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Шановні жашківчани!

Дорогі жашківчани!

Щиро вітаю вас
із Новим 2017 роком і Різдвом!

Вітаю вас із Новим роком
і Різдвом Христовим!

Напередодні
новорічних
свят ми підсумовуємо, що
зроблено за рік, які події
залишили слід у нашому
житті, чого досягли за цей
час. Група компаній «Нові
Продукти», що створила
благодійний
фонд
«Нова
Громада», задоволена своєю
роботою на Жашківщині.
Турбота про дітей і літніх
людей, допомога майбутнім
прикордонникам із Оршанця,
нашим землякам у зоні АТО та їхнім родинам… Зроблено
багато, але ще більше попереду. Та головне, щоб і надалі
ми були згуртовані, небайдужі, уміли співчувати й радіти.
І сьогодні, зустрічаючи новий рік, бажаю вам міцного
здоров’я, достатку, сімейного затишку, злагоди й
відчуття, що ти не один. Нехай прийдешній рік буде
насиченим новими досягненнями, цікавими зустрічами,
незабутніми подорожами й враженнями. А для нашої
країни – миру та процвітання!
Костянтин Невесенко,
керівник БФ «Нова Громада»

Рік, що минає, був насиченим
різними подіями, успіхами
й поразками, ми раділи
й
сумували,
попри
всі
негаразди
йшли
вперед.
Розуміємо, що не буде спокою
в наших душах, доки гинуть
сини українського народу,
захищаючи
незалежність
Держави. Тому бажаю, щоб
прийдешній рік приніс мир
і перемогу Україні, у кожну
оселю – радість, любов і
тепло. Щастя вам, міцного здоров’я, успіху й здійснення
найзаповітніших мрій!
Благодійний фонд «Нова Громада» й надалі залишається
з вами для реалізації нових проектів на благо жителів
Жашківщини, розвитку регіону. Тож нехай Різдвяна зірка
благословить усіх нас на добрі справи, мудрі рішення й
вагомі досягнення в 2017 році!
Віктор Погорілий,
керівник соціальних проектів БФ «Нова Громада»,
депутат Черкаської обласної ради

СУЧАСНА МУЗИЧНА АПАРАТУРА
СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКОВІ ТАЛАНТУ ДІТЕЙ, 
ПЕРЕКОНАНИЙ ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ
Пасивна акустична система, активний
мікшерний пульт, стійки до них – це
сучасне музичне обладнання на суму понад
33 тисячі гривень отримала Жашківська
дитяча музична школа від благодійного
фонду «Нова Громада». Здійснилася мрія
викладачів і учнів закладу, які так хотіли
підсилити мелодію своїх пісень, звучання
інструментів, щоб чули всі…
набагато кра М ищуотримали
й якіснішу апаратуру,
ніж сподівалися. Про таку мате-

ріальну базу я мріяв давно, – не
приховує радості директор дитячої музичної школи Валерій

Немна. – Цей подарунок для нас
не просто потрібна річ, це – крок
уперед. Бо ж зможемо проводити заходи не лише в школі, а йти
далі, показувати всім мистецькі
здібності наших дітей, уміння викладачів. У нас є електронне фортепіано, яке потребує підсилення
звуку. До цього ми грали на ньому
лише в аудиторії, а тепер можемо
сміливо їхати в будь-який сільський клуб. Завдяки такому обладнанню люди почують, як наші
вихованці грають на фортепіано,
почують скрипку, духові інструменти під акомпанемент фортепіано – дуже чудове поєднання.
І це все за підтримки наших друзів – фонду «Нова Громада», який
щороку допомагає школі з ремонтом, раніше придбав нам новий
баян «Тула». Упевнені, що наша
дружба триватиме й надалі.
До благодійного фонду звернулося кілька організацій по допомогу. Однак у «Новій Громаді» вирішили відгукнутися на прохання
саме дитячого закладу, придбавши для дитячої музичної школи
комплект
звукопідсилювальної
техніки.
– Ми вивчили це питання, спільно з Валерієм Володимировичем

Наталія Мартиненко мріє
про благоустрій «Ялинки»
стор. 2

вибрали саме потрібну апаратуру.
Це не забаганка, а необхідність
для занять музикою, – зазначив
керівник соціальних проектів
БФ «Нова Громада» Віктор
Погорілий. – Вірю, що ця техніка
допоможе схильним до музичної
творчості учням розвивати свої
здібності, доносити до слухача
всі відтінки звуків, виступаючи
перед великою аудиторію. Адже,
маючи таку апаратуру, можна їз-

дити з концертами в інші населені
пункти, якщо гарна погода, то й
організовувати виступи на площі Жашкова. Сьогодні, на жаль,
мало приділяють уваги розвитку
дітей, все замінює комп’ютер. А я
хочу, щоб діти навчалися мистецтва й брали активну участь у
розвитку культурного життя нашого району.
Уляна Царюк

Як зустрічати
Рік Півня?
стор. 4
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НАТАЛІЯ МАРТИНЕНКО МРІЄ ПРО ЩЕ ОДИН
КОРПУС І ПАВІЛЬЙОН У ДИТСАДКУ ЯЛИНКА
Цього року дошкільний навчальний заклад
№2 «Ялинка», що в Жашкові, відзначив своє
65-річчя. Його побудували ще 1951 року
на території цегельного заводу, очевидно,
для зручності працівників, у яких були
маленькі діти. І назву дали таку ж
приємну, як і новорічне свято, однойменну
посадженим деревцям – «Ялинка». Відтоді
чимало маленьких ніжок переступило поріг
дитсадка й пішло у великий світ, узявши
з собою згадки про дитинство. Сьогодні
в цей заклад, розрахований на 24 місця,
ходять 53 вихованці, що є беззаперечним
доказом його високої оцінки. І всі
погодяться, що доброзичливу атмосферу,
домашній затишок для малюків створюють
саме люди, які тут працюють.
ідмовити не маємо права,
беремо в наш дитсадок
усіх охочих. Звісно, стовідсоткової
відвідуваності немає: той захворів,
той кудись поїхав, а ті залишилися
вдома, бо в мами чи тата вихідний. У Жашкові шість дошкільних
навчальних закладів, усі вони переповнені, – розповідає Наталія
Мартиненко, яка вже 15-й рік
завідує дошкільним навчальним
закладом №2 «Ялинка». – Наш
дитсадок – маленький, нетиповий. Усього дві групи: молодшого
ясельного віку (третій-четвертий
рік життя) і старша група (п’ятьшість років). Але ми виконуємо всі
програмові завдання, проводимо
культурні заходи, свята, розваги…
Працює в нас 14 осіб, зокрема три
вихователі й музичний керівник.
Дехто тут уже понад 20 років, є й
молодь.
Завідувач бідкається, що згідно
зі штатним розкладом є кілька посад лише на півокладу. Незважаючи на малу зарплату, ці працівники
добросовісно й відповідально виконують свої обов’язки. Саме завдяки професійному й досвідченому
колективу в дитсадку немає нещасних випадків, отруєнь, усі дітки

В

здорові й доглянуті, що важливо
для репутації закладу.
І не дивно, що Наталія Петрівна так турбується про авторитет
«Ялинки», адже це її перше і єдине
місце роботи з 1984 року. Закінчивши Уманське педагогічне училище, працювала вихователем, а
2002 року очолила заклад. Тож через її руки пройшло не одне покоління маленьких жашківчан. Пані
Наталія порівнює, що зараз діти
трохи інші: розкутіші, комунікабельніші, можуть за себе постояти,
іноді треба більше докласти зусиль
для їхнього виховання й розуміння
ролі в житті суспільства.
– Раніше в підготовчих групах
готували дітей до школи. Нині вихователі лише знайомлять дітей із
буквами, звуками, зошитами в лінію й клітинку, навчають оперувати
цифрами й буквами за допомогою
роздавального матеріалу, відповідати на запитання. Дошкільнят
дисциплінують, привчають сидіти
на уроках, слухати, спілкуватися з
однолітками й дорослими, – каже
керівник дитсадка. – Якщо батьки
хочуть, щоб діти навчилися читати
й писати, йдемо назустріч і більше
займаємося читанням і письмом. Усі

Дорогі жителі нашого міста!
Сердечно вітаю вас
із Новим роком і різдвяними святами!
Зустріч Нового року завжди
пов’язана з очікуванням чогось
нового й кращого, сподіванням
на здійснення наших мрій. Це
дивовижний і незвичайний день,
адже, проводжаючи один рік, ми
відразу ж зустрічаємо інший.
І саме в ці години ми прагнемо
залишити в старому році всі
негаразди й турботи, а в новий забрати з собою все
найкраще: щасливі миті й відчуття, кохання, нових
друзів, здобутки й досвід!
Нехай збудуться всі ваші задуми, а домівки
осяються світлими посмішками рідних і близьких.
Здоров’я вам, добра, сили духу й віри в майбутнє! З
Новим роком!

Алла Васькевич,
депутат Жашківської
міської ради

НОВИНИ
ПОНАД ВІСІМ
ТИСЯЧ ЧЕРКАСЬКИХ
ПРИКОРДОННИКІВ
ПРОХОДИЛИ СЛУЖБУ
В АТО
Таку цифру назвав начальник
навчального центру підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної служби «Оршанець» полковник Дмитро Коцеруба.
Із цих військовослужбовців
63 нагороджені державними нагородами, більше 300 – відзнаками місцевої влади. Під час АТО
дістали поранення 47 прикордонників, 15 – загинули.

питання вирішуємо разом із батьками, бо працюємо для їхніх дітей.
Як і в усіх освітніх закладах, у
«Ялинці» є батьківський комітет,
який обирають на зборах. Батьки
допомагають і з ремонтами, і з матеріальним забезпеченням. Вони
мають вільний доступ до дитсадка,
можуть спостерігати, як діти проводять час, яке ставлення до них,
що вони їдять.
– У нас триразове харчування:
сніданок, обід і вечеря. Медична
сестра Вікторія Савіцька наперед
складає збалансоване меню, – продовжує завідувач дошкільного закладу. – Кухар Оксана Задорожня
готує різноманітні страви: тушковану печінку й овочі, рибні котлети й
фрикадельки, котлети, сирники, налисники. На обід – суп, борщ, розсольник, капусняк, зелений борщ
улітку. Пече булочки, пиріжки, ватрушки. У меню є сир, яйця, куряче й свиняче м’ясо, фрукти, соки,
молоко, печиво. Оксані Миколаївні
допомагає кухонний робітник Леся
Рубан. Продукти замовляємо раз
на тиждень, і все свіже й якісне
привозять до комори дитсадка.
Наталія Мартиненко згадала й
про благодійників, а саме про фонд
«Нова Громада», який придбав для
них три 5-літрові каструлі, відремонтував на кухні витяжку, надав
кошти для ремонту коридорів – тепер тут нові шпалери.

– У нашій котельні поламався
димосос, який очищує повітря від
диму й сажі. Зверталися у відділ
освіти, але проблема залишалася
невирішеною. Тож знову попросили
допомоги у фонду, – ділиться Наталія Петрівна своїми турботами. –
Представники «Нової Громади» забрали цей димосос, замінили мотор
та інші запчастини й у кінці вересня
поставили. Але найбільше дякуємо
Віктору Погорілому та благодійному фондові«Нова Громада» за встановлення водоочисної системи для
всіх дитсадків міста! Тепер дітки
споживають чисту, якісну воду, що
так важливо для їхнього здоров’я.
На запитання, про що мріє керівник для свого закладу, відповіла:
– На території нашого дитсадка
є недобудована споруда. Колись,
ще за радянських часів, планували
розширити дитсадок, але все так і
завмерло. Добре було б завершити
це будівництво, тоді мали б більше
місця. Хочемо кращого обладнання
майданчиків, більше ігрових споруд. Маємо лише один павільйон, а
треба хоч два. Діти на прогулянку
виходять щоденно. Коли дощ, то
граються в павільйоні, тісно в одному. А головне мрію, щоб наші вихованці виросли здоровими, успішними людьми, не забували своїх
вихователів і шанували батьків.
Вікторія Білоус

Дорогі
мої земляки!
Перед нами відкривається
ще одна сторінка в
житті Нового 2017 року,
яку маємо протягом року
заповнити лише добрими
справами,
приємними
знайомствами й світлими
помислами. Беріть із
собою
все
найкраще,
мрійте, кохайте, цінуйте
кожну мить!
А Рік Півня нехай обов’язково принесе вам
удачу, достаток, гармонію в стосунках,
а головне – міцне здоров’я, родинне тепло
й такий очікуваний мир у країні. Із Новим
роком вас!

Валентина Приймак,
депутат Жашківської
міської ради

НАЙПОШИРЕНІШИЙ
З ВИДІВ ШАХРАЙСТВА 
ЦЕ МОБІЛЬНИЙ
ОБМАН
Телефон, як і Інтернет, – вірний
помічник шахраїв. Одна з найпоширеніших схем обману – платні
номери. Наприклад, на сайті з
продажу автомобілів публікується дуже вигідне оголошення, під
ним – контакт. Зателефонувавши
за цим номером, людина виявляє,
що з рахунку зникла певна сума
грошей. Набагато гірше, коли
аферисти грають на довірі: телефонують людям на мобільний
або домашній телефон і кажуть,
що їхні близькі потрапили в біду
й допомогти їм можна, заплативши певну суму. Все здається переконливим, бо до жертви навіть
звертаються на ім’я та по батькові (шахраї зазвичай готуються).
Крім того, людині просто не дають оговтатися в стресовій ситуації й тверезо мислити, тому, не
довго думаючи, вона віддає гроші посереднику або перераховує
їх на картку. Дивно, але більшість
жертв навіть не здогадується зателефонувати родичу, який нібито потрапив у біду.
Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із проханням
про пильність і просять дотримуватися елементарних правил
безпеки. Пам’ятайте: навіть якщо
незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, не поспішайте виконувати
його прохання, особливо ті, які
стосуються переказу коштів.

У ЧЕРКАСЬКИХ
ВНЗ ПОМЕНШАЛО
СТУДЕНТІВ НА 1,5%
На початок 2016/2017 навчального року в 16 вищих
навчальних
закладах
Черкаської області всіх рівнів акредитації приступило до навчання
38,6 тис. студентів, це на 1,5%
менше, ніж попереднього навчального року. Денній формі навчання віддали перевагу
27,4 тис. осіб, або 71% від їхньої загальної кількості.
Лави студентства цього року
поповнили 8 тис. осіб, із них навчаються за рахунок державного
бюджету 3,5 тис., місцевих бюджетів – 0,8 тис., фізичних осіб –
3,7 тис. студентів.
Також 2016 року підготовлено
11,4 тис. фахівців, зокрема за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
магістрів – 0,8 тис., спеціалістів –
2,5 тис., бакалаврів – 4,2 тис.,
молодших спеціалістів – 3,9 тис.
осіб.
стор. 3>
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ІЗ 1 ГРУДНЯ 2016 РОКУ ЗРОСЛИ ПРОЖИТКОВИЙ
МІНІМУМ І МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА
Згідно із статтею 7
Закону України «Про
Державний бюджет
України на 2016 рік»,
із 1 грудня розміри
прожиткового
мінімуму підвищено
на 10,3% для
різних категорій
населення, а саме:
● на одну особу – з 1399 грн до
1544 грн;
● для дітей віком до 6 років – з
1228 грн до 1355 грн;
● для дітей віком від 6 до 18 років – з 1531 грн до 1689 грн;
● для працездатних осіб – з
1450 грн до 1600 грн;
● для осіб, які втратили працездатність – з 1130 грн до 1247 грн.
Завдяки підвищенню прожиткового мінімуму збільшено й
розміри мінімальних державних
соціальних гарантій. Це насампе-

ред мінімальна заробітна плата,
мінімальна пенсія, розмір допомоги інвалідам, сім’ям із дітьми
та малозабезпеченим сім’ям,
страхові виплати тощо.
Мінімальна заробітна плата
для працездатних осіб становить
1600 гривень, у погодинному
розмірі 9,59 грн. Тож віднині роботодавці не повинні нараховувати своїм працівникам менше
1600 грн за просту, некваліфіковану працю, за виконану працівником місячну, а також погодинну
норму праці (обсяг робіт).
Тож, якщо розмір окладів
встановлений роботодавцем на
рівні мінімальної зарплати, то
потрібно провести підвищен-

ня розмірів таких окладів із
1450 грн до 1600 грн. За недодержання роботодавцями мінімально встановлених розмірів
зарплати може бути притягнуто
до відповідальності відповідно
до ст. 265 КЗпП.
У зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 грудня
розмір мінімального страхового
внеску збільшився й становить
352 грн (1600 грн х 22%). На рівні
(не менше) мінімального страхового внеску на місяць сплачують
єдиний внесок за себе ФОП –
платники єдиного податку та самозайняті особи («мінімальний
страховий внесок» – сума єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування,
що визначається розрахунково як
добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску,
встановлений законом на місяць,
за який нараховується заробітна
плата (дохід), та підлягає сплаті
щомісяця).

Із збільшенням прожиткового мінімуму збільшиться максимальна величина доходу, на яку
потрібно нараховувати єдиний
внесок на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Тепер максимальна величина
бази нарахування єдиного внеску
становить 40000 грн (25 розмірів
прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
Відповідно збільшився максимальний розмір нарахованого
єдиного внеску, який становитиме
8800 грн (40000 грн х 22%), а при
нарахуванні внеску на зарплату
працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа, – становитиме 3364 грн (40000 грн х
8,41%).
Також підвищення розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму слід обов’язково
враховувати під час проведення
індексації заробітної плати, нарахування лікарняних і допомоги по
вагітності й пологах із 1 грудня.

У СІЧНІ МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ПРОБНЕ ЗНО
Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне
оцінювання триватиме з 10 до 31 січня
2017 року на сайтах регіональних центрів
оцінювання якості освіти. Як повідомляє
Український центр оцінювання якості
освіти, пробне ЗНО проводять для
ознайомлення всіх охочих із процедурою
проведення зовнішнього незалежного
оцінювання, структурою та змістом
тестового зошита, порядком доступу до
пункту тестування й робочого місця.
часть у пробному ЗНО –
важлива складова підготовки до тестування. Завдання, що
створюються у формі предметних

У

тестів, відповідають програмам
зовнішнього незалежного оцінювання, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт, а проце-

Шановні жашківчани!
Із Новим роком Вас
і Різдвом Христовим!
Новий рік –
для багатьох
новий старт.
Дехто захоче
з 1 січня жити
без
образ,
помилок чи поразок, у мирі
й злагоді. Я вам бажаю, щоб ці
добрі наміри здійснилися, а Боже
благословення було незмінним
супутником вашої долі!
Нехай рік прийдешній буде
щедрим
на
щасливі
дні,
багатим на добро й тепло,
обдарує вас міцним здоров’ям
і щоденними успіхами, додасть
сил і натхнення.
З Новим роком!

Олена Хоменко,
депутат Жашківської
міської ради

дура проведення є максимально
наближеною до процедури проведення основного ЗНО.
Кожен зареєстрований учасник зможе взяти участь у пробному ЗНО з української мови та
літератури (1 квітня), а також в
одному із запропонованих предметів за вибором (8 квітня): історії України, математики, біології,
географії, фізики, хімії, англій-

ської, іспанської, німецької, російської, французької мов.
Участь у пробному зовнішньому
незалежному оцінюванні платна.
Вартість одного тестування для
одного учасника визначає кожний
регіональний центр оцінювання
якості освіти окремо.
Реєстрація для проходження
пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для
участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати пробного зовнішнього
незалежного оцінювання не зараховуються як оцінки за державну
підсумкову атестацію та не використовуються для участі в конкурсному відборі під час вступу до
вищих навчальних закладів.

ЗАВДЯКИ НОВІЙ ГРОМАДІ У СПОРТЗАЛІ
ШКОЛИ №4  НОВА ПІДЛОГА
Радіють оновленому
сучасному спортивному залу
діти й учителі Жашківської
загальноосвітньої школи
№4. Віднині аварійна підлога
не заважатиме учням
займатися фізкультурою.
Значна сума коштів і місяць
робіт зробили свою справу.
кого не секрет, що проблема ремон Н ітудляпідлоги
в спортзалі цієї школи не вирішувалася протягом багатьох років. Учні не могли
в повному обсязі займатися фізичною культурою
та спортом. Першочергово стояло питання якості
та надійності покриття, а це великі кошти. Завдяки благодійному фонду «Нова Громада», зокрема
депутатові обласної ради Вікторові Погорілому,
депутатам міської ради цю проблему вирішено за
допомогою співфінансування. Понад 200 тисяч
гривень надав фонд «Нова Громада» і 196 тисяч
гривень виділено з місцевого бюджету, – каже Віталій Бродовенко, начальник відділу освіти Жашківської РДА. – Переконаний: це велика подія не
лише для школи, а й для мікрорайону Городище
й усього міста. Адже тут проводитимуться повноцінні уроки й змагання, що сприятиме розвитку
фізичної культури й спорту Жашківського району.
Як зазначив директор школи В’ячеслав Панченко, старе покриття демонтували батьки, діти
й учителі. Але своїми силами відремонтувати підлогу – непосильне завдання. Фахівці вирівняли
поверхню, тричі зробили стяжку, обладнання було
сучасне, тобто все виконано дуже професійно й
якісно. Придбали покриття, призначене саме для
спортивних підлог, українського виробництва.
– Раніше приміщення ремонтували, але підлога

залишалася старою, із часом стала зовсім непридатною й небезпечною: в деяких місяцях навіть
провалювалася – зносилися дошки, – розповідає
керівник соціальних проектів БФ «Нова Громада»
Віктор Погорілий. – Були різні варіанти вирішення проблеми, серед яких і менш затратні. Однак
зійшлися на думці, враховуючи, що хочемо зробити дійсно гарне сучасне приміщення, не економити. Хоч і недешево вийшло, але це варте того,
бо ж тут не одне покоління дітей займатиметься
фізкультурою, проводитиме спортивні змагання
міського, районного, а то й обласного рівня. Сподіваємося, що ця підлога служитиме довго.
Благодійний фонд «Нова Громада» не вперше
допомагає освітянським закладам, про що йдеться в кожному номері нашої газети. Нещодавно
фонд допоміг відремонтували аварійну стелю в
спортзалі Жашківської загальноосвітній школи
№3. Заступник директора з навчально-виховної
роботи Наталія Жуковська зізналася, що своїми
силами вони ніколи б не зробили стелі. І от тепер,
окрім безпеки, енергозбереження, нова стеля змінила й загальний вигляд приміщення, яке набуло
естетичної привабливості. Це дозволить проводити тут не лише спортивні, а й різні святкові заходи.
Уляна Царюк

НОВИНИ
БЛИЗЬКО
600 АТОВЦІВ
ПРАЦЕВЛАШТУВАЛИСЯ
ЧЕРЕЗ ЦЕНТРИ
ЗАЙНЯТОСТІ
Цього року послугами центрів
зайнятості області скористалося
майже 3 тисячі демобілізованих
військовослужбовців, які брали
участь в АТО.
«За сприяння служби зайнятості 571 особа працевлаштована, – зазначив директор Черкаського обласного центру зайнятості
Григорій Дендемарченко. – Із них
27 отримали одноразово виплату
– допомогу із безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю».
За словами директора, ще
353 особам забезпечено тимчасову зайнятість. 138 осіб проходили професійне навчання за
направленням служби зайнятості. Після його закінчення 99%
одразу працевлаштовані, 2 особи отримали ваучер на навчання й 2 особи працевлаштовані
за рахунок компенсації роботодавцям єдиного соціального
внеску.

У ЖАШКОВІ ХОТІЛИ
ПРОДАТИ ДВА
ГУРТОЖИТКИ
ПІДПРИЄМСТВА
БАНКРУТА
Прокуратура Черкаської області виявила порушення інтересів територіальної громади
Жашкова арбітражним керуючим ТОВ «ВІГ-Жашківський цукровий завод».
Так, арбітражний керуючий
зазначеного підприємства з метою продажу й отримання неправомірної вигоди включив до
складу ліквідаційної маси два
гуртожитки й трансформаторну
підстанцію, що обслуговує більше 400 побутових споживачів
і 12 суб’єктів господарювання
Жашкова.
Ці об’єкти потрібно було передати до комунальної власності
міста, адже, згідно з вимогами
чинного законодавства України,
в разі банкрутства державного
підприємства об’єкти належного йому державного житлового
фонду, зокрема гуртожитки, передаються в установленому порядку до комунальної власності
відповідної територіальної громади.
Однак внаслідок дій арбітражного керуючого гуртожитки
2015 року були реалізовані на
аукціоні з продажу майна підприємства-банкрута.
Оскільки дії арбітражного керуючого містять ознаки кримінального правопорушення, прокуратура області за вказаним
фактом розпочала кримінальне
провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2
(зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні
послуги) Кримінального кодексу
України. Його розслідування доручено слідчим органам Головного управління Національної
поліції у Черкаській області.
Результати незаконно проведеного аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ
«ВІГ-Жашківський
цукровий
завод» Господарський суд Черкаської області визнав недійсними.
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ЗУСТРІЧАЙТЕ РІК ПІВНЯ В ЧЕРВОНИХ
І ЗОЛОТИСТИХ КОЛЬОРАХ
Символ наступного року – півень вогняної
стихії. За східним календарем червоний
півень стане повноцінним володарем із
28 січня. Символ ранкової зорі посприяє всім
людям у їхніх починаннях, принесе успіх.
Однак сподіватися на те, що майбутній рік
буде спокійним і збалансованим, не варто.
івень – врівноважений і
сміливий птах, але його
приналежність до стихії вогню вносить деякі зміни. Тож у
прийдешньому році доведеться
пережити емоційне напруження, адже вогненність півня надає йому войовничих якостей.
У результаті всі переживання
принесуть вигоду й матеріальне
благополуччя, бо ж півень символізує достаток і перемогу в
будь-яких починаннях. Для цього
треба бути працьовитим і напо-

П

легливим, тоді цей рік обов’язково принесе вам удачу.

ти Новий рік у колі сім’ї та друзів.
Не бійтеся запрошувати багато
людей: чим більше, тим веселіше.
Де зустрічати Новий рік – не так
важливо, головне – компанія і
святковий настрій. Подарунки не
купуйте дорогі, можна цілком
обійтися невеликими презентами,
адже важлива увага, а не вартість
дарунка. На цей Новий рік не рекомендують летіти в далекі країни,
краще відкласти поїздку на потім.

Півень – птах сімейний
Зустріч 2017 року має відповідати його символу. Відкладати
оформлення будинку, вибір сукні
та подарунків на останню хвилину
не варто, вогняна птиця не схвалює легковажності.
Насамперед врахуйте, що півень – птах сімейний, який цінує
і охороняє спокій близьких. Тож
астрологи рекомендують зустріча-

Новорічна символіка
сподобається
господарю року
Задобрити півня можна, прикрасивши свій будинок у його колірній гамі. Вітаються всі відтінки
червоного, яскраво-оранжевого й
насиченого зеленого кольору.
Якщо у вас є час, бажання й
фантазія, можна зробити своїми
руками панчохи для подарунків,

РІЗДВЯНИЙ ВІНОК  КРАСИВИЙ
СИМВОЛ СВЯТА
Вінки з’явилися ще в давні дохристиянські
часи в культурі етрусків, а пізніше міцно
вкоренилися в Римській імперії. Носили
їх на голові не просто як оригінальну
прикрасу, а як символ влади – вінок
був своєрідною діадемою. Однак у
християнській культурі ці витвори набули
зовсім іншого значення.
араз різдвяний вінок – типова прикраса в будинках у передріздвяний час, зроблений пере-

З

важно з ялинових гілок із чотирма
свічками. Його закріплюють вертикально або встановлюють на стіл.

АНЕКДОТИ
Що ти подарував дружині на Новий рік?
– Путівку в Таїланд.
– А вона що тобі?
– Полетіла!
✱✱✱
– Мамо, мамо! Ялинка горить!
– Синку, не горить, а сяє.
– Мамо, мамо! Штори сяють!
✱✱✱
– Коханий, я так хочу на Новий рік шубу...
– Моя ти господарочка! Завтра ж піду куплю буряк і оселедець!
✱✱✱
Збираються пpогpамісти зустрічати Новий
рік. Уже розлити пиво, і тyт один говорить:
– Я хочy сказати тост. Давайте вип’ємо за
мого найлютішого ворога. І нехай у прийдешньому році в нього бyде грошей у десять pазів більше, ніж y мене!
І, обвівши поглядом здивовані обличчя
друзів, додає:
– За Білла Гейтса!

У першу з чотирьох неділь Адвенту
(Різдвяного посту) запалюють свічку, наступного тижня – другу й т. д.
Різдвяний вінок введений у різдвяні традиції гамбурзьким лютеранським теологом Іоганном Гінріхом Віхерном, сім’я якого взяла на
виховання декількох дітей із бідних
родин. В Адвент малі постійно за-

гантний вигляд. Така стриманість
у кількості прикрас та їхні кольори
зараз у моді. Вітаються саморобні
фігурки тварин. Якщо є діти, можна повісити на ялинку трохи цукерок у золотистих обгортках.
Не забувайте одне просте правило: все повинно бути в міру. Не
перестарайтеся з прикрасами, що
свідчитиме про несмак.

питували вихователя, коли ж настане Різдво. Щоб діти могли рахувати дні до Різдва, 1839 року Віхерн
змайстрував зі старого дерев’яного
колеса вінок, прикрашений двадцятьма чотирма малими червоними
й чотирма великими білими свічками. Щоранку в цьому вінку діти
запалювали по одній маленькій
свічці, до яких по неділях додавали
велику свічку. Так вони могли самі
порахувати, скільки ж днів залишилося до Різдва.
Ця ідея настільки сподобалася оточенню, що незабаром міцно
вкоренилася в Лютеранській церкві. Опісля звичай перейшов і в інші
християнські деномінації.
У символіці різдвяного вінка виділяють кілька значень. Спочатку

збільшення світла у вінку символізувало очікування народження
Христа, «світла миру». До цього
додалися значення, обумовлені
круглою формою, символікою вінка, зеленню хвої, кольором свічок
і декоративних стрічок. Різдвяний
вінок із чотирма свічками асоціюється з земною кулею й чотирма
сторонами світу. Коло символізує
вічне життя, яке дарує Воскресіння, зелень – колір життя, а свічки –
світло, яке освітить світ у Різдво.
Католицькі різдвяні вінки часто
прикрашають трьома фіолетовими
і однією рожевою свічкою відповідно до літургійних кольорів богослужінь Адвенту. Рожеву свічку запалюють у третю неділю Адвенту, яка
носить назву Gaudete (Радійте!).

РЕЦЕПТИ СТРАВ ДО НОВОРІЧНОГО СТОЛУ
Напередодні Нового року
в усіх виникає питання,
що ж приготувати на
святковий стіл або чим
здивувати гостей і свою
сім’ю. Адже має бути
не тільки смачно, а й
красиво. Щоб око радувало
й вписувалося в тематику
свята, пропонуємо кілька
новорічних страв.
Шапка Діда Мороза
Складові: консервована кукурудза – 1
банка; гриби – 300 г, куряче яйце – 5 штук;
твердий сир – 200 г; помідор – 400 г; сіль,
майонез за смаком; часник – 3 зубчики; олія
для смаження;
Приготування. Зварити яйця, одне натерти, а в інших відокремити жовток від білка.
Половину помідорів нарізати невеликими

✱✱✱
Новий рік, святковий стіл. Зі столу падає
виделка. Батько сімейства, ледь не перекидаючи стіл, ловить виделку в сантиметрі
від підлоги.
– Фу, слава Богу, більше ніяких гостей не буде.
І тут в кімнату входить дочка й каже:
– Тату, тату! Тьотя Соня в ліфті застрягла.
✱✱✱
Здрастуйте, Дідусю Морозе! Можливо, я торік неправильно написав слово
Роrsсhе...

кульки з ниток і різнокольорові
гірлянди. Так ви додасте своєму
житлу унікальності й індивідуальності, що обов’язково порадує
гостей.
Символіка півня буде не зайвою на святі. У будинку доцільно поставити плетені або плюшеві півники. Можна зробити
декоративне гніздо й покласти в
нього яблука, мандарини, шоколадні яйця й горішки.
На вхідних дверях почепіть
різдвяний віночок. Зробіть його з
ялинових гілочок, червоних іграшок, перев’яжіть золотистою й
червоною стрічками. І вже з вулиці буде видно, що в цьому домі
панує святковий настрій.
Для ялинки найкраще підійдуть
іграшки червоного й золотистого
кольорів, вогники й мішура. Нехай
прикрас буде небагато, але ваша
ялинка матиме стильний і еле-

шматочками. Гриби обсмажити на олії до
повної готовності. Жовтки нарізати невеликими шматочками, сир натерти.
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Змішати разом кукурудзу, гриби, помідори, сир і жовтки. Солимо, перчимо й додаємо
майонез і давлений часник. Викладаємо на
тарілку салат у формі гірки.
Решту помідорів ріжемо невеликими шматочками. Білок натерти. Посипати нашу гірку помідорами, знизу прикрашаємо білком.
Зверху зробити бубон для шапки.
Надзвичайно смачний і справді новорічний салат, який усі захочуть спробувати.
Салат «Хлопавка»
Складові: ковбаса молочна – 300 г; гриби –
300 г; горіхи волоські – 100 г; яйця – 5 штук;
гранат – 1 штука; цибуля – 1 штука; майонез,
сіль, перець – за смаком; зелень, кукурудза
консервована, буряковий сік – для прикраси.

Приготування. Ковбасу натерти на тертці
й викласти на харчову плівку прямокутником
і змастити майонезом. Зварені яйця почистити й натерти, викласти поверх ковбаси й
змастити майонезом. Частину тертого білка
й жовтка залишаємо для прикрашання.
Цибулю нарізати невеликими шматочками. Обсмажити гриби з цибулею й викласти
на яйця, змастити майонезом. Крупно подрібнені горіхи викласти на гриби, зверху –
майонез. Половину зерен граната висипаємо на горіхи.

Формуємо рулет і кладемо в холодильник.
Після того як рулет настоїться в холодильнику, змащуємо майонезом. Решту білків
ділимо на 2 частини, одну з яких фарбуємо
буряковим соком. Прикрашайте хлопавку на
ваш смак або як на картинці, використовуючи решту складових.
Закуска «Хвіст павича»
Складові: баклажани – 3 штуки; огірки –
2 штуки; помідори – 3 штуки; сир – 200 г;
часник – 3 зубчики; маслини – половина
банки; сіль, майонез – за смаком; оливкова олія – для смаження; зелень, борошно.

Приготування. Баклажани нарізати
кільцями, посолити й залишити на 20 хв.
Обваляти баклажани в борошні й обсмажити. Огірки порізати кільцями. Помідори ріжемо кільцями, а оливки – навпіл.
Часник вичавити через часничницю, сир
натерти на тертці. Змішуємо сир, часник,
майонез.
Викласти закуску в формі хвоста павича. Перший шар – баклажани. Зверху
змастити майонезом, покласти помідор,
потім огірок і половинку оливки. Можна
прикрасити зеленню, як на картинці.
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