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НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
ШИНИ Й ЗАПЧАСТИНИ 
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ, 
ТЕРМОБІЛИЗНА Й 
СПАЛЬНИЙ МІШОК 
ДЛЯ АТОВЦЯ
У рамках підтримки україн-

ської армії благодійний фонд 
«Нова Громада» продовжує допо-
магати військовим, які зараз за-
хищають Батьківщину на сході, в 
зоні проведення антитерористич-
ної операції. Протягом вересня – 
жовтня 2016 року фонд виділив 
17890 гривень для наших бійців.
Антитерористична операція три-

ває вже третій рік. І, як показує час, 
найскладніше нашим військовим 
узимку, коли багато чого залежить 
від погодних умов і стану готовності 
техніки до примх природи. Щоб зима 
не стала перепоною для здійснення 
бойових завдань українськими за-

хисниками, БФ «Нова Громада» на-
дав 4250 гривень на закупівлю п’яти 
зимових шин для бойових автівок, що 
перебувають у зоні АТО. 
Також фонд переказав 

12670 гривень на придбання запас-
них частин для ремонту бойового 
автомобіля «Форд». Цю машину ще 
торік «Нова Громада» відправила в 
зону проведення антитерористичної 
операції. 
Фонд, як завжди, підтримує сво-

їх земляків, не забуває про них і їх-
ніх рідних. Цього разу представники 

«Нової Громади» придбали термобі-
лизну й спальний мішок для Олега 
Дем’янчука, котрий виконує свій вій-
ськовий обов’язок у зоні АТО. 

– Сподіваємося, що це покращить 
жашківському солдатові умови пе-
ребування на передовій у холодну 
пору, збереже його здоров’я. Адже 
кожного учасника АТО чекаємо до-
дому здоровими та з перемогою, – 
зазначила Валентина Турська, яка 
принесла речі для Олега Дем’янчука 
його мамі Ользі Якимівні. 

СТАЦІОНАРНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
ТЕРЦЕНТРУ МАЄ 
ГАРЯЧУ ВОДУ
І це завдяки фонду «Нова Гро-

мада», який функціонує на базі ТОВ 
«Напої Плюс». У кінці жовтня бла-
годійники придбали й встановили 

бойлер для підігріву 80 літрів води 
в стаціонарному відділенні територі-
ального центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) 

Жашківського району. У народі цей 
заклад називають будинком для при-
старілих, хоча тут мешкають і молоді 
люди з особливими потребами.

– Ми не сподівалися, що так швид-
ко виконають наше прохання, – не 
приховує радості завідувач від-
ділення Ірина Братченко. – Над-
то добре, що не лише привезли, а й 
установили бойлер, бо в нас немає 

кому це зробити. Та розмістили 
його так, що є гаряча вода на кухні 
й у ванній. До того ж бойлер можна 
нагрівати як газом, так і електрикою. 
Це дорогий, якісний прилад, про який 
ми довго мріяли. Адже в нашому за-
кладі перебуває 24 підопічних. Це 
самотні, хворі люди, які потребують 
опіки й дбайливого догляду. Тому га-
ряча вода – для нас велике благо. Ра-
ніше доводилося гріти воду у відрах. 
Ірина Сергіївна зазначила, що 

благодійний фонд «Нова Громада» 
постійно допомагає стаціонарному 
відділенню терцентру. Зокрема чле-
ни фонду поставили лавочки на по-
двір’ї, узимку розчищають сніг. 

– «Нова Громада» багато допо-
магає людям, про цей фонд в Жаш-
кові хороші відгуки. І нам ніколи не 
відмовляють, а, навпаки, кажуть: 
«Якщо щось треба – звертайтеся». За 
це наші працівники й підопічні дуже 
вдячні, – каже Ірина Братченко. 

ПЕРШ ЗА ВСЕ  
САМООСВІТА

– Ця книжка для мене дуже цін-
на. У ній детально описано про-
грамування в операційній системі 
Linux, а я зараз модифікую проект 
«Розумний дім», що працює саме 
на Linux, – розповів про подарунок 
15-річний Максим Левчук. – У мене 
є чимало книжок із інформаційних 
технологій, адже багато займаюся 
самоосвітою. Віддаю перевагу саме 
паперовим виданням, бо їх краще 
сприймати, ніж електронні. Потрібну 
літературу відшукую в інтернеті, чи-

таю анотацію, відгуки, знайомлюся 
зі змістом книжки, яка мене заціка-
вила, і вже тоді замовляю.
Наукова діяльність школяра по-

лягає в розробленні програмного 
забезпечення й електронних при-
строїв. Каже, що байдуже, у якій 
галузі (медицині, енергетиці, тран-
спорті) буде винахід. Головне, щоб 
завдання було під силу, хоча чим 
воно складніше, тим більше набу-
ває досвіду й нових знань. 

– Третє місце на обласній олім-
піаді з інформатики зовсім не вва-
жаю досягненням. Для мене важ-
ливіше – це мої роботи, які можна 

практично застосовувати, – зізна-
ється призер. – Будь-яке завдання 
починається з ідеї, яку треба вті-
лити в життя. Мене цікавить і сам 
процес виконання, і результат, і, 
звісно ж, винагорода за це. 

СТАТИ УСПІШНИМ 
МОЖЕ КОЖЕН
Досягнення в Максима й справді 

є. Ще навчаючись у сьомому класі, 
він виконав роботу на тему «Систе-
ма охолодження REOBASS НА МК 
ATMEGA8» (охолодження комп’юте-
рів), із якою посів ІІІ місце в друго-
му етапі Всеукраїнського конкурсу 
захисту Малої академії наук Укра-
їни. Його відзначили дипломом і 
грамотою. Наступного року Левчук 
завершив проект «Система термо-
статування МК ATMEGA32», у 9-му 
класі створив програму «Модуль 
керування інтернет-речами на базі 
32-бітного процесора Tensilica’s 
L106 Diamond series». 

– Стати успішним програмістом, 
ІТ-спеціалістом сьогодні може ко-
жен. Для цього не потрібна якась 
супертехніка – досить звичайно-
го комп’ютера. Було б лише ба-
жання. І це не залежить від місця 
проживан ня: віддалене малолюдне 
село чи велике місто, – відповів де-
сятикласник на запитання про мож-
ливості для дітей із сіл і малих міст. 
– Років десять тому було важче, 
а зараз шанси майже в усіх одна-
кові, про що свідчать результати 
учнівсь ких олімпіад і конкурсів.

СПРИЯТЛИВЕ 
ОТОЧЕННЯ
За словами Максима Левчука, 

він уже в трирічному віці грав у 
комп’ютерні ігри, зовсім малим ово-
лодів азами комп’ютерної грамотно-
сті. Річ у тім, що в їхній родині – ди-
настія спеціалістів з інформаційних 
технологій. Дядько Олександр 
працює програмістом у Києві. Тато 
Сергій – приватний підприємець в 

IT-галузі: ремонтує й обслуговує тех-
ніку, налаштовує локальні мережі. 
Очевидно, мимоволі він і прищепив 
синові любов до техніки. Тепер же 
Левчук-молодший не тільки працює 
над власними проектами, а й допо-
магає батькові, можна сказати, в 
сімейному бізнесі. Також Максим 
завжди радиться й обговорює свої 
ідеї з вчителем інформатики Олек-
сандром Ярошем, якого вважає сво-
їм наставником і другом.

– На базі Жашківської спеціалі-
зованої школи №1 з поглибленим 
вивченням окремих предметів діє 
гурток Малої академії наук. Тут діти 
опановують елементи програмуван-
ня, пробують писати наукові роботи й 
реалізовують власні проекти. У гурт-
ку займається чимало талановитих 
школярів, які вже мають певні здо-
бутки. Один із найкращих – Максим 

Левчук, розумний, наполегливий хло-
пець, – розповідає Олександр Ярош. 
– Завжди радію за успіхи своїх учнів, 
приємно, що таких дітей нагороджу-
ють на День міста, бо ж вони справді 
є нашою гордістю, зразком для ін-
ших. Книжка, вручена Віктором Гри-
горовичем Погорілим, – не просто 
подарунок, а підтвердження того, що 
праця Максима потрібна людям. До 
речі, благодійний фонд «Нова Грома-
да» піклується й про умови навчання 
наших вихованців. За сприяння фон-
ду в кабінеті інформатики замінено 

вікна, проводку, словом, повністю 
відремонтовано клас. 

ГОЛОВНЕ  БУТИ 
КОРИСНИМ ЛЮДЯМ
Максим Левчук після закінчення 

школи планує продовжити навчан-
ня в Київському політехнічному ін-
ституті, правда, з факультетом ще 
не визначився. 

– Ким би я не став, але для мене 
головне – це принести користь лю-
дям. Тут навіть не так важливий 
масштаб: для певного підприєм-
ства, міста, області чи країни. Не 
хочу прожити, як кімнатна рослина, 
використовуючи лише чиїсь над-
бання, – міркує по-дорослому юний 
програміст. – От мій проект «Розум-
ний дім» – це автоматична система 
керування будинком. Наприклад, 

залежно від погоди регулюється 
температура в кожній кімнаті або 
можна це зробити в ручному режи-
мі завдяки мережі інтернет із будь-
якої точки світу, також запрограмо-
вано автоматичне вмикання світла. 
Усе це вже є в нашому будинку. Спо-
діваюся, що реалізація цієї ідеї зна-
добиться багатьом, бо ж економити-
ме енергоресурси – от і користь. І це 
для мене буде певним досягненням. 
А далі – нові проекти… 

Вікторія Білоус

МАКСИМ ЛЕВЧУК 
СТВОРИВ РОЗУМНИЙ ДІМ

Кожне місто й село має своїх неординарних 
односельців. Розумні, талановиті, 
винахідливі, сміливі – кожен із них чимось 
відзначився, запам’ятався. Саме таких 
жашківчан, як уже стало традицією, 
щороку нагороджують під час святкування 
Дня міста. Цього разу до когорти місцевих 
знаменитостей приєднався учень 10-Б 
класу Жашківської спеціалізованої школи 
№1 Максим Левчук, який виборов ІІІ місце в 
обласному етапі олімпіади з програмування. 
Керівник соціальних проектів благодійного 
фонду «Нова Громада» Віктор Погорілий 
привітав талановитого юнака й вручив 
йому книжку Роберта Лава «Linux. 
Системне програмування. 2-ге видання» та 
грошове заохочення.

Віктор Погорілий привітав Максима на головній сцені Жашкова

Максим Левчук зібрав власну бібліотеку книжок з інформатики
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НОВИНИ

НА ЧЕРКАЩИНІ 
ПОНАД 1,4 МЛН 
ГРИВЕНЬ ДОПОМОГИ 
ОТРИМАЛИ АТОВЦІ

Нині в області обліковується 
майже 7 тисяч учасників АТО. Як 
повідомляють у департаменті соці-
ального захисту населення облдерж-
адміністрації, усі вони отримують на-
лежне соціальне забезпечення,.
Так, за відомостями Єдиного 

державного автоматизованого 
реєстру осіб, що мають право на 
пільги, у Черкаській області пере-
буває на обліку 6744 учасники АТО, 
зокрема 242 особи з Жашківського 
району, яким встановлено статус 
учасника бойових дій. Статус інва-
ліда війни мають 187 жителів об-
ласті, із них 8 – жашківчани.

– Цьогоріч у рамках обласної 
комплексної програми «Турбота» 
3186 членів сімей учасників АТО 
вже отримали матеріальну допо-
могу в сумі більше як 1,4 мільйона 
гривень, – зазначив директор де-
партаменту соціального захисту 
населення ОДА Руслан Чикало. – 
Також 110 сім’ям загиблих випла-
тили одноразову матеріальну до-
помогу в розмірі 50 тисяч гривень.
Він додав, що до 25-ї річниці не-

залежності України за рахунок ко-
штів місцевих бюджетів виплачено 
487 тис. грн фінансової допомоги 
617 атовцям. Однак нині є проблема 
із забезпеченням бійців і членів їхніх 
родин житлом. В області налічується 
10 сімей загиблих військовослуж-
бовців та інвалідів І-ІІ групи з-поміж 
атовців, які перебувають на обліку 
для поліпшення житлових умов. Щоб 
вирішити це питання, торік затверди-
ли обласну програму забезпечення 
учасників АТО та членів їхніх сімей 
житлом у 2015 – 2020 роках.

КОЛИШНІЙ УЧЕНЬ 
ВАТУТІНСЬКОГО ПТУ 
ВВІЙШОВ ДО СПИСКУ 
ФОРБС 
Відомий підприємець і політик 

Василь Хмельницький за версі-
єю журналу «Форбс» посів 25-ту 
сходинку у рейтингу найзаможні-
ших українців. Капітал 50-річного 
підприємця на сьогодні становить 
147 млн доларів. Він займається 
будівельним бізнесом. Народний 
депутат п’яти скликань. Під час 
парламентських виборів в Україні 
2014 року не балотувався. 
Василь Хмельницький народився 

в селі Баянаул Павлодарської об-
ласті (Казахстан). Із дворічного віку 
жив у Ватутіному Звенигородського 
району. 1984 року закінчив Ватутін-
ське СПТУ-2 за фахом «газозварю-
вальник-слюсар», а 2002-го здобув 
вищу освіту на факультеті правоз-
навства в Київському національно-
му університеті ім. Т. Шевченка. 
Перші мільйони заробив на по-

чатку 90-х. За даними видання, 
його вплив поширювався на «Київ-
енергохолдинг», «Київмлин», «Київ-
хліб», Полтавський алмазний завод, 
UMC, кілька українських обленерго 
і навіть енергорозподільчі системи 
Вірменії. Однак пан Хмельницький 
найбільше відомий як фактичний 
власник «Запоріжсталі». Із 2015 
року він – перший віце-президент 
Українського союзу промисловців і 
підприємців. 
Торік Василь Хмельницький 

об’єднав громадську діяльність у 
рамках K.Fund. Завдання фонду – 
допомагати перспективній молоді 
реалізувати свої здібності в Україні. 

стор. 3>

 кінці серпня до майбутніх 
прикордонників завітали 

представники фонду «Нова Грома-
да». Цього разу привезли 7200 л бу-
тильованої питної води «Природне 
джерело», 2 бензопили, 330 кг фар-
би, 100 листів восьмихвильового 
шиферу на суму 11 тис. грн, машину 
для підстригання трави, а також ви-
ділили 3114 гривень на придбання 

двох тонн цементу для будівельних 
робіт. Раніше, наприкінці червня, 
керівник соціальних проектів фонду 
Віктор Погорілий уже передав при-
кордонникам будівельні матеріали 
на суму 40 000 гривень.

– Навчання не було б якісним без 
відповідної спонсорської допомоги, 
яку нам надають різні організа-
ції, зокрема й благодійний фонд із 

Жашківщини, – розповів началь-
ник Навчального центру підго-
товки молодших спеціалістів 
Державної прикордонної служ-
би України Дмитро Коцеруба. – 
Розвиток навчально-матеріальної 
бази, утримання об’єктів закладу 
потребують додаткового фінансу-
вання, яке не може повністю забез-
печити держава, тому звертаємося 
до всіх небайдужих по допомогу. 
І ця допомога досить значна. Торік 
від шефів і спонсорів ми отримали 
понад мільйон гривень, а за час ви-
конання завдань у зоні АТО ця сума 
становить більше трьохсот мільйо-
нів гривень. За ці кошти ми значно 
покращили матеріально-технічну 
базу, умови проживання й харчу-
вання наших курсантів. 

Благодійний фонд «Нова Грома-
да» допомагає Оршанецькому на-
вчальному центру з 2014 року, коли 
розпочалися в країні бойові дії. 

– Ми закупляли нашим військо-
вим форму, бронежилети, меди-
каменти, предмети побуту. Улітку 
завантажували машини питною 
водою й відправляли на передо-
ву, – каже Віктор Погорілий. – А 
нещодавно Жашківський район із 
кількома іншими закріпили за Ор-
шанецьким навчальним центром, 
щоб вирішити нагальні проблеми 
з ремонтом, покращити матеріаль-
но-технічну базу закладу. Ми зу-
стрілися з керівництвом центру, 
дізналися про потреби й на сьогод-
ні придбали все, що нам замовили. 
Звісно, будемо й надалі за можли-
вості допомагати, адже територія 
тут велика, багато приміщень – усе 
потрібно обслуговувати. А голов-
не – у цьому закладі навчають і 
виховують прикордонників, які не-
стимуть почесну службу охоронців 
кордонів нашої Вітчизни. 

Олександра Шлях

Благодійний фонд «Нова Громада», 
заснований два роки тому групою компаній 
«Нові Продукти» за ініціативи Костянтина 
Невесенка, свої соціальні проекти 
реалізовує на теренах Жашківського 
району й опікується Смілянським 
будинком-інтернатом. Також благодійний 
фонд уже тривалий час підтримує 
Навчальний центр підготовки молодших 
спеціалістів Державної прикордонної 
служби України імені генерал-майора Ігоря 
Момота, що в селі Оршанець неподалік 
Черкас. Тут навчається більше як півтори 
тисячі строковиків.

НОВА ГРОМАДА ВЗЯЛА ШЕФСТВО НАД 
ОРШАНЕЦЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ

етяна й Міраб Горозія взяли 
під опіку десятьох знедоле-

них дітей, шестеро яких із окупо-
ваної частини Донецької області. 
Свій будинок у селі Сорокотяга 
вони назвали «Домом добра». Зро-
зуміло, що ця родина потребує фі-
нансової підтримки благодійників. 
Фонд «Нова Громада» вирішив 
допомогти опікунам, виділивши 
5000 гривень.

– Ми дуже вдячні «Новій Грома-
ді» за таку допомогу, – не прихо-
вує радості Тетяна Горозія. – Наші 
дітки збиралися в санаторії, хто 
в Черкаси, хто в Одесу. Усім по-
трібен був одяг і взуття. Я нава-
жилася й уже вкотре звернулася 
до фонду. Не відмовили й цього 
разу. Приїхали представники бла-
годійного фонду, познайомилися 
з дітками, поцікавилися нашими 

потребами й виділили п’ять тисяч 
гривень. Малюки дуже раділи об-
новкам. Добродійники обіцяли й 
надалі допомагати нашому «Дому 
добра».

Т

Найстрашніший наслідок воєнного 
конфлікту на сході країни – знедолені діти, 
які через бойові дії не мають сімейного 
тепла й рідної домівки. На щастя, у нас є 
люди, для яких немає чужої біди і які готові 
допомагати малюкам.

ЗАВДЯКИ БЛАГОДІЙНИКАМ 
ДІТИ З ДОНЕЧЧИНИ 
ОТРИМАЛИ НОВИЙ ОДЯГ

У

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
У ПРІОРИТЕТІ НОВОЇ 
ГРОМАДИ  ОСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ
Із початку своєї діяльності бла-

годійний фонд «Нова Громада» 
особливу увагу приділяє допомозі 
навчальним закладам Жашківщи-
ни, чим робить значний внесок у 
розвиток району в майбутньому. 
Так, нещодавно «Нова Грома-

да» виділила 100370 гривень для 
ремонту стелі спортзалу Жаш-
ківської загальноосвітньої шко-
ли №3. Тепер учні займаються 
фізкультурою в затишному при-
міщенні, яке вже відповідає всім 
вимогам: і санітарним, і безпеки. 
До благодійного фонду «Нова 

Громада» звернулися представ-
ники батьківського комітету 
Жашківської загальноосвітньої 
школи №5 із проханням надати 
фінансову допомогу для ремонту 
50 м2 стелі в одному з класних 
приміщень закладу. Розуміючи, як 
складно зараз віднайти кошти й 
батькам, і бюджетним установам, 
фонд виділив на проведення робіт 
18100 гривень. І сьогодні школярі 
навчаються у відремонтованому 
класі.

НОВА ГРОМАДА 
НАДАЛА 16,5 
ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ 
ЖАШКІВЧАНАМ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ
До благодійного фонду «Нова 

Громада» часто звертаються 
люди, які опинилися в тяжкій 
скруті через хворобу. Лікування 
сьогодні коштує чималих грошей, 
і хворі змушені шукати допомоги 
не тільки в близьких і друзів, а й 
у благодійників. БФ «Нова Грома-
да» намагається допомогти всім, 
хто потребує підтримки.
Так, за два місяці осені зверну-

лося восьмеро жителів Жашкова 
й сіл району, яким фонд виділив 
16,5 тис. грн.
Найстрашніше, що може тра-

питися з людиною, – це коли за-
хворіє дитина. У такий час ладен 
віддати все на світі, аби хвороба 
швидше відступила й на дорогому 
обличчі знову сяяла усмішка. Біда 
прийшла в сім’ю Юлії Гаврилюк. 
Жінка шукала гроші для лікуван-

ня доньки, де тільки могла. За 
порадою знайомих Юлія Володи-
мирівна звернулася до благодій-
ного фонду «Нова Громада», який 
виділив їй 2500 гривень. Віримо, 
що це допомогло здолати недугу.
Син Галини Оверчук також 

потрапив у біду. Тепер хлопець 
потребує лікування й тривалої 
реабілітації. Допомогти родині 
матеріально вирішили в цьому ж 
благодійному фонді, про який не 
раз чула від односельців. Галина 
Валентинівна вже отримала 2500 
гривень для лікування й придбан-
ня медикаментів.
У людей опускаються руки, 

коли в когось із рідних діагносту-
ють онкологічне захворювання. У 
сім’ї Соловйових із Жашкова цю 
страшну хворобу виявили й у чо-
ловіка, і в дружини. Важко навіть 
уявити, які труднощі доводиться 
долати цим людям. Щоб підтри-
мати подружжя, у благодійному 
фонді «Нова Громада» ухвалили 
рішення надати Соловйовим 4000 
гривень матеріальної допомоги.
Через хворобу тяжка година 

настала для Ірини Малюх. Зважив-
шись, жінка звернулася по підтрим-
ку до благодійного фонду «Нова 
Громада», де їй видали 2000 гри-
вень. Сподіваємося, це допоможе 
Ірині Миколаївні швидше відновити 
здоров’я й забути про хворобу.
Стільки ж від фонду отримала 

й Ніна Бойко. У її сина діагносту-
вали онкологічне захворювання. 
Ніна Андріївна не втрачає надії 
на одужання дитини. Але ми всі 
розуміємо, що, крім віри в зцілен-
ня, потрібні ще й значні фінансові 
ресурси. Тому благодійний фонд 
підтримав родину.
Часом урятувати життя людини 

можна лише за допомогою хірур-
гічного втручання. У такій ситуації 
опинився Іван Поліщук із Жашків-
щини. Щоб підтримати чоловіка в 
його боротьбі з недугою, благодій-
ний фонд «Нова Громада» виділив 
для Івана Степановича 2000 гри-
вень.
Ще до фонду звернувся Мико-

ла Харченко, якому вкрай потрібні 
були гроші для придбання меди-
каментів. Благодійники виділили 
Миколі Івановичу 1500 гривень. 
Адже «Нова Громада» нікого не 
залишає наодинці з бідою й ба-
жає всім швидшого одужання!

о того ж на відміну від 
кварцової лампи, яку та-

кож використовують для обез-
зараження кімнат, рециркуля-
тор можна використовувати 
в присутності дітей і потім не 
треба провітрювати приміщен-
ня. 
Для дитячих навчальних за-

кладів цей прилад незамінний, 
бо ж вчасно зупиняє поширення 
інфекцій, що так важливо для 
здоров’я малечі. Кошти на його 

придбання в сумі 1450 гри-
вень виділив благодійний фонд 
«Нова Громада». 

Д

На початку осені керівник соціальних 
проектів фонду Віктор Погорілий вручив 
дитсадку №5 Жашкова безозоновий 
рециркулятор РЗТ-300 – бактерицидний 
прилад, за допомогою якого дезінфікують 
повітря в приміщеннях. 

ПРИЛАД ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 
ПОВІТРЯ  ДИТСАДКУ
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убсидія призначається одно-
му із зареєстрованих у житлі. 

Мають на неї право й особи, які 
орендують житло на підставі пись-
мового договору-оренди.
Не отримують лише у двох ви-

падках: домогосподарство, жи-
тель якого протягом року перед 
зверненням здійснив одноразову 
купівлю на суму, що перевищує 
50 тис. грн, та домогосподарство, 
що користується пільгами з оплати 
житлово-комунальних послуг (при 
цьому вони вибирають пільги чи 
субсидію).
Департамент соціального за-

хисту населення Черкаської обл-
держадміністрації інформує про 
випадки, коли 50 тисяч гривень 

не є перешкодою для оформлення 
субсидії.

1. Продаж квартири чи будинку 
не входить до переліку критеріїв, 
які позбавляють права на отри-
мання субсидії. Дохід від продажу 
квартири має бути задекларований 
наступного року. Його врахують під 
час розрахунку розміру субсидії на 
наступний період, скажімо в 2017–
2018 рр.

2. Якщо сім’я здійснила покупку, 
що перевищує 50 тис. грн на час от-
римання субсидії, їй не припинять 
надавати безповоротну державну 
допомогу в сплаті житлово-кому-
нальних послуг. Факт такої купівлі 
впливає на право на призначення 
субсидії на наступний термін.

3. Для оформлення субсидії та-
кож не впливає вартість майна, 
отриманого в спадок або в подару-
нок. Цей дохід не входить до сукуп-
ного доходу сім’ї та його не беруть 
до уваги, розраховуючи розмір суб-
сидії.

4. Наявність у власності двох 
житлових приміщень, двох авто-
мобілів також не впливає на право 
отримання субсидії. До уваги бе-
реться офіційний дохід, який при-
носить це майно.

5. Якщо сім’я придбала кварти-
ру в кредит, то під час визначення 
її права на субсидію враховують 
суму першого внеску. Якщо ця сума 
перевищує 50 тис. грн, то субсидія 
може бути призначена за рішенням 

комісії на підставі акта обстеження 
матеріально-побутових умов про-
живання.

6. Винятком є й медичні по-
слуги. Якщо людина оплати-
ла операцію й сума перевищує 
50 тис. грн – це не позбавляє її 
права на субсидію.
Субсидія не призначається в 

разі, якщо будь-хто із зареєстро-
ваних у житловому приміщенні 
членів сім’ї протягом 12 місяців 
перед зверненням по призна-
чення житлової субсидії купив 
земельну ділянку, квартиру (бу-
динок), автомобіль, будівельні 
матеріали або одноразово оп-
латив послуги з будівництва, ре-
монту квартири чи будинку, ав-
томобіля на суму, що перевищує 
50 тис. грн. Однак і тут є винятки. 
Держава готова йти назустріч 
тим сім’ям, які реально потре-
бують допомоги в сплаті житло-
во-комунальних послуг. Відтак 
кожен окремий випадок може 
бути вирішено за результатами 
розгляду питання комісією.

орядок використання ко-
штів, передбачених у дер-

жавному бюджеті для виплат 
матеріальної допомоги військо-

вослужбовцям, звільненим із 
військової строкової служби, за-
тверджено постановою КМУ від 
08.04.2015 р. №185 (зі змінами, 

затвердженими постановою від 
22.07.2016 р. №459).
Відповідно до цього порядку 

громадянам України, які звільни-
лися з військової строкової служ-
би, надають матеріальну допомогу 
в розмірі:

● середньої заробітної плати 
на день призову, але не меншої 
за мінімальну заробітну плату, 
встановлену на день призову (для 
громадян, які працювали на під-
приємствах, в установах і органі-
заціях);

● мінімальної заробітної плати, 
встановленої на день призову (для 
громадян, які не працювали). 
Військові комісари протягом 

10 днів із дати взяття особи на вій-
ськовий облік звертаються до орга-
нів соціального захисту населення 
з поданням про виплату матеріаль-
ної допомоги, до якого додають по-
дані заявником документи:

● довідку з місця роботи про 
одержувану раніше середню заро-
бітну плату;

● копію трудової книжки, засвід-
чену за останнім місцем роботи;

● заяву про перерахування ма-
теріальної допомоги на рахунок у 
банку.
Виплачують матеріальну допо-

могу органи соціального захисту 
населення впродовж місяця з дня 
взяття відповідної особи на вій-
ськовий облік за місцем прожи-
вання.

ЗВІЛЬНЕНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 
НАДАЮТЬ МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ
Відповідно до частини 3 ст. 8 Закону 
України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їхніх сімей», 
упродовж місяця з дня взяття на військовий 
облік за місцем проживання осіб, які звільнені 
зі строкової служби, військовий комісар 
у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, надає їм матеріальну 
допомогу в розмірі середньомісячної 
заробітної плати за останнім місцем 
роботи за рахунок коштів державного 
бюджету. Так роз’яснила головний спеціаліст 
департаменту заробітної плати та умов 
праці Міністерства соціальної політики 
України Інна Федорова.

П

Зважаючи на те, що вартість тарифів на 
комунальні послуги підвищилася, субсидія 
є реальною підтримкою для сімей у 
період опалювального сезону. Нині майже 
260 тисяч домогосподарств Черкащини 
отримують субсидії.

НОВИНИ

ВИТРАЧАННЯ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 
КОНТРОЛЮВАТИМЕ 
ГРОМАДА 

Щоб координувати зусилля, спря-
мовані на підвищення прозорості 
проведення публічних закупівель, на 
Черкащині підписали меморандум 
про співпрацю між Черкаською об-
ласною державною адміністрацією, 
КМГО «Молода Черкащина», агент-
ством «Консалт» і ГО «Громадське 
телебачення: Черкаси».
Як зазначив заступник голови 

облдержадміністрації Ярослав 
Березань, дефіцит інформації, фа-
хового аналізу та якісної підтрим-
ки процесу реформи є причиною 
багатьох проблем, що виникають 
із застосуванням системи електро-
нних закупівель ProZorro. Тому під-
писаний меморандум передбачає 
об’єднання зусиль громади та влади 
заради якісного аналізу прозорих 
закупівель.

– Наша область одна з перших 
почала впроваджувати електро-
нну систему закупівель ProZorro, 
– говорить Ярослав Березань. – 
Через неї вже оголосили понад 
4,55 тисячі закупівель на більше 
як 4 мільярди гривень. Утім, у ко-
ристувачів системи й у громад-
ськості є низка запитань до функ-
ціонування цієї прозорої системи. 
Підписаний меморандум перед-
бачає, окрім моніторингу оголо-
шених закупівель, ще й контроль 
за доброчесністю замовників та 
ефективністю використання бю-
джетних коштів, інформуванням 
населення області про роботу сис-
теми.
Також підписанти меморандуму 

оприлюднюватимуть факти нечес-
них замовників і учасників, успіхи та 
проблеми зі здійснення закупівель, 
підтримуватимуть комунікацію із 
замовниками й учасниками, нада-
ватимуть їм практичну допомогу 
й методичний супровід у процесі 
здійснення електронних закупівель.

ТРИВАЄ IV 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
КОНКУРС ЕСЕ 
Я  ЄВРОПЕЄЦЬ
Конкурс есе «Я – європеєць», 

який розпочато у вересні 2016 
року, проводить Всеукраїнська 
молодіжна громадська органі-
зація «Серце до серця» спільно з 
Міністерством культури України 
та посольством Литовської Респу-
бліки в Україні.
Основні завдання конкурсу – це 

розвиток у дітей і молоді активної 
життєвої позиції, готовності брати 
участь у суспільному, культурно-
му й міжнародному житті країни; 
формування в молоді демокра-
тичних, європейських цінностей, 
розуміння прав і свобод людини, 
високих соціальних, культурних, 
освітніх стандартів; підвищення 
значущості ідеї єдності та дружби 
України й Литовської Республіки 
серед молодих учасників.

 За рішенням журі автори най-
кращих робіт за можливості бу-
дуть запрошені до участі в між-
народній поїздці до Литовської 
Республіки в рамках культурного 
обміну в 2017 році.
За інформацією організації 

«Серце до серця», учасники кон-
курсу повинні надіслати роботи до 
20 січня 2017 року на електронну 
адресу: yaevropeets@ukr.net. Під-
сумки завершального етапу бу-
дуть підбиті в березні.

вичайно, у цьому разі 
племінники мають таке 

ж право на спадщину, яку мав би 
і їхній батько, – пояснила при-
ватний нотаріус Жашківсько-
го районного нотаріального 
округу Валентина Шелудько. 
– Спадкування за правом пред-
ставлення передбачене статтею 
1266 Цивільного кодексу Украї-
ни. Воно передбачає появу в пев-
них спадкоємців права на спад-
кування за умови смерті того з 
їхніх родичів, хто був би спадко-
ємцем. Таким чином, його власні 
спадкоємці ніби представляють у 
спадкових відносинах особу, яка 
б одержала права на спадкуван-
ня, якби була живою на час від-
криття спадщини.

До спадкоємців за правом пред-
ставлення належать: 

● внуки (правнуки) спадкодавця 
спадкують ту частку спадщини, яка 
належала б за законом їхнім мате-
рі, батькові (бабі, дідові), якби вони 
були живими на момент відкриття 
спадщини; 

● прабаба, прадід, спадкують ту 
частку спадщини, яка б належала 
за законом їхнім дітям (бабі, дідо-
ві спадкодавця), якби вони були б 
живими на момент відкриття спад-
щини;

● племінники спадкодавця спад-
кують ту частку спадщини, яка на-
лежала б за законом їхнім батькові, 
матері (братові або сестрі спадко-
давця), якби вони були б живими на 
момент відкриття спадщини;

● двоюрідні брати та сестри 
спадкодавця спадкують ту частку 
спадщини, яка належала б за зако-
ном їхнім батькові, матері (дядько-
ві та тітці спадкодавця), якби вони 
були б живими на момент відкриття 
спадщини.
Спадкування за правом пред-

ставлення відбувається за умови, 
що спадкодавець не залишив за-
повіту, в якому б визначалася доля 
спадкового майна.
Якщо спадкування за правом 

представлення здійснюється од-
ночасно кількома особами, частка 
їхнього померлого родича ділиться 
між ними порівну. При спадкуванні 
за прямою низхідною лінією право 

представлення діє без обмеження 
ступеня споріднення. Наприклад, 
успадковуючи в порядку права 
представлення, внуків (правнуків) 
закликають до спадкування разом 
зі спадкоємцями першої черги. При 
розділі спадкового майна вони ніби 
представляють своїх батька або 
матір, які померли раніше. При цьо-
му вони виступають як безпосеред-
ні спадкоємці спадкодавця, а не 
як спадкоємці тих осіб, яких вони 
представляють.

– Під час аналізу будь-якої 
життєвої ситуації, особливо коли 
родинні зв’язки складно встано-
вити, нотаріус малює генеало-
гічне дерево, щоб визначити по-
ходження кожного суб’єкта, що 
звернувся до нотаріуса з заявою 
про прийняття спадщини, – додає 
Валентина Шелудько. – Тоді не 
виникає труднощів у встановленні 
права того чи іншого спадкоємця 
при спадкуванні.

Уляна Царюк

ДІТИ МАЮТЬ ПРАВО НА СПАДЩИНУ, ЯКА 
НАЛЕЖАЛА Б ПРИ ЖИТТІ ЇХНІМ БАТЬКАМ

«Після смерті моїх батьків я є прямою 
спадкоємицею їхньої хати. Чи мають право на 
спадщину мої племінники (діти брата), якщо 

брат помер ще раніше за батьків?». 
Галина З., с. Бузівка

 З

КОЛИ 50 ТИСЯЧ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ 
ОФОРМЛЕННЮ СУБСИДІЇ

C



4 №11 від 2 грудня 2016

Інформаційна газета
«НОВА ГРОМАДА»
Реєстраційне свідоцтво ЧС №937 Р 
від 28.08.2015 р.

Розповсюджується безкоштовно

Адреса для листів: 01601, м. Київ, 
площа Спортивна, 3
Тел. (044) 502 99 00

e-mail: pogoriliy@nova-gromada.com.ua
http://nova-gromada.com.ua/
 

Засновник і видавець – Благодійний 
фонд «Нова Громада»
Редактор: Селютіна О.

Номер зверстано і набрано 
в редакції газети.
 

Надруковано: ПП «ЮиС», 04114 
м. Київ, вул. Новозабарська, 21 
тел. (044) 501-44-63, 
468-93-86;

Наклад: 5 000 прим. 

Класичний рецепт
Зніміть із капустини 

кілька верхніх листків і на-
шаткуйте. Моркву натріть 
на тертці. Промийте кмин і 
просушіть тонким шаром на 
паперовому рушнику. Пе-
ремішайте капусту, моркву, 
кмин. На 5 кг капусти додай-
те приблизно 100–125 г солі. 
Отриману суміш помістіть 
у приготовлену ємність (ве-
лику каструлю, відро, таз), 
утрамбуйте, накрийте ве-
ликою тарілкою й поставте 
під гніт. Через деякий час 
тарілка вкриється соком. Ка-
пуста повинна бродити 3–4 
дні. Час від часу протикайте 
капусту тонкою паличкою в 
декількох місцях до самого 
дна, щоб випустити гази. 

Із медом
Нашаткуйте капусту, на-

тріть на великій тертці мор-
кву й утрамбуйте в трилітрову 
банку. Приготуйте розсіл: 1 
л води, 1 ст. ложка з гіркою 
солі, 1 ст. ложка меду. Пере-
мішайте всі інгредієнти й за-
лийте отриманим розсолом 

капусту. Через два дні хрумка 
квашена капуста буде готова. 

Із буряком 
Білокачанна капуста – 3 

кг, буряк столовий червоний 
– 1 кг, 1 л води, 10 горошин 
чорного перцю, 5 горошин 
духмяного перцю, 3 лавро-
вих листочки, 200 мл столо-
вого оцту, 2 ст. л. солі дрібної 
без добавок (йодована не 
підходить), 1 ст. л. цукру. 
Капустину ріжемо кубика-

ми, приблизно 1,5 на 1,5 см, 
викладаємо у великий посуд. 
Буряк чистимо й ріжемо тон-
кими скибочками, додаємо 
до капусти й усе гарненько 
розмішуємо та складаємо в 
стерильні банки. 
Готуємо маринад: у ка-

струлю з водою кладемо 
сіль, цукор, лавровий лист і 
перець, кип’ятимо 5 хвилин. 
За мить до готовності до-
даємо оцет. Відразу зали-
ваємо гарячим маринадом 
капусту з буряком. Потри-
мати банки з капустою 3 
дні в кімнатній температурі, 
а потім поставити в холод.

З яблуками
На 1 кг капусти біло-

качанної беремо 2 кислих 
яблука, 1 середню морквину, 
столову ложку солі, чайну 
ложку цукру.
Шаткуємо капусту й роз-

тираємо з сіллю й цукром. 
Моркву тремо на тертці, до-
даємо в капусту. Із яблук ви-
даляємо насіння й нарізаємо 
скибочками.
На дно банки кладемо 

кілька цілих капустяних 
листків, на них викладаємо 
шар капусти з морквою, по-
тім шар яблук і таким чином 
заповнюємо банку доверху. 
Капуста повинна бути ос-
таннім шаром, усе утрамбу-
вати.
Три дні капуста буде бро-

дити, треба час від часу 
протикати до дна й випу-
скати гази. Після закінчення 
бродіння банки накриваємо 
кришками й ставимо в хо-
лодне місце.

Корисні поради:
● Для квашення найкраще 

брати пізні сорти капусти. 

● Квасити капусту можна 
в дерев’яних бочках, ема-
льованих ємностях (без по-
шкоджень емалі!), скляних 
банках. 

● Під час бродіння ємно-
сті з капустою повинні бути 
в приміщенні з кімнатною 
температурою, не нижче 15 
°С. Банки нехай стоять на 
піддоні, бо витікатиме сік. 
Після бродіння зберігати в 
холоді.

● Коли поверх капусти 
утворюється піна, проткніть 
тонкою паличкою капусту в 
декількох місцях до самого 
дна. Піну ретельно знімайте. 

● Капуста готова, коли 
піна зникне, сік осяде, а 
верхній шар капусти стане 
злегка м’яким. 

● Трапляється, що квашена 
капуста виходить слизькою 
й має неприємний запах. Це 
означає, що заквашування 
сталося не тією бактерією 
через брак солі (розсолу) чи 
використання йодованої солі. 
Тягучим стає розсіл і тоді, 
коли бродіння відбувається 
при температурі нижче 15 °С. 

РЕЦЕПТИ КВАШЕНОЇ КАПУСТИ НА ЗИМУ
Квашена капуста – це не лише 
смачна закуска й компонент 
багатьох страв. Вона містить 
вітаміни С і К, групи В, калій, 
залізо й інші корисні речовини. 
Свою цінність квашена капуста 
зберігає до 6–8 місяців. Рецептів 
її приготування багато: 
з яблуками, буряками, цибулею, 
журавлиною. Пропонуємо кілька 
традиційних способів.

ричини можуть бути різними: 
брак вітамінів, сухість шкіри, 

грибок, поганий догляд, синтетичне 
взуття тощо. Звісно, для ефективного 
лікування варто з’ясувати, що саме 
спричиняє тріщини. 
Сухою шкіра стає через непра-

вильний, уповільнений з віком обмін 
речовин, хронічні захворювання (га-
стрит, цукровий діабет, ожиріння), 
брак вітамінів у харчуванні тощо.
Тріщини виникають і через утво-

рення рогового шару на п’ятах: це 
може бути пов’язано з ходінням бо-
соніж або в незручних шльопанцях і 
босоніжках без задника, які постійно 
ляскають по п’ятах. Постійний меха-
нічний вплив призводить до огрубін-
ня п’ят.
Зверніть увагу й на догляд за но-

гами. Причинами тріщин на п’ятах 
може бути неправильно підібраний 
крем, зайве тертя при знятті рогово-
го шару, носіння синтетичних шкар-
петок.
У разі грибкового захворюван-

ня потрібен спеціалізований підхід, 
оскільки інфекція може поширитися 
й на інші ділянки ноги (нігті, пальці). 
Тільки дерматолог зможе призначи-
ти адекватне лікування, яке вимагає 
від пацієнта сил, часу й терпіння.

Лікування народними 
засобами
Існують спеціальні засоби для 

потрісканих п’ят, які здебільшого 
продаються в аптеках. Однак пропо-
нуємо народні засобами. Головне в 
лікуванні п’ят – це регулярність. 

● Змастіть на ніч п’яти риб’ячим 
жиром, вкрийте зверху харчовою 
плівкою й надіньте шкарпетки. 
Уранці зніміть. Робіть так щовечора 
доти, доки п’ятки не стануть гла-
денькими. 

● Ванночки для стоп із яблучним 
оцтом дуже пом’якшують шкіру на 
ногах. Додайте трохи оцту в теплу 
воду й потримайте ноги в розчині 
20–30 хвилин. Потім візьміть звичай-

ну кухонну сіль і гарненько потріть 
нею ступні. Можна робити пілінг 
чистою сіллю, а можна додати в неї 
гель для душу або масло. Головне, 
щоб солі було багато. Сполосніть 
ноги й нанесіть на п’яти дуже жир-
ний крем. У крем додайте касторової 
олії – це засіб прекрасно пом’якшує 
огрубілу шкіру. Застосовуйте ванноч-
ки, сольовий скраб і крем із кастор-
кою щодня, і п’яти стануть круглими 
й гладенькими. 

 ● Просочіть шматок марлі гліце-
рином, прикладіть до тріщин, вкрий-
те харчовою плівкою й надіньте ба-
вовняні шкарпетки. Робіть так щодня 
до потрібного результату, не забува-
ючи про періодичні ножні ванночки 
та пілінг. 

● Змішайте в рівних пропорціях 
мед, розтоплений бджолиний віск і 
олію. Змастіть усі ступні чистим ме-
дом, а потріскані п’яти – приготовле-
ною сумішшю. Замотайте ноги хар-
човою плівкою й надіньте бавовняні 
шкарпетки.

ЯК ВИЛІКУВАТИ П’ЯТИ ВІД ТРІЩИН
П’яти тріскаються в багатьох, незалежно від 
віку й статі. Спочатку з’являються невеликі 
насічки, які з часом перетворюються 
на тріщини. Без відповідного лікування вони 
стають глибшими, боляче ступати.

П

АНЕКДОТИ

✱ ✱ ✱
– Вашому чоловікові потрібен постійний спокій, я випи-
сав заспокійливе. 
– І коли ці ліки йому давати? 
– Самі пийте. 

✱ ✱ ✱
– Павле, а скільки жінок у тебе було до мене? 
– Сьогодні чи взагалі? 

✱ ✱ ✱
– А ви молитесь перед їдою? 
– Ні, моя дружина нормально готує. 

✱ ✱ ✱
У лікарню прийшла дівчина провідати свого хлопця. По-
бачивши біля палати жінку в білому халаті, вона зверну-
лася до неї:
– Я можу побачити хворого?
– А хто ви йому?
– Я його сестра.
– Рада з вами познайомитися. Я його мама. 

✱ ✱ ✱
Водій 600-го «Мерседеса» взяв попутника. Їдуть, швид-
кість 120, 160 км/год. Попутник із жахом просить зупи-
нити.
Водій:
– Не бійся, у мене сильний янгол-охоронець за спиною.
Усе ж попутник вийшов. Їде водій далі сам… 140, 180 км/
год… Раптом голос за спиною:
– Слухай, зупини. Я теж вийду. 

✱ ✱ ✱
Першокласник читає склади:
– БА, БУ, БИ …
Батько з кімнати:
– А чи не зарано?

ожна зберігати й у 
найбільш прохолодно-

му місці квартири, уклавши 
моркву рядками в коробки, 
пересипавши її цибулевим 
лушпинням.
Ще один спосіб – зробити 

для коренеплодів глазур із 
крейди. Розведіть водою зви-
чайну крейду до консистенції 
сметани й опустіть туди ко-
рінці. Потім дайте їм висохну-
ти й розкладіть по коробках. 
Процес цей довгий, особливо 
тому, що потім потрібно від-
мивати морквину.

Якщо врожай моркви 
невеликий, то можна вико-
ристовувати для зберігання 
і відсік холодильника. Чисто 
вимита й герметично запа-
кована в поліетиленові па-
кети морква зберігатиметь-
ся до двох місяців.
Є й інші варіанти збері-

гання моркви в холодиль-
нику: натріть її на великій 
тертці й помістіть у чисті 
банки шарами, пересипаючи 
сіллю, або натерту моркву 
розкласти в кульки й замо-
розити.

МОРКВУ МОЖНА 
ЗБЕРІГАТИ 

Й У КВАРТИРІ
У приватному будинку зі зберіганням 
моркви простіше, оскільки її 
можна помістити в льох чи підвал. 
У квартирах для цього можна 
використовувати балкон. Якщо 
він утеплений і зима м’яка, то 
коренеплоди чудово збережуться в 
ящику з утепленими стінками.  

М


