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Як давно ви почали працюва-
ти у фонді?

Олена Хоменко: Із часу засну-
вання. Як тільки наші керівники 
вирішили створити фонд, ми, пра-
цівники компанії, дуже активно 
почали брати участь в його акціях, 
ініціювати окремі проекти.

А як ви збираєте інформацію 
про тих, хто потребує допомоги?

О.Х.: По-перше, ми всі живемо 
в Жашкові. Містечко не велике і 
всі усе про всіх знають, тай є друзі, 
сусіди, родичі, знайомі. Крім того 
співпрацюємо із відповідними ор-
ганізаціями, де ми можемо отри-
мати списки інвалідів, ветеранів 

війни та праці, малозабезпечених 
родин тощо.
Алла Васькевич: Наприклад, 

коли  проводили акцію до  Дня Пе-
ремоги, то інформацію про учасни-
ків бойових дій та ветеранів війни 
брали в територіальному центрі і 
ветеранській організації, багатьох 
знаємо особисто. Дуже запам’я-
талася та поїздка. В один день 
працівники підприємства на чолі 
з Віктором Григоровичем Погорі-
лим поїхали по домівках із вітан-
нями та подарунками. Відвідали 
кожен двір, де живуть інваліди 
або ветерани. Було надзвичайно 
приємно спостерігати, як ці люди 
раділи нам, ділилися своїми про-
блемами та просто розповідали 
життєві історії. Сьогодні, на жаль, 

ці люди обділені простою увагою. 
Їм не важливо, які подарунки ми 
привезли, для них важливе просте 
людське спілкування та повага. В 
хаті одного ветерана була більше 
години, слухаючи цікаві розповіді 
про фронтові будні. 
О.Х.: Вони такі позитивні люди, 

не зважаючи на вік та важке, а іно-
ді й самотнє життя. Коли розмов-
ляєш із такими людьми, набираєш-
ся ще більшого життєвого досвіду, 
позитивної  енергії, бажання зміни-
ти щось на краще.
А.В.:  Мені запам’яталося, як ді-

дусь із бабусею, зустрівши нас на 
порозі, одразу повели до столу, 
де вже стояли домашні наливки зі 
смородини. Виявляється, коли їм 
зателефонували про наш приїзд, 

вони на нас чекали, як на дорогих 
гостей! Ми із ними залюбки сфото-
графувалися, а згодом роздруку-
вали світлини та завезли їм. Такі 
гарні люди!

А зараз ви з цими людьми 
спілкуєтесь?

О.Х.: Неодмінно! На кожне свято 
готуємо якісь подарунки та й так, 
буває іноді відвідуємо. Адже наш 
фонд працює цілий рік. Не лише, як 
хтось напередодні виборів, щоби 
сподобатися виборцям. Наша ж 
компанія за багато років до ство-
рення фонду «Нова Громада» за-
ймалася благодійницькою робо-
тою фактично на постійній основі. 
Просто півтора роки тому було 
вирішено виокремити цю роботу 
у самостійний напрямок, оскільки 
з’явилося чимало цікавих задумів 
та проектів. 
А.В.: Наш фонд працює не лише 

у Жашкові – допомагаємо по всьо-
му району та області, надаємо до-
помогу  всім, хто цього потребує та 
звертається до нас. До речі, коли 
ми відвідуємо людей з подарунка-
ми, завжди питаємо, що їм потріб-
но, яка допомога необхідна. 
О.Х.: Наприклад, вітаючи з Днем 

людей з обмеженими можливос-
тями, завітали до інваліда І групи 
Волошина з м. Жашкова. Запита-
ли, яка допомога йому потрібна. 
Він сказав, що в нього зламався 
старенький холодильник. Фондом 
було  виділено кошти, і буквально 
за місяць в цього поважного чоло-
віка з’явився на кухні новий сучас-
ний холодильник, на який він на-
віть не сподівався. І таких випадків 
дуже багато. Ми всім розповідає-
мо: приходьте до нас, розповідай-
те, що вам потрібно, залишаємо 
свої телефони. 

Робота в фонді якось на вас 
особисто вплинула?

А.В.: Знаєте, після першої та-
кої великої акції, в якій одночас-
но брали участь всі представники 
фонду, ми потім обмінювалися вра-
женнями. Всі сказали, що по-іншо-
му почали ставитися до проблем 
життя. Ми зрозуміли, наскільки не 
цінуємо те, що маємо, що насправ-
ді ми всі щасливі люди. А ці люди з 
обмеженими можливостями, люди 
поважного віку, хворі, деякі одино-
кі, показують нам приклад, що не 
треба впадати у відчай та цінувати 
кожну прожиту хвилину, з повагою 

і любов’ю ставитися до ближнього. 
Серед них зустрічаються великі 
оптимісти. 

Я знаю, що окрім суто бла-
годійницької діяльності, фонд 
«Нова Громада» займаєть-
ся також просвітницькою та 
культурною.

О.Х.: Так, наприклад, ми влашто-
вували концерти для мешканців мі-
ста та району. Минулого разу до нас 
приїжджав переможець «Голосу 
країни» Іван Ганзера. Дуже він спо-
добався містянам. Були Іво Бобул, 
Алла Кудлай, артисти Київського 
музично-драматичного театру, За-
карпатського драматичного театру. 
Але, на жаль, у зв’язку з ситуацією в 
країні стало менше концертів.

Школярів також відправляли 
на екскурсію до Києва...

О.Х.: Насправді, допомога шко-
лам – це вже наша традиція. Як 
тільки закінчується навчальний 
рік, всі директори йдуть до Віктора 
Григоровича Погорілого із заява-
ми: чи то ремонт зробити, чи щось 
закупити для навчального процесу 
та інше. Організовуємо й цікаві екс-
курсії до Києва. Нещодавно діти їз-
дили в музей «Експериментаніум».
А.В.:  Ще, наприклад, цього року 

допомогли з забезпеченням ма-
теріально-технічної бази у ново-
створеному дитячому таборі в селі 
Сорокотяга Жашківського району. 
Зробили душові кабіни, санвузли. 
До того ж, все вчасно, аби дітки 
влітку змогли відпочити там. Я на-
віть на другу зміну туди записала 
свою доньку – їй там так сподоба-
лося, що й додому не хотіла.
О.Х.: Ще наш фонд допомагає 

дитячим будинкам сімейного типу, 
яких в районі 7. А нещодавно Те-
тяна Горозія взяла на виховання 
п’ятеро осиротілих дітей із зони 
АТО. Купила старий будинок в селі 
Сорокотяга, в якому ми допомогли 
поставити пластикові вікна та інші 
ремонтні роботи.
А.В.: Дуже багато цікавих про-

ектів, якими займається наш фонд, 
і всі вони спрямовані на допомогу 
людям. Це й допомога ліками он-
кохворим, воїнам АТО, малозабез-
печеним родинам. До нас майже 
щодня звертаються люди зі своїми 
проблемами, і ми намагаємося всіх 
вислухати та всім допомогти. 
О.Х.: Ви знаєте, це вже наша 

обов’язкова робота. І, як це не дивно, 
в ній більше позитиву. Хочеться біль-
ше робити, аби людям стало якось 
тепліше на серці. Ми самі навчаємо-
ся у них більше цінувати життя. 

Оксана Червона

НОВИНИ РАЙОНІВ

У Жашкові працює єдиний 
в Україні музей гармоніки 

стор. 2

Як розрахувати 
лікарняний?

стор. 3

Мешканці Жашкова та Жашківського району давно знають, що 
у кризі й у будь-якій біді, коли держава не в змозі всім допомогти, 
вони не залишаться сам на сам зі своїми проблемами. Адже ГК “Нові 
Продукти”, що майже півтора десятка років тому заснувала тут 
своє підприємство, із самого першого дня почала працювати на благо 
міста та містян. Ремонт доріг та шкіл, допомога юним спортсменам 
та лікарням, всім цим тут завжди охоче займалися, а півтора роки 
тому було вирішено створити Благодійний Фонд “Нова Громада”, 
соціально-культурними проектами якого зараз керує директор з 
виробництва Віктор Григорович Погорілий. Цікаво, що не лише Віктор 
Григорович  особисто бере участь у благодійницьких акціях, до роботи 
у фонді залучилися і всі працівники підприємства. Докладніше про це ми 
вирішили запитати заступника головного бухгалтера Олену Хоменко 
та завідувача випробувальної лабораторії Аллу Васькевич.

ВОЛОНТЕРИ «НОВОЇ ГРОМАДИ» 
ЗАВЖДИ ПРИЙДУТЬ НА ДОПОМОГУ

ПРИПИНИЛА ІСНУВАННЯ 
НАЙСТАРІША СІЛЬСЬКА 
ШКОЛА ТАЛЬНІВСЬКОГО 
РАЙОНУ

Школа у Шаулисі більше не 
прийматиме дітей. Батьки учнів 
молодших класів написали заяви 
й тепер їхні діти навчатимуться у 
сусідньому Веселому Куті. 

– Початкову школу було підго-
товлено до початку навчального 
року, але виявилося, що ніхто не має 
бажання в ній навчатися, – каже 
начальник відділу освіти Володи-
мир Синьогуб. – Тому було прийнято 
єдине можливе рішення – повезти 
дітей у Веселий Кут. Учителів Ша-
улиської школи ми працевлашту-
вали. Колеги не повинні втрачати 
кваліфікацію й можливість зароби-

ти собі на життя. На папері школа 
ще існує, але в реальності в цьому 
селі її немає. Решта шкіл району до 
навчального року готові повністю.
Школа у Шаулисі – одна з най-

старіших, якщо взагалі не найстарі-
ша в районі. Кілька років тому уро-
чисто відсвяткували її сторіччя. І ось 
тепер – такий сумний фінал. Варто 
зазначити, що це перша сільська 
школа, яку довелося закрити.

УКРАЇНОМОВНІ КНИГИ 
ІЗ ТАЛЬНОГО ВІДВЕЗЛИ 
ДОНЕЦЬКИМ ДІТЯМ

Тальнівський осередок партії 
«Солідарність» організував збір 
українських дитячих книг. Метою 
акції було ознайомлення з укра-
їнською книгою дітей зі сходу, які 
відпочивають на Черкащині.

Завдяки багатьом небайду-
жим вдалося зібрати чимало 
літератури в майже ідеальному 
стані. В черкаському санаторії 
«Україна» тальнівчани переда-
ли зібраний літературний фонд 
дітям, які втекли від війни. Пе-
реважно російськомовна ауди-
торія із дитячою щирістю та від-
критістю прийняла в подарунок 
українські книги.



Є в маленькому 
містечку Черкаської 
області Жашкові 
таке, чого немає 
в усій Україні. Це 
музей гармоніки

аснував його кілька років 
тому Іван Сухий, викладач 

місцевої музичної школи, керівник 
дитячого зразкового ансамблю 
гармоністів, автор навчального 
посібника «Українська гармоніка». 
Іван Іванович дуже пишається сво-
їм дітищем. І не тільки тому, що 
музей занесено до Книги рекордів 
України. А ще й тому, що кожний 
експонат можна взяти до рук і за-
грати на ньому. Якщо ви зберетеся 
подивитися експозицію, приготуй-
тесь не лише послухати концерт 
у виконанні музиканта, визнаного 
найкращим гармоністом України, а  
й до того, що ви самі заграєте. 
Зараз в музеї гармоніки понад 

200 музичних інструментів та біль-
ше 1000 експонатів. Ідея створити 
колекцію виникла, коли митцеві 
урочисто подарувала гармошку 
редакція однієї з обласних газет. 
Тепер це візитівка містечка. Тут  
чимало раритетів. Найстаріший 
експонат - 1890 року. Перший іс-
торичний подарунок унікальному 
музею зробив відомий баяніст, 
професор Київської консерваторії 
Володимир Бесфамільнов. Набір 
з 20 міні-гармошок, яким уже по-
над 80 років і кожна з яких видає 

свій неповторний звук, є не лише 
окрасою музею – на них навчають-
ся грати юні гармоністи. Також на 
почесному місці стоїть гармоніка 

«Єдність», виготовлена із 18000 
сірників місцевим умільцем Бог-
даном Сенчуковим. Особлива 
гордість - саратовська гармоніка, 
яку колись подарували видатному 
українському хореографу Павлу 
Вірському.
Є тут й колекція фронтових гарм-

ошок. У кожної з них своя історія і 
шлях до музею. Наприклад, одну в 
1945-му врятував боєць з палаю-
чого вагону. Думав, що в скриньці 
швейна машинка, а виявилось - 

гармоніка. А солдат був сам гар-
моністом, тож забрав знахідку до 
України як найдорожчий трофей. 
Є в музеї інструменти, зробле-

ні власноруч: гармоніка з люльки, 
гармоніки-бджілки Леся та Оксана 
(названі на честь доньок Сухого). 
Чобіт-гармонь Івана Івановича 
на міжнародному конкурсі «Грай, 
гармонь!» визнано найоригіналь-
нішим музичним інструментом. 
«Першу гармошку зробив із жіно-
чого концертного чобота  1993-
го. Колись у будинку культури був 
ансамбль, дівчата виступали в 
народних костюмах. Я взяв один 
червоний чобіток і змайстрував за 
три доби гармонь, — розповідає 
Іван Сухий. — Міх для інструмен-
та роблю з гофри».  До речі, Іван 
Іванович, здається, може приму-
сити грати будь-яку річ. У нього є 
музична лопата, і набір баняків, що 
звучать як церковні дзвони. 
Крім того, учитель та його учні 

проводять велику пошукову роботу 
з дослідження, вивчення та пропа-
гування гармоніки. В музеї вже зі-
брано величезну картотеку: «Вони 
починали з гармоні», «Гармонь у 
їхньому житті», «Що ми знаємо про 
гармонь», «Зразковий дитячий ан-
самбль гармоністів», «Жашківські 
гармоністи», «Різне про гармонь», 
«Вірші про гармонь», «Відомості 
про гармонь», «Публікації про гар-
монь», «Шевченко і гармоніка», 
«Жашківська гармонь звучала…».

«Навчаючи дітей, вивчав істо-
рію гармоніки, збирав інструмен-
ти, все це розповідав дітям - вони 

мені допомагали. Матеріалу зі-
бралось так багато, що була  за 
рішенням райдержадміністрації 
було відкрито музейну кімнату 
гармоніки, яку за кілька років пе-
рейменували в Музей української 

гармоніки. Він єдиний в Україні», - 
розповідає Іван Сухий.
Та дослідницькі роботи трива-

ють. Сухий скрізь розшукує уні-
кальні інструменти. А ще він мріє 
знайти  12-голосну гармошку Не-
стора Махна. Кажуть, вона десь на 
Донеччині.

Іван Левадний

НОВИНИ 
РАЙОНІВВ ЖАШКОВІ ПРАЦЮЄ ЄДИНИЙ 

В УКРАЇНІ МУЗЕЙ ГАРМОНІКИ
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ЛИСЯНСЬКІ 
ЛІСІВНИКИ ПЕРЕДАЛИ 
АВТОМОБІЛЬ ДО ЗОНИ 
АТО

Працівники Лисянського держ-
лісгоспу відремонтували старень-
кий УАЗ-469 та передали його для 
потреб військовослужбовців в зону 
антитерористичної операції. 

– До нас звернулися з Чигирин-
щини з проханням допомогти із 
забезпеченням простим, але надій-
ним автомобілем одного з військо-
вих формувань в АТО, - зазначив 
начальник Черкаського обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства Олександр 
Дзюбенко. – Лисянські лісівники 
машину повністю перебрали, від-
ремонтували, що треба – замінили. 
Це не перша і не остання наша до-
помога, яка, сподіваємося, набли-
зить перемогу та сприятиме забез-
печенню миру в нашій державі. 
Як наголосив директор Лисян-

ского лісгоспу Володимир Штань-
ко, передати автомобіль військо-
вослужбовцям – то було спільне 
рішення колективу. Працівники 
ремонтно-механічної майстерні 
підприємства практично за тиж-
день перетворили непридатну для 
використання машину на надійний 
технічно справний транспортний 
засіб. Контролював процес ремон-
ту та відновлення авто завідувач 
РММ лісгоспу Сергій Козак. 

ДВІ ЖИТЕЛЬКИ 
МОШУРОВА 
НА ТАЛЬНІВЩИНІ 
ОТРИМАЛИ ЗВАННЯ 
МАТИГЕРОЇНЯ

Голова районної ради Наталія 
Руснак, голова райдержадміні-
страції Василь Клименко вручили 
посвідчення та нагрудні знаки до 
почесного звання України «Ма-
ти-героїня» мешканкам села Мо-
шурів.
Згідно з Указами Президента 

України «Про присвоєння почес-
ного звання «Мати-героїня», удо-
стоїлися цього високого звання 
Катернога Катерина Микитівна 
та Прис Тетяна Миколаївна, які 
виростили й виховали кожна по 
шість дітей.
Керівники району, сільський 

голова Н.Пономаренко, началь-
ник управління соціального за-
хисту населення райдержадміні-
страції Т.Маринченко привітали 
цих жінок з важливою в їхньому 
житті подією, адже посвідчення 
«Мати-героїня» – це перш за все 
державне визнання їхньої мате-
ринської самовідданості, їхньої 
наполегливої і надважкої праці, 
яку вони вкладають у своїх дітей. 
А також вручили посвідчення, кві-
ти і подарунки винуватцям торже-
ства. «Низький уклін вам, матері, 
хранительки нашого роду, щира 
дяка за мудрість, розуміння і під-
тримку. Щиро бажаємо вам міц-
ного здоров’я, добра, достатку, 
родинної злагоди та благополуч-
чя, гідного продовження у найдо-
рожчому своєму багатстві – дітях. 
Для кожного з нас немає нічого 
святішого, ніж образ матері. І не-
має любові вищої і жертовнішої 
за материнську. Упродовж усього 
життя вона зігріває та оберігає, 
дає наснагу і допомагає вистояти 
у найскрутніші часи», – з такими 
словами звернулися очільники ра-
йону до матерів-героїнь.
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ак, наприклад, за проханням 
Жашківської районної лікар-

ні було придбано медичні ноші для 
швидкої допомоги. Такі ж ноші 
благодійники закупили і для двох 
стаціонарних відділень Територі-
ального центру соціального обслу-
говування громадян похилого віку, 
непрацездатного населення та са-
мотніх пенсіонерів.
Також, завдяки матеріальній 

допомозі  фонду «Нова Громада», 

було відремонтовано палату для 
ветеранів війни у Жашківській ра-
йонній лікарні та зроблено ремонт 
пологового відділення лікарні. 
Тож тепер у медичному закладі 
ветерани війни та праці, учасни-
ки бойових дій зможуть отримати 
медичну допомогу находячись в 
комфортабельних умовах. 

«Новою Громадою» надано до-
помогу  і медичному закладу села 
Пугачівка Жашківського району, 

де встановлено вісім металоплас-
тикових енергозберігаючих вікон 
в амбулаторії. Та благодійники 
добре розуміють, що цього зама-

ло і не збираються зупинятися на 
досягнутому.

Микола Дід

ДОПОМОГА ЛІКАРНЯМ ЧЕРКАЩИНИ
Нелегкі часи настали зараз і для медичних 
закладів Черкащини, яким іноді не вистачає 
навіть найнеобхіднішого. Часто без спон-
сорської підтримки їм просто не обійтися. 
Тому Благодійний Фонд «Нова Громада», 
соціальними проектами якого керує Віктор 
Погорілий, виділяє чимало коштів на допо-
могу медичним закладам міста та району

Т
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НОВИНИ 
РАЙОНІВ
ЕКОНОМІКА 
ЧЕРКАЩИНИ ДОСЯГЛА 
ДНА І ТЕПЕР 
СТАБІЛІЗУЄТЬСЯ

Спад по основних галузях ви-
робництва в області зупинився. 
Нині вже відбувається період 
певної стабілізації. Такі підсум-
ки економічного та соціального 
розвитку області за І півріччя 
2015 року.
Про це повідомив директор Де-

партаменту економічного розвит-
ку і торгівлі Роман Карманнік, під-
биваючи на засідання колегії ОДА 
підсумки економічного і соціаль-
ного розвитку області за І півріччя 
2015 року.

«До прикладу, промисловий 
комплекс в області за підсумком І 
півріччя цього року спрацював на 
рівні 92,9% (по Україні – 79,5%). 
Обсяг реалізованої продукції ста-
новить 21,7 млрд. грн. – сказав 
посадовець. – У розрізі ж основних 
галузей, ситуація має такий вигляд: 
харчова промисловість на рівні 
91,4 % (до аналогічного періоду 
минулого року), машинобудування 
94,2%, хімічна галузь 107%».
Вже до кінця цього року мож-

новладці очікують скорочення від-
ставання за основними галузями 
виробництва, а у 2016-му навіть 
прогнозують незначний приріст. 
Однак, на жаль, позитивні еконо-
мічні процеси поки що майже не 
позначаються суттєво на збіль-
шенні реальних доходів черкащан.

«Що стосується доходів насе-
лення, то тут, звісно, є скорочення. 
Рівень заробітної плати становить 
3102 грн. (115%), що при інфляції у 
43%, зменшує її на 24%», – зазна-
чив Роман Карманнік.

УЧАСНИКАМ АТО 
ВИДІЛИЛИ ПОНАД 
ТИСЯЧУ ГЕКТАРІВ 
ЗЕМЛІ

З початку року Головне управ-
ління Дежгеокадастру у Черкась-
кій області виділило 854 земельні 
ділянки загальною площею 1089 
га учасникам антитерористичної 
операції та членам сімей заги-
блих воїнів. Найбільше таких на-
ділів у Черкаському (323), Жаш-
ківському (63), Христинівському 
(60) та Монастирищенському (56) 
районах.
Військовослужбовці отримали 

дозволи на розробку документа-
ції із землеустрою для ведення 
індивідуального садівництва на 
317 земельних ділянках загаль-
ною площею 37,96 га та для ве-
дення особистого селянського 
господарства на 537 ділянках 
площею 1 051,26 га.
А також 181 особа оформила 

право власності на земельні ділян-
ки загальною площею 149,65 га. З 
них: 105 земельних ділянок загаль-
ною площею 12,26 га призначені 
для ведення індивідуального са-
дівництва та 76 земельних ділянок 
загальною площею 137,48 – для 
ведення особистого селянського 
господарства.
Фахівці Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській об-
ласті в разі звернення громадян 
надають необхідну інформацію й 
консультують із питань отримання 
у власність земельних ділянок. На 
сайті розміщено номер «гарячої лі-
нії» та покрокову схему передання 
земельних ділянок державної або 
комунальної власності учасникам 
АТО.

ерше і основне - новий по-
рядок почав діяти з 4 липня 

2015 року. Це означає, що для всіх 
страхових випадків, які настали 
04.07.2015 р і пізніше (тобто саме на 
дату настання страхового випадку), 
застосовуються нові правила розра-
хунку. В іншому випадку (первинний 
листок непрацездатності відкрито 
до 04.07.2015 р) треба керуватися 
старими правилами.
Основні зміни:
1) розрахунок середньої зарплати 

однаковий для оплати як звичайних, 
так і декретних лікарняних;

2) у всіх випадках розраховуєть-
ся середньоденна зарплата в роз-
рахунку на один календарний день 
(1) - шляхом ділення нарахованої за 
розрахунковий період (12 календар-
них місяців) заробітної плати (дохо-
ду, грошового забезпечення), на яку 
нараховано ЄСВ / або обов’язкові 
страхові внески, на кількість ка-
лендарних днів зайнятості в такому 
розрахунковому періоді без ураху-
вання календарних днів, не відпра-
цьованих з поважних причин;

3) всі дні хвороби (як перші 5, 
так і починаючи з 6-го дня) розра-
ховуються за одними правилами. 
Це, зокрема, стосується і питання 
процентовки оплати залежно від 

страхового стажу, і застосування 
обмеження по сумі виплати, якщо за 
останній рік страховий стаж менше 
6 місяців;

4) розрахунковий період тепер 
становить останні 12 календарних 
місяців (з 1-го до 1-го числа), а не 6 
місяців, як було раніше (див. табл.);

5) чотири поважні причини - хво-
роба, відпустка по вагітності та по-
логах, відпустка по догляду за дити-
ною до 3 років (6 років за медичним 
висновком), відпустка «за свій раху-
нок»;

6) сумісникам середня зарплата 
розраховується, залежно від розра-
хункового періоду роботи за суміс-
ництвом.
Інші нюанси розрахунку можна 

розглянути в таблиці.
(1) Середня зарплата за суміс-

ництвом розраховується залежно 
від зі свого розрахункового періоду 
(тобто за місцем роботи за сумісни-
цтвом).

(2) Якщо тарифну ставку (посадо-
вий оклад) не встановлено, розра-
хунок проводиться виходячи з міні-
мальної зарплатні (або її частини - у 
разі роботи в режимі неповного ро-
бочого часу), встановленої на день 
настання страхового випадку.

(3) В аналогічному порядку роз-

раховується середній заробіток і 
у випадку, якщо у розрахунковому 
періоді працівник не мав заробітку 
з поважної причини (хвороба, від-

пустка по вагітності та пологах, від-
пустка по догляду за дитиною до 3 
років, відпустку «за свій рахунок») ( 
п. 28 Порядку № 1266).

В УКРАЇНІ ЗМІНЕНО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ 
ЛІКАРНЯНИХ ТА ДЕКРЕТНИХ ВИПЛАТ
Кабінет міністрів України вперше 
за десять років виклав його в новій 
редакції. І хоч в результаті таких 
новацій розрахунок цих виплат 
поставили з ніг на голову, але не 
можна не зазначити, що він помітно 
спростився.

П

За останнім 
місцем 

роботи (1) 
відпрацьовано

Розрахунковий період

Більше 12 
календарних 
місяців

12 календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го 
числа), що передують місяцю хвороби або початку 
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (п. 25 
Порядку № 1266).
Приклад 1. Працівник працює на підприємстві 
15.4.2013 р. Хвороба настала 27.07.2015 р. у період: 
липень 2014 - червень 2015 року (12 місяців)

Менше 12 
календарних 
місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих 
календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що 
передують місяцю хвороби або початку відпустки у 
зв’язку з вагітністю та пологами (п. 26 Порядку № 1266).
Приклад 2. Працівника прийняли на роботу 
11.03.2015, а захворів він 27.07.2015. 
Розрахунковий період: квітень - червень 2015 
(3 повних відпрацьованих місяці).

Менше одного 
календарного 
місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням 
страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266).
Приклад 3. Працівника прийняли на роботу 
22.06.2015 р, а захворів він 10.07.2015 р. 
Розрахунковий період:  з 22 червня по 9 липня 
2015 (18 календарних днів).
Зверніть увагу: святковий день 28 червня не 
виключається з розрахункового періоду.

Жодного дня 
(страховий 
випадок настав 
у перший день 
роботи)

Розрахунковий період відсутній.
Середньоденний заробіток розраховується 
шляхом ділення тарифної ставки (посадового 
окладу) на середньомісячну кількість календарних 
днів, рівну 30,44 (2) (3).
Примітка. Якщо працівник працює в режимі 
неповного робочого часу, середній заробіток йому 
розраховується, виходячи із середньої частини 
встановленої йому тарифної ставки (окладу).

ДВОЄ ЗЛОДІЇВ 
ОБІКРАЛИ СТАРЕНЬКУ, 
БО ХОТІЛИ ВИПИТИ

В пошуках коштів на оковиту двоє 
чоловіків викрали з подвір’я літньої 
жінки металеві вироби і здали їх на 
брухт. Їхні дії слідчі кваліфікують за 
статтею 185 Кримінального кодексу 
України.
З повідомленням про крадіжку 

до Жашківського районного відділу 
міліції звернулась 80-річна жаш-
ківчанка. Пенсіонерка розповіла 
міліціонерам, що з подвір’я її домо-
володіння зникли металеві зажими.
Прибувши за викликом, правоохо-

ронці оглянули місце події та опитали 
місцевих жителів. Від них вони дізна-

лися, що по обіді люди бачили двох 
чоловіків, які велосипедом везли ме-
талеві предмети, схожі на викрадені.
Проведеними заходами було вста-

новлено, що до кримінального право-
порушення причетні раніше судимий 
59-річний житель Жашкова та 64-річ-
ний житель одного із сіл району. Як 
з’ясувалося, один з них крав метал, а 
інший чекав на нього з велосипедом 
поблизу двору. Викрадене здали на 
брухт. Кошти витратили на алкоголь.

У ЗВЕНИГОРОДЦІ 
ДІЛКИ ОРГАНІЗУВАЛИ 
ПРОДАЖ НАРКОТИКІВ

Співробітники відділу з бороть-
би із незаконним обігом нарко-

тиків затримали трьох учасників 
злочинного угруповання, яке за-
ймалось збутом психотропної ре-
човини, амфетаміну на території 
Звенигородського району. Їхні дії 
кваліфіковано слідчим за части-
ною 2 статті 307 Кримінального 
кодексу України.
Оперативники відділу з бороть-

би з незаконним обігом наркотиків 
отримали інформацію про те, що 
в одному з районів міста невідомі 
особи організували продаж нар-
котичних засобів. Під час опрацю-
вання отриманої інформації право-
охоронці з’ясували, що до продажу 
наркотиків причетні троє жителів 
Звенигородського району віком 
від 27 до 35 років. Як встановили 
правоохоронці, зловмисники чітко 

розділили між собою обов’язки – 
одні займались закупівлею нарко-
тиків, інші поширювали продукцію 
серед наркозалежних осіб. Здійс-
нивши оперативну закупівлю, пра-
воохоронці розробили спеціальну 
операцію та затримали зловмис-
ників під час збуту чергової пар-
тії наркозілля. Під час особистого 
огляду у підозрюваних, працівники 
міліції вилучили амфетамін, мако-
ву соломку та гроші, здобуті від 
продажу наркотиків. Усі речові до-
кази вилучено та відправлено на 
дослідження.
Наразі правоохоронці намага-

ються встановити канал надхо-
дження наркотичних засобів до 
міста. За даним фактом відкрито 
кримінальне провадження.

ому у минулому номері нашої 
газети розігрувалися особли-

ві призи - можливість якісного ме-
дичного обстеження у найкращих 
фахівців. Про розіграш міг дізнати-
ся кожний, хто отримав екземпляр 
видання - інформація містилася на 

останній сторінці зі скретч-карткою. 
За результатами розіграшу люди, 
які отримали разом з газетою ви-
грашну скрет-картку  мали мож-
ливість здати аналізи та отримати 
якісну консультацію лікарів. 
Спочатку переможці  проходили 

обстеження:  УЗД щитовидної зало-
зи, робили флюорографію, здавали 
кров на аналіз рівня глюкози. Для 
цього з Києва прибула пересувна 
лабораторія з найсучаснішим  об-
ладнанням, а прийом вела бригада 
столичних лікарів. За результатами 

аналізів досвідчений лікар-терапевт 
проводив консультації: або давав па-
цієнтам свої рекомендація, або, якщо 
це було потрібно, направляв до інших 
фахівців. 
Ми сподіваємось, що наш невелич-

кий подарунок комусь допоміг.

НОВА ГРОМАДА ПРОВЕЛА МЕДИЧНИЙ 
ОГЛЯД ДЛЯ ЖАШКІВЧАН
Будь-який лікар скаже, 
що краще попередити, 
ніж потім лікувати. 
Тож своєчасне обсте-
ження вкрай важливе. 
БФ «Нова Громада» 
прагне, щоб жителі 
Жашкова дбайливо 
ставилися до свого 
здоров’я

Т
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1. На городі молода 
пишні коси розпліта, 
у зеленії хустинки 
золоті хова зернинки.
 
2. Без рук, без ніг, 
а в’ється на батіг. 

3. Сидить дівчина в коморі, 
а коса її надворі. 

4. Що то за голова, 
що лиш зуби і борода. 

5. У нашої Іванки на вибір одяганки: 
і свитини й сорочки. 
Як почне усі знімати, 
можна гору наскладати.

6. І печуть, і варять мене, 
і хвалять, і їдять мене, 
бо я добра.  

7. Сидить Марушка 
в семи кожушках.
Хто її роздягає, 
той сльози проливає. 

8. Він схожий на квасолю – 
поживний та смачний, 
красується на полі: 
вгадайте, хто такий.

9. Круглий, як сонце, 
смугастий, бокатий, 
дуже солодкий 
і трішки хвостатий. 

Відповіді на кросворд від 28 серпня 2015 р.: 
1. Мак  2. Волошки  3. Дзвіночки  4. Квіти  5. Півники  6. Кульбаба  7. Лілея  8. Троянда  9. Ромашка

ПОПУЛЯРНІ ЛІКИ: 
В ЯКИХ ВИПАДКАХ 
ДОПОМАГАЮТЬ, А КОЛИ 
ЇХ ПРИЙМАТИ НЕ ВАРТО

Валідол, корвалмент, валі-
кардол. Препарати на основі мен-
толу не можна застосовувати при 
болях у серці, тахікардії, задишці. 
Але саме за них найчастіше хапа-
ються, коли раптом стало погано. 
Справа в тому, що ментол не може 
розширювати судини, а отже - зні-
мати напади стенокардії. І хоча 
валідол вперше було зроблено у 
Німеччині в 1897 році, в Європі їм 
давно не користуються. Якщо нічо-
го під рукою немає, він і його ана-
логи можна застосувати як відво-

лікаючу терапію, а різкий присмак 
ментолу бадьорить.
Нітрогліцерин. Відмінний суди-

норозширювальний засіб у руках 
неспеціалістів може призвести до 
сумних наслідків, зокрема - ін-
фаркту через порушення мікроци-
ркуляції в серцевому м’язі. Його 
можна застосовувати суто до при-
їзду медиків і лише за наявності 
болю в ділянці серця. При скаргах 
на кшталт «паморочиться у голові» 
препарат не підходить категорич-
но: є ймовірність, що вони викли-
кані зниженням тиску. У такому 
випадку вживання нітрогліцерину 
може призвести до колапсу через 
ще більше зниження тиску.
Корвалол, корвалдин, кор-

валтаб, барбовал. Без рекомен-

дації лікаря ці препарати краще 
не приймати частіше двох разів 
на тиждень, з перервою не менше 
одного місяця. Адже фенобарбі-
тал, який входить до їхнього скла-
ду, токсичний і викликає звикан-
ня. А от як невідкладна допомога 
якраз підійде: він гасить збуджу-
вальну активність мозку, норма-
лізує тиск, викликаний стрибками 
температури.
Кардіомагніл, аспірин, аспе-

кард. Рекламодавці цієї кислоти 
переконують, що вона стоїть на 
варті довгожительства, розрід-
жуючи кров і запобігаючи інфарк-
ту, але вони не договорюють, що 
без призначення лікаря їх прийом 
може нашкодити: викликати про-
ривні кровотечі в ШКТ і гемора-

гічний інсульт, а також ще більше 
загущення крові: на противагу дії 
ззовні, організм включає механіз-
ми боротьби з ним. Ацетилсаліци-
лова кислота підходить лише як 
екстрений захід і лише при наявно-
сті болю в грудині.
Валер’яна та інші седативні 

компоненти - заслабкі, щоб боро-
тися з вегетативною дисфункцією, 
яка одночасно не дає організму 
без втрат переносити примхи по-
годи і виникає через них. Та при 
заварюванні заспокійливих чаїв є 
ризик погіршити самопочуття: пе-
ребір з півонією може викликати 
кому (крім того, півонія - отруйна); 
з пустирником - погіршення роботи 
ШКТ; з пасифлорою - галюцинації. 
А фенобарбітал у складі деяких 

седативних препаратів при регу-
лярному прийомі може призвести 
до низки захворювань головного 
мозку.

ЯК ДОПОМОГТИ СОБІ, 
НЕ ВИХОДЯЧИ З ДОМУ

Пробіжки - чудове тренування 
серцево-судинної системи. Не вихо-
дить? Тоді кожного ранку і ввечері 
ходіть, перекочуючись з п’яти на 
носок, радять невропатологи. Лит-
ковий м’яз, як помпа, розганятиме 
кров по всіх судинах. Це розванта-
жить серце і сприятиме нормаліза-
ції артеріального тиску.

Діана Кобець

ЯК ДОПОМОГТИ СЕРЦЮ ПРИ ПЕРЕПАДАХ ПОГОДИ
Напевно, ви помічали, що при перепадах погоди зле буває не
лише людям, що мають хронічні захворювання, а й, здавалося б,
здоровим. Чому? Тому що екстрим, який влаштовує природа, це
стрес для людини. «Якщо регулююча діяльність мозку не порушена,
включаються адаптаційні механізми, і людина легко переносить цей
стрес, і навпаки, - пояснює невропатолог Тетяна Лінкова. - «Поломка
стресостійкості» відбувається також при перенапруженні нервової
системи. Тому в негоду як ніколи бережіть її: не реагуйте бурхливо
на негативні ситуації, не дозволяйте емоціям володіти вами,
уникайте недосипів та кофеїну»

Шукайте відповіді 
у наступному номері

лід пам’ятати, що обрізати кож-
не стебло потрібно обов’язко-

во під самий корінь. Залишати навіть 
невеликі пеньки не можна: в них про-
никають і розмножуються шкідники. 
Обрізанню підлягають дворічні, які 
відслужили своє, стебла. Відрізни-
ти їх просто - як правило, вони сухі 
й темні. Видаляють також поламані, 
слабкі, хворі пагони, які ростуть все-
редину куща, і молоду непотрібну 

поросль. В кущі малини після обрізки 
залишають 5-7 міцних життєздатних 
і здорових стебел. При рядовій по-
садці на кожен метр довжини грядки 
не слід залишати більше 10 пагонів. 
Істотне проріджування кущів - най-
краща підготовка малини до зими, 
що забезпечує успішне перечікуван-
ня холодів.
Здійснюючи обрізку, необхідно 

уважно оглядати всі пагони, тому 

що там часто зимують шкідники. На-
приклад, поширена в багатьох регі-
онах України малинова галиця від-
кладає яйця в стебло. Уражені гілки 
добре визначаються візуально - на 
них з’являються характерні здуття,  
що розривають верхній шар кори. 
Всі вирізані стебла слід спалювати. 
Підвищення врожайності малини 

сприяє подвійне обрізування куща. 
Це трудомісткий, але ефективний 
прийом. Він полягає в підрізуван-
ні восени і рано на весні на 20-25 
см верхівок стебел, які досягли ме-
трової висоти. Цим методом сти-
мулюють розвиток бічних пагонів, 
які, в свою чергу, розгалужуються, 
утворюючи нові бічні стебла з квіт-

ковими бруньками. В результаті на 
кількох основних пагонах утворю-
ється віяло міцних бічних гілок, що 
не тільки сприяє збільшенню про-
дуктивності куща, але і значно спро-
щує догляд за ним і збір урожаю. 
При такому методі вирощування 
малини слід робити великі інтервали 
між кущами - 60-70 см мінімум. Під-
готовка малини до зими при цьому 
способі вирощування має величезне 
значення: пропускати осінню обріз-
ку не можна. Треба зауважити, що 
цей метод не підходить при ремон-
тантних сортах малини. Садівники, 
які спеціалізуються на вирощуванні 
таких видів, рекомендують зрізати 
кущі на зиму повністю.

Обрізка є основним, але не єди-
ним етапом підготовки куща до 
зими. Зазвичай малина досить мо-
розостійка, але сильні холоди здатні 
знищити квіткові бруньки. Щоб цьо-
го не сталося, садівники успішно за-
стосовують такий спосіб, як приги-
нання кущів до землі. Ось для чого 
це робиться. Найкращим укриттям 
для чагарнику і дерев завжди вва-
жався сніговий покрив. Тому кущ 
малини, який знаходиться дуже 
близько до землі, заноситься сні-
гом ще до приходу сильних морозів. 
Середня висота снігового покриву 
в середній смузі України сягає 50-
60 см, а отже, зігнутий на відстань 
менше півметра від землі кущ пере-
зимує без втрат. Важливо пам’ятати, 
що пригнути пагони малини потріб-
но так, щоб вони повністю опинили-
ся під снігом. Не можна допустити, 
щоб стебла залишалися над сніго-
вим покривом, це найнебезпечніша 
і холодна зона, адже біля снігу тем-
пература повітря найнижча. Зроби-
ти це треба, поки не настали стійкі 
негативні середньоденні темпера-
тури. В таких умовах стебла стають 
крихкими, і пригнути їх, не зламав-
ши, не вдасться.
Перш ніж пригнути стебла до 

землі, потрібно видалити з них ли-
стя, оскільки воно намокає і почи-
нає гнити. 

Петро Бойко

ЯК ПІДГОТУВАТИ МАЛИНУ ДО ЗИМИ
Одним з найважливіших етапів
омолоджування і підвищення продуктивності
кущів малини є осіннє обрізування. Це
робиться з кількох причин. По-перше,
забираються всі старі, хворі і непотрібні
гілки. По-друге, правильна обрізка допоможе
істотно збільшити майбутній урожай і
пережити холоди. По-третє, проріджування
кущів добре позначається на якості ягід: на
доглянутих посадках вони значно більші,
ніж на занедбаних ділянках. Підготовка
малини до зими здійснюється у вересні або на
початку жовтня. Терміни проведення осінніх
робіт важливі. Зниження температури
повітря до негативних значень не дозволить
провести всі етапи якісно, тому чекати
стійких холодів не варто

С
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