять селитися капустянки, роблять ямку й насипають
туди гранули. Неодмінно ямку
прикривають від птахів і домашніх тварин.
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