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Еколог Дмитро Наумов розповів, 
від чого залежить рівень води в 
колодязях та її якість.
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Жашківський аграрно-техно-
логічний професійний ліцей 
отримав нові комп’ютери.
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10-річному Ростиславу Бер-
десу, сину загиблого на сході 
воїна, влаштували сюрприз 
на день народження.
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У лютому світ знову святкує 
Новий рік – китайський. Є привід 
згадати, як ми зустрічали 2019-й.

МЕДИЧНА РЕФОРМА

ВУкраїні продовжується реформуван-
ня медичної сфери. Однією з най-
більш гострих проблем цього про-

цесу стало забезпечення створених у ми-
нулому році центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги медичним обладнанням, 
зокрема приладами для проведення обсте-
жень, які за новими правилами мають бу-
ти безкоштовними для відвідувачів закла-
дів «первинки». «Мова йде у першу чергу 
про те діагностичне обладнання, яке по-
винне бути в кожному центрі первинної 
медико-санітарної допомоги і без якого з 
1 січня 2019 року такі установи не мають 
права на медичну практику. Наприклад, 
про гематологічний аналізатор крові», – 
пояснює Роман Кушніренко, керівник Цен-
тру первинної медико-санітарної допомо-
ги Жашківського району. Загалом, за його 
словами, для Центру необхідно було при-
дбати обладнання на суму близько 660 000 
гривень. Частина оснащення – два прилади 

загальною вартістю 250 000 гривень – уже 
з’явилася в установі. Посприяв цьому ке-
рівник соціальних проектів благодійного 
фонду «Нова Громада», директор із вироб-
ництва ТОВ «Напої Плюс», депутат Черкась-
кої обласної ради Віктор Погорілий – кошти 
на придбання дороговартісного діагностич-
ного обладнання, а саме автоматичного ге-
матологічного аналізатора крові та карді-
ографа, виділено БФ «Нова Громада». «Від 
імені всіх жителів району, від імені лікарів 
Центру щиро дякую фонду та Віктору Гри-
горовичу за допомогу у вирішенні такого 
вкрай важливого питання. Тепер у нас є 
можливість проводити більше 15 лабора-
торних аналізів крові, причому за годину 
прилад здатен опрацювати до 60 зразків 
біоматеріалу», – говорить головний лікар 
Центру Роман Кушніренко. До слів вдяч-
ності приєднується і керівництво Жашків-
щини, адже районному бюджету такі ви-
трати не під силу.  

НОВИНИ ЖАШКІВЩИНИ

У ЦЕНТРІ ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ – НОВА 
МЕДТЕХНІКА  

Цієї зими Жашківський район 
відзначає 75-ту річницю із 

дня звільнення від фашистських 
загарбників. Урочистості, під час 
яких жителі Жашківщини вшанували 
пам’ять усіх, хто віддав життя за 
здоров’я, боронячи нашу рідну 

землю від ворога, відбулися у січні. 
Благодійний фонд «Нова Громада» 
та редакція газети приєднуються до 
слів вдячності мужнім захисникам 
Вітчизни. Їхній незабутній подвиг 
назавжди у наших серцях, серцях 
дітей та онуків.  

Сучасне діагностичне обладнання установа отримала за 
сприяння депутата Черкаської обласної ради, керівника со-
ціальних проектів БФ «Нова Громада» Віктора Погорілого. 

75 РОКІВ ТОМУ НАШ КРАЙ ЗВІЛЬНИЛИ  
ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

ТОВ «НАПОЇ ПЛЮС» – 
У ТОП-100  НАЙБІЛЬШИХ 
ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Підприємство «Напої Плюс», 
виробничі потужності якого 

розташовані в Жашкові, увійшло 
до рейтингу ТОП-100 найбільших 
платників податків країни за сумою 
сплати податкових платежів до 
зведеного бюджету України у 2018 
році. За даними рейтингу, який 
складається Державною фіскальною 
службою України, у 2018 році 
підприємство перерахувало до 
державного та місцевого бюджетів 
647,4 мільйона гривень. У своїй 
категорії рейтингу – «Компанії, які 
займаються виробництвом міцних 
спиртних напоїв, а також вина і пива» 
– підприємство посіло сьоме місце. 

ПАРАФІЯНИ СКИБИНА ПЕРШИМИ НА ЧЕРКАЩИНІ 
ПЕРЕЙШЛИ ДО ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Цікаво, що рішення про перехід з Української православної церкви 
Московського патріархату до Православної церкви України (ПЦУ) 

жителі села,  переважна більшість із яких є парафіянами храму Святої 
великомучениці Параскеви, ухвалили ще до офіційного вручення томосу 
ПЦУ. Богослужіння у храмі продовжать вести церковнослов’янською 
мовою, однак із наступного року обіцяють проводити служби й українською 
– на прохання вірян. 

Лютий 2014 року став особли-
вим місяцем в історії України 
– його тяжкі 20-ті числа наза-

вжди вписані у сторінку боротьби 
українського народу за свою неза-

лежну державу. П’ять років потому ми 
продовжуємо боронити нашу зем-
лю від ворога, але тепер нам додає 
мужності і рішучості подвиг геро-
їв Небесної сотні, тепер ми сильні 
і їхніми силою та звитягою. Вшано-
вуючи 20 лютого пам’ять людей, які 
першими у ХХІ столітті, у нерівному 
бою, віддали своє життя за наш но-
вий шлях, обіцяймо собі і їм, що ми не 
звернемо з тієї дороги і зробимо свою 

країну по-справжньому вільною, роз-
виненою, сильною. Такою, заради якої 
ми свого часу вийшли на сотні май-
данів Революції гідності по всій краї-
ні і за щасливе майбутнє якої і зараз 
платять життям та здоров’ям найкра-
щі сини і доньки України. Пам’ятаймо 
цей подвиг! Пам’ятаймо, заради чого 
боролися і боремося! Пам’ятаймо, яка 
велика ціна перемоги! Слава Україні! 
Її героям слава!

ВШАНУЙМО ПАМ’ЯТЬ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Віктор   
Погорілий,  
керівник  
соціальних  
проектів  
БФ «Нова Громада»

У ЖАШКОВІ ВІДКРИТО 
«СКАЛЬНИК» 
У Жашківському дитячо-юнацькому 
клубі фізичної підготовки 
Жашківської міської ради 
почала працювати нова зона для 
тренування – стіна для скелелазіння. 
Її висота – три метри, довжина – 

дев’ять метрів. «Завдяки власному 
міні-скеледрому члени нашого 
туристичного клубу “Блудний 
грунь“ відтепер зможуть активно 
тренуватися навіть узимку», – 
говорить методист ДЮКФП і 
наставник юних туристів Сергій 
Сорокін. А нещодавно жашківський 
«скальник» став ще й арт-об’єктом. 
Творці тренувальної бази вирішили, 
що вона потребує яскравих барв 
і запросили для розпису стіни 
художника і майстра витинанки 
Тараса Крамаренка, який зобразив 
на ній скелі, краєвиди Кавказьких 
гір і струмки.

ЮНІ ЖАШКІВЧАНИ ПЕРЕМОГЛИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ 
ФЕСТИВАЛІ З РОБОТОТЕХНІКИ

Наприкінці січня відбувся третій регіональний фестиваль із робототехніки 
First LEGO League, у якому взяли участь понад 500 школярів із Черкаської 

і Миколаївської областей та Києва. На змагання, які були присвячені темі 
«Вперед, на орбіту!», їздили і команди Жашківської спеціалізованої школи 
№ 1. Додому наші юні інженери та винахідники повернулися з перемогою: 
команда Small Robots здобула І місце у номінації «Найміцніша LEGO-
модель». До речі, придбанню робототехніки для школи № 1 у минулому 
році сприяв, зокрема, і депутат Черкаської обласної ради Віктор Погорілий. 
А БФ «Нова Громада», керівником соціальних проектів якого є Віктор 
Григорович, допомагав із облаштуванням приміщення LEGO-кабінету.
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Нещодавно ліцей відкрив нову спеціальність – почав готу-
вати операторів з обробки інформації та програмного за-
безпечення. І постало питання придбання комп’ютерів. 

Жашківський аграрно-техноло-
гічний професійний ліцей діє 
вже більше 40 років. І весь 

цей час заклад прагне навчати учнів 
насамперед затребуваним професіям. 
Так, нещодавно в ліцеї з’явилася 
нова спеціальність – оператор з 
обробки інформації та програмного 
забезпечення. Але із введенням нової 
спеціальності з’явилася і нова проблема: 
комп’ютерів у закладі було тільки 
вісім, а середня наповнюваність груп 
– 23–25 учнів. Тож дітям доводилося 
займатися по двоє–троє або по 
черзі. Керівництво закладу почало 

АКТУАЛЬНО

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ КІЛЬКІСТЬ ВОДИ В 
КОЛОДЯЗЯХ ТА ЇЇ ЯКІСТЬ? ПОЯСНЮЄ ЕКОЛОГ  

ДОБРІ СПРАВИ 

Нову сучасну техніку  
навчальному закладу  
передав благодійний фонд  
«Нова Громада».

ПЛАНШЕТИ 
ДЛЯ ШКОЛИ  
№ 5 ЖАШКОВА

Другий семестр для учнів та вчителів 
Жашківської загальноосвітньої 

школи № 5 розпочався із приємного 
подарунку – БФ «Нова Громада» передав 
закладу десять планшетів. Це вже друга 
подібна доброчинна акція фонду на 
підтримку школи: у жовтні минулого 
року благодійники передали школі 
перші 12 планшетів. «Ми вирішили 
продовжити добру справу і придбати 
ще одну партію техніки, щоб у дітей та 
педагогів було більше можливостей для 
ефективного навчального процесу», – 
сказав керівник соціальних проектів 
фонду Віктор Погорілий, передаючи 
планшети директору закладу Наталії 
Сухоносовій. У 2018 році для допомоги 
школам та дитячим садкам Жашківщини 
БФ «Нова Громада» виділив понад 197 
000 гривень. Підтримка закладів освіти 
району, за словами керівництва фонду, 
залишиться пріоритетом для «Нової 
Громади» і в цьому році.

Наприкінці минулого року 
відомий у районі ансамбль 
гармоністів узяв участь у 
великому фестивалі.

4000 ГРИВЕНЬ – 
НА ПОЇЗДКУ 
ГАРМОНІСТІВ  
НА КОНКУРС

Зразковий  дитячий ансамбль 
гармоністів під керівництвом 

заслуженого працівника культури 
України Івана Сухого став учасником 
ювілейного V Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Сяйво 
ПервоЦвітів», який відбувся в Києві 
15 грудня 2018 року. На конкурсі 
жашківські артисти зіграли 11 
музичних творів і вийшли до фіналу, де  
змагалися з ансамблем акордеоністів 
із Борисполя та в результаті отримали 
гран-прі фестивалю. За підсумками 
конкурсу дипломами І ступеня були 
відзначені: дует Дмитра Степанюка 
і Софії Бондар, Ярослав Маловічко, 
Андрій Мамула. Дипломи ІІ ступеня 
привезли: Олександр Дрозденко, 
Павло Врочинський, брати Олег та 
Дмитро Оверчуки. Дипломом ІІІ ступеня 
нагородили Віталія Уросова. Подякою та 
дипломом у номінації «Битва титанів» 
відзначили і керівника колективу Івана 
Сухого. Організувати поїздку артистів 
на фестиваль допоміг зокрема і 
благодійний фонд «Нова Громада», 
виділивши 4000 гривень. 

Оскільки питання кількості та якості води постійно в полі зору жашківської громади, ми вирішили запросити 
до розмови експерта, щоб отримати фахові відповіді.  

На запитання стосовно води, які 
найбільше хвилюють жителів 
міста, редакція попросила 

відповісти Дмитра Наумова, еколога  
підприємства «Напої Плюс».  

1Давайте почнемо з обміління 
колодязів – що може його 

спричинити?
– Перш ніж відповісти на запитання, 
розповім коротко про особливості 
залягання підземних вод у нашій 
місцевості. На Жашківщині, як і 
загалом на Правобережній Україні, 
після двох метрів родючого ґрунту 
йдуть майже 30 метрів глини, 
у яку просочується дуже мало 
води, а після глини починається 
граніт, який взагалі пропускає 
воду тільки тоді, коли в ньому є 
тріщини. До чого це призводить? 
До того, що хоча в нас випадає 
багато опадів, углиб просочується 
дуже мало води. Для порівняння: 
на Лівобережжі після родючого 
шару ґрунту йде великий шар 
піску, який і добре пропускає, і 
добре втримує воду. У результаті 
свердловина глибиною 30 метрів у 
нас дасть 10 кубів води за годину (і 
це вже добре), на Лівобережжі – 50 
кубів за годину. І якщо на Лівобережжі 
для потреб сім’ї більш ніж достатньо 
свердловини 15-метрової глибини, 
то нам, щоб отримати приблизно 
такий же об’єм води, потрібні 30 
метрів. Наступний момент – об’єми 
споживання води. 20 років тому ми 
здебільшого діставали воду зі своїх 
колодязів відрами, сьогодні ж качаємо 
насосами з такою інтенсивністю, що за 
півтори хвилини з відкритого крану 
витікає 10 л води. З 1980-х років 
кількість споживання води населенням 
Жашкова зросла втричі, хоча людей 
стало менше. Не забуваймо й те, що 
колодязь наповнюється з басейну 
площею всього 100 м2. І якщо 35 
років тому ці 100 м2 «збирали» воду 
для одного колодязя, то сьогодні – 
для трьох-чотирьох (у кожному дворі 
свій). Важливу роль відіграє також 
підхід до облаштування колодязя – 
недарма пошук вдалого місця для 
криниці завжди вважався мистецтвом. 
Сьогодні, на жаль, цим займаються 
чимало непрофесіоналів, при тому 
що іноді помилятися можуть навіть 

спеціалісти. У нас у компанії було два 
випадки, коли свердловину довелося 
бурити по-новому поруч. Не попали 
в правильне місце – і не було води. 
На кількість води в колодязі впливає 
і його замуленість. Випадки, коли 

скаржаться, що води стало мало, а 
потім з’ясовується, що із трьох метрів 
водного шару один метр це мул, 
зустрічаються в моїй практиці досить 
часто.   

2 Чи може діяльність заводу 
спричинити зменшення рівня 

води в колодязях?
– На це запитання можна відповісти 
тільки після проведення детального 
аналізу, тому у 2017 році наше 

підприємство замовило дослідження 
із залученням науковців. Відкачували 
воду зі свердловин, заміряли рівень 
води, швидкість його падіння тощо. 
А потім порівнювали отримані дані 
з показниками видобутку води 

молокозаводом, який свого часу 
працював неподалік від місця, де 
зараз розташовані наше виробництво 
(молокозавод – підприємство, яке 
споживає дуже багато води, адже щоб 
отримати 1 л молока, необхідно добути 
4 л води). Після проведення наукового 
дослідження та порівняння падіння 
рівня води у 1980-х роках, коли активно 
працював молокозавод, і сьогодні 
порахували орієнтовний об’єм 

води, який ми можемо добувати, не 
спричиняючи жодного непоправного 
впливу на водні горизонти.  Між іншим, 
зараз ми добуваємо тільки дві третіх 
цього дозволеного об’єму. 

3 Про кількість води  
поговорили, давайте тепер 

про якість. І тут не можемо не 
спитати: куди завод скидає 
стічну воду?
– Нашу стічну воду приймає 
водоканал. І як і решту стічної 
води міста направляє у спеціально 
облаштовані фільтраційні поля, 
оскільки очисних споруд Жашків 
поки що не має. Напевно, треба 
більше розказати про фільтраційні 
поля, оскільки для багатьох 
це щось однозначно страшне. 
Насправді при правильному 
облаштуванні та експлуатації – 
коли водоканал слідкує за якістю 
стічної води, а фільтраційне поле 
функціонує за всіма правилами 
(грамотно облаштоване, а вода 
ефективно очищається за 
допомогою мікроорганізмів та 
насаджень очерету), – у воді на 
виході  з поля вже живе риба. Але, 
звичайно, ми чекаємо будівництва 

в місті очисних споруд. Щойно ми 
дізналися, що в Жашкові починають 
рухатися в цьому напрямі, ми надіслали 
запит із проханням повідомити нам 
деталі проекту, щоб підприємство 
змогло вчасно підготуватися до роботи 
в нових умовах. У першу чергу нас 
цікавлять вимоги до якості стічної води, 
адже нам треба переконатися, що ми 
вкладатимемося у встановлені норми. 
Відповіді на наш лист поки немає. 

3
спитати: куди завод скидає 
стічну воду?
– Нашу стічну воду приймає 

допомогою мікроорганізмів та 

звичайно, ми чекаємо будівництва 

шукати шляхи дообладнання кабінету. 
«Звернулися до депутата Черкаської 
обласної ради і керівника соціальних 
проектів благодійного фонду “Нова 
Громада“ Віктора Погорілого, і він не 
відмовив нам», – розповідає директор 
ліцею Михайло Філіповський, показуючи 
клас із 15 новенькими комп’ютерами, 
придбаними за кошти із депутатського 
фонду Віктора Григоровича (50 000 
гривень). За допомогу депутату вдячний 
не тільки директор, а і вчителі та учні, 
які зразу помітили, наскільки техніка 
покращила навчальний процес: тільки-
но діти отримали можливість працювати 

кожний за своїм комп’ютером, зросла 
якість виконання практичних завдань. 
«Це далеко не перша допомога 
Віктора Григоровича нашому закладу. 
Минулого року БФ “Нова Громада“, 
соціальні проекти якого очолює Віктор 
Погорілий, встановив нам системи 
очищення води, що коштувало 

76 000 гривень, і виділив кошти на 
встановлення металопластикових 
вікон у гуртожитку. А ще свого часу 
Віктор Григорович сприяв тому, 
щоб у ліцеї відкрилась спеціальність 
лаборанта. До речі, працівників цієї 
професії в Україні готує тільки наш 
ліцей», – додає Михайло Філіповський. 

Директор 
ліцею 

вдячний  
за допо-

могу.

ЖАШКІВСЬКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ ОТРИМАВ ДОПОМОГУ ВІД ДЕПУТАТА

 Тільки 17 днів протягом 2018 року видобуток води 
ТОВ «Напої Плюс» перевищив обсяг 1000 м3 на добу. Хоча 
відповідно до дозволу на спеціальне водокористування № 
Укр-590-А/Чрк від 20.11.2015 року, який діє до 05.12.2020 
року, підприємству погоджений видобуток підземних 
вод обсягом 299,967 тис. м3 на рік, або 1100,480 м3  
на добу. А відповідно до дозволу на спеціальне  
користування надрами № 6185 від 17.02.2017 року, який 
діє до 17.02.2037 року, та пошукових робіт, виконаних 
науковими установами, Жашківське родовище підземних вод  
(ділянки 1 і 2) здатне забезпечувати видобуток 558,815 
тис. м3 на рік, або 1531 м3 на добу, без непоправного 

впливу на водні горизонти.
 214 тис. м3 підземної води із 9 свердловин видобуто 
ТОВ «Напої Плюс» у 2018 році. 

 Більш ніж 10 лічильників щодоби здійснюють облік 
добутої підприємством підземної води.

 За 15-ма показниками щоквартально контролюється 
державними установами якість стічної води підприємства.

 За 22-ма показниками щоквартально контролюється 
державними установами якість води в кожній із 9-ти 
свердловин підприємства.

 За 7-ма групами показників раз на місяць контролюється 
якість води лабораторією заводу.

Цифри та факти
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Наприкінці минулого року, 
12 грудня, молодшому 
сину Олександра Бердеса 

Ростиславу виповнилося десять років.  
Побратими його батька вирішили 
організувати хлопчику приємний 
сюрприз. 

За ініціативи ветеранів війни на 
сході України Жашківського району,  
за підтримки міського голови  
Жашкова Ігоря Цибровського та 
благодійного фонду «Нова Громада» 
і за участі військового комісара 
Жашківського районного військового 
комісаріату Валерія Коврика Ростислава 
Бердеса привітали з першим ювілеєм 
просто під час уроку. У подарунок 

ДОБРІ СПРАВИ

Герої живуть у пам’яті вдячного народу. Не забуває про тих, хто пролив кров за наше мирне життя,  
і громада Жашківщини, виявляючи особливу увагу до сімей своїх захисників. Зокрема і до сім’ї жашківчанина  
Олександра Бердеса, який загинув на сході України у 2015 році.

«ОБІЦЯЮ ГІДНО НОСИТИ СВОЄ ПРІЗВИЩЕ!»

НОВИНИ ОБЛАСТІ

ЯК НА ЖАШКІВЩИНІ СВЯТКУВАЛИ 
НОВИЙ РІК І РІЗДВО 

ФОТОРЕПОРТАЖ

У лютому світ знову зустрічає Новий рік – тепер уже за китайським календарем. Здається, це непоганий привід 
згадати, як жителі міста та району святкували прихід 2019 року, колядували на Різдво, щедрували на Маланки 
та засівали на Василя. Тим більше що про це ми ще не встигли вам розповісти. Дивіться найбільш пам’ятні та 
цікаві моменти зимових свят у нашому фоторепортажі.  

В області реалізується про-
грама пільгового кредиту-
вання придбання житла для 
захисників України.

ПІЛЬГОВІ 
КРЕДИТИ 
НА ЖИТЛО 
ДЛЯ АТОВЦІВ

Обласна програма забезпечення 
учасників АТО та членів їхніх 

сімей житлом на період до 2020 року 
ухвалена ще в 2015-му і реалізується 
спільно з Черкаським регіональним 
управлінням Державного фонду 
сприяння молодіжному житловому 
будівництву. Минулого року на одному із 
засідань сесії Черкаської обласної ради 
депутати внесли зміни до програми, 
завдяки яким претендувати на 
забезпечення житлом у її межах відтепер 
можуть і бійці-добровольці. Програмою 
передбачено співфінансування з 
місцевого та обласного бюджетів – 90 
% та 10 % відповідно. У середньому 
щомісячна плата за умовами кредиту 
становить 1–2 тисячі гривень. З кожним 
роком програма набуває популярності: 
якщо у 2016-му у кредит було придбано 
дві квартири, то у 2017-му – уже 18, а у 
2018-му – 21. На початок цього року 
зареєстрували вже 382 осіб, які бажають 
взяти кредит за програмою.

Усього орендарі паїв відпо-
відно до договорів мають 
виплатити жителям регі-
ону 2 млрд 797 млн гривень. 

ВЛАСНИКИ  
ПАЇВ ОТРИМАЛИ  
2,69 МЛРД ГРН  
ОРЕНДИ

Найвища вартість оренди одного 
гектара землі в Звенигородському 

(4368 грн), Корсунь-Шевченківському 
(4138 грн), Городищенському (4126 грн), 
Золотоніському (4135 грн), Драбівському 
(4075 грн) і Катеринопільському 
(4034) районах. Найменше платять 
у Монастирищенському (2433 грн), 
Смілянському (2437 грн) і Черкаському 
(2723 грн). Середній розмір орендної 
плати на Черкащині сьогодні становить 
3557 грн за гектар. За підсумками 2017 
року в області за гектар орендованої 
землі в середньому платили 2962 грн, 
а у 2016 році – 2253 грн. Власники 
земельних ділянок, які розташовані на 
території Черкаської області, станом 
на 31 грудня 2018 року передали 
орендарям у користування землі 
загальною площею 786 тис. га.

4000 ГРИВЕНЬ – 
НА ПОЇЗДКУ 
ГАРМОНІСТІВ  
НА КОНКУРС

цікаві моменти зимових свят у нашому фоторепортажі.  
Уже втретє в 

центрі Жашкова 
до зимових свят 

встановили 
шопку – повітку 
із сюжетом про 

народження 
Христа. Її 

відкриття 
традиційно 

супроводжува-
лося вертепним 

дійством, яке 
організували 

педагоги та 
вихованці 

Будинку дитячої 
та юнацької 

творчості.

Новорічні 
подарунки 
від БФ «Нова 
Громада» 
отримали діти-
сироти та діти,
позбавлені 
батьківського 
піклування, які
навчаються в 
Жашківському 
аграрно-
технологічному 
професійному 
ліцеї. Хлопці 
та дівчата 
були вдячні за 
привітання.

Загалом до 
новорічних 

свят БФ «Нова 
Громада» 

підготував 
750 солодких 

подарунків. 
Смачні 

цукерки під 
Новий рік 
отримали  

вихованці всіх 
шести дитячих 

садочків 
міста, а також 

Жашківського 
міського 
будинку 

культури.
Ранок 14 січня у Жашківській міській раді почався з віншування 

вихованців дитячого садка № 6. Хлопчики старанно вітали господарів 

із Новим роком і щедро засівали на щастя.

У 2018 році до нашої облас-
ті приїхали 1,26 мільйона 
туристів, на 6,8 % більше, 
ніж у 2017-му. 

ЧЕРКАЩИНУ 
ВІДВІДАЛИ  
ПОНАД 1 МЛН 
ТУРИСТІВ

Про це повідомляє департамент 
регіонального розвитку Черкаської 

обласної державної адміністрації. 
Приємно, що потік туристів та 
екскурсантів до нашого краю зростає 
з кожним роком: у 2016-му Черкащину 
відвідали 840 тисяч туристів, а у 2017-
му – 1,18 мільйона осіб, у 2018-му – ще 
більше. Результат – сума надходжень 
від сплати туристичного збору сягнула 
724 тисяч гривень, це більше показників 
попереднього року на 32,7 %.

хлопчик отримав футбольні  
бутси і всю футбольну амуніцію,  
а також солодощі від 
фонду «Нова Громада».  
Юний ювіляр дуже зрадів 
подарункам, адже не перший рік 
серйозно захоплюється спортом, 
зокрема займається дзюдо, має  
23 медалі та кубок, є чемпіоном 
області і призером України.  
Дякуючи за подарунки, Ростислав 
пообіцяв, що гідно носитиме своє 
прізвище Бердес, захищатиме свою 
сім’ю і свою країну, стане опорою  
для мами. Побратими ж батька 
нагадали хлопчику, щоб він не забував,  
що батько завжди поруч із ним  

як янгол-охоронець і пишається 
тим, яким мужнім і сильним, чесним 
і принциповим росте його син. 
Ветерани підкреслили, що вважають 
своїм обов’язком підтримувати  
родину земляка, який загинув, 
захищаючи рідну землю від ворога,  
і сподіваються бути добрими 
старшими друзями для Ростислава.  
До привітань на адресу іменинника 
приєдналася і представник 
благодійного фонду «Нова Громада» 
Валентина Турська, яка побажала 
хлопчику мати багато вірних  
друзів, вирости справжнім  
чоловіком та стати щасливою 
людиною.  

Частину 
новорічних 
подарунків 
малечі 
Жашківщини 
від БФ «Нова 
Громада» дітям 
вручив особисто 
керівник 
соціальних 
проектів фонду 
Віктор Погорілий.
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 ЦІКАВО

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ ТА ЩИРЕ ПРАГНЕННЯ ДОПОМОГТИ 
ЛЮДЯМ І СВОЇЙ БАТЬКІВЩИНІ
Днями ми отримали на електронну пошту два листа, автори яких просили опубліку-
вати їхні слова вдячності на адресу волонтерів БФ «Нова Громада».

25 лютого Сійте на розсаду 
огірки, помідори, перець, 
баклажани, у теплиці – редис, 
цибулю, моркву, петрушку, 
селеру. Хороші дні для посадки 
однорічних, багаторічних і 
бульбоцибулинних квітів. 
26–27 лютого Можна вносити 
органічні добрива. Квітникарям 
радять укорінювати живці та 
висаджувати виткі квіти. Обрізку 
саду відкладіть на день-два.
28 лютого У теплиці сіють 
зелень, редис, моркву, буряк. 
У саду можна спилювати сухі 
гілки та щепити дерева.

1–2 березня У теплиці сіють 
зелень, редис, моркву і буряк. 
Добре пікірувати сіянці. Вдалі дні 
для посадки бульбоцибулинних 
квітів і щеплення дерев.
3–4 березня Не варто нічого 
сіяти, саджати і пересаджувати. 
А ось для обрізки сухих гілок у 
саду час сприятливий.
5–7 березня Молодик. 
Напередодні, у день молодого 
Місяця та зразу після нього 
краще не чіпати рослини.
8–9 березня У ці дні рослини 
дуже чутливі до пошкоджень, 
тому відкладіть посів, посадку, 

пересадку, пікірування, пасинку-
вання і підживлення. 
10–12 березня Вдалі дні для 
замочування насіння, сівби 
на розсаду огірків, томатів, 
перцю, баклажанів, капусти. У 
теплиці сіють редис і зелень. 
Сприятливий час для посадки 
однорічних і багаторічних квітів. 
Добре в ці дні дістати картоплю 
для пророщування.
13–14 березня Сійте кріп, кінзу, 
квасолю, редис та ампельні квіти. 
Можна пересаджувати рослини, 
а от з обрізкою плодових дерев 
краще почекати.

15–16 березня Місяць у дуже 
родючому знаку Рака, тому 
можна все саджати і сіяти.
17–18 березня Несприятливий 
час для посіву більшості овочевих 
культур. Виняток: салат і базилік. 
Не варто чіпати плодові дерева.
19–20 березня Пікіруйте і 
пересаджуйте сіянці, сійте 
однорічні квіти.
21 березня Повний Місяць. Не 
працюйте з рослинами.
22 березня У теплиці сіють 
редиску та моркву. Можна 
пересаджувати рослини, 
висаджувати розсаду.

23–24 березня Можна все сіяти, 
у тому числі на розсаду, а також 
висаджувати у теплицю розсаду 
томатів та огірків.
25–27 березня Не варто 
пасинкувати, пікірувати, 
прищипувати, обрізати рослини.
Можна саджати бульбоцибулинні 
та виткі квіти, саджанці дерев.
28–29 березня Добре сіяти все, 
у чого цінується корінь (моркву 
буряк тощо). Хороші дні для 
посадки багаторічних квітів.
30–31 березня З рослинами 
краще не працювати. Можна 
прибирати поросль у саду.

Місячний календар квітникаря, садівника, городника

Народні свята і прикмети
28 лютого 

Онисима-
зимобора 
Цього дня не 
загадували на 
майбутнє, бо 
задумане може не 
справдитися.

9 березня 
Обретіння 
За повір’ям, цього 
дня не слід прати 
(щоб не налякати 
весну) і краще 
раніше лягти 
спати.  

21 лютого у світі відзнача-
ють міжнародний день рід-
ної мови. Дату встановила 
ЮНЕСКО у 2000 році. 

7 НЕЙМОВІР- 
НИХ ФАКТІВ  
ПРО 
УКРАЇНСЬКУ 
МОВУ

Знагоди пам’ятної дати ми зібрали 
кілька фактів про нашу рідну 
українську мову – прочитайте, 

вони вас точно здивують! 

1 За лексичним запасом найбільш 
близькою до нашої мови є 

білоруська – 84 % спільної лексики, 
далі йдуть польська і сербська (70 % і 
68 % відповідно) і лише потім – російська 
(62 %). Якщо порівнювати фонетику і 
граматику, то українська мова має від 
22 до 29 спільних рис із білоруською, 
чеською, словацькою  та польською 
мовами, тоді як із російською тільки 11.  

2 На мовному конкурсі, який 
відбувся в Парижі у 1934 році, 

українську мову визнано третьою 
найбільш красивою мовою у світі 
(після французької та перської) за 
такими критеріями, як фонетика, 
лексика, фразеологія та будова речення. 

3 За різними даними, українська 
займає 25-е або 32-е місце 

за кількістю носіїв серед 
найпоширеніших мов у світі. Для 36–
37,5 мільйона людей українська мова є 
рідною. Загалом у світі 41–45 мільйонів 
осіб володіють українською.

4В українській мові найбільша 
кількість слів починається на 

літеру «П», а найменш уживаною 
літерою є «Ф».  

5 Перші слова з української мови 
були записані в 448 р. н. е. Тоді 

візантійський історик Пріск Панікійський 
перебував на території сучасної України 
в таборі володаря Аттіли і записав слова 
«мед» і «страва».

6 В українській безліч синонімів. 
Наприклад, слово «горизонт» має 12 

синонімів: обрій, небозвід, небосхил, 
крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, 
виднокруг, видноколо, виднокрай, 
небокрай, овид.

7 За межами Європи українська 
мова має напівофіційний статус в 

округу Кук штату Іллінойс у США.

12 березня 
Прокопа-
Перезимника  
Якщо можна 
відкласти початок 
довгої дороги и 
подорожі, то варто 
це зробити. 

14 березня 
Явдохи 
Цього дня в оселю 
заносили трохи 
чистого снігу, щоб 
вмитися талою 
водою та напоїти 
нею тварин.

15 березня 
Федота 
Цього дня 
намагалися 
утримуватися 
від розваг, 
поганих думок та 
лихослів’я.

Ї

АРМІЯ УКРАЇНИ З НАРОДОМ, А НАРОД – ЗІ СВОЇМ ВІЙСЬКОМ!» – 
ці слова сьогодні знаходять підтвердження в безлічі мужніх вчинків воїнів та 
стремлінні тисяч людей допомогти захисникам Вітчизни. І один із таких яскравих 
прикладів взаємоповаги і підтримки – стосунки Спілки учасників АТО Жашківщини 
та волонтерів благодійного фонду «Нова Громада». Уже кілька років фонд є 
добрим другом і надійним помічником нашого об’єднання. З яким би проханням 
ми не звернулися до представників «Нової Громади», у тому числі особисто до 
керівника соціальних проектів Віктора Григоровича Погорілого, завжди отримуємо 
підтримку – і коли збираємо допомогу бійцям на схід, і коли просимо підтримати 
спілку  та її учасника тут, на мирній Жашківщині. Думаю, не всі читачі газети «Нова 
Громада» знають, що багаторічна волонтерська діяльність представників фонду 
неодноразово відзначалася нагородами. Віктора Григоровича, наприклад, у 
2016 році нагороджено відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в 
антитерористичній операції», у 2017 році – нагрудним знаком «Волонтер України» 
Всеукраїнського об’єднання «Країна», а у 2018-му – Подякою за активну громадську 
позицію, участь у реалізації важливих соціальних програм і сприяння патріотичного духу у суспільстві (нагорода вручена Черкаським контактним центром 
до Міжнародного дня волонтера). У 2017 році відзначено наполегливу працю ще одного представника фонду – волонтера Валентину Турську, яка отримала 
медаль «За гідність та патріотизм» Всеукраїнського об’єднання «Країна». Ми, члени Спілки учасників АТО Жашківщини, пишаємося знайомством із такими 
небайдужими людьми, справжніми патріотами. І висловлюємо всім представникам фонду величезну вдячність за підтримку. Ваша праця допомагає країні 
наблизити час перемоги, а всім, хто був на війні, – не втратити віру в людей і віднайти сили будувати мирне життя на мирній землі. Дякуємо за підтримку! 

Василь Якименко, голова Спілки учасників АТО Жашківщини 

вати їхні слова вдячності на адресу волонтерів БФ «Нова Громада».
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ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ, хочу на сторінках вашої газети подякувати за допомогу директору з виробництва підприємства «Напої Плюс» і керівнику соціальних 
проектів благодійного фонду «Нова Громада» Віктору Григоровичу Погорілому та всьому колективу, який він очолює. Свого часу я, людина похилого віку, 
звернувся до Віктора Григоровича за підтримкою, коли почало підводити здоров’я. Мені не відмовили, допомогли підлікуватися і почуватися краще. З тих 
пір я не перестаю дякувати за те, що у нелегкий момент люди підставили мені плече. І хочу, щоб більше моїх земляків знали про таку багату на доброту 
людину, як Віктор Григорович. У нього є рідкісний дар щиро піклуватися про оточуючих, стаючи для багатьох справжнім янголом-охоронцем. При цьому 
він має надзвичайно глибокі знання, які не шкодує вкладати в розвиток як нашої маленької батьківщини та її жителів, так і всієї країни. Не дивно, що доля 
розпорядилася  так, що Віктор Григорович очолює виробництво, де головне значення має одне з найбільших багатств Жашківщини – наша знаменита 
смачна вода. Як джерельна вода дарує стомленій людині живильну прохолоду, так і благодійний фонд, який створений на підприємстві під керівництвом 
Віктора Григоровича, стає для багатьох людей надією у хвилини розпачу. Нашу смачну водичку відкрили 70 років тому – коли працівники фірми, яка будувала 
дорогу Київ – Одеса, викопали поруч із будівництвом криничку. Тоді жашківська вода стала джерелом сил та енергії для перехожих та тих, хто проїжджав 
новим шляхом, а сьогодні завдяки їй ми маємо таке потужне виробництво, яке забезпечує роботою не тільки жашківчан, а й жителів району. Щиро бажаю 
підприємству і його колективу подальшого процвітання, а керівнику – зустрічати на своїй життєвій дорозі тільки таких порядних і добрих людей, як він.

З повагою, Іван Михайлович Кловак із Жашкова 




