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Виробничі потужності ТОВ «Напої 
Плюс»: ми дізналися цікаві факти 
про новий завод у Жашкові.

НОВА
ГРОМАДА

ІНФОРМАЦІЙНА 
ГАЗЕТА 
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Популярний суспільно-культур-
ний проект Ukraїner розповів світу 
про наших гармоністів.

№35

Три історії кохання, які 
розпочалися зі службового 
роману. Герої – працівники 
ТОВ «Напої Плюс».

С. 3

Волонтери Жашківського 
краю отримали нагороди від 
військових зі сходу України.

НОВИНИ РАЙОНУ

На Жашківщині вирішили створити 
Комісію з координації дій щодо 

захисту і безпечного розвитку 
бджільництва в районі. Мета – зробити 
все можливе, щоб захистити популяцію 
бджіл від отруєння пестицидами 
та отрутохімікатами. Ця проблема 
надзвичайно актуальна для всієї 
України, у тому числі і для нашого 
району. Фактів отруєння і загибелі 

комах внаслідок неправильного 
використання аграріями засобів 
захисту рослин – чимало. Явище 
– загрозливе. Тому в районі 
прийнято рішення узгоджувати з 
товаровиробниками плани-графіки 
застосування пестицидів і агрохімікатів 
у розрізі господарств та інформувати 
власників пасік про застосування 
засобів захисту рослин.

Цього року під час традиційного 
весняного озеленення міста в 

різних куточках Жашкова з’явилося 
100 молоденьких сосен. Саджанці 
хвойних подарували представники 
Чорноморського Українського козацтва 

за ініціативи Сергія Гнатюка та Петра 
Скорка. Дерева висадили в зелених 
зонах Жашкова та біля пам’ятників. 
Учасники акції сподіваються, що 
сосенки приживуться і радуватимуть 
не одне покоління містян.

РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В РАЙОНІ: АКЦЕНТ – НА БЕЗПЕКУ
ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА: У ЖАШКОВІ РОСТИМУТЬ 
100 «КОЗАЦЬКИХ» СОСЕН

УЧНІ ШКОЛИ № 1 ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ПРОЕКТУ 
«ВІДКРИВАЙ УКРАЇНУ»  

ЗАХИЩАТИ 
СЛАБШИХ ‒ НАШ 
ОБОВ’ЯЗОК!

ТУРБУЄМОСЯ ПРО БЕЗПРИ-
ТУЛЬНИХ ТВАРИН РАЗОМ

Міська влада розпочала співпрацю 
з командою Міжнародного 

благодійного фонду «4 лапи». 
Реалізований спільно з волонтерами 
фонду проект регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманним 
способом допоможе вирішити одну 
з гострий проблем Жашкова. Перший 
візит представників фонду до нашого 
міста відбувся у другій половині 
квітня.   Волонтери відловлювали 
тварин-безхатьок, стерилізували і 
вакцинували проти сказу. 

Учервні прогре-
сивна спільнота 
світу відзначає 

дві вкрай важливі дати 
– Міжнародний день за-
хисту дітей 1 червня та 
Міжнародний день за-
хисту людей похилого 
віку 15 червня. Напевно, 
символічно, що ці дві со-
ціальні акції запланова-
ні на один місяць, адже і 

перша, і друга дати – нагадування нам, 
активній частині суспільства, про один 
із найголовніших наших обов’язків – 
обов’язок ставати на захист слабших і 
підтримувати тих, хто не може обійти-
ся без уваги та піклування. У дні між та-
кими важливими датами я хочу звер-
нутися до всіх читачів нашої газети, до 
всіх жашківчан: друзі, дорослість люди-
ни, дорослість нації, дорослість країни 
перевіряється одним простим іспитом 
– іспитом на гідне ставлення до дітей і 
до людей похилого віку. Дуже хочеться, 
щоб ми всі завжди на відмінно склада-
ли цей екзамен, і щоб у нашій країні ді-
ти росли щасливими і здоровими, а літ-
ні люди мали гідне, забезпечене життя, 
сповнене не журбою і матеріальними 
негараздами, а яскравими пам’ятними 
моментами. Нам багато чого слід зро-
бити для досягнення цієї мети, попере-
ду багато роботи, але я переконаний: 
разом ми досягнемо мети!

Віктор 
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова 
Громада»

У
дві вкрай важливі дати 
– Міжнародний день за-
хисту дітей 1 червня та 
Міжнародний день за-Віктор Зтрагічної ночі 26 квітня 86 року минули довгі три десятиліття. На випаленій 

Чорнобилем землі виросли нові ліси. Природа починає одужувати, але є те, 
що не вилікують жодні ліки, – біль людей, котрі через аварію на ЧАЕС втрати-

ли рідних. «До них – до дружин, чоловіків і дітей ліквідаторів, яких уже нема серед 
нас, – ми звертаємося з такими ж щирими словами безмежної вдячності і поваги, 
як і до живих героїв двобою людини з атомом. На їхню долю випало випробуван-
ня страшною втратою, і ми не маємо права забувати цю велику жертву», – так во-
лонтери БФ «Нова Громада» Валентина Турська та Наталія Сухоносова прокомен-
тували акцію на підтримку вдів та вдівців ліквідаторів, організовану фондом до Дня 
Чорнобильської катастрофи. Представники «Нової Громади» відвідали 38 дружин 
і чоловіків померлих ліквідаторів із Жашківської ОТГ. Причому завітали в гості не 
з порожніми руками: кожна родина отримала продуктові набори, до яких волон-
тери не забули вкласти смачні паски, адже акція проводилася перед Великоднем.

Сьогодні, коли Україну знову терзає війна, ми вже по-іншому сприймаємо біль 
наших дідів і прадідів, бабусь і прабабусь, життя яких спаплюжив фашизм у 
1940-х. Нині в Жашкові залишилося сім ветеранів Другої світової війни. Сім 

захисників, які ставали в бій із ворогом, а потім важкою працею піднімали з ру-
їн понівечену Україну. «Вклоняємося вам за цей подвиг! Ваша тогочасна самопо-
жертва стає зараз для нас прикладом справжнього патріотизму. У ХХ столітті ви 
вберегли Україну від одного ворога, у ХХІ-му – прийшов наш час захищати краї-
ну. Ми віримо, що переможемо, адже не схиляти голову перед злом ми вчилися 
у вас!» – із такими словами звернулися до ветеранів напередодні Дня перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні представники БФ «Нова Громада». За доброю 
традицією, з нагоди пам’ятної дати волонтери фонду Наталія Сухоносова, Вален-
тина Турська та Олена Хоменко завітали в гості до ветеранів Жашкова з квітами і 
подарунками – продуктовими наборами.

Для БФ «Нова Громада» друга половина весни – час, насичений спілкуванням: у квітні благодійники зустріча-
ються із сім’ями померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а у травні вітають ветеранів Другої світової війни. 

ВОЛОНТЕРИ БФ «НОВА ГРОМАДА» 
ВІДВІДАЛИ РОДИНИ…

ФОТОФАКТ

вирішення проблем житлового фонду. 
У цьому переконані члени тих ОСББ, 
які вже діють у Жашкові (їх близько 
15). «Звичайно, налаштувати людей на 
конструктивний діалог, а тим більше 
спонукати об’єднуватися і брати на 
себе відповідальність за свій будинок, 
складно, – говорить депутат ради 
Жашківської ОТГ, член ОСББ “Орхідея 
4“ Алла Васькевич. – Але іншого 
шляху немає». До речі, у Жашкові 
діє Програма підтримки діяльності 
ОСББ, яка, серед іншого, передбачає і 
фінансову підтримку об’єднань.

Залучення молоді до управління 
громадою – таке важливе питання

обговорили з міським головою
Жашкова Ігорем Цибровським 
старшокласники Жашківської 
спеціалізованої школи № 1, які 
беруть участь у всеукраїнському 
освітньому проекті «ВідкривайУкраїну». 
Організація плідної зустрічі із владою – 
одне із завдань проекту.

У ЖАШКОВІ СТВОРЕНО 
БЛИЗЬКО 15 ОСББ 

Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків – 

один із найефективніших способів 
створення комфортних умов для 
мешканців багатоповерхівок та 

…ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

…ВЕТЕРАНІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

Підготовлено за інформацією сайтів Жашківської райдержадміністрації та Жашківської міської ради.



Редакція газети «Нова Громада» 
завітала до ТОВ «Напої Плюс», 
щоб дізнатися більше про нові 

потужності підприємства. Нагадаємо: 
2017 року Група компаній «Нові 
Продукти», до складу якої входить ТОВ 
«Напої Плюс», придбала німецький 
пивний завод. Він був переміщений у 
Жашків, де протягом минулого року 
тривали будівництво приміщень та 
монтаж лінії з виробництва пива. Нові 
виробничі потужності включають 
пивоварню, бродильний цех, цех 
доброджування та дозрівання пива, 
устаткування для підготовки тари та 
обладнання для забезпечення якості 
продукції. Що ще цікавого варто знати 
про новий завод?   
 Сучасне обладнання підприємства 
дозволяє варити пиво за класичною 
технологією, реалізуючи кращі світові 
практики пивоваріння та випускаючи 
всі типи напою (й ель, і лагер, тобто 
пиво і верхового, і низового бродіння). 
Причому всіх сортів.

 Одночасно з виробництвом 
класичного пива на заводі можливий 
випуск оригінальних популярних 
напоїв на пивний основі, що особливо 
привабливо для ГК «Нові Продукти», 
визнаного експерта в області 
створення коктейльних напоїв.

 Обладнання, установлене на 
підприємстві, дозволяє виробляти 
напої з природним насиченням 
вуглекислим газом; штучне насичення 
продукції СО2 не потрібне, оскільки 
виробничим процесом передбачена 
можливість збереження в напої 
вуглекислого газу, який утворюється 
у процесі бродіння.

 Завод дозволяє випускати 20 млн 
літрів напоїв на рік; із введенням в 
експлуатацію нових потужностей 
загальна продуктивність підприємств 
Групи компаній подвоїться і складе 40 
млн літрів напоїв на рік.

 Завдяки встановленню дев’яти  
циліндро-конічних танків висотою 
близько 16 метрів і об’ємом 150-230 
тонн кожен є умови для виробництва 
як маленьких, так і великих обсягів 
продукції: від 8 до 36 тонн одного 
найменування або смаку.

 Лінія з розливу напоїв у кеги, яка 
входить до складу нового заводу, 

забезпечує виробництво 2400 кег на 
добу – у шість разів більше, ніж кегова 
лінія, яка до цього експлуатувалася ТОВ 
«Напої Плюс». 

 Усі процеси на новій кеговій лінії 
автоматизовані, у тому числі 
7-етапний процес миття тари: 
двічі – паром, двічі – лугом, раз – 
кислотою, двічі – водою; це забезпечує 
стабільність розлитого продукту.

 Кегову лінію обладнано 
автоматичними вагами, які 
визначають недолив, і сучасним 
лічильником, який забезпечує точність 
розливу продукту. 

 На заводі встановлено СIP-систему 
– повністю автоматизовану систему 
очищення всього обладнання з 
використанням дезінфікуючих розчинів 
і води; це дозволяє домогтися високого 
рівня гігієни на виробництві, що є 
запорукою якості та стабільності 
готової продукції.

 На підприємстві впроваджена і 

сертифікована система управління 
якістю та безпекою харчових 
продуктів відповідно до стандартів 
ISO 9001:2015 і 22000:2005, у тому 
числі сертифікація за принципами 
ХАССП – системи, яка контролює весь 
продуктовий і виробничий ланцюжок, 
починаючи з приймання сировини і 
закінчуючи споживанням продукту, що 
забезпечує високі стандарти безпеки 
і стабільності продукції (наявність 
сертифіката – обов’язкова умова для 
роботи в країнах Євросоюзу).

 Замкнута виробнича система 
забезпечує економію водного ресурсу 
й унеможливлює негативний вплив на 
екологічну обстановку.

 Нове підприємство випускатиме 
найбільш популярні серед споживачів 
сорти пивної продукції і смаки, 
модні у світі, але адаптовані для 
українського ринку.

 Продукція створюватиметься 
за авторськими рецептами з 

використанням українського 
солоду, артезіанської води, кращого 
європейського екстракту хмелю.

 Споживачів порадують новими 
найменуваннями напоїв із яскравими 
смаками (пива спеціального), які 
легко і приємно п’ються; новинки, 
сегментовані за смаковими 
напрямками – ягідні смаки, випічка, 
алкогольні коктейлі, шоколад, – будуть 
представлені до літнього сезону.

 На шанувальників кегових напоїв 
чекають унікальні для вітчизняного 
ринку смаки: «Чорничний мафін», 
«Лимонний тарт», «Чорнична 
галявина», «М’ятний кавун», «Зі 
смаком рому і вишні», «Зі смаком ванілі 
і шоколаду». 

 Триває робота над створенням 
новинок в абсолютно нових смакових 
напрямках: горіхові смаки, винні 
коктейлі, овочеві смаки, напої з 
додаванням незвичайних спецій і 
прянощів тощо.
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ВИРОБНИЦТВО ДОБРІ СПРАВИ 

Саме стільки коштів виді-
лено протягом лише одно-
го місяця фондом «Нова Гро-
мада» для підтримки жите-
лів Жашківського району.    

46 000 ГРН 
МАТЕРІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ  
НА ЛІКУВАННЯ 
ЗЕМЛЯКІВ  

Прохання про надання фінансової 
допомоги на лікування важкого 

захворювання – одне з найбільш 
частих звернень людей до керівництва 
Благодійного фонду «Нова Громада». І 
самі хворі, і їхні рідні нерідко змушені не 
тільки боротися з недугом, а й збирати 
по світу гроші на лікування. Причому 
зазвичай ідеться про дуже великі суми. 
Розуміючи розпач людей, керівництво 
та волонтери фонду прагнуть 
максимально підтримати земляків, 
які опинилися у скрутному становищі 
через хворобу. Так, приміром, тільки 
упродовж одного місяця цього року 
– квітня – «Нова Громада» виділила 
на матеріальну допомогу хворим 46 
тисяч гривень. Фінансову підтримку 
від благодійників отримали 14 людей.  

Допомога навчальним за-
кладам району залиша-
ється одним із пріоритет-
них напрямів діяльності 
БФ «Нова Громада». 

На жаль, культура нерід-
ко фінансується в остан-
ню чергу. Але не в БФ «Нова 
Громада»!

НОВІ ШАФКИ  
ДЛЯ УЧНІВ 
ДРУГОЇ 
ШКОЛИ

ЗАДЛЯ 
КУЛЬТУРНОГО 
РОЗВИТКУ 
КРАЮ

Цього разу матеріальну підтримку 
отримав Жашківський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№ 2. Наприкінці навчального року 
адміністрація та батьківський комітет 
школи звернулися до Благодійного 
фонду «Нова Громада» із проханням 
допомогти придбати нові шафки 
для одягу для приміщення першого 
класу, щоб малечі було зручно, а в 
класній кімнаті панував затишок. У 
«Новій Громаді» відгукнулися на запит 
і виділили на закупівлю меблів 12 500 
гривень. Так що новий навчальний 
рік школярики зустрінуть уже в 
оновленому інтер’єрі. 

Ублагодійному фонді добре 
усвідомлюють, що сильна країна 

неможлива без вагомого внеску в 
розвиток культури. А тому підтримка 
творчих ініціатив – те, що завжди в полі 
зору благодійників. Так, нещодавно 
фонд виділив Василю Парубку 4000 
гривень на видання книги «Земля 
Омеляна Парубка», а Катерині Поліщук 
– 2000 гривень на друк поетичної збірки 
«Дороги життя». 4000 гривень було 
перераховано на поїздку колективу 
«Спадщина» на IX Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс народної творчості 
«Червона калина», 700 гривень – 
на пошиття вбрання для одного із 
танцювальних колективів краю.  

НОВИЙ ЗАВОД ТОВ «НАПОЇ ПЛЮС»: 
ЦІКАВІ ФАКТИ ТА ЦИФРИ  
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ЗНАЙ НАШИХ! НОВИНИ РЕГІОНУ

14 сільгосппідприємств Чер-
кащини мають сертифіка-
ти виробників органічної 
рослинної продукції.

В ОБЛАСТІ 
РОЗВИВАЮТЬ 
ОРГАНІЧНЕ 
ВИРОБНИЦТВО

Тобто вирощене і вироблене 
ними відповідає всім вимогам, 

які сьогодні висуваються у світі до 
органічної продукції. Це означає, 
що на підприємствах упроваджено 
екологічно орієнтовані та органічні 
технології ведення сільського 
господарства: зберігаються ґрунти, 
організований біологічний контроль 
усіх агротехнічних заходів. Зазначені 14 
виробників займаються вирощуванням 
сільськогосподарських культур, 
виробництвом добрив та засобів 
захисту рослин, бджільництвом, 
вирощуванням саджанців ягідних 
культур та багаторічних трав, 
переробкою сільгосппродукції. Частка 
органічних виробників, на жаль, 
катастрофічно мала: органічне сільське 
господарство охоплює тільки 1,6 тисяч 
гектарів сільськогосподарських угідь 
області, а це лише 0,2 %.    

Більш ніж третина продук-
ції, яку виробники області 
постачають за кордон, – 
відправляється до ЄС.

ЗРОСТАЄ 
ЕКСПОРТ 
ДО КРАЇН 
ЄВРОСОЮЗУ

Черкащина нарощує обсяги 
експорту виготовленої на території 

області продукції, зокрема і до країн 
Європейського Союзу, на які припадає 
38 % загального експорту регіону. 
Загалом за перші два місяці 2019 року 
до ЄС експортовано продукції на $45 
млн. Найбільше черкаських товарів 
відправлено до Іспанії (на $9,2 млн, 
зростання у десять разів), Нідерландів 
($7,9 млн, зростання у 4,4 рази) та 
Німеччини ($5,1 млн, зростання майже 
на 50 %). Крім Євросоюзу, підприємства 
регіону активно постачають продукцію 
до Індії ($12,9 млн), Єгипту ($10,9 млн), 
Китаю ($9,5 млн). Усього в списку країн, 
куди експортуються наші товари, – 
91 держава. Цікаво, що останнім часом 
помітно скоротився експорт до Польщі 
та Білорусі (більш ніж на 30 %). 

Схоже, глядач нарешті змо-
же побачити фільм, присвя-
чений подіям 2014 року на 
озері Донузлав.

ЗАКІНЧИЛОСЯ 
ВИРОБНИЦ-
ТВО ДРАМИ 
«ЧЕРКАСИ»

Картина розповідає про екіпаж 
тральщика «Черкаси», який 

п’ять років тому став єдиним із семи 
кораблів, що втримав український 
стяг на своїй щоглі на озері Донузлав 
під час анексії Криму. Упродовж 
трьох тижнів екіпаж гідно тримав 
оборону, відбиваючи атаки військ 
РФ. Консультантом фільму є реальний 
командир тральщика «Черкаси», Юрій 
Федаш, а до акторського складу 
увійшли моряки, які тримали оборону 
на кораблі. Чекаємо на прем’єру!

ГАРМОНІСТИ ЖАШКІВЩИНИ – У ВІДОМОМУ 
ПРОЕКТІ «UKRAЇNER»   

Проект «Ukraїner» розпочинався 
як суто туристичний путівник. 
Кілька молодих українців 

організували експедицію Україною, 
щоб сфотографувати та зафільмувати 
привабливі місця. Однак згодом 
автори проекту зрозуміли, що лише 
гарними краєвидами не обійтися – 
в Україні стільки всього цікавого, 
стільки талановитих людей! І про 
це треба розповідати як самим 
українцям, так і за кордоном. Так 
«Ukraїner» став мультимедійним, 
тобто знайомить своїх шанувальників 
з Україною одночасно на кількох 
майданчиках: на своєму сайті ukrainer.
net ,у соцмережах, а також на сторінках 
виданої нещодавно книги «Ukraїner. 
Країна зсередини».  

Чим привабив 
дослідників наш край
Одна із численних розповідей, 
розміщених на онлайн-ресурсах 
проекту, присвячена Жашківському 
краю, зокрема нашому унікальному – 
єдиному в Україні – Музею української 
гармоніки і створеним його керівником 
Іваном Сухим зразковому дитячому 
ансамблю гармоністів та ансамблю 
сірникових інструментів. Натхненну 

розповідь автори сюжету назвали 
«Територія живого звуку», адже, за 
словами Івана Сухого, Музей гармоніки, 
занесений до Книги рекордів України, 
– «багатофункціональний музей. Бо ви 
знаєте, що у будь-якому краєзнавчому 
музеї все можна покласти під скло, 
торкатись не можна. А в нас все 
відкрито, тут територія чистого, 

живого, органічного звуку». Під 
час роботи експедиції «Ukraїner» 
у Жашкові дослідникам показали 
все найцікавіше в музеї: і габаркорд, 
мікс гармоні, баяна та акордеона; і 
гармоніку, змайстровану з жіночого 
чобота; й унікальний старовинний 
інструмент фісгармонію, якій уже 200 
років, але майстрам вдалося повністю 

її відновити. І, звичайно ж, колекцію 
інструментів, виготовлених із сірників. 

Зчасу заснування БФ «Нова 
Громада» у 2014 році важливим 
напрямом благодійної діяльності 

фонду стала матеріальна підтримка 
української армії та захисників-
добровольців. У розпал боїв «Нова 
Громада» допомагала фронту технікою, 
коштами на придбання 
бронежилетів, касок, оптики 
та медичного обладнання 
для госпіталів, продуктами. 
Тоді для потреб військових, 
прикордонників і 
добровольців виділили 
понад 6,3 млн гривень (у 
2014-2015 роках). Сьогодні 
наша армія вже входить 
у ТОП-10 найсильніших 
армій Європи, а у світовому 
рейтингу займає 39 місце. 
Українські військові вже не 

потребують такої суттєвої допомоги, як 
на початку війни, однак захисники і далі 
продовжують самовіддано боронити 
незалежність України. «А це означає, 
що ми, всі, кого військові захищають 
від ворога ціною свого здоров’я і 
життя, теж не маємо права зупинитися. 

Ми зобов’язані бути поряд із нашою 
армією», – переконані керівник БФ 
«Нова Громада» Костянтин Невесенко 
і керівник соціальних проектів фонду 
Віктор Погорілий. А тому «Нова 
Громада» продовжує брати активну 
участь в організації поїздок волонтерів 

на схід та підтримувати ветеранські 
організації і родини учасників війни та 
загиблих. Діяльність «Нової Громади» 
вже не раз відзначалася нагородами 
військових та прикордонників, і ось 
у квітні 2019 року на ім’я керівників 
фонду надійшли ще дві подяки: від 

командування та 
особового складу 
зведеного загону 
військової частини 
А2300 та від 
особового складу 
2-го самохідного 
артилерійського 
дивізіону 24 
омбр та особисто 
начальника штабу – 
першого заступника 
к о м а н д и р а 
дивізіону.

Організатори популярного мультимедійного суспільно-культурного проекту про нашу батьківщину «Ukraїner» 
підготували кілька сюжетів, присвячених жашківському Музею української гармоніки, зразковому дитячому ан-
самблю гармоністів під керівництвом Івана Сухого та унікальному ансамблю сірникових інструментів. 

інструментів, виготовлених із сірників. 

Зроблені «Ukraїner» фото і відео 
дуже привабливі. Знайдіть час 
подивитися сюжет – не пожалкуєте! 

ДОБРІ СПРАВИ

ВІЙСЬКОВІ ІЗ ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ ООС 
ДЯКУЮТЬ «НОВІЙ ГРОМАДІ» ЗА ПІДТРИМКУ
Багаторічна допомога Благодійного фонду «Нова Громада» та його керівника Костянтина Невесенка і керівника 
соціальних проектів фонду Віктора Погорілого військовим на сході України відзначена подяками. 

Керівник 
Музею 
гармоніки 
Іван Сухий

Юні гармоністи 
охоче демонс-

трували свої 
таланти гостям.
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ПОРАДИ

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СІМ’Ї

НАШІ ДОЛІ ПОЄДНАЛА... РОБОТА

Наша порада – не лінуйтеся 
готувати смачні освіжаючі 
напої вдома. Не маєте ідей для 

рецептів? Спробуйте щось зі списку 
внизу. І легко, і смачно!

1 Напій із ківі та огірка. Блендером 
змішайте 6 очищених ківі, 1 великий 

очищений і порізаних огірок, трохи 
цукру за смаком, 2 склянки чистої 
холодної води. Перелийте масу в глечик, 
додайте ще 4 склянки води. 

2 Полуниця + лимон + базилік. 
Наповніть глечик льодом і фруктами 

(4-6 великими ягодами полуниці, 
розрізаними навпіл та половиною 
порізаного лимона). Подрібніть 
пригоршню свіжого базиліку і теж 
покладіть у глечик. Залийте все чистою 
холодною водою і дайте постояти не 
менш ніж годину. Якщо нема часу чекати, 
попроколюйте полуницю і лимон 
виделкою, щоб вони швидше дали сік.

3 Полуниця + лайм + огірок. 
Змішайте в глечику лід, 2 нарізаних 

лайма, склянку нарізаних ягід полуниці, 
склянку нарізаних огірків. Додайте 
подрібнену м’яту (чверть склянки). 
Примніть масу, щоб лайм, полуниця й 
огірок пустили сік. Залийте все чистою 
холодною водою і настоюйте годину.  

17 червня Цього дня повний 
Місяць, тому день може 
видатися стресовим. Краще 
нічого важливого не планувати 
і плисти за течією. Зранку 
уникайте негативних емоцій та 
егоїзму. Бажано дотримуватися 
дієти або принаймні слідкувати 
за якістю продуктів.
18 червня Не лінуйтеся цього 
дня, але й не починайте нових 
справ. Дороблюйте незакінчене. 
У першу чергу намагайтеся 
закінчити всі справи, які 
розпочнете зранку. Зробіть 
подарунок близькій людині.

19 червня Вдалий день для 
святкувань, укладення шлюбу. 
На користь піде склянка доброго 
червоного вина. У першій 
половині дня налаштовуйтеся 
тільки на позитивні думки. Після 
17:00 заплануйте відпочинок.
20 червня Можна їхати в 
подорож, на відпочинок. Легкий 
і радісний день. 
21 червня Цього дня 
довколишній світ – наче 
дзеркало: ви побачите те, що 
насправді є у вас всередині, у 
ваших думках.
22 червня Приберіть в оселі, 

заплануйте очищувальні 
процедури для тіла, водночас 
намагайтеся привести в порядок 
думки. Одним словом – час 
очищення.
23 червня Легко приймаються 
найскладніші і найважливіші 
рішення. Не пропустіть цей 
час, якщо вам треба діяти 
впевнено або затягнули з 
якоюсь відповіддю.
24 червня Корисні фізичні 
навантаження і прогулянки. 
Небезпечно брехати, пліткувати. 
Не приймайте важливих рішень 
після 18:00, не купуйте дорогі 

речі. Увечері добре сходити 
в сауну, можна стригтися і 
фарбувати волосся.
25 червня Рекомендовано 
багато рослинної їжі. Цього 
дня добре працює інтуїція. До 
12:00 краще нічого важливого 
не робити. Вживайте більше 
грубої їжі, не навантажуйте 
серце і судини, утримайтеся від 
алкоголю.
26 червня Чим більше 
дисципліни, тим вдалішим 
і приємнішим буде день. 
Тримайте себе в тонусі.
27 червня Гарний час для 

зміцнення здоров’я та активного 
відпочинку. І женіть від себе 
апатію та зневіру – вони можуть 
затягти вас у свої тенета.
28 червня Вдалий день для 
візиту до перукаря. Варто також 
зайнятися хатніми справами.
29 червня Не говоріть зайвого 
і самі будьте уважними, коли 
хтось вам леститиме. Не 
починайте нових справ.
30 червня Уникайте самотності 
– цей день буде кращим, якщо 
ви багато спілкуватиметесь і 
співчуватимете іншим. Віддайте 
борги, якщо є. 

Сприятливі дні червня за місячним календарем

Не забудьте привітати!

Лікарі радять влітку біль-
ше пити корисних тонізу-
ючих напоїв. Що вибрати? 

РЕЦЕПТИ 
НАПОЇВ, 
ЯКІ ДОБРЕ 
ОСВІЖАЮТЬ 
У СПЕКУ

Спеціально до родинного свята – Міжнародного дня сім’ї, який відзначався 15 травня, – 
ми вирішили спитати у трьох подружніх пар, де і дружина, і чоловік працюють на одному 
підприємстві, як це – бути разом і вдома, і на роботі. Героями історій стали працівники 
ТОВ «Напої Плюс», де сьогодні працює 24 сімейні пари.  

ІННА ТА СВЯТОСЛАВ 
ГЕРАСИМЧУКИ

Ми працюємо на підприємстві вже 13 
років. Але познайомилися тільки у 2011-
му, коли чоловік почав працювати, як і 
я, на баночній лінії. Познайомилися і... 
закохалися. За рік Славік освідчився. Я, як 
і годиться нареченим, трохи подумала, а в 
День закоханих 2013 року ми одружилися. 
Зараз у нас уже є донечка. Іноді знайомі 
питають, чи не стомлюємося бути завжди 
разом – і вдома, і на роботі. Скажемо 
більше: відколи побралися, ми працюємо 
в одній зміні і дійсно всюди удвох. Це не те 
що не стомлює – це дає нам сили!

ІРИНА ТА СЕРГІЙ 
КРАВЧЕНКИ

Ми у шлюбі 13 років, маємо трьох 
діток: синочка і донечок-близняток. 
Познайомилися на підприємстві, куди я 
прийшла працювати лаборантом у 2005 
році (зараз я адміністратор), а Сергій 
уже працював вантажником (сьогодні 
він апаратник одержання сиропів). 
Закохалися, напевно, зразу. Я так точно! 
Освідчився Сергій 2 січня 2006 року після 
нічної зміни: прийшов зранку з великим 
букетом троянд і каблучкою. Пам’ятаю це 
і досі! Нам подобається працювати разом: 
багато спільних тем для обговорення.

ДАР’Я ТА СВЯТОСЛАВ 
КВАЧУКИ

Нашій сім’ї – два роки. І вона, якщо можна 
так сказати, поєднала Київ і Жашків: я з 
Києва, а чоловік – місцевий. Святослав 
працював на підприємстві оператором 
бродильного цеху, зараз він уже старший 
оператор, а я – контролер якості. До речі, 
саме чоловік порадив мені влаштуватися 
на цю роботу, і я рада, що прислухалася. 
Нам дуже комфортно працювати разом, 
тим більше що компанія підтримує сімейні 
цінності, а спільні інтереси роблять нас 
ще ближчими одне до одного і тільки 
зміцнюють сім’ю.

25 червня 
День митної 

служби 
України 

27 червня 
День малих 

і середніх 
підприємств 

16 липня 
День 

бухгалтера 
України  

27 червня  
Міжнародний 

день 
рибальства 

4 липня   
День 

Національної 
поліції України 




