
АКТУАЛЬНО АНОНС

На черговому засіданні 
Академії пенсіонерів 
лектор розповів про 
українську обрядовість, 
звичаї та традиції 
нашого народу святку-
вання різноманітних 
подій.

АКАДЕМІЯ ПЕНСІОНЕРІВ

ПІДГОТОВКА ДИТИНИ 
ДО ШКОЛИ

Читайте на стop. 4

Читайте на стop. 3

Як правильно підготу-
вати дитину до школи 
та адаптувати її до 
нового розпорядку 
дня, розповідає дитя-
чий психолог Наталія 
Подоляк.

Читайте на стop. 5

Про історію створення 
квасу, його різновиди, 
а також користь та 
рецепти цього 
життєдайного напою 
читайте в нашому 
матеріалі.

Читайте на стop. 7
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ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА РУСЛАНА ДЕМЧАКА

Фонд Демчака зі сприяння економічному розвит-
ку регіону започаткував практику бізнес-тренінгів 
для підприємців Вінницької області. 
Інтерв’ю з бізнес-тренером Серга Тетяною.

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата в депутати по одномандатному виборчому округу № 18
ДЕМЧАКА РУСЛАНА ЄВГЕНІЙОВИЧА «ЗАХИСТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ!»
Моя програма – це проект економічного, соціального та духовного розвитку регіону.
Реалізується шляхом ініціювання прийняття відповідних законодавчих актів.
Економічний розвиток: 
• створення привабливого інвестиційного клімату в регіоні та в країні в цілому;
• зміни до податкового законодавства, які б захистили підприємців від неправомірного тиску;
• забезпечення комфортних умов для підприємництва, що дасть поштовх для розвитку економіки та ство-

рення нових робочих місць;
• впровадження навчальних програм ефективного управління бізнесом для формування системи ведення 

бізнесу європейського зразка.

Соціальний захист населення:
• має складатись з наповненого бюджету та законів, що повинні керувати справедливим розподіленням 

цього бюджету;
• соціальний захист повинен бути достатнім для повноцінного життя кожного, хто отримує пенсію чи іншу 

соціальну допомогу;
• мінімальна пенсія та соціальні виплати повинні бути підвищені втричі.

Розвиток медицини:
• медицина має бути профілактичною та територіально доступною для кожного жителя регіону;
• кожна хвора людина повинна отримати гарантоване фінансування свого лікування в повному обсязі;
• підвищення кваліфікації, стажування медичних працівників усіх рівнів;
• проведення комплексної модернізації медичних закладів усіх рівнів;
• підвищення оплати праці медичних працівників.

Розвиток системи освіти:
• сільські школи за якістю освіти та рівнем технічної оснащеності не повинні відрізнятись від столичних шкіл;
• збільшення оплати праці вчителів;
• законодавчо встановлена заборона закриття сільських шкіл.

Відродження та розвиток села:
• на законодавчому рівні закріпити надходження до місцевого бюджету податку в розмірі 2% від нормативної 

грошової оцінки землі;
• заборонити продаж землі сільськогосподарського призначення;
• встановлення відповідальності за заподіяння шкоди родючим властивостям земель та навколишньому 

довкіллю;
• встановити принцип справедливого розподілу прибутку між товаровиробниками та посередником. 

Здоровий спосіб життя, відновлення християнських цінностей:
• створення базових засад сучасної, проукраїнської патріотичної ідеології;
• збереження української мови;
• відродження існуючих національних традицій, пам’яток історії та культури;
• створення нових спортивно-оздоровчих та культурно-духовних центрів.

Інфраструктурний розвиток регіону:
• створення можливостей фінансування інфраструктури на місцевому рівні;
• застосування сучасних методів управління інфраструктурою регіону;
• впровадження в регіоні програми розвитку інфраструктури туризму.
Для впровадження моєї програми соціально-економічного розвитку регіону у мене, в противагу пострадянсь-
ким збанкрутілим керівникам, які протягом тривалого часу доводили неефективність свого управління, є 
достатньо сучасного досвіду ефективного управління європейського рівня.

Читайте на стop. 4

КВАС –НАПІЙ ЗДОРОВ’Я

Руслан Демчак привітав представників ВДВ із 
професійним святом та вручив пам’ятні подарун-
ки на святкуванні Дня високомобільних десантних 
військ (ВДВ) у м. Липовець 2 серпня. 

ДЕНЬ ВДВ
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ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ
ВІСНИК РУСЛАНА ДЕМЧАКА, КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Руслан Демчак
38 років 
Народився в м. Липовець 
Вінницької обл. 
у сім’ї вчителів
Кандидат наук державно-
го управління
Безпартійний
Дві вищі освіти: 
інженер, економіст 
Докторант Інституту 
стратегічних досліджень
Дисертація – Реформу-
вання системи державно-
го управління соціальним 
захистом населення в 
Україні 
Громадська діяльність
Голова Фонду Демчака зі 
сприяння економічному 
розвитку регіону
Голова Всеукраїнської 
громадської організації 
«Захисту прав споживачів 
фінансових послуг»

Руслане Євгенійовичу, Вас вже 
зареєстровано як кандидата в 
депутати Верховної Ради України 
по одномандатному виборчому 
округу №18 (Іллінецький, 
Оратівський, Немирівський, Липо-
вецький та Погребищенський 
райони). Що спонукає Вас балоту-
ватися до Верховної Ради?
– Особисто я виділяю три рівні 
громадської самосвідомості. Перший – 
коли людина помічає проблеми. Другий – 
коли людина розуміє, що все, що навко-
ло неї, можна змінити. Третій – коли 
людина розуміє, що змінити має саме 
вона. І я вважаю, що я той, хто може 
змінити те, що нас оточує, і я 
зобов'язаний це зробити. Це моя особи-
ста місія. Не можна обгородитися висо-
ким парканом і створити лише для себе 
комфортні умови життя. У мене ростуть 
діти, вони ходять до школи, спілкуються 
з однолітками, і їх не вбережеш від 
соціальних реалій нашого суспільства. 
Саме тому я займаю активну грома-
дянську позицію.

Врешті-решт, прийшов час змінити 
якісний склад Верховної Ради. На жаль, 
ті народні депутати, які зараз є в чинно-
му парламенті, дискредитували й 
вичерпали себе. 

Сьогодні вже виросло нове покоління, 
яке формувалося після 1991 року і яке 
може по-новому, за європейськими 
стандартами керувати країною.

Як кандидат у депутати Ви маєте 
передвиборчу програму «Захисти 
своє майбутнє!». Чому вона має 
саме таку назву?
– Україна на сьогодні – не просто 
адміністративна країна, а 
адміністративно-кримінальна. 
Ми бачимо, що в нас немає ні міліції, ні 
суддів, ні прокуратури, ні медицини. 
Тобто люди повністю беззахисні. «Захи-
сти своє майбутнє!» – означає, що якщо 
ми зараз не створимо дієві міліцію, суди 
та медицину, як це, наприклад, зробле-
но в тій самій Грузії, то це серйозна 
загроза взагалі для нашої нації. Адже 
якщо в нас заберуть те, що в нас зали-
шилось, то ми можемо просто загинути 
від того, що нас ніхто не врятує від 
найелементарнішої інфекції. 

Дуже часто кандидати для написан-
ня програм удаються до послуг 
політтехнологів, соціологів, 
консультантів. Хто є автором і 
розробником Вашої програми?
– Я багато зустрічався з людьми в 
нашому окрузі та, проаналізувавши їхні 
проблеми, я систематизував і сформу-
лював свою виборчу програму. Згідно 
законодавства, виборча програма 
кандидата має бути до 3 900 друкова-
них знаків, тому це тільки основні тези 

діяльності. Я маю більш ширшу програ-
му, яку готовий реалізувати в вигляді 
законодавчих актів.
Ваша програма має сім розділів: 
економічний розвиток, соціальний 
захист населення, розвиток меди-
цини, розвиток системи освіти, 
відродження та розвиток села, 
здоровий спосіб життя, 
інфраструктурний розвиток регіону 
та відновлення християнських 
цінностей. Чому Ви зупинились 
саме на таких блоках. Чи всі Ваші 
задуми з розвитку регіону пред-
ставлено в ідеях цих розділів? 
– Ще раз повторюсь, що згідно законо-
давства програма має обмежений 
об’єм, тому я виділив основні напрямки 
діяльності, але для розвитку 
суспільства немає обмеження 
напрямків. Будь-який напрямок 
нормативної та законодавчої 
діяльності, який покращить життя 
наших людей, може бути включений у 
мою подальшу програму дій. 
В преамбулі своєї програми Ви 
зазначаєте, що вона буде 
реалізовуватися шляхом ініціюван-
ня прийняття відповідних законо-
давчих актів. Чи є у Вас подібний 
досвід та напрацювання?
– Я вже два роки веду громадську 
діяльність і маю аналітичний центр. Він 
напрацював більше 150 пропозицій до 
нормативних актів, що були чинними 
або приймалися за останні роки. На 
жаль, не всі вони були використані 
законотворцями. А ті пропозиції, які 
були включені, якісно змінили проекти 
законів, до яких вони надавалися. 
Впевнений, що коли в мене буде 
більший механізм впливу як народного 
депутата Верховної Ради, ці ініціативи 
будуть вже гарантовано включені до 
нових законодавчих актів.
Що це були за законодавчі акти? 
– Зміни до податкового кодексу, 
рекомендації щодо забезпечення 
реальної відкритості правосуддя, зміни 
до проекту про зайнятість населення, 
щодо посилення відповідальності та 
вдосконалення державного регулюван-
ня в сфері містобудівної діяльності, про 
державну допомогу сім’ям з дітьми, 
щодо пільгового кредитування юридич-
них осіб, про ринок земель, законопроект 
щодо використання вкладниками 
знецінених заощаджень та багато інших. 

Тема медицини для Вас дуже близь-
ка. Вже декілька місяців поспіль у 
п’яти районах Вінницької області, за 
сприяння Фонду Демчака, прохо-
дять безкоштовні медичні огляди 
населення. 
Тепер у свою програму Ви включи-
ли окремий розділ «Розвиток меди-
цини», що передбачає створення 
доступних медичних послуг, 
модернізацію медичних закладів та 
підвищення кваліфікації та стажу-
вання медиків. Нам відомо, що 
Вами була розроблена програма з 
навчання медичних працівників 
регіону в Києві. Однак вона зустріла 
категоричний опір з боку влади. 
– Я пропонував місцевим органам 
влади профільні тренінги для лікарів 
районних лікарень: окремо для 
кардіологів, педіатрів, сімейних 
лікарів, терапевтів та інших 
спеціальностей. Враховуючи те, що на 
базі Медичної мережі «Добробут», що 

є провідною клінікою зараз в Україні,  
діє тренінг-центр, куди ми запрошуємо 
лекторів-фахівців із-за кордону, плану-
вали лікарів районних лікарень 
нашими зусиллями доставляти у 
столицю й підвищувати їхній 
професійний рівень. Але, на жаль, з 
боку голів місцевої держадміністрації 
була отримана категорична відмова. 
Прикро, що так склалося, і я  
сподіваюся, що після виборів цей 
«супротив» спаде,  і ми реалізуємо цю 
програму. Я думаю, лікарі самі 
зацікавлені в тому. Світова медицина 
за останні 20 років зробила якісний 
крок вперед, а в Україні ці двадцять 
років у медичній галузі був застій. 

Якою є Ваша реакція на протидію 
влади щодо проведення безкош-
товних медичних оглядів?
– Я розумію мотивацію таких дій, тому 
що в місцевих органах районної влади 
стоїть чітка задача – збереження 
існуючої влади в країні. Тому будь-які 
ініціативи, в яких вони вбачають замах 
на їхню владу, а саме так вони оцінили 
наші медичні огляди, звичайно, блоку-
ються. Якщо я стану депутатом, такі 
медичні огляди я планую проводити 
щорічно. Це якраз є пунктом моєї 
передвиборчої програми, де вказано, 
що медицина в Україні має бути 
профілактичною. Ми перші реалізуємо 
це на території нашого округу. Покаже-
мо усій країні, як це потрібно робити. Я 
сподіваюся, що після того, як 
закінчаться передвиборчі перегони, 
місцеві чиновники змінять свою думку 
та своє відношення, адже всі прекрасно 
розуміють, що це профілактична меди-
цина високого світового класу. 

Чи відчуваєте опір влади щодо інших 
соціальних ініціатив, які Ви проводи-
те? Чи помітний острах у людей?
– Опір є! І саме тому в моїй  програмі  
ключове повідомлення – «Захисти своє 
майбутнє!». На прикладі медичних 
оглядів та інших соціальних ініціатив, 
що відбуваються і мають беззапереч-
ний позитив для жителів нашого округу, 
я зустрічав опір місцевої влади, яка 
залякувала безпосередньо працівників 
культури, клубів, медиків – в 
адміністративному порядку, навіть з 
погрозами звільнення з роботи. Я можу 
зрозуміти людей, які не допомагали 
нам, бо вони боялися втратити свою 
роботу. І для того, щоб вони розуміли, 
що є противага і їм нічого боятися, я і 
йду до Верховної Ради. Є друга сила, 
яка може їх захистити в противагу 
місцевій владі, яка їх залякує. Я буду їх 
адвокатом на всіх рівнях влади.

Зараз профільним комітетом 
Верховної Ради України 
зареєстровано законопроект про 
введення надходжень до місцевого 
бюджету від нормативної грошової 
оцінки землі на рівні 1%. В Вашій 
програмі, в розділі «Відродження та 
розвиток села» мова йде про 
справедливі 2% до місцевого бюд-
жету. Прокоментуйте, будь ласка.
– Я впевнений, що для 
сільськогосподарських виробників, які 
платять зараз за оренду паїв їх власни-
кам 3% від нормативної грошової 
оцінки землі, сумарні затрати в розмірі 
5% – не будуть критичними. А 2%, 
сплачені в бюджет села, дадуть 
поштовх для його розвитку. Тим паче, 
що більшість аграрних холдингів мають 

мільярдну капіталізацію, і вони все 
більше і більше розширюють свій 
земельний банк. Але від цього страж-
дають селяни. Тому сумарні затрати 
5% - це той справедливий об’єм плати, 
який буде розподілений між людьми та 
місцевим бюджетом. 

Я не розумію, чому в той час, коли 
орендарі землі збирають урожай і потім 
їхні шестидесятитонні автомобілі їздять 
через сільські дороги й розбивають їх, 
жителі села та місцева влада має 
залишатися з цією проблемою один на 
один і шукати кошти, як же 
відремонтувати ті дороги. Надходжен-
ня до місцевого бюджету двох відсотків 
швидко і ефективно змінить соціальну 
інфраструктуру сіл. 
Соціальним захистом населення, Ви 
займайтесь не перший рік (авт. – 
Демчак Р. Є. очолює ГО «Захисту 
прав споживачів фінансових 
послуг»). Маючи важелі впливу у 
Верховній Раді, які ініціативи Ви би 
просували для жителів України та 
Вінницького регіону зокрема? 
– Коли ми говоримо про соціальний 
захист населення, то завжди чуємо, що 
немає грошей. Тому найпершим 
пунктом моєї передвиборчої програми 
є наповнення бюджету і наявність  
законів, що повинні керувати справед-
ливим розподілом цього бюджету. Я 
вважаю, що в місцеві бюджети має йти 
більше коштів, ніж це зараз закріплено 
на законодавчому рівні. І на прикладі 
поповнення бюджету від 
сільськогосподарських виробників 
видно, що таке джерело фінансування 
знайти не складно. Таких джерел може 
бути набагато більше. Це може бути і 
податок з багатства, який також напо-
внить бюджет, і податок з обігу валюти, 
який можна направляти до Пенсійного 
фонду. Тобто зараз уряд декларує дуже 
багато соціальних програм, але, на 
жаль, він не декларує джерел, де він 
має їх брати. Моя задача правильно 
розставити акценти щодо джерел 
фінансування бюджету, які дадуть 
можливість потім ці соціальні програми 
ще й виконувати.

РУСЛАН ДЕМЧАК

Руслане Євгенійовичу, Вас вже 
зареєстровано як кандидата в 
депутати Верховної Ради України 
по одномандатному виборчому 
округу №18 (Іллінецький, 
Оратівський, Немирівський, Липо-
вецький та Погребищенський 
райони). Що спонукає Вас балоту-
ватися до Верховної Ради?
– Особисто я виділяю три рівні 
громадської самосвідомості. Перший – 
коли людина помічає проблеми. Другий – 
коли людина розуміє, що все, що навко-
ло неї, можна змінити. Третій – коли 
людина розуміє, що змінити має саме 
вона. І я вважаю, що я той, хто може 
змінити те, що нас оточує, і я 
зобов'язаний це зробити. Це моя особи-
ста місія. Не можна обгородитися висо-
ким парканом і створити лише для себе 
комфортні умови життя. У мене ростуть 
діти, вони ходять до школи, спілкуються 
з однолітками, і їх не вбережеш від 
соціальних реалій нашого суспільства. 
Саме тому я займаю активну грома-
дянську позицію.

Врешті-решт, прийшов час змінити 
якісний склад Верховної Ради. На жаль, 
ті народні депутати, які зараз є в чинно-
му парламенті, дискредитували й 
вичерпали себе. 

Сьогодні вже виросло нове покоління, 
яке формувалося після 1991 року і яке 
може по-новому, за європейськими 
стандартами керувати країною.

Як кандидат у депутати Ви маєте 
передвиборчу програму «Захисти 
своє майбутнє!». Чому вона має 
саме таку назву?
– Україна на сьогодні – не просто 
адміністративна країна, а 
адміністративно-кримінальна. 
Ми бачимо, що в нас немає ні міліції, ні 
суддів, ні прокуратури, ні медицини. 
Тобто люди повністю беззахисні. «Захи-
сти своє майбутнє!» – означає, що якщо 
ми зараз не створимо дієві міліцію, суди 
та медицину, як це, наприклад, зробле-
но в тій самій Грузії, то це серйозна 
загроза взагалі для нашої нації. Адже 
якщо в нас заберуть те, що в нас зали-
шилось, то ми можемо просто загинути 
від того, що нас ніхто не врятує від 
найелементарнішої інфекції. 

Дуже часто кандидати для написан-
ня програм удаються до послуг 
політтехнологів, соціологів, 
консультантів. Хто є автором і 
розробником Вашої програми?
– Я багато зустрічався з людьми в 
нашому окрузі та, проаналізувавши їхні 
проблеми, я систематизував і сформу-
лював свою виборчу програму. Згідно 
законодавства, виборча програма 
кандидата має бути до 3 900 друкова-
них знаків, тому це тільки основні тези 

діяльності. Я маю більш ширшу програ-
му, яку готовий реалізувати в вигляді 
законодавчих актів.
Ваша програма має сім розділів: 
економічний розвиток, соціальний 
захист населення, розвиток меди-
цини, розвиток системи освіти, 
відродження та розвиток села, 
здоровий спосіб життя, 
інфраструктурний розвиток регіону 
та відновлення християнських 
цінностей. Чому Ви зупинились 
саме на таких блоках. Чи всі Ваші 
задуми з розвитку регіону пред-
ставлено в ідеях цих розділів? 
– Ще раз повторюсь, що згідно законо-
давства програма має обмежений 
об’єм, тому я виділив основні напрямки 
діяльності, але для розвитку 
суспільства немає обмеження 
напрямків. Будь-який напрямок 
нормативної та законодавчої 
діяльності, який покращить життя 
наших людей, може бути включений у 
мою подальшу програму дій. 
В преамбулі своєї програми Ви 
зазначаєте, що вона буде 
реалізовуватися шляхом ініціюван-
ня прийняття відповідних законо-
давчих актів. Чи є у Вас подібний 
досвід та напрацювання?
– Я вже два роки веду громадську 
діяльність і маю аналітичний центр. Він 
напрацював більше 150 пропозицій до 
нормативних актів, що були чинними 
або приймалися за останні роки. На 
жаль, не всі вони були використані 
законотворцями. А ті пропозиції, які 
були включені, якісно змінили проекти 
законів, до яких вони надавалися. 
Впевнений, що коли в мене буде 
більший механізм впливу як народного 
депутата Верховної Ради, ці ініціативи 
будуть вже гарантовано включені до 
нових законодавчих актів.
Що це були за законодавчі акти? 
– Зміни до податкового кодексу, 
рекомендації щодо забезпечення 
реальної відкритості правосуддя, зміни 
до проекту про зайнятість населення, 
щодо посилення відповідальності та 
вдосконалення державного регулюван-
ня в сфері містобудівної діяльності, про 
державну допомогу сім’ям з дітьми, 
щодо пільгового кредитування юридич-
них осіб, про ринок земель, законопроект 
щодо використання вкладниками 
знецінених заощаджень та багато інших. 

Тема медицини для Вас дуже близь-
ка. Вже декілька місяців поспіль у 
п’яти районах Вінницької області, за 
сприяння Фонду Демчака, прохо-
дять безкоштовні медичні огляди 
населення. 
Тепер у свою програму Ви включи-
ли окремий розділ «Розвиток меди-
цини», що передбачає створення 
доступних медичних послуг, 
модернізацію медичних закладів та 
підвищення кваліфікації та стажу-
вання медиків. Нам відомо, що 
Вами була розроблена програма з 
навчання медичних працівників 
регіону в Києві. Однак вона зустріла 
категоричний опір з боку влади. 
– Я пропонував місцевим органам 
влади профільні тренінги для лікарів 
районних лікарень: окремо для 
кардіологів, педіатрів, сімейних 
лікарів, терапевтів та інших 
спеціальностей. Враховуючи те, що на 
базі Медичної мережі «Добробут», що 

є провідною клінікою зараз в Україні,  
діє тренінг-центр, куди ми запрошуємо 
лекторів-фахівців із-за кордону, плану-
вали лікарів районних лікарень 
нашими зусиллями доставляти у 
столицю й підвищувати їхній 
професійний рівень. Але, на жаль, з 
боку голів місцевої держадміністрації 
була отримана категорична відмова. 
Прикро, що так склалося, і я  
сподіваюся, що після виборів цей 
«супротив» спаде,  і ми реалізуємо цю 
програму. Я думаю, лікарі самі 
зацікавлені в тому. Світова медицина 
за останні 20 років зробила якісний 
крок вперед, а в Україні ці двадцять 
років у медичній галузі був застій. 

Якою є Ваша реакція на протидію 
влади щодо проведення безкош-
товних медичних оглядів?
– Я розумію мотивацію таких дій, тому 
що в місцевих органах районної влади 
стоїть чітка задача – збереження 
існуючої влади в країні. Тому будь-які 
ініціативи, в яких вони вбачають замах 
на їхню владу, а саме так вони оцінили 
наші медичні огляди, звичайно, блоку-
ються. Якщо я стану депутатом, такі 
медичні огляди я планую проводити 
щорічно. Це якраз є пунктом моєї 
передвиборчої програми, де вказано, 
що медицина в Україні має бути 
профілактичною. Ми перші реалізуємо 
це на території нашого округу. Покаже-
мо усій країні, як це потрібно робити. Я 
сподіваюся, що після того, як 
закінчаться передвиборчі перегони, 
місцеві чиновники змінять свою думку 
та своє відношення, адже всі прекрасно 
розуміють, що це профілактична меди-
цина високого світового класу. 

Чи відчуваєте опір влади щодо інших 
соціальних ініціатив, які Ви проводи-
те? Чи помітний острах у людей?
– Опір є! І саме тому в моїй  програмі  
ключове повідомлення – «Захисти своє 
майбутнє!». На прикладі медичних 
оглядів та інших соціальних ініціатив, 
що відбуваються і мають беззапереч-
ний позитив для жителів нашого округу, 
я зустрічав опір місцевої влади, яка 
залякувала безпосередньо працівників 
культури, клубів, медиків – в 
адміністративному порядку, навіть з 
погрозами звільнення з роботи. Я можу 
зрозуміти людей, які не допомагали 
нам, бо вони боялися втратити свою 
роботу. І для того, щоб вони розуміли, 
що є противага і їм нічого боятися, я і 
йду до Верховної Ради. Є друга сила, 
яка може їх захистити в противагу 
місцевій владі, яка їх залякує. Я буду їх 
адвокатом на всіх рівнях влади.

Зараз профільним комітетом 
Верховної Ради України 
зареєстровано законопроект про 
введення надходжень до місцевого 
бюджету від нормативної грошової 
оцінки землі на рівні 1%. В Вашій 
програмі, в розділі «Відродження та 
розвиток села» мова йде про 
справедливі 2% до місцевого бюд-
жету. Прокоментуйте, будь ласка.
– Я впевнений, що для 
сільськогосподарських виробників, які 
платять зараз за оренду паїв їх власни-
кам 3% від нормативної грошової 
оцінки землі, сумарні затрати в розмірі 
5% – не будуть критичними. А 2%, 
сплачені в бюджет села, дадуть 
поштовх для його розвитку. Тим паче, 
що більшість аграрних холдингів мають 
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Фонд Демчака зі сприяння 
економічному розвитку регіону 
започаткував практику 
бізнес-тренінгів для підприємців 
Вінницької області. Ви були 
запрошені як тренер на ці заходи. 
Розкажіть, будь ласка, 
детальніше про тренінгіи.

— Так, вже кілька місяців поспіль я 
проводжу тренінги в Вінницькому 
регіоні. На сьогодні було декілька 
проектів у різних районах, а саме – 
в містах Погребище, Немирів, Липо-
вець та  Іллінці. Заплановані 
тренінги для підприємців Оратова 
та Турбова. Наразі ми проводимо 
тренінги з менеджменту, курс 
називається «Ефективний менед-
жмент» і має кілька рівнів. Також 
заплановані тренінги з продажів, які 
є дуже важливими для кожного 

підприємця.  Загалом заплановано 
по 4-5 тренінгів у кожному районі. У 
групі 14-18 людей, це оптимальна 
кількість для комфортного сприй-
няття нової інформації та роботи в 
групі. 

Чи є різниця між столичними 
підприємцями, для яких доводи-
лось проводити тренінги, та 
місцевими? 

— Так, безперечно, різниця є. У 
Києві забагато тренінгів, семінарів, 
лекцій,  і люди вже розбалувані, 
часто не сприймають нову 
інформацію. А ось, наприклад, у 
Вінницькій області я, навпаки, 
зіткнулася з тим, що в людей 
надзвичайна кількість цікавих, 
креативних думок, ідей, але вони 
не мають можливості їх обговори-
ти, поділитись, оскільки для цього 
немає ніяких передумов. Тому на 
тренінгах вони розкриваються, 
показують себе, діляться своїм 
досвідом, дізнаються нове. 
Найбільша відмінність, думаю, в 
відкритості до сприйняття нової 
інформації. Тут люди 
замотивовані, щоб навчитись 
чомусь новому, вони хочуть знати 
більше й вміти працювати 
ефективніше, краще, 
прибутковіше. 

Можете розповісти про якісь 
цікаві випадки, що Вам 
запам’яталися з вже проведених 
тренінгів?

— Насправді, в мене ціле море 
спогадів про ці тренінги і 
учасників. Ось, наприклад, була 
задача на одному з тренінгів 
попрацювати на тему мозкового 
штурму «куди інвестувати гроші» в 
рідному для них районі. У 
Погребищі надали близько 80 
ідей, куди можна інвестувати 
гроші, щоб розвивати їхній район. 

Вони хочуть, щоб їхнє місто розви-
валося, щоб розвивалося сільське 
господарство, прагнуть добробуту і 
процвітання для свого району і 
більше того  – знають, як цього 
досягти.

На Вашу думку, ці тренінги допо-
можуть підприємцям стати більш 
успішними та ефективними в 
своїй роботі? Чи побачили Ви 
прогрес під час тренінгів?

— Безперечно, така наука не може 
бути нефективною, адже тут ми на 
реальних прикладах розбираємо 
робочі моменти, процеси і вчимося 
все робити максимально правиль-
но. Оскільки це тренінги для 
підприємців, тобто для людей, які 
вже побудували свій бізнес і вміють 
ним керувати, то цих людей не 
потрібно вчити, їх треба тільки 
направити на правильну дорогу, 
можливо, дещо підкорегувати в 
стилі керівництва та управління. У 
мене склалося враження, що люди 
ведуть свій бізнес інтуїтивно, як 
раніше робили їхні батьки, будува-
лися цілі династії. Але додаткові 
знання, які вони отримують тут, на 

тренінгах,  допомагають їм зробити 
це простіше, з меншими затратами 
і фінансовими, і психологічними.

Як сприймають місцеві 
підприємці такі тренінги? Чи 
отримуєте Ви від них зворотній 
зв’язок?
З відгуків учасників тренінгів я 
зрозуміла, що в районах надзвичай-
но рідко бувають такі заходи, якщо 
взагалі не вперше. Для них це 
новинка, нова можливість, нові 
враження. Мене вразило те, що як 
учасники  з цікавістю включаються у 
всі процеси, у якісь задачі, які я їм 
пропоную, – вони готові вчитись, 
готові розвиватись. Коли 
з’являється азарт і  зацікавленість в 
матеріалі – вони готові працювати 
без обіду, затримуватись довше, 
щоб почерпнути більше корисного 
для себе, своєї роботи. Важливо те, 
що після перших тренінгів є бажан-
ня проводити наступні. Це говорить 
про те, що людям цікаво. Я 
сподіваюся, що після тренінгів, 
організованих Фондом Демчака, 
учасникам стане легше та простіше 
працювати, реалізовувати свої цілі й 
вести власний бізнес. 

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ В ІЛЛІНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ
безкоштовну медичну допомогу 
дорослим та дітям надати вдалося. 
Загалом за 3 тижні акції були 
обстежені більше 1 000 жителів 38 
населених пунктів району,  їм нада-
вали висококваліфіковану безкош-
товну медичну допомогу. Усі люди, 
які пройшли медичний огляд, зали-
шилися задоволеними, і слова 

Нещодавно в Іллінецькому районі 
завершився безкоштовний медич-
ний огляд лікарями Медичної 
мережі «Добробут». Медичний 
огляд був організований Фондом 
Демчака зі сприяння економічному 
розвитку регіону. Незважаючи на 
заборону влади проводити огляд у 
медичних установах району, 

вдячності звучали щодня. 
В багатьох селах лікарі здійснювали 
виїзди до хворих додому і надавали 
допомогу там, якщо людям було 
складно дійти до місця проведення 
медогляду. 
У с. Леухи стався випадок, коли 
жінка потребувала швидкої 
госпіталізації в районну лікарню,  і 
невідкладна допомога «Добробут» 
якнайшвидше доправила її туди (50 
км). В цілому всі, кому вдалося 
пройти безкоштовне медичне обсте-
ження, залишилися приємно 
здивовані, крім професіоналізму 
фахівців, ставленням лікарів до 
хворих, їхньою уважністю та 
чуйністю. 
Жителька села Володимирівка 
Ольга Василівна: «Хочу висловити 
подяку кваліфікованим спеціалістам 
за надання можливості жителям 
нашого села пройти безкоштовний 
медичний огляд».
Жителька села Тягун 
Іллінецького району Мар’яна 
Петрівна: «Вдячна лікарям 

Медичної мережі «Добробут» за те, 
що вони провели медичне обстежен-
ня в нашому селі, всі жителі вдячні 
за допомогу. Особливо вдячні за те, 
що лікарі приїхали до нас, і ми мали 
змогу безкоштовно пройти медичне 
обстеження».

Жителька села Іллінецьке Кате-
рина Станіславівна: «Дякую 
лікарям, що зробили медичне обсте-
ження у нашому селі. Нам дуже 
сподобалось ставлення лікарів до 
людей, вони вміли вислухати і 
надати поради. Щиро дякую Фонду 
Демчака за таку можливість».

ДОБРІ СПРАВИ №5, 22 серпня 2012 р. 
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 ТЕТЯНА СЕРГА
Тренер, спеціаліст у сфері управління 
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ПОДЯКА
Дорогі земляки!
Хочу поділитися з вами радістю, яка переповнює моє материнське серце. 
Вкотре переконуюся, що світ не без добрих людей, і Господь посилає людям, 
як  випробування, так і милосердя. Я мама двох дітей. Мої хлопчики-близнюки 
– інваліди дитинства. Три з половиною роки я і вся моя родина боремося за 
кожен день малих хлопчиків. Багато років працюю в Ситковецькій 
школі-інтернаті. Раніше думала, що діти з фізичними вадами  народжуються 
лише в неблагополучних сім’ях. Сьогодні маю іншу думку.
Зі своєю бідою я не залишилась наодинці. Бог посилає нам добрих, чуйних, 
порядних людей, які розуміють людське горе. Руслан Євгенійович Демчак – 
один із тих, хто допомагає та вселяє надію. Хай не міліє щедрість і доброта 
його душі.
Подарунок, що зробив для моєї родини Руслан Євгенійович – безцінний.
Корова Ласунка сьогодні є годувальницею для наших дітей.
Я та моя родина висловлюємо щиру подяку Руслану Євгенійовичу за людяність 
та благодійність. Щаслива та мати, яка народила і виховала такого сина.

Тетяна Панасенко та вся наша родина
смт Ситківці

ПОДЯКА
Хто з нас не зберіг світлих спогадів про безтурботну і безхмарну пору, коли 
можна було цілими днями ганятися за метеликами, пускати мильні бульбаш-
ки, годинами бігати за м’ячем… І в кожного ці спогади особливі. Адже кожен 
день у дитинстві – це щось унікальне, неповторне і щасливе. Але не для всіх. 
Для дітей з обмеженими фізичними властивостями кожен день дитинства – 
це боротьба, адже їм доводиться перемагати і біль, і незручності, і робити 
щоденні маленькі подвиги за своє місце під сонцем.

Настуся Перебейнос – одна з цих дітей, яка мужньо переносить всі страж-
дання, що випали на її долю, і не втрачає віри в те, що вона скоро побіжить 
вулицею разом зі своїми друзями. Наблизити її до цієї мрії допоміг Демчак 
Руслан Євгенійович – громадський діяч,  який зрозумів фізичні та моральні 
страждання дитини та її батьків. 
Настуся Перебейнос, батьки та її родичі щиро вдячні Руслану Євгенійовичу 
за виділені кошти на операцію дитини, за турботу про здоров’я своїх 
земляків, адже він зробив багато добрих справ для рідного міста. 

Ми пишаємося, що в нашому місті є така людина, яка небайдужа до дитячого 
горя. Ми вдячні за подароване почуття радості, можливість поринути в 
широкий світ життя.

Сім’я Перебейнос
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ДЕНЬ ВДВ

УКРАЇНСЬКІ ЗВИЧАЇ ТА
ТРАДИЦІЇ В «АКАДЕМІЇ
ПЕНСІОНЕРІВ»

2 серпня 2012 року з ініціативи Івана 
Порхуна, керівника об’єднання «Ніхто 
крім нас» у м. Липовець було проведе-
но день високомобільних десантних 
військ (ВДВ). 
Десантні війська традиційно вважа-
ються одними з найбільш боєздатних 
у Збройних силах України. У взаємодії 
з іншими видами та родами військ, а 
також самостійно, «небесні лицарі» 
сьогодні спроможні виконувати 
різноманітні бойові завдання. Тому не 
випадково, що вдосконаленню та 
покращенню структури цих військ 
приділяється значна увага.
Повітряно-десантні війська − «крилата 
піхота», «блакитні берети» − якими 
тільки епітетами не нагороджували 
гвардійців-десантників, але завжди, в 
усі часи і за будь-яких обставин 
незмінними залишалися сила, 
мужність і надійність людей, що 
живуть за принципом: «Ніхто, крім 
нас!».
Серед урочистостей, які проходили в 
цей день, − відкриття меморіальної 
дошки на честь воїнів-афганців, 
урочистості та привітання від влади та 
меценатів, військові тренування 
десантників строкової служби. 
Привітати представників десантних 
військ зі святом прибув громадський 
діяч Руслан Демчак. Руслан 
Євгенійович, щиро привітавши всіх 

Фонд Демчака зі сприяння 
економічному розвитку регіону провів 
вже традиційну зустріч «Академії 
пенсіонерів» у п’яти районах 
Вінницької області, щоб прикрасити 
дозвілля старшого покоління та 
познайомити учасників Академії з 
цікавими людьми.
Третя зустріч Академії була присвяче-
на темі українських звичаїв та 
традицій, релігійним обрядам. 
Дмитро Володимирович Щербацький, 
аспірант Чернівецького національного 
університету, виступив з лекцією на 
тему традицій та звичаїв і розповів 
багато цікавого про традиції святку-
вання та шанування українських 
народних свят. Зокрема було деталь-
но обговорено обрядовість одного з 
знакових літніх свят – свято Спаса, що 
відзначається у серпні.

винуватців свята, вручив подарунки: 
боксерську грушу, боксерські рукавиці, 
шлеми та інший спортивний інвентар 
представникам місцевого боксерсько-
го гуртка.

У п’яти районних 
ц е н т р а х 
В і н н и ц ь к о ї 
області нещо-
давно стартува-
ла програма 
« Б а б у с и н а 
турбота», яка 
п е р е д б а ч а є 
медичне страху-
вання дітей та 
страхування від 
н е щ а с н о г о 

випадку, коли дитину страхує 
бабуся або дідусь. За таких умов 
вартість поліса складає тільки 10 
гривень. 

Про реалізацію цього соціально 
значимого проекту ми вирішили 
розпитати в Голови правління 
страхової компанії «Добробут» 
Оксани Всеволодівни Раєвської.

Скільки часу і де саме діє програ-
ма «Бабусина турбота»? 
Програма комплексного медичного 
страхування та страхування від 
нещасного випадку дітей «Бабусина 
турбота» діє з 6 липня 2012 року в 
Липовецькому, Іллінецькому, 
Оратівському, Немирівському та 
Погребищенському районах 
Вінницької області. 

Скільки дітей було застраховано 
за цей час? 
За час дії страхової програми бабусі 
та дідусі  цих районів застрахували 
понад дві з половиною тисячі дітей. 

Скільки полісів уже використа-
ли? Чи можете розповісти про 
якісь конкретні випадки?
За перший місяць дії програми 
сталося 9 страхових випадків. 
За 2 страховими випадками 
застраховані отримали страхове  
відшкодування на медикаменти у 
розмірі 300 грн за кожен випадок.
Три випадки – травми, внаслідок 
яких діти потрапили до стаціонару  з 
переломами та різаними ранами 
верхніх кінцівок. Чотири випадки –
гострі захворювання верхніх 
дихальних шляхів. Інші – харчові 
отруєння. 

У чому перевага вашої страхової 
програми?
Власне, всі ці випадки, які вже 
трапились, – банальні, адже діти 

часто бешкетують і травмуються, а 
влітку часто їдять холодне морозиво 
чи п’ють холодну воду – тому застуд-
жуються, або ж їдять невимиті 
овочі-фрукти – і отримують харчові 
отруєння. Наша страхова програма 
допомагає вирішити такі ситуації  – 
адже застерегти від усього свою 
дитину чи онука неможливо, але 
реально допомогти у вирішенні тих 
проблем, які вже сталися. Страхо-
вий поліс «Бабусина турбота» – це 
додаткова  та  надійна  складова 
процесу піклування про вашу 
дитину.
Основна перевага цієї програми в 
тому, що застрахований може отри-
мати: страхове відшкодування 
медикаментозного забезпечення 
стаціонарного лікування в межах 
300 грн за один страховий випадок 
тричі на рік, одну консультацію 
лікаря у Медичній мережі «Добро-
бут» безкоштовно, страхове 
відшкодування при встановленні 
застрахованій особі інвалідності, 
внаслідок нещасного випадку, що 
мав місце в період дії договору.

 

А який період дії страхового 
поліса «Бабусина турбота»?
Поліс діє один рік і поширюється на 
дітей віком від 1 до 16 років.
Страховий поліс діє на території 
всієї України цілодобово. Якщо з 
дитиною трапився страховий випа-
док, батькам або родичам дитини 
достатньо звернутись в 
контакт-центр страхової компанії 
«Добробут», який вказаний в 
договорі страхової програми. 

БАБУСИНА ТУРБОТА 

РАЄВСЬКА О. В. 
Голова правління 
СК «Добробут»
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ЯК ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ ДО ШКОЛИ

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА
Якщо ми говоримо про 
цілеспрямовану підготовку, а не про 
загальний розвиток дитини, яким 
потрібно займатися з народження, 
то цей процес варто починати за рік 
до школи.

Дитина в 5-6-річному віці повинна 
вміти та знати:
• величини (великий, маленький, 

вузький, широкий), вирізняти їх, 
уміти порівнювати;

• форми предметів (трикутник, 
квадрат, коло, ромб, прямокутник);

• кольори;
• класифікувати предмети за озна-

ками (групувати);
• обґрунтувати свій вибір та давати 

пояснення, чому зробив саме так, 
а не інакше;

• виділяти ціле та частки цілого;
• знати букви та вміти читати 

друкованими літерами (в школі 
офіційно ніхто не вимагатиме 
цього, але програма першого 
класу розрахована на те, що 
дитина володіє такими знаннями; 
на 2-му місяці навчання перед 
дитиною ставитимуть завдання 
читати тексти);

• будувати та узгоджувати слово-
сполучення та речення;

• складати описовий текст за 
картинкою або сюжетом;

• встановлювати причинно-наслід-
 ковий ланцюжок;
• продовжувати асоціативний ряд 

(наприклад, який предмет 
подібний до прямокутника або 
трикутника);

• рахувати до 10, а також у зворот-
ному порядку;

• порівнювати більше та менше 
число (на скільки);

• вирізняти звуки в словах 
(називати їх);

• обводити за контуром або 
копіювати чи наслідувати за зраз-
ком;

• орієнтуватися в просторі (вище, 
нижче, праворуч, ліворуч, між, 
над, під, за, поруч із);

• мати уявлення про навколишній 
світ (рослинний, тваринний, 
людський).

Також дуже важливим моентом у 
молодшого школяра є формування 
процесу саморегуляції. Коли 
дитина може себе контролювати та 
організувати, а саме:
• Дотримуватися правил. Дитину 

потрібно навчати приймати 
правила та дотримуватися їх 
(цим питанням батькам варто 
займатися відтоді, коли малюк 
з’явився на світ). Діткам, яким 
була дана повна демократія в 
діях, важко спілкуватися з іншими 
дітьми – їм неприйнятні чужі 
правила. Тим більше, таким дітям 
важко дотримуватись та викону-
вати правила поведінки в школі.

• Володіти певною витримкою. 
Витримка дитини залежить від 
послідовності самих дорослих. 
Якщо батьки послідовні в своїх 
словах, вчинках, то дитині наба-
гато легше діяти крок за кроком у 
будь-якому завданні. Темпера-
мент дитини також відіграє 
значну роль (наприклад, холери-
ку важко бути витриманим). 
Окрім того має значення в цьому 
питанні генофонд дитини (якщо 
мама або тато були неслухняси-
ками та завжди потрапляли в 
якісь пригоди, то є велика 
вірогідність, що й малюк 
унаслідує такий тип нервової 
системи).

• Коли присутня мотивація до 
навчання. Для того, щоб у дитини 

не зникло бажання вчитися, Вам 
слід правильно будувати заняття 
з нею:
- займайтеся за декількома 

напрямками (наприклад, 
чергуйте мовленнєві завдання 
з математичними);

- уникайте повчального тону, 
станьте помічником та порад-
ником малюкові;

- тривалість занять не повинна 
перевищувати 15 хвилин;

- слідкуйте, щоб дитина не втом-
лювалась і щоб заняття 
відбувались на позитивних 
емоціях;

- давайте ініціативу дитині, 
заохочуйте до нестандартних 
рішень;

- не дорікайте з помилки (а дуже 
делікатно їх виправляйте), в 
першу чергу, вказуйте на вдалі 
моменти;

- обов’язково хваліть дитину, 
навіть якщо Ви не дуже 
задоволені результатом 
роботи.

Перетворення дошкільника на 
школяра – процес, який має певні 
етапи й триває, як правило, до 7-ми 
років. Часто батьки віддають до 
школи дитину зі словами: «А нашій 
майже шість! І вона вже вміє читати 
та писати». Але така дитина буде ще 
гратися іграшками під партою та 
сумувати на уроках, адже в неї 
основна діяльність – ігрова. І як би 
Ви не перевиховували таку дитину, 
все рівно її акцент буде на грі, а 
пам'ять буде поки що мимовільною 
(тобто зосередженою лише на тому, 
що цікавить), а не довільною, як у 
дітей 7 років. Думка, що сусідський 
хлопчик іде до школи, а Ваша дитина 
нічим не гірша, не повинна виникати 
у Вас. Головний орієнтир – це 

готовність саме Вашої дитини. Якщо 
Ви вагаєтесь у рішенні, то порадь-
тесь із психологом. 

Не забувайте – у першому класі 
навчаються всією сім’єю! А на 
канікули ще невідомо хто більше 
чекає –  діти чи батьки. І це правда. 
Адже психологічно початок нового 
життя є важким не лише для дитини, 
а і для мами й тата. Чи готові Ви 
віддавати свій вільний час дитині, 
сидячи з нею за уроками як мінімум 
протягом першого півріччя? Чи 
запаслись Ви безмежним 
педагогічним терпінням? Запитайте 
себе відверто й вирішуйте питання 
готовності максимально комфортно 
для дитини.

Чого не можна робити, готуючи 
дитину до школи?
• Не можна різко змінювати режим 

дня дитини: позбавляти її денного 
сну, довгих прогулянок, ігор.

• Уникайте несхвальної оцінки, 
знаходьте слова підтримки, 
частіше хваліть дитину за 
терпіння, наполегливість.

• Не робіть за дітей те, що вони 
можуть виконати самі. 

• Не виправляйте сина або дочку в 
присутності  сторонніх. Не 
порівнюйте їхню діяльність типу 
«А от Маша вміє, а ти ні!».

• Будьте терплячими, не кваптеся, 
не давайте школяру завдань, що 
перевищують його інтелектуальні 
можливості.

• Крихітка вчиться  на власному 
досвіді, тому не варто оберігати 
його від наслідків власних помилок.

• Не давайте обіцянок, які 
неспроможні виконати. Це похит-
не віру дитини до Вас. Не заохо-
чуйте дитину грошима. 

КОНСУЛЬТАЦІЯ

Американські вчені виявили, що діти, які щоранку з’їдають поживний 
сніданок, краще навчаються та рідше страждають від надлишкової 
ваги, ніж їхні однолітки, які  відмовляються від сніданку, навіть, якщо 
вони за день отримують більше калорій. Діти, що відмовились від 
сніданку, за години великого розумового й фізичного навантаження 
в школі відчувають такий дефіцит енергії, що переїдають за обідом і 
вечерею. Це призводить до відкладення жиру. А ось у тих, хто не 
зневажає сніданком, не лише в нормі вага, а й кращі пам’ять, показ-
ники інтелекту й вони рідше пропускають заняття.

ПОРАДИ БАТЬКАМ
Основні моменти, на які варто звер-
нути увагу при підготовці дитини:
• Необхідно розвивати загальний 

кругозір (кращими способами 
розширити горизонт знань дитини є 
бесіди з нею «про життя», читання 
книг і їх обговорення).

• Треба з дитиною розучити літери й 
цифри, геометричні фігури та 
кольори, розуміння право/ліво, 
великий/малий, широкий/вузький і 
т. д.

• По можливості – формування 
вміння читати (хоча б по складах) і 
рахувати (хоча б у межах 10).

• Обов'язковий розвиток дрібної 
моторики, тобто – заняття на розви-
ток спритності кистей і пальчиків. 
Це необхідно як для розвитку 
вміння писати, так і для розвитку 
мовлення (обидва ці центри 
«зчеплені» в структурі дитячого 

мозку). Тобто необхідно побільше 
малювати, ліпити, працювати з 
конструктором, вміти маніпулювати 
з дрібними предметами типу нами-
стин, монеток, сірників, зубочисток, 
з них можна викладати картини та 
аплікації, нанизувати їх в намиста – 
все це розвиває також увагу і 
посидючість.

• Тренування пам'яті – тобто заучу-
вання віршів і пісень (крім того, що 
це допоможе виступити на якомусь 
святі, така звичка послужить добру 
службу і в школі).

• Тренування уміння аналізувати, 
класифікувати – тобто просити 
дитину структурувати історію, 
виявити, що сталося спочатку, що 
потім (причинно-наслідкові зв'язки), 
вміти зібрати з частин картинки 
ціле, розкласти предмети за 
якоюсь ознакою.

Дитина повинна усвідомлювати сенс 
процесу навчання в школі, розуміти, 
що дає отримання знань, який поря-
док навчання. Вміти підкорятися вста-
новленим правилам, знати, що таке 
дисципліна, і розуміти її необхідність. 
Дитині необхідно надати позитивну 
мотивацію, щоб вона мала бажання 
вчитися. Щоб вона цілеспрямовано і 
за своєю ініціативою працювала над 
завданням, вміла організувати, плану-
вати свої дії і відповідати за наслідки 
(наприклад, самостійно збирати свій 
портфель і стежити за виконанням 
домашніх завдань: якщо ви з першого 
класу візьмете це на свої батьківські 
плечі, то з ймовірністю 70% цей 
обов'язок залишиться на них до 
випускного балу). І передусім, дитина 
повинна мати позитивне ставлення до 
самого себе.
Також варто звернути увагу на 
фізичну готовність тіла: навантаження 

на імунітет у перший шкільний рік буде 
серйозним, тому в останнє літо перед 
вступом в 1 клас було б здорово, крім 
навчання, зайнятися і фізичною 
підготовкою. Дитині необхідно багато 
руху (в ідеалі – заняття в спортивній 
секції, які дають, крім здоров'я, також і 
дисциплінарні навички), свіже повітря, 
повноцінне харчування.

НАТАЛІЯ ПОДОЛЯК
дитячий психолог 

Медичної мережі «Добробут» 
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ВІДОМІ ВІННИЧАНИ.  МИКОЛА НЕКРАСОВ (1821-1878)

МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА

Відомий російський поет-класик, 
громадський діяч Микола Олексійович 
Некрасов народився в містечку 
Немирів, у Вінницькому повіті 
Подільської губернії, де в той час квар-
тирував полк, в якому служив батько 
Некрасова, поручик Олексій 
Сергійович. Мати поета, Олена 
Андріївна Закревська, була старшою 
дочкою секретаря Брацлавського 
магістрату А. С. Закревського. Влітку 
1825 року родина виїхала до 
Ярославської губернії (Росія) і більше 
поет на батьківщину не повертався. 

Дитинство Некрасова пройшло в родо-
вому маєтку Некрасових, в селі Греш-
неве Ярославської губернії і повіту, куди 
батько Олексій Сергійович Некрасов 
(1788-1862), вийшовши у відставку, 
переселився, коли синові було три 
роки. Величезна сім'я (у Некрасова 
було 13 братів і сестер), справи маєтку 
змусили батька Некрасова взяти місце 
справника. Під час поїздок він часто 
брав із собою маленького Миколу, а 

прибуття справника в село завжди 
знаменує собою що-небудь невеселе: 
мертве тіло, вибивання недоїмок і т. п. 
– і багато, таким чином, залягло в 
чутливу душу хлопчика сумних картин 
народного горя.

В 1832 р. Некрасов вступив в ярос-
лавську гімназію, де дійшов до 5 
класу. Вчився він погано, заняття 
здебільшого прогулював разом із 
старшим братом Андрієм, з 
гімназійним начальством не ладнав 
(частково через сатиричні віршики, 
що писав), і так як батько завжди 
мріяв про військову кар'єру для сина, 
то в 1838 р. 16-річний Некрасов виру-
шив до Санкт-Петербургу для зачис-
лення  в дворянський полк.

Проте зустріч з гімназійним товари-
шем, студентом Глушицьким, і знай-
омство з іншими студентами поруши-
ли в юному Некрасові таку спрагу 
вчитися, що він знехтував загрозою 
батька залишити його без будь-якої 
матеріальної допомоги і став готува-
тися до вступного іспиту в Петер-
бурзький університет. На жаль, він 
його не витримав і вступив вільним 
слухачем на філологічний факультет. 
Протягом навчання в університеті 
Некрасов майже весь час витрачав на 
пошуки заробітку. Він терпів страшну 
бідність і не кожен день мав 
можливість обідати за 15 коп. 

Згодом справи влаштувалися: він 
давав уроки, писав статейки, складав 
для видавців азбуки і казки у віршах, 
писав водевілі для Александрінського 
театру (під псевдонімом Перепель-
ского). У нього почали з’являтися 
заощадження, і він зважився виступи-
ти зі збіркою своїх віршів, що вийшли 

в 1840 р. з ініціалами Н.Н. під заголов-
ком «Мрії і звуки».

Коли вперше вірші Некрасова були 
надруковані, Польовий похвалив 
дебютанта, з деяких відомостей до 
нього прихильно поставився Жуковсь-
кий, але Бєлінський у «Вітчизняних 
записках» відгукнувся про книжку 
зневажливо, і це так подіяло на Некра-
сова, що, подібно до Гоголя, що 
колись скуповував і знищував «Ганса 
Кюхельгартена», він сам скуповував і 
знищував «Мрії і звуки». 

В 1843-1846 роках Некрасов випустив 
у світ низку збірок: «Статейки у віршах 
без картинок», «Фізіологія Петербур-
га», «1 квітня», «Петербурзька збірка». 

В 50-ті роки Некрасов почав часто 
відвідувати Англійський клуб та з захо-
пленням грати в карти. Некрасов був 
успішним гравцем. Його виграші 
сягали аж до ста тисяч сріблом.  
Микола Некрасов навіть винайшов 
свій кодекс гри:
• ніколи не випробовувати долю;
• якщо в одній грі не щастить, 

потрібно переходити на іншу;
• хитрого, розумного гравця потрібно 

брати виснаженням;
• перед грою потрібно подивитися 

партнеру в очі: якщо він погляду не 
витримає, гра ваша, але якщо 
витримає, більше тисячі не ставити;

• грати тільки на гроші, які відкладені 
заздалегідь, саме для гри.

Некрасов щорічно відкладав для гри 
до двадцяти тисяч рублів, а потім, 
граючи, збільшував цю суму в три 
рази. І тільки після цього розпочинала-
ся велика гра. Але не дивлячись ні на 
що, Микола Некрасов володів диво-
вижною працездатністю, і це давало 
йому можливість жити на широку ногу. 
Потрібно визнати, що його дохід скла-
дався не тільки з гонорарів. 
Відомий поет заперечував усім відому 
приказку: – «Кому не щастить в грі, 
тому пощастить у коханні». Незважаю-
чи на простувату зовнішність та 
постійні хвороби, Некрасов 
відчайдушно кохав жінок. Він прожив із 
Авдотею Яковлівною Панаєвою 15 
років, а потім розійшовся. Потім у його 
житті з’явилася легковажна францу-
женка Селіна Лефрем. Роман був 
дуже шалений та дорогий в прямому 
розумінні цього слова. Коли більша 
частина статку поета була витрачена, 
французька діва поїхала до себе на 

батьківщину. Останні роки свого життя 
Некрасов провів з 19-річною Феклою 
Анісімовною, котру він любив назива-
ти Зінаїдою.

Приблизно у середині 50-х років 
Некрасов, здавалося, смертельно, 
захворів на горлову хворобу, але пере-
бування в Італії покращило його стан. 
Одужання Некрасова збігається з 
початком нової ери російського життя. 
У творчості Некрасова також наступає 
щасливий період. 

Однак на початку 1875 р. Некрасов 
знову тяжко захворює, і скоро життя 
його перетворилося на повільну 
агонію. Марно був викликаний з Відня 
відомий хірург Більрот, а  операція ні 
до чого не призвела. З усіх кінців Росії 
посипалися листи, телеграми. 
Написані за цей час «Останні пісні» за 
щирістю почуття, що зосередилося 
майже виключно на спогадах про 
дитинство, про матір і про здійснені 
помилки, належать до його найкращих 
творів. Некрасов помер 27 грудня 
1877 р. Незважаючи на лютий мороз, 
натовп в декілька тисяч чоловік, пере-
важно молоді, проводжали тіло поета 
до місця захоронення. Похорон 
Некрасова, що сам собою 
організувався без всякої організації, 
був першим випадком всенародного 
віддання останніх почестей 
письменникові. 

В 1971 році в Немирові відкрито 
пам’ятник поетові. На будинку, де 
мешкала родина Некрасових (нині 
приміщення школи-інтернату), вста-
новлено меморіальну дошку. В 1991 
році відкрито музей «Літературна 
Немирівщина» (м. Немирів), музейна 
колекція якого містить експонати, 
присвячені життю і творчості М. О. 
Некрасова. В 1981 р. споруджено 
пам’ятник поету у с. Некрасово 
Вінницької області.

Михайлівська церква – один із 
найкращих витворів дерев'яної 
архітектури Поділля розташована 
у смт Дашів на вул. Кірова, 1. Це 
пам'ятка архітектури національно-
го значення. Яскраво-блакитний 
храм і сьогодні є однією з 
архітектурних домінант селища.

Церква була збудована у 1764 
році, за іншими даними – 1641 р. 
Деякий час частина Дашева, де 
стоїть церква, була окремим селом 
Старий Дашів, тому іноді фігурує 
назва «Стародашівська церква». 

У першій половині ХІХ ст. до 
церкви були зроблені низькі 
прямокутні прибудови.

Архітектура: Церква дерев'яна, 
хрещата в плані, п’ятиглава. 
Основні зруби восьмигранні, 
однієї висоти, перекриті видовже-
ними бароковими верхами на 

високих восьмериках із одним 
заломом, увінчані декоративними 
цибулястими главками. Врівноваже-
ні маси храму з вертикальною 
ритмікою членувань живописно 
скомпоновані у пирамідальний 
силует. В інтер’єрі динамічно 
розкритий висотний простір, 
підсилений ритмічним повторен-
ням у кожному об'ємі, завдячуючи 
високим двоярусним аркам-вирі-
зам, що об'єднують зруби навколо 
центру. Вхід у західну частину 
оформлений шестигранними 
дверима з різьбленою лиштвою. 
На стінах – олійний живопис 
ХІХ ст.

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ НЕКРАСОВ 
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Український квас є одним із найкра-
щих лікувальних і живильних серед 
усіх існуючих на сьогодні напоїв. 

Ще в VI столітті до н.е. в Давньому 
Єгипті виготовляли напій, що 
віддалено нагадує квас. Достеменно 
відомо, що квас вживали в Київській 
Русі. У літописах зафіксовано, що 
при прийнятті християнства в 989 
році князь Володимир велів роздава-
ти народу їжу, мед і квас. 

Споконвіку було відомо, що крім 
того, що квас добре вгамовує спрагу, 
він позитивно впливає на травлення, 
підвищує тонус організму, надає сил. 
У ньому містяться вітаміни групи B, E 
і РР, вуглеводні, фібра, білок, 
мінерали та антиоксиданти. Такий 
склад покращує стан людини  
будь-якого віку, особливо – в дітей в 
період активного росту.

У неврожайні роки квас був визнаним 
народним засобом від авітамінозу і 
цинги, оскільки цей напій містить 
багато важливих мікроелементів. За 
своєю дією на організм квас подібний 
до кефіру: він регулює діяльність 
шлунково-кишкового тракту, пере-
шкоджає розмноженню шкідливих 
хвороботворних мікробів, поліпшує 
обмін речовин, благотворно впливає 

на серцево-судинну систему. 
Свої корисні властивості квас 
набуває саме в процесі бродіння. 
Мікроорганізми, що поселяються в 
квасному напої, нормалізують трав-
лення, лікують дисбактеріоз. 
Вітаміни, які виробляють ці бактерії, 
підсилюють імунітет. Будь-який квас 
корисно пити перед їжею людям,  які 
страждають на гастрит зі зниженою 
кислотністю, сердечникам, гіперто-
нікам, людям з ослабленою нерво-
вою системою і тим, хто просто хоче 
підняти настрій. Ці корисні 
властивості квасу пояснюються 
наявністю в ньому молочної кисло-
ти, вітамінів групи В, кальцію, 
магнію, фосфору, мікроелементів, а 
також амінокислот (в тому числі і 
незамінних). Квас заліковує виразки, 
зміцнює зубну емаль, сприяє схуд-
ненню. 

Існує велике різноманіття квасів: 
солодкий, кислий, м'ятний, яблуч-
ний, буряковий, ізюмний, білий, 
червоний, окрошечний, запашний, 
добовий, густий. 
За своїм наповненням квас буває: 
хлібний і плодово-ягідний. 

Хлібний квас – споконвічно 
український напій. Сировиною для 
виготовлення такого квасу служить 

житнє борошно, цукор, солод (житній 
або ячмінний) дріжджі, квасні хлібці, 
молочнокислі бактерії і вода. 
Сьогодні виробляють квас у велико-
му асортименті: квас для окрошки, 
квас хлібний та інші напої на основі 
хлібної сировини. Зберігати хлібний 
квас можна не більше 2 діб при 
температурі від 2 до 12 °С. 

Плодово-ягідний квас - це напій на 
основі соку, морсу або екстракту. 
Його отримують шляхом зброджу-
вання сусла і вище перерахованих 
інгредієнтів. 

Квас варили в монастирях і 
солдатських казармах, у госпіталях і 
лікарнях, в поміщицьких садибах і 
селянських хатах. Способи приготу-
вання квасу, як і хлібовипікання, 
знали в кожному домі. Пропонуємо і 
вам декілька рецептів на замітку!

Квас «Петровський»
Вам знадобляться: 1 л хлібного квасу, 
2 ч. ложки меду, 25 г хрону, 4-5 кубиків 
харчового льоду. Розчиняємо мед в 
злегка підігрітому хлібному квасі. 
Додаємо перемелений хрін. Щільно 
закриваємо і даємо настояти протя-
гом 10-12 годин, після цього квас 
потрібно процідити. Подавати такий 
квас варто з кубиками льоду. 

Квас «Темний»
Цукор – 1 кг, лимонна кислота - 10 г, 
дріжджі (краще звичайні хлібні) - 20 г, 
вода - 10 л, ванілін за смаком (чайна 
ложка і менше), столова ложка рису.
Цукор – 250 г розжарюють у 
сковороді (краще, щоб підгорів) і 
заливають разом з іншими 
інгредієнтами (750 г залишку цукру, 
лимонна кислота, розчинені в теплій 
воді дріжджі, ванілін, рис) десятьма 
літрами теплої води. Все це 
переброджує 12-15 годин, і напій 
готовий.

Квас «Боярський» 
Вам знадобляться: 5 л води, 1 кг 
черствого житнього хліба, 1,3 кг цукру, 
1 ст. ложка борошна і 60 г дріжджів, 
можна ще додати трохи м'яти. 

Спочатку готуємо закваску, розводи-
мо дріжджі з борошном у теплій воді 
і ставимо їх на деякий час в тепле 
місце. Хліб, нарізаний кубиками, 
заливаємо окропом і залишаємо 
охолонути до 30-40 градусів, потім 
потрібно додати закваску і настій 
м'яти. Настоюємо добу, 
проціджуємо і додаємо цукор. Такий 
квас можна зберігати в холодильни-
ку близько 2 діб. 

Квас з ревеню
До відвару з ревеню додати дріжджі, 
дати постояти добу в теплому місці, 
розлити в пляшки, закупорити і 
поставити на 3 дні в холодне місце. 
На 0,5 л води – 100 г ревеню, 50 г 
цукру, 3 г дріжджів.

Квас банановий
Потрібні банани, дріжджі, вода.
2-3 кг дуже м’яких (перезрілих) 
бананів розмішайте в 5 л теплої 
води, додайте 20 г дріжджів і залиш-
те у теплому місці на добу. Зніміть 
піну і обережно процідіть. Дайте 
відстоятися і процідіть ще раз. 
Розлийте по пляшках, добре заку-
порте, поставте в холодне місце, і 
через 1-2 дні квас готовий.

СПАДЩИНА №5, 22 серпня 2012 р. 
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Коли риба не клює
Не варто сподіватися на добре 
клювання в місці, де у воду впало 
хвойне дерево, – запах смоли 
відлякує багатьох риб. 
Не слід іти на риболовлю, якщо 
дим стелиться по землі, безпере-
станку каркають ворони, вдень 
коропи і карасі часто вискакують із 
води.
Не клюватиме риба, коли атмос-
ферний тиск продовжує падати 
або залишається дуже низьким, а 

вітер сильний.

Живця та й будь-яку іншу рибу 
треба брати мокрою рукою або 
вологою ганчіркою, щоб не пошко-
дити захисний слизистий шар і 
якомога довше зберегти рибу 
живою. Насаджувати живця на 
гачок слід безпосередньо в бачку 
під водою.

Де шукати рибу
Карася ловлять на черв’яка, хліб, 
тісто, опариша. Він краще клює в 

похмуру погоду. Шукати його слід 
біля водоростей, у закритих водо-
ймах, трав’янистих озерах. 
Лящ також полюбляє водорості, 
прогалини на тихій течії, 
трав’янисті озера, глибокі затоки, 
ховається під обривами з мули-
сто-глинистим дном.
Ловлять ляща на черв’яка, 
короїда, тісто, горох.

Що і як треба робити, аби рибу 
обдурити
У поплавцевій снасті жало гачка 
оголюють, у донній – ховають у 
наживку.
Короп, сазан, лящ, карась при 
молодому місяці клюють гірше, ніж 
при повному. Хижа риба краще 
ловиться при молодику. Плітку, 
головня краще ловити на личинку 
колорадського жука.

Іноді в тісто варто додати трішки 
перетертого часнику, щоб плітка, 
карась, короп чи сазан 
зацікавилися наживкою.

Рибу нерідко принаджують яскраві 
наживки, тому гачок доцільно 
покривати червоною або зеленою 
олійною фарбою. Вона краще 
тримається, якщо метал поперед-
ньо зачистити до блиску й нанести 
тонкий шар оліфи.

ПОРАДИ БУВАЛОГО РИБАЛКИ



Адреса редакції: 22500, Вінницька обл., 
м. Липовець, вул. Шевченка, 18 кв. 2

тел./факс: 04358-2-11-36
e-mail: fond@ubg.ua 

Реєстраційне свідоцтво: ВЦ №854-212-Р
Замовник: Демчак Руслан Євгенійович

Типографія: ТОВ «Регіна» ЛТД
Відповідальний за друк: Жучинський А. П.

Тираж: 30 000 штук

Головний редактор
Гудима Уляна

Випусковий редактор
Бенцлер Юлія 8

ЖИТТЯ ВІННИЧЧИНИ ЦІКАВИНКА№5, 22 серпня 2012 р. ВІСНИК РУСЛАНА ДЕМЧАКА, КАНДИДАТА У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Будь лікарем рабові Твоєму, 
підніми його з постелі недуги і 
від ложа болю цілим і здоро-
вим, дай йому бути Церкві 
Твоїй послушним і волі Твоєї 
виконавцем. Бо Тобі належить 
милувати і спасати нас, Боже 
наш, і Тобі славу возсилаємо, 
Отцю, і Сину, і Святому Духові 
нині, і повсякчас, і на віки 
віків. 
Амінь

Молитва на освячення всякої 
речі
Творче і Сотворителю людсь-
кого роду, дателю благодаті 
духовної, подателю вічного 
спасення! Сам, Господи, 
пошли Духа твого Святого з 
вишнім благословенням на 
оцю (називає річ), щоб вона, 
озброєна силою небесного 
заступництва, була для тих, 
хто захоче її вживати, 
помічною для тілесного спа-
сення, і заступництва, і помочі. 
Бо Ти благословляєш і 
освячуєш усе, і Тобі славу 
возсилаємо, Отцю, і Сину, і 
Святому Духові, нині і повсяк-
час, і на віки віків. 
Амінь

МОЛИТВА НА КОЖЕН ДЕНЬ

мудрості і благодаті Твоїй. Нехай 
дитина моя глибоко сприймає 
науку на славу Тобі, Творцеві 
нашому, нам, батькам, на поміч і 
потіху, Церкві й Батьківщині — на 
служіння й користь. Благослови 
учителів, вихователів, директора і 
нас, батьків, щоб дітей вели в Бозі 
дорогою пізнання істини. 
Амінь

Молитва за здоров’я дитини до 
святого великомученика і 
цілителя Пантелеймона
О великий угоднику Христовий, 
святотерпче і цілителю многоми-
лостивий Пантелеймоне! Змило-
сердься надо мною грішною, 
почуй стогін і плач мій. Умилостив 
Небесного верховного Лікаря, 
Творця і Цілителя душ і тіл наших, 
Христа Бога, — як на те Його воля 
свята, хай дарує дитині моїй 
зцілення від недуги. Прийми недо-
стойне моління моє, не відкинь 
мене й не гидуй моїми ранами 
гріховними, змасти їх єлеєм мило-
сти Твоєї і зціли дитя моє благо-
даттю. Виблагай у Христа Господа, 
Угоднику Божий, щоб через Твоє 
заступництво дарував здоров’я 
тілові й спасіння душі дитини моєї. 
Амінь

Молитва за дитину, яка починає 
навчання
Преблагий Господи Боже, зішли 
ласку Твого Духа Святого на 
дитину мою, даруй їй розуміння і 
зміцни духовні сили її. Пригорни її 
до себе, як пригортав і благослов-
ляв дітей, коли приходили до Тебе. 
Відкрий розум дитини моєї до 
навчання і щедро поблагослови 
початок навчання її. Оточи сина 
мого/доньку мою та його/її 
товаришів любов’ю та опікою 
Своєю, щоб зростали і навчалися у 

Молитви за хворих
Владико Вседержителю і 
Святий Царю, що всіх караєш, 
але не нищиш, зміцнюєш 
підупалих і підносиш повале-
них, печалі життя людського 
розвіюєш. 
Молимось Тобі, Боже наш, 
раба Твого хворого (ім’я) 
відвідай милістю Твоєю, 
прости йому всякий гріх 
вільний чи невільний. Так, 
Господи, Твою цілющу силу з 
неба зішли, торкнися тіла, 
погаси гарячку, вгамуй страж-
дання і всяку таємну неміч. 

КАЛЕНДАР ІМЕН НА ВЕРЕСЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

Петро
Юхим

Костянтин
Василина

Єфим
Христина

Нонна

Анна
Опанас

Йосип, Микита

Анатолій
Ганна

Арсеній, Григорій
Денис, Нестор

Павло, Сава, Федір

Марія

Олександр
Арсеній
Гаврило

Григорій, Данило
Іван, Леонід

Павло, Федір, Яків

Андрій
Павло
Петро

Геннадій

Іван
Лука

Макар

Іван

Амалія
Андрій
Макар

Михайло
Фекла

Валеріан
Єрофій

Ілля, Лук'ян
Петро, Юліан

Марія
Іван
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Леонід, Степан

Федот

Олександр
Дорофій

Єфрем

Афанасій
Федір, Юліан
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Лев

Роман, Сергій

Ганна
Олександр
Лаврентій

Олексій
Мирон

Павло, Роза
Уляна, Пилип

Георгій
Денис

Іван, Лаврентій
Лев, Уляна

Михайло, Ларіон

Гліб
Давид

Денис, Захар
Максим,Раїса

Єлизавета

Альберт
Федір

Данило
Афанасій

Никодим, Семен

Марія
Іван

Георгій

Анастасій
Іван

3

Андрій
Тимофій1 Віктор

Дементій
Максим

Никон, Тимофій

2

Анфіса
Аріадна

Опанас, Роза
Розалія, Фелікс

Аркадій
Олексій

Олександр
Володимир, Єва

Василь, Петро

Єлизавета Арсеній
Георгій
Петро

Ренат
Варфоломій
Іван, Регіна

Адріан
Наталія

Анфіса
Сава4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

24 25 26 Віктор
Людмила29 Віра

Надія
Любов

Софія, Ілля

3027 28

22 23

27 28 29 30 31

Марфа
Семен


