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До Всесвітнього Дня імунізації: 
як Україна планує проводити 
щеплення від COVID-19

ДОЛЯ 

Перш за все, хочу звернутися до 
батьків, діти яких воюють на Дон-
басі: низький вам уклін. Донбас... 

Всі думають, що це терикони. Але це 
красивий степ. Там тече чиста і смачна 
вода. Та все це було до війни. Так скла-
лася доля, що мені, уродженій у Захід-
ній Україні, 40 років довелося жити на 
Донбасі.  Звикли, полюбили цей край.
І раптом – як сніг на голову. 2014 рік. 
Війна. Вона застала нас під Луганськом. 
5 серпня 2014 року ми не забудемо ніколи. 
На перехресті доріг Лутугиного і Зварино-
го був наш український блокпост, де не-
сли службу з десяток українських бійців. 
Вони потрапили у засідку. Ми з чоловіком 
Петром спустилися в підвал, і, якби нас за-
сипало, живими б не вийшли. Того дня був 
страшний бій. І лише тоді я збагнула, що 
це справжня війна. Коли ми вибралися з 
підвалу, побачили, що вся земля навко-
ло – випалена. Як у кіно про Другу світо-
ву. Але цього разу це трапилося з нами. 

Нас врятувало те, що ми сховалися у 
льосі. А хлопці з блокпосту – загинули. 
Батьки, звертаюся до вас! Сумую разом з 
вами. З покоління в покоління ми будемо 
передавати сказ про їхні подвиги». 

Ці рядки написала переселенка з Луган-
щини Славомира Василівна Затуливітер. 
До війни подружжя жило у Лутугиному, у 
10 хвилинах від Луганського аеропорту. 
Саме там з самого початку війни був епі-
центр бойових подій. Славомирі Василівні 

та чоловіку Петрові Титовичу доводилося 
бачити смерть на власні очі. Пані Славоми-
ра навіть змушена була власноруч хова-
ти застрелену бойовиками жінку, родичі 
якої не могли дістатися до рідного міста.

З 2019 року вони живуть на Черкащині 
– спочатку переїхали до Скибина, потім – 
до Жашкова. Черкащину обрали не випад-
ково: Петро Титович – місцевий, зі Звени-
городки. Переїхали б раніше, та подруж-
жя не випускали – Славомира Василівна – 
відома активістка, місцевий депутат кіль-
кох скликань. Їй довелося оббігати чима-
ло інстанцій, доки вони змогли виїхати 
з оточеного війною Донбасу. А потім два 
роки жінка чекала на отримання паспорту.

Славомира Василівна розповідає, що 
вони живуть у Жашкові у невеличкій ха-
тинці. Щоправда, грошей на квартплату не 
завжди вистачає, часом доводиться пози-
чати. Бувало, що картоплю та хліб просила 
по сусідах – не було чого поставити на стіл. 

Тому пані Славомира звернулася до де-
путатів Жашківської міської ради, які одно-
часно є волонтерами Благодійного Фонду 
«Нова Громада». Розповіла про онкологіч-
ну хворобу Петра Титовича. І БФ виділив ро-
дині переселенців матеріальну допомогу на 
лікування глави сімейства. 

«Ми скрізь почуваємося чужими. Але ж 
переселенці теж люди. Тому підтримка Фон-
ду стала для нас ковтком свіжого повітря – 
ми відчули, що ми не кинуті напризволяще і 
про нас турбуються», - каже пані Славомира.

НОВИНИ ЖАШКІВЩИНИ

ВИМУШЕНІ ГОСТІ 
ЖАШКОВА

Запрацювала служба у справах 
дітей Жашківської міської ради: 

відбулося перше засідання  з питань 
захисту прав дитини під керівництвом 
міського голови Ігоря Цибровського. 
В ході зібрання розглядалися 
питання надання дозволів на 
укладення правочинів від імені 

малолітніх дітей, дарування майна 
тощо. Служба у справах дітей та 
відповідна комісія ставлять перед 
собою завдання сприяти реалізації 
забезпечення прав на життя, 
охорону здоров’я, освіту, соціальний 
захист, а також дотриманню свобод і 
законних інтересів юних українців.

Ці люди ніколи не думали, що їх спіткає така доля. Але одного 
дня їхнє життя повністю змінилося. У мить вони втратили 
будинки, скарб, друзів та рідних. І почали тікати від війни. 
Дехто з них знайшов нову домівку на Черкащині 

ВІДНОВИЛА РОБОТУ СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

У  МІСТІ ПРОЙШЛО 
ОЗЕЛЕНЕННЯ НА ЧЕСТЬ 
ПОЛЕГЛИХ БІЙЦІВ 

Посади деревце в пам’ять про 
солдата. Таку назву має акція, 

ініційована Спілкою учасників АТО 
Жашківщини. Як заявив районний 
військовий комісар Валерій Коврик, 
чимало містян вийшло висадити 
дерева на честь земляків, які воювали 
у роки Другої світової війни, 
Афганістану, у зоні АТО, а також 
ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  

МУЗЕЙ ГАРМОНІКИ ПОДАРУНОК

Прикордонники Жашківщини 
та Черкас завітали у гості 

до Жашківського музею 
гармоніки. Його фундатор, 
керівник зразкового дитячого 
ансамблю гармоністів Іван Сухий 
розповів, що за роки існування 
музею зібрав близько 300 
інструментів, а загалом - понад 
тисячу експонатів. Представник 

Спілки прикордонників 
Жашківщини, художник Василь 
Жаборовський подарував 
музею картину із зображенням 
гармоніки, виконану у техніці 
нанесення мідної проволоки. 
Інструмент на картині справді 
виглядає як справжній. Він 
став перлиною багатої колекції 
Жашківського музею.

Шановна громадо! Дозвольте 
привітати вас з Великодніми та 

травневими святами! Погода нарешті 
подарувала  довгоочікуване  тепло,   і 
на душі стало якось тепліше.  Попри
всі складнощі та карантинні 

обмеження, ми все одно 
радіємо настанню весняних свят.
Печемо паски, пригощає-
мо ними рідних та близьких. 
На жаль, масові заходи, походи до 
церкви,  дружні відвідини, як і рані-
ше, варто скасувати через панде-
мію коронавірусу, яка не хоче від-
ступати. Сподіваюся, усі з розумін-
ням ставляться до цих вимушених об-
межень і дотримуються їх. Проте це 
не означає, що ми повинні зосеред-
жуватися лише на негативі. Це чудо-

вий час, щоб зробити добру справу,  
підтримати ближнього добрим 
словом. Відвідати старенького сусіда, 
привітавши його з Днем перемоги. 
Адже перемога над нацизмом, людя-
ність та примирення - це вічні цінності, 
які ніколи не втрачають актуальнос-
ті. Як і гасло «ніколи знову». Особливо 
зараз, коли Україна перебуває у ста-
ні війни з державою-агресором. Тож 
гарних вам свят - веселих та безпеч-
них! Будьте здорові, бережіть себе та 
своїх близьких!

ЩАСЛИВИХ ТА  ЩЕДРИХ ТРАВНЕВИХ СВЯТ!

Віктор  
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова Громада»  

ПАРТНЕРСЬКІ СТОСУНКИ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Відбулася робоча зустріч керівництва Жашківської районної 
філії Черкаського обласного центру зайнятості та сектору 

взаємодії з роботодавцями з Пен Ваном - власником 
китайського підприємства, яке виготовляє екологічний 
кухонний посуд. Компанія тісно співпрацює з місцевою службою 
зайнятості: від початку року усі заявлені 5 вакансій забезпечені 
роботодавцем. На зустрічі Пен Ван поділився планами щодо 
створення нових робочих місць для жителів сіл Жашківської 
ОТГ, підкресливши, що підприємство забезпечить майбутніх 
робітників транспортом. 

Віктор  
Погорілий, 
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова Громада»

Фото: програма «Місцеві новини 
Жашківщини»

Фото: програма «Місцеві новини 
Жашківщини»
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ДОБРІ СПРАВИ 

Рівно 35 
років тому 

на атомній станції 
у місті Чорнобиль 
стався вибух. У перші хвилини після цього 
ніхто й уявити не міг, чим це обернеться 
для України, та й, зрештою, всього регіону. 

Чорнобильська трагедія зламала 
чимало людських доль, забрала здоров’я 
сотень тисяч. Чимало ліквідаторів поклали 
життя,  щоб не постраждали інші. 

Сьогодні на Жашківщині проживає 
близько півсотні сімей, які втратили 
своїх близьких-ліквідаторів. Благодійний 
Фонд “Нова Громада” не забуває про них: 
щонайменше двічі на рік - у річницю аварії 
на ЧАЕС у квітні та на День ліквідатора у 
грудні - вдови та вдівці загиблих рятівників 
отримують від Фонду продуктові 
набори та подарунки.  А впродовж року 
волонтери БФ тримають зв’язок з цими 
родинами: чи все в них добре? Чи нічого 
не потребують?

Фонд тісно співпрацює з Жашківською 
районною організацією «Ветерани 
Чорнобиля». Її голова Василь Білецький 
щиро радий і вдячний  за допомогу. 

Цього року, в ювілейні роковини 
страшної трагедії  Благодійний Фонд 
“Нова Громада” не зрадив традиціям. 
53 родини ліквідаторів з Жашківської 
та Баштечківської об’єднаних терито-
ріальних громад отримали від Фонду 
продуктові набори та подарунки.  

РОЗВИТОК

Надворі розпал весни, попереду літо, і пиво знову стає 
найулюбленішим та найбільш популярним напоєм. 
Завод New Brew до нового сезону підготувався на відмінно

ЖАШКІВСЬКЕ ПИВО: НОВІ ГОРИЗОНТИ

ВОЛОНТЕРИ БФ «НОВА ГРОМАДА» ПОСТІЙНО 
ОТРИМУЮТЬ ВДЯЧНІСТЬ ВІД ЖАШКІВЧАН 

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК
РІЧНИЦЯ 
АВАРІЇ НА 
ЧАЕС: ФОНД 
ДОПОМАГАЄ 
УЧАСНИКАМ   

До Благодійного Фонду надій-
шов лист, адресований багато-
річній волонтерці Олені Хомен-

ко. “Щира подяка за підтримку. 
Дуже приємно, що у наш нелегкий 

час є люди, які завжди готові прийти 
на допомогу іншим. Батьки, учні та 
класний керівник 1 класу Жашківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 висловлюють 
щиру подяку депутату Жашківської ОТГ 

Хоменко Олені Вікторівні за допомогу 
у придбанні телевізора, який у час 
інформаційних технологій необхідний 
для навчання. Ваша підтримка – 
це свідчення Вашого небайдужого 

ставлення до проблем освіти. Ми 
безмежно вдячні за Вашу людяність, 
щедрість, безкорисливість. Ви вмієте 
слухати, оцінювати, аналізувати, 
вникати в суть проблеми і головне – 

не лише обіцяти, але й виконувати свої 
обіцянки. 

Хай доля дарує Вам нові успіхи і 
здобутки. Бажаємо не зупинятися на 
досягнутому, а йти вперед і надалі 
творити добро. Міцного здоров’я, 
добра і щастя Вам і Вашій родині! “. 
Про те, що вони постійно чують від 
людей слова вдячності, розповідають 
й інші волонтери БФ. Пересічні 
жашківчани, чимало з яких отримали 
допомогу від Фонду, знають волонтерів 
в обличчя - вітаються, розпитують 
про життя, дякують. Для багатьох 
з них навіть добре слово, яке вони 
завжди почують від волонтерів - цінне. 
І ці щирі посмішки та слова вдячності 
для Фонду - найкраща винагорода. 

Головний технолог заводу 
Назар Стасюк згадує: коли захо-
дили на ринок, було важко, адже 

він переповнений найрізноманітні-
шими сортами пива – на будь-який 

смак і гаманець. І вибагливі спо-
живачі задають вищу планку, 
очікують чогось нестандартно-
го і водночас традиційного. То-
му, щоб закохати у свій продукт, 
потрібно справді постаратися. 

«Усі цілі, які ми ставили в ми-
нулому сезоні, досягли, плани ви-

конали. Гучно заявили про себе. 
Зайняли свою помітну частку рин-

ку. Знайшли свого споживача, якому 
сподобалася одна з наших марок пи-
ва. І цього сезону вже очікуємо на 30% 
збільшення продажів», - розповідає 
Назар Стасюк.

За той час, який минув з попередньо-
го сезону, на заводі відбулися істотні 
нововведення. Так, почали розвивати 
виробництво – докупили ще дві єм-
ності для бродіння. Розробили суво-
ріші специфікації на пиво: вимоги за 
показниками якості стали більш жор-
сткими, з мінімальним кроком похиб-
ки. За словами Назара Стасюка, це дає 
змогу дотримуватися стабільної якості 
та  смаку пива. 

Крім того, до технологічного проце-
су приготування ввели нову «крафто-
ву фішку» - сухе охмелення, що робить 
пивний аромат більш насиченим. Ще 
одна новинка у виробництві – ваку-

умне лагідне кип’ятіння сусла, яке  до-
зволяє створювати більш чисте і аро-
матне пиво.

Ще одна позитивна новина – за-
вод запустив ПЕТ-упаковку чотирьох 
сортів пива. Раніше продукція заводу 
New Brew випускалася лише у кегах та 
скляних пляшках. А незабаром жаш-
ківське пиво з’явиться і у банках: у 
цій ємності пиво не контактує із соняч-
ними променями, захищене від зовніш-
нього впливу. Не дивно, що банка стає 
все більш популярною для зберігання 
пива: за статистикою, процент розли-
ву хмільного саме у цю тару невпин-
но зростає. 

Також у планах  заводу – введення 
нових пивних сортів: як сталих, так і се-
зонних. Випускаючи той чи інший про-
дукт, на пивоварні орієнтуються на за-
пити споживачів. Зворотній зв’язок від 
покупців – дуже важливий, в тому чис-
лі, для вдосконалення пива. Спеціаліс-
ти заводу збирають відгуки з телефон-
них гарячих ліній, електронної пошти. 
Двічі на місяць на заводі проводяться 
збори, де всі зауваження і  побажання 
розглядаються, а найбільш слушні та 
конструктивні - обов’язково врахову-
ються. Жодне не залишається без уваги. 

«Сезон буде непростим. Але ми до 
нього готові. Коли завод тільки відкрив-
ся, ми підірвали ринок. І продовжуємо 
це робити, постійно вдосконалюючись 
завдяки споживачеві та задля нього…», 
- підсумовує Назар Стасюк.   

Волонтери Благодійного
Фонду «Нова Громада» від
щирого серця допомагають
тим, хто цього потребує.
Вони це роблять за покли-
ком серця. А люди це відчу-
вають і щиро дякують 

Гдили на ринок, було важко, адже 
він переповнений найрізноманітні-

шими сортами пива – на будь-який 
смак і гаманець. І вибагливі спо-

живачі задають вищу планку, 
очікують чогось нестандартно-

нулому сезоні, досягли, плани ви-
конали. Гучно заявили про себе. 

Зайняли свою помітну частку рин-
ку. Знайшли свого споживача, якому 
сподобалася одна з наших марок пи-

івно 35 
років тому 

на атомній станції 
у місті Чорнобиль 

ПОДАРУНКИ  
ДЛЯ БІЙЦІВ 
АТО/ООС

Благодійний 
Фонд “Нова

Громада” з 
самого початку 

війни на Донбасі 
регулярно до-

помагає українській 
армії. Що б не знадобилося нашим 
бійцям в межах можливостей 
БФ “Нова Громада”, вони ніколи не 
чули відмови. От і зараз через голову 
Спілки ветеранів АТО Жашківщини 
Василя Якименка Фонд передав нашим 
бійцям подарунки: мінеральну воду, 
енергетичні напої, солодощі, мішки 
та плівку.  Як розповідає пан Якименко, 
хлопці на Донбасі завжди радіють 
гостинцям від Фонду. 
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ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ 

У СВІТОВОМУ ТРЕНДІ: ЧОМУ МАСОВА 
ВАКЦИНАЦІЯ ТАКА ВАЖЛИВА ПРИ ПАНДЕМІЇ 

НОВИНИ ОБЛАСТІ
У ЧЕРКАСАХ 
МОЖУТЬ 
НАЛАГОДИТИ 
ЗБИРАННЯ 
ЕЛЕКТРО-
БУСІВ
Черкаси та китайське міс-
то Чанша напрацьовують 
спільні проекти

Потенційні напрямки для спільних 
проектів у галузях освіти, культури, 

екології та економіки обговорили під 
час зустрічі міського голови Анатолія 
Бондаренка з очільником Товариства 
українсько-китайської дружби Олегом 
Ситником. Йшлося, насамперед, про 
можливість облаштування в обласному 
центрі лінії для складання електробусів 
однією із провідних компаній світу. Пан 
Ситник запевнив, що забезпечить усі 
необхідні консультації та інформаційний 
супровід для втілення проекту в життя.

Ремонт Черкаської набе-
режної відбуватиметься 
поетапно упродовж п’яти 
років

У ЧЕРКАСАХ 
ЗАПЛАНОВАНЕ 
ОНОВЛЕННЯ 
НАБЕРЕЖНОЇ  

Як заявив міський голова Анатолій 
Бондаренко, у першу чергу 

відремонтують частину старої 
набережної, що належить «Дирекції 
парків». Наразі готують документацію, 
аби оголосити тендер на проектування 
цієї ділянки. Департамент архітектури 
веде переговори з провідними 
київськими інститутами, архітектурною 
академією, аби, за словами 
градоначальника, «зробити набережну 
капітально, на віки».  З найкращим 
покриттям, сучасними прогулянковими 
зонами, велодоріжками. ІНІЦІАТИВА

ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ: ЩО НОВОГО?

Імунізація зближає. Таким є 
гасло Всесвітнього тижня 
імунізації 2021, який тривав 
з 23 по 29 квітня. Ця кампа-
нія закликає до найактив-
нішої участі у щепленні по 
всьому світу. Не залиша-
ється осторонь і Україна 

Черкаська художниця Яра 
Руснак вже вдруге предста-
вила Україну на світовому 
арт-форумі World Art Dubai

МІСЦЕВА
ХУДОЖНИЦЯ
ДИВУЄ СВІТ

Цього року захід об’єднав понад 
400 знаних художників із 27 країн. 

Раніше виставки черкащанки з успіхом 
проходили в Майамі, Бейруті, Стамбулі, 
Венеції, Відні.

Сама художниця відзначила, що такі 
виставки, особливо після карантинного 
затишшя, надихають митців та галереї 
до відродження. У Дубаї Яра Руснак 
представила анімалістичну експозицію. 
Образи тварин є для неї основою 
деяких людських кодів. Приміром, тигр 
– символ незламності, гепард – грація, 
лев – стійкість та впертість.

З квітня розпочато індексацію для 
працюючих пенсіонерів. Вона 
торкнеться 400-600 тисяч осіб. 

Збільшення пенсії визначається для 
кожного індивідуально в залежності 
від страхового стажу і  заробітної плати 
(доходу). А вже з  1 липня збільшать 
надбавки за понаднормовий стаж, 
надбавки учасникам та інвалідам війни, 
учасникам ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде 
підвищена й мінімальна пенсія.

Починаючи з 1 жовтня встановлять 
щомісячні доплати до пенсії приблизно 
400 гривень для пенсіонерів у віці 
75-80 років. А з 1 грудня відбудеться 
чергове підвищення мінімальної пенсії, 
а також збільшення надбавок до виплат 
окремим категоріям.

Загалом  підвищення у нинішньому 
році відчують близько 10 мільйонів 
пенсіонерів. 

Наприкінці березня уряд ухвалив 
постанову  «Про додаткові заходи 
щодо організації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги за місцем 
фактичного проживання одержувачів 
у межах України». Згідно документу, до 
1 вересня 2021 року Пенсійний фонд 
України проведе перший конкурс для 
відбору організацій, які здійснюватимуть 

виплату і доставку пенсій та грошової 
допомоги за місцем фактичного 
проживання одержувачів у межах 
України. До того часу виплату, як і 
раніше, здійснюватиме АТ «Укрпошта».

Як повідомили у Пенсійному фонді, 
за місцем фактичного проживання з 
1 вересня 2021 року отримуватимуть 
пенсії та грошову допомогу люди 
з інвалідністю 1 групи;  особи, які 
за висновком лікарсько-
консультативної комісії не здатні до 

самообслуговування та потребують 
постійного стороннього догляду;  
особи, які досягли 80-річного віку. 

«Особи з вищезазначених категорій 
отримуватимуть пенсії та грошову 
допомогу за власним вибором: або 
через організацію, відібрану на конкурсі, 
або через обраний самостійно банк 
з-поміж уповноважених», - наголошують  
у Пенсійному фонді.

Інші категорії пенсіонерів, які 
на сьогодні отримують виплати 
у відділеннях АТ «Укрпошта» або 
з доставкою додому листоношами, до 
1 вересня 2021 року повинні обрати 
один з уповноважених банків для 
здійснення подальшої виплати пенсій 
на картку. 

У разі, якщо до визначеного терміну 
громадяни не зроблять вибір, виплата 
пенсій кожному з таких одержувачів з 1 
вересня 2021 року здійснюватиметься 
через поточний рахунок в АТ 
«Ощадбанк», який буде відкритий за 
зверненням органу Пенсійного фонду 
України, про що одержувача буде 
проінформовано. Громадяни можуть 
будь-коли змінити уповноважений 
банк за власним бажанням.

Урозпал пандемії коронавірусу 
важливість щеплення набуває 
ще більшого значення. Навіть 

активні критики вакцинування визна-
ють, що для подолання хвороби по-
трібен колективний імунітет. Тому 
COVID-19 може зупинити тіль-
ки масова вакцинація 

Чому варто 
робити 
щеплення від 
COVID-19?
Вакцинація – не лише право, 
а й обов’язок кожного, якщо ми 
хочемо захиститись від страшної 
пандемії. Щеплення проти COVID-19 
може допомогти запобігти важкому 
перебігу захворювання, навіть якщо ви 
були інфіковані. Вакцинація допомагає 
вашому організму виробити імунітет 
до вірусу,  не хворіючи. До того ж, 
ви захистите інших - родину, друзів 
та знайомих, особливо тих, у кого 
підвищений ризик серйозно захворіти 
на коронавірус.

У такий спосіб ви впливатимете 
на пандемію. Носіння масок та 
дотримання соціальної дистанції 
допомагають зменшити ризик впливу 
вірусу або його поширення, але цих 
заходів недостатньо. Щеплення 
- ефективний метод обмеження 
поширення інфекційних захворювань. 
І завдяки спаду епідемії можна буде 
повільно відмовитися від обмежень і 
повернутися до звичного життя.

Як записатись в чергу на щеплення? 
Перший спосіб - через застосунок 
Дія.  Щоб зареєструватися через 

смартфон, завантажте 
мобільний застосунок  Дія 2.0 (для 
андроідів/для айфонів) та авторизуйтеся 
через BankID НБУ.  Зайдіть у розділ 
“Послуги” та оберіть “Запис до листа 
очікування вакцинації від COV-
ID-19”. Зазначте сферу діяльності.  
Оберіть місце, де ви хочете 
вакцинуватися. Обов’язково перевірте 
свій номер телефону. І очікуйте 
запрошення.

Другий спосіб – через національний 
контакт-центр МОЗ. Для цього 
зателефонуйте на номер 0 800 60 
20 19. Надайте оператору свої дані: 
ідентифікаційний код або серію та номер 
паспорта. Оберіть адресу, де ви хочете 
вакцинуватися. Вас повідомлять, коли 
надійде ваша черга.

Вакцини - мало, 
скептиків - багато
Україна перебуває на одному з 
останніх місць у Європі за темпами 

вакцинації від Covid-19.
Зробити щеплення, якщо воно 

буде безкоштовним, бажають 47 
відсотків громадян. Водночас інша 
більша половина українців не готова 
вакцинуватись навіть безоплатно.

Одна з причин недовіри до препарату 
Covishield - його індійське походження. 
За даними дослідження групи “Рейтинг”, 
вакцинам, виготовленим в Індії, 
довіряють лише 30 відсотків українців, 
не довіряють - 45. Після прибуття 
препарату в Україну в деяких ЗМІ 
почали з’являтися повідомлення, 
ніби Covishield - “не зовсім” 
AstaZeneca, а лише її версія для бідних 
країн, ефективність якої нижча за 
“справжню” оксфордську вакцину. І що 
побічних ефектів від неї багато.

За даними МОЗ, в Україні не 
зафіксовано побічних ефектів від 
вакцинації у вигляді появи тромбів. “Це 
повністю ідентична вакцина, - пояснює 
відомий імунолог Федір Лапій. - Так 

само безглуздо було би спекулювати, 
чи є “Кока-кола”, яка виготовляється в 
Україні, напоєм, аналогічним тому, що 
виробляється в США”. За словами Лапія, 
дослідження підтвердили, що AstaZen-
eca, якою вакцинували вже мільйони 
людей у всьому світі, є ефективною, 
зокрема, проти британського варіанту 
коронавірусу.

Лікарі закликають українців боятися 
не щеплення, а самого вірусу. Бо 
він стає дедалі агресивнішим, а 
наслідки хвороби – непередбачувані. 
Кажуть: навіть найгірша вакцина 
– краще, аніж легка форма 
коронавірусу. Тож альтернативи 
не існує: зупинити поширення 
смертельно небезпечної хвороби 
може лише вакцинація. Розмірковувати 
немає часу. Термін придатності 
завезеної вакцини закінчується 
23 червня. Враховуючи нинішні 
темпи вакцинації, Україна може 
просто запізнитися. 
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активні критики вакцинування визна-
ють, що для подолання хвороби по-
трібен колективний імунітет. Тому 
COVID-19 може зупинити тіль-

Вакцинація – не лише право, 
а й обов’язок кожного, якщо ми 
хочемо захиститись від страшної 
пандемії. Щеплення проти COVID-19 смартфон, завантажте 

Прем’єр Денис Шмигаль за-
явив, що зараз проходить 
індексація пенсій для 8 міль-
йонів українців, а політика 
підвищення пенсій буде про-
довжуватись. Загалом під-
вищення у 2021 році відчу-
ють близько 10 мільйонів 
пенсіонерів

Обіцяне підви-
щення пенсій
триває. Цього-
річні виплати 
на 20% більші 
за попередні.  
Які ще нова-
ції чекають 
на українських 
пенсіонерів?
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ЗАКОН ДАТА

ГЕРОЇ ЖИВУТЬ,ПОКИ ПРО НИХ ПАМ’ЯТАЮТЬ

Згідно Закону забороняється 
випалювати траву, суху рослинність 
у прибережних смугах, вздовж 

річок, морів, морських заток і лиманів, 
навколо водойм та на островах. На 
порушників чекають досить солідні 
штрафні санкції. За знищення або 
пошкодження рослинності зловмиснику 
загрожує штраф розміром від 3060 до 
6120 гривень, а для посадових осіб — 
від 15 300 до 21 420 гривень. За ті самі дії, 
вчинені на території заповідників, паліям 
загрожуватиме штраф у розмірі від 6120 
до 12 240 гривень.

Жорсткі штрафи виправдані, адже , 
за статистикою, минулого року на 50% 
у порівнянні з попереднім 2019 роком 
зросла кількість пожеж  у природних 
екосистемах, і вчетверо збільшилася 
загальна площа, охоплена вогнем.
Через спалювання листя і трави до 
атмосфери потрапляють шкідливі 
речовини - чадний газ, окис азоту, 
канцерогенні сполуки. При спаленні 
листя вивільняються діоксини, у повітря 
потрапляє приблизно 9 кг мікрочастинок 
диму. До його складу входять окиси 
азоту, чадний газ, важкі метали та низка 
канцерогенних сполук.

Опале листя екологи радять не палити, а 
компостувати. Для цього листя складають 
у купи шириною 2 м і висотою до 1,7 м. 
В основу купи вкладають шар землі до 
25 см. Туди можна скидати пташиний 
послід, харчові рештки. Кожен з шарів 
присипають землею. Упродовж літа 
компост 2-3 рази перелопачують, поки 
він не перетвориться на однорідну темну 
розсипчасту масу. При літній закладці 
компост дозріває за 2-3 місяці, при 
осінній – за 6-8. Аналогічно компостування 
можна проводити в траншеях глибиною 
до 1 м і шириною 1,5 м. Траншейне 
компостування зручніше, тому що при 
ньому компост рівномірно зволожується 
і не пересихає. Використовувати компост 
як добриво можна вже через рік після 
закладки.

НЕ ПАЛИТИ, 
А КОМПО-
СТУВАТИ 

Наш постійний читач Іван 
Михайлович Кловак надіслав до 
редакції листа. Для нього День 

Перемоги - це не лише дата. За цими 
двома словами стоїть море сліз, горя і 
радість від того, що вдалося подолати 
ворога. 
Ось що написав нам цього разу 
Іван Михайлович.

“Я людина похилого віку. В період з 
1941-1945 років багато часу провів з 
бійцями Червоної армії, які проживали на 
квартирі разом з нами. Одні приходили, 
інші йшли. Я багато навчився в них 
життєвої мудрості. Яка глибоко залягла 
у моїй дитячій душі. Це мої друзі тих 
далеких воєнних років. Їхній образ весь 
час стоїть переді мною. Як склалися їхні 
долі, не знаю. Багато з них загинули на 
берегах річки Гірський Тікич та у глинищі 
біля села Хижня. Для мене це святі люди, 
перед їхньою пам’яттю схиляю голову і 
промовляю: «Слава вам, герої тих далеких 
днів! Слава бійцям, що поклали голови 
за Батьківщину та нашу Жашківщину!». 
Загалом це 7766 бійців Червоної Армії. 

Сьогодні хочу згадати своїх рідних, 
близьких, друзів, сусідів, що полягли у 
битвах з ворогом. До війни у радгоспі 
«Жашків» в степу на горбах біля ставків 
були розміщені ферми. Тут вирощували 
і доглядали тварин і птицю. На фермі 
працювали і мої батьки. А 24 червня 
1941 батько пішов на війну. Ніхто не 
знав, яка доля їх спіткає. Сусід і товариш 
по роботі батька – сержант Розуменко 
Іван Федорович – загинув 19.08.1944 
р. Похований у селі Добромиль 
Старосамбірського району Львівської 
області. Батько – Кловак Михайло Якович, 
служив у 200 Гвардійському стрілковому 
Полку 68 Гвардійської стрілкової 
Проскурівської Червонопрапорної 
дивізії. 

13.01.1945 року в центрі міста 
Будапешт йшли бої. Під сильним 
вогнем противника батько своєчасно 

поставляв боєприпаси на передній край 
оборони і в бойовому порядку з автомата 
знищив декілька ворожих солдат. Гвардії 
червоноармієць Кловак Михайло Якович 
нагороджений медаллю «За відвагу». Для 
мене це горде, бойове братське слово – 
гвардієць. Визволяючи країни Європи від 
фашизму, батько зник безвісті 5 травня 
1945 року в Австрії. Де шукати дороге 
серцю місце, де покоїться батько - чи 
у квітучих Альпах, чи у красеню-Відні, 
чи на берегах Дунаю – не знаю. Дуже 
за ним скучаю. Бачу його образ уві сні, 
і його тепло гріє. Притуляюсь до нього, 
щасливий. А прокидаюсь, усвідомлюю, 
що то лише сон – і вмиваюся гіркими 
сльозами.

Як прикро мені, що не дожив він до 
щасливої дати – 9 травня 1945 року. 
Коли велика радість прийшла на земну 
планету. Цього святого дня чекала 
кожна родина нашої країни. Тому цей 
день нам дуже дорогий. Сини-богатирі 
всіх національностей Радянського 
союзу розгромили ворога, здобули 
перемогу. Всі вони – герої війни. 12 тис 

військових батьківщина нагородила, 
присвоївши звання Героя Радянського 
Союзу. Людина з орденом та медаллю 
на грудях викликає велику гордість 
і повагу до неї. Ці відзнаки нагадують, 
що в роки війни внесено великий вклад 
у розгром фашистських загарбників та 
японських мілітаристів. Які посягнули 
на нашу незалежність. 

Війна - тяжка праця.  Наші солдати 
не спали ночами, стояли цілодобово, 
утримуючи зброю, рили кілометри 
окопів у мерзлій землі.  Без вихідних та 
відпусток. А коли пролунав наказ “На 
Берлін!”, рушили туди. Ніщо не могло 
зупинити цю могутню силу....”

Завдяки цим теплим спогадам Івана 
Михайловича пам’ять про наших 
славних земляків, які пожертвували 
життям заради миру на Землі, 
переповідатиметься із покоління в 
покоління. Ми, нащадки героїв, не маємо 
права забути імена наших предків. І 
маємо зробити все можливе, щоб не 
допустити повторення найбільшої 
трагедії  ХХ століття. 

Спосіб №1. 
Світлова пастка
Заздалегідь підготуйте неглибоку 
ємність, обмащену з середини  липкою 
рідиною (наприклад, таз, обмазаний 
солідолом). На дно помістіть якесь 
джерело світла і чекайте темряви. 
Виставте «світлову пастку» на відкриту 
місцевість. Ненажерливий жук 
побачить її здалеку. До того ж, у таку 
пастку неодмінно потраплять нічні 
метелики-совки. Цим ви врятуєте 
від гусениць капусту, буряк та інші 
рослини. 

Спосіб №2. 
Клейова пастка
Придбайте клейку стрічку, призначену 

для мух, та нанесіть її на газету. Жуки 
прилипнуть до неї практично миттєво.

Спосіб №3. «На живця»
Доведено, що личинки хруща – 
улюблені ласощі їжаків. Тож якщо 
є така можливість, заведіть на 
ділянці своєрідну «колючу зброю». 
Облаштуйте шпаківні. Пернаті теж 
стануть серйозною загрозою для білих 
ненажерливих личинок.

Якщо біологічні методи не 
допоможуть, скористайтеся хімічними. 
Сьогодні у роздрібній торгівлі 
безліч пропозицій, як впоратися з 
жуками, не нашкодивши рослинам, 
людям та тваринам. Результат після 
застосування таких препаратів настає 
впродовж години, а після 24 годин 

абсолютно всі шкідники гинуть. Хімічні 
засоби боротьби ефективні тим, що 
застосовувати їх можна у будь-яку пору 
року та за будь-якої погоди. Вологість 
не впливає на властивості препаратів 
із групи «Антихрущ».

САДОВІ РОБОТИ

ХРУЩІ НАД ВИШНЯМИ ГУДУТЬ?  
Цих жуків недарма назвали 
травневими. В останній мі-
сяць весни полчища  комах 
рояться над квітучими са-
дами. Вони завдають шко-
ди і загрожують майбут-
ньому врожаю. Розповіда-
ємо, як з ними боротися

Українцям слід назавжди 
розпрощатися зі звичкою 
спалювати листя та сухос-
тій. Адже це призводить до 
непоправних наслідків для 
довкілля. Віднині заборона 
на спалювання узаконена 
відповідним документом

Можливо, вас здивує, але 
найефективнішим методом 
боротьби був і залишається 

своєчасний вилов дорослих 
хрущів. Якщо врахувати, що 
одна самка здатна відкладати 
до 70 яєць, такий спосіб є досить 
обґрунтованим і зрозумілим.

Щоб зловити жуків, можна 
скористатись наступними 
варіантами: 
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щадків.  Завдяки подвигу, який ви здійснили, ми маємо мирне небо. Завдяки вашій пам’яті ми теж не забуваємо...
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прилипнуть до неї практично миттєво.
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