
С. 2

Літній асортимент ГК “Нові 
Продукти”: чекаємо на новинки

НОВА
ГРОМАДА

ІНФОРМАЦІЙНА 
ГАЗЕТА 

17 червня 2021 року С. 2

NON STOP та “Рудь” випустили 
нове енергетичне морозиво 

№54
С. 4

Українській Конституції 
виповнюється 25 років. 
З Днем народження! 

С. 3

Зміна нарахування субсидій з 
ЖКГ: як оформити компенсацію?  

НОВИНИ РАЙОНУ

Жашківська загальноосвітня 
школа № 1 долучилася до 

акції «Подаруй вишиванку на Схід», 
організованої Спілкою ветеранів 
АТО Жашківщини. Учні різних класів 
підготували власноруч створені 
вишиванки-обереги, які нагадують 
військовослужбовцям, що їхній 
подвиг цінують. Першокласники 
школи № 1 створили тематичну 
паперову вишиванку – з мапою 
України та голубом мира. Також 
освітній заклад зібрав вишиванки 
для дітлахів прифронтової зони, 

які виховуються у сирітських 
будинках. Як заявив голова Спілки 
ветеранів АТО Жашківщини Василь 
Якименко, це найактивніша 
школа Жашківщини, про яку вже 
добре знають солдати на фронті.

НОВІ ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ 

ВІТАЮ З ДНЕМ 
МОЛОДІ!

Наприкінці черв-
ня ми традицій-
но святкуємо 

День молоді. І для 
кожного, незалеж-
но від віку, це справді 
свято. Тому що мо-
лодість - це час, коли 
ти сповнений енергії 
та планів. Коли ма-
єш міцне здоров’я і з 
оптимізмом дивишся 

у майбутнє. Коли тобі все до снаги. 
Молодість – безцінний дар природи. 
І треба намагатися використати усі 
переваги цієї чудової пори життя. 
Бути активним, вчитися, освоювати 
нові навички, мати цікавість до 
всього, працювати над собою. На 
нашому підприємстві біль-
шість співробітників - мо-
лодь. Це нова генерація людей - 
активних, целіспрямованих, націле-
них на результат. Вони продукують нові 
ідеї, швидко реагують на зміни, про-
понують свіжі та ефективні рішення. 
Я захоплююся ними і вдячний їм 
за роботу. З такою командою мож-
на гори звернути! І разом з ними 
й сам почуваєшся молодим. 
Тому щиро вітаю З Днем молоді 
нас усіх! Бажаю, щоб кожен 
з вас почувався добре, вірив у за-
втрашній день. Зрештою, наш вік - 
це не цифри у паспорті. А те, 
як молодо ми себе відчуваємо у душі.

Віктор 
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова 
Громада»
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У Всесвітній день захисту дітей, 1 червня, Благодійний Фонд «Нова Громада» традиційно привітав жашківську ма-
лечу зі святом. Діти та підлітки громади отримали подарунки до свята та залишилися задоволеними. Попереду в 
них літні канікули, упродовж яких Фонд планує продовжити робити їм приємні сюрпризи

ЮНІ ЖАШКІВЧАНИ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ 
ПОДІЯ

На вулицях Жашкова продовжують 
встановлювати підвищені 

пішохідні переходи. Черговий такий 
встановили біля загальноосвітнього 
закладу № 4 у мікрорайоні Городище 
по вулиці Перемоги. Підвищені 
переходи особливо зручні для людей 
з обмеженими можливостями та мам 
з дитячими візками. Крім того, у них 
вбудоване самовисвітлювання, що 
особливо важливо у темну пору доби. 
На думку голови Жашківської ОТГ Ігоря 
Цибровського, встановлення таких 
переходів - це золота середина: зручно 
та безпечно як для автомобілістів, так і 
для пішоходів. 

УЧНІ ШКОЛИ № 1 ПОДАРУВАЛИ БІЙЦЯМ ВИШИВАНКИ

ЖАШКІВСЬКІ ДЕПУТАТИ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА 
НАВЧАННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ Депутати Жашківської міської ради 

надіслали звернення до Президента 
з проханням збільшити фінансування 
для покриття субсидій та внести зміни 
до постанови в частині зміни норм 
використання природного газу для 
індивідуального опалення. За словами 

секретаря Жашківської міськради Алли 
Завертаної, нормативи зменшилися на 
1 куб, тому категорійні сім’ї отримують 
зовсім незначні кошти відшкодування. 
«Просимо підняти нормативи до рівня 
4-річної давнини - 6-8 кубічних метрів на 
1 кв м», - пояснила секретар міськради. 

Підготовлено за інформацією сайтів Жашківської райдержадміністрації та Жашківської міської ради.

Попри не зовсім літню погоду, 
першого дня літа на вули-
цях Жашкова було людно. 

Радісні усміхнені дітлахи приймали по-
дарунки від волонтерів Благодійного 
Фонду «Нова Громада» - Валенти-
ни Стасюк, Ірини Кравченко, Ма-
рини Коломієць та Віталія Коло-
мійця. Турбота про наймолодших 
мешканців громади - у пріоритеті 
«Нової Громади».

Більше турботи
Незважаючи на карантинні 
обмеження, Благодій-
ний Фонд «Нова 
Громада» продов-
жує допомагати 
дітям та радувати 
їх. «Діти Жашків-
щини завжди були 
у фокусі уваги 
Б л а год і й н о го 
Фонду «Нова 
Громада», - 
зазначає керівник 
соціальних проектів 
БФ Віктор Погорілий. «Ми 
переконані, що у нас тут є чимало 
майбутніх зірок з різних галузей – 
економісти, артисти, спортсмени тощо. 

Треба їм просто 
дати поштовх, 

підтримати їхні 
починання. Тому 

Фонд неодноразово 
фінансував проведення творчих 

майстер-класів, пісенних та 
танцювальних конкурсів, щоб кожен 

охочий міг проявити свої таланти 
та, можливо, визначатися у житті. 
Окрім того, що це корисні 
заняття, це ще й дуже приємно 
та весело.  

Також ми підтримуємо  спортивні 
команди – у юних жашківчан 
великий потенціал в цьому 

напрямку». Цього року, до 
Дня захисту дітей ми охоче 
приєдналися до святкування, 
яке організувала міська влада. 
Від себе приготували солодкі 
подарунки - морозиво та 
батончики «Eat me».

Продовження читайте на с. 2.

На базі Жашківського районного 
суду вперше пройшли тактико-

спеціальні навчання Служби судової 
охорони. Під час навчань було 
відпрацьовано кілька можливих 
сценаріїв розвитку подій. Зокрема, 
дії охоронців для припинення 
порушень громадського порядку в 
суді та на прилеглій території, щодо 

забезпечення безпеки учасників 
процесу під час розгляду резонансних 
справ, повідомлення про замінування 
будівлі суду або в разі виникнення 
загрози безпеці учасникам судового 
засідання. На думку підполковника 
Служби  Юрія Баса, головне в таких 
випадках – діяти на випередження і 
логічно прораховувати свої дії. 
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NON STOP 
І «РУДЬ» 
СТВОРИЛИ 
ПЕРШЕ 
ЕНЕРГЕТИЧНЕ 
МОРОЗИВО 

ВОЛОНТЕРИ 
ФОНДУ 
ПРИВІТАЛИ
ВЕТЕРАНА З 
95-РІЧЧЯМ 

П ривітати поважного жашківчанина 
приїхали представники Благодійного 

Фонду «Нова Громада» - керівник 
соціальних проектів Віктор Погорілий 
та волонтери - Валентина Стасюк, Наталія 
Сухоносова та Марина Коломієць. Разом 
з головою ветеранської організації 
Катериною Ковтун вони побажали Петру 
Микитовичу  міцного здоров’я, сил та 
наснаги і довгих років життя!  Не забули 
і про подарунок:  імениннику вручили 
сучасний смарт-телевізор. Тепер ветеран 
зможе дивитися улюблені ТБ-програми у 
високій якості зображення.  

 ТУРБОТА

РОЗВИТОК

НОВИНКА

БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ГК «НОВІ ПРОДУКТИ»: 
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

ЮНІ ЖАШКІВЧАНИ ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ

Два провідних українських бренди 
– енергетик NON STOP™ та 

ТМ «Рудь» розробили вибухову 
новинку, яка стане хітом цього літа. 
Це енергетичне морозиво NON STOP™ 
– перший в Україні функціональний 
фруктовий лід, що водночас запалює 
та освіжає! Новий продукт стане 
справжньою знахідкою як для 
любителів морозива, так і для тих, хто 
звик вести активний спосіб життя. 
В ньому міститься кофеїн, таурин, 
що в поєднанні з вітамінним комплексом 
(С, В5, В6, В9, РР) забезпечує швидкий 
приплив енергії, підвищує життєву 
активність, сприяє відновленню 
сил після фізичних або розумових 
навантажень. І звісно, бадьорить у 
літню спеку. Нове морозиво має кисло-
солодкий смак барбарису з нотками 
грейпфрута, характерний для напою 
NON STOP™ Original.

Влітку особливим попитом та по-
пулярністю користуються прохо-
лодні напої, що не містять алкого-

лю. Група компаній «Нові Продукти» від-
гукується на зростання попиту та розши-
рює асортимент цієї категорії продукції. 
На думку технологів компанії, безалко-
гольні напої повинні бути не лише смач-
ними, але й корисними.

Якість понад усе
Сьогодні підприємство виробляє 45 
одиниць безалкогольних напоїв. Кожен 
з них завоював свого споживача, став 
популярним. У перспективі планується 
поповнення асортименту новою 
продукцією. 

За словами заступника директора 
з виробництва ГК “Нові Продукти” 
Валентини Стасюк, - головна перевага 
виробника над конкурентами – ретельне 
ставлення до якості на всіх етапах.

«Уся сировина, напівпродукти і 
матеріали перед використанням у 
виробництві ретельно перевіряються 
вхідним контролем та лабораторією на 
відповідність показникам, піддаються 
необхідним технологічним операціям,  

обробці для досягнення стабільності та 
безпечності для споживача. 

Застосовується особлива технологія 
приготування купажних сиропів для 
напоїв - вони готуються холодним 
способом у купажних танках, а при 
перемішуванні задаються по черзі: 
цукровий сироп, плодово-ягідні або 
цитрусові соки, ароматичні настої та 
екстракти. Ця послідовність згідно 
технологічної карти є дуже важливою, 
інакше напої можуть втратити 
збалансований смак та аромат», - 
розповіла пані Валентина. 

Істотна перевага компанії – вся 
продукція розливається у тару на будь-
який смак і гаманець – ПЕТ, банка, скло 
та КЕГи. Тому  споживач може обрати 
будь-який варіант, щоб повною мірою 
насолодитися процесом втамування 
спраги. 

Улюблені «старожили» 
та вибухові «новачки»
«Ще однією нашою відмінністю є те,

 

що ми інноваційні, щороку постійно 
оновлюємо свій асортимент: 
залишаючи на полицях наші топові 
смаки, однак своєму споживачу 
ми постійно надаємо можливість 
спробувати щось нове, не подібне 
на інших, тим самим задовольняючи 
потреби та побажання наших клієнтів», 
- розповідає Валентина Стасюк. 

Ця інноваційність змушує компанію 
постійно йти вперед, вдосконалювати 
смаки, які вже завоювали популярність 
у людей, а також – створювати нову 
продукцію. 

Все почалося зі слабоалкогольного 
Shake в 2002 році, який одразу 
завоював шалену популярність і досі 
займає значну нішу ринку даного 
сегменту. Згодом виникла ідея з 
виробництва безалкогольної новинки 
даної торгової марки. Наразі вона 
виробляється лише на експорт. Але у 
компанії розмірковують над тим, аби 
створювати Shake Zero Alcohol і для 
внутрішнього ринку. 

Ще одна популярна марка напоїв -  
енергетик Non Stop та його  «сусід» 
по ніші – ТМ Pit Bull. 

Незабаром у лінійці продуктів може 
з’явитися і безалкогольне пиво, на 
нього теж є певний попит. Але у зв’язку 
із шаленою популярністю традиційного 
алкогольного пива завод New Brew 
працює на повну потужність і не має 
вільних ємностей для даної новинки. 
Та у планах компанії - розширення 
парку обладнання. І після модернізації 
тут планують розглянути можливість 
виробництва 0% пива. 

Прагнення бути 
першими
Конкуренція на ринку безалкогольних 
напоїв України доволі висока. Тому у 
компанії «Нові Продукти» постійно 
підвищують якість продукції, 
проводять споживчі дослідження, 
розширюють асортимент, 
запускають принципово нові 
для ринку категорії напоїв. 
Не останню роль грає продумана 
маркетингова стратегія та вдала 
реклама продукції.

«Конкуренція дуже висока і саме 
це мотивує нас бути кращими, 
виділятися на ринку. Безумовно всі 
методи важливі і виправдані, тому ми 
успішно ними користуємося: якість 
продукції і бажання споживача завжди 
на першому місці!», - розповідає 
Валентина Стасюк.

А найближчим часом на 
підприємстві планується випуск 
кави та функціональних напоїв для 
певних категорій населення. Але 
деталі поки що залишаються інтригою. 
Тим цікавіше буде дочекатися 
їхньої появи. 

Ветеран Другої світової 
війни Петро Мельник від-
святкував 95-річний ювілей

Валентина 
Стасюк,  
заступник 
директора з 
виробництва 
ГК «Нові 
Продукти»
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Продовження матеріалу.

Забезпечення 
закладів освіти 
Останніми роками БФ «Нова Громада» 
істотно покращив матеріально-технічний 
стан закладів освіти регіону. Зокрема, для 
потреб закладів освіти Жашківщини було 
передано три автомобілі: Daewoo Sens, 
Ford Transit Connect та фургон Ford Tran-
sit, а також автобус Богдан для підвезення 
учнів та вчителів із сіл.  

Цього року розпочато новий проект 
«Інформатизація шкіл», в межах якого 
проведено бездротову мережу у школі 
№5, оновлено клас шкільними меблями 

в ЗЗСО №3, 
закуплено нові 
комп’ютери для 
Вороненської 
школи та багато 
іншого. Варто 
зазначити, що і в 
попередні роки школи 
та садочки Жашківщини 
отримували сучасні комп’ютери, 
ноутбуки, планшети, принтери. У школах 
та садочках за кошти фонду замінювались 
вікна та двері, встановлено водоочисні 
системи тощо.   

Крім того, на кожне свято дітвора 
Жашківської громади отримує від 

Фонду пода-
рунки. На Новий 
рік, наприклад, 
солодощі для 

малечі власно-
руч загортали 

волонтери Фонду.

Відкрити 
дитячий потенціал
Директорка Жашківської загально-
освітньої школи № 5 Наталія Сухоносова 
добре знає: чим кращі умови для 
навчання та розвитку створюються 
дітям, тим кращі результати вони 

показують. «Створення сучасного 
освітнього середовища, зокрема 
багатофункціональних гнучких просторів, 
забезпечення сучасними цифровими 
матеріалами мотивує дітей до навчання. 
Не менш важливим є творчий розвиток 
дитини: обов’язкова навчальна програ-
ма дає базу, а майстер-класи з різної 
тематики дозволяють відкрити потен-
ціал учня. Тому важливість та доцільність 
ініціатив Фонду, спрямованих як на 
матеріально-технічне забезпечення 
навчальних закладів Жашківщини, так 
і на розвиток талантів юних мешканців 
громади, важко переоцінити», - 
каже Наталія Петрівна.

Виробляти якісну, смач-
ну та корисну продукцію 
та постійно дивувати 
споживачів. Таким є гасло 
ГК «Нові Продукти» 
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 ІНІЦІАТИВА НОВИНИ РЕГІОНУ
РЕМОНТ ДОРІГ 
ТРИВАЄ

ЧЕРКАСЬКІ 
МЕДИКИ НА 
2 МІСЦІ У 
ФЛЕШМОБІ
Працівники черкаської “Швидкої 

допомоги” посіли друге місце 
у танцювальному флешмобі
#Jerusalema_Dance_Challenge, в 
якому взяли участь співробітники 
“швидких” з усієї України. 
Перше місце дісталося медикам 
“Швидкої допомоги” Харківщини, третє 
- киянам.  Як зазначають організатори 
заходу, метою флешмобу було 
згуртувати колективи  медиків, показати 
інший, творчий і неформальний 
бік спеціалістів, привернути увагу 
громадськості до професії медиків 
екстреної допомоги.

ЧЕРКАСЬКІ 
ГІМНАСТИ 
ЗДОБУЛИ 
ПРЕСТИЖНІ 
МЕДАЛІ 

І лля Ковтун та Назар Чепурний із 
Черкащини успішно виступили на 

Етапі Кубку Світу (“World Challenge Cup”) 
зі спортивної гімнастики. Престижні 
змагання відбувалися у Болгарії. Загалом 
медалі виборювали спортсмени з 13 
країн світу.
Так, юний гімнаст з Черкащини Ілля 
Ковтун здобув золоті медалі у вправі 
на коні та паралельних брусах. Назар 
Чепурний став першим у опорному 
стрибку.

В межах «Великого будівництва» 
розпочалися роботи із 

відновлення аварійної ділянки 
від виїзду з Черкас і до початку дороги на 
Смілу. Так, на цьому відрізку траси Н16, який 
не ремонтувався 40 років, почалися 
роботи з фрезерування старого 
асфальтобетонного покриття. 
Потім буде влаштовуватися 
основа зі щебенево-піщаної 
суміші обробленої цементом та 
вирівнюючого шару крупнозернистого 
асфальтобетону. Загалом на трасі 
Н16 ремонтується 12 ділянок. 
Цього року планується відновити 115 км 
автошляху.

ТАТО У ДЕКРЕТІ: ЧОЛОВІКИ ЗМОЖУТЬ 
ДОГЛЯДАТИ ЗА ДІТЬМИ НА РІВНІ ІЗ ЖІНКАМИ

НОВОВВЕДЕННЯ

СУБСИДІЇ ПО-НОВОМУ: ЯК ЗМІНИТЬСЯ 
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙ
В Україні близько 3 млн домогосподарств отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Відтепер 
порядок нарахування компенсації змінюється, і деякі громадяни можуть залишитися без такої допомоги від дер-
жави. Кого це стосуватиметься, а також яких ще змін у нарахуванні субсидій очікувати, розбиралася наша газета

Уміністерстві соціальної політики 
повідомили про планове пере-
призначення субсидій. Віднині 

враховуватимуться доходи від депози-
тів та дивідендів, досліджуватиметься, хто 
їздив за кордон, купував валюту та бан-
ківські метали, перевірятиметься, чи здій-
снювались вартісні покупки, скасовува-
тиметься діяльність комісій, які прийма-
ли рішення щодо нарахування субсидій.

Кого торкнуться 
зміни?
У міністерстві соціальної політики пояс-
нюють причину нововведень. Заступ-
ник міністра Віталій Музиченко розпо-
відає: «Субсидії - це адресна соціальна 
допомога тим, хто не може, а не не хоче 
оплачувати комунальні послуги». За йо-
го словами, результати верифікації пока-
зали, що сьогодні не всі одержувачі суб-
сидій насправді їх потребують.

З урахуванням нових правил не при-
значать субсидію, якщо хтось із членів 
сім’ї або складу домогосподарства:
• протягом року до звернення по субси-

дію купив земельну ділянку, квартиру, 
транспортний засіб, цінні папери, вірту-
альні активи та інші товари довгостро-
кового вжитку на суму понад 50 тис. грн;

• на момент призначення субсидії має на 

банківському рахунку кошти, загаль-
на сума яких перевищує 25-кратний 
розмір прожиткового мінімуму ста-
ном на 1 січня;

• за рік до звернення по субсидію купив 
іноземну валюту або банківські мета-
ли на суму понад 50 тис. грн;

• перебував за кордоном безперервно 
понад 60 днів (без урахування відря-
дження, лікування, навчання або до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку);

• не навчався, не працював і не мав 
офіційного статусу безробітного за 

інформацією податкової служби та 
Пенсійного фонду;

• володіє автомобілем, з дати випуску 
якого пройшло менше 5 років або як-
що в сім’ї є більше одного автомобіля, 
з дати випуску якого пройшло мен-
ше 15 років;

• має заборгованість із аліментів.

Інформація для 
декларації 
Для тих, хто претендує на отримання 
соціальної допомоги, правила не 
змінилися. До вересня слід подати 
нову заяву та декларацію про доходи і 
витрати. У декларації слід вказати: площу 
житла, відомості про осіб, які мешкають 
у квартирі або будинку, дохід кожного 
з мешканців, наявність автомобілів, з 
дати випуску яких минуло менше 5 

років, витрати за останній рік, що 
перевищують 50 тис грн, інформацію 
про купівлю безготівкової або 
готівкової іноземної валюти, 
банківських металів (на суму понад 

50 тис грн), відомості про наявність 
коштів на депозитних рахунках, що 

дорівнюють 25-кратному розміру 
прожиткового мінімуму.

Після набуття чинності з 1 травня 2021 
року новацій щодо нарахування субсидій 
за оплату житлово-комунальних послуг 
– такої допомоги будуть позбавлені 
родини безробітних та заробітчан. Для 
того, щоб не втратити субсидію, треба 
стати на облік у Службу зайнятості.

Питання щодо субсидії управління 
соціального захисту розглядатиме 
протягом 10 днів.

Документ передбачає новий вид 
оплачуваної відпустки. Він за-
проваджує чотири головних 

ініціативи. При народженні дитини 
відпустка тривалістю 14 календарних 
днів може бути надана: новоспечено-
му батькові, який перебуває у шлюбі 
з матір’ю дитини, батькові дитини в 
разі, якщо шлюб не зареєстрований, 
але пара живе разом, батьки пов’язані 
спільним побутом, мають взаємні пра-
ва та обов’язки, бабусі, дідусеві або ін-
шому повнолітньому родичеві дити-
ни, який фактично доглядає за нею, 
якщо мати (батько) дитини виховують 
її самотужки.

Закон також передбачає рівне пра-
во кожного з батьків дитини (матері та 
батька) на отримання відпустки з до-
гляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку.

Також передбачене рівне право на 
додаткову відпустку для матерів і бать-
ків, чиї діти мають інвалідність з дитин-
ства підгрупи А I групи.

Документ покликаний забезпечити 
рівні можливості для чоловіка й жінки 
у питанні поєднання роботи із сімейни-

ми обов’язками. Зокрема, усуваються 
законодавчі прогалини, що обмежу-
ють право батька на відпустку для до-
гляду за дитиною. Раніше таку можли-
вість мали тільки матері. 

Експерти кажуть, що серед аргумен-
тів «за» чоловіче виховання –  те, що та-
там легше вникнути у виховний процес, 
оскільки вони не відчувають післяполо-
гової депресії, а діти, що виховуються 
чоловіками, рідше травмуються, тому 
що батько прищеплює їм чоловічу ло-
гіку організації безпечного простору.

Наводячи аргументи «проти» вихо-
ду батька у декрет, психологи говорять 
про  тиск громадської думки та кар’єру 
дружини, які можуть загнати самооцін-
ку чоловіка в глухий кут. 

А як по той бік кордону?
Фахівці відзначають, що 
найпрогресивніші правила діють у 
скандинавських країнах. Приміром, у 
Швеції є «батьківські квоти»: з 480 
днів загальної декретної відпустки 
60 днів зобов’язаний взяти батько 
дитини. Якщо чоловік у декрет 
не піде, сім’ї не будуть проводити 
виплати. І навпаки, якщо чоловік 
і жінка поділять декрет навпіл – 
отримають додаткову фінансову 
підтримку.  

У Польщі чоловік також на два 
тижні може взяти «батьківську 
відпустку». Згідно з Трудовим кодексом, 
право на це має батько, який 

виховує біологічну або усиновлену 
дитину. Не може взяти таку відпустку 
чоловік, позбавлений батьківських 
прав або який не підтримує зв’язок з 
дитиною.

У Німеччині і батько, і мати 
дитини можуть брати декретну 
відпустку. Протягом року їм 
виплачують допомогу для догляду за 
дитиною, її розмір зазвичай 
складає 65-67% від зарплати, 
а якщо відпустку беруть обоє 
батьків, виплати продовжують на 
два місяці.

У Франції нещодавно збільшили 
декретну відпустку для чоловіків з 14 
до 28 днів, при цьому 7 днів потрібно 
брати обов’язково.

розмір прожиткового мінімуму ста-

за рік до звернення по субсидію купив 
іноземну валюту або банківські мета-

витрати. У декларації слід вказати: площу 
житла, відомості про осіб, які мешкають 
у квартирі або будинку, дохід кожного 
з мешканців, наявність автомобілів, з 
дати випуску яких минуло менше 5 

років, витрати за останній рік, що 

коштів на депозитних рахунках, що 
дорівнюють 25-кратному розміру 
прожиткового мінімуму.

Після набуття чинності з 1 травня 2021 
року новацій щодо нарахування субсидій 

Українські парламентарі 
зрівняли жінок і чоловіків 
у батьківських правах. 
Вони підтримали законо-
проект, який встановлює 
абсолютно рівні умови 
для жінок і чоловіків на 
отримання трирічної 
декретної відпустки. 
Президент Володимир 
Зеленський підписав відпо-
відний закон.  Відтепер у 
декрет без проблем відпус-
катимуть татусів

автошляху.
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День Конституції України – це 
державне свято, історія якого 
почалася з 1996 року після 

довгих обговорень і дебатів. Депутати 
працювали усю ніч з 27 на 28 червня – 
безперервно впродовж 23 годин.  «За» 
проголосували 315 народних обранців. 
У розробці Конституції України активну 
участь брав черкащанин - нині покійний 
народний депутат Михайло Сирота. Він 
очолював комісію Верховної Ради, яка 
працювала над проектом документу.  У 
«конституційну ніч» вдалося розв’язати 
найгостріші питання: державна мова - 
українська, малий герб – тризуб, прапор 
– синьо-жовтий, мелодія гімну - «Ще не 
вмерла Україна».

Конституція 1996 року стала першим 
Основним Законом незалежної України, 
закріпивши правові основи держави, її 
суверенітет і територіальну цілісність, 
права і свободи українських громадян. 
Людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість, безпека 

визнаються найвищою соціальною 
цінністю.  Одним із ключових положень 
стала 5-а стаття Конституції, згідно 
якої «носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади в Україні є народ».

У той же день Конституція України 
набула чинності. Схвалення Основного 
Закону стало точкою відліку нової 
епохи в історії нашої держави, що 
забезпечило стабілізацію суспільно-
політичної ситуації в країні. Міжнародне 
співтовариство привітало ухвалення 
Конституції України та визнало її однією 
з найдемократичніших у світі.

Прийняття Конституції внесло 
стабільність у політичне життя 
українського суспільства, законодавчо 
розмежувавши права й обов’язки 
різних гілок влади, політичних партій 
і громадських організацій.

Прийняття демократичної за своїм 
характером Конституції зміцнило 
міжнародний авторитет молодої 
держави.

Спокуса вносити зміни
Починаючи з 1996 року, Основний закон 
змінювався кілька разів. Перша спроба 
змінити Конституцію була ініційована 
в 2000 році за президентства Леоніда 
Кучми. 

8 грудня 2004 року Верховна Рада 
ухвалила зміни до Основного Закону, які 
перетворили Україну на парламентсько-
президентську державу. Повноваження 
президента були обмежені, тоді 
як парламенту й уряду - значно 
розширені. 

У 2010 році, після приходу до влади 
Віктора Януковича, до Конституційного 
суду був направлений депутатський 
запит із проханням розглянути 
конституційність реформи 2004 року. 
Конституційний суд без голосування 
в парламенті скасував Конституцію 
2004 року і повернув закон у редакції 
1996 року. Таким чином, Україна знову 
повернулася до президентсько-

парламентської республіки.
Під час Революції Гідності, 21 

лютого 2014 року, Верховна Рада 
конституційною більшістю (386 
голосів) проголосувала за відновлення 
дії Конституції 2004 року. Тепер у 
політичній системі України головним 
знову став парламент. 

Знакова подія сталась у 2019 році. 
До преамбули та трьох розділів 
Конституції України ухвалено зміни 
щодо визнання європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
як стратегічних напрямків розвитку 
держави.

Наразі президент Володимир 
Зеленський ініціює ухвалення  зміни 
до Конституції України щодо відносин 
між центральними та місцевими 
органами влади. Йдеться, зокрема, 
про інститут префектів та ліквідацію 
місцевих адміністрацій.

Загалом окремі положення тексту 
Конституції  змінювались вісім разів.
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ДОВІДКОВО

ПОРАДА 

ДАТА

При появі капустянки 
використовують настій 
валеріани. На десять літрів води 

потрібно три столові ложки валеріани. 
Щотижня, після основного поливу 
під кожен кущ виливайте по одній 
склянці розчину. Зазвичай для 
відлякування капустянки, вистачає 
трьох-чотирьох поливів.

Популярний і трохи незвичний метод 
вилову шкідника за допомогою банок 
від пива. Тару зсередини намазують 
медом чи варенням. Закопують 
у землю так, щоб верхня частина 
була під кутом у 45 градусів. 
Капустянки сповзаються на запах 

меду, ласують ним, а вибратися назад 
не можуть. 

А взагалі ведмедка любить і пиво. 
Для «частування»  у пляшку з широким 
горлом налийте сто грамів свіжого 
пива і закопайте її в землю теж під 
кутом 45 градусів, щоб горло було на 
рівні поверхні. Лунку оббризкайте 
водою, прикрийте якимсь матеріалом 
і присипте землею. Далі, протягом двох 
тижнів, перевіряйте улов. 

 Перевіреним способом захисту від 
вовчка є висаджування чорнобривців 
навколо грядок. Речовини, що 
виділяються з коріння цих квіток, 
відлякують шкідника. 

Якщо вам продовжують 
докучати ненажери, приготуйте 
для них делікатес з яєчної 
шкаралупи. Шкаралупу добре 
подрібнюють і додають трохи 
олії. Таку суміш заливають у 
нірки і ходи комах або посипають 
розсаду. Тоді капустянка не 
чіпатиме рослини, побоюючись 
гострих країв шкаралупи.

Для боротьби зі шкідником можна 
використовувати пральний порошок, 
гас або хлорофос. Ці речовини 
розбавляють водою і заливають 
отриманий розчин у нірки шкідників. 
Така водна процедура змусить 

ведмедку виповзти з нірки. 
Капустянка  – головний шкідник городу 

і цим все сказано. Боротися з нею треба 
постійно і всіма доступними методами.

Тепловий удар — це форма 
гіпертермії, за якої різко 
підвищується температура тіла. 

Тепловий удар виникає у разі тривалого 
перегрівання організму, особливо при 
підвищеному фізичному навантаженні. 
Це може статися у походах, на дачних 
ділянках, при носінні щільного одягу 
у спеку, під час роботи у приміщенні 
з високою температурою, в умовах 
підвищеної вологості і за недостатнього 
провітрювання.

Як розпізнати перші ознаки цієї 
недуги? При тепловому ударі з’являється 
різка втома, слабкість, головний біль, 
запаморочення, біль у ногах, спині, нудота, 
блювота, шум у вухах, потьмарення в очах, 
посилене дихання, кровотеча з носа, а, 
можливо, й втрата свідомості. Якщо в цей 
час потерпілому не надати термінової 
допомоги, він може загинути впродовж  
кількох годин від зупинки дихання та 
кровообігу.

Як надати першу допомогу потерпілому.  
Насамперед, перенести його у затінок і 
роздягти. Змочити прохолодною водою 
голову та груди, на ділянку паху та під 
пахвами покласти шматки тканини, 
змоченої водою. У разі потреби зробити 
штучне дихання і дати кофеїн. Викликати 
швидку допомогу. До приїзду лікарів 
треба боротися за життя потерпілого. 

Краще все-таки уникати перегріву, 
щоб не допускати подібних ситуацій. 
Рекомендації нескладні. Ходити у 
головному уборі з довгим козирком, 
у сонцезахисних окулярах та світлому 
одязі з натуральних тканин. Не 
приймати сонячних ванн на голодний 
чи занадто повний шлунок. По 
можливості якнайбільше перебувати 
у затінку. Засмагати слід вранці до 11 
години або після 16 години ввечері. 
Користуватися захисними кремами. 
Вмиватися кілька разів на день, бажано 
мінеральною водою.

Літо у розпалі. Щедрі уль-
трафіолетові промені при-
зводять не тільки до засма-
ги, а й до теплового удару 

Цей шкідник городніх культур має багато назв: вовчок, капустянка, земельний 
рак. А ще його називають справжнім монстром, який нищить усе під корінь. 
Як уберегти ділянки від ненажерливого гостя?

28 червня 1996 року увійшло в новітню історію нашої держави як День великої загальносуспільної згоди, перемоги полі-
тичного компромісу і верховенства національних інтересів. Це єдине державне свято, закріплене у самій Конституції

ТЕПЛО-
ВИЙ УДАР: 
СИМПТОМИ 
І ПЕРША 
ДОПОМОГА  

ПІДСТУПНА ВЕДМЕДКА: ЯК ЗАХИСТИТИ 
ВРОЖАЙ ВІД ШКІДНИКА-НЕНАЖЕРИ

ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ – ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ! 

Якщо вам продовжують 
докучати ненажери, приготуйте 
для них делікатес з яєчної 
шкаралупи. Шкаралупу добре 
подрібнюють і додають трохи 
олії. Таку суміш заливають у 
нірки і ходи комах або посипають 
розсаду. Тоді капустянка не 
чіпатиме рослини, побоюючись 

Для боротьби зі шкідником можна 
використовувати пральний порошок, 
гас або хлорофос. Ці речовини 

Цей шкідник городніх культур має багато назв: вовчок, капустянка, земельний 
рак. А ще його називають справжнім монстром, який нищить усе під корінь. 

ВІД ШКІДНИКА-НЕНАЖЕРИ




