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Віктор Погорілий:

«Ми завжди співпрацювали
з громадою Жашкова
на користь його жителів»
ються. Зі школами та дитсадками
ми працюємо протягом щонайменше вже семи років. Тільки
цього жовтня 70 000 гривень
на ремонт отримав жашківський
дитячий садочок №1. А ПТУ №38
ми виділили 16,5 тис. грн для ремонту душових кабін та роздягалень спортивного залу.
Крім коштів на ремонт, ми допомагаємо вирішувати й інші проблеми. Наприклад, надали спонсорську підтримку спортивному
клубу «Колос» для участі юних
спортсменів в обласних та всеукраїнських змаганнях. На придбання концертного взуття для
ансамблю танців «Веселка» з районного будинку культури нашим
фондом в серпні цього року було
виділено 12 тисяч гривень. Сподіваємося, це допоможе дітям розвивати їхні таланти.
Дитсадку «Малятко» села Леміщиха та жашківському дитсадку
№3 «Сонечко» фонд «Нова Гро-

Група компаній «Нові продукти», що майже
півтора десятка років тому відкрила
в Жашкові своє підприємство, з самого
першого дня почала працювати на благо
міста та містян. Ремонт доріг та шкіл,
допомога юним спортсменам та лікарням,
ветеранам та інвалідам - всім цим тут
завжди охоче займалися. А півтора року
тому було вирішено створити Благодійний
фонд «Нова Громада», яким зараз керує
директор з виробництва ТОВ «Напої плюс»
Віктор Григорович Погорілий
Вікторе Григоровичу, як
давно ваша компанія «Нові
продукти» та створений нею
благодійний фонд «Нова Громада» допомагають людям?
Тому що, знаєте, бувають
такі «благодійники», що займаються
благодійницькою
діяльністю лише напередодні
виборчих перегонів.
Бувають і такі. Але якраз наша
компанія почала допомагати
Жашкову та його мешканцям ще
з моменту, як тільки завод відкривали в 2003 році. А вже в таких великих обсягах, тобто на постійній основі, - 7-8 років. Іншими
словами, мова не йде про якийсь
короткий період. Тільки раніше
ця спонсорська допомога велася від імені компанії «Нові про-

дукти» або «Напої плюс», а вже
згодом було вирішено створити
спеціальний фонд. Ця допомога
надавалася всім, хто по неї звертався. І, наприклад, лише за період з 2014 року по сьогоднішній
день ми виділили вже на реалізацію різних соціальних проектів
близько 10 мільйонів гривень.
Так, на матеріальну підтримку
навчальних і лікувальних закладів Жашкова та Жашківського
району фондом було витрачено
1 896 196 гривень. Наприклад,
жашківські школи давно про нас
знають і, як щойно закінчується
навчальний рік, їхнє керівництво
вже несе до нас листи, аби ми допомогли з ремонтом та іншим. Ми
ніколи не відмовляємо. Так само
і дитячі садочки до нас зверта-

Новорічні подарунки для маленьких жашківчан
лено 269 393 гривень. Розумієте, одна справа, коли табір існує
вже кілька років на якомусь місці
і йдеться лише про його ремонт.
І зовсім інше - влаштувати його
на новій території, де для цього
нічого не пристосовано. Ми побудували нові туалетні кімнати.
А душових взагалі не було, отже

Культурно-масові заходи для жашківчан на суму 195600 грн
мада» подарував комп’ютери. А
влітку до нас звернулось керівництво Жашківської ЗОШ №1, аби ми
допомогли організувати екскурсію
для школярів до Київського зоопарку. І ми радо їм допомогли.
Ще на початку цього літа завдяки матеріальній підтримці
«Нової Громади» сезонний оздоровчий табір «Джерельце» було
перенесено до села Сорокотяга.
За наші кошти були виконані будівельні роботи. На це було виді-

довелося будувати їх з «нуля».
Все це було зроблено швидко,
щоб можна було вчасно почати
роботу табору. Тож діти та їхні
батьки були задоволені. Літо
вони провели в добре обладнаному таборі. Сподіваємось, що
він відтепер буде діяти влітку постійно.
А якісь культурні заходи ви
влаштовуєте для містян?
Як же без цього! Наприклад,

ми щороку організовували свята
для дітей наших працівників та з
малозабезпечених родин - дарували набори солодощів та влаштовували вистави. Напередодні
Нового року представники фонду
«Нова Громада» завітали до 237
дітей з обмеженими можливостями віком від 1 до 16 років. А

Взуття для Жашківського
ансамблю танців «Веселка»
23 грудня у місцевому будинку
творчості Жашкова спеціально запрошений колектив Київського драматичного театру ім.
Саксаганського зіграв святкову
новорічну виставу, яку подивилося близько 350 сиріт, дітей з
обмеженими можливостями та з
родин переселенців і воїнів АТО.
У червні цього року привозили до
Жашкова фіналіста шоу «Голос
країни» Івана Ганзеру.
стор. 2>

НОВИНИ РАЙОНІВ
Підвищену пенсію
отримають майже
всі пенсіонери
Тальнівщини
12 тисяч 783 пенсіонери - мешканці Тальнівського району, отримають підвищені пенсії в жовтні.
- Підвищені пенсії отримають
майже всі - 96% пенсіонерів. У середньому пенсія тальнівських пенсіонерів зросте на 128 гривень,
- каже начальник відділення пен-

сійного фонду в районі Максим Сухонос. - Не підвищаться пенсії тим
категоріям громадян, які вже отримують чималі пенсії. Таких у районі
507 осіб, або 4%. Загальна потреба
Тальнівського району в коштах для
виплати пенсій зросла з 18,7 до 21,3
мільйона. Особливу увагу хочу звернути на те, що у жовтні виплачуватимуться підвищена пенсія за жовтень
і не виплачена сума підвищення за
вересень. А вже в листопаді пенсіонери отримають лише підвищену
пенсію за листопад.

На Жашківщині
відкрили
меморіальну дошку
загиблому бійцеві

Як грамотно піти
на лікарняний

На Жашківщині відкрили меморіальну дошку загиблому бійцеві.
Днями голова районної ради Микола
Кльоц спільно із заступником голови
районної ради Катериною Ковтун побували в Жашківській загальноосвітній школі № 3 на урочистому відкритті меморіальної дошки загиблому

в зоні АТО Олександру Бердесу, де
навчався військовий. Дошку встановлено на фронтальній частині будівлі
перед входом у навчальний заклад.
На урочистому заході були присутні рідні та друзі Олександра
Бердеса, а також представники
Жашківської райдержадміністрації,
школярі та громадськість.
Із серпня 2014-го Олександр Бердес воював на Донбасі. Загинув у
полоні 9 лютого 2015 року. У нього
залишилася дружина та двоє синів 6 і 12 років.

Указом Президента від 13 серпня
2015 року «За особисту мужність та
героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України та вірність військовій присязі» Олександра Бердеса було нагороджено орденом «За
мужність» III ступеня (посмертно).
Право відкрити меморіальну дошку надали матері та сину Героя,
після чого, присутні вшанували
пам’ять загиблого земляка хвилиною мовчання і поклали квіти до
меморіальної дошки.

Святкування Дня
Жашкова
стор. 3

стор. 4
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Віктор Погорілий:

«Ми завжди співпрацювали
з громадою Жашкова
на користь його жителів»
Продовження.
початок на стор. 1
А що ви робите для благоустрою Жашкова та району?
Наприклад, ми завжди виділяли
кошти на ремонт доріг у Жашкові.
Фондом було надано спонсорську
допомогу для очищення ємності
насосного відділення міста від
відходів та капітального ремонту
електродвигуна насосу, що перекачує каналізаційні стоки.
У вересні «Нова Громада» проспонсорувала на 100 000 грн
реконструкцію міською радою
каналізаційної системи насосної
станції у Жашкові. Ще надано
допомогу медичному пункту села
Пугачівка Жашківського району - закупили та встановили вісім
металопластикових енергозберігаючих вікон в амбулаторії, де обслуговуються жителі цього села
та навколишніх сіл.
Також
ми
відремонтували
палату для ветеранів війни у
Жашківській районній лікарні та
зробили ремонт пологового відділення лікарні. Тож тепер у медичному закладі ветерани війни та
праці, учасники бойових дій змо-

жуть отримати медичну допомогу,
перебуваючи у комфортабельних
умовах.
Крім того, у серпні було виділено кошти на ремонт Свято-Покровської церкви у Жашкові, а у
вересні надано фінансову допомогу у купівлі цементу для будівництва храму у селі Баштечки.
Тобто наша компанія завжди
співпрацювала з громадою Жашкова для вирішення різних проблем - чи то ремонт колектора,
чи то перекачувальна станція. Наприклад, місту бракувало коштів
для розробки генерального плану,
тож ми надали їх.
Прості мешканці Жашкова
та району звертаються до вас
по допомогу?
Постійно. Навесні Благодійний фонд «Нова Громада» розпочав програму під назвою «Ти
не один» і виділив на соціальні
потреби мільйон гривень. Окрім
регулярної підтримки соціально
незахищених верств населення
(наприклад, ветеранів, інвалідів),
ми допомагаємо людям, які звертаються до нас по допомогу. Це
може бути купівля товарів першої
необхідності, інвалідних візків,

ліків, вирішення інших побутових
питань. Наприклад, нещодавно
за рахунок нашого благодійного
фону куплено холодильник для
жительки села Королівка, в якої
згоріла хата. З травня фонд вже
виділив понад 45 тисяч гривень
на купівлю медикаментів та лікування мешканців Жашкова та
Жашківського району, які особисто попросили нашу організацію
про допомогу.

Дрон для Правого сектору
вартістю 5000 дол. (115000 грн)
Ще з нагоди Дня ветерана 1
жовтня ми закупили постільної
білизни для подарунків майже на
10 тисяч.
Розкажіть про будинок-інтернат, яким опікується ваш
фонд.
Це будинок-інтернат для дітей
з особливими потребами з міста
Сміла. Серед вихованців є лежачі хворі, діти з ДЦП. Наш фонд
опікується ними вже понад три
роки. В 2012 році до нас з листом звернувся його директор
Богдан Анатолій Володимирович
з проханням допомогти з ремонтом. З тих пір ми, як то кажуть,
взяли під крило цей будинок-ін-

Продукція для захисників вітчизни на суму понад 230000 грн
тернат. У рамках цієї меценатської діяльності ГК «Нові продукти» виділила кошти на суму
2 362 000 гривень на ремонт
житлових приміщень, спортивного залу, встановлення нових вікон, паркану, закупівлю іграшок,
музичних інструментів, предметів побуту, встановлення дитячої гірки тощо. І ми не збираємось на цьому зупинятись. Тому
що розуміємо: це особливі діти,
обділені долею. І тут скільки не
допомагай, а буде здаватися, що
все одно зробив для них замало.
Наскільки я знаю, ви також
підтримуєте родини наших загиблих воїнів.
Так. Наш Фонд перераховує
100 тис грн родинам кожного
загиблого в АТО чи в результаті
подій на Майдані, що мешкають у
Жашківському районі.
Взагалі, фонд постійно підтримує українську армію. Практично
з першого дня воєнного протистояння. Загалом на потреби вже
виділено 5 642 453 гривень. На
ці кошти було закуплено найнеобхідніше обладнання, апаратура, одяг та предмети побуту для
Черкаського батальйону територіальної оборони, прикордонни-

Відремонтована спортивна зала
Снайперська гвинтівка калібру .338 Lapua Magnum
вартістю 15 000 дол. (345 000 грн)

Дві гвинтівки Z10 у снайперському виконанні
вартістю 10000 дол. (230 000 грн)
На підтримку Смілянського будинку-інтернату
витрачено 2 632 000 грн

Підтримка спортивного клубу «Колос»

На потреби АТО передано броньований автомобіль Ford F-150,
Hummer, Mercedes G500 та Краз вартістю 2 645 314 грн
(за теперішнім курсом більш ніж 6 млн грн)

ків Дніпропетровщини та інших
військових структур, оплачено
лікування поранених у шпиталі.
«Нова Громада» подарувала захисникам автівки - броньований
Ford F-150, Hummer, Mercedes
G500 та Краз загальною вартістю 2 645 314 грн, що за теперішнім курсом більш ніж 6 млн
грн. Також придбала снайперські гвинтівки - гвинтівка калібру 338 Lapua Magnum вартістю
15 000 долл (345 000 грн) для
Правого сектору, що захищали
на той момент Донецький аеропорт і дві гвинтівки Z10 у снайперському виконанні вартістю
10000 долл (230 000 грн) для
підрозділу Альфа Служби безпеки України. Передаємо нашим
хлопцям і продукцію ТОВ «Напої
плюс».
Ми завжди відкриті для співпраці. Адже ми живемо не у вакуумі. Наші співробітники з родинами живуть тут, у Жашкові,
та й просто діяльність компанії
впливає на життя людей. Ми
створюємо бізнес не на кілька
років, і навіть не на десятиліття,
тож ми зацікавленні в процвітанні Жашкова.
Оксана Червона
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Як грамотно піти на лікарняний
З приходом осені зростає кількість
захворювань на ГРВІ та грип. Ангіни,
бронхіти і риніти приводять людину
в непрацездатний стан, але, от лихо:
не кожен роботодавець лояльно ставиться
до того, що працівник хворіє. Лише кожен
другий начальник готовий відпустити свого
підлеглого на лікарняний. А оплачувати час
хвороби готовий лише кожен п’ятий

о

сь і доводиться українцям
«хворіти на ногах», щедро ділячись своїми вірусами з колегами.
Наші співгромадяни настільки звиклися з такою ситуацією, що вже
самі собі не дозволяють хворіти
більше одного-двох днів.
«Орієнтуються, як правило, на
температурні показники, - говорить
лікар-терапевт Тетяна Семенюк.
- Якщо температура тіла вище 38
градусів, то на роботу не йдуть. Але
як тільки показник падає до 37,2,
людина переконує себе, що хворобу
вона подолала і готова працювати.
Люди не замислюються, що температура - лише один із симптомів,
прибравши який за допомогою ліків
захворювання не вилікуєш, а тільки
переведеш у стан хронічного».
Втім, відхід на лікарняний, скільки
б він не тривав, зовсім не означає,
що в цей час ви втратите в зарплаті. Хоча все, звичайно, залежить від
страхового стажу співробітника і
правильно оформленого лікарняного листа. Зазначимо, що оплачуваний лікарняний належить не тільки
у випадку, якщо зліг сам працівник,
а й коли він повинен доглядати за
хворою дитиною або дружиною/
чоловіком; якщо СЕС відправила на
карантин; якщо людину за станом
здоров’я перевели на легшу, але

нижче оплачувану роботу; у разі санаторно-курортного лікування, якщо
вас на відпочинок відправили після
лікування в стаціонарі.

Правильний
лікарняний

За законом, лікарняний лист потрібно відкривати в перший же день
нездужання. Для цього слід звернутися до лікаря за місцем проживання. Він повинен оформити бланк
«Листок непрацездатності», де чітко
будуть вказані ваше ім’я, повна назва
підприємства, на якому ви працюєте,
ваша посада, діагноз і дата звернення. Тільки в такому випадку ви можете претендувати на грошову компенсацію тимчасової непрацездатності
через хворобу. Всі інші меддовідки і
заяви такого права не дають.

Викличте лікаря
додому

Якщо у хворого температура вище
+38 градусів, то, щоб уникнути швидкого поширення хвороби при контакті з іншими людьми, треба викликати
лікаря додому. Але дільничний лікар
не має права відкрити вам лікарняний лист. Він лише зробить запис у
медичній картці і передасть інформацію в поліклініку, що конкретному
хворому потрібен лікарняний. Крім

рим членом сім’ї - максимум 7 днів.
Якщо вас відправили на карантин, то
допомога з тимчасової непрацездатності надається за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Куди не треба йти
того, дільничний призначить вам
наступну дату прийому вже в поліклініці. Вирушаючи на призначений
огляд, ви можете попутно переконатися, що ваш лікарняний лист було
відкрито. Іноді потрібно додаткове
посвідчення особи, тому на прийом
краще вирушати з паспортом.

Швидка допомога

Єдиний документ, який дозволено оформляти бригаді невідкладної,
- довідка, що підтверджує виклик.
Але права пропускати роботу цей
документ не дає. Для оформлення
лікарняного вам все одно доведеться
відвідати поліклініку або викликати
дільничного лікаря.

Госпіталізація

День госпіталізації і вважатиметься першим днем лікарняного. А сам
лікарняний лист оформлюватиме не
дільничний лікар, а ваш лікуючий лікар і завідувач відділення, куди вас
відправлять на лікування.

Кому і скільки
хворіти

Лікарняний видають на термін від
1 до 5 днів. Якщо хворобу подолати
за цей час не вдалося, то документ
можна продовжити ще на 5 днів - і
так доти, доки людина не вилікується
або не буде визнана інвалідом. Якщо
лікарняний виданий по догляду за дитиною до 14 років, то перебувати вдома можна 14 днів; по догляду за хво-

Станції переливання крові, установи судово-медичної експертизи,
лікарі на турбазах, в курортних поліклініках, в косметологічних, бальнеологічних лікарнях видавати лікарняні не можуть. А от приватні клініки
і окремі приватні лікарі, які оформлені як фізособи-підприємці, мають
право оформлювати лікарняні листи.

Сума лікарняного

Грошова допомога при тимчасовій непрацездатності залежить від
страхового стажу працівника. Перші
п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець, решту - Фонд соцстрахування (якщо йдеться про догляд за
хворою дитиною, то з першого дня
лікарняні платить соцстрах). Якщо
хворий має страховий стаж до 3 років, він отримує 50% суми від свого
щоденного середнього заробітку;
якщо від 3 до 5 років - то 60%; від 5
до 8 років - 70%. Від 8 і вище - 100%.
Потрібно розуміти, що за законом компенсувати роботодавець і
соцстрах зобов’язані тільки офіційну
частину зарплати. Якщо ж гроші ви
отримуєте в конверті, то і вимагати
повної компенсації не можете.

Три печатки

Щоб лікарняний лист вважався
дійсним, його потрібно правильно
не лише відкрити, а й закрити. Для
цього дільничний лікар повинен поставити на ньому три печатки: свою,
гербову і трикутну. Якщо хоча б одна
з них відсутня, компенсацію отримати ви не зможете.

Батончики EAT ME можна давати
навіть малюкам від 3 років
Виявляється, солодкі та смачні батончики
можуть бути не лише поживними, а й
корисними. Цього року компанія «Нові
продукти» випустила унікальний продукт
для вітчизняного ринку - фруктово-горіхові
батончики EAT ME.

в

они складаються винятково
з натуральних інгредієнтів
та не містять жодних штучних домішок. До складу батончиків входять концентрований яблучний сік,
ягоди, сухофрукти, горіхи, морква
та агар-агар (витяжка з морських
водоростей). Продукт не містить
консервантів та барвників.

Нещодавно їхню корисність було
підтверджено висновком Державної санітарно-епідеміологічної
експертизи (№ 05.03.02-04/43656)
Міністерства охорони здоров’я
України. Сертифікат якості засвідчує, що батончики EAT ME відповідають усім критеріям безпеки
харчових продуктів та їх можна

давати дітям навіть від трьох років.
Група компаній «Нові продукти»
планує й надалі розвивати виробництво корисних солодощів. Зокрема, найближчим часом у Жашкові
планується до запуску кондитерський цех для виробництва снеків і

в тому числі батончиків EAT ME. До
речі, планується, що цех буде працювати переважно із вітчизняною
сировиною.
Виробники переконані, що користь від запуску нової лінії відчують не лише споживачі, працівники та постачальники. По-перше,
це дозволить створити на заводі
нові робочі місця для мешканців
Жашкова та Жашківського району. По-друге, від цього виграють
постачальники сировини, оскільки
«Нові Продукти» - велика компанія зі значними обсягами продукції.
По-третє, ще більше находжень від
діяльності компанії отримає бюд
жет Жашкова. Отже, від виробництва смачних, поживних та корисних снеків виграють усі!

Кримінальні новини
В Тальному під час
погоні застрелили
грабіжника
Чоловік дав оголошення в інтернеті про продаж свого авто. З часом
не забарилися й покупці. Викликавши власника автомобіля з дому,
попросили прокататися. Як тільки
виїхали за місто, погрожуючи зброєю викинули господаря з машини й
помчали в напрямку Маньківки.
«О 12 годині ночі міліція отримала повідомлення про скоєне.
Оскільки нападники погрожували
господарю авто зброєю, справу
було кваліфіковано як розбій. Оперативно було організовано погоню,
- розповідає Дмитро Грищенко із
прес-служби обласної міліції. Правоохоронці рухалися на «Жигулях-сімці», а втікачі - на краденому «Опелі».
До місцевих правоохоронців при-

єдналися їхні колеги із Уманського
та Маньківського районів. Погоня
тривала досить довго. Біля села Подібна Маньківського району нападники кинули автомобіль на узбіччі й
почали тікати. Міліціонери зробили
три попереджувальних постріли в
повітря з табельної зброї. Згодом
почали стріляти по ногах. Саме від
ноги куля зрикошетила й влучила в
життєво важливий орган одного із
нападників. Від отриманої рани він
помер. Особу грабіжника вже встановлено. Ним виявився 25-річний
житель Кривого Рогу.

Звенигородець
може сісти на
6 років за крадіжку
титанових дисків
Як встановили правоохоронці, в
ніч крадіжки зловмисник випивав

у місцевому барі. Там він познайомився з компанією. Під час розмови один із хлопців сказав, що хоче
купити титанові диски для машини.
Згадавши, що бачив такі у домі знайомого, зловмисник запропонував
у нього їх купити.

Видавши чужий будинок за
свій, зловмисник попросив нових
знайомих постояти на вулиці біля
двору. Сам тим часом зайшов у
подвір’я, вибив вхідні двері і заліз
до будинку. Звідти виніс обіцяні

титанові диски. Необхідної суми
коштів у покупця не виявилося,
тому він із продавцем поїхав до
найближчого банкомату. Охороняти диски лишили одного із
товаришів. Саме він першим запідозрив щось недобре і зателефонував до міліції.
Правоохоронці
затримали
25-річного раніше судимого жителя Звенигородки, який вже перебував під слідством за крадіжки.
Молодик пояснив, що пішов на чергову крадіжку через брак коштів на
розваги.
За даним фактом слідчим відділенням Звенигородського райвідділу міліції відкрито кримінальне
провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального
кодексу України. Санкція статті
передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі строком від 3 до
6 років.

НОВИНИ
РАЙОНІВ
На Тальнівщині
посол Киргизстану
знайомився
з роботою
електростанцій
Тальнівський район відвідали
Надзвичайний і Повноважний Посол
Киргизької Республіки в Україні Улукбек Чіналієв та представник Торгово-промислової палати Киргизької
Республіки в Україні Азамат Ісмаїлов.
Поважних гостей зустрічали голова
районної ради Наталія Руснак, голова райдержадміністрації Василь
Клименко, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Півторак.
Метою візиту було ознайомлення
із роботою Гордашівської гідроелектростанції, яка однією з перших
в області поновила роботу ще 1998
року. Кошти у відновлення вклала
ЗЕА «Новосвіт». Як зазначили гості,
в Киргизькій Республіці дуже багато гірських річок, тому їх зацікавив
досвід України у відновленні та роботі гідроелектростанцій.
Працівник ГЕС Петро Купецький
ознайомив делегацію із виробничими потужностями, роботою електростанції та показав побудовану 2011
року на базі Гордашівської ГЕС першу в області сонячну електростанцію.
Керівники району і гості розглянули можливість подальшої співпраці і в інших галузях.

У Звенигородці пото
нув у річці чоловік
Вночі під час купання у річці Гнилий Тікич зник безвісти 45-річний місцевий житель. Після отримання повідомлення на пошуки чоловіка виїхали
рятувальники 6-ї Звенигородської пожежно-рятувальної частини, проте,
кількагодинне обстеження місця пригоди результатів не дало.
Тіло потопельника було знайдено
та піднято з води на поверхню водолазами Смілянської пошуково-рятувальної групи комунальної водолазно-рятувальної служби Черкаської
обласної ради, які у той же день долучилися до пошуків зниклого.

Національне
агентство праці
стимулюватиме
безробітних до
громадських робіт
і активно шукатиме
їм роботу
В одному з попередніх номерів нашої газети ми писали про нову реформу Міністерства соціальної політики,
згідно з якою нове Національне агентство праці відтепер стимулюватиме
безробітних до громадських робіт і
активно шукатиме їм роботу. Однак
це не означає, що керівників центрів
зайнятості Черкащини буде звільнено
з роботи. Реформа цього не передбачає, як дехто міг подумати. До речі,
державним центрам зайнятості відтепер можуть скласти конкуренцію
і приватні. Реформа дуже корисна,
адже простого раздавання грошей,
як наголосив міністр соціальної політики Павло Розенко на засіданні Кабінету міністрів, замало. Новий підхід
має стимулювати працевлаштування
безробітних, а також залучання їх до
громадських робіт.
Від головного редактора: Просимо вибачення у наших читачів через непорозуміння з новиною про
можливу втрату роботи керівниками
центрів зайнятості Черкащини. Дякуємо за вашу пильність.
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Жашківчани відзначили День міста
конкурсами, піснями та нагородженням
учасників АТО
Три свята в один
день

Жашківчанам пощастило. Уперше день народження рідного міста,
14 жовтня, став вихідним, адже
збігся не лише з Покровою Пресвятої Богородиці, а й з Днем захисника України - державним святом.
Чудова осіння погода й цікава насичена програма заходів для дітей і
дорослих не могла втримати вдома
патріотів свого міста. Тож на центральній вулиці та площі Жашкова
було дуже людно.
Святкування розпочалося урочистою ходою, на чолі якої школярі несли велетенський прапор
України, потім ішли учасники
антитерористичної операції, за
ними - жителі міста та його гості.
Величності святу надавав духовий
оркестр Уманського музичного
училища імені Демуцького. Ко-

лона зупинялася біля пам’ятників
воїнам-афганцям, загиблим черкащанам під час Революції Гідності та в антитерористичній операції, воїнам Другої світової війни й
пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля». Жашківчани, схиливши
голови, клали до підніжжя квіти.
Вони ніколи не забувають про тих,
кому завдячують своєму мирному
життю...

Місто має своїх
героїв

- Щороку приходжу на це свято,
яке відзначаємо на Покрову, адже
тут завжди зустрічаю друзів, знайомих. У цей день отримую гарні,
позитивні емоції. От зараз буде
нагородження воїнів, концерт, - ділиться враженнями жашківчанка
Олена біля входу в Будинок культури. - Знаю, що до організації

свята долучився Благодійний фонд
«Нова Громада», який допомагає
самотнім літнім людям, інвалідам,
АТОвцям. От і зараз подарунки для
конкурсів підготувало підприємство «Напої Плюс», що й створило
цей фонд.
- Усе сьогодні подобається. Людей зібралося дуже багато - видно,
що всі чекали цього свята, та ще й
погода гарна. Тут скільки виставок,
дитячі атракціони, ярмарок! - додає
її подруга Алла.
Зала Будинку культури була заповнена вщент. Місцеві художні
колективи та солісти своїми піснями та танцями вітали земляків,
які для відзнаки піднімалися на
сцену. Бо як же без своїх героїв! Найпершими були захисники
України, яких за відданість Батьківщині нагороджували орденами, медалями та нагрудними знаками «Учасник АТО». Всі отримали
подарунки - ікону Пресвятої Богородиці.
Також зі сцени вручалися нагороди жашківчанам, що відзначилися цього року вагомими
справами. Люди оплесками відали сержанта служби цивільного захисту Віктора Королевича, який врятував життя своєму
сусідові, переможця традиційної
номінації «Найкраща садиба» Володимира Свиридюка. Назвали й
талановитих дітей, котрі досягли найбільших успіхів у навчанні, культурі чи спорті, - Максима
Левчука, Камілу Цимбал і Валентина Подберезного.

Учасників АТО нагородили орденами, медалями
та нагрудними знаками «Учасник АТО»

Урочиста хода

Зі святом
жашківчан привітав
гурт «ТНМК»

Духовий оркестр Уманського музичного училища
імені Демуцького

Жашківські чоловіки позмагались за звання найсильнішого

За підтримки Віктора Погорілого на центральній площі міста
на жашківчан також чекали захопливі розваги. Звідси ведучі
проводили вікторини й конкурси,
а богатирі-спортсмени влаштували масову енергійну зарядку.
Завітала до Жашкова й учасниця шоу «Голос країни», колишня
солістка «Віа Гри» Ірина Островська, під пісні якої танцювали
містяни.
Розвагу для себе міг вибрати кожен: чоловіки змагалися силою у
«Богатирських іграх», на які приїхали
відомі стронгмени, діткам у зоні аквагриму малювали веселих твари-

Жашківчан привітала учасниця шоу «Голос країни»,
колишня солістка «Віа Гри» Ірина Островська
нок і пригощали батончиками «ЕАТ
МЕ» від ТОВ «Напої Плюс», молоді
мами взяли участь у параді візочків,
а сімейні пари виборювали першість
у конкурсах «Утримай дружину»,
«Любий, лови!» та звання найкращого господаря й найкращої господині. Усі переможці отримали смачні й корисні призи. На святі було ще
багато різних змагань і сюрпризів,

що робило цей день незабутнім.
На завершення свята - виступ
популярного українського гурту
«ТНМК». Під час фінальної пісні
модератори роздали присутнім
кульки, які світилися. Загадавши
бажання, жашківчани випустили
їх у вечірнє небо рідного міста.
Уляна Царюк

Кросворд «Явища природи»
1. Не звір, а виє.
2. Хтось у лузі біля річки
Погубив барвисті стрічки.
Дощик вгледів, підібрав,
Небеса підперезав.
3. З небокраю, з-за діброви
Вийшли кралі чорноброві.
Принесли водиці жбан,
Полили великий лан.
4. У річці купався, у хмарці ховався
Від блискавки-грому
полинув додому.
На землю спустився на сто крапель розбився.

5. Йшов хлопчина через ліс,
Молоко в цеберку ніс.
Хлюпнув трішки молока,
Зникли поле, ліс, ріка.
6. Рано-вранці увесь світ
Вбрався в білий оксамит.
А як вітер нападе Оксамит цей пропаде.
7. Літає часто він довкола,
Дерев чимало поламав,
Але ніхто, ніде й ніколи
Його не бачив, не тримав.
8, 9. Жили братик і сестриця.
Люди бачили дівицю,

А про брата тільки чули
Хто ці незнайомці були?
10. В лузі вдосвіта Галинка
Погубила намистинки.
Сонце встало - позбирало
Та Галинці не віддало.
11. Що за диво? - із хмаринки
Вниз спадають горошинки.
12. Без рук, без ніг,
а по полю гасає.
Шукайте відповіді
у наступному номері

Відповіді на кросворд від 16 жовтня 2015 р.:
1. Суниця 2. Ягоди 3. Чорниці 4. Смородина 5. Полуниця
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