
Учасники «Творчих майстерень» 
проілюстрували новорічні листівки
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– Ми давно знайомі з директором виробни-
цтва заводу «Напої Плюс» Віктором Григоро-
вичем Погорілим. Підприємство підтримува-
ло спорт ще до створення благодійного фонду 
«Нова Громада», який нині є нашим головним 
спонсором, – розповідає Іван Самар, голова 
Жашківської районної молодіжної гро-
мадської організації «Спортивний клуб 
«Альянс». – На жаль, на державному рівні не 
все гаразд із фінансуванням спорту, а кошти 
потрібні для придбання форми й обладнання, 
проведення змагань і поїздок на них в інші мі-
ста. Уже не кажу про оплату роботи тренерів. 
Тож змушені самі шукати вихід, звертаючись 
у різні організації. 
Іван Самар вніс значну лепту в розвиток 

спорту на Жашківщині та й узагалі в області – 
офіційно запровадив заняття боксом у Жаш-
кові. Він тренує бійців рингу вже 36 років, із 

1981-го! Не один учень пішов слідами свого 
вчителя, пов’язавши власне життя зі спор-
том, а тренери з боксу Юрій Савва й Роман 
Мокрицький пліч-о-пліч працюють зі своїм 
наставником.

– Захопився фізкультурою ще в юнацтві. У 
Жашкові тоді не було спортивних шкіл, навіть 
гуртків. А в мене було стільки енергії й таке 
бажання! Почув, що у Ватутіному на Звениго-
родщині є дитячо-юнацька спортивна школа, 
де діють секції фехтування, боксу, важкої ат-
летики тощо. Тренували там дітей досвідче-
ні, з відповідною освітою викладачі, – згадує 
58-річний Іван Дмитрович. – Тож після вось-
ми класів подався у Ватутінське ПТУ заради 
заняття боксом, де пощастило займатись у 
відмінного тренера, прекрасного вихователя 
та мудрого наставника Валентина Івановича 
Баженова. Мені там подобалося: був капі-

таном команди, їздили на змагання різного 
масштабу. Дуже хотів, щоб і жашківська мо-
лодь мала такі можливості. 
У Жашкові тим часом відкрилося ПТУ, зараз 

це – ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний 
професійний ліцей». Після строкової служби в 
армії Іван Самар пішов на роботу в це учили-
ще тренером-викладачем з боксу. Закінчивши 
навчання в Київському державному інститу-
ті фізичної культури, де здобув спеціальність 
«фізична культура і спорт, тренер-викладач 
боксу», ініціював створення дитячо-юнацької 

спортивної школи (нині Жашківська районна 
ДЮСШ). Обіймав посади директора закладу 
й старшого тренера відділення боксу. Усього 
пропрацював у ДЮСШ 20 років. 

– Бокс із часом набув популярності серед 
юнацтва. Тоді спортивна молодь, тренерський 
колектив вирішили об’єднати всіх боксерів 
району, щоб виявляти таланти й допомагати 
їм досягати високого кваліфікаційного рівня. 
Так, 2003 року була створена Жашківська 
районна молодіжна громадська організація 
«Спортивний клуб «Альянс», куди запрошуєть-
ся перспективна молодь із секцій, клубів, гурт-
ків, ДЮСШ. Колективним членом спортклубу 
є ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний 
професійний ліцей», учні якого – члени «Альян-
су». У деяких селах працюють тренери-ама-
тори на громадських засадах – усі входять 
до цього клубу, – каже голова громадської 
організації. – «Альянс» охоплює до 200 боксе-
рів, серед яких 15 дівчат. Вік спортсменів – від 
14 до 28 років. Є й менші (резерв спортклубу), 
які боксують із восьми років. Навчання в нас 
безкоштовне, батьки оплачують лише неда-
лекі поїздки. Із листопада 2017-го найкращі 
боксери спортклубу «Альянс» виступають за 
ФСТ «Динамо».
Іван Дмитрович розвіює думку, що бокс – 

небезпечний спорт. Адже є чіткі правила, і 
тренер завжди слідкує за їхнім дотриманням.

– За статистикою, із 50 видів спорту, які 
мають ризики для здоров’я, бокс на 10-му 
місці з кінця, – переконує досвідчений боксер. 
– Гімнастика, хокей, футбол – набагато небез-
печніші, бо ж легко можна дістати переломи, 
струс мозку, порізи ковзанами, забиття ключ-
кою, шайбою, м’ячем... Але це не так помітно, 
як у боксі, де нібито б’ють. Ми займаємося 
аматорським олімпійським видом спорту, 
тренер контролює навантаження, знає мож-
ливості кожного свого вихованця. 

ІВАН САМАР: НОВА ГРОМАДА ЗАВЖДИ 
ФІНАНСУЄ ПОЇЗДКИ НА БОКСЕРСЬКІ ТУРНІРИ
Жашків – чи не найспортивніше місто Черкащини. 
Адже час від часу ми дізнаємося про все нові й нові 
перемоги жашківчан на змаганнях із дзюдо, самбо, 
панкратіону, боксу… І, звісно ж, заслуга в цьому 
тренерів-викладачів. Вони люблять спорт і дітей, 
тому й мають досягнення як у своїй спортивній кар’єрі, 
так і у викладацькій. Благодійний фонд «Нова Громада» 
відгукується на кожне звернення спортивних клубів 
чи гуртків, районної дитячо-юнацької спортивної 
школи, матеріально допомагає організувати участь у 
турнірах. Нещодавно новогромадівці профінансували 
поїздку трьох дівчат-боксерів спортивного клубу 
«Альянс» на чемпіонат України з боксу, який відбувся в 
місті Надвірна Івано-Франківської області.

Іван Самар пишається досягненнями 
своїх учениць: Олени Лучки 
й Анастасії Карєвої

Дорогі жашківчани!
Сердечно вітаю вас із Новим роком 

і Різдвом Христовим!
Ці світлі й радісні свята 
поєднують у собі наше 
дитинство, сьогодення й мрії 
про майбутнє. Як завжди 
напередодні новорічних 
свят згадуємо важливі 
події, оцінюємо й аналізуємо 
пройдене, підбиваючи підсумки 
року, і входимо в новий відлік 
часу з новими планами, надіями 
й мріями. 
Тож нехай прийдешній рік 

принесе мир для України, кожному – успіхи у справах, 
упевненість у завтрашньому дні. Щиро зичу вам міцного 
здоров’я, щастя, добра й злагоди. Нехай різдвяна 
зоря об’єднає всіх нас: і тих, хто зустрічає ці свята 
в дружньому сімейному колі, і тих, хто перебуває 
далеко від рідної домівки. Будьмо оптимістами, будьмо 
будівничими добрих справ на користь України!
2018 року благодійний фонд «Нова Громада» 
продовжуватиме втілювати в життя доброчинні 
проекти на благо жителів Жашківщини. 

Віктор Погорілий,
керівник соціальних проектів БФ «Нова Громада»

Шановні жителі Жашківщини! 
Щиро вітаю вас із Новим, 2018-м, роком 

і Різдвом Христовим!
Перегорнута ще одна сторінка 
нашого життя, у кожного 
вона своя й незабутня. Але я 
впевнений, що ми за цей час стали 
ще мудрішими, сильнішими й 
більш згуртованими. 
Благодійний фонд «Нова Громада», 
що діє на базі групи компаній 
«Нові Продукти», протягом року 
реалізовував добродійні проекти, 
відгукувався на всі звернення 
жашківчан, адміністрацій на-

вчаль них, культурних і медичних закладів, допомагав нашим 
землякам у зоні АТО, не забував і про їхні сім’ї… Зроблено 
багато, але в прийдешньому році заплановано ще більше. Тож 
у новий рік, сподіваючись на вашу підтримку, ідемо з новими 
проектами, надією на краще, вірою в справедливість і добро. 
Від душі бажаю, щоб 2018 рік приніс із собою в подарунок 
вам і вашим рідним міцне здоров’я, домашнє тепло, спокій і 
любов, а для нашої країни – мир і процвітання. 
Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу в майбуття 
осяває яскрава різдвяна зірка!
 

Костянтин Невесенко, 
керівник БФ «Нова Громада»
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рганізатори про-
екту – благодійний 

фонд «Нова Громада» і 
Платформа для сучасного 
мистецтва _PCA – надали 
школярам чудову нагоду 
повчитися в професійних 
митців, розкрити свої здіб-
ності, побачити свої можли-
вості. Обмінюючись думка-
ми й ідеями під час спільної 
діяльності з художниками, 
діти знайомилися з новими 
творчими методами й смі-
ливо застосовували їх на 
практиці. 

– Протягом занять до 
нас долучалися діти з усіх 
шкіл Жашкова, були й із 
сіл району. Щоразу ми за-
прошували від 15 до 30 
учасників. А на фестиваль 
«Мистецтво для дітей» 

прийшло набагато більше 
дітей, ніж зазвичай, – під-
сумувала автор і куратор 
проекту Валерія Кар-
пань. – Ми запрошували 
різних дітей, однак сфор-
мувався певний колектив, 
який відвідував майже всі 
воркшопи. Діти, які ходили 
на заняття декілька разів, 
почали проявляти більше 
ініціативи, що важливо під 
час роботи з будь-яким ху-
дожнім проектом. Ми пра-
цювали з усілякими медіа 
й дослідженнями, спрямо-
ваними на внутрішню ро-
боту та пізнання рідного 
міста. Надалі ми рекомен-
дували би зробити заняття 
програмними, міждисци-
плінарними, тобто поєд-

нати творчий підхід із ви-
вченням точних наук. Якщо 
від учителів або керівни-
цтва шкіл надійде запит 
на співпрацю, ми з раді-
стю надамо рекомендації 
й долучимося до розробки 
програми «Творчих май-
стерень» на наступний рік. 
Адже нинішній проект для 
всіх учасників став знач-
ним життєвим і професій-
ним досвідом. Важливо, 
щоб надалі цю ініціативу 
продовжили школи. 

 Учасники майстер-кла-
сів навчалися поєднувати 
географічні мапи з ма-
люнками разом із Юрієм 
Соломком, майстрували 
гіпсові скульптури з Кате-
риною Бучацькою й Лесею 

Хоменко. Одеський худож-
ник Євген Величев позна-
йомив 23 учасників заходу 
зі своєю практикою ство-
рення сучасного колажу, а 
Дар’я Кольцова показала, 
як можна зображати олів-
цями на папері уявне місто. 
Євген Самборський, Катя 
Лібкінд, Єгор Анцигін, Рома 
Михайлов, Люся Іванова 
– всі ці сучасні митці де-
монстрували різні методи 
й засоби для відображення 
дітьми свого бачення світу 
й критичного мислення.

– «Майстерні в Жашкові» 
– це проект альтернатив-
ної освіти в галузі культури 
й мистецтва. Знання про 
сучасну культуру геть від-
сутні в українській шкіль-

ній програмі, й у дітей не-
має інформації про те, які 
сьогодні є творчі професії, 
– прокоментувала співза-
сновниця Платформи для 
сучасного мистецтва Кате-
рина Тейлор. –  Також, на 
мою думку, проект розкри-
ває проблематику дозвілля 
в маленьких українських 
містах. Високий інтерес до 
«Майстерень» обумовлений 
тим, що дітям просто нема 
куди піти, де б вони могли 
якісно провести час. Споді-
ваюся, що освітяни Жашко-
ва використають отриманій 
досвід, щоб продовжити 
цей проект. 
Група компаній «Нові 

Продукти» вирішила по-
хвалити учасників проекту, 
знайомлячи з їхніми робо-
тами якомога більше лю-
дей. Для цього виготовлено 
унікальні новорічні листів-
ки з ілюстраціями малень-
ких жашківчан.

– Переконаний, що деякі 
учні скористаються набу-
тими під час майстер-кла-
сів знаннями, щоб і надалі 
навчатися образотворчого 
мистецтва, а можливо, у 
майбутньому стати про-
фесійними художниками, 
прославляючи наше місто, 
– зазначив Віктор Пого-
рілий, керівник соціаль-
них проектів благодійного 
фонду «Нова Громада». 

–  Візит до Жашкова мо-
лодих сучасних художників 
був свіжим подихом для 
школярів, бо ж таке спілку-
вання неабияк розширило 
їхній світогляд, підвищило 
самооцінку. Діти побачили, 
що ними цікавляться, до 
їхньої думки прислухають-
ся. Про це свідчать і ори-
гінальні листівки-вітання 
з Новим роком. Тож «Нова 
Громада» й надалі відшу-
куватиме пізнавально-о-
світні проекти для дітей, 
щоб вони ніколи не відчу-
вали себе жителями про-
вінційного міста. 
Благодійний фонд 

«Нова Громада» дякує 
всім художникам і дітям 
за участь у проекті, ме-
тодистові районного ме-
тодичного кабінету від-
ділу освіти Жашківської 
райдержадміністрації Інні 
Козаковій, а також учи-
телям образотворчого 
мистецтва й адміністраці-
ям жашківських шкіл, які 
підтримали й допомогли 
організувати ці мистецькі 
заходи. Новогромадівці 
сподіваються на подальшу 
співпрацю з навчальними 
закладами Жашківщини, 
що сприятиме творчому 
розвитку школярів і пошу-
ку юних талантів.   

Олександра Шлях

У грудні 
завершив 
роботу 
проект «Творчі 
майстерні 
в Жашкові», 
що тривав 
протягом 
2017 року. 
Проведено 
вісім майстер-
класів із 
сучасного 
мистецтва 
й фестиваль 
«Майстерні для 
дітей» на День 
міста.

УЧАСНИКИ ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ 
ПРОІЛЮСТРУВАЛИ НОВОРІЧНІ ЛИСТІВКИ

О

Дорогі мої жашківчани! 
Із величезною душевною теплотою 
вітаю вас із новорічними святами. Так 
уже традиційно склалося, що в ці дні ми 
підбиваємо підсумки року минулого й 
плануємо наше життя надалі. Тож у новий 
рік ідемо з новими задумами, сподіваннями 
на краще, вірою в справедливість і 
добро. Адже в наших силах домогтися, 
щоб прийдешній рік був багатим на нові 

знайомства, незабутні враження, вагомі досягнення. 
Напередодні новорічних свят бажаю вам здійснення мрій, 
бадьорого настрою, міцного здоров’я. Нехай колядники 
наспівають у вашому домі достатку й злагоди, а Боже 
благословення береже ваші сім’ї, близьких і друзів!
Із Новим роком і Різдвом Христовим! 

Алла Васькевич, 
депутат Жашківської ОТГ, 

волонтер БФ «Нова Громада»

Тому батьки без остраху можуть 
приводити дітей у секцію боксу.
Іван Самар зупинився й на зна-

ченні спорту у вихованні й загарту-
ванні молоді не лише фізично, а й 
морально: 

– Виховна робота – це важли-
ва складова роботи наставників. 
Бо ж наших учнів іноді підбурю-
ють, мовляв, ти ж боксер, давай 
із нами. Так можуть потрапити в 
якусь халепу. Вихованці «Альянсу» 
впевнені в собі, готові до фізичних 
навантажень, максимально стри-
мані в екстремальних ситуаціях, 
зможуть тримати удари долі, бо 
в житті все буває. У дітей енергії 
море, то нехай краще спрямову-

ють її на заняття спортом. До того 
ж коли перемагають, тобто мають 
уже досягнення (стають призера-
ми області, України, міжнародних 
змагань), то ще більше захоплю-
ються, їх поважають батьки, одно-
літки, просто містяни. 
Іван Дмитрович із квітня 2015-

го по листопад 2016-го проходив 
службу в ЗСУ (був мобілізований), 
учасник бойових дій в зоні АТО. 
Виконавши військовий обов’язок, 
у лютому 2017 року знову повер-
нувся до своєї улюбленої роботи. 
Відтоді його вихованці здобули 
чимало нагород. Так, у серпні на 

чемпіонаті України з боксу серед 
жінок-юніорок (2001 – 2002 року 
народження) у Харкові, де зма-
галися 126 спортсменок, жаш-
ківчанки Олена Лучка й Анастасія 
Карєва стали бронзовими призе-
рами, виконавши нормативи кан-
дидатів у майстри спорту України 
з боксу. 
Плідна на перемоги була й 

осінь. Віталій Дзьома здобув брон-
зу, а Володимир Мамочка посів 
5-те місце на Міжнародному від-
критому турнірі з боксу «Козацька 
звитяга», що відбувся в Обухові. 
Усього в змаганнях узяли участь 

80 боксерів із 20 міст України та 
ще з трьох країн світу: Азербай-
джану, Білорусі й Молдови. А з 
чемпіонату області привезли зо-
лото шість жашківчанок: Марина 
Савчук, Владислава Сойнікова, 
Дарія Ястремська, Олена Лучка, 
Юлія Карєва й Анастасія Карєва! 
Це дало їм путівку на чемпіонат 
України серед дівчат і Всеукраїн-
ський турнір серед юніорок та мо-
лоді, що відбулися 11 – 17 грудня в 
місті Надвірна Івано-Франківської 
області. Це відбіркові змагання на 
чемпіонат Європи. 

– Усі наші перемоги стали мож-

ливими за фінансової підтримки 
благодійного фонду «Нова Грома-
да», який цього року для «Альянсу» 
виділив майже 10 тисяч гривень, – 
підсумовує Іван Самар. – Тренери 
й вихованці клубу вдячні благо-
дійникам, зокрема Вікторові По-
горілому, за таку допомогу нашій 
організації й узагалі за сприяння 
розвитку спорту в районі. Споді-
ваємося на подальшу співпрацю, 
обіцяємо радувати наших земляків 
і прославляти Жашківщину новими 
перемогами. 

Вікторія Білоус

ІВАН САМАР: НОВА ГРОМАДА ЗАВЖДИ ФІНАНСУЄ 
ПОЇЗДКИ НА БОКСЕРСЬКІ ТУРНІРИ

Шановні мої жашківчани!
Від щирого серця вітаю вас із Новим 
роком і Різдвом Христовим!

Від нас іде 2017 рік, непростий, але 
водночас надзвичайно продуктивний. 
Ми маємо сміливо, без побоювань і 
озирання на минулі невдачі ввійти в 
новий, 2018-й, рік зі світлими мріями й 
добрими задумами. Хай новорічні свята 

принесуть радісний настрій на весь рік і краще майбутнє, 
додадуть сил, наснаги й упевненості в завтрашньому дні! 
Вірю: прийдешній Рік Собаки буде успішним для кожного з 
нас, принесе нам вірних друзів, взаєморозуміння, затишок 
у домівці й достаток.
Нехай щастить вам у всьому!

Олена Хоменко,
депутат Жашківської ОТГ, 

волонтер БФ «Нова Громада»

Продовження. 
Початок на стор. 1
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НА ЧЕРКАЩИНІ 
НАВЧАЄТЬСЯ 37 
ТИСЯЧ СТУДЕНТІВ
У вищих навчальних закладах 

Черкаської області, серед яких 5 
університетів, 1 академія, 6 ко-
леджів, 2 училища та 2 технікуми, 
навчається 37 тис. студентів. Із 
них на денних відділеннях навча-
ється майже 72% студентів, решта 
обрали вечірню й заочну форму 
навчання.
За повідомленням Головного 

управління статистики в Черкась-
кій області, більшість студентів 
(92%) – це молодь віком від 15 
до 29 років, майже 5% студентів 
старші 35 років. Серед студент-
ства 55% жінок.
Навчання у вищих навчальних 

закладах Черкащини обрали 637 
іноземних громадян, які прибули 
із різних куточків світу, зокрема 
Туркменістану, Азербайджану, 
Грузії, Гамбії, Гани, Китаю, Пакис-
тану, Узбекистану, Сербії, Ізраїлю 
та інших країн.

В ОБЛАСТІ ПРАЦЮЄ 
726 СІЛЬГОСП
ПІДПРИЄМСТВ
За даними управління агропро-

мислового розвитку Черкаської 
ОДА, аграрне виробництво здій-
снюють 726 сільськогосподар-
ських підприємств, які обробля-
ють 835 тис. га ріллі. До того ж 
майже 200 сільгосппідприємств 
займаються тваринництвом. 1274 
фермерських господарства мають 
у користуванні більше 146 тисяч 
гектарів ріллі (11% від загаль-
ної площі ріллі та в середньому 
на одне господарство припадає 
115 га), зокрема близько 40 гос-
подарств займаються тваринни-
цтвом.

ДОСТУПНІ ЛІКИ 
ДІЯТИМУТЬ 
ЩЕ ЗА ТРЬОМА 
НАПРЯМАМИ 
ЗАХВОРЮВАНЬ
Йдеться про ліки від хронічних 

захворювань шлунково-кишково-
го тракту, депресивних станів та 
для здоров’я матері й дитини під 
час вагітності, повідомляють у Мі-
ністерстві охорони здоров’я Укра-
їни. Включення цих захворювань 
обійдеться бюджету приблизно у 
300 млн грн.
Урядова програма «Доступні 

ліки» діє з квітня 2017 року. Міль-
йони українців уже скористалися 
програмою й отримали життєво 
необхідні ліки від серцево-судин-
них захворювань, діабету ІІ типу та 
бронхіальної астми безкоштовно 
або з незначною доплатою.
Програма зарекомендувала 

себе досить успішно: залежно від 
регіону “Доступні ліки” щомісяця 
отримують від 100 – 200 тис. паці-
єнтів у понад 6,6 тис. аптек. Восе-
ни попит на програму зріс: щомі-
сяця на 150 тис. рецептів пацієнти 
використовують більше. Бюдже-
том цього року на реалізацію про-
грами передбачено 700 млн грн, 
2018-го ця цифра має збільшити-
ся до 1 млрд грн.
У Черкаській області станом на 

30 листопада для 180 тисяч хво-
рих виписано лікарями більше 370 
тисяч рецептів на «доступні ліки», 
вартість яких понад 11 млн грн. 
До реалізації в області програми 
«Доступні ліки» долучилося 267 
аптек. 

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
НОВА ГРОМАДА ВИДІЛИЛА 
БІЙЦЯМ 60 ТИС. ГРИВЕНЬ ДЛЯ 
ЗАПЧАСТИН
Нещодавно до керівника БФ «Нова Громада» Кос-

тянтина Невесенка звернулася голова громадської 
організації «Центр допомоги добровольчим батальйо-
нам» Раїса Кузьмичова з проханням про надання ко-
штів для придбання шести комплектів шин і запчастин 
для автомобілів, прицілу оптичного, тепловізора, що 
так потрібні для учасників бойових дій. Благодійний 
фонд виділив для наших захисників 60 тисяч гривень. 

– У Черкаській області є навчальний центр 21-ї ре-
зервної сотні добровольчого українського корпусу 
«Правий сектор», який готує бійців. Це добровольці, де-
які з них уже четвертий рік воюють, не маючи ні стату-
су учасника АТО, ні пільг, ні визнання держави. Усього 
протягом цього року з області воювало понад 90 осіб, 
зараз там із черкаської сотні перебуває 38 доброволь-
ців, – розповідає заступник командира із позивним 
Вагнер. – Наші бійці дуже мотивовані, патріотично на-
лаштовані. Вони займають позиції в промзоні поблизу 
Авдіївки, на Ясинуватській розв’язці, у Мар’їнці й Пісках. 
Хлопці на передовій роблять окопи й потихеньку про-
суваються в бік сепаратистів. Із шести машин, які в нас 
є, справні лише дві. Тому нам дуже потрібні запчасти-
ни для автомобілів, що зараз на ремонті, один з них 
пошкоджено снарядом. Також потребуємо пального, 
оскільки постачання від держави немає, воюємо за ра-
хунок фінансування організацій, окремих людей. Тому 
ми вдячні за таку значну допомогу благодійному фонду 
«Нова Громада». Це надає нам сил і віри в те, що про 
нас не забувають, що ми потрібні Україні.  
Благодійний фонд із початку війни на сході країни 

постійно допомагає нашим воїнам. Бензогенератори, 
зимові автошини, запчастини до автомобілів, бензо-
пили, продукція ТОВ «Напої Плюс» – усе це та багато 
інших  побутових речей «Нова Громада» відправила в 
зону АТО. 

ТУРБОТА ПРО ІНВАЛІДІВ І 
ВЕТЕРАНІВ
БФ «Нова Громада» щороку до Міжнародного дня ін-

валідів, який відзначають 3 грудня, приділяє увагу таким 
людям, зокрема волонтери відвідують їх і вручають по-
дарунки. І цього разу на прохання Територіального цен-
тру соціального обслуговування Жашківського району 
наш фонд сформував продуктові набори для 84 інвалідів 
І групи Жашкова та району. На це виділено 16770 грн. 
Також закуплено для соціальних працівників центру 20 
механічних тонометрів на суму 8100  грн.

«Нова Громада» відгукнулася й на звернення Жаш-
ківської районної організації ветеранів, передплатив-
ши для її членів 51 примірник газети «Ветеран Украї-
ни» й обласні періодичні видання, на що переказано 
3768 грн. Сподіваємося, що завдяки пресі ветерани 
будуть у курсі всіх подій в Україні та світі. 

НА ПРОХАННЯ ЛЮДЕЙ ВИДІЛЕНО 
56,5 ТИС. ГРИВЕНЬ
Благодійний фонд «Нова Громада» продовжує 

реалі зовувати соціальну програму «Ти не один». Усе 
більше жашківчан дізнаються про цей проект і звер-
таються переважно по кошти для лікування себе чи 
рідних. Протягом листопада й початку грудня 2017 

року звернулося 14 осіб, які загалом отримали 56,5 
тисячі гривень. На жаль, найчастіша проблема, з якою 
приходять до фонду люди, – це онкозахворювання, для 
боротьби з яким потрібні значні фінансові затрати.
Останнім часом по 5000 грн «Нова Громада» виді-

лила Сергієві Малюху для лікування сина й павлівчан-
ці Людмилі Біляєвій. Наталія Колодій, Олександр Го-
ловін (хворий його син), жашківчанка Ольга отримали 
по 4500 грн. Стільки ж – Наталія Власюк, щоб придба-
ти слуховий апарат для доньки-інваліда.
Удруге надійшла підтримка від фонду Володимиро-

ві Бондаренку, цього разу в сумі 4000 грн. Попросили 
грошей у благодійників Галина Горошко для подаль-
шого лікування чоловіка, інвалід першої групи Анато-
лій Турчин та Іван Корець, мати якого потребує три-
валої реабілітації після перелому шийки стегна. Цим 
людям переказано по 4000 грн. 
Фонд надав по 3500 грн Тамарі Нагорнюк (її чоло-

вік страждає на онкозахворювання) і Галині Новіко-
вій, яка торік теж мала фінансову допомогу від «Нової 
Громади». Жашківчанка Наталія Кравченко для по-
дальшого лікування й реабілітації чоловіка отримала 
3000 грн, а житель Червоного Кута Олександр Крав-
ченко для хірургічної операції – 2500 грн. 
БФ «Нова Громада» сподівається, що ця підтримка 

хоч частково, але допоможе поправити здоров’я кож-
ному, хто звернувся.

ДЛЯ СПОРТУ, ОСВІТИ Й КУЛЬТУРИ  
69,5 ТИС. ГРИВЕНЬ
Жашківська спеціалізована школа №1 звернулася 

до керівника соціальних проектів БФ «Нова Громада» 
Віктора Погорілого з проханням закупити матеріали 
для ремонту класу LeGO, а також придбати шафи та 
стола. З’ясувавши потреби школи, адміністрація фон-
ду виділила 25213 грн. 
Враховуючи побажання вчителів, вихователів і ді-

тей, «Нова Громада» передплатила періодичну пресу 
на 2018 рік для ЗОШ №5, на що переказано 3975 грн, 
і дошкільним навчальним закладам Жашкова №6 і №5 
на суму 7311 грн. Дитячі газети неабияк сприятимуть 
розвитку дітей, зокрема розширенню їхнього світогляду. 
Також для ДНЗ №6 фонд закупив 200 кг солі та-

блетованої для системи водопідготовки, на що пішло 
2050 грн. 
Значну увагу благодійний фонд приділяє розвиткові 

спорту на Жашківщині. Тож не відмовив і цього разу 
в проханні допомоги, закупивши для Жашківської ра-
йонної дитячо-юнацької спортивної школи футбольні 
й волейбольні м’ячі, футбольну та волейбольну форми 
на суму 10600 грн. 

«Нова Громада» виділила 10000 грн ГО «Федерація 
панкратіону м. Києва» для поїздки трьох спортсменів 
на змагання за Кубок світу в Будапешт (Угорщина). А 
жашківський спортивний клуб «Альянс» для участі ко-
манди боксерів у чемпіонаті України з боксу серед ді-
вчат у Надвірній  Івано-Франківської області отримав 
4000 грн. 
Попросив про допомогу й районний відділ культури. 

Кошти були потрібні для виготовлення й установлення 
вхідних дверей у Жашківському районному історично-
му музеї. «Нова Громада» переказала 5260 грн. А ще 
закуплено штучне хутро на суму 1137 грн для пошиття 
сценічних костюмів, що знадобилися під час святку-
вання Новорічних свят у Жашківському будинку куль-
тури.

Дорогі мої 
земляки!

Новий рік – це яскра-
ве, красиве, урочи-
сте й веселе свято 
із зеленою прикра-
шеною ялинкою, ща-
сливими дитячими 
обличчями, надія-
ми й радісним на-
строєм. Напередо-
дні новорічних свят 
прийміть найщи-
ріші привітання з 
прийдешнім роком і 
Різдвом Христовим. 
Хай збудуться ваші 
найзаповітніші мрії, 
нехай 2018-й стане 
для вас і ваших рід-
них роком добрих 
перемін, радісних 
новин, значних успі-
хів, а для України – 
роком перемоги, ду-
ховного оновлення, 
розвитку й процві-
тання!
Із Новим роком 
і Різдвом Христовим!

 
Валентина 
Приймак, 
депутат 

Жашківської ОТГ, 
волонтер 

БФ «Нова Громада»

е буде не просто правова 
безоплатна допомога в 

судах, яка є і зараз. А це – безо-
платні юридичні консультації, на 
які будуть мати право найменш 
захищені верстви населення, – 
наголосив Глава держави. – Це 

надзвичайно важливо. Я впев-
нений, що така програма підви-
щить рівень захисту конститу-
ційних прав і свобод громадян, 
зокрема і з юридичної точки 
зору».
Уряд має забезпечити інфор-

мування громадян про гаранто-
вані їм Конституцією та Закона-
ми права у відповідних сферах 
через засоби масової інформа-
ції, шляхом запровадження те-
лефонних «гарячих ліній», орга-
нізації зустрічей із громадянами 
за місцем проживання, виготов-
лення інформаційних матеріалів. 
Крім того, мають здійснюватися 
комунікаційні заходи з метою 
запровадження реалізації цього 
проекту.
Кабінет Міністрів України 

щоквартально інформуватиме 
Главу держави про хід прове-
дення Року реалізації проекту «Я 
маю право!».
У документі також ідеться, 

що органи місцевого самовря-

дування мають сприяти забезпе-
ченню реалізації цього проекту 
шляхом проведення відповідної 
інформаційно-роз ’яснювальної 
роботи. Зокрема на регіональ-
них телеканалах мають бути 
створені програми, орієнтовані 
на підвищення рівня правової 
культури та правової свідомості 
громадян.

Президент Петро Порошенко підписав 
Указ №361/2017 «Про оголошення 
в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю 
право!». Указ сприятиме формуванню 
правової культури та свідомості в 
суспільстві, підвищенню рівня знань 
громадян щодо механізмів захисту 
своїх прав.

В УКРАЇНІ 2018 РІК ОГОЛОШЕНО РОКОМ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОГО 
ПРОЕКТУ Я МАЮ ПРАВО!

Ц
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АНЕКДОТИ
✱ ✱ ✱

Вітаю з Новим роком! Бажаю тобі щастя, кохання, краси, 
грошей побільше, розуму, а все інше в тебе є. 

✱ ✱ ✱ 
Китайці першими зрозуміли, що починати нове життя – 
худнути й кидати пити – з 1 січня нереально. Ось чому 
китайський Новий рік у кінці січня або аж у лютому.

✱ ✱ ✱
Новий рік. Під ялинкою стоїть заплаканий хлопчик. Із бу-
динку зі стусаном у кучугури снігу вилітають жінка, одяг-
нена в Діда Мороза, і розмальований під Снігуроньку чо-

ловік. На ґанок із телефоном у руках виходить господар 
будинку, набирає фірму з організації свят:
– Ви що там усі подуріли?! Я замовляв дитині в подарунок 
трансформерів, а не трансвеститів! 

✱ ✱ ✱
Для тих, хто планував почати нове життя з понеділка або 
з нового року, повідомляю: 1 січня 2018 року – понеділок. 

✱ ✱ ✱
Онук професора філології та заслуженої вчительки з 
української мови і літератури тримав Дідуся Мороза 
протягом 12 годин, розповідаючи йому віршики.

✱ ✱ ✱
Що за мужики пішли?! Пошлеш – підуть. Скажеш: «Не те-
лефонуй» – не дзвонять... Уже й поламатися не можна.

✱ ✱ ✱
Сьогодні я зрозуміла, що мій син із хлопчика перетворив-
ся на чоловіка: вранці вперше він поставив мені суто чо-
ловіче запитання: «А де мої шкарпетки?»

✱ ✱ ✱
П’ятачок запитує у Вінні-Пуха:
– Вінні, а ти приготував новорічну вечерю?
– Що, П’ятачку, страшно? 

НЕ КИДАЙТЕ ГРОШІ 
НА ВІТЕР
У фінансовому плані рік буде 

сприятливим для тих, хто приділяє 
роботі максимальний час й не си-
дить склавши руки. Собака вітає 
ризик, тому не бійтеся пробувати 
щось нове.
Щоб не розгнівати Собаку, 

2018 року не варто брати креди-
ти й мати борги. Дорогі покупки 
плануйте заздалегідь. Адже 
обов’язковою умовою фінансово 
вдалого року є економія на непо-
трібних речах. Відмовтеся від усіх 
витрат, які не принесуть користі 
для вас і не поліпшать ваше жит-
тя. Астрологи радять обміркувати 
доцільність тієї чи іншої покупки 
протягом тижня й тільки потім 
іти в магазин. Так ви зможете 
визначити, чи дійсно ця річ вам 
потрібна. Не смітіть грошима, 
відкладайте кошти й допомагай-
те близьким, якщо вони цього по-
требують.
Собака буде прихильним до тих, 

хто захоче піднятися кар’єрними 
сходами. Правда, варто пам’ята-
ти, що господар року не сприймає 
лицемірства й брехні, тому дома-
гатися успіху на роботі доведеть-
ся тільки завдяки особистим яко-
стям.

ЗДОРОВ’Я БУДЕ 
КРАЩИМ
Собака відрізняється міцним 

здоров’ям. Він дбатиме, щоб ніхто 
зайвий раз не чхав. Тому бага-
то людей відчують себе краще, а 
здоров’я буде стабільним протя-
гом усього року.
Єдине, що не сприймає Со-

бака, це погані звички. Людям 
доведеться розпрощатися з ал-
коголізмом, курінням та іншими 
залежностями. Також Собака 
ненавидить азартні ігри на гроші. 
Він змусить людей поміняти свої 
звички й почати вести здоровий 
спосіб життя. 

 

РІК, СПРИЯТЛИВИЙ 
ДЛЯ ШЛЮБУ

2018 року на першому плані в 
житті людей будуть сімейні цінно-
сті. Закоханим варто задуматися 
про гарне весілля саме в Рік Со-
баки. Цей східний знак ніколи не 
підкладе свиню, саме тому настає 
підходящий час для створення 
міцної й дружної сім’ї. Безліч пар 
стануть батьками. А от розлучень 
буде менше, ніж 2017 року.
Покращають сімейні стосунки. 

Спілкування з родичами будуть 
теплими й комфортними. Ті, хто 
одружиться, можуть розраховува-
ти на міцний і довгий союз.
Діти, народжені в період прав-

ління Земляного Собаки, відріз-
нятимуться гарним здоров’ям, 
веселою вдачею й високим інте-
лектом.

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ 
РІК 
Собака – істота дуже компа-

нійська, самотності зовсім не 
терпить. Є у кудлатого песика і 
свої вподобання в їжі, тож стіл 
теж потрібно накрити правильно. 

Виділимо деякі правила зустрічі 
активного, грайливого й веселого 
Собаки, якому просто необхідні 
розваги й дружнє спілкування.
Зустрічати Новий рік найкра-

ще у веселій, дружній компанії. 
Покличте хороших друзів, рідних 
і влаштуйте веселу новорічну ве-
чірку. Не давайте доброзичливо-
му господарю прийдешнього року 
занудьгувати. Сум і меланхолію 
треба гнати з дому! Обов’язково 
проведіть головну ніч року з тан-
цями, хлопавками, шампанським і, 
звичайно, блискучою ялинкою, під 
пухнастими гілками якої сховайте 
бажані подаруночки для рідних. 
Рухливі ігри на свіжому повітрі, 

безумовно, сподобаються Собаці. 
Отже не роздумуючи вирушайте 
після застілля на засніжену вулицю. 
Одяг вибирайте в кольорах 

символу року: жовтому або корич-
невому і їхніх відтінках. Собака – 
досить практична тварина, тому 
не варто переборщувати з при-
красами. Підійдуть невеликі золоті 
сережки або прикраси з бурштину, 
коричневого авантюрину, дерева.

ПРИГОТУЙТЕ М’ЯСНІ 
СТРАВИ
Святковий стіл слід прикрасити 

фігуркою символу прийдешнього 
року. Це може бути м’яка іграшка, 
статуетка з порцеляни, а можна 
проявити творчі здібності й нама-
лювати або зробити з паперу Со-
баку. На столі можна встановити 
свічники жовтого або золотого ко-
льору. 
Нехай серветки також будуть 

жовтих відтінків. Тарілки по мож-

ливості поставити білі з золотою 
каймою. Цитрусові, які символі-
зують жовтий колір, розкласти 
по всьому столу як прикрасу між 
тарілками. 
А що любить їсти Собака? Зви-

чайно, м’ясо. Вибір досить широ-
кий: соковита печеня зі свинини, 
ароматний шашлик із баранини або 
яловичини, курка, запечена в ду-
ховці, качка в яблуках і т. д. Ребер-
ця під медовим соусом будуть до 
смаку й покровителю року, і гостям.
Якщо ж не бажаєте в такий піз-

ній час вживати важку їжу, можна 
знайти вихід з ситуації: приготуй-
те легкі м’ясні закуски з птиці. 
Хай би що ви приготували і хоч би 
з ким святкували, важливо пам’я-
тати: входити в новий рік треба 
з чистими помислами й світлими 
надіями. 

Салат «Смакота» 
Продукти для приготування 

салату: язик телячий 300 г, одна 
велика морквина, 2 цибулини, олія 
(бажано оливкова), 4 маринова-
них огірки.
Перший шар – варений і порі-

заний у формі соломки телячий 
язик. Зверху викласти дрібно по-
різати огірки. Зварити й почисти-
ти моркву, порізати соломкою. 
Моркву й порізану півкільцями 

цибулю підсмажити. Обсмажені 
овочі викладаємо на пергамент, 
щоб олія не потрапила в салат, 
а вже потім викладаємо поверх 
огірків. Заливаємо все майонезом 
і прикрашаємо пір’ям зеленої ци-
булі у вигляді гілочки ялинки – са-
лат же новорічний! 

Рулетики «Мрія гурмана» 
Дуже проста й смачна закуска 

з шинки та сиру. Готується швид-
ко та відмінно прикрасить ново-
річний стіл.

Інгредієнти: шинка (нежирна) – 
250 г, сирок плавлений – 2 шт., 
часник – 1 зубчик, майонез (за 
смаком), яйце куряче (відварне) – 
2 шт, кріп – 1 пучок, сир копчений 
(косичка)
Спосіб приготування. Сир і від-

варені яйця потерти на крупній 
тертці, додати подрібнений час-
ник, майонез і добре перемішати. 
Шинку порізати тонкими пласта-
ми, але краще брати вже поріза-
ну. На краєчок кожного шматочка 
шинки покласти трохи начинки й 
скрутити в рулетики. Перев’язати 
кожен смужками сиру. Вмочити 
краєчки рулетів у майонез, а по-
тім у дрібно порубаний кріп. Заку-
ска готова. Можна ще й додатко-
во прикрасити.

У РІК СОБАКИ ЕКОНОМТЕ, СМІЛИВО 
РИЗИКУЙТЕ Й ОДРУЖУЙТЕСЯ!

На запитання, яким 
буде Рік Жовтого 
Земляного Собаки 
за гороскопом, 
відповідь говорить 
сама за себе, адже 
ця тварина – 
справжній і 
найвідданіший 
друг людини. 
Саме тому від 
прийдешнього 
року варто 
очікувати гармонії 
в усьому й для 
всіх. Доброта, 
простота, вірність 
і відданість – 
головні риси, які 
дійсно здатний 
оцінити символ 
наступних 
дванадцяти місяців. 
Жовтий Собака 
почне виконувати 
свої обов’язки 
16 лютого 2018 
року, з настанням 
китайського Нового 
року, і його влада 
триватиме до 
4 лютого 2019-го.


