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Віктор Погорілий: 
«Коли країна переживає важкі часи, 
ніхто не повинен залишатися осторонь»

Вікторе Григоровичу, як і 
чому ви створили Благодійний 
фонд «Нова громада»?

Сьогодні в країні така ситуація, 
що, на жаль, без благодійницької, 
волонтерської діяльності не 
обійтись. Тому що страждають 
люди, а через економічну кризу 
держава не в змозі допомогти 
всім своїм громадянам. До того ж 
створення благодійного фонду 
природно виросло з попередньої 
діяльності нашої компанії «Нові 
продукти». Я вважаю, що з будів-
ництва заводу у 2003 році, 
відкриття офісів та регіональних 
представництв в історії Жашкова 
та району в цілому почався новий 
етап. Сьогодні компанія є найбіль-
шим роботодавцем регіону. Із 
самого початку своєї діяльності 
ми здійснювали численні соціаль-
но спрямовані проекти у Жашкові 
та Жашківському районі, де 
постійно проживають співробітни-
ки компанії та їхні сім’ї. Ми дбали 
про благоустрій і соціальний 
захист мешканців та брали актив-
ну участь у  суспільному житті 
країни. Тож, коли на початку 2014 
року було ухвалено рішення 
виділити усі благодійні ініціативи 

компанії в окрему сферу діяльно-
сті та створити фонд, який 
допоможе більш ефективно реагу-
вати на потреби суспільства, це 
вже було цілком очікувано. 

Розкажіть про напрями 
діяльності вашого фонду.

Це меценатство, соціальна 
відповідальність та допомога 
українській армії. Ми всі знаємо, 
що сьогодні дуже  обмежені 
можливості нашої держави у 
наданні підтримки незахищеним 
верствам населення та бюджет-
ним організаціям, у тому числі 
закладам для навчання, вихован-
ня та опіки самотніми літніми 
людьми, хворими дітьми, сирота-
ми. Отже, їх існування та робота 
без благодійної допомоги з боку 
суспільства та бізнесу значно 
ускладнюється. Тому, наприклад, 
наш фонд зараз постійно опікуєть-
ся Смілянським будинком-інтерна-
том для дітей з особливими потре-
бами, серед яких є лежачі хворі та 
діти з ДЦП. Серед вихованців 
закладу є також діти-сироти та 
позбавлені батьківського піклу-
вання. Ми вважаємо своїм         
обов`язком створити для них 

сприятливі умови для проживання, 
навчання, виховання, соціальної 
реабілітації та надання необхідної 
медичної допомоги. «Нова грома-
да» надала кошти на ремонтні 
роботи, предмети побуту для 
вихованців та встановлення 
дитячої гірки. Ще ми плануємо 
реконструкцію котелень, візкових 
приміщень та інших об’єктів на 
території інтернату. Частина 
грошей піде на закупівлю музич-
них інструментів, спальних речей, 
придбання інвентарю для ігрових 
класів тощо.

Кому ще, окрім вихованців 
інтернату, ви допомагаєте?

В першу чергу тим, хто потребує 
нашої підтримки та турботи більше 
за інших: ветеранам, самотнім 
людям похилого віку та інвалідам. 
Ще наш фонд організовує безко-
штовне харчування та подарунки 
для учнів з неблагополучних сімей, 
здійснює ремонт шкіл, дитсадочків 
та лікарень. Закуповуємо необхід-
не обладнання, комп’ютери для 
навчальних класів, підтримуємо 
освітні програми для молоді.

Наприклад, за ініціативи ГК 
«Нові продукти» та інших компаній 
Черкаської області вдалося 
вирішити питання переміщення 
терапевтичного відділення район-
ної лікарні до п’ятиповерхового 
корпусу. Згодом це та пологове 
відділення було відремонтовано 
коштом фонду. Ще Фонд «Нова 
громада» виділив кошти на 

ремонтні роботи у школах №№2, 
3, 4 та 5 Жашкова, дитячих садоч-
ків №№3 і 6, Жашківської музич-
ної школи, комп’ютерного класу 
спеціалізованої школи №1, Музею 
української гармоніки, ПТУ №38.  
Дітям села Леміщиха ми подару-
вали дитячий ігровий комплекс, 
для шкільної їдальні загальноос-
вітньої школи було придбано  
професійну електроплиту, а для 
кухні  літнього оздоровчого табору  
села Бузівка купили двохкамерний 
холодильник та  велику морозиль-
ну камеру.

Скажіть, чи займається 
фонд проектами на загально-
державному рівні?

Допомога армії – це те, чому ми 
зараз приділяємо найбільше 
уваги. Ви знаєте, тут будь-який 
внесок важливий, тому що це 
рятує життя. Наш фонд реагує на 
найбільш нагальні потреби – у 
якісному транспорті, спорядженні, 
спецобладнанні, засобах зв’язку 
тощо, – все те, що потрібно для 
безпеки та ефективності військо-
вих. Наразі на потреби армії нами 
витрачено понад п`ять з полови-
ною мільйонів гривень, у тому 
числі – на допомогу сім’ям 
загиблих героїв, на тих, хто потре-
бує лікування. Ми закупили найне-
обхідніше обладнання, апаратуру, 
одяг та предмети побуту для 
Черкаського батальйону ТО, 
прикордонників Дніпропетровщи-
ни, оплатили лікування поранених. 
Також фонд подарував захисни-

кам п’ять надійних автівок, 
придбав для військового шпиталю 
у Дніпропетровську 20 апаратів 
зовнішньої фіксації та підтримав 
Центр допомоги біженцям у смт 
Коцюбинське. 

Ми глибоко переконані, що, 
коли країна переживає важкі 
часи, ніхто не повинен залишатися 
осторонь. Тому Благодійний фонд 
«Нова громада» й надалі допома-
гатиме переселенцям із зони АТО і 
військовим підрозділам, які 
формуються у місті Ватутіне, 
Жашківському, Звенигородсько-
му, Маньківському, Ліснянському 
та Тальнівському районах 
Черкаської області. А також 
безпосередньо воїнам, які 
постраждали внаслідок бойових 
дій і які постійно проживають чи 
прописані у цих районах.

Розкажіть, як прості люди 
можуть звернутися до вас по 
допомогу?

Окрім регулярної підтримки 
соціально незахищених верств 
населення, ми реагуємо на особи-
сті запити людей про допомогу. Це 
може бути купівля товарів першої 
необхідності, інвалідних візків, 
ліків, вирішення інших побутових 
питань. Зв`язатися з нами можна 
через наш сайт 
nova-gromada.com.ua, написавши 
листа нашим представникам.

Олександра Шлях

НА ТАЛЬНІВЩИНІ 
ПРИВІТАЛИ З ЮВІЛЕ-
ЄМ ЄДИНОГО 
ЖИВОГО УЧАСНИКА 
ВИЗВОЛЕННЯ РАЙОНУ

У бібліотеці села Майданецьке 
Тальнівського району вшанували 
ветерана-визволителя району 
Антона Сатанівського з нагоди 
його 95-річчя. Ювіляра привітали 
голова районної ради, народні 
депутати, працівники культури, 
освіти, учні майданецької школи, 
рідні та близькі.

Антон Михайлович народився в 
селі Зеленьків Тальнівського 

району. Після закінчення школи 
працював робітником на цукрово-
му заводі. Молодим хлопцем він 
пройшов дорогами війни від захід-
ного кордону до Сталінграда, а 
потім - через Варшаву і до Берлі-
на.

Зараз він єдиний в районі  
живий учасник визволення 
Тальнівщини. За здійснені в роки 
війни подвиги його нагороджено 
двома орденами Червоної Зірки, 
орденом Вітчизняної війни ІІ 
ступеня, орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеня, медалями «За відвагу», 
«За оборону Сталінграда», «За 
звільнення Варшави», «За взяття 
Берліна» та десятками ювілейних 
нагород.

Антон Михайлович має понад 
50 років трудового стажу. А 
вийшовши на пенсію, багато часу 
приділяє військово-патріотичному 
вихованню молоді.

НА ЧЕРКАЩИНІ 
З’ЯВИТЬСЯ ТРИ 
НОВИХ ЗАПОВІДНИКА

Рішенням сесії  Черкаської 
облради в області створено три 
нові об’єкти природно-заповідно-
го фонду місцевого значення, що 
займають площу 2,1869 га й 
розміщені в межах міста Черкаси, 
Звенигородського та Лисянського 
районів. Також надано у користу-

вання мисливські угіддя ТОВ 
«Мисливське господарство «Коро-
бівське» на територіях Золотонісь-
кого і Черкаського районів та ТОВ 
«Мисливське господарство «Совин 
Яр» на території Звенигородсько-
го району.

ЗАТВЕРДИЛИ ТЕКСТ 
ГІМНУ ЗВЕНИГОРОД-
ЩИНИ

У рамках проведення першого 
етапу конкурсу на написання 
текстової частини гімну Звениго-
родського району в районній раді 
відбулося засідання комісії, на 
розгляд якої свої твори надали        

п`ять претендентів -  Тетяна 
Плахотник, Алла Настич, Василь 
Стрижиус, Михайло Солончук та 
Марко Кусенко-Вдовиця. Члени 
комісії уважно вивчили надіслані 
матеріали, оцінили відповідаль-
ність та творчий підхід усіх конкур-
сантів до написання своїх творів. У 
результаті найкращим твором, 
гідним стати гімном Звенигород-
щини визнано славень Михайла 
Солончука. Голова Звенигородщи-
ни районної ради  Володимир 
Кучер, який був присутній на 
засіданні комісії, привітав 
переможця,  відзначив високий 
рівень віршів, котрі були надано на 
конкурс, висловив подяку всім 
конкурсантам за їхні роботи. 

НОВИНИ РАЙОНІВ

Кабмін знову змінив правила 
при оформленні субсидій

Народний синоптик з Мань-
ківки прогнозує погоду вже 
понад 40 років стор. 3стор. 2

Холодильник інваліду, нові ноші місцевій лікарні, кошти для пораненого учасника АТО, 
«КрАЗ» батальйону «Черкаси», звозити школярів на екскурсію до Київського зоопарку 
– в Жашкові давно вже знають, що зі своїми проблемами та бідами всі можуть 
звертатися по допомогу до Благодійного фонду «Нова громада», одним з керівників 
якого є Віктор Погорілий. Однак не тільки Жашківщиною переймається фонд. Адже, 
як вважає Погорілий, чужих людей для нас немає. Тому «Новою громадою» багато 
добрих справ робиться й для інших районів. Так, фонд надав допомогу сім’ям 
загиблих воїнів з Маньківського, Лисянського  та інших районів Черкаської області. 
Ми вирішили розпитати Віктора Погорілого про роботу його фонду



НОВИНИ
РАЙОНІВ
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атальйон територіальної оборо-
ни Черкас отримав броньований 

автомобіль Ford F-150 - нову вдоско-
налену модель з рамою з високоміцної 
сталі.  Hummer – батальйон «Донбас», 
Mercedes G500 (у народі – «кубик») 
наразі «проходить службу» у ще 

одному добровольчому підрозділі. 
Також Фонд виділив частину коштів 
на придбання КрАЗу.

- Не відкрию великого секрету, що 
практично все, що ми маємо, - це на 90 
відсотків допомога волонтерів. Тобто 
справді народ і армія єдині. Ця теза на 

сьогодні дуже й дуже актуальна, - 
дякував за подарунок Олександр, 
начальник штабу батальйону «Черка-
си».

Великогабаритний та грізний КрАЗ 
передали в тендітні руки маленької 
жіночки Ірини. Ця молода черкащанка, 
залишивши вдома 7-річну донечку, під 
псевдонімом Марго стала командиром 
штурмової роти. 

- Там моя друга сім`я, - розповідає 
Марго. – Хлопці, яким по 18-19 років, 
щодня наражаються на смерть. Хочу 
подякувати землякам за підтримку, за 
цю машину, вона дійсно нам необхідна, 
бо з технікою  у нас дуже погано.

Військові за допомогу вдячні, та 
Благодійний фонд «Нова громада» на 
чолі з Костянтином Невесенком не 

збирається зупинятися на досягнуто-
му. 

- Військові, які зараз мужньо 
обороняють наші східні кордони, 
захищають не лише територіальну 
цілісність країни та безпеку її грома-
дян – вони забезпечують змогу для 
всіх у майбутньому нормально працю-
вати на благо економіки та суспіль-
ства. Тож кожна свідома компанія має 
це зрозуміти та визначити для себе 
одним із пріоритетів допомогу бійцям 
своєї країни, - говорить Костянтин 
Невесенко.

Попереду у благодійників ще багато 
справ. Та вони впевнені, що разом ми 
все подолаємо й переможемо.

Василь Таран

БЛАГОДІЙНИКИ ПОДАРУВАЛИ 
НА ПЕРЕДОВУ МОДЕРНІЗОВАНИЙ КРАЗ

НАРОДНИЙ СИНОПТИК 
З МАНЬКІВКИ ПРОГНОЗУЄ ПОГОДУ 
ВЖЕ ПОНАД 40 РОКІВ

Надійний транспорт – фронту. Вже п`ять 
машин подарував Фонд «Нова громада» 
нашим військовим 

рім матеріальної допомоги, 
благодійники завжди намага-

ються виділити час, щоб поспілкува-
тися з людьми. Адже іноді проста 
розмова робить дива і саме її потре-
бують люди з обмеженими можливос-
тями, ветерани та старенькі. Тож 
працівники фонду організувались у 
кілька груп та подарували приємні 
хвилини спілкування, радості й добра  
170 інвалідам та їхнім родинам. Деякі 
з цих зустрічей вразили й самих 
волонтерів – стільки мужності, добро-
ти та самовідданості вони побачили в 
очах тих, до кого завітали з подарун-
ками.

- Що людині потрібно для щастя? 
Здоров`я, хороших друзів, щоб рідні 
не хворіли та довго жили. А ще 
необхідно, щоб поруч із ними були 
завжди доброта і чуйність. Особливо 
цього потребують люди, які з певних 
причин, на жаль, не можуть відчути 
всю повноту життя, - наголосила під 
час одного з таких візитів  до родини 
молодого жашківчанина Ярослава 
Троянівського представник «Нової 

громади» Алла Васькевич. 
Сам Ярослав зустрів благодійників 

на інвалідному візку. Та його посміш-
ка й жага до життя вразили всіх.  Як 
виявилось,  його візок варто було б 
замінити на сучасніший, що й одразу 
взяли до уваги представники «Нової 
громади». 

А візит до Марії Бондар розчулив 
всіх до сліз. Подякувавши волонтерам 
за подарунки, вона попросила їх 
…передати допомогу від неї самої 
нашим хлопцям в АТО.  «Знаю, що ваш 
фонд багато допомагає військовим на 
сході. А в мене ось такий теплий 
кожух є, він би так знадобився комусь 
із хлопців, хто там воює. Може 
передасте разом зі своєю допомо-
гою? Я б так бажала і свою крихту 
допомоги передати туди, в гарячу 
точку!» - не стримувала сліз старень-
ка. 

Тож доброту та тепло сердець 
випромінювали не лише волонтери, а 
й ті, хто їх зустрічав. 

Яна Твердохліб

Тож тепер чекаємо, якою буде 
мелодія гімну. Проекти музики 
подаються до виконавчого апара-
ту Звенигородської районної ради 
до 1 вересня 2015 року за 
адресою: Черкаська область, 
Звенигородський район, місто 
Звенигородка, просп. Шевченка, 
68, тел. (04740) 2-24-76, 2-27-15.

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ОЧІКУЮТЬ ГАРНОГО 
ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ

Про проведення комплексу 
зернозбиральних робіт у сільсько-
господарських підприємствах 
Жашківського району поінформу-
вала начальник управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Валентина 
Троян. Тож, відповідно до вироб-
ничо-фінансових показників 
сільськогосподарські підприєм-
ства очікують отримати цього 
року валовий збір зерна 190 тис. 
тонн, при урожайності 57,4 ц/га; в 
тому числі пшениці, як основного 
хліба - 63,5 тис. тонн. На кожному 
гектарі мають отримати по 48 ц. 
Такий збір врожаю зерна забезпе-
чить виконання програми «Зерно 
Черкащини – 2015» та «Зерно 
Жашківщини».

ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ 
ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

Про відновлення роботи цукро-
вого заводу на Жашківщині 
йшлося під час зустрічі голови 
місцевої райдержадміністрації 
Сергія Бойка з комітетом кредито-
рів.

«Районна державна адміністра-
ція і я особисто, депутатський 
корпус районної та міської ради 
докладаємо максимум зусиль, щоб 
запрацював цукровий завод. Ми 
категорично проти його продажу з 
метою порізу на метал. Підприєм-
ство ТОВ «ВІГ - Жашківський 
цукровий завод» забезпечувало 
близько 400 мешканців району 
робочими місцями та було бюдже-
тоутворюючим для району», - 
наголосив голова РДА.

На завершення зустрічі було 
домовлено, що інвестор, який 
візьме участь у торгах з придбання 
Жашківського цукрового заводу, 
має працювати у сфері сільського 
господарства з вирощування 
цукрових буряків, - зазначають в 
РДА.

У ЛИСЯНЦІ ВІДКРИЛИ 
БАРЕЛЬЄФ МАКСИМО-
ВІ КРИВОНОСУ

У районному центрі віддали 
шану Максиму Кривоносу – герою 
Української національно-визволь-
ної революції середини XVII століт-
тя, наказному гетьману, під знаме-
нами якого прославився Лисян-
ський козацький полк, – відкривши 
його барельєф. Він з’явився на 
стіні Лисянського НВК у присутно-
сті учнівського і педагогічного 
колективів школи, козаків-реє-
стровців та гостей з Києва й 
Черкас.

– Я дуже гордий тим, що наші 
випускники є козаками і берегиня-
ми козацької шкільної республіки 
імені легендарного Максима 
Кривоноса, – сказав на урочистій 
церемонії відкриття краєзнавець, 
наказний отаман Черкаського 
козацтва Олександр Гаврилюк. – У 
травні 1648 року Лисянка була 
зайнята українським військом і 
увійшла до складу Гетьманщини. 

З ВОЛОНТЕРАМИ «НОВОЇ ГРОМАДИ» 
ТИ НЕ ОДИН
Благодійний фонд «Нова громада» розпочав 
нову програму під назвою «Ти не один» 

Людина завжди залежала від погоди. З прогресом ця залежність 
трохи послабшала, та не там, де люди працюють на землі. Адже 
знаючи, чого від погоди чекати, можна домогтися вищих врожаїв

Тоді ж і утворився козацький полк, 
першим полковником якого став 
Кривоніс.

Це вже десята пам`ятка, 
встановлена лисянськими козака-
ми українським героям.

У ФДМУ ВИЗНАЛИ, 
ЩО «ТАЛЬНІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРО-
ДУКТІВ» НЕ Є ДЕР-
ЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

У Фонді державного майна 
України заявили, що підприємство 
«Тальнівський комбінат хлібопро-
дуктів» не є державною власністю. 
Про це йдеться у відповіді відом-
ства, за підписом голови Фонду 
Ігоря Білоуса, на інформаційний 
запит УНН.

Зокрема, у Фонді пояснили, що, 
відповідно до законодавства 
України та постанов уряду, Єдиний 
реєстр об’єктів державної власно-
сті формується та ведеться 
Фондом державного майна згідно 
з наданою суб’єктами управління 
інформацією щодо об’єктів 
державної власності. У зв’язку з 
тим, що відомості про “Тальнів-
ський КХП” у Реєстрі відсутні, 
підприємство не має статусу 
державної власності.

Нагадаємо, народний депутат 
Максим Поляков заявив, що 
Тальнівський комбінат хлібопро-
дуктів начебто є державною 
власністю.

Також нагадаємо, Тальнівський 
комбінат хлібопродуктів – одне з 
найбільших переробних підпри-
ємств України, яке на 100% 
належить європейській компанії 
“Agro Invest Company”, керівниц-
тво якої неодноразово зверталося 
до представників влади та Прези-
дента України із закликом зупини-
ти незаконний тиск на підприєм-
ство та спроби рейдерського 
захоплення з боку зацікавлених 
осіб.

АФРИКАНСЬКА ЧУМА 
СВИНЕЙ ЗАГРОЖУЄ 
ДИКИМ КАБАНАМ НА 
ЧЕРКАЩИНІ

Днями за ініціативи Черкаського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства відбула-
ся нарада з користувачами мислив-
ських угідь. Участь у засіданні взяли 
начальник управління Олександр 
Дзюбенко, начальник Державної 
екологічної інспекції у Черкаській 
області Микола Клименко, директор 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Черкаської ОДА Олена 
Звягінцева, начальник відділу забез-
печення протиепізоотичних заходів 
Головного управління ветеринарної 
медицини області Віктор Чепурний.

Поки що в Черкаській області не 
зареєстровано випадків захворю-
вання, проте в сусідній Київській АЧС 
вже виявлено.

– Люди не можуть бути заражені 
цією хворобою, а для свиней нині 
ефективної вакцини для лікування 
не існує, – звернувся до користувачів 
мисливських угідь головний спеціа-
ліст обласного управління лісового 
та мисливського господарства 
Володимир Рибалка. 

Учасники наради просять усіх 
повідомляти до спеціальних служб 
про випадки загибелі свиней у 
мисливських угіддях, а також 
звернули увагу власників вольєрів 
для вирощування кабанів на непри-
пустимість неконтрольованого 
переселення тварин з інших регіонів.

К

Б

а й особисті справи краще 
планувати.  Тому і працюють над 

прогнозуванням  колективи наукових 
співробітників, озброєні найсучаснішим 
устаткуванням. Та часто прогнози 
народного синоптика з Маньківки 
Володимира Бойка влучніші, ніж у науков-
ців. 

Цікаво, що за фахом Володимир Бойко 
— будівельник. Звів у Маньківці чимало 

споруд. Як головний інженер шляхової 
міжгосподарської пересувної механізова-
ної колони будував дороги. Поки працю-
вав, ніхто й не вбачав у ньому таланта 
синоптика. Та, виявляється, що справжнім 
його захопленням було саме прогнозу-
вання погоди. 

Щоденник погоди він вів ще з дитячих 
років. Якось прочитав у «Юному натуралі-
сті» про методи спостереження за 
кліматичними явищами — і захопився 
цим. З роками стоси накопичених матері-
алів уже не вміщувалися в кімнаті, й 
довелося створити каталог. Вже 
півстоліття, як Володимир Григорович 
досліджує природу й клімат рідного краю.

Спостерігаючи за природою, він 
розпитував старих людей, почав складати 
список прикмет. Яка то радість була, коли 

передбачення справджувалися! До нього 
почали звертатися за порадою навіть 
досвідчені люди, робота яких залежала 
від погоди. Та, як стверджує  Володимир 
Григорович, після чорнобильської аварії 
прикмети предків перестали «працюва-
ти». Збувалися лише ті, що були орієнтова-
ні на Сонце і Місяць. Народний синоптик 
зрозумів, що це пов’язано з глобальними 
впливами на атмосферу. Довелося всю 
звичну систему прогнозування будувати 
заново. 

Зараз Володимир Бойко уважно 
придивляється, як реагує природа на ті чи 
інші зміни, на техногенні впливи. Їх, на 
жаль, накопичується дедалі більше, від 
чого й потерпає довкілля. «Я багато часу 
проводжу на природі і постійно звертаю 
увагу на ті зміни, що відбуваються 

навколо, – ділиться досвідом Володимир 
Григорович. – Природа дуже мудра й 
турботлива. Вона постійно підказує своїм 
дітям, тваринам і рослинам, як їм потрібно 
поводитися, щоб вижити. Найменші зміни 
в напрямку й інтенсивності вітру, коливан-
ня температури на якусь десяту чи соту 
частку градуса, підвищення вологості на 
кілька міліметрів, секундні зміни тривало-
сті світлового дня для них є чіткими 
сигналами».

Тож яким видасться серпень цього 
року? Буде спекотно, стовпчик термоме-
тра підніметься до +35 градусів, але до 
кінця місяця стане трохи прохолодніше, і 
почнуться дощі.

Валентина Чорногуз
За матеріалами «Нова Доба»

Т
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Костянтин Невесенко та начальник штабу батальйону «Черкаси»

Ярослав Троянівський вдячний за допомогу
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ЮВЕЛІРНОГО ЗЛОДІЯ 
ЗАТРИМАЛИ «НА 
ГАРЯЧОМУ»

Працівники групи затри-
мання Державної служби 
охорони Тальнівського 
міжрайонного відділення 
Управління ДСО при УМВС 
України в Черкаській області 
затримали злодія на місці 
скоєння крадіжки.

В той час, коли вже сплять 
навіть ті, кого мучить безсон-
ня, спробував перевірити 
свою удачу мешканець 
Черкас 1971 року народжен-
ня, раніше судимий за 
крадіжки. Він вдерся до 
супермаркету, який знахо-

диться у Тальному. Там 
злодій  одразу попрямував 
свою зацікавленість до «юве-
лірки». Вибив вікно з тильно-
го боку будівлі, потрапив до 
приміщення та, сподіваючись 
на добрячу поживу, розтро-
щив вітрину з коштовностями 
і почав вибирати прикраси.

В цей час охоронна сигна-
лізація магазину вже спові-
щала на пульт централізова-
ного спостереження Держав-
ної служби охорони про 
несанкціонований доступ до 
приміщення. На сигнал триво-
ги відреагували миттєво. 
Через півтори хвилини право-
охоронці вже прибули на 
місце події та схопили злодія.

МІСЦЕВИЙ ЖИТЕЛЬ 
ВИРОЩУВАВ МАК 
ПОМІЖ КУКУРУДЗИ

Дільничні інспектори Жашків-
ського райвідділу міліції виявили 
на присадибній ділянці 50-річного 
місцевого жителя 230 рослин 
маку. Рослини були висаджені 
поміж кукурудзи, политі та пропо-
лені. Господар пояснив, що 

вирощував їх для виробництва 
кондитерських виробів.

Всі рослини вилучено, частину з 
них відправлено на дослідження. 
За даним фактом відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 
1 статті 310 (посів або вирощуван-
ня снодійного маку чи конопель) 
Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено 
покарання у вигляді штрафу, 
арешту на строк до шести місяців 
або обмеженням волі на строк до 
трьох років.

За повідомленнями УДСО при 
УМВС України в Черкаській 

області

о ж змінилося? По-перше, за 
новими правилами, не треба 

буде самому вираховувати свої 
доходи. Достатньо лише вказати їх 
вид - пенсія, зарплата, стипендія, а 
також назву організації, яка їх 
нараховує. Органи соціального 
захисту з'ясують всі деталі самі, 
отримавши інформацію безпосе-
редньо від Державної фіскальної 
служби та Пенсійного фонду. Тобто 
ніяких цифр вказувати не треба. А 
якщо немає цифр, немає й помилок 
– тепер скасовано штрафи за 
неправильні дані, вказані в заявах 
на отримання субсидій.

По-друге, дохід тепер будуть 
підсумовувати не за цілий рік, а 
лише за останні три місяці, а для 
пенсіонерів - за останній місяць. 
Якщо людина побачить, що є 
можливість для переоформлення 
субсидії за більше прийнятний 

термін для врахування її доходів – 
вона може  повторно звернутися 
за заявкою.

Тепер при наданні житлової 
субсидії враховується сукупний 
дохід громадян, які зареєстровані 
або фактично проживають у 
житловому приміщенні, за період 
трьох місяців перед місяцем 
призначення субсидії (раніше 
такий період становив шість 
місяців). 

Заробітні плати учасників АТО 
не враховуватимуться в загальних 
доходах сім'ї при оформленні 
субсидій. 

Також не враховуватимуть 
благодійну допомогу або однора-
зові державні виплати. Тим, для 
кого нові правила будуть вигідні-
шими, проведуть перерахунок. До 
речі, у багатодітних сімей тепер є 
більше шансів оформити субсидії 

за новими правилами. Адже 
одноразові виплати, які передба-
чені урядом, досить високі для 
матерів-героїнь. Тепер вони не 
будуть враховуватимуться в 
доходах сімей. 

У разі смерті власника житла 
змінами передбачено призначення 
субсидій за рішенням комісії одній 
з дієздатних осіб, яка на момент 
смерті власника була в цьому 
житлі зареєстрована. 

Також розширено права місце-
вих органів влади, місцевих комісій 
приймати рішення про надання 
субсидій у спірних питаннях, 
оскільки дуже багато різноманіт-
них ситуацій, які в постановах 
Кабміну прописати неможливо, а 
кожна сім'я - це якась окрема 
ситуація. Тому надано право 
місцевим комісіям розбиратися в 
цих ситуаціях. 

А ще врегульовано питання 
щодо визначення фізичних доходів 
підприємців. Для фізичних осіб - 
підприємців (єдиний податок, 
перша група), до сукупного доходу 
за кожен місяць враховується 
дохід на рівні прожиткового 
мінімуму, для фізичних осіб - 
підприємців (друга група) - двох 
прожиткових мінімумів, для фізич-
них осіб - підприємців (третя група)  
- трьох прожиткових мінімумів.

Крім того, Кабінет Міністрів 
доручив виготовити і розіслати 
громадянам нові бланки заяви на 
отримання субсидій до 1 вересня. 
Старі бланки, що були розіслано до 
1 травня, залишаються дійсними, їх 
можна використовувати для 
подання на отримання субсидій.

Василь Дзюба

Тож тепер чекаємо, якою буде 
мелодія гімну. Проекти музики 
подаються до виконавчого апара-
ту Звенигородської районної ради 
до 1 вересня 2015 року за 
адресою: Черкаська область, 
Звенигородський район, місто 
Звенигородка, просп. Шевченка, 
68, тел. (04740) 2-24-76, 2-27-15.

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ОЧІКУЮТЬ ГАРНОГО 
ВРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ

Про проведення комплексу 
зернозбиральних робіт у сільсько-
господарських підприємствах 
Жашківського району поінформу-
вала начальник управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Валентина 
Троян. Тож, відповідно до вироб-
ничо-фінансових показників 
сільськогосподарські підприєм-
ства очікують отримати цього 
року валовий збір зерна 190 тис. 
тонн, при урожайності 57,4 ц/га; в 
тому числі пшениці, як основного 
хліба - 63,5 тис. тонн. На кожному 
гектарі мають отримати по 48 ц. 
Такий збір врожаю зерна забезпе-
чить виконання програми «Зерно 
Черкащини – 2015» та «Зерно 
Жашківщини».

ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ 
ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

Про відновлення роботи цукро-
вого заводу на Жашківщині 
йшлося під час зустрічі голови 
місцевої райдержадміністрації 
Сергія Бойка з комітетом кредито-
рів.

«Районна державна адміністра-
ція і я особисто, депутатський 
корпус районної та міської ради 
докладаємо максимум зусиль, щоб 
запрацював цукровий завод. Ми 
категорично проти його продажу з 
метою порізу на метал. Підприєм-
ство ТОВ «ВІГ - Жашківський 
цукровий завод» забезпечувало 
близько 400 мешканців району 
робочими місцями та було бюдже-
тоутворюючим для району», - 
наголосив голова РДА.

На завершення зустрічі було 
домовлено, що інвестор, який 
візьме участь у торгах з придбання 
Жашківського цукрового заводу, 
має працювати у сфері сільського 
господарства з вирощування 
цукрових буряків, - зазначають в 
РДА.

У ЛИСЯНЦІ ВІДКРИЛИ 
БАРЕЛЬЄФ МАКСИМО-
ВІ КРИВОНОСУ

У районному центрі віддали 
шану Максиму Кривоносу – герою 
Української національно-визволь-
ної революції середини XVII століт-
тя, наказному гетьману, під знаме-
нами якого прославився Лисян-
ський козацький полк, – відкривши 
його барельєф. Він з’явився на 
стіні Лисянського НВК у присутно-
сті учнівського і педагогічного 
колективів школи, козаків-реє-
стровців та гостей з Києва й 
Черкас.

– Я дуже гордий тим, що наші 
випускники є козаками і берегиня-
ми козацької шкільної республіки 
імені легендарного Максима 
Кривоноса, – сказав на урочистій 
церемонії відкриття краєзнавець, 
наказний отаман Черкаського 
козацтва Олександр Гаврилюк. – У 
травні 1648 року Лисянка була 
зайнята українським військом і 
увійшла до складу Гетьманщини. 

НОВИНИ
РАЙОНІВ

ДІД ПАНАС НАРОДИВСЯ НА ЧЕРКАЩИНІ

КАБМІН ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРАВИЛА 
ПРИ ОФОРМЛЕННІ СУБСИДІЙ

Першим телеведучим, який з`явився у 
прямому ефірі у вишиванці, був улюбленець 
дітвори, славетний Дід Панас, заслужений 
артист України Петро Вескляров

Але тепер субсидії на житлово-комунальні послуги отримуватимуть як мінімум удвічі 
більше українських сімей - так вважають у Міністерстві соціальної політики України. 
До того ж кожний зможе переоформити заявку на більш вигідних для себе умовах.

Тоді ж і утворився козацький полк, 
першим полковником якого став 
Кривоніс.

Це вже десята пам`ятка, 
встановлена лисянськими козака-
ми українським героям.

У ФДМУ ВИЗНАЛИ, 
ЩО «ТАЛЬНІВСЬКИЙ 
КОМБІНАТ ХЛІБОПРО-
ДУКТІВ» НЕ Є ДЕР-
ЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

У Фонді державного майна 
України заявили, що підприємство 
«Тальнівський комбінат хлібопро-
дуктів» не є державною власністю. 
Про це йдеться у відповіді відом-
ства, за підписом голови Фонду 
Ігоря Білоуса, на інформаційний 
запит УНН.

Зокрема, у Фонді пояснили, що, 
відповідно до законодавства 
України та постанов уряду, Єдиний 
реєстр об’єктів державної власно-
сті формується та ведеться 
Фондом державного майна згідно 
з наданою суб’єктами управління 
інформацією щодо об’єктів 
державної власності. У зв’язку з 
тим, що відомості про “Тальнів-
ський КХП” у Реєстрі відсутні, 
підприємство не має статусу 
державної власності.

Нагадаємо, народний депутат 
Максим Поляков заявив, що 
Тальнівський комбінат хлібопро-
дуктів начебто є державною 
власністю.

Також нагадаємо, Тальнівський 
комбінат хлібопродуктів – одне з 
найбільших переробних підпри-
ємств України, яке на 100% 
належить європейській компанії 
“Agro Invest Company”, керівниц-
тво якої неодноразово зверталося 
до представників влади та Прези-
дента України із закликом зупини-
ти незаконний тиск на підприєм-
ство та спроби рейдерського 
захоплення з боку зацікавлених 
осіб.

АФРИКАНСЬКА ЧУМА 
СВИНЕЙ ЗАГРОЖУЄ 
ДИКИМ КАБАНАМ НА 
ЧЕРКАЩИНІ

Днями за ініціативи Черкаського 
обласного управління лісового та 
мисливського господарства відбула-
ся нарада з користувачами мислив-
ських угідь. Участь у засіданні взяли 
начальник управління Олександр 
Дзюбенко, начальник Державної 
екологічної інспекції у Черкаській 
області Микола Клименко, директор 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Черкаської ОДА Олена 
Звягінцева, начальник відділу забез-
печення протиепізоотичних заходів 
Головного управління ветеринарної 
медицини області Віктор Чепурний.

Поки що в Черкаській області не 
зареєстровано випадків захворю-
вання, проте в сусідній Київській АЧС 
вже виявлено.

– Люди не можуть бути заражені 
цією хворобою, а для свиней нині 
ефективної вакцини для лікування 
не існує, – звернувся до користувачів 
мисливських угідь головний спеціа-
ліст обласного управління лісового 
та мисливського господарства 
Володимир Рибалка. 

Учасники наради просять усіх 
повідомляти до спеціальних служб 
про випадки загибелі свиней у 
мисливських угіддях, а також 
звернули увагу власників вольєрів 
для вирощування кабанів на непри-
пустимість неконтрольованого 
переселення тварин з інших регіонів.

Добрий вечір вам, малятка, любі 
хлопчики й дівчатка. Це я, дід 

Панас..." - так зазвичай починав свою 
вечірню казку знаменитий ведучий 
програми "На добраніч, діти". З розкіш-
ними козацькими вусами, у незмінній 
вишиванці він звертався до україн-
ської малечі з інтер'єру простої 
сільської хати, прикрашеної вишитими 
рушниками. І розповідав неодмінно 
українські казки.

Через це Діда Панаса свого часу 
навіть звинувачували в націоналізмі. 
Зате малеча його дуже любила, 
вважаючи дідуся з телевізора своїм, 
рідним. А от про життя цієї непересіч-
ної людини ми знаємо зовсім мало. 
Навіть справжнє ім'я та прізвище Діда 
Панаса мало кому відоме.

Насправді Діда Панаса звали 
Петром. Народився Петро Юхимович 
Вескляров 10 червня 1911 року в 
нинішньому райцентрі Тальне, що на 
Черкащині. Мешкав майбутній Дід 
Панас із батьками в так званій комуні 
в Здобутку, що на околиці мiста. Там, 
неподалік Козаченкової Балки, було 
зведено добротний двоповерховий 
будинок, у якому й поселилися кілька 
сімей.

Захоплення театром у Петра 
Весклярова розпочалося з тальнів-
ського драматичного гуртка. Там його 
талант і помітили артисти з Черкасько-
го театру, які приїжджали до Тального. 
Вони запросили Петра до Черкас. Так 
він став актором Черкаського робітни-
чо-селянського театру. Було це в 
1932-1940 роках.

У 1941 році, з початком війни, його 
призвали до військового театру 
Південно-Західного фронту, але, 
потрапивши в оточення, Петро Юхимо-
вич опинився у фільтраційному таборі, 
з якого йому вдалося втікти. Згодом 
він дістався окупованого гітлерівцями 
Києва, де влаштувався на роботу на 
залізниці. Там він, до речі, організував 
театральний гурток.

Із поверненням радянської армії 
актора відправляють до Луцька - у 
Волинський український музично-дра-
матичний театр імені Тараса Шевчен-
ка, де він працював до 1959 року. І де 
було зіграно чимало вдалих ролей. Тут 
талановитого актора помітили кінош-
ники і почали запрошувати на зйомки у 
фільмах. Тож згодом Петро Юхимович 
переїздить до столиці, де активно 
знімається, здебільшого в ролях 

другого плану. Загалом у кіно його 
доробок нараховує понад двадцять 
фільмів. Серед них і такі відомі, як 
"Олекса Довбуш", "Іванна", "Лісова 
пісня", "Гадюка", "Циган", "Вій", "Серце 
Бонівура". Остання його стрічка 
"Забудьте слово "смерть" датована 
1979 роком, у цей час Петро вже 
активно виступав у ролі Діда Панаса. 
Останнє безпосередньо позначилося 
на кар'єрі актора. Адже образ настіль-
ки "причепився" до Весклярова, що 
глядачі, угледівши його на екрані, 
приміром, у ролі хірурга, все одно 
кричали "О, Дід Панас!". Після цього 
жоден режисер уже не наважувався 
запрошувати його у свій фільм.

Правда, був ще один момент, який 
завадив акторській кар'єрі Петра 

Юхимовича. Він не знав російської 
мови. Взагалі!

Шлях до народної слави почався з 
радіо.  Саме тут у 50-х роках з'явився 
Дід Панас, який читав дітям казки на 
ніч. Ім'я цього першого актора, на 
жаль, з'ясувати не вдалося. Але 
відомо, що той чоловік уже був літнім, 
тож йому почали шукати заміну. І 
знайшли її в особі Петра Юхимовича.        
А наприкінці 60-х, коли в оселях 
українців з'являються перші телевізо-
ри, Діда Панаса вирішили перенести 
на екран.

Кажуть, у кастингу на роль казкаря 
брало участь 200 осіб, проте перевер-
шити Весклярова не зміг ніхто...

Тарас Волох

Кримінальні новини
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НАРОДНІ ЗАСОБИ 
ПОЗБАВЛЕННЯ МУХ

онячний удар є окремим 
випадком теплового удару. 

Тепловий найчастіше трапляється 
при перегріванні, тривалій роботі в 
жаркому, погано вентильованому 
приміщенні. Порушенню теплорегу-
ляції сприяє активне фізичне 
навантаження. Сонячний удар є 
безпосереднім результатом впливу 
сонця," - розповідає лікар-терапе-
вт, пульмонолог Анастасія Козлова.

Ознаки теплового удару: сонли-
вість, позіхання, похитування, 
розлад мовлення, почервоніння 
обличчя, важке дихання.  Якщо у 
цій стадії не надати хворому 
допомогу, він знепритомніє, його 

шкіра стане холодною, хоча пульс 
буде близько 160 ударів за хвили-
ну, а температура тіла підвищиться 
до +40-41 градусів.  Дихання у цій 
ситуації стає поверхневим, з хрипа-
ми та стогонами.  Людина може 
померти від зупинки дихання чи 
серця. 

Ознаки сонячного удару:  розби-
тість, млявість, головний біль і 
запаморочення, розлад зору, шум у 
вухах, нудота і блювота, почерво-
ніння обличчя, висока температура 
тіла (+38-39 градусів), дуже часті 
удари пульсу та дихання. У склад-
них випадках – галюцинації, кома, 
смерть. 

Засоби профілактики та перша 
допомога. Не слід перегріватись та 
не витрачати воду і солі з організ-
му, варто носити головний убір. У 
спекотну погоду слід збільшувати в 
добовому раціоні кількість води і 
солі, не рекомендується їсти жирну, 
висококалорійну їжу. 

У разі теплового або сонячного 
удару хворого потрібно швидко 
перенести в прохолодне місце, 
покласти на спину, дещо піднявши 
ноги, зняти або розстебнути одяг. 
Змочити голову холодною водою, 
зробити холодні примочки на 
пахові, підключичні, підколінні 
ділянки. Якщо людина не втратила 
свідомість, їй потрібно дати міцно-
го холодного чаю або холодної 
підсоленої води (1/2 чайної ложки 
солі на 0,5 л води).  У складних 
випадках слід одразу зважити на 
характер дихання потерпілого, 
перевірити, чи не порушена у нього 
прохідність дихальних шляхів. 
Виявивши, що язик запав, а в роті є 
блювотні маси, повернути голову 
потерпілого на бік і очистити 
порожнину рота бинтом або 
носовою хустинкою, накрученою на 
палець. 

Якщо дихання слабке або його 
немає взагалі, терміново почати 
робити штучне дихання методом 
«рот у рот» або «рот у ніс» до появи 
самостійного глибокого дихання. 
Якщо ж при цьому не відчувається 
пульс, а зіниці розширені і не 
реагують на світло, слід провести 
весь комплекс реанімації – штучне 
дихання і непрямий масаж серця. І 
обов`язково викличте лікаря.

Тетяна Бойко

1. Тут всі ростуть
Як кажуть, душа в душу:
Малина, абрикоси, виноград,
Горіхи, сливи, яблуні та груші
І все це зветься просто… 

2.  Сам жовтенький, соковитий
достигає  серед літа.
Він у джемі, у варенні
І солодкий, і приємний.

3.Червоний колір, солодкий смак,
кам’яне серце, чому то так? 

4.  Яскраві пелюстки, 
І запах пречудовий.
І хочеться усім 
побачити їх знову.

5.   Намистинки зелененькі –
Дрібні ягідки смачненькі.
Протягни за ними ручки –
Покусаються колючки.

6. На лозі, росою вмиті, 
Зріли грона соковиті.
В сонця силоньку черпали, 
Золотистим соком стали. 

7. – Вона червона?
- Ні, чорна.
- Чому ж вона біла?
- Тому, що зелена. 

8. У міцній хатинці
Сидить на зернинці.
Спробуй-но дістати,
Будеш ласувати. 

9. Поміж листя оксамиту
Дозрівають серед літа, 
мов сережки, червоненькі, 
дрібні ягідки смачненькі.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ПЕРЕГРІВАННІ: 
ТЕПЛОВОМУ ТА СОНЯЧНОМУ УДАРАХ

«НОВА ГРОМАДА»
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО

Засновник і видавець: 
Благодійний фонд «Нова громада»
Голова Фонду: Невесенко Костянтин

Адреса для листів:
м. Київ, Спортивна пл., 3
Тел. (044) 502 99 00
info@nova-gromada.com.ua 

ВИГРАЙ ПОДАРУНКОВИЙ НАБІР ВІД БФ «НОВА ГРОМАДА»!

ьогодні ми вам розповімо, 
як позбутися настирливих 

домашніх комах.
Мухи не люблять запахів 

деяких рослин.  Їх відлякують 
таки рослини, як бузина, полин, 
черемха, томат, пижмо, герань, 
а також аромати кедрового 
масла, лаврового листа. Ще 
мухи не люблять оцет, гас і 
скипидар. 

У будинку допоможе такий 
відвар: в металеву чашку наси-
пати 5 грамів сухої гвоздики, 
залити склянкою води і 
прокип'ятити 15 хвилин, потім 
додати 50 грамів будь-якого 
одеколону. Протерти даною 
сумішшю стулки вікон, квати-
рок.

Ще один рецепт.  40 грамів 

перцю, 40 грамів цукру-піску і 
100 грамів  молока.  Ця суміш є 
отруйною для мух. Щоб позбу-
тися їх, потрібно просочити 
шматочки паперу, висушити їх, 
а потім розкласти по різних 
місцях.

Ну і найекзотичніший спосіб, 
привезений до нас з Латинської 
Америки. Там скрізь у будинках 
і магазинах розвішані поліети-
ленові пакетики з водою. 
Дивно, але в таких приміщеннях 
мух немає. Кажуть, їхні очі не 
витримують заломлення світла, 
що відбивається від поверхні 
кулька. Спробуйте! Може, у вас 
теж вийде позбутися мух таким 
чином.

Сергій Жадан

С

Для отримання благодійної 
допомоги необхідно надати 

газету із виграшною 
скретч-карткою.

БФ «Нова громада» 
засновано за підтримки 
ГК «Нові продукти».

Ми прагнемо, аби ви 
дізналися більше про 
нашу роботу та турботу 
про людей.

Познайомившись із 
нашими продуктами 
світової якості, ви зрозу-
мієте, що наша віддана 
праця та благодійна 
діяльність спрямовані на 
користь усієї громади.

До подарункового 
набору входить: 
Вода «Природне Джерело» 
негазована – 1 л. (1 шт.)

Вода «Природне Джерело» 
газована – 1 л. (1 шт.)

Соковмісний напій «Моджо 
кола-оранж» – 1 л. (1 шт.) 

Попкорн «PopStar» у трьох  
смаках  – 3 уп.

Фруктово-горіхові батончики 
EatMe у трьох смаках – 24 шт.

Вручення подарункових наборів 
відбудеться за адресами:

8 серпня 2015
10:00-13:00
м. Жашків – вул. Щорса,19 , 
Будинок Червоного Хреста

12:00-15:00
смт. Маньківка – вул. Т. Шевчен-
ка, 22, Районний центр культури 
та дозвілля

13:00-16:00
с. Іваньки -  вул. Леніна, 35, 
Адміністрація селища

9 серпня 2015
14:00-17:00
м. Тальне – вул. Соборна, 30,  
Готель «Гірський Тікач» (у фойє) 

Часто лікарі прирівнюють сонячний удар 
до теплового, тому що у них схожі 
симптоми і прояв, тільки при сонячному 
ударі наслідки значно гірші і необхідно 
більше часу для відновлення організму

Комахи постійно ускладнюють нам 
життя не тільки на природі, а й удома

“С

Кросворд у віршах “Дари садів”

Шукайте відповіді у наступному номері

Д
А
Р
И

С
А
Д
І
В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

м. Звенигородка – вул. Т.Шевчен-
ка, 63, Будинок Державної 
адміністрації

смт. Лисянка – пл. Миру, 42.  
Готель «Лисянка» 


