НОВА
ГРОМАДА
Жашківщина приєдналася
до Всеукраїнської історичної
поштової естафети з нагоди
250-річчя Коліївщини.
С. 4

№27

ІНФОРМАЦІЙНА
ГАЗЕТА

З 1 липня в Україні змінилися
суми соціальних виплат. Кому
платитимуть більше?
С. 2

1 серпня 2018 РОКУ

Без
англійської
ніяк!
Юні
жашківчани вчили іноземну мову
з волонтерами з Оману та США.
С. 3

АКТУАЛЬНО

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

П

Віктор
Погорілий,
керівник
соціальних
проектів
БФ «Нова Громада»

ісля доленосних подій Революції гідності у 2013–2014 роках
день 24 серпня набув для українців нового значення. Відстоявши
свою свободу надзвичайно важкою

ціною і згуртувавшись у бажанні побудувати дійсно незалежну і сильну країну, ми нарешті на глибинному рівні усвідомили значущість
свята незалежності. Переламний
етап в історії країни, який ми переживаємо зараз, нелегкий і для суспільства взагалі, і для кожного з нас. Недарма ж кажуть: «Не дай вам бог жити
в епоху змін». Але мало хто пам’ятає,
що в цього вислову є продовження,

Спалах кору: скільки хворих, чи
є тяжкі пацієнти і як проводиться
вакцинація в районі, читайте на
с. 3.

яке надихає: «Якщо ж усе-таки довелося жити в час змін, то дай вам бог
скористатися всіма можливостями,
які перед вами відкриваються». Давайте ще більше об’єднаємося, віднайдемо нові резерви для боротьби
за свою землю і скористаємося шансом на великий прорив у розбудові по-справжньому квітучої, багатої
і щасливої України. Зі святом, країно!
Зі святом, дорогі українці!

МЕДИЦИНА РЕГІОНУ –
У ФОКУСІ
БЛАГОДІЙНИКІВ

НОВИНИ РЕГІОНУ
РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

Д

о холодів ще далеко,
але питання підготовки
підприємств житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної
сфери району до стабільної
роботи в осінньо-зимовий період
вже на контролі у місцевої влади.
За інформацією начальника

відділу економічного розвитку,
містобудування,
архітектури
та ЖКГ Жашківської районної
державної адміністрації Олени
Кривошеї, робота вже почалася.
Зокрема вирішується питання
погашення заборгованості перед
постачальниками газу та питання

оснащення засобами модемного
зв’язку вузлів обліку газу у закладах
освіти та Центру первинної медикосанітарної допомоги Жашківського
району, без яких, за новою
вимогою постачальників, газ не
відпускатиметься
зазначеним
споживачам.

ЖАШКІВЧАНИ ПИТИМУТЬ ЧИСТУ ВОДУ

В

«МОЛОДЬ-FEST» НА
ЖАШКІВЩИНІ: ЦІКАВО,
ВЕСЕЛО, ЗМІСТОВНО

Д

евізом фестивалю, який відбувся в
Жашкові, стало: «Святкуй із піснею!
Люби спорт! Будь молодим!» Утім, гості
фесту святкували не тільки з піснею,
але і з танцями. Спорту теж було багато:
змагалися і з великого тенісу, і з шахів,
і з футболу, і з перетягування канату.
Фестиваль пройшов уперше, але
точно не в останнє!

ПЕРЕМОГА НА КУБКУ
ШАЦЬКИХ ОЗЕР

В

ихованець Жашківського дитячоюнацького клубу фізичної
підготовки Владислав Байрак
виборов 1-е місце на Відкритому
всеукраїнському турнірі із дзюдо
серед юнаків та дівчат «Кубок Шацьких
озер», який відбувся в червні на
Волині, зібравши команди з України,
Литви, Молдови, Білорусі та Польщі.
Владислав переміг у ваговій категорії
42 кг і став бронзовим призером в
категорії більше 42 кг. Вітаємо і
бажаємо нових звершень!

ідповідно до запланованого
графіку на 2018 рік працівниками
Жашківського
виробничого
управління житлово-комунального
господарства
проводиться
заміна комунікацій системи
водопостачання
по
вулиці
Перемоги. У свій час на цій ділянці
були прокладені труби різного
діаметра, які до того ж зносилися
з роками. Це не тільки спричиняло

пориви, а й суттєво знижувало
якість води. Тож депутатами ради
Жашківської ОТГ було прийнято
рішення замінити старі труби
на сучасні поліетиленові, на що
виділено 86 тисяч гривень.

АРТ-ВЕЧІРКА З ХУДОЖНИЦЕЮ ТА ДИЗАЙНЕРОМ
ВІДАНОЮ БЛОНСЬКОЮ

У

липні в Жашкові відділ культури, молодіжної політики, спорту та
туризму міської ради організував арт-вечірку з письменницею,
художницею, ілюстратором книг та власницею бренду одягу VІDANA
Віданою Блонською. Гості вечірки не тільки поспілкувалися з талановитою
жашківчанки, а й стали учасниками майстер-класу з розпису на тканині та
послухали джазові імпровізації у виконанні концертмейстера Варшавської
філармонії, нашого земляка Павла Полончука.

ПОЛІЦІЯ ВІДЗНАЧИЛА
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО

Ц

ього року 4 липня Україна
вперше святкувала День
Національної поліції. Указ про
його відзначення Президент
Петро Порошенко підписав

у квітні. Урочистості з нагоди
свята відбулися і на Жашківщині:
правоохоронців району привітали
голова районної державної
адміністрації Сергій Бойко,
жашківський міський голова Ігор
Цибровський та в. о. начальника
Уманського
відділу
поліції
Головного управління Національної
поліції України в Черкаській області
Сергій Кудрик. Під час заходу кращі
поліцейські Жашківщини отримали
відзнаку Міністерства внутрішніх
справ України – медаль «15 років
сумлінної служби» та грамоти.

Сьогодні особлива увага суспільства прикута до медичної галузі та її реформування. Однак у благодійному фонді «Нова Громада» не збираються стояти осторонь оновлення вітчизняної медицини й активно долучаються до
покращення медичних послуг у Жашківському районі.

У

червні, якраз напередодні Дня медичного працівника, представники
фонду вчергове завітали в гості до
жашківських медиків. Цього разу – до ендокринологічного відділення центральної
районної лікарні, якому «Нова Громада»
подарувала сучасний багатофункціональний пристрій, що поєднує принтер і ксерокс. За словами головного лікаря ЦРЛ
Ігоря Мельника, ендокринологічному кабінету така техніка була вкрай необхідна,
адже з минулого року всі рецепти на ліки для хворих на цукровий діабет мають
оформлюватися в електронному вигляді. Але через відсутність принтера доводилося робити все вручну, а це забирало
багато часу у лікаря і змушувало пацієнтів
довго чекати своєї черги, адже на обліку в
кабінеті майже 1000 жителів району, хворих на цукровий діабет, 80 із них – інсулінозалежні. «Ми розуміли, що треба щось
вирішувати, оскільки інформатизація медзакладу вже не просто питання зручності,
сьогодні це питання ефективного надання медичних послуг. Але виділити кошти
на принтер, а це понад 7000 грн, не мали
змоги, тому звернулися до “Нової Громади“. І дуже вдячні фонду за допомогу», –
відзначив Ігор Мельник, отримуючи новенький пристрій із рук керівника соціальних проектів БФ «Нова Громада», депутата Черкаської обласної ради Віктора

Погорілого. У свою чергу Віктор Григорович сказав, що фонд завжди готовий підтримати медичну галузь району, адже всі
розуміють, у якому скрутному становищі перебувають зараз медичні заклади.

Не перша добра справа

Співпраця фонду й медичної спільноти
Жашківщини триває вже кілька років –
власне з часу створення «Нової Громади».
У 2014 році благодійники виділили
медзакладам району понад 200 000
грн. Тоді відремонтували палату для
ветеранів війни та пологове відділення в
Жашківській центральній районній лікарні
і встановили металопластикові вікна в
амбулаторії та відремонтували лавки біля
медичного пункту в селі Пугачівка. У 2015
році за фінансової підтримки фонду були
придбані комп’ютер та ноші і закуплені
будівельні матеріали для ремонту
фізіотерапевтичного відділення ЦРЛ. У
2016-му благодійний фонд виділив майже
50 000 грн на мамографічне обстеження
200 жительок Жашківщини; у 2017-му
– допоміг придбати ноутбук Центру
первинної медико-санітарної допомоги; у
2018-му – перерахував кошти на журнали
для реєстрації аналізів. Загалом за час
діяльності «Нової Громади» на підтримку
медичної галузі району благодійники
виділили майже 290 000 грн.
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НОВА ГРОМАДА

ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ

ДОБРІ СПРАВИ

ЩО ТУРБУЄ ГРОМАДУ

Ми попросили трьох депутатів ради Жашківської об’єднаної територіальної громади розказати, з якими
проблемами та запитами найчастіше звертаються люди до депутатів.
Валентина
Приймак,
депутат округу
№ 7 Жашківської
ОТГ, волонтер
БФ «Нова Громада»

Я

к і в інших округах ОТГ, в окрузі,
який я представляю, найбільш
гострою проблемою є благоустрій
місцевості, зокрема облаштування доріг.
Саме з питаннями покращити дорогу
або зробити тротуар найчастіше
звертаються люди. Такі звернення – на
другому місці після запитів на складання
актів обстеження умов проживання для
оформлення субсидії або матеріальної
допомоги. Одне з останніх звернень
– приведення в порядок дороги у
провулку Набережному, де було
підсипано щебеневу суміш. Але
оскільки місцевість округу рельєфна,
більшість доріг потребують скоріше
твердого покриття, а відтак і капітальних
вкладень. Тому деякі питання поки, на
жаль, залишаються відкритими.

Алла Васькевич,
депутат округу
№ 3 Жашківської
ОТГ, волонтер
БФ «Нова Громада»

В

окрузі є багато запитів та звернень
від жителів, які стосуються благоустрою вулиць. На сьогоднішній
день є три гострих питання. Перше – це
реставрація тротуару по вулиці Ринковій,
де через те що люди, які приїжджають
Олена Хоменко,
депутат
округу
№ 18 Жашківської
ОТГ, волонтер
БФ «Нова Громада»

К

рім поточних запитів, коли
потрібно, скажімо, оформити акт
обстеження умов проживання
сім’ї чи прибрати аварійне дерево,
найчастіше люди звертаються з
двома запитаннями: щодо якості

на базар, перекривають своїми автівками
все довкола, мешканцям прилеглих
будинків, у тому числі дітям, які йдуть до
школи, та мамам із дитячими візочками,
доводиться виходити на проїжджу
частину, що порушує всі вимоги безпеки.
Не один рік ми докладаємо зусиль
для вирішення цього питання, у січні
цього року я написала клопотання про
виділення із депутатського фонду коштів
на розробку проектно-кошторисної
документації. Але, на жаль, поки так і

не вдалося зрушити з мертвої точки.
Друге гостре питання – облаштування
переходу з вулиць Райдужної та Миру на
Ринкову. Він вкрай необхідний, особливо
для людей похилого віку, які через стан
здоров’я намагаються хоча б трохи
скоротити шлях до базару. Третє питання
потребує значних капіталовкладень,
бо йдеться про відсутність не тільки
тротуару, а й твердого покриття на
вулицях Новій та Медовій, якими багато
людей ідуть на ринок.

доріг у нашому окрузі та прокладення
міського водогону в мікрорайоні.
Обидві
проблеми
постійно
знаходяться в полі зору депутатського
корпусу. Зараз, наприклад, робиться
і дорога, і тротуар (щоб дітям було
зручно і безпечно ходити до школи)
біля ЗОШ № 2, це вулиця Євгенії
Любомської. Нещодавно на округу
пройшли загальновуличні збори, на
яких жителями піднімалося питання
прокладення тротуару і по вулиці

Спортивній, а також облаштування
кінцевої зупинки громадського
транспорту, оскільки цього вимагають
і заходи безпеки, і те, що в цьому
місці збирається вода, яка постійно
затікає у подвір’я сусідніх обійсть.
Ми взяли на контроль цей запит. Як
бачимо, найбільше громаду наразі
хвилюють якість доріг та питання
благоустрою, і, слід зауважити, що
робота в цьому напрямку триває
постійно і має результат.

АКТУАЛЬНО

З 1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ ЗМІНИЛИСЯ РОЗМІРИ
СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

З 1 липня 2018 року збільшився розмір прожиткового мінімуму для всіх соціальних і демографічних груп. А відтак
зросли і розміри соціальних виплат, які розраховуються на його основі. Хто і скільки тепер отримуватиме?

З

агальний показник прожиткового
мінімуму тепер становить 1777
грн на одну особу на місяць; для
дітей до 6 років −1559 грн на місяць;
для дітей від 6 до 18 років − 1944 грн;
для працездатних осіб – 1841 грн; для
осіб, які втратили працездатність, −
1435 грн. При цьому варто зауважити,
що розмір мінімальної зарплати не
змінився і становить 3723 грн за місяць,
22,41 грн – за годину. А тепер власне
про те, як з 1 липня змінилися суми
соціальних виплат.

до 18 років – 972 грн (1944 грн × 50 %).

Виплати з безробіття

Допомога з безробіття не може
перевищувати
чотирикратного
розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Отже максимальний
розмір допомоги по безробіттю тепер
складає 7364 грн (1841 грн × 4).

«Декретні»

Допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами надається у розмірі 100 %

середньомісячного доходу жінки
(стипендії, зарплати, допомоги з
безробіття тощо) на місяць, але вона не
може бути меншою, ніж 25 % розміру
прожиткового мінімуму, встановленого
для працездатної особи. З 1 липня
така допомога не може бути меншою
460,25 грн (1841 × 25 %).

Допомога одиноким
матерям
Цю допомогу надають у розмірі,

Індексація зарплати

Індексації підлягає заробітна плата
у межах прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб,
тобто з 1 липня індексується зарплата
у розмірі 1841 грн.

Аліменти

Мінімальний розмір аліментів на одну
дитину не може бути меншим 50 %
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку. Відтак з 1 липня
сплачуватимуться такі суми аліментів:
для дітей до 6 років – не менше 779,5
грн (1559 грн × 50 %); для дітей від 6

ДОБРІ СПРАВИ
Об’єднати зусилля і створити малюкам найкращі умови
– під таким девізом уже майже 5 років триває співпраця
дошкільних закладів Жашківщини і БФ «Нова Громада».

Д

итинство має бути сповненим
захоплюючих розваг і змістовних
занять», – вважають вихователі
дитсадка № 4, а тому турбуються про
те, щоб у дітей було все необхідне для
розвитку. Так, нещодавно для однієї із
груп закладу було придбано яскравий
ігровий столик та десять стільчиків.
Меблі, на які витратили майже 5000

що дорівнює різниці між 100 %
прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним
сукупним доходом сім’ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість
місяців. Виходить, що максимальний
розмір допомоги для дітей до 6 років
становитиме 1559 грн, дітей від 6 до
18 років – 1944 грн, від 18 до 23 років
– 1841 грн (якщо дитина навчається на
стаціонарі).

Допомога дітям, батьки
яких ухиляються
від сплати аліментів

Така допомога надається також тим
дітям, батьки яких не мають можливості
утримувати дитину або їхнє місце
проживання невідоме. Її виплачують у
розмірі, що дорівнює різниці між 50 %
прожиткового мінімуму, встановленого
для дитини відповідного віку, та
середньомісячним сукупним доходом
сім’ї з розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців. Максимальний
розмір допомоги для дітей до 6 років
становить 779,5 грн (1559 грн × 50 %), від
6 до 18 років – 972 грн (1944 грн × 50 %).

ДОПОМОГА ДИТСАДКАМ

грн, купили за підтримки фонду
«Нова Громада». А ось жашківський
дитячий садок № 6 на даний момент
більше потребує оновлення техніки
харчоблоку, зокрема придбання
холодильника для зберігання
молочних продуктів. Дізнавшись про
цю проблему, «Нова Громада» одразу
виділила закладу майже 7000 грн.
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ДОБРІ СПРАВИ

ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ШКОЛЯРІВ
Перед стартом оздоровчої кампанії кілька пришкільних таборів стикнулися з проблемою відсутності якісної питної води. На допомогу прийшли благодійники.

Д

о
вирішення
питання
забезпечення дітей чистою
питною водою долучився, зокрема,
й благодійний фонд «Нова
Громада». За сприяння фонду
водичку отримали школярі, які
відпочивали в таборах, що діяли у
Леміщанській загальноосвітній школі
та Жашківській загальноосвітній

школі № 4. Для табору в четвертій
школі фонд передав ще й солодощі
виробництва Групи компаній «Нові
Продукти». Солодощі та вода були
надані Групою і для проведення у
Жашкові захоплюючого свята до
Дня захисту дітей, організованого
відділом культури Жашківської
міської ради на початку літа.

ВИДІЛЕНО
КОШТИ НА
РЕМОНТ ШКІЛ

Благодійний фонд «Нова
Громада» надав фінансову
підтримку трьом жашківським школам.

Д

опомога закладам освіти району
– один із пріоритетних напрямків
благодійної діяльності фонду, тому вже
кілька років поспіль «Нова Громада»
відгукується на прохання керівників та
батьківських комітетів шкіл допомогти з
проведенням поточних літніх ремонтів
приміщень і підготовкою закладів
до нового навчального року. Цього
разу до благодійників звернулися
представники трьох загальноосвітніх
шкіл Жашкова – другої, третьої та
четвертої. У школі № 2 потрібно було
закупити матеріали для ремонту
стелі в одній із класних кімнат та
поточного ремонту приміщення,
на що благодійний фонд виділив
27 000 грн. Школі № 3 для поточного
ремонту надано майже 15 000 грн, а
школі № 4 – 16 600 грн. «Ми розцінюємо
допомогу освітнім установам не просто
як добру справу – ми вважаємо це своїм
обов’язком», – кажуть у благодійному
фонді «Нова Громада».

ВИЙДЕ КНИГА
ПРО ГЕРОЇВ АТО
ЖАШКІВЩИНИ

Пам’ятати подвиг земляків, які захищали і продовжують боронити Україну,
– обов’язок кожного із нас.

Щ

об і сучасники, і прийдешні
покоління знали поіменно
всіх, хто ціною свого здоров’я і
навіть життя зупинив наступ ворога
і в надскладних умовах виборював
незалежність країни і захистив
більшість України від жахіть війни, на
Жашківщині вирішено підготувати та
видати книгу про героїв АТО – і тих,
хто повернувся додому живим, і тих,
чиє життя обірвала ворожа куля. До
підготовки видання долучилися багато
небайдужих людей. Свій внесок зробив
і благодійний фонд «Нова Громада»,
який на прохання Валентини Андріївни
Леушіної, ініціаторки проекту, виділив
2000 грн на видавництво книги.

50 000 ГРИВЕНЬ –
НА ЗАВЕРШЕННЯ ФІЛЬМУ
«ЧЕРКАСИ»
Прем’єру стрічки, знятої
на основі реальних подій березня 2014 року, заплановано на День незалежності.

Н

аразі процес виробництва
фільму підходить кінця, але на
завершальні роботи знадобилися ще
кошти. З проханням про допомогу
Асоціація кіновиробників Львівщини
звернулася до БФ «Нова Громада».
Благодійники не відмовили, адже
драма «Черкаси» – історія мужності і
звитяги. У стрічці показано героїчний
опір екіпажа тральщика «Черкаси»,
який був заблокований російськими
військовими на озері Донузлав у Криму.
Загарбники штурмували корабель
зі швидкісних катерів і бойових
вертольотів. Захопити тральщик
ворогу вдалося тільки через три тижні.
В інтернеті вже можна переглянути
трейлер фільму.

3
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ЗДОРОВ’Я

НА ЖАШКІВЩИНІ ЗАФІКСОВАНО СПАЛАХ КОРУ

Перший випадок захворювання був зареєстрований 25 травня, а менш ніж за місяць,
станом на 22 червня, до медичних установ із підозрою на кір звернулися вже 33 особи:
26 дорослих та 7 дітей. На щастя, у трьох дітей діагноз не підтвердився.

З

а інформацією головного лікаря
Жашківської центральної лікарні
Ігоря Мельника, захворювання
поширилося територією всього
району. Найбільше хворих у
Жашкові, але є випадки кору і в
Олександрівці, Червоному Куті,
Бузівці, Сорокотязі, Конельській
Попівці, Скибині, Тинівці, Вороному.
Серед людей, які захворіли, – дві вагітні,
одна жінка у декретній відпустці
та одна дитина віком до чотирьох
років. На щастя, у жодному випадку
не знадобилася реанімація, оскільки
не було важкого перебігу. Але це не
означає, що пацієнти легко переносять
кір. «Дуже висока температура, до 39
градусів, сильна слабкість, натужний
кашель. Особливо важко дорослим»,
– розповідає Ігор Мельник. До речі,
найбільше хворих дорослих – серед
медичних працівників району, які
контактували з інфікованими.

Причина – відсутність
щеплення

Вакцинація – єдиний ефективний
спосіб захисту від кору. Але для того
щоб зупинити розповсюдження
захворювання, необхідно, щоб
щеплення були у 95 % людей. В Україні

ж через кампанію проти вакцинації,
розгорнуту останніми роками, із цим
велика проблема. У тому числі й на
Жашківщині. До речі, у всіх дітей, які
захворіли, не було щеплення – свого
часу їх батьки написали відмову від
вакцинації. Навіть зараз, коли в Україні
зареєстровані сотні випадків кору і
вже є померлі дорослі і діти, батьки
продовжують нехтувати безпекою
своїх малюків і відмовляються від
щеплення. За інформацією заступника
головного лікаря Центру первинної
медико-санітарної
допомоги
Жашківського району Олени Мотузко,
протягом 2018 року зафіксовано
147 відмов. «Лідирують» Бузівка (60
відмов) та Жашків (55 відмов). По
району з початку року потрібно було
вакцинувати 327 малюків до року,
вакциновано лише 97. І це при тому,
що новонароджені дуже вразливі до
кору, оскільки отримують імунітет від
матері, а якщо вона не щеплена, то не
мають жодного захисту. Переважна
більшість дорослих жителів району,
які захворіли, теж не були вакциновані
(щеплення свого часу робили тільки
троє з тих, хто потрапив до лікарні).
«Хочу наголосити, що вакцина у нас
є в достатній кількості, у 2018 році

ми отримали 1336 доз живої
комбінованої
вакцини
для профілактики кору,
епідемічного паротиту та
краснухи “ПРІОРИКСтм“,
яка відповідає всім
вимогам Всесвітньої
організації охорони
здоров’я», – повідомляє
Олена
Мотузко
і
нагадує, що вакцинація
проти кору внесена до
Календаря профілактичних
щеплень України: першу
вакцинацію роблять у 12 місяців,
ревакцинацію – у шість років. Якщо
у дорослої людини нема щеплення,
треба зробити найближчим часом.

Чим небезпечне
захворювання

Як і більшість інфекційних захворювань
– ускладненнями. А кір може
закінчитися такими важкими і
небезпечними хворобами, як
пневмонія та енцефаліт. Не кажучи
вже про «легкі» ларингіт та отит.
Небезпека полягає в тому, що коли
до вірусного кору приєднується
бактеріологічна інфекція типу
пневмонії,
лікувати
пацієнта

У ЛІТНІХ ДИТЯЧИХ
ТАБОРАХ ЖАШКІВЩИНИ ПРАЦЮВАЛИ
ВОЛОНТЕРИ
З ОМАНУ ТА США

К

надзвичайно складно, а його
стан зазвичай важкий або взагалі
критичний. Це при тому що засобів
для лікування самого кору не існує,
застосовуються тільки препарати,
які полегшують симптоми. Роботу
медикам ускладнює і той факт, що
кір розпочинається, як ОРВІ або грип
(температура, біль у горлі, нежить,
сльозотеча). І такий стан може тривати
від чотирьох днів до трьох тижнів, а
потім уже з’являється характерний
висип (проходить за чотири–п’ять
днів). До його появи людина становить
загрозу для оточуючих.

Н

Go Camp у Жашкові

Мовні табори у рамках проекту Go
Camp в Україні працюють із 2016 року, і
жашківська школа брала участь у програмі
вже вдруге. Утім, цього року організатори
табору вирішили змінити формат
відпочинку та навчання і зробили акцент
не стільки на поглибленому вивченні
англійської, скільки на використанні
мови під час опанування якихось нових
навичок (наприклад, із програмування
та робототехніки) і спілкування у вільний

ДО 65-РІЧЧЯ
ОБЛАСТІ ВИШИЮТЬ КАРТУ
ЧЕРКАЩИНИ

З

ідеєю створити карту Черкащини
з узорами, характерними для
кожного району області, виступили
волонтер Григорій Бабак та Черкаський
обласний краєзнавчий музей, який
відзначатиме 100-річчя з дня створення.
Символічно, що робота над проектом
стартувала 17 липня, на День етнографа.
Долучитися до вишивання організатори
запрошують усіх жителів та гостей
Черкащини: професіоналів і аматорів,
дорослих і дітей, навіть тих, хто не дуже
вправно володіє голкою. Із собою,
за бажання, можна взяти голку для
вишивання та акрилові нитки різних
кольорів. 7 січня 2019 року картувишивку представлять на виставці у
краєзнавчому музеї, а потім передадуть
до фондів закладу.

час. Два тижні разом з нашими педагогами
у таборі працював волонтер із Оману
Мухамед Баоман.

«Молодіжне лідерство»
у Соколівці

А от у мовному таборі у Соколівській школіліцеї удосконалення англійської поєднали
з навчанням учнів таким важливим
питанням, як молодіжне лідерство (саме
так називався табір), волонтерство,
протидія торгівлі людьми, профілактика
ВІЛ. Актуальні теми разом із місцевими
вчителями з дітьми обговорювали десять
американських волонтерів з організації
«Корпус миру». А у вільний час гості
вчили своїх юних друзів грати у бейсбол
та танцювати сальсу.

ошти будуть виділені з державного
фонду регіонального розвитку та
державного бюджету. Найбільші суми
витратять на реконструкцію обласної
спеціалізованої
дитячо-юнацької
спортивної школи олімпійського
резерву в Черкасах (37,9 млн
грн), реконструкцію Черкаського
академічного обласного українського
музично-драматичного театру імені
Т. Г. Шевченка (10,9 млн грн) та ремонт
будинку культури і парку, забезпечення
освітлення вулично-дорожньої мережі,
встановлення камер відеоспостереження
і будівництво та реконструкцію тротуарів
у смт Бабанка (5 млн грн). У списку проектів,
на які будуть направлені отримані кошти,
є також будівництво водопровідної
мережі в мікрорайоні «Городище» в
Жашкові, на що заплановано 1,2 млн грн.

Вишиту карту майстри
представлять на день народження регіону 7 січня
2019 року.

Вони допомагали нашим дітям покращити знання англійської, причому без підручників та нудних домашніх завдань, а під час цікавих тренінгів, майстер-класів і змагань.
а початку літа мовні табори
відкрили свої двері для учнів
Жашківської
спеціалізованої
школи № 1 та юних жителів Соколівської
об’єднаної територіальної громади.

1,2 МЛН ГРН – НА
ВОДОПРОВІД
У МІКРОРАЙОНІ
«ГОРОДИЩЕ»
Цього року Черкащина
отримає понад 65 млн гривень на реалізацію соціально-економічних проектів
та програм, які сприяти
сприятимуть розвитку територій.

КУЛЬТУРА

ОСВІТА

НОВИНИ РЕГІОНУ

РОДИННЕ СВЯТО
У ВІЛЬШАНЦІ

Свято « У вишивці і в пісні – душа народу» зібрало жителів та гостей села 16 червня. Головними героїнями заходу стали сім талановитих місцевих майстринь-вишивальниць.

І

дея проведення родинного
свята належала в. о. старости
Вільшанецького старостинського
округу Ніні Бень та працівникам
сільського будинку культури.
Ініціативу підтримав відділ культури,
молодіжної політики, спорту та
туризму Жашківської міськради.
У Вільшанці старанно бережуть
родинні цінності й українські
традиції, з повагою ставляться до
народних умільців. Саме це й стало
лейтмотивом родинного свята. .
«У нашому селі багато жінок

займаються вишиванням. Їх
майстерність і надихнула нас
організувати такий захід», –
говорить Ніна Бень. На гостей
свята чекала концертна програма
та власне виставка вишиваних робіт,
а на героїнь свята – вишивальниць
Оксану Мирославівну Тихоневич,
Нілу Володимирівну Зюменко,
Тетяну Андріївну Маскальчук, Ніну
Порфирівну Огілько, Ганну Іванівну
Полівчук, Оксану Миколаївну Драч
та Мар’яну Миколаївну Яковчук – ще
й квіти та пам’ятні подарунки.

НАВЧАННЯ ДЛЯ
СПЕЦІАЛІСТІВ
МОЛОЧНОЇ
ГАЛУЗІ
Центр підготовки спеціалістів для галузі молочного скотарства відкрився у
селі Добра на Маньківщині.

П

роект Dairy Center Kischenzi реалізовано місцевим ТОВ
«Кищенці» у співпраці з Асоціацією
виробників
молока
України.
Сільгосппідприємство «Кищенці» —
один із лідерів молочної галузі країни.
Сьогодні в тваринницькому комплексі
утримують 1100 голів дійного стада.
Середній надій від корови за день
– 26 літрів. Засновник та директор
товариства Корнеліс Хузінха 16 років
тому разом із сім’єю переїхав на
Черкащину з Нідерландів.
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ПОРАДИ

ЯК ПОВОДИТИСЯ ПІД ЧАС
ГРОЗИ
В Україні наприкінці липня
– у першій половині серпня
зазвичай багато гроз. Тож
знати, що робити, коли на
вулиці грім і блискавка, не
завадить.

Н

айнебезпечніша під час негоди
саме блискавка – велетенський
електричний іскровий розряд в
атмосфері, – адже температура каналу
блискавки може сягати 25–30 тисяч С0.
Щороку у поверхню Землі влучає близько
1,5 мільярда таких розрядів. Найбільш
грозовим місцем на планеті вважається
острів Ява (220 грозових днів на рік),
а в Україні – село Селятин на Буковині
(45 днів). До речі, у 1948 році тут було
зафіксовану найтривалішу грозу на
території України – цілих 37 годин 10–12
червня. Як же поводитися, коли гримить
і блимає, а ви на вулиці?
• Якщо маєте авто – негайно сідайте в
нього, машина має захист від блискавки.
Тільки приберіть антену.
• Якщо ви в лісі – заберіться всередину
великих кущів. Тримайтеся подалі
від дуба, сосни, ялини й тополі, в які
найчастіше влучає блискавка. А ще –
переконайтеся, що навколо нема побитих
і погорілих дерев, оскільки блискавка
часто б‘є в одне й те саме місце.
• Не ховайтеся під поодинокими
деревами. «Поодинокі» означає не лише
конкретно одне дерево, а й 3–4, розкидані
в радіусі 50 метрів від вас.
• Негайно вимкніть мобільний і всі інші
пристрої (ноутбук, радіо, навігатор і т. д.).
• Переконайтеся, що в радіусі 30 метрів
від вас нема металевих речей (мангала,
велосипеда, мопеда). І зніміть із себе все
металеве, у тому числі прикраси.
• Відійдіть на відстань мінімум 15
метрів один від одного.
• Не стійте, але й не рухайтеся! Сядьте
навпочіпки, зведіть разом ноги (головне
– п’ятки), голову покладіть на коліна, а
руки на голову.
• На землю під собою постеліть
ізоляцію. Згодиться пакет, гірше – рюкзак,
у крайньому разі – просто сухе гілля.
• Якщо ви в приміщенні, зачиніть
двері, вікна і відійдіть подалі від них
та від електроприладів, труб і будьчого металевого. Не користуйтеся
водогоном. Не говоріть по телефону.
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Народні свята і прикмети
2 серпня

8 серпня

14 серпня

Ільїн день

Параскева

Перший Спас

Якщо цього дня
піде дощ, зберіть
трохи води і
вмийтеся нею –
щоб мати міцне
здоров’я.

Це жіноче свято,
а тому дівчата й
жінки цього дня, як
і напередодні – 7
серпня на Ганни, –
не працювали.

У букеті, який
освячують
цього дня в
церкві, мають
обов’язково бути
голівки маку.

19 серпня

29 серпня
Третій Спас

Яблучний
Спас
Слід пригостити
яблуками,
грушами, медом
або пирогами
сусідів і кумів.

Добре набрати
джерельної води,
адже цього дня
вона, за повір’ям,
не тільки смачна,
а й цілюща.

ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

ЖАШКІВЩИНА ПРИЄДНАЛАСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ПОШТОВОЇ ЕСТАФЕТИ З НАГОДИ 250-РІЧЧЯ КОЛІЇВЩИНИ

Детальніше про цей масштабний проект «Новій Громаді» розповів директор
Жашківського районного краєзнавчого музею Олександр Тютюнник.

Я

к виникла ідея проведення
поштової акції і що вона
собою уявляє?
– Ініціаторами поштової естафети
виступили Черкаське земляцтво
«Шевченків край» у місті Києві,
Черкаська облдержадміністрація
і Черкаська обласна рада. Як
розповів під час свого візиту на
Жашківщину і зокрема до нашого
музею представник земляцтва
Олександр Канівець, ідея провести
саме поштову естафету народилася
з бажання задокументувати точну
дату початку Коліївщини, козацькогайдамацького
повстання
за відновлення української
державності 1768–1769 років,
– 26 травня. А найкращий
спосіб зробити це –
календарний поштовий
штемпель. Тому кожному
району
Черкаської
області, а ми знаємо,
що саме Черкащина
стала центром боротьби
гайдамаків, козаків і селян
проти гніту Речі Посполитої, було
запропоновано виготовити пам’ятні
конверти та марки до них. Причому
конверти та марки мають законну силу
і внесені до реєстру «Укрпошти».
У такий спосіб автори проекту й усі
учасники, які приєдналися до акції,
прагнуть нагадати людям про історію
рідного краю та про надскладний і
часом дуже трагічний шлях України
до незалежності.

Представник Черкаського
земляцтва «Шевченків
край» у місті Києві
Олександр Канівець із
заступником голови
Жашківської районної
ради Людмилою Мазур

Директор
Жашківського
районного
краєзнавчого
музею
Олександр
Тютюнник

– Наскільки події 250-річної давності
торкнулися нашого краю?
– Найбільший слід Коліївщина
залишила в Соколівці. Але ще в 1970-х
роках мені розповідали, що гайдамаки
під проводом Максима Залізняка
ходили і в Конелі, і в Бузівці. Агітували
селян братися за вила й коси і чинити
спротив нещадному знущанню панів Речі
Посполитої. Знущанню й економічному,
адже ми знаємо, як важко доводилося
працювати людям під гнітом шляхти, що
називала селян не інакше як бидло – з
польської це «тварина, робоча худоба».
І релігійному, яке з масовим закриттям
православних церков і переслідуванням
православного люду досягло свого
апогею.
У нас нема фактів, які б підтверджували,
що повстанці були у Жашкові, але можна
припустити, що їх шлях з урочища
Холодний Яр, де почалася Коліївщина,
до Умані, яку борцям вдалося захопити,
пролягав через наше місто. А от те,
що серед повстанців були уродженці
Соколівки, Бузівки та Конелей, засвідчено
документально. Імена жителів цих сіл
віднайшли у книгах, в яких реєстрували
повстанців, страчених у місті Котнів на
Житомирщині. Нагадаю, Коліївщину
придушило російське військо, яке під
приводом боротьби з Річчю Посполитою,
обіцяючи гайдамакам підтримку, зайшло
на Правобережжя. Але підступно
заманило ватажків та найактивніших
учасників повстання у криваву пастку:
запросили на обід, де пов’язали і
влаштували різанину.

Місячний календар квітникаря, садівника, городника
1 серпня Сприятливий час для
посіву зелені, висаджування
бульбових та цибулинних квітів,
посадки суничних та полуничних
вусів. А от обробляти рослини від
шкідників цього дня не варто.
2–3 серпня Невдалі дні для посіву,
висаджування та пересаджування
будь-яких рослин. Можна
видаляти гілки малини, які вже
відплодоносили.
4–5 серпня Висаджують
багаторічні та цибулинні й
бульбові квіти; сіють редьку,
редис. Сприятливий час для
прищипування
верхівок

однорічних дерев. Законсервовані
цими днями овочі та фрукти
будуть смачними й добре
зберігатимуться.
6–7 серпня Можна прибирати
картоплю; сіяти петрушку, селеру,
моркву, редиску; збирати насіння
та насінники. Вдалий час для
висаджування ампельних рослин.
8–9 серпня Сіють салат, шпинат,
редиску. Хороші дні для садіння
однорічних квітів. А от копати
картоплю на зберігання не варто.
10–12 серпня Молодик. Краще
відкласти будь-які роботи з
рослинами.

13 серпня Збирайте врожай на
зберігання (тільки не фрукти),
сійте кріп та фенхель, висаджуйте
однорічні квіти. День також
сприятливий для поділу й
пересаджування рослин.
14–15 серпня Сприятливий час
для посадки троянд і вкорінення
живців рослин. Добре також
копати картоплю на зберігання.
16–18 серпня Посів салату,
петрушки листової, кропу,
посадка цибулі на перо.
Можна висаджувати будь-які
квіти і підживлювати рослини
фосфорно-калійними добривами.

Інформаційна газета
«НОВА ГРОМАДА»
Реєстраційне свідоцтво ЧС №937 Р
від 28.08.2015 р.
Розповсюджується безкоштовно

19–20 серпня Не слід сіяти
салати. У квітнику добре
займатися
висаджуванням
в’юнких квітів, а в саду – збирати
врожай для заморожування,
обрізати вуса полуниці.
21–23 серпня Вдалі дні для
посіву зеленних культур і
цибулі на перо. У ці дні також
пересаджують та висаджують
багаторічні квіти.
24–25 серпня Несприятливий
час для посіву та посадки, але
добре копати картоплю на
зберігання. Можна збирати
врожай у саду.

Адреса для листів: 01601,
м. Київ, площа Спортивна, 3
Тел. (044) 502 99 00. Е-mail:
pogoriliy@nova-gromada.com.ua
Сайт: nova-gromada.com.ua
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26 серпня Повний місяць. Не
працюйте з рослинами.
27–28 серпня Час саджати
цибулинні квіти, заготовляти
та укорінювати живців. На
звільнених грядках можна
висівати сидерати (рослини, які
покращують ґрунт)
29–30 серпня Збирайте насіння,
а от прибирати коренеплоди не
варто. Вдалі дні для обробки саду
від шкідників та хвороб.
31 серпня Пересаджують із
відкритого ґрунту у горщики
кореневі зеленні; висаджують
багаторічні цибулинні квіти.
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