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Бліц-інтерв’ю з депутатами 
обласної та міської рад до Дня 
місцевого самоврядування.

НОВА
ГРОМАДА

ІНФОРМАЦІЙНА 
ГАЗЕТА 
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Ті, хто отримує субсидію, не 
відчують зростання ціни на газ. 
Що ще варто знати про субсидії?

№30

47 років бібліотеку в селі 
Нова Гребля очолює Галина 
Плівак. Як і чим живе сьогодні 
очолювана нею книгозбірня?

с. 3.

Активісти Жашкова  обговорили 
з керівництвом місцевої поліції 
питання, які турбують громаду.

Це особливий день для всіх, хто праг-
не стати на допомогу іншим, адже 
з’являється ще один привід закли-

кати людей, а також бізнес не залишатися 
осторонь і творити добрі справи. Учені дав-
но довели, що попри численні катаклізми 
людство зуміло вижити і створити одну з 
найрозвинутіших цивілізацій саме завдя-
ки вмінню об’єднуватися, ставати на захист 
слабших і допомагати тим, хто опинився у 
скруті. І за тисячі років це не змінилося – і 
сьогодні запорукою розквіту кожної країни 
і загалом світу залишається саме готовність 
людей жертвувати своїм часом, душевними 
силами і матеріальними цінностями заради 
допомоги іншим. «Нації, які усвідомлюють, 
що чужої біди не буває, неодмінно стають 
сильними. Радий, що сьогодні, коли наша 
країна переживає буремні часи, в Україні 
міцніють благодійницький рух та волон-
терство. І пишаюся, що благодійний фонд 
“Нова Громада“, створений у 2014 році Гру-
пою компаній “Нові Продукти“, став актив-

ним учасником цього руху», – відзначає ди-
ректор із виробництва ТОВ «Напої Плюс», 
що входить до складу ГК «Нові Продукти», 
депутат Черкаської обласної ради, керівник 
соціальних проектів БФ «Нова Громада» Ві-
ктор Погорілий. За час існування фонду, за 
словами Віктора Григоровича, на соціальні 
проекти (турбота про найменш соціально 
захищені верстви населення, матеріальна 
підтримка навчальних та лікувальних за-
кладів Жашківщини, покращення інфра-
структури міста, реалізація культурно-освіт-
ніх програм) вже витрачено 4 838 996 гри-
вень; на меценатство – 2 709 258 гривень, 
на допомогу воїнам, які боронять неза-
лежність країни, – 7 142 797 гривень. «Ми 
намагаємося не залишатися осторонь жод-
ної актуальної проблеми регіону і прагнемо 
стати підтримкою як для окремих людей, на 
чию долю випали випробування, так і для 
установ соціальної сфери. Вдячний усім, хто 
підтримує наші зусилля. Разом ми сила!» – 
відзначає Віктор Погорілий.

НОВИНИ РЕГІОНУ

Про це на засіданні колегії 
Жашківської районної 

державної адміністрації повідомила 
начальник відділу економічного 
розвитку, містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального господарства 
райдержадміністрації Олена 

Кривошея. Так, закладами освіти 
укладені договори на постачання 
до кінця року дров та природного 
газу на суму понад 827 000 гривень. 
У закладах культури проведені 
повірки теплові лічильників та 
укладені угоди на постачання 
теплоенергії. Виконано план 

підготовки до опалювального сезону 
і центральної районної лікарні та 
всіх 35 закладів Центру первинної 
медико-санітарної допомоги 
Жашківського району, вісім з яких 
опалюватимуться природним газом, 
15 – твердим паливом, дев’ять – 
електрообігрівачами.

АКТУАЛЬНО
БЛАГОДІЙНІСТЬ 
І ВОЛОНТЕРСТВО: 
ОБ’ЄДНУЄМОСЯ, ЩОБ 
ДОПОМАГАТИ

Уже водинадцяте 9 грудня в Україні відзначать День благо-
дійництва – свято, встановлене Указом Президента Укра-
їни у 2007 році для «утвердження принципів гуманізму і ми-
лосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на 
підтримку ініціативи громадських організацій». 

ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОВНІСТЮ ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ  

Події останніх чотирьох років 
показали, наскільки важливу 
роль у розвитку держави ві-

діграє сильна армія і сміливі та до-
бре підготовлені воїни. Ми заплатили 

страшну ціну за усвідомлення того, що 
країна беззахисна, якщо не має про-
фесійних Збройних сил. Але ми й ба-
гато зробили, щоб в Україні з’явилася 
армія, здатна протидіяти навіть потуж-
ному агресору. Армія, яка зараз вхо-
дить у ТОП-30 найсильніших армій 
світу і посідає десяте місце серед 
найкращих армій Європи, хоча ще 
чотири роки тому була переможеною, 
а не переможцем. Сьогодні все зміни-

лося, і наші захисники викликають за-
хват не тільки у нас, їхніх земляків, а й 
у досвідчених військових з Європи та 
Америки. Це ті Збройні сили, які ста-
ють опорою незалежності і розвитку 
країни. І це ті Збройні сили, служити в 
яких – честь для сміливих, розумних, 
принципових людей. Зі святом усіх, 
хто причетний до створення сучасної 
української армії! Слава всім героям 
– захисникам рідної землі!

З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!

Віктор   
Погорілий,  
керівник  
соціальних  
проектів  
БФ «Нова Громада»

З ДНЕМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!
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Представники фонду – часті гості 
у школах і дитсадках району.

Щорічний арт-фестиваль, іні- 
ційований фондом, – визнач- 
на подія в житті Жашківщини.

БФ «Нова Громада» 
приділяє особливу увагу 
закладам соціальної сфери.

ДОПОМАГАТИ

Щорічний арт-фестиваль, іні-
ційований фондом, – визнач-

БФ «Нова Громада» 
приділяє особливу увагу 
закладам соціальної сфери.закладам соціальної сфери.

Станом на кінець жовтня у районі зібрано зернові культури на площі 
32,8 тисячі гектарів (88,1 %). Усього намолочено 181,4 тисячі тонн при 

середній урожайності 55, 3 ц/га. Гречки намолотили 203 тонни, сочевиці – 
82 тонни, нуту – 549 тонн, кукурудзи – 96,9 тисячі тонн (урожай зібрано на 
73 % засіяної площі). Соняшника зібрали 32,7 тисячі тонн, сої – 18,5 тисячі 
тонн. Також у цьому році сільгоспвиробники Жашківщини виростили 24,8 
тисячі тонн картоплі та 9,9 тисячі тонн овочевих культур.

ПОСВЯТА В КОЗАЧАТА 

УДень захисника України та 
День Українського козацтва в 

селі Охматів відбулося посвячення 
в козаки молодого покоління. 
Прийом юних жителів села в 

козачата засвідчив гетьман 
Чорноморського козацького 
війська, генерал козацтва Анатолій 
Петько. Під час заходу діти 
вимовили слова козацької клятви, 
присягнувшись на справжній 
шаблі. Посвята відбулася в рамках 
святкування Дня села Охматів, 
де приділяють особливу увагу 
відродженню і збереженню славних 
українських традицій та передачі 
їх поколінню, що підростає, 
адже формування національної 
свідомості починається саме з 
патріотичного виховання дітей.

Центральна районна бібліо- 
тека отримала в подарунок 

примірники науково-публіцистич- 
ного видання «Охматів».  
Передача справжньої енциклопе- 
дії, присвяченої історії села,  
відбулася під час презентації  
видання в читальній залі  
бібліотеки. Над книгою працю- 

вали Григорій Махиня, Микола 
Кравченко, Степан Горошко, Анатолій 
Кравченко, Микола Бекало.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАННЯ 
«ОХМАТІВ» У ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
БІБЛІОТЕЦІ  

АГРОВИРОБНИКИ РАЙОНУ ЗАВЕРШУЮТЬ 
ОСІННЬО-ПОЛЬОВІ РОБОТИ  

УСПІХИ БОКСЕРІВ 
ЖАШКІВЩИНИ 

Усередині жовтня в обласному 
центрі відбувся чемпіонат 

Черкащини з боксу серед молоді 
2001–2002 р. н. та юніорів 2003–2004 
р. н. У змаганнях взяла участь команда 
спортклубу «Альянс» із Жашківщини. 
Олександр Репецький здобув золото, 
Іван Пловайко – срібло, а Іван Халупко 
став бронзовим призером турніру.

ПІДБИТО ПІДСУМКИ 
ОЗДОРОВЧОЇ КАМПАНІЇ 
–2018 У РАЙОНІ

Улітку 2018 року на базі 22  
навчальних закладів Жашківщини 

функціонувало 30 таборів: 22 
пришкільних табори, які відвідували 
835 дітей, та вісім таборів праці 
і відпочинку, де відпочивали і 
займалися 65 дітей. Тобто всього в 
рамках оздоровчої кампанії – 2018 
оздоровчими послугами охоплено 900 
школярів, це 52 % дітей шкільного віку, 
які мешкають у районі. На харчування 
учнів у таборах із районного бюджету 
було виділено понад 178 000 гривень.
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Субсидія залежить від двох 
факторів: розміру тарифу та 
доходів громадян. Якщо доходи 

не змінюються, а тариф зростає, 
сума коштів, яку людина сплачує за 
опалення, не змінюється, оскільки 
зростання тарифу компенсується 
збільшенням субсидії. Що ще необхідно 
знати українцям про субсидії?
1. Якщо ЄСВ не сплачується з 
вини роботодавця, субсидія 
призначається на загальних умовах. 
Тобто якщо сплата єдиного соціального 
внеску відсутня не з вини громадянина, 
а через неплатежі установи, де він 
працює, субсидія буде призначена.
2. Якщо ЄСВ не сплачується через 
відсутність роботи, субсидія 
надається безробітним у сільській 
місцевості та райцентрах, а також 
безробітним у містах, але за умови 
їх перебування на обліку в центрі 
зайнятості. Субсидія – це державна 
допомога, яка фінансується коштами 
платників податків, тому важливим 
є забезпечення її адресності. І саме 
тому допомогу мають отримувати 
ті громадяни, які дійсно опинились 
у складній життєвій ситуації, а не 
охочі зекономити за рахунок інших, 
відмовляючись при цьому від 
роботи. Проте є об’єктивна різниця 

між можливістю працевлаштування 
у великих містах та малих населених 
пунктах: якщо у містах дефіцит 
робочої сили, то в селищах – дефіцит 
робочих місць. З урахуванням цього 
було ухвалено норму, яка вимагає від 
мешканців міст перебування на обліку 
в центрах зайнятості як ознаку того, що 
людина намагається заробити гроші 
чесною працею.
3. Субсидія призначається 
громадянам, які працюють за 
кордоном і сплачують там ЄСВ, що 
підтверджено документально. Якщо 
ж ЄСВ не сплачується за кордоном, такі 
громадяни можуть укласти договір про 
сплату єдиного соціального внеску в 

Україні та отримати право на субсидію.
4. Працездатні онкохворі (за 
наявності висновку ЛКК) чи сім’ї, 
в яких є алко- або наркозалежні 
(за наявності довідки від лікаря), 
отримують субсидію на основі 
звернення до спеціальної комісії. 
Комісії, утворені при місцевих 
органах влади, визначатимуть у 
кожній конкретній ситуації, чи дійсно 
домогосподарство потребує допомоги.
5. Субсидія нараховується 
на опалювану площу, яка не 
перевищує 120 метрів2 для квартир 
та 200 метрів2 для будинків. Тобто 
враховуватиметься саме опалювана, а 
не загальна площа помешкання.

6. Для окремих категорій громадян 
передбачено отримання субсидії на 
понаднормову опалювану площу, 
але не більше 30 % від норми. Це 
розповсюджується на людей, які 
отримують пенсії у зв’язку із втратою 
годувальника, пенсії за вислугою 
років та соціальну допомогу у зв’язку 
з інвалідністю з дитинства, а також на 
дітей з інвалідністю. Залишено без змін 
норму для неврахування норм площі 
для багатодітних сімей та будинків 
сімейного типу.
7. Відтепер при розрахунку розміру 
субсидії не враховуються аліменти, 
сплачені на дитину, та отримана 
домогосподарством спеціальна 
бюджетна дотація за вирощування 
молодняку великої рогатої худоби.
8. Громадяни сплачуватимуть лише 
вартість фактично спожитої послуги. 
Тобто якщо газу, води чи електроенергії 
спожито менше за обов’язковий платіж, 
сплачено буде тільки за спожите.
9. Варто також зазначити, що 
повторно звертатися до органів 
соцзахисту населення через останні 
зміни у порядку нарахування 
субсидій не потрібно. Розрахунок 
вже призначених субсидій за 
новими параметрами відбувся в 
автоматичному режимі.

 ВАРТО ЗНАТИ

Головна новина від Міністерства соціальної політики України: ті, хто отримує субсидії, не відчують зростання 
ціни на газ. Люди платитимуть стільки, скільки й у 2018 році.

ВАЖЛИВІ ЗМІНИ У НАРАХУВАННІ СУБСИДІЙ 

7 грудня в Україні відзначається День місцевого самоврядування – свято, коли вшановується нелегка, але надзвичай-
но важлива для розвитку громад і загалом країни робота депутатів. Напередодні свята редакція газети «Нова Гро-
мада» зустрілася із представником Жашківщини в Черкаській обласній раді Віктором Погорілим і депутатами ради 
Жашківської об’єднаної територіальної громади Аллою Васькевич, Валентиною Приймак та Оленою Хоменко, щоб 
поговорити з народними обранцями про те, що спонукало їх свого часу прийняти рішення працювати в органах міс-
цевого самоврядування, у чому сьогодні складність роботи депутата та якими своїми досягненнями як представни-
ки громади вони пишаються найбільше. Розмова вийшла теплою і змістовною, адже наші депутати щиро вболіва-
ють за рідний край та його жителів і прагнуть зробити максимум для розвитку Жашкова і загалом району.

ДО ДНЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ І РОЗКВІТУ РІДНОГО КРАЮ. 
БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю З НАШИМИ ДЕПУТАТАМИ  

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

ДОБРІ СПРАВИ

Завдяки благодійному фон-
ду «Нова Громада» в район-
ній лікарні в Умані з’явиться 
дороге сучасне обладнання.

400 000 ГРИВЕНЬ  
НА АНГІОГРАФ  
ДЛЯ ЛІКАРНІ

ВУкраїні сьогодні одна з найгірших 
ситуацій щодо серцево-судинних 

захворювань у світі: разом із Болгарією 
ми очолюємо список країн Європи, в 
яких найбільше людей страждають на 
захворювання судин та серця. Щороку 
від цих хвороб в Україні помирає більше 
людей, ніж від онкології, – близько 426 
тисяч (це як Черкаси і десять Жашковів 
разом узяті). Більшість людей можна 
було б урятувати, якби вони вчасно 
звернулися за допомогою і отримали не 
просто таблетку, а саме фахову медичну 
допомогу, для якої в більшості випадків 
інсульту чи інфаркту потрібне спеціальне 
обладнання – ангіографічне. За його 
допомогою обстежують стан судин 
та, наприклад, ставлять стенти, коли 
атеросклеротичні бляшки перекривають 
судину серця. У БФ «Нова Громада» 
усвідомлюють важливість придбання 
цієї апаратури в лікарні регіону, а тому 
прийняли рішення виділити 400 000 
гривень для закупівлі ангіографічного 
обладнання для Уманської центральної 
районної лікарні.

Наші земляки Олег Полот-
няк та Олег Міщенко боро-
тимуться за нагороди на 
Кубку світу з панкратіону. 

НАШІ ПОЇДУТЬ 
НА ЗМАГАННЯ 
В УГОРЩИНУ  

Змагання відбудуться з 30 листопада 
по 2 грудня цього року у столиці 

Угорщині Будапешті. Серед українців, 
які відстоюватимуть честь країни на 
світовій першості, і представники 
Жашківщини Олег Полотняк та Олег 
Міщенко. Напередодні кубку Федерація 
панкратіону України звернулася до 
благодійного фонду «Нова Громада» із 
проханням надати фінансову допомогу 
для участі спортсменів у змаганнях. У 
фонді відгукнулися на запит і виділили 
6000 гривень. Тримаємо кулаки за 
хлопців, бажаємо їм вдалих виступів і 
чекаємо додому з перемогою!

4000 гривень на тран-
спортні витрати – школя-
рі без проблем їздитимуть 
на змагання з футболу.

ФІНАНСОВА 
ПІДТРИМКА  
ДЛЯ ЮНИХ 
ФУТБОЛІСТІВ

Підтримка розвитку спорту та 
фізичної культури серед дітей 

і молоді Жашківщини – важливий 
напрямок діяльності БФ «Нова 
Громада», де розуміють, що фізичні 
тренування – це і здоров’я та всебічний 
гармонійний розвиток молодого 
покоління, і гартування їхнього духу 
та стремління до перемог. Благодійний 
фонд усіляко підтримує спортивні 
заклади району, у тому числі і Дитячо-
юнацьку спортивну школу Жашківської 
районної ради, якій, наприклад, у жовтні 
цього року було надано 4000 гривень 
на покриття транспортних витрат для 
участі вихованців закладу у змаганнях 
першості Черкаської області з футболу 
в сезоні 2018–2019 років.

Віктор, Погорілий,  
депутат Черкаської обласної ради,  
керівник соціальних проектів благодій-
ного фонду «Нова Громада»

Валентина Приймак,  
депутат округу № 7 Жашківської ОТГ, 
волонтер БФ «Нова Громада» 

Япереконаний: якщо прагнеш щось 
змінити і розумієш, що потрібно 

зробити, бери на себе відповідальність і 
починай діяти. Саме тому, коли прийшло 
усвідомлення, що і мій професійний 

досвід, і життєвий можуть допомогти 
розвитку рідної Жашківщини, я прийняв 
рішення представляти інтереси 
громади краю в обласній раді. І щиро 
вдячний землякам, що вони повірили в 
мене і довірили мені цю відповідальну 
місію. За роки депутатської діяльності 
немало зроблено, багато справ – у 
планах на майбутнє, але, звичайно, 
оцінку роботі мають поставити люди. 
Працю депутата не можна назвати 
легкою: проблем багато, бюджети 
поки не такі, які б хотілося мати. Однак, 
я впевнений, депутатський корпус 
Черкащини робить все можливе, 
щоб регіон розвивався і міцнів попри 
складнощі економічної ситуації у країні.           

ють за рідний край та його жителів і прагнуть зробити максимум для розвитку Жашкова і загалом району.

Віктор, Погорілий, 

Жашків – моє рідне місто, і я розумію 
його проблеми. Тому й вирішила 

стати депутатом – хочу використати 
свій досвід для покращення умов життя 
містян, зокрема жителів мікрорайону 
«Цукрозавод». Намагаюся приділяти 

увагу проблемам усіх громадян, але 
найбільше радію зробленому для дітей: 
обладнано дитячий майданчик на вулиці 
Пушкіна, зроблено дорогу та тротуар до 
школи № 2 і надано допомогу цьому 
закладу (придбано два телевізори, 
замінено вікна, відремонтовано підлогу 
в одному із класів). Якщо говорити 
загалом про округ, то вдалося зробити 
вуличне освітлення всього мікрорайону. 
Найбільшим же досягненням вважатиму 
проведення водогону та облаштування 
тротуару на вулиці Спортивній до вулиці 
Пушкіна. Задумів багато, але доводиться 
зважати на фінансування, адже бюджет 
потрібно розподіляти на всі потреби 
ОТГ, і кожен депутат хоче зробити для 
свого округу найкраще. 

Янародилася в Жашкові, виросла в 
цьому місті, тут живе моя сім’я. І я 

щиро вболіваю за долю свого рідного 
краю. А оскільки займаю активну 
життєву позицію, вирішила, що маю 

працювати задля добробуту міста і 
його жителів, тому й стала депутатом. 
Мій досвід роботи поки не дуже 
великий, але він дозволяє відстоювати 
інтереси виборців і виконувати їхні 
доручення в межах моїх повноважень. 
Якщо говорити про досягнення, якими 
пишаюся, то я скоріше б сказала, що є 
добрі результати, але хочеться зробити 
для свого округу набагато більше. Однак 
брак коштів у бюджеті не дає можливості 
в повному обсязі як виконувати роботи 
із благоустрою території округу та 
загалом ОТГ, так і реалізовувати проекти 
в соціальній сфері. І це, на мою думку, 
найскладніше в роботі депутата. Але ми 
намагаємося робити все можливе.

ють за рідний край та його жителів і прагнуть зробити максимум для розвитку Жашкова і загалом району.

Алла Васькевич, 

Язавжди була поза політикою, не 
вірила пустим обіцянкам і саме тому 

вирішила стати депутатом, щоб власним 
прикладом, реальними справами 
довести в першу чергу собі, що можна 
насправді працювати задля добробуту 

та інтересів громадян. Наскільки мені це 
вдається? Маю надію, що відповіддю на 
таке запитання є зроблені справи. Округ, 
інтереси виборців якого я представляю 
в раді Жашківської ОТГ, значно змінився: 
проведене вуличне освітлення на вулиці 
Весняній і в провулку Набережному, 
зроблений ремонт дорожнього 
покриття на вулиці Набережній та 
на початку вулиці Весняної. Дуже 
сподіваюся, що кожен мешканець 
побачив результати моєї праці як 
депутата. Робота депутата нелегка, адже, 
як кажуть, «всім не вгодиш», завжди є 
люди, які не задоволені твоєю працею. 
Зізнаюся, іноді це демотивує, але в той 
же час спонукає досягати нових цілей, 
ставити перед собою нові задачі.

Валентина Приймак, Олена Хоменко,  
депутат округу № 18 Жашківської ОТГ, 
волонтер БФ «Нова Громада» 

Валентина Приймак (у центрі) 
на зустрічі з ветераном

Алла Васькевич 
у гостях 

у жашківчанки

Олена Хоменко (зліва) 
в дитсадку № 5 Жашкова

Віктор 
Погорілий   
у селі 
Литвинівка
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НОВИНИ РЕГІОНУ

У серпні цього року почав 
працювати Портал адмі-
ністративних послуг Чер-
каської області, і сьогодні 
жителям Черкащини вже 
доступні 65 онлайн-послуг. 

65 ПОСЛУГ 
МОЖНА 
ОТРИМАТИ 
ОНЛАЙН

Відтепер онлайн можна, зокрема: 
зареєструвати народження 

дитини, шлюб чи розірвання шлюбу, 
смерть; зареєструвати фізичну особу 
підприємцем та зареєструвати 
припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця за його 
згодою; зареєструвати створення 
юридичної особи тощо. Кількість 
адміністративних послуг, які можна 
отримати онлайн, збільшуватиметься, 
що, за словами заступника голови 
Черкаської облдержадміністрації 
Ярослава Березаня, дозволить підвищити 
якість надання адміністративних 
послуг та наближення їх до людей, 
адже електронна послуга економить 
найцінніший ресурс  громадянина – 
його час. На Порталі також розміщена 
інформація про 335 адміністративних 
послуг, які надаються жителям області.

Головною темою спілкування 
активістів, зокрема учасників 
громадських організацій 

та формувань Жашківщини, із 
правоохоронцями стало розслідування 
резонансної дорожньо-транспортної 
пригоди, яка сталася в центрі Жашкова 
8 жовтня цього року і внаслідок 
якої загинула жінка. Під час зустрічі 
небайдужі громадяни, зокрема депутат 
районної ради Володимир Шарлай 
та жителі міста Віктор Жмуд, Олег 
Кукла, Анатолій Стельмах, висловили 
обурення тим фактом, що особі, яка 
була за кермом авто, вдалося втекти за 
межі області і вона досі не затримана.  
Людей цікавило, чи не затягується 
розслідування справи і чи зробили 
правоохоронці все можливе, щоб 
покарати злочинця. На запитання 
громадян відповів начальник 
зонального відділу слідчого управління 
ГУ НПУ в Черкаській області Владислав 
Забудський. За його словами, у слідства 
є вся необхідна інформація, у тому 
числі відеоматеріали та покази свідків, 
тривають слідчі дії та експертизи. 
Слідчий уточнив, що авто, на якому 

було скоєно злочин, знайшли в 
Київській області, але в машині нікого 
не було. Коли закінчаться експертизи 
і буде зібрано доказову базу, слідчий 
клопотатиме про ухвалення рішення 
про затримання особи для доставки 
її до суду для обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою.

Ця зустріч –  
уже крик душі 
Так емоційно висловилася у своєму 
виступі під час зібрання голова 
Жашківської районної ради Світлана 
Волошенюк, яка відзначила, що 
як у місті, так і в районі склалася 
надзвичайно складна криміногенна 
ситуація, і це дуже непокоїть жителів 
Жашківщини. Люди стурбовані як 
зростанням кількості злочинів, так і 
випадками відсутності покарання, 
а тому мають багато запитань до 
правоохоронців. Очільниця районної 
ради висловила сподівання, що 
новому керівнику місцевої поліції 
Олегу Бриндаку вдасться налагодити 
роботу відділення таким чином, щоб 
кожний житель району почувався 

захищеним, а злочинців чекало 
невідворотне покарання. «І хочеться 
наголосити на необхідності більш 
тісної співпраці правоохоронців із 
громадськістю, що допоможе не тільки 
розкривати злочини, а й – головне – 
попереджувати їх», – наголосила 
Світлана Волошенюк. На важливості 
взаємодії працівників поліції із 
громадськістю зробили акцент й інші 
учасники зустрічі. «У 2014–2015 роках 
на Жашківщині активно працювали 
формування самооборони. Можливо, 
варто повернутися до практики 
чергувань на вулицях населених 
пунктів району, щоб зменшити 
рівень злочинності», – відзначили 
громадські активісти, але додали, що 
для ефективної діяльності громадських 
організацій з охорони громадського 
порядку до ініціативи мають активно 
приєднуватися представники місцевої 
влади, депутатського корпусу,  
правоохоронної системи і всі небайдужі 
жителі міст і сіл району, а не тільки 
учасники громадських формувань. 
Під час зібрання піднімалося також 
питання необхідності відновлення 

роботи системи відеоспостереження 
на вулицях Жашкова, яка була 
встановлена, але з різних причин не 
дає результату. Між іншим, за словами 
начальника зонального відділу слідчого 
управління ГУ НПУ в Черкаській області 
Владислава Забудського, у цьому 
питанні можна брати за приклад Умань, 
де на всіх вулицях міста облаштовано 
відеоспостереження із прямим 
включенням на моніторах у черговій 
частині відділення поліції. Результат – 
протягом відносно коротко проміжку 
часу в Умані суттєво зменшилася 
кількість правопорушень, зокрема 
дорожньо-транспортних пригод. 
Голова районної ради Світлана 
Волошенюк відзначила, що влада 
працюватиме над відновленням 
ефективної роботи системи 
відеоспостереження в Жашкові. Під час 
зібрання присутні обговорили й інші 
актуальні питання діяльності поліції 
в районі та висловили сподівання, що 
ситуація зміниться, і правоохоронці 
повернуть довіру людей. 

Підготовлено за інформацією 
телерадіокомпанії «Жасмін»    

 БЕЗПЕКА І ПРАВОПОРЯДОК 

У жовтні у Жашкові відбулася зустріч представників громадськості міста та району із призначеним нещодавно ви-
конуючим обов’язки Жашківського відділення поліції Олегом Бриндаком та начальником зонального відділу слідчого 
управління головного управління Національної поліції України в Черкаській області Владиславом Забудським.

Бібліотека в селі завжди 
сприймалася чимось наба-
гато більшим, ніж просто 
книгозбірня. Це був справ-
жній культурний центр, 
де зустрічалися, вели дис-
кусії, відпочивали і вчили-
ся. Сьогодні втримати 
таку високу планку важко, 
але бібліотеці в Новій Гре-
блі це вдається.   

ГРОМАДСЬКІ АКТИВІСТИ ЖАШКІВЩИНИ 
ЗУСТРІЛИСЯ З КЕРІВНИЦТВОМ ПОЛІЦІЇ РАЙОНУ   

ЧИМ ЖИВЕ СЬОГОДНІ СІЛЬСЬКА БІБЛІОТЕКА 

Найбільше вакансій – 31,8 % 
– за 9 місяців 2018 року бу-
ло у сільському та лісово-
му господарстві.

В ОБЛАСТІ 
ПОПИТ НА 
РОБІТНИЧІ  
ПРОФЕСІЇ

За три квартали цього року 
роботодавці проінформували 

службу зайнятості про наявність в 
області 32 600 вакансій. Найбільший 
попит – на робітників з обслуговування 
та експлуатації устаткування, 
представників робітничих професій, 
сфери торгівлі та послуг і кваліфікованих 
робітників з інструментом. Роботодавці 
шукають слюсарів-ремонтників, 
електрогазозварників, швачок, 
електромонтерів, водіїв, токарів. 
Також затребувані продавці, кухарі, 
охоронники, офіціанти, бармени, 
молодші медичні сестри, перукарі. 
У сільськогосподарському секторі 
потрібні трактористи і птахівники. 
Високим попит і на бухгалтерів, лікарів, 
вчителів, економістів та менеджерів.

Область – у п’ятірці регіо-
нів країни, де за два роки лік-
відовано найбільше стихій-
них сміттєзвалищ.

НА ЧЕРКАЩИНІ 
АКТИВНО 
ПРИБИРАЮТЬ 
СМІТНИКИ

У2016 році Мінприроди запустило 
електронну мапу сміттєзвалищ 

ecomapa.gov.ua – ресурс, на якому 
громадяни можуть повідомити про 
стихійне сміттєзвалище і слідкувати за 
його ліквідацією. За два роки надійшло 
близько 5000 повідомлень. Половину 
смітників прибрано, понад 1000 заявок 
– на стадії виконання. Найбільше 
сміттєзвалищ з початку реалізації 
проекту ліквідовано в Київській, 
Харківській, Дніпропетровській, 
Миколаївській та Черкаській областях.

КУЛЬТУРА

400 000 ГРИВЕНЬ  
НА АНГІОГРАФ  
ДЛЯ ЛІКАРНІ

НАШІ ПОЇДУТЬ 
НА ЗМАГАННЯ 
В УГОРЩИНУ  

Головна заслуга в тому, що місцева 
бібліотека, як і раніше, відіграє 
велику роль у культурному 

житті села, – незмінного керівника 
книгозбірні Галини Плівак (на фото 
внизу). Вона вже понад 47 років очолює 
заклад і, за словами жителів Нової 
Греблі, не просто керує бібліотекою, а 
живе своєю роботою. Коли ж людина 

настільки захоплена тим, що робить, ні 
обмежене фінансування, ні проблеми 
з оновленням книжкового фонду не 
стають на заваді творчому та культурно-
освітньому процесу в бібліотеці. 
Тематичні виставки і різноманітні 
заходи, урочистості й концерти, 
організовані Галиною Іванівною та 
небайдужими жителями Нової Греблі, 
допомагають місцевій книгозбірні 
залишатися без перебільшення 
храмом культури, осередком 
збереження національних традицій, 
а головне – історії села. За що люди 
дуже вдячні своїй бібліотекарці. Сама 
ж Галина Плівак дякує односельцям, 
які не забувають дорогу до бібліотеки 
і своїм інтересом до книжок і загалом 
до культури надихають її працювати 
творчо і самовіддано.  

Нові книжки 
приходять, але 
мало  
І це головне, що сьогодні 
турбує завідувачку 
бібліотекою. «Якщо 
література для 
дітей першого–
дев’ятого класів у 
нас майже повністю 
оновлена, маємо багато 
хороших видань, у тому 
числі гарно ілюстрованих, то з 
книжками для дорослих є проблеми. 
Нових видань у цій категорії тільки  
20–30 %. Дуже не вистачає сучасної 
літератури», – розказує Галина  
Іванівна. Читачки, місцеві жительки 
Катерина Ткач, Тамара Коваленко 

та Людмила Драч підтримують 
бібліотекарку – мало нового. 

Жінки кажуть, що майже все 
перечитали, а читати 

люблять, тому надіють- 
ся, що нові книжко- 
ві надходження 
таки стануть 
регулярними та  
більш масштабними. 

«Люди йдуть за 
книжками до бібліотеки, 

адже не у всіх є вдома 
інтернет, не всі можуть придбати 

комп’ютер чи ноутбук, – говорить 
сільський голова Нової Греблі  
Світлана Письменна. – Ідуть і школярі, 
і студенти – Галині Іванівні вдалося 
зібрати багато книжок, необхідних 
для навчання у вузах».  

приходять, але 

І це головне, що сьогодні 

нас майже повністю 
оновлена, маємо багато 
хороших видань, у тому 

Жінки кажуть, що майже все 
перечитали, а читати 

люблять, тому надіють-
ся, що нові книжко-
ві надходження 
таки стануть 

більш масштабними. 
«Люди йдуть за 

книжками до бібліотеки, 
адже не у всіх є вдома 

інтернет, не всі можуть придбати 
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ЦІКАВО

ЗДОРОВ’Я
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: ПРОСТІ, АЛЕ ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА
Учені вже давно довели, що на 80 % стан нашого здоров’я і наше самопочуття залежать 
від способу життя. Причому головне значення мають звичайні буденні речі: щоб вести 
здоровий спосіб життя, не треба виснажуватися у спортзалі чи рахувати кожну крапли-
ну з’їдених жирів. Достатньо щодня дотримуватися кількох простих правил та усвідо-
мити, що тіло – головне, що у вас є. І потурбуватися про нього можете тільки ви!

Народні свята і прикмети
4 грудня 

Третя 
Пречиста  
Цього дня 
не прийнято 
заходити в гості. 
Особливо боялися 
приходу жінок.

12 грудня 
Парамона 
Якщо цього дня 
щось позичити в 
сусідів (молоко, 
яйця), можна 
привернути удачу 
на наступний рік.

15 грудня у світі відзнача-
ють Міжнародний день чаю 
– напою, який п’ють без пе-
ребільшення мільйони.

6 ФАКТІВ ПРО 
ЧАЙ, ЯКІ ВИ, 
ЙМОВІРНО,  
НЕ ЗНАЛИ

Між іншим, виробництво чаю 
– один із небагатьох видів 
господарської діяльності у світі, 

яких досі не торкнулася механізація: чай, 
як і тисячі років тому, збирають руками. І 
це не єдиний вражаючий факт про напій 
номер один на планеті. 

1У зеленому чаї на 50 % більше 
вітаміну С, ніж у чорному, хоча 

обидва сорти отримують з однієї 
рослини – камелії китайської.

2Найбільш якісний зелений чай – 
виготовлений у Китаї та Японії. 

Зелений чай з Індії та Шрі-Ланки помітно 
поступається. 

3Речовини таніни, які містяться в 
чаї, мають протизапальний ефект. 

Тобто пити чай при застуді – справді добра 
ідея. Це полегшує стан.

4Зелений чай більш натуральний: 
листя для його приготування не 

піддаються ферментації, з них тільки 
прибирають воду. Тоді як чорний чай 
виробляють шляхом скручування 
зневоднених листочків у спеціальних 
машинах, після чого тканини листя 
частково руйнуються. 

5 У чаї багато антиоксидантів, тому 
він покращує імунітет, попереджує 

онкологічні захворювання, добре 
впливає на судини та серце. 

6 Чай містить кофеїн, але вдвічі 
менше, ніж кава. Щоб ще на 80 % 

зменшити його кількість у напої, треба 
залити листя зеленого чаю кип’ятком 
на 30 секунд, потім злити воду і знову 
заварити чай. 

17 грудня 
Варвари  
День відпочинку 
для жінок та 
молитов матерів 
про долю дітей. 
На Варки варять 
кутю та узвар. 

19 грудня 
Святого 
Миколая
Чоловіки рано 
прокидалися, бо 
цього дня першим 
на подвір’я має 
ступити господар.

22 грудня 
Ганни 
Важливий день 
для вагітних 
жінок – на Ганни 
майбутні мами 
не беруться до 
жодної роботи.
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ПОРАДИ
5 НАЙКОРИСНІШИХ КІМНАТНИХ РОСЛИН   

Зелена оаза в будинку чи квартирі – це 
не тільки красиво, це ще й корисно 
для організму. Тим більше якщо у вас 

росте одна з цих рослин:   
1. Англійський плющ. Чемпіон 
серед кімнатних квітів, які поглинають 

вуглекислий газ. А ще він забирає з повітря 
солі важких металів. Якщо живете поблизу 
дороги, плющ вам точно потрібен.
2. Бамбукова пальма теж відмінно 
очищає повітря. До того ж нейтралізує 
електромагнітне випромінювання: 

поставте горщик із рослиною біля 
комп’ютерного столу чи телевізора.
3. Спатифілум – перше, що має з’явитися 
в кімнаті після ремонту: квітка чудово 
справляється з хімікатами, поглинає як 
промислові, так і побутові токсини. 

4. Пальма «Леді» насичує повітря 
речовинами, корисними для дихальної 
системи та серця людини, заспокоює.
5. Фікус очищає та освіжає повітря і 
виділяє речовини, які  допомагають добре 
засинати і прокидатися бадьорим.

9 ТИСЯЧ КРОКІВ ЩОДНЯ
Це близько 6 км. Ходити слід 
у середньому темпі, який 
дозволяє долати відстань десь 
за дві години. Зрозуміло, варто 
зважати на стан здоров’я та 
фізичну активність протягом 
дня, але мінімум 40 хвилин 
ходьби щодня – обов’язкові. 

7 СТАКАНІВ ЧИСТОЇ ВОДИ
Якщо більш точно, то 
протягом дня людина має 
випити 30 мл води на кожний 
кілограм своєї ваги. Якщо ви 
важите 60 кг, потрібно 1800 мл 
води у день. Першу склянку 
слід випити відразу після 
пробудження зранку. 

8 ГОДИН СНУ
Лікарі називають сон «їжею» 
для мозку, а закликають 
звертатися за допомогою 
людей, які страждають від 
безсоння. Цілющий сон – це 
8 годин без пробудження. 
Причому лягати слід так, щоб 
о 23:00 ви вже міцно спали.

6 ХВИЛИН ДЛЯ 
РОЗСЛАБЛЕННЯ

Мається на увазі все, що 
допоможе зупинити потік 
думок, «перезавантажити» 
свідомість та дати відпочинок 
мозку. Можна просто посидіти 
в тиші із закритими очима. 
Головне – відганяти всі думки.

5 ПОРЦІЙ ОВОЧІВ 
ТА ФРУКТІВ

Мова і про свіжі, і про 
тушковані чи варені (але не 
консервовані!). Одна порція – 
це стільки, скільки вміщається 
у вашу руку (наприклад, один 
невеликий буряк). Овочів, у 
тому числі зелені, має бути три 
порції, фруктів – дві.  

3 ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ЇЖІ 
І 3 ПЕРЕКУСИ

Привчайтеся їсти частіше, 
але меншими порціями. Крім 
сніданку, обіду та вечері, 
перекусіть чимось корисним 
десь об 11:00 і16:00 та випийте 
склянку кефіру за годину до 
сну. Важливо їсти в один і той 
же час. Дотримуйтеся режиму!

4 ПЕРЕРВИ 
НА ВІДПОЧИНОК

Розділяйте робочий день 
чи домашні справи так, щоб 
можна було влаштувати 
чотири 20-хвилинні перерви. У 
цей час змініть вид діяльності: 
працювали головою – значить, 
зробіть щось із фізичним 
навантаженням.

2 ГОДИНИ БЕЗ ГАДЖЕТІВ 
ПЕРЕД СНОМ

На здоровий сон треба 
налаштовуватися, а для цього 
потрібно вимкнути телевізор 
і комп’ютер за дві години до 
часу, коли лягатимете спати. 
Мобільний телефон теж 
відкладаємо подалі! Краще 
прогулятися на вулиці. 




