Шановні
жашківчани!
Напередодні
травневих свят
звертаюся до вас
зі щирими
побажаннями миру,
добра, злагоди
як у кожній родині,
так і в усій країні.
Споконвіку людство
шанує й схиляє
голови перед своїми
захисниками.
Не забуваємо й
ми ветеранів,
які боронили
незалежність
Батьківщини під
час Другої світової
війни. Вони генетично
передали мужність
і патріотизм своїм
онукам і правнукам,
що нині зі зброєю в
руках захищають
Україну. Свято
Перемоги 9 Травня
об’єднує нас і робить
непереможними
перед лицем будьяких випробувань,
зміцнює наш дух,
допомагає долати
труднощі й іти
вперед. Низький уклін
і найщиріші слова
подяки вам, наші
дорогі ветерани.
Щиро вітаю
односельців із
Першотравнем –
святом людини
праці, солідарності й
взаємної підтримки
трудівників усього
світу в прагненні
жити в мирному,
демократичному
суспільстві.
Нехай ці чудові
травневі свята
додадуть нам
наснаги, оптимізму
й упевненості у
власних силах,
щастя, здоров’я й усіх
життєвих гараздів.

Віктор Погорілий,
керівник соціальних
проектів
благодійного фонду
«Нова Громада»

ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ ПОГОРІЛИЙ ЗНАЄ
ІМ’Я Й ПО БАТЬКОВІ КОЖНОГО УЧАСНИКА
ВІЙНИ,  ОЛЬГА ЧУДНІВЕЦЬ ДЯКУЄ НОВІЙ
ГРОМАДІ ЗА ПІДТРИМКУ ЖАШКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ
Двері робочого
кабінету Ольги
Чуднівець цілий день
не зачиняються:
відвідувачі
йдуть зі своїми
проблемами, а то
й просто заради
спілкування. За 31
рік свого існування
Жашківська
районна організація
ветеранів
завоювала довіру
літніх людей.
вертаються з різних питань: допомогти зі збором документів для перерахунку
пенсії чи надбавки (бо ж старі,
не можуть самі), відвести в Пенсійний фонд чи управління праці,
буває просять грошей, а декому
треба поділитися своїми переживаннями, радісними чи сумними, – розповідає голова районної ветеранської організації
Ольга Чуднівець. – Орендуємо
один невеличкий кабінет у приміщенні районного управління
агропромислового
комплексу
разом із первинною міською ветеранською організацією, яку
очолює Галина Миколаївна Бедрій. Приходимо щодня на восьму ранку й працюємо без обіду
до шістнадцятої години. Мріємо
про більше приміщення зі своїм
клубом, аби було де зібрати людей, щоб мали свій куточок вишивальниці й в’язальниці, які є
в нас.
Жашківська районна організація ветеранів налічує понад 14
тисяч осіб, серед яких 48 ветеранів Другої світової війни, зокрема
в Жашкові проживає 11. Усім їм
за 90, кожен потребує уваги. При
організації створена президія, яка
4–5 разів на рік засідає й вирішує
питання соціального характеру,
вивчає досвід первинних сільських організацій. Працює п’ять
комісій: з роботи із ветеранами
війни, ветеранами праці, з питань
соціально-медичного забезпечення, організаційно-методичної роботи та патріотичного виховання
молоді.
Члени ради постійно організовують дозвілля ветеранів: вітають
зі святами, зокрема днями народження, організовують екскурсії,
візити в театри на спектаклі. Так,
пенсіонери помилувалися унікальним світломузичним фонтаном у Вінниці, відвідали маєток
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Суслова в Буках, що на Київщині,
театр у Білій Церкві.
– Хоч поїздки і стомлюють, але
всі задоволені, бо ж отримують
незабутні враження. Торік їздили
на базу відпочинку «Золотий фазан» у Ставищенському районі, ще
хочемо побачити фонтани в Умані,
– веде далі Ольга Василівна. – Ми
увагою не обділені, завжди підтримують наші спонсори. Районна
й міська ради, благодійний фонд
«Нова Громада» щоразу виділяють кошти на дорогу й обід.
Особлива гордість ветеранів –
їхній хор. Літні артисти виступають на всіх міських концертах,
іноді їх запрошують у інші міста
області. 2017 року виступали у
Ватутіному та Чигирині.
– У хорі 30 осіб різного віку:
наймолодшій учасниці – 58 років,
найстаршій – 82. Важко деяким
добиратися в Будинок культури на
репетиції. Наприклад, із Конельської Попівки щоп’ятниці їздить
чотири особи, яким тільки на дорогу потрібно 50 гривень. Дехто
співає вже 20–25 років, за що
вже варто їм аплодувати, – каже
пані Ольга. – Звісно, багато що залежить від художнього керівника
Віктора Дубика, чуйного, уважного до людей. До того ж вирізняє
наш хор оригінальний репертуар,
що складається з пісень місцевих
авторів: Володимира Гребенюка,
Івана Сухого, Валентини Леуши-

«Напої Плюс» бере воду
з глибоких свердловин

ної. Це нові, не відомі широкому
загалу композиції, тому й цікаві.
Ольга Чуднівець згадує відзначення торік 30-річчя організації.
Свято вийшло гарне, нікого не
забули привітати: ні ветеранів, ні
пенсіонерів, ні активістів, ні благодійників. Зробили сувеніри на
пам’ять, найбільш ініціативним
членам організації купили подарунки, а спонсорів нагородили
медалями, спеціально замовленими.
– Усе це стало можливим завдяки нашим благодійникам, особливо хочу подякувати Вікторові
Григоровичу Погорілому, керівникові благодійного фонду «Нова
Громада». Із ним я познайомилася ще до роботи в ветеранській
організації. Таких людей рідко
зустрінеш: інтелігент, простий,
цікавиться нашою роботою, знає
ім’я й по батькові кожного ветерана війни. Віктор Григорович
завжди заходить у ветеранську
організацію, якщо буває поблизу, спитає, як справи. Ніколи ні
в чому не відмовив. Благодійний
фонд передплачує газети, розвозить продуктові набори, видає
грошову допомогу, виділив кошти для придбання концертних костюмів хористам. «Нова Громада»
завжди вітає ветеранів Другої
світової війни з Днем перемоги
над нацизмом. Жодного 9 Травня не було без його подарунків!

Ми тішимося, що є такий спонсор.
Низький уклін керівництву й волонтерам фонду.
…Ольга Чуднівець уже четвертий рік очолює організацію ветеранів Жашківщини. До цього працювала вчителькою української
мови і літератури, 8 років обіймала посаду начальника відділу
освіти, потім була радником голови районної ради. Здавалося б,
час відпочити, приділити увагу
родині. Пані Ольга має двох синів,
Богдана й Олександра, трьох онучок і правнучку.
– Мій чоловік, Василь Степанович, хоч і на пенсії, але працює в
райдержадміністрації охоронцем.
Він не проти того, що і я працюю,
бо знає: не зможу сидіти вдома.
Завжди підвозить, куди треба, хоч
і бурчить, але возить, – усміхається очільниця ветеранів. – Поки є
здоров’я, сила й бажання, буду
працювати. Люблю спілкуватися
з людьми, а надто приємно відчувати, що ти потрібен комусь.
Старенькі дуже радіють, коли їх
відвідуємо, радіють, що про них
не забули. Так очі блищать у них,
пильно вдивляються: хто ж це
прийшов. І їхні діти дякують, що
ми знайшли час і сказали добре
слово їхнім батькам. Це надихає й
додає сил для роботи.
Вікторія Білоус
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Однією з умов
діяльності ТОВ
«Напої Плюс» є не
завдавати шкоди
довкіллю. Для
цього підприємство
дотримується
екологічної безпеки
під час виробництва
й дбає про захист
довкілля.
онтролюємо викиди речовин, що можуть забруднювати навколишнє природне середовище, концентрацію їх у стічних
водах, використання природних
ресурсів (води, газу, електроенергії), утилізуємо відходи виробничої
діяльності, – розповідає завідувач виробничої лабораторії
ТОВ «Напої Плюс» Руслан Сімаков, який понад два роки пропрацював на заводі екологом. – На
підприємстві немає своєї лабораторії, яка б контролювала екологічні показники, тому залучаємо
інші акредитовані установи, що
періодично досліджують викиди в
повітря. Зразки стічних вод відвозимо в лабораторію Черкаського
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ТОВ НАПОЇ ПЛЮС БЕРЕ ВОДУ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА З ГЛИБОКИХ СВЕРДЛОВИН
регіонального управління водних
ресурсів. Дослідження проводимо
за 14 показниками.
Руслан Сімаков опанував спеціальність інженера-технолога пивобезалкогольної промисловості в
Києві, у Національному університеті харчових технологій. Працював
за фахом на столичних підприємствах, а потім, дізнавшись про ТОВ
«Напої Плюс», разом із коханою
дружиною Олесею переїхав до
Жашкова.
– «Напої Плюс» не має аналогів
в Україні з екологічної точки зору,
бо ж дуже велику увагу тут приділяють захисту довкілля, – порівнює
35-річний Руслан Ігорович. – За
моєї ініціативи придбано прес для
відходів, що стискає їхній обсяг.
Завдяки цьому зменшується кількість викидів від автотранспорту,
який зможе за одну поїздку забирати більше вторинної сировини на
переробку. Пресуємо пляшки, алюмінієві банки, термозбіжну плівку
тощо й відвозимо на утилізацію.
Напряму працюємо з переробниками вторинної сировини.

За словами завідувача виробничої лабораторії, на заводі здійснюються профілактичні заходи,
зокрема для недопущення перевищень викидів у атмосферу забруднювальних речовин. Придбали
котел для опалення виробничих
приміщень, який працює на відновлювальних джерелах енергії:
пелетах і дровах. Очищення викидів твердопаливного котла відбувається на циклоні – газоочисній
установці, щоб не було перевищень
незгорілих частин, норма яких до
150 мг на м3 повітря. «Напої Плюс»
має спеціальний дозвіл на видобування з підземних надр води, яка
належить до корисних копалин загальнодержавного значення.
– Деякі жашківчани думають,
що зникає вода в криницях через
роботу нашого підприємства. Але
це не так. На заводі є 9 свердловин глибиною до 100 метрів,
що набагато глибше, ніж вода в
криницях. Тож у виробництві використовуємо глибинні води, які
захищені природними шарами граніту й глини від потрапляння по-

верхневих вод, і це добре, бо для
нашого виробництва не підходять
поверхневі води. Потім глибинну
воду ще очищуємо, її якість перевіряє лабораторія, – пояснює Руслан
Ігорович. – У криницях, якими користуються містяни, – поверхневі
води, у які просочуються речовини
з вигрібних ям приватного сектора,
відходи тваринництва й пестициди
з полів і городів. Будинки не мають

каналізації, тому мийні засоби, що
використовують у побуті, просочуються в ґрунт. Від зливної ями до
криниці зазвичай метрів 10–15!
Тож, щоб вирішити питання якості
води, потрібно прокласти в місті
централізовану мережу водопостачання, що дозволяло б очищувати воду й доставляти її до кожного обійстя. «Напої Плюс» завжди
підтримає такі заходи, однак їх потрібно вживати разом із міською
владою.
Газета «Нова Громада» широко
висвітлювала реалізацію проекту
«Чиста вода», який ініціював директор з виробництва ТОВ «Напої
Плюс» Віктор Погорілий. У результаті в дитсадках і школах Жашкова
встановлено фільтри для очищення
води. Діти тепер споживають безпечну й якісну воду. Однак благодійний фонд «Нова Громада», що
діє на базі ТОВ «Напої Плюс», і далі
робитиме все від нього залежне,
щоб у домівці кожного жашківчанина була чиста і якісна вода!
Олександра Шлях

НОВОГРОМАДІВЦІ ПРИВІТАЛИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ
ТА ІНВАЛІДІВ ІЗ ВЕЛИКОДНЕМ
Благодійний фонд «Нова Громада»
четвертий рік поспіль проводить на
Жашківщині акцію «Великодній кошик»,
яку запровадив керівник соціальних
проектів фонду Віктор Погорілий.
апередодні великого християнського свята волонтери
«Нової Громади» – Алла Васькевич, Валентина Приймак, Олена
Хоменко, Наталія Сухоносова, які
ще й депутати Жашківської ОТГ, і
Валентина Турська – зі смачними
пасками й подарунками завітали
до малозабезпечених, інвалідів і
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АНДРІЙ БЕЗРУК ПРИВЕРТАЄ УВАГУ
ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ВІРШАМИ
Жашківчанин Андрій Безрук стурбований
екологічною проблемою міста: міліють криниці,
вода забруднена, зникають джерела… Батько
шістьох дітей задумався, що дістанеться
нащадкам, коли зараз людство так безпощадно
знищує природу. Свої думки він висловлює в
поезії, яку й надіслав до редакції «Нової Громади».
хоч і народився в Києві,
але з восьми до двадцять
одного року свого життя був у Якутії. Село Шуляки Жашківського району для мене рідне, бо тут жили
мої діди, батьки. І я повернувся на
землю своїх предків, – розповідає
43-річний Андрій. – Живу в Жашкові зі своєю дружиною Лесею,
маємо трьох доньок і трьох синів.
Найстаршій дитині вже вісімнад-
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цять, найменшій – ще немає двох
років. Є в нас хата й у Шуляках.
Пробую створити невелике фермерське господарство: маю 2 гектари землі, де випасаємо овець,
вирощуємо часник, просо, з якого
в’яжу віники. Свого часу займався
ковальством, зварювальними роботами, працював на будівництві.
Однак, як каже Андрій Антонович, усі матеріальні здобутки бу-

дуть нікому не потрібними, коли
зникне чиста вода.
– Якщо не дбатимемо про екологію на своїй території, то в нас немає
майбутнього. Ми даремно споруджували ці будинки, дитячі майданчики, дороги, проводили освітлення – це все не має сенсу, бо якщо не
буде води, то прийде всьому кінець.
Наші діти тут не зможуть жити, змушені будуть тікати, – переконаний
пан Безрук. – Вода в криницях забруднена шкідливими речовинами,
що з поверхні землі просочуються в
ґрунтові води, хімікати з полів змиваються в ріки. Екологічну ситуацію
треба широко висвітлювати, щоб
люди задумалися, доки не пізно…
Свої переживання я висловлюю у
віршах.

літніх людей, що перебувають під
опікою фонду. Загалом «Нова Громада» підготувала 40 подарунків.
Продуктові набори формували,
враховуючи найнеобхідніше, й доповнили їх солодощами та іншими
смаколиками.
«Звичайно, подарунки – це добре, але не менш важлива мораль-

Вода – то Божий дар,
Наповнює життя,
Без неї ми ніщо:
Не буде колосу,
Не родиться дитя.
Щоб спрагу вгамувати,
Виростити сад
Потрібна нам вода,
Без неї смерть і ад.
Згадався час дитячої пори,
Коли струмки весняні
Дарували щастя.
Ми забували все,
І радість в дітвори
Від цього дива –
Водного причастя.
Змінився світ,
Джерела чисті не течуть –

на підтримка, що допомагає не
втратити віру в себе, – кажуть новогромадівці. – Не перестає вражати й любов до життя, що горить
у серцях людей, яким сьогодні нелегко живеться».
Представники фонду «Нова
Громада» вже вкотре переконалися, наскільки цінна їхня благодійна робота. У кожному будинку
їх зустрічали з радістю, дякували
за увагу й усе зроблене, ділилися новими проблемами та знову
просили про допомогу. А це означає, що в благодійників попереду ще багато важливих і добрих
справ.

То злії сили
Знищують навмисно
План Божий і життєву суть.
Куди не глянь:
Заполонили гроші
Людськії душі,
Знищується все.
Хтось скаже: «Ні!
Це наміри хороші!
А от тебе куди несе?!»
Я прошу вас:
О, схаменіться, люди!
Це є не просто вірш,
А лист про каяття.
Одне життя
І іншого не буде.
Одна вода зіллється,
Мов життя.

НОВИНИ БФ «НОВА ГРОМАДА»
НОВА ГРОМАДА
НАДАЛА 35 ТИС.
ГРИВЕНЬ ЛЮДЯМ
У рамках соціальної програми
«Ти не один» благодійний фонд
відгукнувся на звернення десятьох жашківчан, які просили
кошти для лікування себе чи рідних. Двом із них, Марії Бондар і
Вадимові Верзуну, благодійники
допомогли придбати слухові апарати. Однак більшість потребує

фінансів для подолання тяжких
недуг, зокрема онкозахворювань.
Протягом лютого-березня фонд
виділив зі свого бюджету 35 тисяч гривень для лікування людей.
«Нова Громада» завжди відкрита для тих, хто шукає допомоги, нікого не залишає на самоті.

ПІДТРИМКА АТОВЦІВ
БФ «Нова Громада» з початку бойових дій на сході країни

допомагає нашим захисникам,
тісно співпрацюючи зі спілками
й громадськими організаціями
військовослужбовців і волонтерів.
Так, нещодавно до фонду звернулися представники ГО «Спілка
учасників АТО Жашківщини» з
проханням закупити будівельні
матеріали для в/ч А1606, щоб
провести там поточний ремонт.
«Нова Громада» надала для цих
потреб 24 579 гривень.

ПРОФІНАНСОВАНО
ЗАХОДИ АРТИСТІВ
І СПОРТСМЕНІВ
На прохання відділу культури Жашківської районної державної адміністрації «Нова
Громада» виділила 3 300 гривень для поїздки народного
аматорського фольклорного
колективу «Спадщина» до Києва. Наші артисти з успіхом
виступили в Національному

музеї народної архітектури,
продемонструвавши свої таланти.
Також цього місяця благодійний фонд відгукнувся на
звернення ГО «ФСК «Жашків»,
який потребує коштів для підготовки спортсменів до чемпіонату Черкаської області з футболу 2018 року серед команд
першої ліги. «Нова Громада»
виділила зі свого фонду 30 000
гривень.
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ЗЕМЛЯ ПЕРЕХОДИТЬ У РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГРОМАД
Кабінет Міністрів України в січні 2018
року видав розпорядження №60-р
«Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну
власність об’єднаних територіальних
громад». Відповідно до цього документа
Головне управління Держгеокадастру у
Черкаській області, що є розпорядником
земель сільськогосподарського
призначення державної власності,
протягом поточного року має передати
землі об’єднаним територіальним
громадам (ОТГ).
а Черкащині нині створено
26 ОТГ, зокрема в Жашківському районі їх три: Бузівська
(входять села Бузівка й Зелений
Ріг), Соколівська (Соколівка, Конела, Конельські Хутори, Острожани)
і Жашківська (Жашків, Вільшанка,
Литвинівка, Марійка, Скибин). Земельні ділянки будуть передаватися громадам відповідно до плану-графіка Держгеокадастру.
Як зазначила начальник Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області
Ольга Залога, для організації ре-
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зультативної співпраці відомство
підписало з усіма ОТГ меморандум, у якому узгодили всі кроки
передачі земель. Відповідно до
наказу Головного управління
Держгеокадастру про передачу
земельної ділянки в комунальну власність складається акт
приймання-передачі певної земельної ділянки, що є підставою
для державної реєстрації права
власності об’єднаної територіальної громади на неї.
– Ми схвалюємо рішення уряду
про передачу земель сільсько-

рамках проекту працівники
Головного територіального
управління юстиції у Черкаській
області та його територіальних
підрозділів проводять правопросвітницькі заходи та виїзні консультації в населених пунктах області (графік їхнього проведення
розміщено на сайті управління
http://uprav.ck.minjust.gov.ua/).
Також по консультацію з питань
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господарського призначення в
розпорядження громад. Це не
лише наші повноваження, а й відповідальність, що полягає в чесному, прозорому й ефективному
використані земель громади, –
прокоментував голова Бузівської
ОТГ Олександр Фуркало. – У межах Бузівської ОТГ – 6,5 тисячі
гектарів землі. Тепер жителі Бузівки й Зеленого Рогу, а це 2,5 тисячі людей, знатимуть, кому дають землю у власність чи оренду.
Із нетерпінням чекають реалізації такого рішення Кабінету
Міністрів України й у Жашківській
ОТГ.
– Селяни стануть повноцінними власниками своєї землі, самі
вирішуватимуть, скільки гектарів

державної реєстрації, роботи виконавчої служби, банкрутства, нотаріату, щодо звернень до Європейського суду з прав людини та інших
правових питань можна звернутися до громадської приймальні
Головного територіального управління юстиції, що в приміщенні
Черкаської облдержадміністрації
за адресою: бульвар Шевченка,
185, каб. 239. Приймальня працює у вівторок і четвер із 10.00
до 13.00 та з 14.00 до 16.00. Довідки за телефонами: 33-00-29,
54-45-27, 54-20-64, 33-00-27.
Окрім того, надають правову
допомогу працівники Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в
Черкаській області та підпорядкованих йому центрів і бюро. Неза-

надати в оренду, а скільки, наприклад, відвести під пасовища.
Також це унеможливить рейдерське захоплення земель, що дотепер могло відбуватися. З’явиться
можливість розробляти генеральні плани всієї території громади,
а не лише окремих населених
пунктів, – переконана депутат
Жашківської ОТГ Олена Хоменко.
– Відтак ОТГ контролюватимуть
надходження від плати за оренду землі за межами населеного
пункту та земельного податку за
неї, що вплине на економічний
розвиток сіл і міст. До того ж це
важливий крок на шляху до децентралізації.
Максим Загайний
хищеним категоріям громадян тут
допомагають скласти необхідні документи процесуального характеру й забезпечують представництво
їхніх інтересів у судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування чи перед іншими
особами. Послуги юристів та адвокатів оплачує держава.
У Жашкові бюро правової
допомоги розташоване на вул.
Благовісній, 1. Телефон: 6-01-06.
Право на безоплатну вторинну
правову допомогу мають ветерани
війни й особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їхнього
соціального захисту» (зокрема й
учасники АТО), люди з інвалідністю, переселенці й особи, які претендують на отримання статусу
внутрішньо переміщеної особи,
біженці, діти, малозабезпечені громадяни, дохід яких не перевищує
двох прожиткових мінімумів, та
особи, що постраждали від домашнього насилля.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ НЕ ЗАВЖДИ ТРЕБА
ВІДПРАЦЬОВУВАТИ ДВА ТИЖНІ
«Чи обов’язково відпрацьовувати два тижні в
разі звільнення з роботи за угодою сторін або за
власним бажанням?»
Сторожук Р. А., м. Жашків
Працівник має право за власним бажанням
розірвати трудовий договір, укладений
на невизначений термін, попередивши про
це власника чи уповноважений ним орган
письмово за два тижні. Тобто він має
відпрацювати два тижні. Про це йдеться
в статті 38 Кодексу законів про працю
України (КЗпПУ).
певних випадках законодавство може зобов’язати роботодавця звільнити працівника тоді,
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коли він цього просить. Підстави
такі: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або

НОВИНИ
ТРЕТИНУ
ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА
Й М’ЯСОПРОДУКТІВ
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
ЧЕРКАЩИНА

ДЕ І ЯК МОЖНА БЕЗОПЛАТНО
ОТРИМАТИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Як подати позовну
заяву чи скаргу,
домогтися
виплати аліментів,
захистити свій
бізнес чи права
власника земельного
паю… Відповіді
на ці та багато
інших питань
жителі області
можуть отримати
завдяки проекту
Міністерства
юстиції «Я МАЮ
ПРАВО!».
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дружини в іншу місцевість; вступ
до навчального закладу; неможливість проживати в цій місцевості,
що підтверджено медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною
до досягнення нею 14-річного віку;
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку; вихід
на пенсію та інші поважні причини.
Також сторони трудового договору мають право домовитися про
будь-який час звільнення після подання працівником заяви в межах
двотижневого терміну. Якщо такої
домовленості досягнуто, то працівника можна звільнити навіть у
день подання ним заяви.
Альтернативним є звільнення
за угодою сторін згідно з п. 1 ч.
1 ст. 36 КЗпПУ. Тут припинення

трудового договору не передбачає попередження про звільнення
власника чи уповноваженого ним
органа працівником. День закінчення роботи визначають сторони
за взаємною згодою.
У день звільнення працівникові
видають належно оформлену трудову книжку й розраховуються з
ним.

Шановні читачі!
Газета «Нова Громада» запровадила рубрику «Юридичні консультації». Свої запитання надсилайте
на електронну адресу pogoriliy@nova-gromada.com.ua або телефонуйте за номером (04747) 6-00-41.

На підприємствах Черкаської
області, значна частина яких
розташована в сільській місцевості, виготовляють третину
м’яса й м’ясопродуктів, чверть
консервованих овочів і лікеро-горілчаних виробів, кожну
десяту тонну сирів і цукру, виготовлених в Україні.
Про це розповів начальник
управління
агропромислового
розвитку Черкаської облдержадміністрації Ігор Колодка. За його
словами, серед пріоритетів влади
є розвиток сільських територій.
2017 року на соціально-економічний розвиток сіл і селищ області з
обласного кошторису спрямували
34,9 млн грн.

УМАНЧАНКУ
ЗНОВУ ВИЗНАЛИ
ОДНІЄЮ
З НАЙКРАЩИХ
ХУДОЖНИКІВ У СВІТІ
Одарка Дьома-Пісна вдруге поспіль стала однією із 50 найкращих художниць світу за версією
міжнародного каталогу Woman’s
Еssence.
Закордонні любителі мистецтва помітили роботи Одарки
ще на виставці в іспанській Сарагосі у вересні 2016-го, згодом
вона презентувала свої роботи
в Парижі. Пише картини мастихіном (художній шпатель) у стилі
арт-наїв, що є одним із напрямів
примітивізму. У її творчому доробку майже 400 робіт, деякі з
них – у багатьох приватних колекціях, музеях і лікарнях. Показує їх в Україні, Іспанії, Італії,
Грузії, Франції, Австрії та Великій Британії.
Художниця народилася й живе
в Умані. Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю
«українська мова, література та
фольклор». Після народження
доньки вже 5 років займається
мистецтвом.

НА ТАЛЬНІВЩИНІ
ДИВЛЯТЬСЯ КІНО
ВСІМ СЕЛОМ
Віднедавна в Соколівочці
Тальнівського району можна
відвідати вечірній кіносеанс.
Щосуботи після шостої селяни
збираються біля Будинку культури. Там у великому залі є натягнутий на всю стіну екран і
проектор, м’які сидіння й тепла
атмосфера. Охочі можуть, як
інформують «Вісті Черкащини»,
чаювати та спілкуватися після
перегляду картини.
Фільмографію веде місцевий
житель Сергій Попрієнко. На початку кожного тижня він проводить на сайті села анонімне голосування за улюблений фільм. Так
і обирають, що будуть дивитися.
У п’ятницю Сергій у соціальній
мережі розсилає всім любителям
кіно повідомлення із назвою кінострічки, яку демонструватиме
в суботу. Тож є такі люди, які не
чекають, поки хтось щось робитиме для села, а намагаються самі
бути корисними, адже соколівчани зізнаються, що таке дозвілля
їм подобається.
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ДЕСПАСІТО У ВИКОНАННІ
ЖАШКІВСЬКИХ ДІТЕЙ
ПІДІРВАЛО ФЕЙСБУК

ПРИЩЕПЛЮВАТИ
СВІЙСЬКИХ ТВАРИН ВІД
СКАЗУ ПОТРІБНО ЩОРОКУ

Двоє школярів із Жашкова віртуозно зіграли на гармоні
пуерто-риканський музичний хіт літа 2017 року
«Деспасіто». Відео з виступом 9-річної Софії Бондар і
10-річного Дмитра Степанюка опублікував у «Фейсбуці»
керівник Жашківського зразкового дитячого ансамблю
гармоністів Іван Сухий.
олик у соцмережі переглянули вже майже
80 тисяч разів, а поділилися
побаченим близько двох тисяч користувачів. У коментарях люди висловлюють
захоплення талановитими
дітьми: «Молодці!», «Браво!», «Файні гармоністи!».
– Я часто виставляю у
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«Фейсбуці» виступи моїх учнів, але такої кількості переглядів і лайків ще не було.
Навіть не знаю, в чому такий
феномен популярності. Як
кажуть, попав у точку. Зняв
це відео з першого дубля
без жодної підготовки, –
усміхається Іван Сухий, коментуючи такий успіх. – Со-

фія й Дмитро в ансамблі три
роки, музичні інструменти
їм придбали батьки. Узагалі, діти люблять виконувати
сучасні твори, самі пропонують розучувати нові хіти,
включати їх у репертуар нашого ансамблю.
Олександра Шлях

КВАСОЛЮ МОЖНА САДИТИ ТОДІ,
КОЛИ ЗАЦВІТУТЬ КАШТАНИ
Українці люблять квасолю, тому жоден город не
обходиться без неї. І не дивно, бо ж у цих бобах є
майже всі мікроелементи, необхідні організму людини.
Квасоля багата на білок (близько 22% сухих речовин),
що за харчовою цінністю прирівнюється до білка
м’яса. Містить незамінні амінокислоти, мінеральні
речовини: кальцій, магній, фосфор, калій. Завдяки
великій кількості заліза ця рослина корисна при анемії.
Крім того, у ній є вітаміни групи В, а також А, С, РР і
багато вітаміну Е, який є антиоксидантом і запобігає
виникненню захворювань серця й судин.
ля вирощування гарного врожаю потрібно
знати, що ця бобова культура дуже теплолюбна й
вимагає світла. Починають
садити квасолю в середині
травня, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до
12–15 ºC. Від незначних морозів листочки квасолі можуть змерзнути й почорніти.
Прикмета, яка підкаже вам,
що прийшла пора садити
квасолю, – цвітіння каштанів. Виткі сорти квасолі
висаджують на тиждень пізніше, ніж прямостоячі. Кущову можна вирощувати як
другу культуру після збору
врожаю овочів, що дозріли
до початку липня. Дехто
садить цей біб у декілька
прийомів: кожні 10 днів із
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середини травня до початку липня.
Насіння напередодні посадки перебирають, на ніч
замочують у воді для набухання, а вранці, перед самою
посадкою, опускають на 5 хв.
у розчин борної кислоти (1 г
на 5 л води) – це захистить
насіння від комах-шкідників
і багатьох хвороб. Для інтенсивного проростання насінню потрібна 80-відсоткова
вологість ґрунту й 20–25
градусів тепла.

Місце для квасолі вибирайте сонячне. Ґрунт повинен бути родючим і легким.
Грядку готуйте ще восени:
перекопайте й додайте органічні добрива (компост
або перегній), а перед висаджуванням квасолин підживіть ґрунт дерев’яним
попелом. Часто вирощують
квасолю й горох навколо
яблунь, які захищають їх від
холодного вітру.
Кущову квасолю можна
садити в міжряддях картоплі, капусти, не бажане
сусідство з селерою й цибулею. Для кучерявої потрібна опора: соняшники, кукурудза, дерева, паркан. До
речі, завдяки бактеріям на
корінцях ця рослина живить
ґрунт азотом.
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Розповсюджується безкоштовно

Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання всіх
теплокровних тварин і людини. Через цю хворобу в
світі щорічно гине понад 55 тисяч людей і більше
мільйона тварин, бо ліків від неї не існує, наразі є
тільки профілактична вакцинація. Останніми роками
в Україні все частіше виявляють сказ у тварин. 2017
року лише в Черкаській області зареєстровано 122
випадки сказу в тварин, цього року – 32!
Жашківському районі
2018 року зафіксовано два випадки сказу серед
свійських тварин. Зокрема
на сказ захворіли коти в
Жашкові та селі Зелений
Ріг. Домашні улюбленці покусали своїх господарів,
яким призначено антирабічну вакцинацію. Торік виявлено сказ у собаки в Леміщисі.
– Одна з головних причин
виникнення сказу – низький
рівень імунопрофілактичних
робіт, послаблення контролю за виконанням правил
утримання собак і котів,
збільшення бродячих тварин,
популяції лисиць, мешкання
яких усе наближається до
населених пунктів. Ця хвороба поширена серед вовків,
єнотів, їжаків, куниць, борсуків, кажанів, – розповідає
начальник Жашківського районного управління
Держпродспоживслужби
Анатолій
Безглавенко.
– Ветеринарні спеціалісти
району проводять широку
роз’яснювальну роботу про
небезпеку сказу й необхідність щеплення свійських
тварин щороку. Вакцина
безкоштовна. На жаль, багато власників відмовляються від щеплень своїх котів і
собак, не розуміючи серйозність проблеми. Але коли
трапляється сказ у певному
населеному пункті, люди
самі звертаються до ветеринарної лікарні для проведення щеплень тваринам.
За словами Анатолія Леонідовича, для запобіган-
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ня захворюванню на сказ
тварин необхідно вирішити
проблемне питання безпритульних собак і котів у
містах і селах, зменшити
чисельність червоної лисиці
в мисливських угіддях Жашківського району, а також
упровадити план пероральної імунізації диких тварин
– головного джерела збудника інфекції.
Пам’ятайте, що в скаженої тварин змінюється поведінка. Дикі звірі втрачають
страх, сміливо наближаються до людських осель, нападають на свійських тварин
або людей. Заражені вірусом коти й собаки стають
неспокійними або пригніченими, відмовляються від їжі
та води, кусають, дряпають
хазяїв.
Збудник сказу (вірус)
міститься в слині, тому небезпечними можуть бути не
тільки укуси, а й подряпини
та навіть дотики. Якщо стався напад хворої тварини,
потрібно негайно (вірус проникає в організм упродовж

15 хвилин) промити рану або
місце, куди потрапила слина
тварини, великою кількістю
проточної води й натерти
шкіру господарським милом
до утворення густої мильної
піни й змити. Звернутися в
медичний заклад і повністю
пройти призначений курс
щеплень у передбачений
термін.
Сказ у людини небезпечний своєю пізньою симптоматикою: від укусу тварини
може минути від одного місяця до року. Симптоми з’являються тоді, коли в мозку
вже сталися незворотні зміни, що робить лікування неможливим. Тому в жодному
разі не треба вбивати тварину, яка покусала людину чи
іншу тварину! Її треба тримати ізольовано й спостерігати протягом 10–15 днів, що
дозволить визначити: хвора
вона чи ні. Про такий інцидент слід негайно повідомити медичному та ветеринарному працівникові.
Уляна Царюк

АНЕКДОТИ
– Скажи, Валю, твій чоловік хоч один раз не приходив увечері додому?
– Так, було якось шість років тому. Але, може, він ще повернеться ...

Донька вчиться на кухаря. Мати запитує її:
– А вам дозволяють їсти те, що ви готуєте?
Донька крізь сльози:
– Нас примушують…

– То ти з Сибіру? Кажуть, що у вас ведмеді по дорогах ходять?
– Брешуть, немає в нас доріг.

Дізнавшись, що її колишній чоловік збирається одружитися з молоденькою
сусідкою, екс-дружина помстилася йому із суто жіночою підступністю. Вона
вийшла заміж за батька молоденької сусідки й стала тещею своєму колишньому
чоловікові!

Дружина – коханцеві:
– Давай, швиденько лізь у шафу – чоловік йде!
– Але ж я там задихнуся!
– Давай-давай, хутко! Ще ніхто не задихнувся!
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