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– Вікторе Григоровичу, які 
пріоритети маєте у своїй де-
путатській діяльності і в чому 
вона проявилась за минулий рік 
роботи? 

– Спочатку я був переконаний, 
що депутат – це можливості, а 
вже набутий досвід показав, що 
це – окрема клопітка робота, яка 
повинна стати своєрідним міст-
ком між людьми і виконавчою 
владою. Звісно, коли береш на 
себе відповідальні зобов’язання, 
то запитуєш себе: чи зможеш ре-
алізувати задумане, яку користь 
цим принесеш громаді, як люди 
оцінять і чи підтримають твої рі-
шення. До того ж розумієш, що 
кожен власний успіх чи поразка – 
це й авторитет підприємства, на 
якому працюєш. 
При підготовці до сесій мною 

було подано на розгляд більше 
трьох десятків питань, порушених 
за зверненнями активів міської і 
сільських громад, окремих гро-
мадян, оформлено та направлено 
відповідні депутатські запити і 
звернення голові обласної ради, 
державної адміністрації, а також 
у відповідні профільні відомства. 
Ці питання стосувались розвитку 
соціальної сфери, проблем регі-
ону, пов’язаних з бюджетним фі-
нансуванням, залучення кошів на 
функціонування чи ремонти тих 
чи інших об’єктів життєдіяльності 
Жашківського району та нашого 
міста. І, звичайно ж, моя депутат-
ська діяльність була спрямована 
на захист інтересів жителів мого 
округу. А оскільки мій округ – мі-
сто Жашків, то йому й приділя-
лась особлива увага. Хоча про-
тягом минулого року надавалась 
підтримка і деяким сільським 
закладам, мешканцям сіл, котрі 
звертались із проханням про до-
помогу.

Про всі проблеми знаю безпо-
середньо, бо з ними ознайомлю-
ючись, вивчаю кожен конкретний 
випадок. Зустрічаюсь з людьми 
на місцях їх роботи чи громад-
ських зібраннях, відвідую сесії 
районної та міської рад, маю 
співпрацю з депутатами. Щотиж-
ня проводжу особисті прийоми 
громадян. Із наболілими питання-
ми до мене звертаються не лише 
різні установи чи заклади міста, а 
й жителі округу, яким в міру сво-
їх можливостей та повноважень 
допомагаю.

– Які проблеми найбільше 
турбують людей, котрі звер-
таються до депутатської 
приймальні сьогодні? І як вда-
ється надавати всю оту чи-
малу підтримку, про яку ми 
знаємо?

– Щодо можливостей надання 
допомоги, то вони знаходяться 
завдяки поєднанню депутатських 
повноважень, роботи керівника 
підприємства й благодійної діяль-
ності за підтримки БФ «Нова Гро-
мада». 
За 2016 рік було надано ма-

теріальної допомоги окремим 
потребуючим людям на суму 
більше 178 000 гривень. Під час 
особистих прийомів громадян 
досить часто звертаються люди, 
які мають проблеми зі здоров’ям, 
коли кошти потрібні на серйозне 
лікування чи операцію. У таких 
випадках у благодійному фонді 
завжди намагаємось знайти кош-
ти. Наприклад, 27 осіб отримали 
від «Нової Громади» допомогу на 
лікування онкозахворювань, були 
перераховані кошти для 24 інвалі-
дів, котрі потребували термінових 
операцій, надано допомогу 4 по-
терпілим в ДТП. Ще у десяти ви-
падках звернень батьки отримали 

фінансову підтримку на лікування 
дітей.
Маючи розуміння того, що здо-

ров’я людей – найцінніше і вели-
кою мірою залежить від профі-
лактичних заходів, організовуємо 
відповідні благодійні акції. Зо-
крема, оскільки в Жашківсько-
му районі складна ситуація із 
онкозахворюваннями, приділя-
ється увага наданню можливо-
стей безкоштовного обстеження. 
Так, влітку на території підпри-
ємства «Напої Плюс» чотири дні 
працював мобільний мамограф, 
наданий Черкаським обласним 
онкодиспансером за кошти бла-
годійного фонду. Двісті жінок 
перевірили стан свого здоров’я. 
Під час мамографії було виявлено 
один випадок злоякісної пухлини 
та 26 – доброякісних новоутво-
рень. Дані жінки були направлені 
для подальшого обстеження та лі-
кування. На прохання жашківчан 
такі акції мамографічного та ін-
ших видів обстежень продовжать-
ся і надалі. 

– Окрім допомоги на лікуван-
ня, чи надає благодійний фонд 
«Нова Громада» іншу підтримку 
жителям округу ?

– Так, підтримуємо активних, 
ініціативних людей, котрі роблять 
хороші справи. Наприклад, нада-
вались кошти для того, щоб обда-
ровані діти могли взяти участь в 
творчих конкурсах та спортивних 
змаганнях не тільки на районному 
чи обласному, а й на міжнародному 
рівні за кордоном. Підтримка обда-
рованих дітей – один з першочерго-
вих напрямків роботи благодійного 
фонду «Нова Громада», започатко-
ваний з перших днів його роботи.
Виділялась фінансова допомога 

і на видавництво збірки віршів для 
дошкільнят. Матеріальна підтрим-
ка надавалась «Дому добра», що 
в селі Сорокотяга, який огорнув 
теплом і турботою потребуючих у 
цьому дітей. 
Приділялась увага і іншим звер-

ненням. Є люди, котрі страждають 
від постійної скрути. Двом таким 
громадянам благодійний фонд 
надав матеріальну підтримку. На 
жаль, потрапляють люди і в непе-
редбачувані надзвичайні ситуації. 
Так, було надано допомогу трьом 
сім’ям на відновлення житла після 
пожеж.

– Що відчуваєте під час спіл-
кування з людьми, адже не 
завжди і не всім можна допо-
могти, як того очікують?

– Так, звернення і прохання об-
говорюємо, доводиться обирати 
пріоритети, бо всім і враз надати 
допомогу неможливо. Благодій-
ний фонд «Нова Громада» бере на 
себе основний обсяг фінансових 
витрат, адже для того він і ство-
рений, аби допомагати людям. Але 
є ще низка програм місцевого, 
обласного, державного значення. 
Тож деякі питання знаходять ви-
рішення і завдяки їх дії, і тут де-
путатська діяльність відіграє не-
замінну роль. 
Депутатський прийом грома-

дян – це дуже відповідально, і не 
так легко іноді вирішити питання, 
з якими до тебе звертаються.

 Колись на депутата сподівалися 
як на людину, яка є носієм закон-
ності, намагались бачити в ньому 
захисника своїх прав. Нині люди 
зневірилися, і коли до тебе при-
ходить людина з надією в очах, то 
хочеться, щоб ця надія не тільки не 
згасла, а й отримала новий вогник. 
Одні люди залишають депутат-
ську приймальню задоволеними, з 
легкою душею, а хтось, можливо, 
із іншими думками. І, знаєте, кож-
ного з них можна зрозуміти. Адже 
ніхто не йде до приймальні щасли-
вим, аби просто поговорити. Йдуть 
люди із проблемами, наболілими. Їх 
тривожний тягар з дня в день пере-
дається тобі, і тільки в такі хвилини 
ще більше усвідомлюєш, яку маєш 
відповідальність перед такими 
людьми, жалкуєш, що іноді можли-
вості обмежують бажання надати 
допомогу усім і в усьому. 
Позитив у тому, що, спілкуючись 

з людьми, поглиблюєш розуміння 
всього, що відбувається в реаліях 
сьогодення, знаходиш іноді нові 
рішення в, здавалось би, досить 
заплутаних питаннях.

– Повернімося до питання 
депутатської діяльності без-
посередньо в обласні раді. Ви 
працюєте в постійній комісії з 
питань соціально-економічно-
го розвитку, бюджету та фі-
нансів. Що конкретно вдалося 
зробити за минулий рік, скіль-
ки коштів залучити в інфра-
структуру нашого району і, 
зокрема, міста?

– Наповнення районного та 
міського бюджетів минулого 
року було більшим, ніж 2015 
року, насамперед за рахунок 
зміни оподаткування. У спілку-
ванні з депутатами місцевих рад 
ми обговорили основні пробле-
ми, зокрема нашого міста. Най-
більшою з них на той момент 
стала необхідність будівництва 
нового колектора, оскільки ситу-
ація з відкачуванням каналізаці-
йних відходів на поля фільтрації 
була вкрай критичною. Вирішен-
ня питання потребувало коштів 
в сумі близько 3,5 мільйона 
гривень. Отож за ініціативи і за 
кошти місцевого бюджету місь-
кою радою була розроблена про-
ектна документація, подана до 
відповідних обласних структур, у 
відділ капітального будівництва 
з метою одержання фінансової 
підтримки. Дане питання перебу-
вало у мене, як депутата облас-
ної ради, на постійному контро-
лі. І в результаті місто Жашків 
на умовах співфінансування от-
римало більше трьох мільйонів 
з екологічного фонду на реалі-
зацію проекту. Варто зазначити, 
що тут важливу роль відіграли 
не лише докладені мною зусил-
ля, а й підтримка усіх депутатів, 
які представляють наш район в 
обласній раді. І це підтвердило 
істину, що тільки спільно можна 
впевнено досягати поставлених 
цілей. 

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ: 
Я ДОРОЖУ ДОВІРОЮ 
ЖАШКІВЧАН, ТОМУ 
НІКОЛИ НЕ ЗУПИНЯЮСЬ НА 
ДОСЯГНУТОМУ, ЯКЩО БАЧУ, 
СКІЛЬКИ ВАЖЛИВИХ СПРАВ 
ЩЕ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ
Депутата Черкаської обласної ради 
Віктора Григоровича Погорілого добре 
знають жителі міста і району. Директор 
з виробництва ТОВ «Напої Плюс», керівник 
соціальних проектів БФ «Нова Громада», 
просто людина, в якій відчувається 
сильна особистість. Сьогодні наша 
розмова з Віктором Григоровичем про його 
депутатські будні, підсумки за рік минулий 
і погляди на перспективу.

Шановні читачі! 
Газета «Нова Громада» запроваджує 
рубрику «Юридичні кон суль тації». Свої 
запитання надсилайте на електронну 
адресу pogoriliy@nova-gromada.com.ua або 
телефонуйте за номером (04747) 6-00-41.
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Варто відзначити і те, що в ре-
зультаті отримання такої фінансо-
вої допомоги у міському бюджеті 
були заощаджені кошти, котрі 
знайшли нове спрямування – на 
благоустрій та розвиток інфра-
структури міста. Отож можна ска-
зати, що користь для громади мі-
ста від спільних зусиль і зроблених 
справ отримана досить вагома.
Також хочу відзначити, що ко-

жен з депутатів мав свій грошовий 
фонд, яким розпорядився для по-
треб свого округу. Мною було при-
дбано шість ноутбуків у комп’ютер-
ний клас на суму 50 тисяч гривень 
для міської школи №5. На суму 
25 тисяч, на прохання керівників 
дитячих садків та шкіл, придбано 
сміттєві баки, яких вони, виявля-
ється, потребували не один рік. Ще 
25 тисяч вкладено у справу озеле-
нення міста. На 50 тисяч гривень 
надано допомогу Жашківському 
аграрному ліцею у заміні вікон в 
гуртожитку. В цілому було спрямо-
вано на потреби соціальної сфери 
та інші важливі питання більше 176 
тисяч гривень. В тому числі 24 600 
гривень виділено малозабезпече-
ним особам, на лікування та на за-
купівлю медичних препаратів.

– Ваша депутатська робота і 
благодійна діяльність невід’ємні. 
Одним з особливо помітних на-
прямків такої роботи був проект 
БФ «Нова Громада», спрямований 
на забезпечення жашківчан якіс-
ною питною водою… 

– Ще перед початком виборчої 
кампанії наш благодійний фонд про-
вів дослідження питної води в Жаш-
кові. Про кожен крок у цій справі 
ми неодноразово розповідали у по-
передніх номерах нашого видання. 
Результати показали, що колодязна 
вода взагалі не придатна для спо-
живання. У воді було виявлено пе-
ревищення бактерій групи кишкової 
палички, в деяких колодязях у ба-
гато разів. З водопровідною водою 
ситуація була кращою, але все-таки 
не без недоліків. Тож ухвалили рі-
шення: за кошти благодійного фон-
ду всі шість дошкільних навчальних 
закладів міста забезпечити якісною 
водою для приготування харчування 
та пиття. І сьогодні всі жашківські 
дитсадки мають спеціальне облад-
нання, завдяки якому діти вжива-
ють якісну воду.

 Про те, що справу оцінили ке-
рівники ДНЗ і батьки дітей, свідчив 
насамперед той факт, що почали 
надходити прохання надати таку 
ж допомогу від інших навчальних 
закладів. Зокрема, на перспективу 
розглядаємо можливості встанов-
лення систем водоочистки в хар-
чоблоки усіх міських шкіл. 
А загалом для покращення за-

безпечення населення міста якісною 
питною водою за моєї ініціативи та 
групи депутатів міської ради до бю-
джету на 2017 рік передбачено 2,5 
мільйона гривень на будівництво 
водогону в тих районах міста, де во-
домережа поки що відсутня. 

– Взагалі, у рамках соціаль-
них проектів благодійного фон-
ду приділяється багато уваги 
дитячим садочкам і школам…

– Так, адже ми розуміємо, що 
виховання і навчання дітей бага-

то в чому залежить і від умов, у 
яких вони зростатимуть і пізна-
ватимуть світ. На таку допомогу 
благодійним фондом «Нова Гро-
мада» за мого сприяння як керів-
ника благодійних проектів було 
спрямовано 1 233 632,53 гривні. 
Із них 199 255,94 гривні виділе-

но для дитячих садочків Жашко-
ва. За ці кошти було встановлено 
водоочисні системи, закуплено 
будівельні матеріали, в окремих 
закладах зроблено ремонтні робо-
ти, в деяких дитсадках проведено 
заміну вікон, встановлено нову ку-
хонну витяжку у ДНЗ №5 та нада-
но бактерицидне обладнання для 
дитячих кімнат, у ДНЗ №2 – онов-
лено димнасос у котельні та відре-
монтовано витяжку на харчоблоці. 
Надходили й прохання про перед-
плату періодичної преси, закупів-

лю посуду та інші звернення, за 
якими теж надано допомогу бла-
годійним фондом «Нова Громада». 
На новорічні свята для вихованців 
усіх шести дитячих садочків міста 
надано подарунків на суму 97 803 
гривні. На прохання дошкільного 
закладу, що в с. Леміщиха, заку-
плено штучну ялинку.
Школи теж не були обділені 

увагою. Для вирішення їх про-
блемних питань було надано ми-
нулого року фінансову підтримку 
на суму 420 389,93 гривні. Виді-
лялись кошти на капітальні і по-
точні ремонти приміщень, в тому 
числі заміну вікон і дверей, та на 
інші потреби для створення ком-
фортних умов закладів, на буді-
вельні матеріали та відповідні 
різноманітні роботи, що прово-
дились у літній період. Із робіт 
особливо вагомого обсягу можна 
назвати капітальний ремонт сте-
лі спортивної зали ЗОШ №3 на 
суму понад 100 тисяч гривень, а 
в школі №4 більш як на 200 тисяч 
відремонтовано підлогу спортза-
лу. 
Не відмовляли у підтримці й 

сільським школам. Так, у Литви-
нівській ЗОШ було замінено вікна 
на суму 8320 гривень, а в Лемі-
щиській – на суму 7161 гривня. 
Окрім того, в минулому році 

проведено ремонт сходового май-
данчика музичної школи на суму 
більше 47 тисяч гривень. А також 
закуплено та передано до музич-
ної школи звукопідсилювальну 

апаратуру, яка коштує 33 тисячі 
гривень.
Жашківському аграрно-техноло-

гічному професійному ліцею було 
придбано м’ячі, а також оплачено 
фарбу для оздоблення спортивного 
залу на суму 5334,70 гривні.

– Вже з цього переліку зрозу-
міло, що довіра здобувається 
великими і маленькими справа-
ми. Водночас соціальні проек-
ти діють і в інших напрямках… 

– Ми завжди відкликались на 
прохання допомогти нашим за-
хисникам і їхнім родинам. 
Надаємо допомогу військовим 

АТО, в закупівлі запасних частин, 
проведенні ремонту, закупівлі шин 
на бойові та волонтерські автівки, 
передачі інших необхідних речей 
та питної води. 

Продовжується співпраця з на-
вчальним центром прикордонної 
служби Оршанець, для потреб 
центру було закуплено будівельні 
матеріали, а також воду на суму 
87 843,72 гривні.
Виконавчому комітету Жашків-

ської міської ради було виділено 
кошти в сумі 82 609 гривень на 
організацію Дня міста, освітлен-
ня вулиць, встановлення дитячого 
майданчика. Надавалась цього 
року і допомога у придбанні про-
дуктових наборів для категорійних 
верств населення, в тому числі 
вдовам ліквідаторів ЧАЕС, інвалі-
дам, ветеранам війни і праці, пі-
допічним стаціонарних відділень 
територіального центру обслу-
говування громадян. В рамках 
благодійних проектів постійно на-
дається й інша різноманітна допо-
мога людям поважного віку.
Окрім того, на прохання пра-

цівників стаціонарних відділень 
територіального центру обслуго-
вування громадян було закупле-
но обладнання для забезпечення 
гарячою водою. За минулий рік 
терцентр отримав допомогу на 
20 446,34 гривні. 
Приділяється увага благодій-

ним фондом і районній раді вете-
ранів. Зокрема, надавалась під-
тримка в організації свят та інших 
заходів, на передплату газет. 
Звертаються з проханнями і ре-

лігійні громади, тож для одного з 
храмів міста та церкви села Баш-
течки було виділено кошти на бу-

дівельні матеріали на суму 9640 
гривень.
Загалом у 2016 році на благо-

дійність БФ «Нова Громада» ви-
тратив майже 1 500 000 гривень.

– Ви як депутат, керівник 
соціальних проектів вболіває-
те за те, аби стало цікавішим 
і змістовнішим дозвілля нашої 
молоді…

– Так, вважаю це питання дуже 
важливим. Для школярів працює 
будинок творчості, і це добре. Є 
спортивні клуби. Однак на при-
кладі інших міст можна побачити 
й інші можливості для культурного 
та активного здорового відпочин-
ку. Сучасних закладів, де можна 
було б з користю цікаво провести 
вільний час, у нас немає. 
Маємо ідеї, які потребують ве-

ликих фінансових затрат та які б 
хотілось втілити в життя спільними 
зусиллями з районною та міською 
владою, спонсорами, підприєм-
ствами і підприємцями. Якщо така 
активність буде, то, як депутат, 
директор підприємства і керівник 
соціальних проектів благодійного 
фонду, обіцяю долучитись фінан-
совою підтримкою.
Прикро дивитись на примі-

щення кінотеатру «Космос», там 
усе старе, демонтоване. У ньому 
можна було б створити умови для 
перегляду фільмів у форматі 3D. 
Невеликий зал, на 50-70 місць, 
але зручний, затишний, до якого б 
поспішали малі й дорослі відвіду-
вачі. Частину приміщення можна 
було б відвести під зону відпочин-
ку, облаштувати справжнє дитяче 
кафе. Так хочеться, щоб у центрі 
Жашкова був культурний заклад, 
де можна випити чашку кави чи 
чаю (жодного алкоголю), з безко-
штовним інтернетом, щоб молодь, 
сім’ї з дітьми, гості міста могли ці-
каво проводити дозвілля.
Ще більш затратна ідея – будів-

ництво басейну. Але ж не секрет, 
що заможніші жашківчани їдуть 
разом з дітьми до Білої Церкви, 
аби відвідати заняття в басейні, 
або люблять організовувати від-
починок в аквапарку в столиці. 
Та багато дітей про таке лише 
мріють. А заняття в басейні – не 
тільки відпочинок, а й турбота 
про здоров’я. У невеликому, але 
сучасному басейні можна було б 

зробити 25-метрові доріжки для 
любительських і професійних тре-
нувань, залучити до робити трене-
рів-фахівців. Популярністю такий 
спортивний і розважальний об’єкт 
користувався б однозначно і слу-
гував би візитівкою міста.
Проекти здаються зараз більше 

схожими на мрію, бо потребують 
не одного мільйона коштів, але 
вже мали обговорення серед де-
путатів. 

– У кожній роботі є свої труд-
нощі. Які для вас найбільш від-
чутні, чи були протягом року 
нездоланні перешкоди та роз-
чарування?

– Катастрофічно бракує часу. 
Робота на підприємстві, засідання 
комісії, сесії обласної ради, благо-
дійна діяльність. Все це захоплює 
бажанням працювати, та водночас 
вимагає зусиль і зосередженості. 
А все охопити, скрізь бувати не 
завжди виходить. Не можу до-
пустити, щоб одна якась зайня-
тість негативно впливала хоч би 
на один напрям моєї діяльності, 
бо відповідаю за виробництво, за 
людей і за свої обіцянки. Це те, що 
стосується труднощів.
Щодо розчарувань, то це – об-

меження можливостей. На жаль, 
у депутата обласної ради не так 
багато важелів, щоб вплинути на 
певні складні ситуації. Хотілося б 
мати більше можливостей для ух-
валення потрібних рішень на благо 
округу і, що теж важливо, більшої 
ініціативності на місцевому рівні 
влади та підприємливих людей.

– З яким настроєм працюва-
тимете в році новому?

– Я дорожу довірою жашківчан, 
тому ніколи не зупиняюсь на до-
сягнутому, якщо бачу, скільки 
важливих справ ще потрібно зро-
бити Є чимало питань, і жодне з 
них неважливим назвати не мож-
на. Зрозуміло, без фінансового 
ресурсу жодну ідею чи справу 
втілити в життя неможливо. Робо-
та підприємства теж потерпає від 
негараздів у країні і різноманітних 
кризових ситуацій. Та попри все, 
те, що обіцяли і запланували за-
здалегідь, будемо намагатись ви-
конати по максимуму. 
Озираючись назад, бачу, як 

усе було непросто, та все-таки 
є результат, і це додає наснаги. 
Бо бути депутатом – це не тіль-
ки брати участь у сесіях, вносити 
пропозиції, а й вміти приймати 
рішення і спрямовувати зусилля 
так, аби інші були переконані в 
їх необхідності і важливості. Де-
путат повинен мати особливе по-
чуття обов’язку перед виборцями, 
бо люди добре оцінюють те, що 
відчувають, а не те, про що про-
сто говориться. І повинно бути 
бажання працювати та проявляти 
ініціативу для проведення змін з 
метою покращення життя громад. 
Це стосується всіх. Треба розро-
бляти більше дієвих проектів, на 
які залучати більше фінансування 
обласного, державного бюдже-
тів, не виключено й міжнародних 
фондів, які надають підтримку 
розвитку місцевих громад. Тоді 
та співпраця, про яку багато мо-
виться, буде справді міцною і діє-
вою, то й проблем стане менше, а 
оптимізму тільки додаватиметься.

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ: 
Я ДОРОЖУ ДОВІРОЮ ЖАШКІВЧАН, ТОМУ НІКОЛИ 
НЕ ЗУПИНЯЮСЬ НА ДОСЯГНУТОМУ, ЯКЩО БАЧУ, 
СКІЛЬКИ ВАЖЛИВИХ СПРАВ ЩЕ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ
Продовження. 
Початок на стор. 1
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а початку депутатсько-
го шляху була окрилена й 

упевнена, що зроблю все заплано-
ване, –  згадує Валентина Анато-
ліївна. – Найважливішим було об-
лаштування вуличного освітлення, 
ремонт доріг і тротуарів. Хотіла 
об’єднати депутатів і громаду для 
реалізації нових цікавих ідей задля 
розвитку міста. Саме тоді пропону-
вала депутатам разом із представ-
никами громадських організацій, 
місцевого бізнесу й фахівцями 
об’єктивно оцінити стан усіх об�
єктів благоустрою Жашкова й за 
результатами аналізу сформува-
ти стратегію розвитку міста не на 
одну каденцію, а на довгострокову 
перспективу. Адже містяни мають 
знати й розуміти послідовність на-
шої роботи, наприклад, коли заас-
фальтують їхню вулицю. На жаль, 
моя ініціатива не отримала бажа-
ної підтримки.
Усе ж таки завдяки власній 

ініціативі Валентина Приймак 

привернула увагу депутатів, чле-
нів виконавчого комітету до стану 
не тільки центральних вулиць, а й 
віддалених, периферійних. 

– На окрузі, де я обрана де-
путатом, встановлено освітлен-
ня. Це на Весняній (Колгоспній) і 
прилеглих до неї вулиць. На ву-
лиці Набережній відремонтовано 
дорожнє покриття щебеневою 
сумішшю, – підсумовує зроблене 
протягом року депутат. – Адже 
найчастіше люди звертаються із 
проблемами облаштування ву-
личного освітлення, дорожнього 
покриття. Для потреб моїх ви-
борців удалося залучити кошти 
обласного бюджету (з депутат-
ського фонду депутата обласної 
ради Віктора Погорілого) для 
лікування інвалідів І та ІІ груп, 
а також виділити допомогу від 
«Нової Громади» учаснику АТО та 
для пластичної операції дитини. 
Валентина Приймак – автор та 

ініціатор Положення про порядок 

подання та розгляду електро-
нних петицій. На сьогодні кожен 
громадянин Жашкова, який має 
доступ до мережі Інтернет, може 
звернутися до міської ради за 
допомогою електронних петицій, 
зареєструвавшись на сайті «Єди-
на система місцевих петицій» 
(e-dem.in.ua). Створивши відпо-
відну петицію й у разі набрання 
підтримки (100 голосів), можна 
вносити конкретні пропозиції для 
розбудови рідного міста. Також 
депутатка внесла зміни до регла-
менту (основного нормативного 
документу) міської ради. Не мен-

ше завдань ставить перед собою 
й на цей рік. 

– За результатами проведених 
випробувань якості питної води 
з колодязів міста, здійснених за 
кошти благодійного фонду «Нова 
Громада», разом із депутатом 
обласної ради Віктором Григо-
ровичем Погорілим, депутатами 
фракції запропонувала перед-
бачити в бюджеті на 2017 рік 
кошти в сумі 2,5 мільйона для 
будівництва нової гілки міського 
водоводу, внести зміни в про-
граму «Питна вода» та сформу-
вати пріоритетний список черго-

вості будівництва нової мережі 
міського водогону цього року, 
– розповідає про плани на май-
бутнє пані Валентина. – Також 
одне із завдань – облаштувати 
вуличне освітлення у провулку 
Набережний. З цього питання 
на моє депутатське звернення 
отримала від міського голови 
Ігоря Цибровського відповідь, 
що наразі проведено аналіз усіх 
ділянок міста й оцінку вартості 
робіт для вуличного освітлення 
та передбачено відповідні кошти 
в бюджеті на 2017 рік. 
Валентина Приймак зізнається, 

що поєднувати постійну роботу 
на підприємстві «Напої Плюс» із 
депутатською діяльністю дуже 
важко.

 – Надходить багато звернень 
від виборців, та і власних ініціа-
тив вистачає, а час обмежений. 
На щастя, Віктор Погорілий мені 
як депутату-новачку постій-
но допомагає: консультує, дає 
практичні рекомендації щодо 
депутатської роботи, зокрема 
співпраці з депутатським корпу-
сом і апаратом міської ради, бо 
ж підтримка власних ініціатив і 
раціональне зерно пропозицій 
інших депутатів дуже важливі в 
депутатській діяльності. 

 Максим Загайний

Багато досягнень у депутата 
Жашківської міської ради Валентини 
Приймак. Молода, ініціативна 
й наполеглива, вона радіє своїм успіхам 
і болісно сприймає невдачі. Аналізуючи 
зроблене, Валентина ставить перед 
собою нові завдання.

ВАЛЕНТИНА ПРИЙМАК ЗАПРОПОНУВАЛА ЖАШКІВЧАНАМ 
ДОЛУЧАТИСЯ ДО РОЗБУДОВИ РІДНОГО МІСТА

 Н

лла Васькевич підсумувала 
свою депутатську діяльність 

за минулий рік і визначила пріо-
ритетні напрями робити надалі. 

– Аналізуючи роботу за рік, 
можу з упевненістю сказати, 
що для мене цей перший досвід 
громадської діяльності як депу-
тата Жашківської міської ради 
був важким, але плідним і навіть 

у деяких питаннях успішним, – 
каже Алла Аркадіївна. – Багато 
завдань ставила перед собою, 
переважно – це робота на само-
му окрузі. Не все, що дуже при-
кро, вдалося на сьогодні виріши-
ти, але більшу частину проблем, 
з якими зверталися жителі окру-
гу, ми змогли подолати.
За словами Алли Васькевич, 

зроблено ямковий ремонт про-
вулку Одеського, вулиць Рин-
кової (Комінтерну) та Святкової 
(Ватутіна). Полагодили проїжджі 
частини цих вулиць відповідно 
до затвердженого списку ремон-
ту об’єктів благоустрою міста на 
2016-2017 рр. Депутат сподіва-
ється, що до кінця року згідно з 
черговістю капітально відремон-

тують тротуар на вулиці Свят-
ковій. У плани на цей рік також 
включено освітлення Райдужної 
та провулку Райдужного.

 – Завдяки фінансовій підтрим-
ці благодійного фонду «Нова 
Громада» встановлено освітлен-
ня на вулицях Новій і Одеській, 
завершено роботи з освітлення в 
кінці вулиці Ринкової, – продов-
жує перераховувати зроблене 
торік депутатка. – Також постій-
но беру участь у роботі діючої 
комісії міської ради з питань 
роботи базових галузей, право-
порядку, оборони та боротьби з 
організованою злочинністю та 
корупцєю, з питань охорони здо-
ров’я, освіти, культури, релігії, 
засобів масової інформації, мо-
лодіжної політики та спорту як 
член цієї комісії. Нелегка робота 
й на самих сесіях міської ради. 
Усі протоколи зазначеної комісії 
та рішення сесій можна побачити 
на сайті міської ради.
Алла Васькевич нещодавно 

звернулася до Жашківської ра-
йонної ради стосовно здійснення 

ремонту, модернізації, рекон-
струкції залу приміщення кіноте-
атру «Космос» зі встановленням 
сучасного цифрового обладнання. 

– Надіюсь, що Жашківська ра-
йонна рада віднайде кошти для 
реалізації цього проекту й у на-
шому місті буде сучасний кіноте-
атр, що відродить зацікавленість 
молоді й дітей до культурного 
розвитку, – висловлює сподіван-
ня пані Алла.
Разом із роботою депутата 

Алла Аркадіївна виконує вели-
кий обсяг завдань у благодій-
ному фонді «Нова Громада». На 
свята з подарунками відвідує 
інвалідів, малозабезпечених, ве-
теранів війни, які проживають на 
її окрузі (вулиці Райдужна, Свят-
кова, Нова, провулок Ягідний), 
цікавиться проблемами освітніх 
закладів, бере участь у проекті 
«Чиста вода» тощо.

– Думаю, що найкраще про 
мою роботу можуть судити мої 
виборці, – вважає Алла Ваське-
вич. – Чекаю й надалі звернень 
жителів округу, що є значною 
підказкою для моєї депутатської 
діяльності, а також закликаю 
жашківчан до спільної реалізації 
проектів на благо нашого міста й 
самих жителів.

Олександра Шлях

Жашківчани добре 
знають депутата 
Жашківської міської 
ради Аллу Васькевич. 
Ця привітна жінка 
протягом року 
завітала чи не до 
кожного жителя 
міста, котрий 
потребує уваги й 
підтримки. Також 
вона переймається 
проблемами 
молоді, медицини, 
освіти, бореться 
за правопорядок, 
бо ж такі в неї 
депутатські 
обов’язки.

АЛЛА ВАСЬКЕВИЧ МРІЄ 
МОДЕРНІЗУВАТИ КОСМОС

тала депутатом, бо хотіла 
змін, зрозуміла, що можу 

людям допомогти своїми справа-
ми, роботою. Спочатку, як і обіця-

ла під час виборчої кампанії, було 
обладнано дитячий майданчик на 
вулиці Пушкіна за підтримки бла-
годійного фонду «Нова Громада». 

Діти та їхні батьки задоволені тим, 
що тепер мають місце для ігор і 
відпочинку, – каже Олена Вікторів-
на. – На вулиці Любомської (Рад-
госпній) розчищено звалище, яке 
довгі роки становило загрозу для 
життя жителів і довкілля. Завдяки 
зусиллям і депутатським звернен-
ням облаштовано тротуар у мі-
крорайоні «Цукрозавод». Завдяки 
депутатському корпусу в Жашкові 
ремонтують дороги, навіть на пе-
риферії, будують тротуари.
Депутат не приховує задоволен-

ня, що жителі її округу теж беруть 
активну участь у покращенні бла-
гоустрою вулиць. Зокрема прове-

дено акцію «Чисте місто», під час 
якої люди своїми силами розчисти-
ли дорогу, тротуар від сухих дерев 
і кущів, побілили бордюри і т.д. До 
наведення порядку долучилися й 
працівники ВУЖКГ.

– Щодо своєї подальшої робо-
ти як депутата скажу, що на 2017 
рік заплановано зробити освіт-
лення на всіх вулицях мікрорайо-
ну Цукрозавод. Також задумано 
посприяти відродженню роботи 
творчих гуртків будинку культури 
цукрозаводу, – ділиться планами 
на майбутнє пані Олена. – Дуже 
велику підтримку та допомогу 
протягом року отримувала від 
благодійного фонду «Нова Грома-
да», за що дуже вдячна.

Уляна Царюк

Депутат Жашківської міської ради Олена 
Хоменко розповіла, що минулий рік був 
для неї важким, але водночас і плідним. 
Адже вона успішно поєднує громадську 
й волонтерську діяльність. За плечима 
лише рік депутатства, але за цей час 
набула значного досвіду, перейнялась 
проблемами людей, знайшла однодумців.

ОЛЕНА ХОМЕНКО ДБАЄ ПРО БЛАГОУСТРІЙ 
МІКРОРАЙОНУ ЦУКРОЗАВОД

 С

А
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ЗВІТ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ НОВА ГРОМАДА ЗА 2016 РІК

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЖАШКІВЩИНІ ВЛАСНИХ ПРОЕКТІВ 
ФОНД ВИТРАТИВ МАЙЖЕ 1 500 000 ГРИВЕНЬ
I. СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ  1 310 785 ГРИВЕНЬ

Вагомий внесок – 200 000 грн – зробив 
благодійний фонд «Нова Громада» для 
заміни підлоги в спортзалі Жашківської 
загальноосвітньої школи №4. Віднині 
аварійна підлога на заважає дітям 
займатися фізкультурою. Оновленому 
сучасному спортивному залу радіють учні, 
їхні батьки й учителі. «Підлога в спортзалі 
вже кілька років була непридатною й 
небезпечною: в деяких місцях навіть 
провалювалася – зносилися дошки, – 
розповідає керівник соціальних проектів 
БФ «Нова Громада» Віктор Погорілий. 
– Тепер сподіваємося, що нова підлога 
з сучасних будматеріалів служитиме 
довго». 
Для ремонту аварійної стелі спортзалу 
Жашківської загальноосвітньої школи 
№3 фонд надав 100 370 грн. Заступник 
директора з навчально-виховної 
роботи Наталія Жуковська, дякуючи 
благодійникам, зізналася, що своїми 
силами вони ніколи б цього не зробили. І от 
тепер, окрім безпеки, енергозбереження, 
нова стеля змінила й загальний вигляд 
приміщення, яке набуло естетичної 
привабливості. 

Фонд придбав пасивну акустичну систему й активний 
мікшерний пульт за 33 000 грн для Жашківської 
дитячої музичної школи.
«Нова Громада» виділила 47 594 грн для єдиного 
в Україні музею гармоніки, який уже десять років діє 
в Жашкові. За ці кошти відремонтували сходовий 
майданчик, установили поручні, металопластикові двері 
й вікна. Тепер у музеї свій вхід у приміщення. 
Для ремонтних робіт під час літніх канікул у 
загальноосвітніх школах міста виділено 42 000 грн. 
«Нова Громада» піклується й про дошкільні навчальні 
заклади Жашкова. Установка вентиляційної системи, 
полагодження витяжки на харчоблоці, придбання 
безозонового рециркулятора, посуду, будматеріалів 
для ремонту – все це торік забезпечив фонд. Та 
найбільш цінним є встановлення водоочисної системи 
для всіх шести дитсадків Жашкова, на що пішло 
147 000 грн. 

Завдяки фонду 2016 року в дошкільних 
закладах з’явилася очищена вода від усіх 
шкідливих для організму елементів, що так 
важливо для здоров’я малюків.
«Нова Громада» постійно підтримує 
талановитих дітей. Так, торік спонсорську 
допомогу, зокрема, отримали юний баяніст 
Роман Сапунцов, спортсменка Аліна Цвігун, 
призер обласної олімпіади з програмування 
Максим Левчук. 

Також благодійний фонд 
оплатив перевезення школя-
рів на екскурсію в Білу 
Церкву, придбав фут болки 
для вихованців дитячого 
оздоровчого табору «Дже-
рельце» (діяв улітку в 
Сорокотязі), допоміг купити 
одяг для дітей-переселенців із 
«Дому добра».

959 084 ГРН  ОСВІТНІМ ЗАКЛАДАМ ЖАШКОВА
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Таку суму від благодійного 
фонду «Нова Громада» 2016 
року отримали 75 людей у 
рамках програми «Ти не один». 
Адже сьогодні економічні 
негаразди в Україні, на жаль, 
торкнулися насамперед 
найбільш вразливих верств 
населення, зокрема людей, 
які вимушені боротися з 
хворобою. Жашківчани, 
яким украй потрібні кошти 
на лікування, переважно 
онкологічних захворювань, 
або на вирішення побутових 
проблем, зверталися 
письмово чи приходили до 
керівника соціальних проектів 
фонду Віктора Погорілого. Усі 
отримали допомогу. 

У серпні 2016 року протягом чотирьох днів у Жашкові на території ТОВ «Напої 
Плюс» працював пересувний мамограф. Двісті жінок району віком від 40 років 
обстежилися на рак молочної залози. Акцію організував благодійний фонд «Нова 
Громада». Перевірили своє здоров’я працівниці підприємства «Напої Плюс», швейної 
фабрики, Жашківського територіального центру соціального обслуговування й 
жінки за списком, поданим районною лікарнею.
– Врахувавши невтішну статистику Жашківської районної лікарні, де на обліку з 
діагнозом «рак молочної залози» перебуває 120 пацієнток, виникла ідея хоча б 
частково допомогти в діагностиці цієї недуги, – розповів керівник соціальних 
проектів БФ «Нова Громада» Віктор Погорілий. – Ми домовилися з Черкаським 
обласним онкодиспансером, виділили кошти для позачергового візиту в Жашків 
мобільного мамографа для обстеження старших жінок, які входять у групу ризику. 
Адже саме рання діагностика раку – запорука швидкого одужання. Радує, що 
жінки свідомо підійшли до цього, ніхто не відмовлявся, навіть було більше охочих, 
ніж ми запланували.
Тоді було виявлено один випадок злоякісної пухлини й 26 – доброякісних 
утворень. 

157 700 ГРИВЕНЬ  
ДОПОМОГА ЛЮДЯМ 
У РАМКАХ ПРОГРАМИ 
ТИ НЕ ОДИН

47 285 ГРН  ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ’Я ЖАШКІВЧАН 41 166 ГРН  ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ 
ТА ІНВАЛІДІВ

Завдяки фонду «Нова Громада» стаціонарне 
відділення терцентру має гарячу воду. У кінці жовтня 
благодійники придбали й встановили в цьому закладі 
бойлер для підігріву 80 л води.
Разом із покращанням добробуту жашківчан «Нова 
Громада» намагається вселяти в людей віру в добро й 
відчуття, що ти не один. Фонд забезпечує ліками людей із 
особливими потребами, які звертаються по допомогу. На 
свята представники «Нової Громади» вітають ветеранів 
та інвалідів, вручають їм подарунки, цікавляться їхніми 
проблемами задля подальшої підтримки. 
Щоб ушанувати пам’ять тих, хто віддав життя під час 
ліквідації аварії на ЧАЕС, «Нова Громада» разом із 
депутатами міської ради Оленою Хоменко, Аллою 
Васькевич і Валентиною Приймак закупили й розвезли 
45 продуктових наборів удовам ліквідаторів аварії.

105 549 ГРН  ПОКРАЩЕННЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ ЖАШКОВА

Благодійний фонд «Нова Громада» дбає й про 
інфраструктуру Жашкова й сіл району. Так, фонд 
придбав щебінь для ремонту вулиці Григорія 
Сковороди в Жашкові, цемент для будівництва церкви 
в Баштечках, виділив кошти для освітлення однієї з 
вулиць Бузівки. 
За всі добрі справи «Новій Громаді» дякують 
жашківчани, про фонд дізнається дедалі більше людей 
не лише в районі, а й в Україні. Благодійний фонд 
продовжує свою діяльність і 2017 року, сподіваючись 
на підтримку громадян, адже добрі страви можна 
творити лише разом!

ІІ. ДОПОМОГА БІЙЦЯМ У ЗОНІ АТО  187 812 ГРИВЕНЬ

Благодійний фонд «Нова Громада», який очолює Костянтин Невесенко, 
не може залишатися осторонь, коли на нашій землі триває війна з 
російськими загарбниками. Фонд надав кошти на запчастини, придбав 
зимові автошини для двох військових автівок, 4 бензогенератори, 
2 бензопили, казани для приготування їжі, спорядження, спецобладнання, 
засоби зв’язку – все те, що потрібно для поліпшення побутових умов, 
безпеки й ефективності військових. 
 За словами керівника соціальних проектів «Нової Громади» Віктора 
Погорілого, фонд підтримує українську армію практично з першого дня 
військового протистояння. Загалом за два роки на підтримку українських 
військових «Нова Громада» спрямувала не один мільйон гривень.
Благодійних фонд дбає й про сім’ї загиблих героїв, зокрема перераховано 
100 тис. грн для реалізації проекту «Допомога сім’ям загиблих бійців 
АТО», що реалізує громадська організація «Об’єднання дружин та 
матерів бійців-учасників АТО». 
Також «Нова Громада» підтримує навчальний центр Державної 
прикордонної служби України в Черкаській області (смт Оршанець). 
Представники фонду привезли в заклад бутильовану питну воду, 
бензопили, фарби, 100 листів восьмихвильового шиферу на суму 11 тис. 
грн, машину для підстригання трави, а також виділили понад 43 тис. грн 
для придбання будівельних матеріалів.
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НОВИНИ

НА ЖАШКІВЩИНІ 
ТОРІК ПРОДАЛИ 
ПРАВА ОРЕНДИ 
ПОНАД 180 ГА ЗЕМЛІ 

Протягом 2016 року Головне 
управління Держгеокадастру у 
Черкаській області організовувало 
й провело 40 земельних аукціонів із 
продажу права оренди земельних 
ділянок, що розташовані в Чигирин-
ському, Канівському, Золотонісько-
му, Жашківському, Монастирищен-
ському, Черкаському районах. За 
результатами торгів передано в 
користування 82 земельні ділянки 
загальною площею 1295 га.
Стартова ціна продажу пра-

ва оренди разом становила 
1 млн 865 тис. грн, або 8% від 
нормативної грошової оцінки 
(НГО) земель. Під час проведення 
торгів орендна плата зросла до 
3 млн 49 тис. грн, що становить у 
середньому 12,57% (2354 грн/га) 
від НГО. Ці кошти надходитимуть 
до місцевих бюджетів, в адмінме-
жах яких перебувають ці ділянки.
Найбільше продано прав орен-

ди землі в Жашківському райо-
ні – 24 ділянки загальною площею 
181,78 га, за користування якими 
орендарі сплачуватимуть щорічно 
592,6 тис. грн.
Найдорожчою 2016 року стала 

земля площею 70 га на території 
Медведівської сільської ради Чи-
гиринського району. Розмір річ-
ної орендної плати за цю ділянку 
під час аукціону збільшився з 8% 
до 84,6% від НГО та становить 
132 тис. грн, замість стартової – 
8,6 тис. грн.

ЧЕРКАЩАНИ ЇДЯТЬ 
ЦУКРУ Й ХЛІБА 
НАЙБІЛЬШЕ В УКРАЇНІ 
За рівнем споживання цукру й хлі-

ба Черкаська область – на лідерських 
позиціях в Україні. Про це свідчать 
цифри за 2015 рік із інфографіки, 
оприлюдненої у Facebook міністром 
аграрної політики та продовольства 
України Тарасом Кутовим.
Зокрема, жителі Черкащини 

споживають 45,2 кг цукру на душу 
населення. Найменше солодкого 
їдять люди в Київській області – 
30,3 кг на кожного жителя.
Що ж до хліба, то тут Черкащи-

на знову на першому місця. Тут 
кожен з’їдає 121,2 кг хлібних про-
дуктів протягом року. Найнижчий 
показник знову ж у киян – 87,1 кг.

СТУДЕНТАМ 
ПІДВИЩАТЬ СТИПЕНДІЇ
Розмір соціальних стипендій сту-

дентів вищих навчальних закладів 
становитиме від 1 тис. до 2 тис. грн. 
Про це заявив міністр соціальної 
політики України Андрій Рева. Їх 
отримуватимуть студенти-сироти й 
студенти, позбавлені батьківського 
піклування. У навчальних закладах 
І-ІІ рівнів акредитації мінімальний 
розмір соцстипендії становитиме 
750 грн на місяць.
Міністр зазначив, що студенти 

для отримання стипендій до кінця 
лютого мають звернутися із заява-
ми до своїх навчальних закладів. 
Якщо до 1 березня вони не по-
дадуть заяви, а лише після 1 бе-
резня, то стипендії призначатимуть 
з місяця звернення, а не з січня.
Кабінет Міністрів України за-

твердив розмір мінімальної акаде-
мічної стипендії на рівні 1100 грн, 
а розмір підвищеної стипендії – 
1600 грн.
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в грудні адміністрація за-
кладу попросила благодій-

ників придбати матеріали для 
встановлення захисних сіток у 
цьому ж спортзалі. Фонд надав 
827 гривень для цих потреб. Те-
пер школярі займаються фізкуль-
турою в затишному й безпечному 
приміщенні. 
На звернення адміністрації 

Державного навчального закладу 

«Жашківський аграрно-техноло-
гічний професійний ліцей» «Нова 
Громада» закупила фарбу для 
оздоблення спортивної зали на 
суму 1674,5 грн.
Представники фонду для но-

ворічних свят привезли ялинку в 
дошкільний навчальний заклад 
«Малятко», що в селі Леміщиха. 
Вічнозелена красуня, навколо 
якої в танку кружляли дітлахи, 

коштувала 1950 грн. 
Завідувач «Малятка» Ольга 

Кузора-Шум під час святкової 
програми подякувала за цей по-
дарунок керівникові соціальних 
проектів «Нової Громади» Вікто-
рові Погорілому, який завітав до 
дитсадка.

Один із пріоритетних напрямів роботи 
благодійного фонду «Нова Громада» – 
допомога закладам освіти. Нещодавно 
фонд допоміг відремонтувати аварійну 
стелю в спортивному залі Жашківської 
загальноосвітній школи №3.

МАЙЖЕ 4,5 ТИС. ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ 
МИНУЛОГО МІСЯЦЯ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 

А

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
ПОНАД 10,4 
ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ  
ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
ВІЙСЬКОВИХ У ЗОНІ 
АТО
Благодійний фонд «Нова Гро-

мада» продовжує допомагати 
нашим бійцям, які перебувають 
у зоні АТО. Керівник соціальних 
проектів Віктор Погорілий завжди 
відгукується на всі прохання атов-
ців і волонтерів. 
Так, у грудні 2016 року пред-

ставники громадської організації 
«Спілка учасників АТО Жашків-
щини» попросили закупити шини 
для коліс автомобіля «Mitsubishi 
L 200». Цю машину використову-
ють під час виконання бойових 

завдань у зоні антитерористичної 
операції на сході країни. «Нова 
Громада» виділила 10 400 гри-
вень для придбання шин. 

У ГРУДНІ 
ФОНД ВИДІЛИВ 
БЛИЗЬКО 23 ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬ ДОПОМОГИ 
ЛЮДЯМ 
До «Нової Громади» звернувся 

жашківчанин Віталій Михайло-
вич Журавель. Чоловік попросив 
матеріальну допомогу для ліку-
вання доньки, якій потрібна була 
хірургічна операція на облич-
чі. Батько дівчинки отримав від 
фонду 3 тис. грн.

«Нова Громада» відгукнулася 

й на прохання Ольги Степанівни 
Кургун, виділивши їй 2 тис. грн. 
Жінці знадобилися кошти для 
проведення операції із заміни ко-
лінного суглоба.
Також благодійний фонд виді-

лив по 2500 грн спонсорської до-
помоги на лікування Олександро-
ві Михайловичу Приймаку, Юрієві 
Віталійовичу Піддубняку, Михай-
лові Олеговичу Заросінському. 
Стільки ж попросив Микола Ме-
фодійович Бекало для лікування 
дружини Зінаїди. 
Олена Петрівна Мележик отри-

мала 1500 грн допомоги для про-
ведення операції. 
Також «Нова Громада» в день 

Святого Миколая вручила про-
дуктові пакети на суму 6480 грн 
48 жашківчанам, яких торкнулося 

лихо аварії на ЧАЕС. Цим людям 
надто потрібна увага й моральна 
підтримка. 

БФ НОВА ГРОМАДА 
ПРИДБАВ ЦЕМЕНТ 
ДЛЯ СВЯТО
ПОКРОВСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ В ЖАШКОВІ
Духовний розвиток жашківчан є 

невід’ємною складовою благодій-
ної діяльності «Нової Громади». 
Тому, коли в грудні звернулися 
представники Свято-Покровської 
церкви за фінансовою підтрим-
кою для ремонту місцевої святи-
ні, фонд, не вагаючись, виділив 
5160 грн для купівлі будматеріа-
лів. 

іти мають чудову нагоду 
повчитися в сучасних про-

фесійних митців. Для художників 
це також корисно, оскільки вони 
черпатимуть натхнення з креатив-
них ідей дітей, які вільно вислов-
люють свої думки,  – зазначила 
автор і куратор проекту Вале-
рія Карпань. –  Мистецтво дає 
можливість дітям розкрити свої 
здібності, адже спілкування під 
час спільної діяльності, як пока-
зує практика, дуже ефективне для 
цього.
Програму проекту минулого 

тижня презентували його автори й 
куратори Валерія Карпань і Олек-
сандра Сажина в Жашківській 
спеціалізованій школі №1, де зі-
бралися вчителі образотворчого 
мистецтва міста й району. На зу-
стрічі обговорювали підготовку до 
майбутніх майстер-класів, зокрема 
час і місце проведення, напов-
нення груп для такого навчання. 
Так, учитель і митець Тарас Крама-
ренко запропонував, щоб художни-
ки попрацювали з гуртківцями в 
Жашківському будинку творчості, 
а влітку – в оздоровчих таборах чи 
недільних школах.  Без сумніву, та-
кий корисний проект зацікавив пе-

дагогів, які навіть пропонували, де 
можна втілити такі ідеї. Наприклад, 
школярі давно мріють розмалюва-
ти графіті сіру стіну біля базару. 

– У нашій школі багато учнів, 
які хочуть розвиватися в напрямі 
образотворчого мистецтва. Пе-
реконана, їх зацікавлять нові ідеї, 
які нам запропонував фонд «Нова 
Громада», – поділилася думками 
вчитель Жашківської ЗОШ №5 
Олена Литвин. 
За словами методиста відділу 

освіти Жашківської РДА Інни Коза-
кової, особлива цінність озвученої 
ідеї в тому, що залучаються худож-
ники до роботи із шкільною молод-
дю, адже вчителі, які працюють у 
школі, не всі спеціалісти саме з цьо-
го предмета. Тож дуже добре, коли 
до дітей прийдуть свіжі сили, нові 
враження, бажання творити. Інна 
Володимирівна запевнила, що під-
тримуватиме цей проект. 
Сучасне мистецтво через твор-

чість митців, як розповіли пред-
ставники проекту, порушує акту-
альні проблеми, зокрема війни, 
голоду, екології, людських взає-
мин. Кожен майстер-клас матиме 
свою тему. Також завдяки запро-
понованій програмі маленькі жаш-

ківчани зможуть познайомитись із 
визнаними митцями, які працюють 
у різноманітних техніках від кла-
сичного живопису до скульптури 
із мила чи солі. Учні навчатимуть-
ся розвивати художнє мислення, 
аналізувати, створювати власний 
мистецький твір і, можливо, за-
мисляться про творчі професії в 
майбутньому. 

– Важливо, щоб учні вийшли за 
межі шкільної програми. Імовірно, 
у сучасній освіті є більш важливі 
акценти, але культурний розвиток 
кожної дитини впливає безпосе-
редньо на її подальше життя. Адже 
участь у майстернях – це спосіб 
вийти за рамки звичного й розши-
рити базу знань і досвіду дитини, 
дізнатись про те, що раніше не було 
доступно, а також отримати змогу 
творчого самовираження, – підсу-
мувала Олександра Сажина. 

«Творчі майстерні» «Нової Гро-
мади» вже більше року реалізову-
ють свою програму в Києві. А те-
пер завдяки цьому проекту раз на 
один-два місяці на території Жаш-

ківщини діятиме арт-центр. Про ці 
уроки вчителі повідомлятимуть уч-
ням, а сам перебіг проекту висвіт-
люватиме газета «Нова Громада».

– Ми покладаємо чимало на-
дій на цей проект, – каже Віктор 
Погорілий, керівник напрямку 
«Соціальні проекти» благодій-
ного фонду «Нова Громада». 
– Знання й навички, отримані в 
юному віці від професійних май-
стрів, можуть відкрити в комусь із 
жашківських школярів таланти сві-
тового рівня. До того ж мистецтво 
сприяє всебічному розвитку. Це не-
одмінно знадобиться в майбутньо-
му, незалежно від того, ким стане 
дитина: дизайнером, фінансовим 
аудитором або хірургом. Адже 
творчість – це завжди пошук нових 
шляхів і вирішення нетривіальних 
завдань. І дуже добре, що саме 
професійні митці допомагатимуть 
дітям виходити за межі буденного 
досвіду й розширювати горизонти 
власних можливостей.

Олександра Шлях

Благодійний фонд «Нова Громада» 
ініціював новий проект «Творчі майстерні 
у Жашкові», який діятиме протягом 2017 
року. У програму включено вісім майстер-
класів із сучасного мистецтва, що будуть 
проводити професійні художники.

У ЖАШКОВІ ДІЯТИМУТЬ ТВОРЧІ 
МАЙСТЕРНІ ДЛЯ ДІТЕЙ

 Д



7№13 від 31 січня 2017

к пояснила головний спеці-
аліст Департаменту заро-

бітної плати та умов праці Мі-
ністерства соціальної політики 
України Олена Усенко, підприєм-
ства, установи й організації за ра-
хунок власних коштів можуть нада-
вати жінкам частково оплачувану 
відпустку та відпустку без збере-
ження заробітної плати для догля-
ду за дитиною більшої тривалості. 
Якщо дитина потребує домаш-

нього догляду, то жінці надають 
відпустку без збереження заро-
бітної плати тривалістю, визна-
ченою в медичному висновку, але 
не більше як до досягнення дити-
ною шестирічного віку.
Факт потреби в такому догляді 

має бути підтверджений медич-
ним висновком. 

Відпустку для догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічно-
го віку й відпустку без збережен-
ня заробітної плати зараховують 
як до загального, так і до безпе-
рервного стажу за спеціальністю. 
Час відпусток, зазначених у ст. 
179 КЗпП, до стажу роботи, що 
дає право на щорічну відпустку, 
не зараховують. 
Жінці, яка, перебуваючи у від-

пустці для догляду за дитиною 
до досягнення нею шестирічного 
віку, народила другу дитину, від-
пустка для догляду за другою ди-
тиною до досягнення нею триріч-
ного віку має бути надана через 
видання наказу (розпорядження) 
на підставі її заяви та копії сві-
доцтва про народження другої 
дитини з наступного дня після 

закінчення відпустки для догляду 
за першою дитиною. 
Частиною 3 ст. 184 КЗпП пе-

редбачено, що звільнення ва-
гітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (до 
шести років – ч. 6 ст. 179 КЗпП), 
самотніх матерів за наявності 
дитини до 14 років або дити-
ни-інваліда з ініціативи влас-
ника або уповноваженого ним 
органа не допускається, крім ви-

падків ліквідації підприємства, 
коли дозволено звільнення з 
обов’язковим працевлаштуван-
ням. Обов’язково працевлашто-
вують таких жінок у разі їхнього 
звільнення після закінчення тер-
міну трудового договору. На пе-
ріод працевлаштування за ними 
зберігають середню заробітну 
плату, але не більше як три мі-
сяці з дня закінчення строкового 
трудового договору.

ічна сума платежу не може 
бути меншою 3% від нор-

мативної грошової оцінки землі. 
Про це зазначено в статті 288 
«Орендна плата» Податкового ко-
дексу України. На сьогодні в Чер-
каській області середній розмір 
орендної плати за земельні паї 
становить 5,49% від нормативної 
грошової оцінки земель, переда-
них в оренду, – роз’яснила в. о. 
начальника Головного управ-
ління Держгеокадастру у Чер-
каській області Ольга Залога. 
– Значення нормативної грошової 
оцінки земель щороку уточнюєть-

ся на коефіцієнт індексації, який 
визначається відповідно до зако-
нодавства».
За словами керівника земле-

впорядної служби області, НГО 
земель сільськогосподарського 
призначення, яку проведено до 
1 липня 1995 р., станом на 1 січ-
ня 2016 р. підлягає індексації на 
кумулятивне значення коефіцієнта 
4,796. Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 31 жовтня 2011 
року «Про внесення змін до Мето-
дики нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктів» 

передбачено, що для врахуван-
ня змін у рентному доході, який 
створюється під час виробництва 
зернових культур, до показників 
нормативної грошової оцінки ріллі 
за 1995 рік (з урахуванням індек-
сації), застосовується ще й коефі-
цієнт 1,756. 
Орендну плату можуть сплачу-

вати в грошовій і натуральній фор-
мах або їх поєднують, про що має 

бути зазначено в договорі орен-
ди, укладеному між власником 
і користувачем паю. Відповідно 
до статті 15 Закону України «Про 
оренду землі», розмір орендної 
плати із зазначенням її розміру, ін-
дексації, форм платежу, термінів, 
порядку її внесення й перегляду 
та відповідальності за її несплату 
є однією з істотних умов договору 
оренди землі.

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПАЙ ЗАЛЕЖИТЬ 
ВІД ДОГОВОРУ ОРЕНДИ Й НГО ЗЕМЛІ
Оренда землі – це засноване на договорі 
строкове платне володіння й користування 
земельною ділянкою, необхідною орендареві 
для проведення підприємницької та інших 
видів діяльності. Розмір плати за здану 
в оренду земельну ділянку (пай) визначає 
договір оренди. Базою для розрахунку цієї 
суми є нормативна грошова оцінка (НГО) 
земельної ділянки.

Відповідно до ст. 179 КЗпП та ст. 
18 Закону України «Про відпустки», 
після закінчення відпустки у зв’язку з 
вагітністю та пологами за бажанням 
жінки їй надають відпустку для 
догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.

НОВИНИ

ЧЕРКАЩИНА ТРЕТЯ 
ЗА ОФОРМЛЕННЯМ І 
НАДАННЯМ СУБСИДІЙ
Розмір субсидії в Черкаській 

області коливається від 500 до 
4 тис. грн, тобто в середньому – 
1,5 тисячі на місяць. Про це пові-
домив директор Департаменту со-
ціального захисту Черкаської ОДА 
Руслан Чикало. 

 Черкаська область перебуває 
на третьому місці з оформлення й 
надання субсидій. 2016 року дер-
жавну соціальну допомогу, а саме 
житлові субсидії, отримали майже 
360 тисяч сімей.

ЦЬОГО РОКУ 
В ОБЛАСТІ ВИЯВИЛИ 
СКАЗ У П’ЯТЬОХ 
ТВАРИН
У січні фахівці Держпродспожив-

служби на Черкащині зафіксували 
вже 5 випадків сказу. Здебільшого 
цю хворобу мали домашні тварини, 
яких господарі не щепили. Про це 
в коментарі кореспонденту УНН-
Центр повідомив начальник відділу 
протиепізоотичної роботи Держ-
продспоживслужби в Черкаській 
області Віктор Маломуж.
Випадки зафіксовано в Чер-

каському, Шполянському, Таль-
нівському й Драбівському райо-
нах.

«Існує єдиний вид боротьби зі 
сказом – щеплення тварин. Вак-
цину надають безкоштовно. Го-
сподарі мають просто привести 
свого домашнього улюбленця 
до ветеринара. Але люди чомусь 
ставляться до цього дуже безвід-
повідально», – сказав Віктор Ма-
ломуж.
Торік виявлено 92 випадки ска-

зу у 82 населених пунктах. Із цих 
92 випадків 2 зафіксовано у вели-
кої рогатої худоби, один – у єното-
подібного собаки, а найбільша 
частина хворих тварин – це лиси-
ці (14), собаки (36) й коти (39). У 
2015-му й 2014-му рр. зафіксова-
но по 113 випадків сказу.

ЧОРНОБИЛЬЦЯМ 
ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ 
ДОПОМОГУ ДЛЯ 
САНАТОРНОГО 
ЛІКУВАННЯ
Уряд уперше встановив розмір 

грошової допомоги потерпілим 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи для компенсації вартості 
путівок санаторно-курортним за-
кладам і закладам оздоровлення 
та відпочинку. Це передбачено по-
становою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 28 грудня 2016 р. №1029.
Зокрема, розмір такої допомо-

ги становитиме: для осіб, віднесе-
них до категорії 1 (потерпілі, які 
мають інвалідність, що пов’язана 
з наслідками аварії на ЧАЕС та 
ліквідатори), – 5250 грн; для осіб, 
віднесених до категорії 1, із за-
хворюваннями нервової системи 
(з наслідками травм і захворюван-
нями хребта та спинного мозку), – 
17 390 грн; для дітей, інвалідність 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, – 10 840 грн.
Громадяни матимуть змогу 

самі вибирати санітарно-курорт-
ний заклад, якому й здійснювати-
муть безготівкове перерахуван-
ня щорічної грошової допомоги. 
Якщо цієї суми недостатньо для 
компенсації вартості путівки, по-
терпілі можуть доплатити за раху-
нок власних коштів.

к роз’яснила начальник від-
ділу з питань призначення 

пенсій Пенсійного фонду Укра-
їни Галина Мастюгіна, згідно зі 
ст. 45 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне пенсійне 
страхування», переведення з одно-
го виду пенсії на інший провадить-
ся з дня подання заяви на підставі 
документів про страховий стаж, 
заробітну плату (дохід) та інших до-
кументів, що є на час переведення 
в пенсійній справі, а також додат-
кових документів, одержаних орга-
нами Пенсійного фонду.

Під час такого переведення за 
бажанням особи може врахову-
ватися заробітна плата (дохід) за 
періоди страхового стажу, зазна-
чені в ч. 1 ст. 40 вищезазначено-
го закону (за весь період страхо-
вого стажу, починаючи з 1 липня 
2000 року до місяця звернення 
за переведенням з одного виду 
пенсії на інший, або за будь-які 
60 календарних місяців страхо-
вого стажу поспіль до 1 липня 
2000 року незалежно від перерв і 
за весь період страхового стажу, 
починаючи з 1 липня 2000 року 

до місяця звернення за переве-
денням з одного виду пенсії на 
інший), із застосуванням показ-
ника середньої заробітної плати 

(доходу), який ураховується під 
час призначення (попереднього 
перерахунку) попереднього виду 
пенсії.

ЗА МОЖЛИВОСТІ ВИД ПЕНСІЇ ЛЮДИНА 
ОБИРАЄ САМА
Особі, яка одночасно має право на різні 
види пенсії (за віком, з інвалідності чи в 
разі втрати годувальника), призначають 
лише один із цих видів пенсії за її вибором.

ВІДПУСТКУ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ 
ДО ШЕСТИ РОКІВ МАЮТЬ ПОГОДИТИ МЕДИКИ

Я
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Щоб позбутися кашлю
Якщо вас замучили за-

студа й бронхіт, візьміть 
три столові ложки манда-
ринових шкаралуп, залий-
те двома склянками дуже 
гарячої води, дайте насто-
ятися кілька годин і потім 
процідіть. Додайте трохи 
меду й випийте цей настій 
протягом дня.
Картопляна інгаляція 

добре розріджує мокро-
тиння. Відварити картоплю 
в мундирі, злити воду й ди-
хати картопляною парою, 
накрившись великим руш-
ником.
На дрібній тертці потріть 

середніх розмірів цибу-
лину. Помістіть отриману 
кашку в склянку, залийте 
до країв киплячим моло-
ком. Почекайте близько 
десяти хвилин, доки лікар-
ський засіб настоїться, і 
випийте. 
Широко відомим є вико-

ристання імбиру з молоком 
від застуди, зокрема від 
сухого кашлю. Відомо, що 
молоко має пом’якшуваль-
ну та протизапальну дію 
на слизові дихальних шля-
хів, а імбир знищує хворо-
ботворні мікроорганізми. 
Тож необхідно на літр га-
рячого молока взяти 5 ло-
жок подрібненого кореня 
імбиру, настояти 15 хви-
лин. У теплий напій додати 
ложку меду й вершкового 
масла. 
Гусячий жир зупиняє й 

пом’якшує кашель. Приго-

туйте суміш із нарізаною 
або натертою цибулиною й 
двома столовими ложками 
гусячого жиру. Перед сном 
втирайте суміш в груди й 
шию.

Ліки для горла
Для приготування за-

собу із буряка для ліку-
вання горла за один день, 
потрібно натерти овоч на 
дрібній тертці, віджати сік. 
Усього необхідно отримати 
200 мл бурякового соку. У 
сік додати 1 ст. л. яблучно-
го оцту. Все ретельно пе-
ремішати. Полоскати горло 
отриманим розчином 6 ра-
зів на день. 
Очистіть і подрібніть 

сто грамів часнику, залий-
те 100 мілілітрами води 
кімнатної температури, 
щільно закрийте й дайте 
настоятися 5-6 годин, по-
тім процідіть. Цим настоєм 
полощіть горло кілька ра-
зів на день.
Гвоздику використову-

ють для приготування їжі. 
Але ця рослина також і чу-
довий засіб від болю в гор-
лі. Щоб знищити мікроби, 
потрібно розсмоктувати 
пряність у роті, повторю-
ючи сеанс до 5 разів на 
день.
Якщо хвороба тільки 

починаються, лікування в 
домашніх умовах можна 
проводити, застосовуючи 
лимон. Найпростіший спо-
сіб: розжувати шматочок 
фрукта з цедрою, після 

чого не їсти 1 годину. Пов-
торювати лікування по-
трібно кожні 2 години, що 
принесе відмінні результа-
ти завдяки антисептично-
му ефекту.

Проти нежитю
Важливо тримати ноги 

в теплі, це допоможе при-
скорити процес одужання. 
Можна насипати в шкар-
петки суху гірчицю або 
зробити гарячі ванночки 
для ніг і рук перед сном. 
Додайте в гарячу воду гір-
чичний порошок і потри-
майте в ній ноги, періодич-
но додаючи гарячої води. 
Після цієї процедури на 
ноги потрібно надягти те-
плі вовняні шкарпетки.
Ефективним для ліку-

вання нежитю є запах 
цибулі й часнику. Фітон-
циди, що містяться в цих 
овочах, згубно впливають 
на бактерії. Велику цибу-
лину очистіть і розріжте 
на дві частини. Після цьо-
го накрийтеся великим 

рушником або ковдрою й 
вдихайте лікувальні пари, 
що виходять від розрізаної 
цибулини. Тривалість про-
цедури – 3-7 хвилин. 
Не можна закапувати 

ніс соками цибулі й часни-
ку, бо це може спричинити 
опіки слизової оболонки, 
що загрожує втратою нюху.

Гайморит лікує 
чорна редька
Вимитий неочищений 

коренеплід чорної редьки 
натерти на дрібній тертці, 
1–2 столові ложки теплої 
кашки загорніть валиками 
у два шматочки марлі й по-
кладіть на гайморові пазу-
хи й на лоб зверху над бро-
вами. Перед цим змастіть 
тіло олією або дитячим 
кремом. Тримати 10 хви-
лин, дуже пектиме. Після 
цієї процедури не можна 
виходити на холод.
Однак не забувайте пе-

ред використанням народ-
них методів лікування по-
радитися з лікарем.

осподареві не завадить ство-
рити сприятливі умови зи-

мівлі. Стіни курника можна оббити 
недорогим утеплювачем, підстилку 
зробити більш глибокою та пухкою. 
Це захистить птахів від вітру, до-
поможе їм зберегти тепло. Слід 
пам’ятати, що зниження темпера-
тури повітря в приміщенні нижче 
+8 0С може припинити яйцекладку.
Важливим фактором регу-

лювання несучості птиці в осін-
ньо-зимовий період є світловий 
режим. Світло діє на систему 
внутрішньої секреції несучки, сти-
мулюючи інтенсивність яйцеклад-
ки. Оптимальна вологість повітря 
в курнику має становити 60 – 70%. 
Наявність паразитів (вошей, пере-
їдів, кліщів) також призводить до 
значного зниження продуктив-
ності несучок.
Утім головна запорука здоров’я 

та продуктивності курей – пра-

вильна зимова годівля. Щоб під-
тримувати належну температуру 
тіла несучок, насамперед треба 
збільшити кількість корму й до-
давати до нього олію чи риб’ячий 
жир. Напувати птицю потрібно чи-
стою, злегка підігрітою водою.
Підвищує продуктивність і зе-

лений корм, який у холодну пору 
можна виготовити власноруч. Ро-
биться це так: у відро насипають 5 
частин вівса, заливають 4 части-
ни теплої води. Розмочують овес 
протягом двох діб у теплій кімнаті. 
Потім висипають його в низенькі 
коробки. Днів через 6 – 10 овес 
щільно сходить, і його потрібно 
якнайскоріше згодувати, поки не 
зів’яв. У пророщеному вівсі май-
же вчетверо більше поживних ре-
човин, ніж в іншому кормі!
Кукурудзу й жито теж варто 

давати пророщеними, а от буря-
ки й моркву – сирими. Прив’яжіть 

овочі в курнику на висоті з півме-
тра від долівки. Тоді курям дове-
деться стрибати й підлітати, щоб 
клювати коренеплоди. Тож вони 
не засиджуватимуться й прина-
гідно зігріватимуться. Корисно 
годувати птицю сумішами, до 
складу яких додавати борошно з 
люцерни, конюшини, кухонну сіль 
та ячмінь. Коли птицю утримують 
у приміщенні, то зерно найкраще 
висипати на чисту й суху підстилку. 
Такий спосіб годівлі сухим зерном 
вважається найкращим, оскільки 
птахи, визбируючи корм, постійно 
рухаються, що для них корисно.
Чудове джерело кальцію – 

шкарлупа від яєць. Її подрібню-
ють і згодовують птахам. Варто 
пам’ятати, що цінною добавкою 
до раціону курей є відварена під-
морожена картопля – в ній багато 
крохмалю, який уже перетворився 
на цукор і добре засвоюється.

ЩОБ КУРИ ВЗИМКУ НЕСЛИСЯ 
ДОМАШНІ ПЕРНАТІ ЛЮБЛЯТЬ СВІТЛО, 
ТЕПЛО Й ГАРНЕ ХАРЧУВАННЯ
Досвідчені господарі знають, що 
з настанням холодів кури перестають 
нестися. У морози організм птахів 
використовує всю енергію на зігрівання. 
Тож, щоб підтримати продуктивність 
птиці, слід потурбуватися не лише про 
утеплення курника, а й про відповідний 
зимовий раціон.

Г

АНЕКДОТИ

✱ ✱ ✱
Чоловік приїздить із відрядження, увесь брудний, у 
подертому піджаку, подряпинах. Пояснює дружині:
– Я не мав квитка, а тут контролер. Довелося стрибати 
з поїзда.
– А не простіше було заплатити штраф?
– Та ти що! Контролер виявився чоловіком провідниці. 

✱ ✱ ✱
У зоопарку син запитує в батька:
– Тату, а якщо із клітки вирветься тигр і з’їсть тебе, то 
на якому автобусі мені їхати додому?

✱ ✱ ✱
Розмовляють двоє чоловіків.
– Що це ти вирізаєш із газети?
– Замітку про чоловіка, який отримав розлучення. 
У суді він сказав, що його дружина риється в його 
кишенях.
– І що ти збираєшся з нею робити?
– Покладу в кишеню.
 

✱ ✱ ✱
Спортивний магазин. Покупець вибирає парашут і 
питає у продавця, як із ним поводитися. 
– Смикніть за велике кільце – і парашут розкриється.
– А якщо не розкриється?
– Тоді потягніть за мале кільце, розкриється запасний 
парашут.
– А раптом і він не розкриється?
– Тоді приходьте в магазин і вибирайте новий.

✱ ✱ ✱
Розмовляють два приятелі:
– Васю, а що б ти сказав, якби зустрів жінку, яка все 
пробачить, бyде добpою, ласкавою, ніжною та ще й 
смачно готуватиме?
Вася подyмав і відповів:
 – Здpастyй, мамо!

об захистити руки від 
зовнішніх «агресорів», 

треба регулярно використо-
вувати два види кремів: 
живильні й зволожувальні. 
Протягом дня після кожного 
контакту з водою наноси-
мо на руки зволожувальний 
крем, а перед виходом на 
вулицю – живильний. У зимо-
вий час треба мити руки во-
дою кімнатної температури, 
оскільки гаряча знежирює й 
робить сухим шкірний покрив, 
а холодна – провокує лущен-
ня й робить шкіру жорсткою.
Дехто страждає на хо-

лодову алергію, яка прояв-
ляється у вигляді запалень, 
свербіння, почервоніння й 
лущення шкіри. До речі, хо-
лодова алергія може бути 
спадковою, але частіше 
виникає як ускладнення 
інших захворювань. Це мо-
жуть бути хвороби шлунко-
во-кишкового тракту, ендо-
кринні порушення, хронічні 
інфекції.
Однак не слід плутати хо-

лодову алергію зі звичайною 
реакцією нормальної шкіри 

на різку зміну температури, 
від чого шкіра червоніє й по-
чинає свербіти. Але ці про-
яви минають через 20 – 30 
хв. Під час алергічної реакції 
такі симптоми не зникають 
так швидко. Спровокувати 
алергію може не лише мо-
роз, а й купання, миття ово-
чів у холодній воді тощо. 
Окрім шкіри рук, від хо-

лоду страждають і нігті: 
стають ламкими, розшаро-
вуються. Тому, як радять 
дерматологи, краще ви-
користовувати рідкі, а не 
тверді види мила, збагаче-
ні натуральними оліями та 
живильними компонентами. 
Обов’язково надворі носіть 
рукавички. Вони захистять 
руки від вітру й морозу.

ЖИВИЛЬНІ КРЕМИ Й 
РУКАВИЧКИ ВБЕРЕЖУТЬ 
ШКІРУ РУК ВІД ХОЛОДУ
Під впливом вітру шкіра втрачає 
вологу й жир, що призводить до 
стоншення захисної ліпідної мантії. 
І як результат – пересихання 
шкіри. Мороз часто викликає ще 
й холодовий дерматит, при якому 
порушується живлення відкритих 
ділянок шкіри – з’являються 
багряно-червоні плями.

Щ

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД ПРОСТУДНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ


