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Наскільки важливою є діяль-
ність ГК «Нові продукти» для 
економіки України та Жашків-
ського району зокрема?
На сьогодні група компаній 

«Нові продукти» – один з найбіль-
ших виробників напоїв та снеків 
в Україні. Щодня наша компанія 
обслуговує більше 25 000 замов-
ників і 79 000 торгових точок, що 
є можливим завдяки праці понад 
1500 співробітників, особливе міс-
це серед яких посідають жителі 
Жашкова, котрі працюють у нас на 
виробництві.
Загалом ми виробляємо про-

дукцію для 15 країн світу, серед 
яких Німеччина, Польща Грузія, 
Італія, Китай та інші. Тому й не 
дивно, що ми входимо до списку 
найбільших платників податків не 
лише Жашкова, а й всієї України. 
Наприклад, у 2012 - 2013 роках 
компанія була на першому місці в 
районі за розмірами податкових 
надходжень. 

Скільки податків до місцево-
го бюджету сплачує ваша ком-
панія? І, до речі, чи плануєте ви 
збільшити ці надходження за 
рахунок перереєстрації підпри-
ємства в Жашкові? 
Тут важливо розуміти, що ГК 

«Нові продукти» об’єднує кілька 
компаній та постійно розвиваєть-
ся, створюючи нові напрями. Ми 
постійно розширюємося за раху-

нок збільшення виробництва кон-
дитерських виробів та снеків. При 
цьому ми підтримуємо процеси 
децентралізації і тому всі свої нові 
компанії реєструємо в Жашкові. 
(Наприклад, дистрибуційну ком-
панію «Роуд Стар».) А це означає, 
що постійно зростають і виплати 
компанії до місцевого бюджету. 
До речі, з урахуванням «Роуд Стар» 
(а це понад 788 тисяч гривень) ми 
лише за минулий рік виплатили в 
Жашкові понад 2 мільйони 869 ти-
сяч 344 гривні. Тобто в районі ми 
на другому місці серед усіх платни-
ків податків, а це означає, що наша 
компанія є бюджетоутворюючою 
для Жашкова. 
Що стосується компанії «Напої 

плюс», то лише нашого бажання 
перереєструватися тут замало. 
Адже вона входить до реєстру 
найбільших платників податків 
України і зобов’язана обслуговува-
тися в спеціалізованій податковій 
(згідно зі ст. 64 Податкового ко-
дексу України). Ця податкова зна-
ходиться у столиці, тому, на жаль, 
перереєструвати підприємство ми 
не можемо. Відповідно ж до за-
конодавства України, ці податки 
йдуть до державного бюджету, а 
не до київського. І так було б на-
віть за умови реєстрації компанії в 
Жашкові. Такий у нас зараз закон. 
Та не забувайте, що за рахунок 
податків, які ми платимо в дер-
жавний бюджет, держава утримує 

бюджетників по всій Україні - вчи-
телів, лікарів, вихователів дитячих 
садочків та іншіх працівників бю-
джетних установ, у тому числі і у 
Жашкові. 
Та у будь-якому випадку Жаш-

ків отримує від нас податки на 
зарплату городян, що працюють на 
нашому підприємстві. Окрім цього, 
ГК «Нові продукти» значну частину 
коштів зі своїх прибутків спрямовує 
на розвиток Жашкова та Жашків-
ського району, виділяючи понад 1 
млн грн щорічно.
А також робить внесок у най-

важливішу справу сьогодення – бо-
ротьбу українців із загарбниками, 
задля чого виділила на потреби 
АТО вже близько 6 млн грн.

Сплачені податки – це важ-
ливий результат діяльності 
будь-якого бізнесу, але не єди-
ний. Напевне, ваша присутність 
у Жашкові безпосередньо впли-
ває на усіх мешканців міста. 
Наскільки важливими для такої 
великої компанії є проблеми та 
турботи жашківчан?
Ми переконані, що люди понад 

усе. І так ми ставимося не тільки 
до своїх співробітників. Адже ми 
живемо не у вакуумі. У співробіт-
ників є родини, та й просто діяль-
ність компанії впливає на життя 
людей, які живуть у місті розта-
шування офісів та виробництва. 
Ми створюємо бізнес не на кілька 

років і навіть не на десятиліття. 
Тому ми зацікавлені зберегти на 
довгі роки довіру людей до нас. 
Ми з перших днів відкриття нашо-
го виробництва в Жашкові дбали 
про благоустрій міста, покращення 
його інфраструктури, доріг, дитя-
чих майданчиків, облагородження 
місць відпочинку жителів, при-
дбання обладнання для очисних 
споруд. Зараз у рамках турботи 
про район розроблено проект очи-
щення води в дитячих садках та 
школах. Крім того, ми збираємось 
взяти під контроль питання вод-
них ресурсів у Жашкові. Оскільки 
якість питної води - дуже болюча 
проблема в місті, і її треба вирішу-
вати комплексно.
Крім того, ми намагаємося зро-

бити кращим і яскравішим життя 
усіх жашківчан. Наприклад, наш 
благодійний фонд «Нова Громада» 
познайомив містян із українськими 
театральними традиціями: до нас 
приїздили професійні театральні 
колективи Києва, Черкас, Кірово-
града і Коломиї. А ще стараннями 
волонтерів у Жашкові з нагоди 
Дня Незалежності та Дня міста 
з’явилися дві вуличні картини за 
мотивами творів української ху-
дожниці Марії Приймаченко.
У 2015 році Благодійний фонд 

«Нова Громада» розпочав нову 
програму під назвою «Ти не один» 
і виділив на соціальні потреби 
мільйон гривень. Окрім регулярної 

підтримки соціально незахище-
них верств населення, ми завжди 
відгукуємося на особисті запити 
мешканців Жашкова про допомогу 
людям, які цього потребують най-
більше. Це може бути купівля това-
рів першої необхідності, інвалідних 
візків, ліків, вирішення інших побу-
тових питань.

Що нового зараз виробляє 
ваша компанія?
Останні кілька років нашим 

пріоритетом є розвиток вироб-
ництва натуральних продуктів та 
напоїв. Зокрема, минулого року 
ми запустили виробництво по-
пкорну POP STAR та унікальних 
фруктово-горіхових батончиків 
EAT ME - дуже корисного про-
дукту, що складається з нату-
ральних ягід, сухофруктів, горіхів 
в сиропі з яблучного соку, патоки 
та агар-агару. Все натуральне і 
смачне, без барвників. Також ми 
відроджуємо виробництво фер-
ментованих напоїв, які пили ще 
наші предки за часів Київської 
Русі. Наприклад, збитень «Золо-
тий джміль» (зброджений мед 
із травами та спеціями) та сидр 
APPS (зброджений яблучний сік). 
Ми переконані, що Україна, яка 
здавна славилася своїми яблуне-
вими садами, має великий потен-
ціал у цьому напрямі.

Олександра Шлях

НОВИНИ РАЙОНІВ

Жашкову - чисту 
питну воду

стор. 2

Як зберегти печінку 
здоровою

стор. 4

З приходом групи компаній «Нові продукти», будівництва 
заводу, відкриття офісу та регіонального представництва 
в історії Жашкова та району в цілому почався новий етап. 
Сьогодні компанія є найбільшим роботодавцем регіону і 
бюджетоутворюючою для міста. Крім того, із самого початку 
своєї діяльності ГК «Нові продукти» здійснює численні соціально 
спрямовані проекти у Жашкові та Жашківському районі, дбає 
про благоустрій і соціальний захист мешканців та бере активну 
участь у суспільному житті країни. Тому на початку 2014 
року було ухвалено рішення виділити усі благодійні ініціативи 
компанії в окрему сферу діяльності та створити за власні 
кошти Благодійний фонд «Нова Громада», щоб ще ефективніше 
реагувати на потреби суспільства. Про діяльність компанії 
та благодійного фонду розповідає один з його керівників та 
заступник директора ТОВ «Напої Плюс» Віктор Погорілий

ВІКТОР ПОГОРІЛИЙ: 
МИ З ПЕРШИХ ДНІВ ВІДКРИТТЯ 
НАШОГО ВИРОБНИЦТВА ДБАЛИ 
ПРО БЛАГОУСТРІЙ ЖАШКОВА

БЕЗРОБІТНИМ 
ДОПОМОЖЕ 
ЄВРОСОЮЗ
У 11 районах області вже задіяно 

проект «Створення регіонального 
навчально-практичного центру роз-
витку багатофункціональних коопе-
ративів», який майже повністю фі-
нансується Європейським Союзом. 
Його ціль – популяризація коопера-
тивного руху в Черкаській області, 
створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів, що іс-
тотно зменшить рівень безробіття в 
селі, покращить ситуацію на продо-
вольчому ринку області. Для досяг-
нення цих результатів пропонується 
створити ягідні кооперативи та суш-
ки фруктів, кооперативи зі збору мо-
лока та розведення кролів. Охочим 
зайнятися цією прибутковою спра-
вою будуть безкоштовно передані 
міні-ферми для розведення кролів, 
сушарки, танки-охолоджувачі моло-
ка, кущі ягідних культур.

Вартість проекту – 617137,30 
євро. Внесок ЄС – 80 відсотків від за-
гальної його вартості, решта фінансу-
ватиметься з місцевих бюджетів.

НА ЧЕРКАЩИНІ 
ПОЧАВСЯ НАБІР ДО 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Прийом анкет від кандидатів 

триватиме до 12 жовтня, а навчан-
ня розпочнеться 30 листопада. Про 
це під час церемонії відкриття по-

відомив глава МВС України Арсен 
Аваков.
В урочистій церемонії відкриття 

взяли участь міністр внутрішніх справ 
України Арсен Аваков, начальник 
управління патрульної поліції в Ки-
єві Олександр Фацевич, начальник 
УМВС України в Черкаській області 
Владислав Пустовар, очільник Чер-
каської ОДА Юрій Ткаченко та інші 
керівники органів місцевої влади.

– Ми сьогодні починаємо добру 
справу. Набираємо 200 людей. 

Запрошуємо молодь до нової па-
трульної поліції. Вона повинна дати 
нову якість, – наголосив глава МВС 
України.
Всі охочі можуть заповнити та по-

дати анкети до 12 жовтня за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 196 
(Черкаська обласна філармонія). 
Це лише перший етап, після якого 
здійснюватиметься ретельний від-
бір кандидатів до нової патрульної 
поліції. Тестування та навчання кан-
дидатів розпочнеться 30 листопада.



лід зазначити, що на підпри-
ємстві «Напої плюс», розта-

шованому в місті, до дотримання 
норм якості води завжди ставились 
з усією відповідальністю, адже від 
цього залежить і якість продукції. 
Тому завод використовує воду, що 

береться із глибинних надр. У той 
час як в щоденному житті жаш-
ківчани вживають воду з неглибо-
ких джерел.

- Коли ми розпочали будівництво 
нашого підприємства, то отримали 
у спадок від старого хлібозаводу 
свердловину, яка була пробурена 
десь у 70-х роках, - згадує дирек-
тор з виробництва ГК «Нові продук-
ти» та один з керівників БФ «Нова 
Громада» Віктор Погорілий. - Вона 
була пробурена неглибоко і брала 
поверхневу воду, з того рівня, що 
й колодязі жашківчан. Виявилося, 
що для потреб нашого виробни-
цтва такої свердловини було недо-
статньо. Та й ми розуміли, що для 
жашківчан ці запаси води є вкрай 
важливими. Тому ми підійшли до 
вирішення цього питання ґрунтовно 
й звернулися до науковців з геоло-
горозвідувального інституту. Його 
фахівці рекомендували нам вико-
ристовувати воду, яка знаходиться 
під Українським кристалічним щи-
том. Настільки глибокі свердлови-
ни вимагали чималих коштів та тех-

нічних зусиль для побудови. Але ми 
розуміли, що таким чином зможемо 
зберегти поверхневі води, які вико-
ристовували мешканці приватного 
сектора у Жашкові. Тож ми побуду-
вати 8 нових свердловин.
На жаль, за кілька років потому 

почав знижуватися рівень ґрунтових 
вод. Як стверджують фахівці, це зви-
чайний природний цикл. Однак спо-
чатку, коли постало питання, чому 
в колодязях поменшало води, це 
явище прив’язали до діяльності під-
приємства. Жашківчани згадають, 
що у той час навіть проводилися 
стихійні збори громадян. Проте літ-
ні люди пригадують, що за їх життя 
такі явища відбувалися неодноразо-
во - рівень води знижувався, потім 
підвищувався. Вони розповідали, що 
це цілком природний циклічний про-
цес. І це мало місце ще до появи в 
Жашкові заводу. Отже, рівень води 
в колодязях жодним чином не пов’я-
заний з виробництвом. До речі, нау-
ковий факт, що рух води у природі 
має певну циклічність, підтверджує 
і доктор геологічних наук Олексій 
Кошляков. Цей висновок також було 
підтверджено Державним агент-
ством водних ресурсів України при 
Міністерстві екології та природних 
ресурсів України за результатами 
спеціально проведеного досліджен-
ня цієї ситуації.

- Однак ми розуміємо, наскільки 
важливим є питання якісної води для 
жашківчан. Особливо, враховуючи 
ситуацію з місцевим водопроводом, 
- говорить Віктор Погорілий. Тож 
ГК «Нові продукти» та Благодійний 
фонд «Нова Громада» нещодавно 
розпочали новий соціальний проект, 
аби забезпечити жителів Жашко-
ва якісною водою. За власний кошт 
компанія проводить бактеріологічне 
дослідження води, якою користують-
ся містяни. Це дасть змогу оцінити 
її фактичний стан та перевірити на-
явність у ній різних мікроорганізмів, 
бактерій тощо. 
Розпочати вирішили з криниць, 

адже для їх перевірки у пересічно-
го громадянина не завжди можуть 
знайтися кошти. До речі, дехто з 
жашківчан давно чекав на таку на-
году і радо запрошував експертів. Ін-
шим вручали листи з повідомленням 
про наміри благодійного фонду взяти 
забір води саме з їхніх криниць. Для 
об’єктивності вирішено було досліди-

ти 20 проб з різних місцевостей – мі-
крорайонів цукрового заводу, Горо-
дища, центру міста, вулиць Одеської, 
Набережної та інших. Щоб не було 
похибки в дослідженнях, проби води 
брали фахівці – завідувач лаборато-

рією ГК «Нові продукти» Алла Вась-
кевич та мікробіолог Ігор Олійник. 
Цікаво, що Алла Аркадіївна пра-

цювала не лише як експерт, а й як 
учасник благодійної роботи «Нової 
Громади», попередньо поспілку-
вавшись з жителями міста, котрі 
користуються криничною водою. 
Таку ж роботу провели бухгалтер 
ТОВ «Напої плюс» Олена Хоменко 
та менеджер підприємства Вален-
тина Приймак, які здійснили моні-
торинг ситуації у мікрорайонах мі-
ста, де вони мешкають.
Під час забору води з’ясувалося, 

що необхідно також взяти проби 
на аналіз і водопровідної води. Зо-
крема, їх взяли у дитсадку №5 та в 
школах №1 та №5, адже вода, якою 
користуються і яку вживають діти, 
має бути під особливим контролем. 
Таким чином було здій снено пер-

ший  забір води для комплексного 
дослідження за мікробіологічними 
показниками на відповідність Дер-
жавним санітарним нормам та пра-
вилам «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної  для споживан-
ня людиною» (ДСанПіН 2.2.17110). 
Потім буде проведено другий  етап 
відбору води за санітарно-хімічними 
показниками безпечності та якості 
питної  води. Дослідження прово-
дить випробувальна лабораторія ДП 
«Киї воблстандартметрологія». 
Крім того, вже найближчим ча-

сом Благодійний фонд «Нова Гро-
мада» реалізує ще один соціальний 
проект - забезпечить найсучасніши-
ми системами фільтрації води усі 
шість дитсадочків Жашкова. «Ми в 
кожному дитячому садочку встано-
вимо очищувальне обладнання, щоб 

наші діти пили та милися чистою 
водою і не хворіли. Адже здоров’я 
закладається змалечку», - зазначив 
Віктор Погорілий.

Оксана Червона

НОВИНИ 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В МОЛОЧНОМУ 
СКОТАРСТВІ

В Маньківці відбувся масштабний 
захід у сфері молочного скотарства 
– Голландський день молока.
Міжнародна група компаній 

Feedlance, високотехнологічний 
голландський виробник кормових 
добавок, представлена в Україні ГК 
«АгроВет Атлантик», в рамках захо-
ду презентувала сучасні програми 
з годівлі ВРХ, які підвищують ефек-
тивність та гарантують максималь-
ний результат при їх використанні.
Херман Бунте, провідний кон-

сультант Feedlance: «Завдяки та-
ким заходам, як Голландський день 
молока, українські та голландські 
компанії мають змогу познайо-
митись та обмінятись досвідом у 
молочній галузі. Ми, голландці, зі 
свого боку докладаємо максимум 
зусиль та з радістю ділимось з 
колегами результатами наших но-
вітніх розробок та технологій, щоб 
молочне господарство успішно роз-
вивалось на території всієї Європи». 
В рамках Голландського дня 

молока заступник директора Де-
партаменту тваринництва Олена 
Альшанова повідомила, що наразі 
в Україні спостерігається значне 
зменшення обсягів виробництва 
молока господарствами населення.
Ерік Гостелі, директор Veypro 

Holland, голландський інформа-
ційний центр молочної худоби, під 
час свого виступу наголосив, що 
важлива умова ведення успішного 
бізнесу – це якість молока.
Більше трьохсот учасників — 

власники та спеціалісти молочних 
ферм, представники вітчизняних 
та голландських компаній — від-
відали захід, аби обмінятися най-
кращим досвідом та разом знайти 
ефективні шляхи вирішення про-
блем, що нині так гостро стоять у 
молочному секторі не лише Украї-
ни, а й усього світу.

ДО БЮДЖЕТІВ 
ЧЕРКАЩИНИ 
НАДІЙШЛО ПОНАД 
4 МЛН ГРН У ПОРЯДКУ 
ВІДШКОДУВАННЯ ВТРАТ

Із початку 2015 року в порядку 
відшкодування втрат сільсько-
господарського й лісогосподар-
ського виробництв у Черкаській 
області до місцевих бюджетів на-
дійшло 4 млн 230 тис. гривень.
Нині на спеціальних рахунках 

місцевих рад накопичено 13,3 млн 
грн таких коштів. Із них на рахунках 
обласної ради – 1,52 млн грн, ра-
йонних рад – 1,42 млн грн, сільських, 
селищних і міських – 10,36 млн грн.
Найбільше коштів від відшко-

дування втрат сільськогосподар-
ського і лісогосподарського вироб-
ництв акумульовано на рахунках 
місцевих рад Звенигородського 
(3,3 млн грн) і Черкаського (2,09 
млн грн) районів.
Територіальними органами Го-

ловного управління Держгеокада-
стру у Черкаській області постійно 
проводиться роз’яснювальна робо-
та з головами сільських, селищних 
і міських рад, а також із голова-
ми районних держадміністрацій 
щодо використання коштів, які 
надійшли в порядку відшкодуван-
ня втрат сільськогосподарського 
й лісогосподарського виробництв, 
інформують у прес-службі Голов-
ного управління Держгеокадастру 
в Черкаській області.
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Одна з найболючіших проблем Жашкова - 
якість питної води. В місті неглибокі 
поверхневі води. Погіршують становище 
й господарства, що розводять свиней. 
Відходи від свинарства та пестициди з 
полів і городів потрапляють до ґрунту, а 
звідти - до колодязів. Не краща ситуація 
і з міським водопроводом. Побудований 
ще за часів радянської влади, він давно 
вже морально й матеріально застарів. До 
того ж частина водопроводу виготовлена 
з використанням азбесту. Ще тридцять 
років тому було встановлено, що азбест - 
канцерогенний матеріал - провокує 
онкологічні захворювання. Благодійний фонд 
«Нова Громада» вирішив звернути увагу на 
цю проблему і взяти під опіку якість води 
у нашому місті, адже компанія вже давно 
досліджує стан води у Жашкові та має 
відповідні потужності, що дозволяють 
слідкувати за її якістю

Для довідки: Підземні води фа-
хівці поділяють на ґрунтові води і 
так звані міжпластові напірні, які 
залягають нижче. Зазвичай в Укра-
їні завдяки ним і забезпечується 
централізоване водопостачання 
житлових будинків. Що стосується 
ґрунтових вод, то вони найбільш 
вразливі з точки зору природних та 
техногенних процесів. Усі підземні 
води мають свій режим, тобто 
зміну в часі, рівні, температурі, 
у хімічному складі та швидкості 
руху – більш повільні або менш по-
вільні. Але найбільші зміни відбува-
ються саме у ґрунтових.

ому, коли напередодні шкіль-
них канікул постало питання 

перенесення старого дитячого літ-
нього табору «Джерельце» з села Бу-

зівка до села Сорокотяга, благодійни-
ки взялися вирішувати це завдання. 

- Одна річ, коли табір існує вже 
кілька років на якомусь місті і мова 

йде про його ремонт. І зовсім інша 
- влаштувати його на зовсім новій 
території, де для цього нічого не при-
стосовано, - розповідає один з керів-
ників «Нової Громади» Віктор Погорі-
лий. - Ми поставили для дітей сучасні 
туалети, душові, умивальники. Все це 
було зроблено швидко, щоб можна 
було вчасно почати роботу табору. 
Тож діти та їхні батьки були задово-

лені. Літо вони провели в добре об-
ладнаному таборі. Сподіваємось, що 
відтепер він діятиме влітку постійно. 
А наступного року Віктор Погорі-

лий мріє перетворити «Джерельце» 
на місцевий «Артек», де за традицією 
знаменитого дитячого табору в кож-
ному загоні буде своя форма.

Оксана Крута

ПІД ЖАШКОВОМ З’ЯВИТЬСЯ СВІЙ АРТЕК
Група компаній «Нові продукти» та 
створений нею Благодійний фонд «Нова 
Громада» завжди багато уваги приділяли 
підростаючому поколінню 

Т

Мікробіологу Ігорю Олійнику жашківчани радо надавали 
воду для дослідження

Алла Васькевич особисто контролює забір води у дитсадку №5

Загалом було взято воду з 20 різних куточків Жашкова



Кримінальні новини

316 жовтня 2015

НОВИНИ 
РАЙОНІВ
ДЕМОБІЛІЗОВАНОГО 
БІЙЦЯДОБРОВОЛЬЦЯ 
ЗУСТРІЧАЛИ 
ДЕРЖОХОРОНЦІ

Колектив Управління ДСО при-
вітав із щасливим поверненням з 
війни свого колегу-добровольця 
Бориса Жоломка, який у вересні 
2014 року виявив бажання за-
хищати нашу Батьківщину в зоні 
проведення антитерористичної 
операції.
Рівно 1 рік 1 місяць та 6 днів 

відслужив на фронті Борис Григо-
рович Жоломко – водій автотран-
спортних засобів спеціальної групи 
затримання Тальнівського міжра-
йонного відділення Державної 
служби охорони при УМВС України 
в Черкаській області.
Повернувся, слава Богу, цілий і 

майже неушкоджений. Шрам від 
осколка «градини» на гомілці пора-
ненням не вважає. А в «гарячих точ-
ках» під прицілом ворожої артилерії 
та диверсійно-розвідувальних груп 
перебував постійно - служив куле-
метником, командиром відділення 
зенітно-ракетного автомобільного 
взводу.
Як заведено у військових ко-

лективах, мав позивний Дідьо. 
Адже був найстаршим на своєму 
блокпосту, а за час перебування на 
передовій у захисника народилась 
онучка.
На запитання, що спонукало 

зробити такий непростий життєвий 
вибір - піти добровольцем до лав 
Збройних Сил - просто, без пафосу, 
відповів: почуття патріотизму.

- Я люблю Україну, і зобов’яза-
ний захищати свою родину. А вона у 
мене велика - дружина, дві доньки, 
син та онучка, - додав Борис Жо-
ломко.
Дивлячись на нього - трохи втом-

леного, зосередженого, але з іс-
кристими від вродженого почуття 
гумору очима, - розумієш: такими 
були наші діди-прадіди, захисники 
Вітчизни: козаки, а також партиза-
ни, повстанці. Які в скрутну для дер-
жави годину можуть, не вагаючись, 
«перевернути плуга» та взятися за 
зброю. Справді, козацькому роду 
нема переводу!
Колектив Управління ДСО при-

вітав добровольця зі щасливим по-
верненням з війни. Висловив щирі 
слова подяки начальник управлін-
ня, було зачитано наказ про за-
охочення та надання матеріальної 
допомоги.
Борис Григорович на заслужений 

відпочинок дозволу собі не дав – 
одразу став до роботи, адже посада 
за ним зберігалась.

– В такі часи відпочивати ніколи, – 
впевнено сказав Борис Жоломко.

ТРИВАЄ ПОСІВНА

Аграрії області планують посі-
яти озимих зернових культур під 
урожай 2016 року на 250 тисячах 
гектарів. Про це повідомив дирек-
тор Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністра-
ції Ігор Колодка.
Озиму пшеницю засіють на 

227,2 тис. га, ячмінь – на 24,6 тис. 
га, жито – на 1,8 тис. га та 46,9 тис. 
га відвели під озимий ріпак. Аграрії 
вже посіяли озимі культури на зер-
ногосподарствах усіх форм власно-
сті на площі 36,6 тис. га, що стано-
вить 14,4% до прогнозу. Майже 35 
тис. га засіяли озимою пшеницею, 
ще 1,6 тис. га – озимим ячменем. 
Крім того озимого ріпаку посіяли 
на 36,2 тис. га, що становить 77,4% 
до прогнозу.

ЗНАЮТЬ У ВСІХ 
МАГАЗИНАХ

- Першу саморобку я склеїв кла-
сі в 9-му, напевно, - розповідає 
Богдан. - Мій друг саме захопився 
3D-пазлами, збирав кораблі з кар-
тону. І запропонував мені обклеїти 
такий макет сірниками. Я вибрав 
корабель Колумба - «Санта-Марію». 
Вийшло непогано.
Після школи хлопець пішов осво-

ювати професію тракториста. Ви-
кладачі про незвичайне хобі Богда-
на дізналися і попросили склеїти з 
сірників невеликий макет трактора. 
Ця робота у результаті об’їздила всі 
обласні виставки і посіла купу при-
зових місць.

- Коли я тільки починав робити 
витвори із сірників, то мене у всіх 
магазинах Жашкова в обличчя зна-

ли. Мовляв, знову за сірниками при-
йшов, - посміхається Богдан. - Але 
на те, щоб зішкребти сірку, йшло 
дуже багато часу. Тому тепер я 
домовився з фабрикою в Рівному, і 
вони надсилають мені сірники наси-
пом, у великій коробці. І без «вогне-
небезпечних» головок.
Але справжній талант від Бога 

у хлопця проявився, коли він по-
чав у натуральну величину робити 
із сірників музичні інструменти! 
На рахунку у Богдана - маленький 
оркестр з гармонії під назвою «Єд-
ність», скрипки, бандури та гітари 
«Душа». Причому на всьому цьому 
можна грати.

 - Мій вчитель музики - Іван Су-

хий - прекрасно грає на гармонії, 
він весь світ об’їздив, дивуючи на-
род чудовою музикою, - розповідає 
Богдан. - І якось він попросив мене 
переробити його гармонь із сірників. 
Дав зразок. І всі пластмасові та де-
рев’яні елементи в інструменті я за-
мінив сірниками. Навіть кнопочки із 
сірників змайстрував - клеїв їх у три 
шари, а потім випилював потрібний 
розмір.
Якщо для невеликих робіт Сенчу-

ков використовує картонну основу, 
то інструменти ніяких добавок не 
терплять - звук буде втрачатися. І 
чого тільки хлопець не вигадує, щоб 
цей самий звук не втратити і роботу 
якісно виконати.

- Наприклад, у скрипки дека сфе-
рична. І щоб зробити правильний 
вигин, я всередину вкладав форму з 
пінопласту. А потім її знімав, - пояс-
нює Богдан. - А ось дека для гітари 
повинна клеїтися в один присід, щоб 
хвилями не пішла. До десяти годин 
може піти на таку роботу!
Оскільки інструменти вже готові 

- гріх ними не скористатися! І разом 
з учителем музики Богдан створив 
ансамбль сірникових інструментів. 
У репертуарі - народні пісні, а в го-
ловах - задумка створити новий му-
зичний прилад.

- Такого світ раніше не бачив! 
- Захоплено говорить народний 
майстер. - Це буде струнний інстру-
мент-бас у вигляді тризуба - герба 
України.
Богдан постійно займається вдо-

сконаленням своєї гри на гітарі. І 
ось що дивно - інструменти з осико-
вих сірників звучать не гірше, ніж з 
твердих сортів дерев. Сенчуков кле-
їть їх в два шари спеціальним клеєм. 
Головне, коли граєш на сірникових 
інструментах, - не курити! 
Кілька років тому Богдан Сен-

чуков разом зі своїми сірниковими 
інструментами став офіційним ре-
кордсменом. Хлопець потрапив до 
Книги рекордів України як майстер, 
котрий виготовив перші музичні ін-
струменти із сірників з використан-
ням клею. Найбільше часу і мате-
ріалів у Богдана пішло на гармонь 
- 4 місяці роботи і 18000 сірників! 
А найменше - на скрипочку з ласка-
вою назвою «Білосніжка» - 3 місяці і 
7000 паличок.

ЧОБОТАР ІЗ ЖАШКОВА: 
ЯК СКЛЕЇТИ З СІРНИКІВ 
ГІТАРУ ТА ЗІГРАТИ НА НІЙ
Сірники дітям не 
іграшки - говорили 
нам мами. І в 
чомусь, звісно, мали 
рацію. Але половина 
точно взяла б свої 
слова назад, якби 
побачила неймовірні 
вироби, які клеїть із 
сірників звичайний 
студент, а заодно і 
майстер з ремонту 
взуття із Жашкова 
Черкаської області 
Богдан Сенчуков. 
У його колекції і 
Ейфелева вежа, і 
кораблі, і навіть 
скрипка!

ЗАТРИМАЛИ 
ГРАБІЖНИКІВ ІЗ 
ДОНЕЦЬКУ ТА ЛИСЯНКИ

Працівники Білоцерківської мілі-
ції спільно з громадськістю затри-
мали «на гарячому» двох чоловіків, 
які, погрожуючи фізичною розпра-
вою та ножем продавцю, вчинили 
розбійний напад на магазин.
Близько десятої години ранку до 

чергової частини Білоцерківського 
міськвідділу міліції надійшло по-
відомлення від місцевого жителя 
про те, що у магазині по вулиці 
Чапаєва двоє невідомих вчинили 
сварку з продавцем та погрожува-
ли їй фізичною розправою.
Виїздом слідчо-оперативної гру-

пи міліції на місце події, встанов-
лено, що вранці двоє невідомих, 
за попередньою змовою, прийшли 
до магазину та, погрожуючи про-
давчині застосуванням фізичного 
насильства, вимагали гроші з каси. 
На щастя, в приміщення крамниці 
зайшли люди і грабіжники вибігли 
із приміщення.
Місцеві жителі одразу кинулись 

наздоганяти нападників і затрима-
ли гастролерів та передали їх пра-
воохоронцям. Зловмисниками ви-
явилися 50-річний житель Лисянки 
Черкаської області та 39-річний 
житель міста Донецьк. Наразі вони 
перебувають в ізоляторі тимчасо-

вого тримання Білоцерківського 
міськвідділу.
З місця події вилучені два ножі 

(кухонний та мисливський), які на-
правлено на експертне досліджен-
ня до Науково-дослідного експерт-
но-криміналістичного центру.
За даним фактом слідчим відді-

лом Білоцерківської міліції відкрито 
кримінальне провадження за ч. 3 
ст. 187 (розбій, поєднаний з проник-
ненням у житло, інше приміщення 
чи сховище) Кримінального кодексу 
України. Чоловікам загрожує пока-
рання у вигляді позбавлення волі на 
строк від семи до дванадцяти років 
із конфіскацією майна. Правоохо-
ронці перевіряють затриманих на 
причетність до скоєння інших злочи-
нів. Досудове слідство триває.

ТАЛЬНІВЕЦЬ УКРАВ У 
ТОВАРИША ТЕЛЕВІЗОР
Тальнівець украв у товариша 

телевізор Відкриті кримінальні 
провадження не стали для таль-
нівчанина перешкодою для вчи-
нення ще одного злочину. Зло-
вмисник викрав телевізор у свого 
товариша. Правоохоронці затри-
мали крадія, йому загрожує до п’я-
ти років позбавлення волі. Про це 
повідомив СЗГ УМВС у Черкаській 
області. 
В чергову частину Тальнівського 

райвідділу міліції звернувся 45-річ-

ний місцевий житель із заявою про 
крадіжку телевізора з його дому. 
Разом із технікою зник і 32-річний 
знайомий, який тимчасово у нього 
проживав. Як з’ясувалося, цей чо-
ловік знаходився під слідством за 
вчинення трьох крадіжок та постій-
ного місця проживання не мав.
Проведеними слідчо-оперативни-

ми заходами правоохоронці встано-
вили місцеперебування підозрюва-
ного, як з’ясувалося, телевізор він 
продав своєму знайомому за 200 
гривень. Крадій зізнався у скоєному 
та пояснив, що потрібні були гроші на 
розваги та спиртне.
За даним фактом слідчим відді-

ленням Тальнівського райвідділу 
міліції відкрито кримінальне про-
вадження за частиною 2 статті 185 
(Крадіжка) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає 
покарання у вигляді позбавлення 
волі строком до 5 років.

У ЖАШКОВІ МОЛОДИК 
ОБІКРАВ ЗА ДЕНЬ 
ЦЕРКВУ ТА ЛІКАРНЮ

У Жашкові молодик обікрав за 
день церкву і лікарню У пошуках 
коштів на оковиту, молодик вранці 
обікрав церкву, а ввечері - лікарню. 
Зловмисника затримали під час вчи-
нення останньої крадіжки разом з 
викраденим майном, він дає покази. 

В чергову частину Жашківського 
райвідділу міліції надійшла інфор-
мація про підозрілого молодого чо-
ловіка, який ходить по приміщенню 
одної із лікарень міста та заважає 
працювати лікарям. На місце події 
направили наряд міліції.
Отримавши опис підозрювано-

го, працівники міліції, що прибули 
за викликом, знайшли його біля 
виходу із будівлі. Чоловік нама-
гався винести з лікарні сумку з 
електрокардіографом. Зловмис-
ника затримали та доставили до 
райвідділу міліції. Крадієм вия-
вився 20-річний житель Жашкова, 
який рік тому переїхав до міста з 
Донеччини. В ході слідства було 
з’ясовано, що молодик вранці вчи-
нив ще одну крадіжку в одному із 
соборів міста. Він кулаком розбив 
скло вікна. Потрапивши всередину, 
з церковної лавки викрав 2 пляш-
ки «Кагору», 500 гривень та 3 сріб-
них хрестики. Свої дії він пояснив 
пристрастю до оковитої. Викрадені 
речі планував продати і витратити 
на спиртні напої.
Як повідомив начальник Жаш-

ківського районного відділу міліції 
Роман Ражев, за даними фактами 
відкриті кримінальні провадження 
за частинами 3 статті 185 (Крадіж-
ка) Кримінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає пока-
рання у вигляді позбавленням волі 
на строк від трьох до шести років.

Богдан чудово грає на власній гармоні



имовий сезон може бути 
найбільш небезпечним з усіх 

періодів року для вікон нашого 
житла. Сильні снігопади, різкий 
вітер і низька температура може 
негативно вплинути на стан їх еле-
ментів. Потрібно зробити лише три 
кроки, щоб уникнути втрат, пов’я-
заних з пошкодженням вікон до 
настання весни. З чого почати?

Перший крок - очищення 
і миття вікон
Підготовку вікон до зими по-

трібно починати з їх мийки та 
очистки. Ці процедури потрібно 
проводити в похмурий день, так 

як вода під дією яскравого со-
нячного освітлення швидше сох-

не, і на вікнах можуть залишити-
ся плями. 
Перед миттям вікон слід ви-

брати правильний засіб. Найкра-
щим варіантом є використання 
спеціальних рідин, призначених 
для вікон, які можна купити в 
спеціалізованих магазинах то-
варів для будинку або побутової 
хімії. Потрібно мати на увазі, що 
для очищення вікон необхідна 
невелика кількість рідини. Важ-
ливим в очищенні скла є вибір 
тканини для проведення цієї 
операції. Матеріал повинен бути 
гладким і безшовним. Під час 

миття профілів з ПВХ варто та-
кож ретельно вибирати рідину 
- вона не повинна містити агре-
сивних хімічних сполук, розчин-
ників чи абразивних матеріалів. 
Якщо використовувати при очи-
щенні й митті занадто жорсткі 
матеріали або агресивні речо-
вини, можна пошкодити вікна. 
Окремі хімічні сполуки можуть 
викликати втрату кольору або 
інші ушкодження профілю з ПВХ. 
Найбезпечнішим для миття плас-
тикових вікон вважається миль-
ний розчин, для приготування 
якого використовують засіб для 
миття посуду.

Крок другий - огляд і регулю-
вання рухомих механічних еле-
ментів вікон
Після миття та очищення не-

обхідно ретельно перевірити 
вікна, щоб оцінити їх загальний 
стан. Спочатку потрібно впев-
нитися, що всі рухомі частини 
рами вікна працюють правиль-

но. Якщо ви виявили, що вікна 
важко відкривати, закривати або 
вікно пропускає ззовні вологу і 
повітря, необхідно відрегулюва-
ти його відповідно до інструкції 
заводу, який виготовив віконні 
блоки. Слід пам’ятати, що негер-
метичність вікон взимку значно 
збільшує витрати в рахунках на 
опалення.

Після того, як рухомі части-
ни відрегульовано, їх необхідно 
належним чином захистити. По-
трібно змащувати петлі і рухомі 
частини арматури відповідно до 
вимог заводу-виготовлювача. У 
більшості випадків, для цих ці-
лей використовується технічний 
вазелін або мастильні матеріали 

на силіконовій основі. Мастило 
наноситься тонким шаром, щоб 
не прилипав пил, але при цьому 
легше було б підтримувати ваші 
вікна в належному стані.

Крок третій - обслуговуван-
ня і догляд за ущільненнями
До вразливих частин вікон в зи-

мовий період належать проклад-
ки. Тому перед купівлею вікон 
потрібно перевірити якість ущіль-
нень. Відомі виробники вікон ви-
користовують ущільнення EPDM. 
Ці частини віконної рами також 
потребують обслуговування та 
догляду для забезпечення нор-
мальної експлуатації в зимовий 
сезон. Для цих цілей використо-
вується мастило на силіконовій 
основі або технічний вазелін. У 
процесі обслуговування найбіль-
ша увага приділяється ущільнен-
ням в нижній частині рами - так 
як вони в цьому місці найбільш 
уразливі до впливу забруднення і 
пошкоджень.
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1. Росте вона в лісочку, 
Має червону сорочку,
Хто йде, той поклониться. 

2. Є у кошику суниці,
І малина, й полуниці.
Спробуйте слівце дібрати,
Щоб разом усе назвати. 

3. Рвали ягоди малята,
Годі їх тепер впізнати.
Лиш блищать очиці,
Бо їли … 

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

5. Стоїть дівка
В червоній спідниці
Хто йде, той поклониться.

Відповіді на кросворд від 9 жовтня 2015 р.: 
1. Жук 2. Бджола 3. Джміль 4. Бабка 5. Мурахи 6. Коник

Шукайте відповіді
у наступному номері

кщо вірити рекламодавцям, 
то всі проблеми з печінкою 

можна вирішити, приймаючи хва-
лений препарат. «Ні! - категоричні 
лікарі. - Жоден, навіть рослинний 
препарат, без консультації з ліка-
рем приймати не можна. Це може 
викликати непередбачені реакції: 
від руху жовчних каменів до напа-
ду панкреатиту».
Що ще, крім самолікування, не 

любить наша печінка? Як її пра-
вильно чистити? Відповіді на ці 
питання ми шукали за допомогою 
лікаря-терапевта Оксани Слуць-
кої.

«Люди часто недооцінюють 
роль печінки, - каже вона. - А 
тим часом очищення - далеко не 
єдина її функція. Печінка - вели-
ка трудівниця: вона виконує біль-
ше 500 функцій, щохвилини в ній 
відбувається 20 млн хімічних ре-
акцій!» У ній синтезуються білки, 
клітини імунної системи, фермен-
ти, гормони, холестерин, накопи-
чується глюкоза, деякі вітаміни 
(А, Д, В12), мінерали (залізо, мідь 
та ін.). Печінка очищує організм 
від шкідливих речовин (алергенів, 
отрут, токсинів), що надходять з 
їжею, повітрям і водою, і виробляє 
ферменти-антиоксиданти, які бо-
рються з вільними радикалами. 
Саме вони є винуватцями більше 
100 захворювань. Таких, як ате-
росклероз, цукровий діабет, гіпер-
тонія, інфаркт, інсульт, варикоз, 

катаракта, хвороби Альцгеймера 
і Паркінсона і навіть онкологія. 
Якщо роботу печінки порушено, то 
шкідливі речовини потрапляють у 
кров і отруюють організм, плюс він 
стає беззахисним перед чужорід-
ними елементами - алергенами, 
вірусами.

ЩО ПЕЧІНКА 
ЛЮБИТЬ?

Чисту воду. Пийте не менше 5-6 
склянок на день: після сну і між 
прийомами їжі. Покращують де-
токсикацію також зелений чай (2 
чашки на день), чорна натуральна 
кава (1 чашка вранці після снідан-
ку), кисломолочні напої (1 склянка 
перед сном).
Добрі жири: оливкова і гарбу-

зова олія (1 столова ложка на 
день - у салати, але не смажити), 
морська риба (2 рази на тиждень), 
волоські горіхи (2 штуки щоден-
но), насіння льону (2 чайні ложки 
щодня), яйця некруто (щодня 1 шт. 
або по 2 шт. через день).
Правильне харчування запобі-

гає розвитку жовчнокам’яної хво-
роби, забезпечуючи рівномірний 
відтік жовчі.
Сніданок забезпечує викид 

жовчі і запуск очисної функції пе-
чінки. В іншому випадку токсини 
потрапляють в організм, отруюю-
чи його і порушуючи з часом робо-
ту печінки. Відсутність сніданку - 
одна з причин застою жовчі, піску, 
каменів у жовчному міхурі, за-
пальних захворювань печінки, ви-
роблення «поганого» холестерину, 
ожиріння і багатьох захворювань.

Вітаміни. Особливо - вітамін 
С (шипшина, червоний солодкий 
перець, петрушка), Е (нерафі-
нована олія), групи В (молочка 
і цільні злаки). Фітонутрієнти - 
біологічно активні речовини, що 
поліпшують роботу печінки (ово-
чі та фрукти - 400-500 г на день 
і тарілка цільнозернової каші: 
гречка, пшоно, темний рис, пер-
ловка).

ЩО ПЕЧІНКА 
НЕ ЛЮБИТЬ

Експрес-дієти. Дефіцит жи-
рів при схудненні веде до застою 
жовчі, а білків - до уповільнення 
процесів регенерації тканин пе-
чінки.
Дефіцит білка. Білок - буді-

вельний матеріал не тільки для 
імунних факторів, що виробляють-
ся в печінці, а й для клітин самої 
печінки.
Сироїдіння. Клітковина у варе-

них овочах працює як сорбент на 
100%, а в сирих - лише на 10%. 
Тому в меню, крім сирих овочів і 
фруктів, повинні бути і термічно 
оброблені.
Стреси. При стресі відклю-

чається не тільки травлення, а й 
очисна функція печінки. Тому хро-
нічні стреси - дорога до інтокси-
кації і розвитку жовчнокам’яної 
хвороби.
Гіподинамію. Без ранкової за-

рядки (15 хвилин) і щовечірньої 
прогулянки (хоча б 35 хвилин) по-
гіршується детоксикаційна функ-
ція печінки, обмін речовин і від-
новлення клітин печінки.

ЯК ОЧИСТИТИ 
ПЕЧІНКУ?

В інтернеті багато рецептів чи-
щення печінки. Найпопулярніший - 
рослинна олія, запита соком цитру-
сових, і грілка на правий бік.

«У жодному разі! - говорить лікар. 
- Це може зрушити камені, про які 
ви навіть не підозрювали, загостри-
ти холецистит, викликати печінкові 
кольки і навіть перитоніт через роз-
рив жовчних протоків!» Не варто без 
призначення лікаря і пити жовчо-
гінні відвари. Самодіяльність може 
призвести не тільки до руху каменів, 
а й до розвитку панкреатиту.

«Найпростіша, але ефективна ре-
комендація: щоранку, одразу після 
сну, випивати склянку теплої води 
з 1 чайною ложкою соку лимона. 
Напій стимулює виділення нічної 
жовчі (саме з неї утворюються пісок 
і камені в жовчному міхурі), покра-
щує травлення, очищує організм 

від токсинів. Ще збагачуйте їжу по-
рошком куркуми: 0,5 чайної ложки 
в готові каші, супи, салати або в 1 
стакан кефіру на ніч. На сніданок 
медики рекомендують включати 
«жовчогінну» страву: салат з олією і 
лимонним соком, омлет із зеленню, 
яйце некруто, сир, кашу з маслом.

«Корисні для печінки сирні дні, - 
говорить лікар. - На весь день 400 г 
сиру (до 5% жирності) і 1 л кефіру 
(1%). Можна пити воду, зелений чай, 
настій ягід шипшини, натуральну 
каву (не більше 1 чашки)».

ЗАСТУДИЛИСЯ  
ПИЙТЕ БУЛЬЙОН

Як допомогти печінці при грипі 
та застуді? «Хворому організму по-
трібен інтерферон, а отже - білок. 
Щоб дати його організму, але при 
цьому не навантажити ШКТ, пийте 
нежирний курячий бульйон», - ра-
дить лікар.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПЕЧІНКУ ЗДОРОВОЮ
Медики радять 
починати ранок з 
лимонної води та 
уникати дієт

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПЛАСТИКОВІ ВІКНА ДО ЗИМИ
Сьогодні в будинках 
з’явилися пластикові 
вікна. З ними більш 
комфортно жити, 
та не всі знають, як 
їх підготувати до 
холодної пори року.

Я
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