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В Уманській ЦРЛ з’явиться 
обладнання, яке рятуватимете в 
тому числі і жителів Жашківщини.  

ІНФОРМАЦІЙНА 
ГАЗЕТА 
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У Жашкові пройшла доброчинна 
акція для людей з обмеженими 
фізичними можливостями.

№31
с. 3.

Чим запам’ятався жителям 
району  2018 рік і  на що люди 
сподіваються у 2019-му? 

Звичайно, ми багато говорили про зроблене у 2018-му, про ключові реалізо-
вані проекти, про бажання допомагати ще більше і про надії на збільшення 
бюджету «Нової Громади». Однак щоразу поверталися до емоцій, до філософ-

ського наповнення будь-якої доброчинності, до думок і почуттів тих, кому треба до-
помогти, і тих, хто допомагає. Цікаве спостереження: справжня, від щирого серця, 
допомога іншому – це велика душевна робота. Мало мати гроші: так, люди йдуть на-
самперед за матеріальною підтримкою, але за кожним проханням виділити кошти 
так багато складних і глибоких почуттів! І допомогти – це не просто погодити виді-
лення кількох тисяч чи навіть кількох десятків тисяч. Допомогти – це почути люди-
ну, помітити її переживання. А отже, певною мірою прожити її біль. 
– Вікторе Григоровичу, це важко? 
– Якщо порівнювати з тим, із яким болем, а часто вже у розпачі, люди приходять до 
фонду, ми не можемо дозволити собі скаржитися на емоційну втому чи виснажен-
ня. Ми взялися за цю роботу, то маємо працювати так, як треба: благодійний фонд 
якраз і створюється для того, щоб людина, яка опинилася у скруті, відчула, що їй 
протягнуть руку допомоги, і вона не залишиться наодинці зі своєю бідою, що по-
ряд буде хтось, хто в цей час емоційно сильніший і зможе підтримати. Але буду чес-
ним: щоб максимально допомагати, треба багато душевних сил. І навіть у мене, чо-
ловіка вже з великим життєвим і професійним досвідом, бувають хвилини втоми.   

Продовження читайте на с. 2 

 ІНТЕРВ’Ю

«ЗНАЮ, ЯК ЛЮДИНІ 
ВАЖКО ПРОСИТИ  
ПРО ДОПОМОГУ»
Традиційно у січні ми зустрічаємося з керівником соціаль-
них проектів БФ «Нова Громада» Віктором Погорілим, 
щоб поговорити про підсумки роботи фонду протягом 
року. Але цього разу розмова вийшла більш філософською.

НОВА
Вітаємо зі святами!

С. 4

Почитати для розваги: 
головні традиції святкового 
столу на Старий Новий рік 
та гороскоп-2019.

Щастя і достатку вам, 
дорогі земляки! 
У новий рік кожен із нас 

входить із вірою у щасливе майбутнє 
та очікуванням приємних подарунків 
долі. Скільки б нам не було років, ми 
сподіваємося, що і бажання, загадані 
чарівної новорічної ночі, і побажання, 
почуті за гостинним столом на 
Святвечір, обов’язково здійсняться. 

У цей непростий для України час нам 
особливо необхідна віра в те, що у 
прийдешньому році і над країною, і над 
кожною українською оселею сяятиме 
щаслива зоря, яка принесе нам мир і 
розквіт. І наша благодатна земля більше 
ніколи не знатиме ні війни, ні болю 
втрат, натомість прийде час великого 
поступу вперед, розвитку кожного 
села і міста, благополуччя кожної 

сім’ї. Щиро зичу всім вам, шановні 
жителі Жашківщини, щоб новий рік 
був багатим на щасливі події і радісні 
новини! Нехай у ваших домівках 
оселяться успіх, благополуччя, 
достаток, затишок і злагода!          

     Віктор Погорілий,  
керівник соціальних проектів  

БФ «Нова Громада»,  
депутат Черкаської обласної ради

Радості і добрих звісток 
кожній родині!
Останніми роками доля посилає 

Україні багато випробувань, але я вірю, 
що ми вийдемо переможцями з цієї бо-
ротьби, і бажаю всім нам, щоб 2019-й 
став переламним роком, з якого по-
чнеться відлік нашої нової щасливої 
історії. Напевно, таке бажання загаду-
вали новорічної ночі майже в кожній 
українській родині – тож хай наша ве-
лика колективна мрія якнайшвидше 
стане реальністю! Будьте в новому році 

щасливими – і в особистому житті, і на 
професійній ниві! Будьте багатими – і 
не тільки на гроші, а й на тепло у сер-
ці, на людяність, взаємоповагу та 
любов! Будьте сповненими сил – і 
не лише на всі ті справи, які при-
носять вам задоволення, але й на 
благородні вчинки, які роблять цей світ 
кращим! Зичу вам у році, що прийшов, 
зустрічатися тільки з хорошими людь-
ми, отримувати тільки добрі новини і 
збиратися з рідними та друзями тільки 
з радісних приводів. Новорічно-різд-

вяний період – чудова нагода забути 
образи, залишити в минулому сумні-
ви і вагання і почати нову – щасливу – 

сторінку вашого життя. Нехай до-
ля допоможе вам на цьому шляху, 

підкаже вдалі рішення, вбереже від 
помилок, подарує наснагу і приго-

тує приємні сюрпризи! Хай 2019-й бу-
де для вас роком безмежної радості і 
неймовірних злетів!          

Олена Хоменко,  
волонтер БФ «Нова Громада»,  

депутат ради Жашківської ОТГ     

Нехай 2019 рік буде багатим на приємні події!
Безмежне щастя складається з окремих маленьких щасливих моментів, тому, вітаючи вас, друзі, із 
зимовими святами, бажаю насамперед, щоб у новому році в кожного було багато приводів щиро 

радіти життю. Нехай щодня на вас чекає мінімум один приємний сюрприз від долі! А ще – хай будуть си-
ли і натхнення рухатися далі, щоб усе, що ви хотіли почати, почалося, а все, чому прийшов час закінчити-
ся, закінчилося, причому саме так, як ви мріяли. У перші дні року ми від усього серця віримо, що світ від-
криє нам нові двері і подарує нові можливості – нехай це наше сподівання справдиться якнайшвидше, 
і 2019-й почнеться яскраво, щасливо, натхненно! А ми віддячимо долі за такий великий подарунок тим, 
що вчитимемося бути уважнішими до інших, турботливішими, добрішими. Менше розчарувань вам у но-
вому році і менше сумних звісток! Більше любові, поваги один до одного, сердечного тепла, злагоди в ро-
динах, затишку в домівках і, звичайно, здоров’я та гарного самопочуття!   

Алла Васькевич, волонтер БФ «Нова Громада», депутат ради Жашківської ОТГ

Хай здійсняться всі заповітні бажання!
Початок року – час роздумів над досягненнями минулого і планами на майбутнє. Від усього сер-
ця сподіваюся, що 2018 рік залишив вам на згадку, дорогі земляки, більше добрих і радісних мо-

ментів, ніж сумних спогадів, а у прийдешній 2019 рік ви дивитеся без остраху і з натхненням. Щиро ба-
жаю, щоб ваші сподівання справдилися, і всі задумані добрі справи реалізувалися. Нехай наша головна 

українська риса – незламна віра у свої сили – допоможе вам здобувати нові й нові перемоги на життє-
вому шляху, і то будуть перемоги, на які ви так чекали і які принесуть вам справжню радість і задово-

лення від життя. Про що б ви не мріяли зараз – про щастя в сім’ї, міцне здоров’я, матеріальне благопо-
луччя чи успіхи на роботі, – зичу, щоб усе здійснилося і подарувало натхнення для нових задумів!  

Валентина Приймак, волонтер БФ «Нова Громада»,  депутат ради Жашківської ОТГ 

НОВИНИ РЕГІОНУ

Наприкінці минулого року із друку 
вийшла вже третя збірка нашої 

землячки, поетеси Валентини Леушіної 
– літературно-публіцистичне видання 
«В пам’яті нашій навіки». Твори, які 
увійшли до книги, – це роздуми авторки 
над подіями, які відбуваються на сході 
України; збірка присвячена загиблим 
воїнам Жашківщини. Під час презентації 

видання поетеса подякувала всім, хто 
допомагав надрукувати книгу. До 
слова, до цієї доброї справи долучився 
і благодійний фонд «Нова Громада». 

ВИДАНО ТРЕТЮ КНИГУ 
ВАЛЕНТИНИ ЛЕУШІНОЇ 

ЖАШКІВЧАНИ – КРАЩІ НА КУБКУ СВІТУ З ПАНКРАТІОНУНОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 
ЖАШКІВЩИНИ

З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Угрудні у Центрі первинної медико-
санітарної допомоги Жашківського 

району почали працювати новий 
кардіограф та новий гематологічний 
аналізатор крові французького 
виробництва. Обладнання, без 
якого неможлива ефективна робота 
медичного закладу, допоміг придбати 
БФ «Нова Громада». Фонд виділив для 
цього майже 243 000 гривень.

Початок зими став зірковим часом 
для жашківчан Олега Полотняка та 

Олега Міщенка – у складі молодіжної 
збірної України хлопці взяли участь у 
Кубку світу з панкратіону в Будапешті. 
На рахунку Олега Полотняка бронза у 
версії «грепплінг», срібло у «традішині» 
та золото у «фулі». Олег Міщенко здобув 
перші місця у версіях «фул» і «традішин» 
та друге – у «грепплінгу». «Пишаємося 
жашківськими спортсменами і принагідно 
дякуємо БФ “Нова Громада” за надання 

6000 гривень на оплату поїздки 
хлопців на змагання», – зазначають у 
Федерації панкратіону України. 

Віктор Погорілий (справа) під час візиту 
до Жашківської спеціалізованої школи № 1
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ЦИФРИ І ФАКТИ

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БФ «НОВА ГРОМАДА» 

ДОБРІ СПРАВИ

750 новорічних подарун-
ків  підготували для дітей 
Жашківщини у благодійно-
му фонді «Нова Громада». 

750 ДІТЕЙ 
ОТРИМАЛИ    
ПОДАРУНКИ

За доброю традицією у переддень 
новорічно-різдвяних свят 

волонтери та керівництво благодійного 
фонду «Нова Громада» відвідують 
навчальні заклади міста, щоб привітати 
маленьких і юних жашківчан із Новим 
роком та подарувати дівчаткам і 
хлопчикам смачні подарунки. Як і 
минулими роками, цього разу набори 
солодощів отримали всі вихованці 
всіх шести дошкільних закладів 
міста, а також діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, які 
навчаються в Жашківському аграрно-
технологічному професійному ліцеї. 
«Також ми сформували 32 подарунки 
для дітей мікрорайону “Цукрозавод”, 
які були задіяні у проведенні 
різноманітних святкових новорічних 
заходів. Із проханням відзначити юних 
артистів солодкими презентами до нас 
звернулися представники Жашківського 
міського будинку культури. Звичайно, 
у фонді не відмовили», – розповіла 
волонтер благодійного фонду «Нова 
Громада» Валентина Турська. 

БФ «Нова Громада» продо-
вжує підтримувати медич-
ні заклади міста. Допомо-
гу вчергове отримала ЦРЛ. 

РЕМОНТ  
У ЛІКАРНЯНІЙ 
ПАЛАТІ  

Цього разу до фонду звернулася 
завідуюча інфекційним відділенням 

Жашківської центральної районної 
лікарні Оксана Візняк. В одній із палат 
відділення необхідно відремонтувати 
санвузол. Роботи працівники закладу 
проведуть власними силами, а от для 
придбання будівельних матеріалів 
потрібна підтримка благодійників, 
адже для закладів соціальної сфери 
віднайти майже 10 500 гривень складна 
задача. «На допомогу в таких випадках 
приходять благодійники. Щиро вдячні 
керівнику соціальних проектів фонду 
“Нова Громада“ Віктору Григоровичу 
Погорілому за те, що вони вже тривалий 
час усіляко підтримують нас, жодного 
разу не відмовивши в допомозі», 
– розповідають у лікарні. Гроші на 
будівельні матеріали для ремонту 
санвузла вже перераховані. 

Доброчинна акція до вша-
нування пам’яті героїв-зем-
ляків проводилася БФ «Нова 
Громада» вже втретє.

АКЦІЯ ДО ДНЯ 
ЛІКВІДАТОРА 
АВАРІЇ НА ЧАЕС

Щороку до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, який відзначається 
14 грудня, наші волонтери розвозять 
продуктові набори вдовам ліквідаторів. 
Цього року це 50 наборів загальною 
вартістю 11 680 гривен», – повідомляють 
у фонді. Така доброчинна акція 
проводиться і до Дня Чорнобильської 
трагедії 26 квітня. «У такий спосіб ми 
хочемо віддати шану героям, які ціною 
здоров’я і життя захистили світ від 
катастрофи», – кажуть у «Новій громаді». 

«ЗНАЮ, ЯК ЛЮДИНІ ВАЖКО  
ПРОСИТИ ПРО ДОПОМОГУ»   

 ІНТЕРВ’Ю

Продовження. Початок на с. 1
Але коли розумієш, що ти можеш допомогти, і 
людина бачить у тобі промінчик надії, збираєш-
ся і працюєш. 
– Напевно, щоб працювати у благодійному 
фонді, треба бути трохи психологом...
Треба бути просто людиною – вміти співчувати і слу-
хати. Надіюся, у всіх нас, хто працює сьогодні в «Новій 
Громаді», є ця риса. От ми, скажімо, тепер вже добре знає-
мо, що людині завжди важко просити про допомогу в когось, 
особливо гроші, особливо в чужих. Навіть у великій скруті складно 
наважитися на це. Часто люди заходять до мене під час прийому зі сльозами 
на очах – і сльози не тільки від біди, яка навалилася, а й від того, що соромно про-
сити гроші. Я в таких випадках кажу: «Ми створили наш фонд якраз для того, щоб 
підтримувати жашківчан та жителів району в ситуаціях, коли самостійно справи-
тися не виходить. Розумію ваші переживання, але попросити про підтримку – це 
нормально, це правильно. Коли у вас все буде добре, ви теж комусь допоможете, 
когось підтримаєте. А поки ми допоможемо вам». І після цього людина вже трохи 
заспокоюється, можемо говорити про якісь конкретні справи.   
– Багато людей звертається за підтримкою?
– П’ять-шість щотижня. Буває десять, але це коли через термінові справи мені до-
велося перенести прийом, і зібралося більше прохань.
– Тобто ви особисто зустрічаєтеся зі всіма, хто звертається до фонду?
– Так, за виключенням випадків, коли в людини щось термінове, а мене нема на місці. 
– Прохань про допомогу багато, а бюджет фонду затверджений у певному 
розмірі – буває, що відмовляєте комусь із людей? 
– Ні, за чотири роки існування фонду не було жодного такого випадку. Розумієте, 
до нас приходять із такими проблемами, з якими людині точно потрібна допомо-
га. Як правило, це лікування тяжкого захворювання чи така біда, як пожежа, в якій 
згорів і будинок, і все майно. Тут не можна відмовити. Так, можливо, ми не зможе-
мо виділити велику суму, яка потрібна, щоб повністю вирішити проблему, але до-
поможемо однозначно. Нічим не допомогти людині у скруті – це ще більше рани-

ти її, завдати ще більшого болю. Тому шукаємо резер-
ви не відмовляти. Звичайно, хочеться, щоб з’явилася 
можливість збільшити бюджет фонду, щоб допомага-
ти більшій кількості людей. Сподіваємося, результати 

діяльності нашої Групи компаній «Нові Продукти» до-
зволятимуть зробити це. 

– «Нова Громада» багато допомагає не тільки окремим 
людям, а й організаціям, установам, різним соціальним 

проектам. Причому суми чималенькі....
– Більше, ніж наш фонд та народний депутат Валентин Ничипо-

ренко, громадянам та установам Жашківщини ніхто не допомагає. Я 
маю на увазі благодійну допомогу. Але ми не вихваляємося цим. Ми радіємо, що в 
нас є можливість допомагати, що фонд розвивається, люди про нас знають, довіря-
ють нам і звертаються за допомогою. Потім нам приємно бачити результати робо-
ти фонду: що десь завдяки виділеним коштам діти навчаються в охайній відремон-
тованій школі, десь малятам-дошкільнятам готують їжу на воді, очищеній завдяки 
установленим нами фільтр-системам. І багато інших прикладів. 
– Які проекти, реалізовані у 2018 році, ви хотіли б особливо відмітити? 
– Насправді для нас важлива кожна доброчинна акція: і виділення коштів на поїздку 
спортсменів на змагання, і розвезення продуктових наборів учасникам Другої світо-
вої війни до Дня Перемоги, і ремонт класу у школі.  Ви ж розумієте, що кожна з цих 
справ для людей, які потребують цієї турботи, має велике значення. Якщо ви пита-
єте про найбільш затратні проекти року, то це виділення 400 000 грн на придбання 
ангіографа для Уманської ЦРЛ (від ред. – читайте про це на с. 3); придбання прила-
дів вартістю майже 243 000 грн для Центру надання первинної медико-санітарної 
допомоги; встановлення систем водоочищення у трьох закладах Жашківської ОТГ 
(ліцеї, спортзалі Жашківської спеціалізованої школи № 1 та школі в Литвинівці, ви-
трачено 153 000 грн); 50 000 грн  на розробку проекту спорткомплексу в Жашко-
ві і стільки ж на закінчення фільму «Черкаси» про події в бухті Донузлав під час за-
хоплення Криму у 2014 році (прем’єру планували на День незалежності у 2018-му, 
однак перенесли на 2019-й). Але повторюсь, більш бюджетний проект не означає 
більш важливий! Важлива кожна справа. 

– Напевно, щоб працювати у благодійному 

Треба бути просто людиною – вміти співчувати і слу-Треба бути просто людиною – вміти співчувати і слу-Треба бути просто людиною – вміти співчувати і слу
хати. Надіюся, у всіх нас, хто працює сьогодні в «Новій 
Громаді», є ця риса. От ми, скажімо, тепер вже добре знає-
мо, що людині завжди важко просити про допомогу в когось, 
особливо гроші, особливо в чужих. Навіть у великій скруті складно 

ти її, завдати ще більшого болю. Тому шукаємо резер

можливість збільшити бюджет фонду, щоб допомага
ти більшій кількості людей. Сподіваємося, результати 

діяльності нашої Групи компаній «Нові Продукти» до
зволятимуть зробити це. 

– «Нова Громада» багато допомагає не тільки окремим 
людям, а й організаціям, установам, різним соціальним 

проектам. Причому суми чималенькі....
– Більше, ніж наш фонд та народний депутат Валентин Ничипо

ренко, громадянам та установам Жашківщини ніхто не допомагає. Я 
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У 2018 РОЦІ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ ВИТРАЧЕНО 1 683 961,66 ГРН*

Допомога соціальній сфері

Допомога захисникам України 

Матеріальна допомога 
населенню1 255 599,59 грн, серед яких:

663 571,70 грн – медичні заклади 

152 159,82 грн – проект 
зі встановлення систем 
водоочищення в закладах освіти 

117 518,05 грн – дитсадки міста 

95 956,81 грн – заклади культури, 
проекти у сфері культури, 
творчі колективи

95 658,60 грн – розвиток спорту, 
спортивні заклади 

80 196,12 грн – навчальні заклади 
Жашкова та району

50 538,49 грн – допомога 
ветеранам, інвалідам, вдовам 
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 69 203,03 грн

359 159,04 грн,   
у тому числі 28 189,04 грн – 
податок та військовий збір

Допомогу 
отримали 
90 осіб

*Станом на 20 грудня 2018 року
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ДОБРІ СПРАВИ

Із введенням воєнного ста-
ну у країні почалися масш-
табні збори та навчання, 
у тому числі і прикордонни-
ків. БФ «Нова Громада» під-
тримав захисників. 

СОЛОДОЩІ 
В ОРШАНЕЦЬ 
І ВОЇНАМ НА 
СХІД УКРАЇНИ

Щоб урізноманітнити харчування 
1000 прикордонників, які 

покращують свої професійні навички в 
Головному центрі підготовки особового 
складу Державної прикордонної служби 
України імені генерал-майора Ігоря 
Момота в Оршанці, благодійний фонд 
передав у Центр поживні енергетичні 
батончики EatMeTM виробництва Групи 
компаній «Нові Продукти» на суму 
4000 гривень. Корисні солодощі та 
питну воду БФ «Нова Громада» через 
волонтерів відправив нещодавно і на 
схід України в зону проведення операції 
об’єднаних сил, щоб у наших захисників 
був смачний підобідок.   

Якщо говорити про здоров’я, 
то головна біда українців – 
захворювання серця і судин. Ми 

боїмося діагнозу «рак», але, як свідчить 
статистика, більше людей у країні 
помирають від інфарктів та інсультів. І 
це при тому, що практично всі серцеві 
і судинні захворювання виліковні. Але, 
за статистикою МОЗ України, у 67 % 
випадків причиною смерті українців 
є ССЗ. Щороку вони забирають життя 
426 000 людей. Катастрофічна цифра! 
І це найгірша ситуація в Європі, схожа 
біда тільки в Болгарії.
Найбільше людей (понад 50 %) помирає 
від ішемічної хвороби серця (інфаркт 
– найнебезпечніша форма цього 
захворювання), на другому місті – 
інсульти. Ще одна важлива інформація: 
ішемічну хворобу серця сьогодні 
діагностовано майже у кожного 
четвертого дорослого українця, 
тобто у 8,5 мільйона співвітчизників. 
Зважаючи на те, що ми не звикли до 
профілактичних оглядів і до лікарів 
ходимо тільки тоді, коли припече, 
реальні цифри однозначно більші. При 
цьому серцево-судинні захворювання 

«молодшають»: усе частіше інфаркти 
стаються в молодих – 38–40-річних.    
Головна причина катастрофи – 
наш нездоровий спосіб життя, який 
призводить до пошкодження судин, у 
тому числі судин серця, та утворення 
в них атеросклеротичних бляшок. 
Бляшки перекривають просвіт судин, 
клітини серця чи мозку перестають 
отримувати кисень і починають 
вмирати. Стається інфаркт або інсульт. 
Але все це можна попередити. Можливо 
навіть максимально зберегти якість 
життя людини, коли біда вже сталася. 
Але для цього в лікарні має бути сучасне 
ангіографічне обладнання.      

Для чого потрібен 
ангіограф 
Його призначення – обстеження 
судин організму та виконання різних 
втручань у судинах без розрізу 
(маніпуляції проводяться зазвичай 
через прокол артерії в паху). Якщо 
говорити, наприклад, про серце, то 
за допомогою ангіографа роблять 
коронарографію (обстежують, у якому 
стані судини серця і чи є ризик інфаркту, 

чи потрібні стентування або коронарне 
шунтування) і ставлять стенти. 
Тобто ангіограф допомагає вчасно 
помітити проблеми і з мінімальним 
дискомфортом та максимально 
ефективно і швидко усунути їх. «Швидко» 
– ключове! Коли мова, скажімо, про 
гострий коронарний синдром, який ми 
називаємо передінфарктним станом, 
кваліфікована допомога у перші дві 
години після початку нападу дозволяє 
повністю вилікуватися. (Ось чому людині 
з підозрою на інфаркт треба негайно в 
лікарню і не сидіти там в черзі!)

Гроші на техніку 
збирали всім світом 
Ангіограф – дороге обладнання. Крім 
того, складне і потребує організації 
спеціального ангіографічного 
відділення із кваліфікованими 
медиками. У кожній лікарні таке не 
зробиш, тому сьогодні ангіографи 
купуються для медичних установ, 
які обслуговуватимуть декілька 
районів. На початку 2018 року, за 
словами головного лікаря Уманської 
центральної районної лікарні Інни 

Добрянської, було прийнято рішення 
відкрити сучасне ангіографічне 
відділення на базі Уманської ЦРЛ, де 
обстежуватимуть та лікуватимуть 
пацієнтів не тільки з Уманщини, а й 
із Тальнівщини, Монастирищини, 
Маньківщини, Христинівщини та 
Жашківського району. Коштів на цей 
масштабний проект потрібно багато, 
оскільки обладнання дороге (23,1 
мільйона гривень), а до того необхідно 
облаштувати відділення та підготувати 
кадри. 11,5 мільйона гривень виділили 
з державного бюджету, решту збирали 
з місцевих бюджетів, а також за 
допомогою благодійних внесків – 
як від підприємств та організацій 
перерахованих районів, так і від 
окремих осіб. До важливої справи 
долучився і благодійний фонд «Нова 
Громада», який виділив на проект 
400 000 гривень – це найбільший 
благодійний внесок від Жашківщини. 
За інформацією керівництва Уманської 
ЦРЛ, «грандіозний історичний проект із 
придбання ангіографічного обладнання 
та відкриття сучасного ангіографічного 
відділення завершиться цього року». 

Представники фонду, зокрема 
депутати міської ради 
Жашківської ОТГ, які працюють 

волонтерами «Нової Громади», завітали 
в гості до земляків – інвалідів І групи не 
з порожніми руками: до благодійної 
акції фонд підготував 36 продуктових 
наборів. Утім, більше солодощів і 
матеріальної допомоги господарі осель 
раділи можливості поспілкуватися 

з гостями і почути від них слова 
підтримки, обговорити новини із 
життя громади, поділитися приємними 
звістками, посміхнутися і пожартувати. 
Адже саме відчуття відірваності від 
світу – одне з найбільш болючих 
для людей із обмеженими 
фізичними можливостями. 
Вони навчилися мужньо 
долати фізичний біль і 
скутість, але, кажуть, 
що сили на це їм 
додають якраз увага 
та щира підтримка 
інших людей. У 
кожній оселі, до яких 
завітали волонтери 
«Нової Громади», гостей 
запрошували до теплої 
розмови за кавою та чаєм і щиро 
дякували за турботу. Представники 
фонду зізнаються, що їхали в гості, 
щоб підтримати земляків, а натомість 
самі отримали важливий урок того, як 
не падати духом, не втрачати надію, 
знаходити сили й мужність долати 
перешкоди і попри складні перепони 
залишатися людиною з чистим серцем. 

«Ми всі 
м а є м о 

пам’ятати, 
і не тільки на 

початку грудня, 
що піклуватися 

про цих людей – наш 
обов’язок. Багатьом із них потрібна 
підтримка не тільки від рідних, а 
й від сторонніх, і як матеріальна, 
так і моральна. Саме тому люди з 
обмеженими фізичними можливостями 
завжди в полі зору БФ “Нова Громада”», 
– говорить представник фонду Наталія 

Сухоносова. Частину подарунків 
волонтери передали Територіальному 
центру соціального обслуговування 
Жашківського району, якому, за 
словами його директора Олександри 
Зайчук, без такої підтримки в умовах 
сьогодення не обійтися. «Добре, що в 
нашому місті є такий благодійний фонд, 
а його керівництво і працівники мають 
щире бажання допомогти. З кожним 
роком людей з обмеженими фізичними 
можливостями стає, на жаль, усе більше. 
І нам дуже потрібне підтримка», – каже 
Олександра Зайчук.  

ЗДОРОВ’Я

У 2018 році на Черкащині тривав збір коштів для придбання для Уманської центральної районної лікарні сучасного 
ангіографічного обладнання, за допомогою якого медики рятуватимуть здоров’я та життя людей із захворюван-
нями серця і судин. У новому відділенні лікуватимуть жителів кількох районів області, у тому числі і нашого. 

АНГІОГРАФ РЯТУВАТИМЕ ЛЮДЕЙ  
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЯ ТА СУДИН

Наприкінці року до благо-
дійників часто звертають-
ся із проханням допомогти 
передплатити газети.

ВИДІЛЕНО 
КОШТИ НА 
ПЕРЕДПЛАТУ 
ПЕРІОДИКИ

Ми не відмовляємо, адже розуміємо, 
що людям важливо отримувати 

достовірну інформацію, а в деяких 
випадках – якщо мова, наприклад, 
про навчальні заклади чи бібліотеки 
– від того, чи є у фахівців доступ до 
актуальних публікацій, залежить 
ефективність роботи», – розповідають 
представники БФ «Нова Громада», який 
на передплату періодичних видань 
для жителів та організацій і установ 
Жашківщини у грудні минулого року 
виділив понад 17  000 гривень. «За 
ці кошти передплатили, зокрема, 
періодику для Центральної районної 
бібліотеки на суму 7020 гривень; 
газети для 20 жашківчан – учасників 
бойових дій на сході країни (прохання 
Спілки учасників АТО Жашківщини); 36 
примірників видання “Ветеран України” 
для інвалідів Другої світової війни (запит 
Жашківської районної організації 
ветеранів); спеціалізовану періодику 
для дитсадка “Золотий ключик” № 6 у 
Жашкові», – уточняє волонтер «Нової 
Громади» Валентина Турська. 

Такий подарунок юним 
спортсменам Жашкова 
БФ «Нова Громада» зробив 
на початку зими.

ТЕЛЕВІЗОР 
ДЛЯ КЛУБУ 
ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Крім Жашківського дитячо-
юнацького клубу фізичної 

підготовки, який діє у приміщенні 
Жашківської спеціалізованої школи 
№ 1, найближчим часом телевізор від 
благодійного фонду «Нова Громада» 
передадуть і в Жашківський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості. 
За словами педагогів закладів, 
техніка вкрай потрібна для сучасного 
навчально-виховного процесу.

750 ДІТЕЙ 
ОТРИМАЛИ    
ПОДАРУНКИ

На початку зими за ініціативи благодійного фонду «Нова Громада» на Жашківщині пройшла доброчинна акція 
з нагоди Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями, який відзначається у світі 3 грудня. 

КОЛИ УВАГА І СЛОВА ПІДТРИМКИ  
ВАЖЛИВІШІ ЗА ПОДАРУНКИ 

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

світу – одне з найбільш болючих 
для людей із обмеженими 
фізичними можливостями. 
Вони навчилися мужньо 
долати фізичний біль і 
скутість, але, кажуть, 
що сили на це їм 

інших людей. У 
кожній оселі, до яких 
завітали волонтери 
«Нової Громади», гостей 
запрошували до теплої 
розмови за кавою та чаєм і щиро 
дякували за турботу. Представники 

«Ми всі 
м а є м о 

пам’ятати, 
і не тільки на 

початку грудня, 
що піклуватися 

про цих людей – наш 

Волонтер фонду Олена Хоменко 
з гостинними господарями

Волонтери 
фонду 

Наталія 
Сухоносова 
(у центрі) та 

Валентина 
Турська під 

час акції

Благодійники 
підготували 
36 продук-

тових наборів
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ЦІКАВО

10 січня 
Меланки  
Цього дня не 
можна нічого 
позичати, 
особливо жінкам – 
щоб не було втрат 
протягом року.

16 січня 
Малахія 
і Гордія 
Треба так 
спланувати свій 
день, щоб після 
обіду і ввечері 
нічого не робити.

Крім куті, звичайно. Але про 
неї знають навіть юні гос-
подині, а от про інші важли-
ві страви чули не всі. 

4 СТРАВИ, ЯКІ 
ОБОВ’ЯЗКОВО 
ГОТУЮТЬ 
НА СТАРИЙ 
НОВИЙ РІК

Стіл на такі великі свята, як Старий 
Новий рік, – не просто смачне 
частування. Більшість страв 

мають певне значення і вважаються 
обов’язковими. Що ж варто приготувати, 
щоб новий рік був для родини та всіх, 
хто збереться на гостину, щасливим?  

1Печене порося чи будь-яка інша 
страва зі свинини. 14 січня наші 

предки святкували не тільки Новий 
рік, а й день святого Василя, якого 
пов’язували із розведенням свиней. 
Ковбаси, буженина, верещака (страва 
зі свинячих ребер), потапці (бутерброди 
зі смальцем) чи щось інше смачне зі 
свинини символізували багатство: 
свиня, яка риє завжди вперед, «пририє» 
до господи щастя і гроші. А от страви з 
риби та птиці цього дня не готували, бо 
то була погана прикмета: щастя може 
«попливти» чи «полетіти» з дому. 

2Млинці з будь-якою начинкою. Їх 
готували, «щоб усе так росло (у тому 

числі й достаток родини), як млинці на 
дріжджах, та щоб сонце так гріло землю, 
як вогонь – млинці». 

3Вареники. Причому начинку 
обирають у залежності від того, 

на що найбільше сподіваються у 
найближчому майбутньому. Вишню 
кладуть, щоб щастило у всіх починаннях; 
горох – щоб у домі панував затишок; 
товчені горіхи – щоб усі були здоровими; 
гречку – для добробуту або до добрих 
новин; сир – до нових друзів; мак – на 
щастя; квасолю – для поповнення в 
родині; родзинки – для кохання.

4Пироги.  Як і вареники, їхня начинка 
може щось символізувати. А можна 

влаштувати ворожіння: покласти в 
пироги нитку (віщує дорогу), зубчик 
часнику (до шлюбу), цукор (до 
солодкого життя), ґудзик (до вигідної 
покупки), копійчину (до грошей). Тільки 
не забудьте попередити гостей, що в 
пирогах – сюрприз.  

18 січня 
Водохресний 
вечір 
Добре 
домовлятися 
про весілля – 
майбутня родина 
буде щасливою.

21 січня 
Зимового 
Омеляна  
Звуть у гості кумів 
і добре частують. 
За повір’ям, це 
сприятиме добрій 
долі хрещеників.

25 січня 
Тетянин день 
Один із 
найкращих днів 
для загадування 
бажань – велика 
ймовірність 
здійснення мрії. 

Про це ми запитали під час бліц-інтерв’ю, проведеного напередодні зимових свят на виробництві ТОВ «Напої 
Плюс». Сподіваємося, все, про що мріють наші співрозмовники, у прийдешньому році обов’язково справдиться.

ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАВСЯ 2018 РІК І ЧОГО  
ЧЕКАЮТЬ ЖАШКІВЧАНИ ВІД 2019-ГО  

СВЯТКОВЕ ОПИТУВАННЯ

ЗІРКИ ВІЩУЮТЬ

ТЕРЕЗИ
Буде багато поїздок, 
а взагалі 2019-й для 
вас – рік навчання.

Якщо говорити про надії на 2019 рік, 
то хочеться, щоб він був кращим, 

ніж минулий, бо у 2018-му підводило 
здоров’я. Але зараз уже одужав, 
відновлююся, тож, виходить, у новий 
рік – дійсно з новими силами. Добре, 
якби ще й змінилося на краще життя 
у країні, щоб у людей був стабільний і 
нормальний дохід, адже поки більшість 
що заробили, те зразу й витратили. Вірю, 
що колись це станеться, принаймні, 
надія є, ще не вмерла. Загадую на 2019 
рік і те, щоб поряд були всі ті хороші 
близькі люди, які зараз мене оточують, 
і щоб у них все було добре». Чудовий був рік! Я переїхала із 

Дніпропетровської області в Жашків 
до чоловіка, знайшла тут роботу на 
виробництві, ми швидко адаптувалися 
до життя на новому місці. Так що все 
у 2018-му було дуже добре! А щодо 
очікувань на 2019-й – ми з чоловіком на 
своєму прикладі побачили, що далеко 
наперед загадувати не варто. Чоловік 
теж із Дніпропетровщини, у листопаді 
2017 року переїхав до Жашкова, бо 
влаштувався у «Нові Напої» екологом. 
І тоді ми не знали, як будуватимемо своє 
життя далі: планували одне – вийшло 
по-іншому. Тому зараз налаштовані так: 
сьогодні все добре – і радіємо цьому». 

Леонід Ляхович, старший механік 
ТОВ «Напої Плюс»

Плюс». Сподіваємося, все, про що мріють наші співрозмовники, у прийдешньому році обов’язково справдиться.

Марія Наумова, бухгалтер із вироб-
ництва ТОВ «Напої Плюс»: 

Минулий рік був дуже насиченим у 
професійному плані – ми активно 

готувалися до запуску нової продукції. 
Я живу роботою, тому робочими 
моментами 2018-й і запам’ятався 
найбільше. Часом було складно, але 
це не лякало: просто тільки там, де 
нічого не робиться. Приємною подією 
минулого року стала організована 
компанією поїздка на тренінг, а разом 
із тим і на відпочинок у Затоку. Від 
2019-го очікую, що вдало запустимося 
і вироблятимемо ексклюзивні напої. І 
звичайно, хочу, щоб усе було добре в 
рідних. Дуже скучаю за ними, бо я в 
Жашкові, а сім’я у Вінниці». 

Як, напевно, і більшість людей в 
Україні, хочу, щоб у році, який 

прийшов, було все краще – й у 
фінансовому плані, і взагалі в житті, 
у світі. Щоб мир був. Це головне 
сподівання: щоб у нас закінчилася 
ця чорна смуга, і настала біла. Хоча й 
кажуть, що чорна смуга насправді може 
бути злітною, але хочеться вже менше 
темних і сірих відтінків. Утім, у 2018-му 
було багато хороших моментів. Ось, 
наприклад, добре запам’яталася ніч 
у церкві на Великдень – такий світлий 
спокій у серці і така тиха краса довкола. 
Бажаю всім нам, щоб довкола і в душі 
було більше світла і затишку».

Оксана Благута, старший технолог 
ТОВ «Напої Плюс»:

було більше світла і затишку».

Петро Письменко, фрезерувальник 
ТОВ «Напої Плюс»:

ТЕЛЕЦЬ
У березні у вашому 
житті почнеться 
новий період. 

БЛИЗНЮКИ
Важливий липень: 
можете ризикнути 
– і виграти.

РАК
Головна тема – 
партнерство: як у 
сім’ї, так і на роботі.

ЛЕВ
Час масштабних 
проектів і змін в 
особистому житті.

ДІВА
У вашій родині 
ймовірні шлюб чи 
народження дітей.

РИБИ
Багато перспектив, 
але може зупиняти 
страх перед новим.

ВОДОЛІЙ
Скоріш за все, 
кардинально пере-
будуєте своє життя.

КОЗЕРОГ
Рік грандіозних змін: 
досягнете не однієї, 
а кількох вершин.

СТРІЛЕЦЬ
Починається новий 
12-річний цикл, 
захочеться змін.

СКОРПІОН
Час стабільних 
доходів, тільки 
уникайте авантюр.

Народні свята і прикмети

Чекаю, що 2019 рік, як для мене 
особисто, так і для всієї країни буде 

кращим: настане мир, з’явиться більше 
стабільності, покращиться фінансовий 
стан людей. А щодо конкретних планів, 
то надіюся, що в цьому році зможу 
придбати житло завдяки програмі 
“Гроші на виплату“, яка діє в нашій 
компанії для підтримки співробітників».

Іван Крикун, механік ТОВ  «Напої 
Плюс»:

Астрологи кажуть, що нас чекає дуже цікавий, насичений і важливий, а для багатьох на-
віть переламний рік. Представників більшості знаків Зодіаку чекають відчутні зміни чи 
то в особистому житті, чи в роботі. Не бійтеся: нове буде зі знаком «плюс».

ОВЕН
Вас чекає рік 
великих змін і 
здійснення мрій. 

ПРОГНОЗ НА 2019 РІК: ЧОГО ЧЕКАТИ, НА ЩО СПОДІВАТИСЯ? 




