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Медики, що працюють із хвори-
ми на COVID-19, отримають 
додаткові виплати від уряду

ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

Для героїнь нашого репортажу - Ва-
лентини Приймак, Наталії Сухоно-
сової та Марини Коломієць благо-

дійницька діяльність стала нормою. Волон-
терки стверджують, що не уявляють без 
цього свого життя. 

Валентина Приймак: 
“Треба бути собою” 
Валентина Приймак є заступником 
директора з виробництва ТОВ «Напої Плюс» 
і давно бере участь в акціях Благодійного 
Фонду. Її ділянка роботи – найвразливіші 
верстви населення, розвиток і виховання 
дітей тощо. Оскільки пані Валентина є 
депутатом Жашківської міської ради, 
знайома з багатьма мешканцями громади, 
знає про їхні біди та проблеми. Одна історія 
найбільше вразила пані Валентину: Вадим 
Вітвіцький, який попри свій молодий вік є 
інвалідом 1 групи. Незважаючи на втрату 
обох ніг, він залишився життєлюбом з 
незламним духом. І навіть став батьком 
двох синів. 

«Благодійність – це насамперед щирість 
і відкрите серце. А волонтеру, щоб 
бути ефективним у допомозі, потрібно 
бути собою, не грати роль, відкрито 
і відверто спілкуватися з людьми, які 
навіть у найскладніші моменти життя не 
терплять жалю до себе, інакше перестають 
спілкуватися. Тому я - за відвертість», - каже 
Валентина Приймак.

Наталя Сухоносова: 
“Я просто цим живу “
Наталя Сухоносова є директором 
Жашківського закладу освіти №5. Її 
співпраця з Фондом «Нова Громада» 
розпочалася ще у 2013 році, а у якості 
волонтера вона виступає майже 3 роки. 
Маючи 25-річний стаж освітянської роботи, 
жінка знає багатьох мешканців Жашкова, 
їхні проблеми. Зазначає, що серед  тих, хто 

потребує допомоги, люди похилого віку, 
чорнобильці, самотні, багатодітні, багато 
хворих, в тому числі, на онкозахворювання. 
Наталя зазначає, що більшість людей 
радіють подарункам, але найбільше їх тішить 
увага, спілкування та турбота.  Бо деяким з 
них навіть поговорити нема з ким.

«Мене так вчили батьки: якщо ти маєш 
можливість допомогти – допомагай. І я 
так і роблю, я цим живу. Людина повинна 
мати бажання працювати з людьми, 
комунікабельність, співчуття, доброту. 
Байдужа людина, яка не вміє співчувати і 
не розуміє потреби людей, не зможе бути 
волонтером Фонду», - переконана Наталя 
Сухоносова.

Марина Коломієць: 
«Дуже приємно, коли 
можеш допомогти»
Марина Коломієць є волонтером Фонду 
не так довго – трохи більше року.  Але 
вона перша,  з ким мають справу люди, 
котрі потребують допомоги. Марина 
оформлює заявки, необхідні документи. 
За словами Марини, ті, хто звертаються до 
Фонду, можуть розраховувати на допомогу: 
у  “Новій Громаді” ніколи не відмовляють тим, 
хто справді її потребує.

Волонтерство у Фонді стало для 
Марини Коломієць звичним. І коли люди 
розповідають про свої проблеми та біди, 
вона каже:  “А зверніться до Фонду, там точно 
зможуть вирішити ваше питання”. 
Марина переконана, що творити добро та 
допомагати людям у неї в крові, цим вона 
пішла у маму.  

«Я завжди дивувалася своїй мамі, яка була 
соціальним працівником у територіальному 
центрі. Вона всім прагнула допомогти, не 
вміла відмовляти. А тепер я розумію, як 
я схожа на маму. Бо дуже приємно, коли 
можеш допомогти», - підсумовує Марина 
Коломієць.

НОВИНИ ЖАШКІВЩИНИ

ВОЛОНТЕРИ ФОНДУ 
“НОВА ГРОМАДА”:  
ХТО ВОНИ?

В рамках візиту на Жашківщину 
перший заступник голови 

Черкаської ОДА Дмитро Ляшов 
відвідав підприємство ГК «Нові 
Продукти», яке з квітня запустило 
ще й пивний напрямок виробниц-
тва, випустивши нову марку пива 

«Жашківський кабан». Візит справив на 
очільника області приємне враження. 
«Бізнес розвивається, масштабується, 
є потенціал, можливості для району, 
і це додає впевненості, що район 
може самодостатньо розвиватися і в 
подальшому», - заявив Ляшов.

 Їхня місія – допомагати людям, не очікуючи взамін ані 
подяки, ані матеріальної допомоги. Вони – волонтери 
Благодійного Фонду «Нова Громада», для яких творити 
добро – це щоденна буденна справа

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОДА ДМИТРО 
ЛЯШОВ ВІДВІДАВ ВИРОБНИЦТВО ТОВ “НАПОЇ ПЛЮС”

У РАЙОНІ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ 
ПРИЗОВ НА СТРОКОВУ 
СЛУЖБУ

УЖашківському районі відновлено 
весняний призов строковиків, 

який через карантин був перенесений 
з 1 квітня на кінець травня. Усі 
придатні до служби юнаки перед 
відправкою до місця несення служби 
проходитимуть ПЛР-тестування на 
коронавірус. «На даний час планове 
завдання Жашківського районного 
військового комісаріату складає 34 
призовника. Завдання буде виконане, 
оскільки є мотивовані призовники, які 
бажають служити. При цьому жодна 
особа, яка призивається на строкову 
військову службу, не буде залучена 
до ООС», - каже військовий комісар 
Жашківського РВК Валерій Коврик. 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕМОНТ ДОРІГ ЖАШКІВЩИНИ

Найближчим часом почнеться 
будівництво та ремонт 

доріг, які перебувають у вкрай 
незадовільному стані. За словами 
першого заступника голови 
Черкаської ОДА Дмитра Ляшова, 
покращення відчують усі жителі 
Жашківщини, адже значно 
підвищиться проїзність цих доріг та 
зменшиться аварійність. Зокрема, 
це й дорога Т-2405, яка проходить 
через Буцький каньйон, і ще 
декілька доріг, які перебувають в 
межах області. За словами Дмитра 
Ляшова, окремим проєктом в ОДА 
пропонують розглянути дорогу 
Т-2403. Вона проходить через весь 
північний шлях від Мошен майже 
до кордону Уманщини та пов’язує 
шість районів області.

Як підкреслив голова 
Жашківської райдержамдіністрації 
Юрій Барабаш, наразі триває 
підготовка до проведення 

поточного середнього ремонту 
двох відрізків доріг, важливих 
для жашківчан. Це дорога до 
села Кривчунка протяжністю 
3,5 км асфальто-бетонного 
покриття та будівництво дороги 
від Жашкова до села Сорокотяга 
протяжністю 4,5 км. Найближчим 
часом буде підписано договори з 
підрядниками, які зобов’язуються 
закінчити ремонт цих ділянок до 
осені 2020 року.

Благодійний Фонд «Нова Грома-
да» святкує день народження: 
17 червня йому виповнилося 6 

років. Я з хвилюванням згадую, як усе 
починалося. Спочатку прийшло розу-

міння, що обов’язок соціально відпо-
відального бізнесу – допомагати тим, 
хто цього потребує. Це і українська 
армія, якій на початку нашої роботи 
не вистачало найнеобхіднішого. Це і 
медичні установи, де часом бракує 
елементарного устаткування, і закла-
ди освіти, і чорнобильські організації. 
І, звісно, прості мешканці Жашківщи-
ни, яким часто більше не було до кого 
звернутися. Я пишаюся роботою на-

шого Фонду. Щиро вдячний волонте-
рам, які поза основною роботою зна-
ходять час та віддають частку своєї 
душі, аби творити добро. А найбіль-
ша втіха для мене – знати, що допо-
мога від Фонду була надана адресно 
та вчасно. Тож вітаю БФ «Нова Грома-
да» з днем народження і обіцяю, що 
й надалі на допомогу Фонду можуть 
розраховувати ті, кому наша допомо-
га найбільше потрібна.  
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РЯТУВАЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ ПРОФІЛАКТИЧНІ 
РЕЙДИ НА ЖАШКІВЩИНІ

З метою попередження загибелі людей на воді співробітники 
Жашківського районного сектору управління ДСНСУ провели 

профілактичні рейди у селах Вороне та Нова Гребля. Рятувальники 
наголосили на дотриманні заходів безпеки на воді. Пояснили мешканцям, 
що купатися можна лише у спеціально визначених для цього місцях. 
Зокрема, категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного 
сп’яніння, пірнати з обривів та мостів. Також правоохоронці наголосили 
на забороні чіпати будь-які потенційно вибухонебезпечні предмети, а 
при їх виявленні телефонувати 101. Крім того, співробітники роздали 
мешканцям району тематичні листівки. 

Віктор  
Погорілий, 
керівник 
соціальних 
проєктів 
БФ «Нова Громада»  

Валентина Приймак Наталя Сухоносова Марина Коломієць
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БЛАГОЧИННІСТЬ

Завдяки Благодійному Фон-
ду «Нова Громада» Жашків-
ська центральна райлікар-
ня має новий сучасний гема-
тологічний аналізатор. Це 
дозволить швидко  та точ-
но діагностувати хвороби 

Автоматичний гематологічний 
аналізатор MICROS ES 60 
виробництва компанії Horiba ABX 

- медичний прилад нового покоління. 
Завдяки ньому є можливість проводити 
пацієнтам аналіз крові, отримуючи 
показники з19-ти позицій. Він є доволі 
простим у роботі й обслуговуванні 
для лікарів та високоефективним для 
діагностування хворих.

Аналізатор, завдяки якому у 
медичному закладі Жашкова з’явиться 
майже повноцінна лабораторія, був 
переданий ЦРЛ наприкінці травня. 
Вартість цього аналізатора крові складає 
199 960 гривень. Передачу коштовного 

ОСОБИСТІСТЬ ДОБРІ СПРАВИ 

ЗАКЛАДИ 
ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 
ОТРИМАЛИ 
КОШТИ НА 
ПЕРЕДПЛАТУ 
ПЕРІОДИКИ
Фонд «Нова Громада» постійно 

співпрацює із жашківськими 
закладами дошкільної освіти. Двічі на рік 
керівництво дитячих садочків просить 
допомоги на передплату періодичної 
преси. Так, БФ оплатив передплату 
періодики на ІІ півріччя 2020 року для 
ЗДО «Золотий ключик» №6 (5317 грн), 
для ЗДО “Малятко” №1 (3781 грн) та ЗДО 
“Дзвіночок” №5 (4948 грн). 

ФОНД НЕ 
ЗАЛИШАЄ 
ЖАШКІВЧАН 
НАОДИНЦІ 
З БІДОЮ
Пересічні мешканці Жашкова завжди 

були у пріоритеті для Благодійного 
Фонду «Нова Громада». Отже, коли вони 
звертаються по допомогу за станом 
здоров’я, представники Фонду ніколи не 
відмовляють. Так, упродовж останнього 
місяця на лікування мешканців Жашкова 
було виділено загалом 25 тисяч 
гривень. Більшість з них – на лікування, 
оперативні втручання та реабілітацію 
після онкологічних захворювань. 
Деякі мешканці отримали кошти на 
протезування ока та операцію на нирках. 
Найкраща нагорода для співробітників 
Фонду – знати, що благодійні кошти 
допомогли людям одужати.

Керівник соціальних проєктів Благодійного Фонду  «Нова Громада» Віктор Погорілий - непересічна особистість. 
Маючи безліч службових обов’язків на кількох посадах, він все встигає завдяки організованості, правильній роз-
становці пріоритетів та вмінню розподіляти повноваження.  Знайомимося ближче з Віктором Григоровичем, 
який керує великим колективом, допомагає людям та відстоює інтереси жашківчан у Черкаській обласній раді

ЖАШКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 
ОТРИМАЛА СУЧАСНИЙ АНАЛІЗАТОР КРОВІ

Мабуть, на Жашківщині не 
зустрінеш людини, яка б 
не знала, хто такий Віктор 

Григорович Погорілий. Його тут 
знають і поважають, адже він багато 
років працює на благо району та його 
мешканців. Окрім того, що він опікується 
соціальними проєктами у Фонді, Віктор 
Погорілий є директором з виробництва 
ТОВ «Напої Плюс», депутатом Черкаської 
обласної ради та членом виконкому 
Жашківської ОТГ. 

Вимогливий до себе, 
справедливий до 
підлеглих
Віктор Погорілий – інноватор за 
складом розуму. З одного боку, думає, 
як вдосконалити вже існуючу лінійку 
продукції, з іншого – в якому напрямку 
рухатися далі, освоюючи нові висоти. 
Саме тому підприємство постійно 
розвивається, з’являються нові напрямки 
та продукти.

Віктор Погорілий очолює 
виробництво вже 20 років, і обрав 
для себе найбільш ефективну модель 

керівництва. Справедливий з 
працівниками, завжди переймається 
їхніми проблемами і бачить ситуацію 
під різними кутами. Віктор Погорілий 
переконаний: хороший працівник – 
задоволений працівник, впевнений 
у завтрашньому дні. Віктор Погорілий 
намагається зрозуміти кожного і завжди 
йде назустріч у непростих ситуаціях.  
Особливо, якщо бачить, що працівник 
старається, є ініціативним, активним, 
бере на себе відповідальність, вносить 
пропозиції. 

На підприємстві встановлено 
доволі високу заробітну плату – 
в середньому близько 13 тисяч 
гривень, і вона постійно підвищується. 
Робітники мають можливість 
харчуватися коштом підприємства, а 
для співробітників з великим стажем, 
старанних та ініціативних передбачено 
хороші соцпакети. Для того, щоб 
забезпечити людям найкращі умови, 
біля підприємства планується зведення 
невеликого будинку на 24 квартири, де 
зможуть жити працівники. Територія 
під будівництво розчищена, планується 
розробка проєктної документації. 

Віктор Погорілий переконаний, 
що працювати треба, викладаючись 
на повну.  Він сам так працює і того ж 
вимагає від співробітників.

Добро з розумом – 
найкраща допомога
Усі, хто спілкувався з Віктором Погорілим 
особисто, відзначають, що він ніколи 
не ставить зайвих питань і не дає 
порожніх обіцянок. Швидко уловлює 
суть проблеми і вже під час розмови 
розуміє, як можна допомогти.

Фонд, соціальні проєкти в якому 
очолює Віктор Погорілий, надає 
постійну системну допомогу 
жашківчанам – незалежно від зміни 
політичного керівництва, виборів або 
ще якихось чинників. Так, минулого 

року було виділено 2,2 млн гривень 
на допомогу жителям Жашківщини та 
різним установам. Коштом Фонду були 
побудовані тротуари у місті Жашків. 
Впроваджено мережу підготовки 
води у садках та селах, які входять до 
Жашківської ОТГ. 

Допомогу отримують освітні та 
медичні заклади району. У школах 
коштом Фонду робиться ремонт, 
відкриваються факультативні класи, 
передаються комп’ютери та планшети. 
Благодійний Фонд закуповує 
обладнання для лікарень: нещодавно 
до Жашківської ЦРЛ було передано три 
легеневі відсмоктувачі та аналізатор 
крові. А минулого місяця Віктор 
Григорович особисто від себе передав 
до Жашківської центральної районної 
лікарні, Швидкої та Терцентру ліки. За 
його словами, у розпал коронавірусу, 
коли як ніколи гостро стоїть питання 
оснащень медзакладів, будь-яка 
допомога буде доречною. 

Робота в облраді – в 
інтересах жашківчан
Віктор Погорілий – один з чотирьох 

ТРИ МІСІЇ ВІКТОРА ПОГОРІЛОГО: 
КЕРІВНИК, БЛАГОДІЙНИК, ДЕПУТАТ

обладнання здійснював безпосередньо 
керівник соціальних проєктів БФ «Нова 
Громада» Віктор Погорілий, приймав 
цінний подарунок головний лікар 
Жашківської районної лікарні Юрій 
Левченко.

Для колективу Центральної 
районної лікарні міста 
Жашків така допомога - 
безцінна. Адже аналізи, 
отримані на такому 
аналізаторі, дуже точні 
і надійні. Якщо при 
виконанні досліджень 
ручними методами 
сумарна похибка 
може доходити до 
15% (в залежності від 
досвіду та майстерності 
лаборанта), то автоматичний 
гематологічний аналізатор видає 
результати з максимальною точністю, 
допускаючи похибку на рівні 1-3%. 
Тепер лікарня у змозі одразу 

Жашків така допомога - 
безцінна. Адже аналізи, 
отримані на такому 
аналізаторі, дуже точні 
і надійні. Якщо при 

сумарна похибка 
може доходити до 
15% (в залежності від 
досвіду та майстерності 
лаборанта), то автоматичний 

після забору крові 
проаналізувати її за 19 

показниками. Це дозволяє 
зекономити дорогоцінний час, який 
для тяжкохворих пацієнтів часто має 
воістину критичне значення. 

Колектив Жашківської лікарні 

був дуже вдячний представникам 
Фонду, який допомагає лікарні 
на постійній основі. У нинішній час, 
коли небезпека від коронавірусу 
все ще залишається актуальною, 
устаткування лікарень - вкрай 
важливе. 

БФ «НОВА 
ГРОМАДА» 
ПЕРЕДАВ ЦРЛ 
ЖАШКОВА 
КИСНЕВІ КОН-
ЦЕНТРАТОРИ 

Напередодні Дня медичного 
працівника, 19 червня керівник 

соціальних проєктів Благодійного 
Фонду  “Нова Громада”  Віктор 
Погорілий передав Жашківській 
центральній районній лікарні два 
кисневі концентратори вартістю майже 
76 тисяч гривень. Вони призначені для 
отримання кисню з атмосферного 
повітря. Завдяки цьому обладнанню 
можна надавати екстрену допомогу, 
також вони служать для тривалої 
кисневої терапії та підключаються  до 
апаратів штучної вентиляції легень. 
Голова Жашківської районної державної 
адміністрації Юрій Барабаш  вручив 
Віктору Погорілому подяку за системну 
допомогу у боротьбі із COVID-19. 
Фонд співпрацює із медичними 
закладами Жашківщини на постійній 
основі. Але у період пандемії 
коронавірусу ця робота набуває 
особливо важливого значення. 

депутатів Черкаської обласної ради, 
які представляють Жашків. І хоча 
вони перебувають у різних фракціях, 
намагаються всі питання міста та громади 
вирішувати разом.

Як член бюджетної комісії облради 
Віктор Погорілий завжди відстоює 
інтереси жашківчан, добивається 
включення важливих питань до порядку 
денного, виділення коштів на ті чи інші 
інфраструктурні проєкти. Наприклад,  у 
перший рік роботи Погорілого депутатом 
завдяки активності його та інших 
представників Жашкова в облраді на 
побудову міського колектора з обласного 
бюджету було виділено кошти. Але їх 
розподілили до обласного капітального 
відділу, що могло б затягнути процес 
надходження коштів безпосередньо до 
Жашкова. Віктор Погорілий домігся, щоб 
ці кошти були розподілені як субвенція 
на місцевий бюджет, і місто могло ними 
розпоряджатися. 

Результати цієї роботи – очевидні. 
У Жашкові ремонтуються дороги, 
побудований колектор, є пожежна 
машина і сміттєвоз, ремонтуються школи 
та дитячі садочки. Віктор Григорович 
вважає, що саме це і є покликанням 
депутата – представника народу. Він 
обурюється, коли його колеги з обласної 
ради більше переймаються популізмом, а 
не реальною роботою. Бо, на його думку, 
потрібно працювати «не на картинку», а 
на результат.  
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СВЯТКОВА ДАТА

Конституція України – найдемократичніша у світі. Таку 
схвальну оцінку Основному Закону нашої держави дало міжна-
родне співтовариство ще у 1996 році. Одна з головних причин 
того, що українська Конституція була високо оцінена, є те, 
що у ній чітко сформульовано демократичні засади: країна іс-
нує для людей, а не навпаки 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ – 
СТАНОВЛЕННЯ 
СВЯТА, ТРАДИЦІЇ ТА 
СЬОГОДЕННЯ

НОВИНИ ОБЛАСТІНА ПІДТРИМКУ ЛІКАРІВ

Черкаську область буде по-
ділено на 4 райони: Черкась-
кий, Уманський, Золотонісь-
кий та Звенигородський

НА ЧЕРКА-
ЩИНІ БУДЕ 
ЧОТИРИ 
РАЙОНИ

Карту з новим районуванням областей 
оприлюднив на своєму офіційному 

сайті Мінрегіон. Проєкти розподілу 
районів міністерство направило на 
погодження до центральних органів 
виконавчої влади, облдержадміністрацій 
та асоціацій органів місцевого 
самоврядування. Одна з головних 
причин змін кордонів районів – великі 
диспропорції параметрів існуючих 
районів, які не відповідають сучасним 
вимогам для організації ефективної 
діяльності місцевої влади.

Музеї та заповідники Чер-
каської області поетапно 
відновлюють свою робо-
ту після карантину 

ЗАПОВІДНИКИ 
ЧЕРКАЩИНИ 
ВІДНОВЛЮЮТЬ 
РОБОТУ

Я к повідомляє офіційний сайт 
Черкаської ОДА, вже відкриті для 

відвідувачів Корсунь-Шевченківський 
державний історико-культурний 
заповідник, Національний історико-
культурний заповідник «Чигирин», 
Шевченківський національний 
заповідник у Каневі та Національний 
дендрологічний парк «Софіївка».

Наразі екскурсії проводять у 
приміщеннях, але відвідувачі, котрі 
бажають ознайомитися з культурними та 
історичними пам’ятками музею, повинні 
дотримуватися санітарних норм. 

У розпал пандемії коронавірусу медичні працівники - як лікарі, так і медсестри, виконують майже таку ж роботу, як 
військові на передовій. Тому дуже важливо створити їм відповідні умови праці та максимально захистити  

Черкаси стали одним з 
трьох міст, які беруть 
участь у міжнародному 
енергетичному проєкті 

У ЧЕРКАСАХ 
РОЗПОЧАВСЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ПРОЄКТ

Для його реалізації вже створена
енергетична команда, яка провела

першу зустріч із консультантами
Європейської Енергетичної Відзнаки.
Команда зібрала інформацію для
оцінки розвитку міста, після чого буде
визначено пріоритети та розроблено
план дій.  Його впровадження допоможе
місту виконати зобов’язання стосовно
скорочення викидів парникових
газів та пройти процедуру
сертифікації й отримати відзнаку.

Одним із перших «антикризових» 
законів, який Верховна Рада 
ухвалила через пандемію 

COVID-19, спрямований на підтримку 
медиків, задіяних у роботах з ліквідації 
захворювання на коронавірус.   
Щоправда, спершу не всі медики 
отримали обіцяну надбавку. У кількох 
регіонах були збої, що потребували 
негайної реакції. Відтак Президент 
Володимир Зеленський зобов’язав 
міністра охорони здоров’я  Максима 
Степанова особисто контролювати цей 
процес.

Постраждав? Отримай 
виплату!
На початку травня парламент 
призначив страхові виплати медикам, 
які постраждали, працюючи з хворими 
на коронавірус.  Відповідно до закону, 
медики, які заразилися коронавірусом 
під час роботи і впродовж року 
отримали через це інвалідність, можуть 
розраховувати на компенсацію. В Україні 
надто високий відсоток медичних 
працівників, котрі не змогли вберегтися 
від недуги. Кожен п’ятий медик має 
діагноз коронавірус. Десятки медиків 
померли. Тож державна допомога наразі 
надто актуальна.

Розглянемо докладніше, кого 
торкнеться закон. Медпрацівники 
можуть отримати страхові виплати у 
кількох випадках. У разі інвалідності 
протягом одного року через COVID-19, 
якщо таке захворювання пов’язане з 
виконанням професійних обов’язків. 
Медик може розраховувати на суму, 
не меншу, ніж 300-кратний розмір 
прожиткового мінімуму. Це приблизно 

630 тисяч гривень. У разі смерті 
медпрацівника, який працював в умовах 
підвищеного ризику зараження. Його 
родина може розраховувати на суму в 
750-кратний прожитковий мінімум. Це 
приблизно 1,5 млн гривень. Страховку 
виплачують разово та рівними части- 
нами членам сім’ї, батькам та утриманцям 
померлого упродовж місяця. Більше 
того, смерть медика прирівняли до 
загибелі військовослужбовця, що 
настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва чи захворювання, пов’язаних 
з несенням військової служби. Таким 
чином, сім’ї цього медпрацівника 
держава гарантує ті самі права, що й 

родинам загиблих військових. 

Повна зарплата навіть 
на самоізоляції
У низці соціальних гарантій і 100% 
виплати медикам на самоізоляції. Іншими 
словами, на лікарняному. У такому 
разі медикам мають виплатити  100% 
середньої заробітної плати незалежно 
від трудового стажу. Крім того, депутати 
дозволили залучати до боротьби з 
пандемією волонтерів серед  лікарів-
інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які 
ще не мають кваліфікаційної категорії.  
Щоб підвищити захист медиків та 
зменшити поширення хвороби 

всередині закладів охорони здоров’я, 
запроваджується обов’язкове  
тестування працівників у лікарнях, 
які надають допомогу інфікованим 
коронавірусом.

В уряді запевнили, що на спеціальні 
виплати медикам, які борються з 
коронавірусом, виділено 2,2 млрд 
грн. 471,1 млн грн спрямують на 
виплати матеріального забезпечення 
та страхові виплати, зокрема 
одноразової допомоги членам сімей 
працівників закладів охорони здоров’я,  
які померли від COVID-19. 1,8 млрд грн 
передбачені для виплат матеріального 
забезпечення. 

НЕ КИНУТИ НАПРИЗВОЛЯЩЕ: ЯК ДЕРЖАВА 
ДОПОМАГАЄ МЕДИКАМ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ 
ХВОРИМИ НА COVID-19

День Конституції України – 
державне свято, започатковане 
28 червня 1996 року.  Тоді 

спеціальна парламентська комісія 
під керівництвом депутата Михайла 
Сироти, якого заслужено вважають 
одним із «батьків» Конституції, 
подала на розгляд Верховної Ради 
новий документ. Варто згадати, як 
ухвалювався Основний закон: в ніч 
проти 28 червня 1996 року Верховна 
Рада працювала упродовж 23-х годин, 
щоб погодити усі суперечні статті 
та все-таки прийняти Конституцію 
України.

Після її ухвалення до сесійної 
зали урочисто внесли синьо-
жовтий державний прапор, тоді ж 
в українському парламенті вперше 
пролунав національний гімн України.
Міжнародне співтовариство високо 

оцінило Основний Закон України і 
назвало його найважливішим кроком 
у забезпеченні прав та свобод людини 
та громадянина, що мало сприяти 
подальшому зміцненню міжнародного 
авторитету України на світовій арені. 
З 1996 року до Конституції кілька разів 
вносилися зміни – під тиском певних 
політичних сил чи відповідно до потреб 
часу. Перший раз зміни до основного 
документу країни були внесені  
у грудні 2004 року. Тоді для  
подолання гострої політичної  
кризи під час Помаранчевої ре- 
волюції парламент ухвалив 
закон України № 2222-IV “Про 
 внесення змін до Конституції України” 
та про внесення змін до закону про 
вибори президента.

На початку 2014 року і також 
на тлі політичної кризи в Україні 

активізувалися пропозиції 
“повернутися до Конституції 2004 
року”. Під цим малося на увазі 
обрання парламенту за пропорційною 
системою та позбавлення президента 
значної частини повноважень.

Цей закон не був підписаний 
президентом, парламент ухвалив 
нову постанову “Про текст Конституції 
України в редакції 28 червня 1996 року, 
зі змінами і доповненнями”. Цей закон 
набув чинності 2 березня 2014 року. 
Таким чином, від 2 березня 2014 року в 
Україні є чинною Конституція, прийнята 
28 червня 1996 року, із змінами і 
доповненнями, внесеними пізніше.

Традиційно в цей день проходять 
багато просвітницьких акцій та 
патріотичних заходів, парадів, 
концертів або фестивалів. Мета – 
підкреслити важливість Основного 

закону для українців, непорушність 
його норм. Вулиці українських 
міст 28 червня прикрашаються 
прапорами та патріотичними 
плакатами, перші особи держави 
виголошують урочисті промови, 
Україну вітають лідери інших країн. 

Цього року, швидше за все, 
через карантинні обмеження День 
Конституції пройде дещо скромніше, 
ніж зазвичай. Але головне, що  
кожен українець пам’ятатиме про це 
свято – важливе для всіх громадян 
нашої держави.

До речі, День Конституції — це 
єдиний державний вихідний, згадка  
про який є в самому тексті Основного 
закону. А саме – у статті 161:  
«День прийняття Конституції  
України є державним святом —  
Днем Конституції України».
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РЕЦЕПТ КОРИСНІ ПОРАДИ

БЕЗПЕЧНІ КАНІКУЛИ НА СОНЦІ ТА БІЛЯ 
ВОДИ: ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВЛІТКУ ВІД 
НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПІДСТЕРІГАЄ НА ПРИРОДІ

Усі плоди для варення мають бути 
однакової міри стиглості. Щоб 
ягоди у процесі приготування 

не перетворились на кашку, варіть їх у 
кілька етапів. Щоб плоди зберегли форму, 
просто засипте їх цукром і залиште на 
ніч. І в жодному разі не користуйтеся 
алюмінієвими мисками: під впливом 
фруктової кислоти руйнується оксидна 
плівка на стінках посуду, внаслідок чого у 
варення потрапляють молекули алюмінію.
Краще користуватися мідним посудом 
- він міцний та безпечний. Статус 
найкориснішого варення заслужено має 
варення з малини. Смачний, лікувальний 
та профілактичний засіб від застуди. І 
готувати його досить просто і швидко. На 
1 кг цукру беремо 1 кг малини. Засипану 
цукром малину залишаємо щонайменше  
на 4-5 годин. Весь утворений за цей час 
сік зливаємо і кип’ятимо 10 хвилин. 
Отримуємо сироп. У нього засипаємо 
ягоди, на слабкому вогні доводимо до 
кипіння. Рівно 5 хвилин – і готово! Варення 
так і зветься – «п’ятихвилинка».

Не менш корисним дієтологи вважають 
аґрус. От тільки процес приготування 
варення з аґрусу відрізняється  від звичної 
методики варіння інших ягід. Плоди 
містять багато аскорбінової кислоти, 
через що співвідношення ягід і цукру буде 
іншим: на 1 кг аґрусу  1,5 кг цукру. Плюс 200 
грамів води. Спершу варимо густий сироп, 
а тоді кожну ягідку проколюємо голкою 
чи зубочисткою і відправляємо у сироп.

Після того, як вміст каструлі знову 
закипить, треба зняти з вогню, остудити, 
вийнявши ягоди та пересипавши їх до 
іншого посуду. Сироп знову ставимо на 
вогонь, доводимо до кипіння і додаємо 
ягоди. Процедуру повторюємо мінімум 
тричі. Чим більше циклів, тим смачніше 
й запашніше вийде варення. 

Якщо ж немає часу й натхнення 
возитися з варенням, можна просто 
перетерти ягоди – малину, смородину, 
чорницю, полуницю з цукром. Пропорція: 
на 1 кг ягід 2 кг цукру. Щоправда, 
зберігати протерті ягоди доведеться в 
холодильнику.

Щоб літо  було сповнене яскравих вражень і минуло з користю, слід попрацювати… батькам. Провести серйозну  про-
філактичну бесіду, розповісти, до яких наслідків можуть привести нехтування порадами дорослих та власна неуваж-
ність.  Як же зробити так, аби канікули минули весело та безпечно і подарували лише щасливі спогади?

ЯГІДНИЙ 
СЕЗОН РІК 
ГОДУЄ

Літо - особлива пора року, яка 
може принести як задоволення, 
так і різні неприємності. Але 

якщо дотримуватися низки нескладних 
правил, можна уникнути небезпеки.

Вода як друг 
Щойно сонце припече по-літньому, 
дітлахи помчать до води. Річка, озеро 
чи море – не важливо, аби швидше 
зануритись у воду.  Перша і найважливіша 
умова — вміти плавати! Якщо дитина 
цього ще не вміє, у дорослих буде чудова 
нагода навчити.

Перш ніж зайти у воду, треба 
переконатись, що вона чиста. Не 
дозволяйте дітям купатися у брудній 
воді. Поясність, наскільки це небезпечно, 
бо навіть випадково ковтнувши такої 
води під час пірнання , можна отримати 
сильний розлад шлунку. При виборі 
місця купання попередньо перевірте 
дно самі, а потім запрошуйте до води 
дітей. Переконайтеся, що на дні немає 
гострих каменів, гілок або залізних прутів. 
Обережно визначте глибину водойми в 
тому місці, де збираєтеся купатися. 

А в тих місцях, де є вивіска про 
заборону купання, купатися не варто, бо 
це може призвести до непередбачуваних 
наслідків. Розказуйте дітям, що пірнати у 
малознайомих місцях надто ризиковано. 
Правила поведінки дітей на воді 
створені не просто так. Якщо неухильно 
дотримуватися їх, купання принесе 
справжнє задоволення.

Бережемося від сонця
У спекотну пору року є велика ймовірність 
зазнати теплового або сонячного 
удару. Які ознаки цих неприємних 
проявів? Почервоніння шкіри, загальне 
перегрівання організму, гаряча та суха 
шкіра, прискорене дихання, слабкість, 
головний біль, запаморочення, блювота, 
втрата свідомості. 

Перше, що потрібно зробити, це 
забрати потерпілого у прохолодне 
тінисте місце або  приміщення. Якщо 
трапилось так, що поруч ніде немає 
тіністого місця, варто використати 
парасольку, щоб уникнути прямих 
сонячних променів і забезпечити доступ 

свіжого повітря. Якщо потерпілий при 
свідомості, йому слід дати прохолодну 
негазовану воду та робити компреси 
на шию, голову, під пахвами. Це все 
необхідне для зменшення температури 
тіла. А загалом, не дозволяйте дітям 
перебувати на сонці у полуденну спеку. 
Поясніть, що саме з 11-ої до 15-ої години 
воно не тільки не корисне, а вельми 
шкідливе.

Лети собі, комахо! 
І ще одна небезпека може затьмарити 
такий довгоочікуваний літній 
відпочинок: комахи і кліщі. Реакції 
на укус комах бувають різними – від 
легкого почервоніння та свербіння 
до анафілактичного шоку. Треба 
якнайшвидше обробити місце укусу 
антисептиком (хлоргексидин, спирт), 
феністил-гелем чи  псило-бальзамом.  І 
завжди мати при собі засоби захисту від 
комах, антисептик. Якщо ж ви виявили 

на тілі дитини кліща, негайно звертайтесь 
до найближчого травмпункту. Коли такої 
можливості немає, спробуйте видалити 
кліща самостійно. Ретельно вимийте руки 
з милом, повільними рухами витягніть 
комаху разом із хоботком, розхитуючи 
її пальцями, або, обгорнувши марлевою 
серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, 
яку закріпіть найближче до шкіри, 
витягуйте кліща обертальними рухами 
навколо своєї осі. Після видалення 
обробіть місце укусу водою з милом та 
змастіть ранку антисептичним розчином.

Безпека на вулиці
Не менш важливим є дотримуватися 
правил безпеки під час перебування 
на вулиці - наприклад, на проїжджій 
частині.   Дітлахам потрібно пояснити, 
що вони мають ходити винятково по 
тротуарах, уникаючи доріг. У випадку 
їзди на велосипеді варто оминати 

великі траси, якими рухаються 
швидкісні автомобілі. Переходити 
дорогу потрібно теж вкрай обережно 
- тільки на світлофорах або “зебрах”. 
Перед тим, як перейти на протилежний 
бік вулиці, потрібно переконатися, що 
небезпеки немає. 

Важливо також пояснити дітям, 
особливо старшим, які можуть виходити 
на прогулянки без дорослих у лісисту 
місцевість щодо вибухонебезпечних 
предметів, які вони можуть ненароком 
знайти. Варто також наголосити, щоб 
підлітки самі не бавилися із потенційно 
вибухонебезпечними предметами - 
це становить загрозу не лише їхньому 
здоров’ю, але й, без перебільшення, 
життю.

Якщо дотримуватися цих нескладних 
правил, ставитися до благ природи 
з розумом, уникати небезпечних 
ситуацій, канікули минуть щасливо та 
без неприємних пригод. 

а на овочах з’являються темні гнилісні 
плями.

Існує профілактичне лікування 
фітофтори – обприскати томати 
настоєм гриба-трутовика.  Для 
цього  100 грамів гриба залити 
окропом, накрити кришкою і 
остудити.  Після цього процідити і 
одразу обприскати листя томатів.  
За 10 днів   обприскування    повторити.  
Після обробки на плодах залишаються 
білі плями, які легко змиваються  
водою. Обробку можна проводити  

з метою профілактики, не чекаючи 
появи ознак фітофтори. 

Ефект дає і застосування свіжого 
настою часнику (50 г на 10 л води). 
Періодичність обприскування – кожні 
10-15 днів. Приготувати нескладно: 
100 г листя і стрілок молодого 
часнику змішують з 50 г подрібнених 
зубчиків. Заливають на дві доби 1 
л води. Банку щільно закривають.  
Потім настій проціджують. Цим 
відваром обприскують рослини за 
перших ознак хвороби. 

Якщо фітофтора на помідорах 
тільки почалася, то боротьба з 
нею починається з обприскування 
розчином йоду. Розчиняють 10 мл  
5%-го  йоду на 10 л води та обприскують 
цим розчином рослини. Через 3 дні 
повторюють обробку. Цей розчин  
для обприскування томатів проти 
фітофтори може зберігатися 
необмежений час. Його також можна 
застосовувати для обприскування 
інших рослин проти всіх хвороб, 
спричинених спорами гриба.

НА ЗАМІТКУ

СПЕКОТНИЙ ЛИПЕНЬ: НЕ ПРОҐАВТЕ ФІТОФТОРУ 
На піку літа активізу-
ються хвороби й шкідники  
саду й городу. Один з  
них - фітофтора, який 
вражає помідори та  
баклажани 

Ягідний сезон у розпалі.  Гос-
подині приступають до при-
готування варення, джемів, 
повидла. Ділимося секрета-
ми та технологіями найкра-
щої домашньої консервації

Ф ітофтороз - це хвороба рослин, 
викликана грибом Phytophthora 
infestans. Дослівно «фітофтора» 

перекладається як «той, що нищить 
рослину». І справді: листя, уражені 
фітофторою, стають чорними і сухими, 
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