НОВА
ГРОМАДА
Благодійники передали двом
дитячим садочкам Жашкова
холодильник та парасольки
від сонця для майданчиків.
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ІНФОРМАЦІЙНА
ГАЗЕТА

Захисникам на схід України
відправлено чергову посилку від
БФ «Нова Громада».
С. 2
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ВІДЗНАЧАЄМО ДЕНЬ ЖАШКОВА ТА
ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ РАЗОМ!
Віктор
Погорілий,
керівник
соціальних
проектів
БФ «Нова Громада»

Т

е, що день народження нашого міста співпадає з таким великим святом, як День захисника України, надзвичайно символічно.
Адже я переконаний, що кожний, хто
серцем пов’язаний із Жашковом, щиро й віддано любить цей благодатний
куточок України і готовий стати на його захист як у буквальному значенні,
так і коли йде мова про відстоювання інтересів рідного краю задля його
розквіту. Слава про Жашків та жашківчан котиться не лише країною, а
й світом. Це наші майстри створили
єдиний на планеті ансамбль музичних
інструментів із сірників. Це наш Дмитро Мазур уже двічі ставав чемпіоном
світу з пауерліфтингу. Це саме в Жашкові народилися американський вче-

ний Максвелл Фінланд, який першим
у світі досліджував застосування антибіотиків для лікування туберкульозу,
українська письменниця Докія Гуменна й геніальний шахіст Лев Омельченко. Жашківщина дала Україні десятки
відважних героїв, які вже чотири роки ціною здоров’я і життя захищають
мир і незалежність країни на Донбасі. Земля, де народжуються сміливі й
талановиті люди, точно має Боже благословення і попри будь-які випробування розквітне і стане оазою достатку й благополуччя. З такими щедрими на душевне тепло, з такими
працелюбними і завзятими людьми, якими я знаю жашківчан, місто
неодмінно буде розвиватися і ставати кращим. Вірю в це, як вірю і в те,
що всі подвиги і всі добрі справи жителів Жашкова стають міцною підвалиною розбудови дійсно незалежної
і сильної України. Зі святами вас, дорогі земляки! Щасливої долі всім нам
і нашій малій батьківщині!

НОВИНИ РЕГІОНУ
ШКІЛЬНІ РАНЦІ – ПЕРШОКЛАСНИКАМ

Д

о початку нового навчального
року всі першокласники району,
які виховуються у малозабезпечених
багатодітних родинах, отримали шкільні
ранці. Їх хлопчикам та дівчаткам у рамках
обласної акції для дітей із багатодітних
родин «До школи – з радістю!» вручили
заступник голови Жашківської районної

державної адміністрації Таїсія Федоренко
та головний спеціаліст сектору з питань
молоді та спорту райдержадміністрації
Людмила Троценко. Діти зраділи
гарним подарункам, а їхні батьки – такій
необхідній допомозі, адже щоб зібрати
сьогодні дитину до школи, потрібні
чималі кошти.

УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ ТА СОЛДАТИ-ДЕСАНТНИКИ
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ ПОБРАТИМІВ
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серпня у Жашкові біля банера з портретами земляків, які загинули на
сході, захищаючи країну від агресора, зібралися учасники бойових дій та
солдати-десантники району. До 2017 року 2 серпня в Україні відзначався День
високомобільних десантних військ, а відколи дату перенесли на 21 листопада,
представники цих елітних військових підрозділів прийняли рішення вшановувати
на початку серпня пам’ять загиблих побратимів. Під час заходу чоловіки поклали
квіти до банера, згадали товаришів, які віддали життя за рідну землю. Військовий
капелан Жашківського району, священик Тарас Левицький відслужив панахиду за
полеглими, а учасник бойових дій Олег Майструк разом зі своїм сином Віктором
виконали авторські пісні-присвяту пам’яті героїв.

Якість води на Жашківщині: як
вирішується одна з найбільш
гострих проблем району?
С. 2

Група компаній «Нові Продукти»
допоможе здібному студенту
отримати престижну освіту.

С. 3

ПОДІЯ

У ШКОЛАХ І САДКАХ РОЗПОЧАВСЯ
НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Цього року на Жашківщині День знань відзначали 386 вихованців 19 дошкільних
освітніх закладів та 1244 учні 18 загальноосвітніх навчальних закладів. Особливим
свято стало для 124 першокласників району.

Н

инішній рік – надзвичайно
відповідальний для освітянської
галузі, адже у країні розпочато
реалізацію Концепції нової української
школи, яка передбачає, зокрема,
суттєві зміни у навчальній програмі для
першачків. Згідно з новим Державним
стандартом початкової освіти, діти
займатимуться за новою інноваційною
програмою – через гру та максимум
практичних занять. 16 вчителів початкової
ланки навчальних закладів району вже
пройшли спеціальну підготовку – онлайн
та на очно – і готові суттєво змінювати
систему викладання у перших класах, щоб
наші діти мали змогу отримувати освіту,
яка відповідає міжнародним стандартам, і
засвоювали знання та навички, актуальні
у сучасному світі.

Утім, результат реформування вітчизняної школи залежить не тільки від
педагогів. Сьогодні, коли у країні на
повну розгорнулася децентралізація,
а навчальні заклади отримали більше

10 МІЙОНІВ ГРИВЕНЬ
ІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ –
НА РЕМОНТ ДОРІГ
ЖАШКІВЩИНИ

У ЖАШКОВІ ВІДБУЛАСЯ АКЦІЯ
«ЛЮДИНА – НЕ ТОВАР»

П

ід час заходу, організованого
Жашківським районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді спільно із сектором у справах
молоді та спорту райдержадміністрації
та Жашківським бюро правової
допомоги, людям розповіли, як
влаштовуватися на роботу за
кордоном, щоб не потрапити у рабство.

З

а сприяння голови Черкаської
обласної державної адміністрації
Юрія Ткаченка та депутатів Черкаської
обласної ради, на здійснення поточного,
дрібного та ямкового ремонту доріг
Жашківський район отримає більше
10 мільйонів гривень із державного
бюджету. Виділені кошти вже почали
надходити і освоюватися. Так,
наприклад, у липні стартували ремонтні
роботи на ділянці автомобільної
дороги від міста Жашків до села
Олександрівка, де станом на 1 серпня,
коли голова облдержадміністрації
Юрій Ткаченко відвідав наш район,
щоб особисто переконатися у якості
нового покриття, було укладено вже 640
тонн асфальтобетонної суміші. Ремонт
автомобільних доріг Жашківщини
продовжуватиметься і надалі.

автономії, те, якою буде освіта і в яких
умовах навчатимуться наші діти, у великій
мірі залежить від місцевих громад,
громадських організацій та бізнесу.
Яскравий приклад того, як підприємство
може допомагати навчальним закладам,
– підтримка освітянських установ району
благодійним фондом «Нова Громада»
Групи компаній «Нові Продукти», який
вже четвертий рік опікується дитсадками
та школами Жашківщини. Причому бере
на себе такі затратні напрямки, як ремонт
приміщень, заміну вікон, придбання
обладнання, установку систем очищення
води. Ось і цього літа «Нова Громада»
активно допомагала готувати навчальні
заклади до нового року – на поточні
ремонти у школах Жашкова №№ 2, 3, 4 і
5 виділено майже 60 000 гривень.

КВІТИ ДО ДНЯ
ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

У

серпні Жашківщина яскраво
відзначила головні свята країни –
День незалежності та День прапора.
До святкових заходів приєднався і
БФ «Нова Громада», представники якого
взяли участь у святковій ході, поклали
квіти до знаків «Вічна пам’ять загиблим
та захисникам України» і відвідали
урочистості у Будинку культури, під час
яких працівники ГК «Нові Продукти»
Роман Редькін та Роман Тищук отримали
грамоти за сумлінну роботу.

ТОЛОКА НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ

Ж

ашківський міський голова
Ігор Цибровський ініціював
прибирання дитмайданчиків міста
жителями міської об’єднаної громади.
Його ідею активно підтримала шкільна
молодь. Хлопці та дівчата разом із

очільником ОТГ і комунальниками
навели лад на одному з дитячих
майданчиків у мікрорайоні «Цукрозавод». Поки комунальники лагодили
металеві конструкції, діти та дорослі
збирали сміття.
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НОВА ГРОМАДА

АКТУАЛЬНО

ДОБРІ СПРАВИ

ЯКІСТЬ ВОДИ – У ПОЛІ ЗОРУ ГРОМАДИ

Чому наша вода не дуже чиста, що призводить до обміління колодязів і як усунути проблеми – ці запитання вже
тривалий час турбують більшість жашківчан і жителів району.

Ж

ашківщина–благодатнийкрай,
але їй не дуже пощастило
з водою. Точніше – з рівнем
ґрунтових вод. Цей перший від поверхні
Землі постійний водоносний горизонт
у нашій місцевості розташований
дуже близько: глибина залягання
не перевищує 0,5–2 метрів, тоді як у
середньому по країні – від 5–10 метрів
і більше. Через таку малу глибину
залягання горизонт, який формується
річковими, дощовими і талими водами,
активно накопичує та «постачає»
в колодязі небезпечні продукти
життєдіяльності людини: нітрати,
сполуки аміаку, органіку і т. д.

Щоб врятувати місто від каналізаційного
колапсу, задіяли 24 га полів фільтрації
колишнього цукрового заводу, але
зважаючи на постійне збільшення
об’ємів стоків, цієї території вистачить
тільки на кілька років.

від старого хлібзаводу свердловину,
пробурену десь у 70-х роках, –
розповідає директор із виробництва
ГК “Нові Продукти” Віктор Погорілий.
– Вона була неглибокою і брала
поверхневу воду, тобто з того рівня,

Не плюй у колодязь...

Як би нам того не хотілося, але у значній
мірі в низькій якості води винні перш за
все ми самі, адже це ми неправильно
облаштовуємо і доглядаємо вигрібні та
компостні ями, влаштовуємо стихійні
сміттєзвалища і зливаємо напряму у
землю стічні води зі своїх приватних
будинків, не замислюючись про те,
на що відходи перетворюють воду
в колодязях. І це знову ж таки ми
не знаходимо можливості регулярно
(раз на рік!) чистити та дезинфікувати
наші колодязі.
Звісно, не додає живильної сили
жашківській воді й відсутність у місті
очисних споруд, адже вміст шкідливих
речовин, які містяться в каналізаційних
водах, що зливаються у відстійники, у
кілька разів (а в окремих випадках у
десятки!) перевищує встановлені норми.
Це, за інформацією Жашківської міської
ради, засвідчив аналіз проб, відібраних із
центральної насосної станції у листопаді
2017 року в рамках вивчення екологічної
ситуації щодо водовідведення у місті
(проби досліджувалися одразу за 19
показниками). Зрозуміло, що ці токсичні
речовини потрапляють у наші неглибокі
ґрунтові води.
При цьому слід пам’ятати, що
каналізаційна система міста працює
з 1981 року. Під поля фільтрації тоді
було виділено 3,2 га – це враховуючи
тогочасні потреби міста. З розквітом
благ цивілізації скиди збільшилися, але
ні очистка, ні рекультивація ділянки
не проводилась. Як наслідок – станом
на 2016 рік заповнюваність карт полів
фільтрації Жашківського виробничого
управління житлово-комунального
господарства становила майже 90 %.

Зразки води під час масштабного дослідження її якості у Жашкові у 2015 році
відбирали експерти – завідуюча лабораторією ГК «Нові Продукти» Алла
Васькевич і мікробіолог Ігор Олійник.
Додає проблем із якістю води у регіоні
й активний, але, на жаль, не завжди
екологічно вивірений розвиток
сільського господарства в районі,
зокрема свинарства та вирощування
сільгоспкультур, адже у поверхневі
води потрапляє велика кількість
відходів тваринництва та пестицидів.
Отак добра справа – відродження
агропромислового комплексу –
може спричинити гостру проблему,
яка потребує негайного вирішення.
Особливо в таких геологічних умовах,
у яких розташована Жашківщина.

Чому міліють криниці?

Ще одне нагальне питання громади.
Місцеві жителі часом нарікають на
діяльність підприємства «Напої плюс»
Групи компаній «Нові Продукти»,
потужності якого почали працювати
в Жашкові у 2003 році. Буцімто
виробництво забирає багато води, тому
її стає мало в колодязях.
Але справа в тому, що завод
використовує воду, яка береться
із глибинних надр, із горизонту так
званих міжпластових вод, який залягає
на глибині близько 100 м і більше. Тоді
як жашківчани в щоденному житті
використовують поверхневі води.
«Коли ми розпочали будівництво
підприємства, то отримали у спадок

з якого наповнюються колодязі
жашківчан. Виявилося, що для потреб
нашого виробництва такої свердловини
недостатньо. Крім того, щоб забезпечити
високу якість вироблених напоїв, нам
потрібна була максимально чиста вода з
глибоких надр. Тому після консультацій
з науковцями з геологорозвідувального
інституту ми прийняли рішення
використовувати воду, яка знаходиться
під
Українським
кристалічним
щитом. Буріння настільки глибоких
свердловин вимагало значних коштів
та технічних зусиль. Але ми розуміли,
що це єдиний вихід, тим більше що ми
прагнули зберегти поверхневі води, які
використовували мешканці приватного
сектора у Жашкові. У результаті ми
побудувати вісім нових свердловин
глибиною від 90 до 132 м».
Коли за деякий час у місті почав
знижуватися рівень ґрунтових вод
і люди стали нарікати на діяльність
заводу, його керівництво у 2013 році
звернулося за експертною оцінкою до
фахівців, зокрема направило запити
у Міністерство екології та природних
ресурсів України та Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка із проханням провести
аналітичні роботи і дати фахову оцінку
причин коливання рівня ґрунтових
вод. Експерти провели спеціальне

Під час дослідження з’ясувалося,
що аналіз води більшості
криниць не проводився 25–30
років, оскільки це недешево.
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дослідження, яке підтвердило, що
діяльність виробництва ні до чого.
За висновками декана геологічного
факультету КНУ, доктора геологічних
наук Олексія Кошлякова та за даними
Державного агентства водних ресурсів
України і Державного наукововиробничого підприємства «Геоінформ
України», зміни рівня поверхневих
вод пояснюються не техногенними,
а природними чинниками, зокрема
посухами, які спостерігаються останнім
часом в Україні.
До речі, у Прогнозі рівнів ґрунтових
вод на території України, який щороку
публікує Державна служба геології та
надр України, було попереджено про
ймовірне зниження рівня ґрунтових і у
2018 році, адже метеорологічні умови
попереднього 2017 року не сприяли
поповненню запасів підземних вод,
причому найжорсткіші умови, за
даними фахівців, спостерігалися якраз
у Київській, Черкаській, Полтавській та
Кіровоградській областях.

Щоб жашківчани
пили чисту воду

Попри непричетність виробництва
до проблемної ситуації з водою, Група
компаній «Нові Продукти» вирішила
докласти максимум зусиль для того,
щоб жителі Жашкова та прилеглих
сіл пили чисту воду. Так, у 2015 році
за ініціативи та фінансової підтримки
благодійного фонду «Нова Громада»,
створеного Групою, у місті провели
масштабне дослідження якості води
у колодязях приватного сектора та
в дитсадку № 5 і школах № 1 і № 5 (де
користуються зношеним водогоном,
збудованим за радянської влади та
ще й використанням небезпечного
азбесту). Як і очікувалося, результати
засвідчили низьку якість води, а тому
«Нова Громада» прийняла рішення
встановити у навчальних закладах
міста сучасні системи багатоступеневої
очистки води – щоб принаймні діти пили
чисту воду.
На сьогодні фільтраційні системи вже
діють у всіх садочках і школах Жашкова,
а також у приміщенні дитсадка і школи
в Литвинівці, у Жашківському аграрнотехнологічному професійному ліцеї та
в підвальному приміщенні Жашківської
школи № 1, де містяни, у тому числі діти,
займаються спортом. Бюджет проекту
склав майже 500 000 гривень.
«Здоров’я дітей
– найбільша
цінність, тому в
першу чергу ми
потурбувалися
про якість води
в навчальних
закладах», –
кажуть у фонді
«Нова Громада».

ЧЕРГОВА
ДОПОМОГА
ЗАХИСНИКАМ
НА СХОДІ
УКРАЇНИ

Підтримка воїнів – один із
ключових напрямків благодійної діяльності фонду «Нова Громада».

У

серпні благодійники підготували
чергову велику передачу для бійців
у зоні проведення операції об’єднаних
сил на сході країни. Цього разу до
«Нової Громади» із проханням передати
захисникам продукцію Групи компаній
«Нові Продукти» (воду і солодощі) та
мішки, каністри і бочки для потреб
військових звернулися представники
громадської організації «Спілка учасників
АТО Жашківщини». «Ми намагаємося не
залишати поза увагою жодного запиту
наших захисників, адже вважаємо таку
допомогу передусім своїм обов’язком»,
– кажуть у благодійному фонді.

3000 ГРИВЕНЬ –
НА ПОЇЗДКУ
СПОРТСМЕНІВ
НА ЗМАГАННЯ
БФ «Нова Громада» виступив одним зі спонсорів участі боксерів Жашківщини у
турнірі в Одесі.

У

спіхи боксерів Жашківщини
визнані далеко за межами регіону
– спортсмени часто беруть участь у
загальнодержавних та міжнародних
змаганнях. Черговий турнір – серед
чоловіків класу А – проходив із 16 по
23 липня в Одесі. Дістатися до місця
проведення змагань хлопцям зі
спортивного клубу «Альянс» допоміг
благодійний фонд «Нова Громада», який
виділив на оплату проїзду 3000 гривень.

ПОДАРУНОК
ДЛЯ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ
ЖАШКОВА

Учні Жашківської загальноосвітньої школи № 4 гратимуть у футбол із новою сіткою на воротах.

У

роки фізкультури і шкільні спортивні
секції важко уявити без улюбленої
гри мільйонів українських хлопчиків
(та й дівчат). Серед учнів Жашківської
школи № 4 теж багато шанувальників
футболу і здібних гравців. Тому черговий
подарунок благодійного фонду «Нова
Громада» цьому навчальному закладу
став дуже доречним – відтепер на
шкільних футбольних воротах висить
новенька сітка. На її придбання
благодійним фондом виділено майже
1000 гривень.

ЖУРНАЛИ
ТА ГАЗЕТИ ДЛЯ
БІБЛІОТЕКИ
БФ «Нова Громада» виділив
кошти на передплату періодичних видань для районної бібліотеки.

Х

то володіє інформацією, той
володіє світом! Це добре знають у
«Новій Громаді», а тому не вагаючись
відгукнулися на прохання працівників
Жашківської центральної районної
бібліотеки виділити понад 3330 гривень
на передплату газет та журналів.
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МЕЦЕНАТСТВО

ЗДОРОВ’Я

ГРУПА КОМПАНІЙ «НОВІ ПРОДУКТИ»
ДОПОМОЖЕ ТАЛАНОВИТОМУ СТУДЕНТУ
ОТРИМАТИ ПРЕСТИЖНУ ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ
Напередодні початку нового навчального року стало відоме ім’я переможця конкурсу на отримання іменної
стипендії ГК «Нові Продукти» для навчання в Київській школі економіки (Kyiv School of Economics, KSE).

М

ожливість
безкоштовно
навчатися рік у KSE на
магістерській
програмі
з економічного аналізу виборов
21-річний
Микола
Шишов,
випускник бакалаврату Львівського
національного університету імені
Івана Франка. Микола народився у
місті Старокостянтинів Хмельницької
області, а школу закінчив у Житомирі.
«Засновуючи стипендію, ми ставили собі
за мету допомогти отримати престижну
освіту уродженцю Жашківщини. Однак
через високі вимоги до студентів
Київської школи економіки були
змушені розширити географію, –
розповідає деталі відбору кандидатів
на отримання стипендії Олена Селютіна,
PR-директор ГК “Нові Продукти”. –
Студент KSE має продемонструвати
відмінні знання не тільки з економіки
та математики, а й з англійської,
оскільки навчання у школі економіки
проводиться іноземною мовою. На
жаль, ми не змогли знайти кандидатів,
які б володіли таким набором знань, ні
серед випускників бакалаврату родом
із Жашківщини, ні серед молоді всієї
Черкаської області. Так конкурс став
загальноукраїнським, а перемога
дісталася юнаку із Житомирщини».

Диплом із відзнакою
і навчання у Варшаві

«За результатами вступного іспиту
до KSE Микола ввійшов у десятку
кращих студентів курсу», – розповів
під час зустрічі із представниками ГК
«Нові Продукти» професор Київської
школи економіки Володимир Вахітов,
сам, до речі, випускник KSE, який здобув
ступінь PhD в університеті Кентуккі
та повернувся працювати в Україну.
Микола Шишов теж прагне отримати
сучасну ґрунтовну економічну освіту,
тому, захопившись економікою ще
у школі, вступив на спеціальність
«Міжнародна економіка» до Львівського
національного університету, який
закінчив із відзнакою, та вже на другому
курсі у рамках програми обміну

для студентів півроку навчався у
Варшавській школі економіки.
Після отримання ступеня бакалавра
у Львові юнак мріяв продовжити
навчання в Київській школі економіки,
адже це один із найкращих навчальних
закладів країни, який готує фахівців з
економіки за сучасними міжнародними

школи займають ключові посади не
тільки, наприклад, у Національному
банку України, а й у компанії Google, Міжнародній організації праці,
Світовому банку, Bank of America, інших потужних організаціях та
компаніях. Причому багато випускників
працюють за кордоном саме на базі

не перекладаються українською чи
російською мовами.

Заради майбутнього
України

«Рішенням допомогти здібному студенту
отримати ґрунтовну освіту у провідному
економічному навчальному закладі

3 ФАКТИ
ПРО СЕРЦЕ,
ЯКІ МАЄ
ЗНАТИ
КОЖЕН
29 вересня – Всесвітній день
серця. Слушна нагода згадати, що ми завдячуємо йому
самим життям!
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Професор Київської школи
економіки Володимир Вахітов,
PR-директор ГК «Нові Продукти»
Олена Селютіна та тепер уже
студент Київської школи
економіки Микола Шишов
стандартами. Реалізувати мрію
талановитому українцю допоможе
Група компаній «Нові Продукти».

Випускники KSE
працюють у кращих
компаніях світу

За 20 років Київська економічна
школа, яка починалася як магістерська
програма при Києво-Могилянській
академії, а потім стала незалежним
навчальним закладом, підготувала
понад 700 економістів. Випускники

•

освіти, отриманої в Київській школі
економіки, тобто вони не вчилися в
західних університетах. А це вагоме
підтвердження високого рівня навчання
у школі. Чого вартий тільки той факт, що
викладання ведеться англійською. Як
пояснили у KSE, по-перше, сьогодні це
мова науки і бізнесу, і якщо ти не знаєш
англійської, тебе не існує для сучасного
світу. По-друге, у навчальних програмах
школи використовується сучасна
наукова література та напрацювання
провідних світових економістів, які

«Дуже вдячний ГК “Нові Продукти” за
можливість навчатися у такій сильній
економічній школі! Я надзвичайно
вражений атмосферою, яка тут панує.
Це щось неймовірне – бути серед

країни ГК “Нові Продукти“ прагне
підтримати талановиту молодь України і
зробити свій внесок у побудову сучасної
і міцної вітчизняної економіки, розвиток
якої сьогодні гальмується через брак
кваліфікованих фахівців із гарною
освітою і прогресивними поглядами.
Ми переконані, що такі молоді люди, як
наш стипендіат, змінять ситуацію. Будемо
раді, якщо Микола після навчання захоче
працювати саме в нашій компаній», –
зазначила Олена Селютіна, вітаючи
юнака з отриманням стипендії.

однодумців!» – говорить Микола, який
у рамках іменної стипендії отримав не
тільки рік безкоштовного навчання, а й
щомісячну стипендію та відшкодування
вартості проживання у Києві.

ДОБРІ СПРАВИ

ДОПОМОГА ДИТЯЧИМ САДКАМ ЖАШКОВА

80 % проблем із серцем можна
попередити здоровим способом
життя і контролем артеріального тиску,
рівня холестерину та ваги. Тобто всього
у 20 % випадків захворювання серця –
наслідок закладених природою патологій.
Решта – спричинені нашим зневажливим
ставленням до цього працьовитого
органа. До слова, протягом життя
серце виробляє стільки енергії, скільки
вистачило б заправити вантажівку, щоб
проїхати відстань як до Місяця і назад!
Серце страждає, коли ми ведемо
активне нічне життя і навіть коли
їмо вночі. У нічний час метаболізм
сповільнюється, і серце може відпочити:
частота скорочень знижується на 8–10 %.
Але це якщо ми спимо. Якщо ж проявляємо
активність, йому доводиться працювати.
Щоб серце було здоровим, потрібно
давати навантаження м’язам
щогодини. Якщо ви довго сидите або
стоїте, кожні 60 хв ходіть, щоб розім’ятися.
Це необхідно, по-перше, для кровообігу:
м’язи не дарма називають другим
серцем – вони допомагають венозній
крові долати силу земного тяжіння і
підніматися до серця. По-друге, нормальна
робота м’язів – запорука здорового
середовища у кровоносних судинах.
Коли ми навантажуємо м’язовий апарат,
синтезуються речовини, які допомагають
контролювати рівень цукру і холестерину.
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Представники фонду Олена Хоменко (зліва)
та Валентина Турська (у центрі) з директором
садочка «Дзвіночок» № 5 Тетяною Мазур

Благодійний фонд «Нова Громада» продовжує робити хороші справи в місті. У серпні заклади дошкільної освіти Жашкова отримали приємні, а головне – корисні подарунки.

У

літку в дитячому садку «Золотий
ключик» № 6 гостро постало
питання придбання холодильника для
молочної продукції, яка за санітарними
нормами повинна зберігатися окремо.
Проблема потребувала швидкого
вирішення, адже у спекотну погоду,
яка панувала цим літом, продукти
для приготування харчування для
малюків – під особливим контролем.
Тож благодійний фонд «Нова Громада»,
для якого здоров’я та розвиток дітей
на першому місці, швидко віднайшов
можливість допомогти, подарувавши
закладу новий сучасний холодильник
Snaige вартістю майже 7000 гривень.
На знак вдячності за допомогу
працівники закладу та батьки дітей,
які відвідують «Золотий ключик»,
надіслали керівництву фонду листа-

подяку з такими словами: «Підтримка
фонду “Нова громада” – свідчення
небайдужого ставлення до проблем
освіти в Україні і розуміння важливості

Завідуюча
садочком
«Золотий
ключик» № 6
Валентина
Македон
радіє
подарунку.

дошкільного виховання. У цьому ще
раз переконалися діти, їхні батьки
та працівники нашого закладу.
Вдячні вам за допомогу у вирішенні
питання ремонту покрівлі, за
передплату педагогічної преси,
яка так потрібна працівникам
в освітньо-виховній роботі
з дітьми, за ремонт душової
кабіни та паркану, за матеріал
для ігрового обладнання та інше.
Низький уклін вам за вашу натхненну і
самовіддану працю, за вашу непохитну
віру у майбутнє нашого краю!»
Приємний і корисний подарунок
отримали і вихованці дитячого
садочка «Дзвіночок» № 5, для
якого БФ «Нова Громада»
придбав шість великих
сонцезахисних парасольок для

майданчиків на суму
4500 гривень. «Діткам
потрібен затінок, особливо такого
спекотного літа, як було цього року. І
ми раді, що допомогли забезпечити
хлопчикам та дівчаткам безпечний
відпочинок на свіжому повітрі», –
сказала представник благодійного
фонду, депутат ради Жашківської
ОТГ Олена Хоменко під час вручення

подарунку адміністрації закладу.
«Хочу подякувати фонду і зокрема
керівнику соціальних проектів Віктору
Григоровичу Погорілому за те, що він
без перебільшення з батьківською
любов’ю ставиться до наших дошкільнят
і завжди відгукується на прохання
про допомогу», – з такими словами
на адресу благодійників звернулася
директор садочка Тетяна Мазур.
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НОВА ГРОМАДА

ЕКОЛОГІЯ

5 ПРИЧИН
НЕ ПАЛИТИ
СУХУ ТРАВУ
ТА ЛИСТЯ

Щоосені наші міста і села
встеляє їдкий дим – люди
масово палять опале листя та бадилля з городів. Чому цього не можна робити?
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У ГОСТЯХ У ЖАШКІВСЬКОГО ДЮКФП

12 вересня Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки, який діє на базі Жашківської спеціалізованої школи № 1, провів День відкритих дверей.

П

резентація закладу, який, між
іншим, цього року святкує
25-річчя, стала справжнім святом
спорту. Гості не тільки побачили, у яких

умовах займаються вихованці клубу,
та познайомилися із тренерами, а й
мали нагоду спробувати себе в тих
видах спорту, які сьогодні представлені

у восьми секціях закладу. Понад 300
вихованців ДЮКФП займаються
пауерліфтингом, шахами, панкратіоном,
боксом, дзюдо, гирьовим спортом,

армреслінгом, перетягуванням канату,
спортивним туризмом, гімнастикою,
беруть участь у діяльності Клубу юних
друзів прикордонників «Пошук».
Найближчим часом в ДЮКФП з’явиться
ще й скалодром висотою три метри.

1

З димом у повітря вивільняються
діоксини – одні з найотруйніших
для людини речовин. Загалом під час
згоряння тонни рослинних залишків у
повітря вивільняється приблизно 9 кг
мікрочастинок диму, до складу якого
входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі
метали та низка канцерогенних сполук,
наприклад, бензопірен, який виділяється
із тліючого листя і трави.
Коли палять траву в місті або
вздовж доріг, то спалюють ті солі
важких металів, що осіли на рослинах,
тому такий дим стає ще більш отруйним.
У сільській місцевості у вогні
згоряють залишки добрив та
отрутохімікатів, внаслідок чого
утворюються летючі токсичні органічні
й неорганічні сполуки. Вони призводять
не тільки до появи алергічних реакцій, а
й до більш небезпечних захворювань.
Спалювання трави та листя завдає
величезної шкоди екосистемі,
адже в 10 сантиметрах верхнього шару
ґрунту міститься майже 90 % розмаїття
флори й фауни. Коли людина розводить
багаття, у вогні гине багато комах, їхніх
личинок і лялечок. Горять усі живі істоти
– сонечка, туруни, дощові черв’яки
та комахи, які беруть участь у процесі
формування ґрунту. Для тих же дощових
черв’яків зайвої сухої трави не буває.
Вони дуже швидко переробляють її,
перетворюють на найцінніше добриво –
гумус, і одночасно роблять ґрунт пухким і
живим. Суха трава – не сміття, а їжа, житло,
притулок і необхідні умови для життя,
створені природою для тварин і комах.
Трав’яні пожежі призводять до
помітного зниження родючості
ґрунту. Багаття не збільшує кількості
мінеральних поживних речовин у ґрунті, а
вивільняє їх, тобто робить недоступними
для живлення рослин. Так втрачаються
азотні сполуки й органічні речовини.
Гине і вся корисна мікрофлора ґрунту,
у тому числі та, яка допомагає рослинам
протистояти хворобам.
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ЦИФРИ ТА ФАКТИ

УКРАЇНА У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ 2018 РОКУ

Хоча в більшості подібних списків ми ще далеко не на високих позиціях, країні вже є чим
пишатися – наша армія входить у ТОП-30 найсильніших на планеті.
Всесвітній рейтинг
ЩАСТЯ

Рейтинг кращих країн
для ПЕНСІОНЕРІВ

Рейтинг НАЙСИЛЬНІШИХ АРМІЙ світу

Рейтинг якості АВТОМОБІЛЬНИХ доріг

1. Фінляндія
2. Норвегія
3. Данія
........
137. Судан

1. Нова Зеландія
2. Австралія
3. Швейцарія
........
71. Ангола

1. США
2. Росія
3. Китай
........
28. Греція

1. ОАЕ
2. Сінгапур
3. Швейцарія
........
129. Мозамбік

138. Україна

29. Україна

72. Україна

(-6 позицій у порівнянні
із 2017 роком)

(Україна представлена
в рейтингу вперше)

139. Того
........
154. Північний
Судан
155. ЦАР
156. Бурунді

73. Алжир
........
78. Йорданія
79. Російська
Федерація
80. Іран

(+1 позиція у порівнянні
із 2017 роком)

30. Чехія
........
134. Республіка
Суринам
135. Ліберія
136. Бутан

130. Україна

(+4 позиції у порівнянні
із 2017 роком)

131. Парагвай
........
135. Гаїті
136. Демократична
Республіка Конго
137. Мавританія

Календар квітникаря, садівника, городника
27–29 вересня У ці дні можна
висаджувати троянди, клематиси
та цибулинні квіти. Сприятливий
час і для посадки жимолості,
малини, ожини.
30 вересня Вдалий день для
збору овочів. Можна прищіпувати
рослини для зупинки росту. У
квітнику – викопувати бульби
та цибулини, а в саду – лікувати
дупла та очищувати крони дерев.
1 жовтня Продовжуємо збирати
овочі на зиму. Варто також
викопати картоплю пізніх сортів.
2–3 жовтня Сприятливий день
для посадки озимого часнику,

цибулі, висадки у теплицю
кореневих зеленних культур.
Можна висаджувати виноград,
займатися посадкою, поділом та
пересадкою багаторічних квітів.
4–5 жовтня Збір коренеплодів
для зберігання та викопування
бульб і цибулин у квітнику.
6–7 жовтня Вдалий час для
посадки винограду. Варто також
закласти компост.
8–10 жовтня Щербатий місяць
та молодик. Краще відкласти
будь-які роботи з рослинами.
11–12 жовтня Посадка озимого
часнику і цибулі, посів у відкритий

ґрунт щавлю, ревеню. Сприятливі
дні для посадки троянд, нарцисів,
тюльпанів, гіацинтів, крокусів.
13–14 жовтня Висаджуйте
в теплицю на вигонку зелені
цибулю, петрушку та селеру;
готуйте ґрунт для вирощування
розсади на наступний рік.
15–16 жовтня Вдалий час для
підзимового посіву петрушки,
щавлю, цибулі, часнику, посадки
троянд, дерев та винограду.
17–19 жовтня Не варто нічого
сіяти та саджати. Перекопуйте
грядки та боріться зі шкідниками
і хворобами.

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

20–21 жовтня Найсприятливіші
цієї осені дні для висаджування
саджанців плодових дерев,
малини, ожини та посіву насіння
яблунь, груш, кісточкових.
Можна сіяти щавель, а в теплиці
– шпинат.
22–23 жовтня Посів пекінської
капусти, салату, шпинату, кропу,
посадка цибулі та коренеплодів
на вигонку зелені. Добре
збирати врожай для тривалого
зберігання.
24 жовтня Повний місяць.
Цього дня краще не працювати
з рослинами.

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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Редактор: Олена Селютіна
Номер підготовлено і зверстано
в редакції газети

25–26 жовтня Сприятливі дні
для посадки озимого часнику
та цибулі і плодових дерев,
жимолості та шипшини. Можна
саджати та пересаджувати
кімнатні квіти.
27–28 жовтня Викопуйте
хризантеми, обрізайте зайві
пагони дерев, перекопуйте
пристовбурні кола.
29–30 жовтня Можна саджати
часник та цибулю на зиму,
сіяти петрушку, селеру і буряк
у теплиці. Добре робити вино.
31 жовтня Мульчуйте рослини,
які залишаються зимувати.
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