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 ГРОМАДА

22 травня - день народження  
М. Кропивницького  

Потурбувалися і про родичів  
Вступив у силу новий закон 

про реабілітацію жертв політич-
них репресій. Відтепер постраж-
далими вважаються і родичі 
людини, репресованої комуніс-
тичним режимом. Оновлено та-
кож процедуру реабілітації – те-

пер вона максимально враховує  
обставини скоєння репресії про-
ти конкретної людини. Закон має 
заповнити правові прогалини і 
поліпшити ситуацію з реалізаці-
єю прав колишніх політв'язнів та 
репресованих.

У районному чемпіонаті з 
футболу спортивну честь нашої 
об’єднаної територіальної гро-
мади захищають дві команди 
– «Огнеупор» (Катеринівка) та 
«Кристал» (Володимирівка).

«Огнеупор» після невдалого 
початку (програв федорівській 
команді «Технополь-Агро» з ра-
хунком 4:8) оговтався і здобув 
дві перемоги (4:2 у поєдинку з 
созонівським «Агроспортом», 3:2 
– з «Калинівкою»). Бомбардир 
Святослав Потьомкін з «Огне-
упора» показав найкращий 

результат з усіх команд, він за-
бив шість голів. Впевненість 
демонструє і воротар «Огнеу-
пора» Олександр Желовніков.  
А от володимирівський «Кри- 
стал» поки що не виграв жодно-
го разу. 

У неділю в Катеринівці зустрі-
нуться «Огнеупор» та соколів-
ська команда «Сокіл» (початок 
– о 10-й годині). Оскільки ці ко-
манди є давніми суперниками у 
боротьбі за перше місце в райо-
ні, матч обіцяє бути напруженим, 
через це його вже назвали дербі. 

Спробували свої сили 
на обласних змаганнях  

12 травня у смт Олексан-
дрівці відбулися легкоатлетичні  
змагання  серед команд загаль-
ноосвітніх шкіл  області.  Школя-
рі показували силу і вправність у 
різних видах легкої атлетики.

Брали участь у цьому турнірі 
і учні Володимирівської школи – 
А. Підмогильний, Д. Грамотенко, 

І. Криворот, К. Штіфирца, В. То-
каренко, Є. Шелест, С. Бугрій, Ю. 
Кравець, Б. Баша, Ю. Грамотен-
ко. Це були для них перші зма-
гання такого рівня. 

Перевезення дітей та органі-
зацію харчування забезпечила  
Катеринівська сільська рада.

22 травня 1840 року в с. Бежбай-
рак (тепер с. Кропивницьке Кірово-
градської обл.) народився Марко 
Лукич Кропивницький – український 
драматург, актор, режисер, засновник 
українського професійного театру.  

Написав близько 40 п'єс, з них ба-
гато стали широко відомими. Талант 
його виявився і в створенні ліричних 
пісень, багато з його вокальних тво-
рів популярні і нині – «Соловейко» та 
інші.

Україна вшанувала пам'ять одного 
з найвидатніших своїх синів. Зокрема, ім'я Марка Кропивницько-
го присвоєно Кіровоградському академічному обласному україн-
ському музично-драматичному театру. А головне – 14 липня 2016 
р. згідно із законом про декомунізацію Верховна Рада України пе-
рейменувала місто Кіровоград на Кропивницький.

Оформлення лікарняних 
зміниться

У МОЗ хочуть змінити сис-
тему оформлення лікарняних 
листів, щоб позбавити лікарів 
від непотрібних викликів додому. 
Як повідомив заступник міністра 
охорони здоров’я Павло Ковто-
нюк журналістам, планується 
«сформувати таку систему, за 
якої відпаде необхідність викли-

кати лікаря в перші дні хвороби 
для того, щоб отримати лікар-
няний лист». За словами поса-
довця, слід звільнити лікаря від 
обов’язку оформлення лікарня-
ного, «оскільки це – не питання 
лікування, а соціальних виплат, 
лікар має лише засвідчити факт 
захворювання».

Останній дзвоник – 31 травня
В останній день травня у 

кожній з трьох шкіл Катеринів-
ської об’єднаної територіаль-
ної громади відбудеться свято 
останнього дзвоника. Про це 
повідомила Яна Циба, керівник 

профільного відділу Катеринів-
ської сільської ради. За її сло-
вами, уже наступного дня у всіх 
школах об’єднаної громади по-
чнуть діяти табори відпочинку.

Післязавтра – дербі 

Його іменем названо місто

Знати запити покупців

У жителів Обознівки попу-
лярністю користуються два ма-
газини та кіоск підприємства 
«Мінерал», що належить ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня». Приваблює в них широкий 
асортимент. А ще тут трудяться 
чуйні, уважні продавці. В прин-
ципі, якщо врахувати, які вимоги 
ставляться до них, то інших тут і 
не може бути. Продавців ретель-
но добирають, особливу увагу 
звертаючи на добросовісність і 
вміння спілкуватися з людьми.

В одному з цих магазинів гос-
подарює Ірина Басько. Як і її ко-
леги з інших магазинів, покупців 
зустрічає у вишитій в українсько-
му стилі блузці. Каже, живе по-
ряд, тому їй дуже зручно, робо-

тою задоволена.
Раніше вона працювала в 

бухгалтерії рудоуправління, 
останніх десять років – у мага-
зині. На запитання, що є найго-
ловнішим в її роботі, відповідає: 
знання запитів обознівців і вчас-
не їх виконання. 

– Щоб товар не залежував-
ся, а відтак і не псувався, – каже 
Ірина, – замовляємо його двічі 
на тиждень і рівно стільки, скіль-
ки зможемо продати. Робити це 
не складно, адже вже вивчили 
запити наших покупців.

Найчастіше, за її словами, 
купують м'ясні і молочні виро-
би, різні напої, зокрема, пиво. 
Оскільки люди віддають пере-
вагу якісній продукції, підпри-

ємство «Мінерал» співпрацює з 
перевіреними виробниками. На-
приклад, ковбаси, інші вироби з 
м'яса постачає фірма «Ятрань» 
– відома саме високоякісною 
продукцією, молочні – «Ферма», 
«Яготинське». 

На руку покупцям і те, що 
магазин працює щодня, без ви-
хідних. Що зовсім не означає, 
що пані Ірина не має відпочинку. 
Керівництво «Мінералу» подба-
ло, аби вона могла скористати-
ся своїми законними вихідни-
ми, призначивши їй підміну. З 
обов'язками продавця в такі дні 
добре справляється Валентина 
Громадська.

Сергій ЧОРНИЙ

Не кожен може сьогодні до-
зволити собі відпочинок на морі, 
але й втрачати літо нікому не 
хочеться. У Катеринівці уже ко-
трий рік організовують собі від-
починок на місцевому 
ставку. Там не тільки 
можна добре пориба-
лити (торік запустили 
мальок коропа і білого 
амура), а й скупатися. 
Нещодавно робітники 
рудника впорядкову-
вали пляж – прибра-
ли сухі гілки, вирівня-
ли територію, завезли 
свіжий пісок. Долучи-
лися до цієї роботи й 
дехто із школярів. За 

словами директора з  охорони 
праці, персоналу та соціально-
побутових питань підприємства 
Сергія Тихонюка, пляж майже 
готовий до прийому відвідувачів, 

залишається тільки сподіватися, 
що погода сприятиме відпочи-
вальникам. 

Готуючись до пляжного сезону
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Варто знати
Чому банки 

не поспішають 
позиватися  

Банки не мають права нара-
ховувати позичальникам відсо-
тки, вказані в договорах, після 
закінчення терміну кредиту. 

Таке рішення ухвалив Вер-
ховний Суд у суперечці пози-
чальника з банком. «Після за-
кінчення терміну дії кредитної 
угоди застосовується облікова 
ставка Нацбанку», –  йдеться в 
рішенні суду.

 Експерти зазначають, що 
це рішення стосується карт-
кових, авто- та іпотечних кре-
дитів. Ось які випадки мають-
ся на увазі. Позичальник не  
встигає погасити весь кредит, 
утворюється борг, а банк подає 
з цього приводу позовну заяву 
до суду не відразу, а через 2–3 
роки після завершення терміну 
дії договору. І продовжує, зви-
чайно ж, нараховувати кредит-
ний відсоток на залишок боргу. 
При цьому банк застосовує 
ставку, зазначену в договорі. 
Хоча так чинити можна тільки 
тоді, якщо в договорі передба-
чено нарахування саме банків-
ського відсотка.

Смартфон 
теж можна 

повернути, але…
Мабуть, кожен українець 

знає, що у нього є законне пра-
во протягом 14 днів обміняти 
або повернути в магазин ку-
плений товар, якщо він з яко-
їсь причини не підійшов (на-
приклад, не влаштовує розмір, 
фасон, колір, форма).  

Це правило поширюється і 
на мобільні телефони і смарт-
фони. Ясна річ, щоб домогтися 
повернення чи обміну такого 
пристрою, він не повинен мати 
слідів використання і зберігати 
товарний вигляд.

Якщо з товарним виглядом 
пристрою все більш-менш зро-
зуміло (не допускаються по-
дряпини дисплея, пошкоджен-
ня корпусу, упаковки і т.п.), то 
за якими ж критеріями визна-
чається, чи був телефон у ви-
користанні?

Достатньою підставою для 
відмови повернути гроші за 
телефон є «перепрошивка» 
пристрою або наявність в його 
пам’яті користувацького кон-
тенту – фотографій, музики, ві-
део. Крім того, якщо з телефо-
на здійснено дзвінки сумарною 
тривалістю більше 5 хвилин 
– пристрій назад не приймуть.

Якщо захворів 
не вдома 

Мінохоронздоров’я пояс- 
нило, що в разі хвороби люди-
ни за межами свого населено-
го пункту, наприклад, під час 
перебування у відрядженні, 
вона може  звернутися до най-
ближчого тамтешнього закладу 
з надання первинної медичної 
допомоги. При одноразовому 
зверненні підписувати декла-
рацію з лікарем не потрібно.

Колектив ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» глибоко 
сумує з приводу смерті вете-
рана праці, колишнього пра-
цівника підприємства

 Пасічника
 Олександра Олексійовича 

та висловлює співчуття рідним 
і близьким покійного.  

20 травня  – День пам'яті жертв політичних репресій

З 2007 року кожного травня 
у третю неділю Україна вшано-
вує жертв політичних репресій. 
Це робиться задля привернення 
уваги суспільства до трагічних 
подій в українській історії, утвер-
дження нетерпимості до насиль-
ства проти людства.  

Число жертв політичних 
репресій в Україні радянсько-
го періоду – неймовірне. Деякі 
дослідники стверджують, що у 
1920-х – 1980-х роках у зв'язку 
з політичними звинуваченнями 
було арештовано майже півтора 
мільйона людей. Частину їх роз-
стріляно, частину відправлено в 
тюрми, в заслання, в психіатрич-
ні заклади. Політичний терор 
вразив усі верстви українського 
населення: науковців, партійних 
і державних чиновників, військо-
вих, священиків, діячів культури, 
робітників, селянство. Особливо 
жорстокими були репресії, які 
чинилися сталінським режимом 
до Другої світової війни. Примі-
ром, у 1937 – 1938 роках (відо-
мих як період Великого терору) 
в Україні за політичними звину-
ваченнями засуджено 197 617 
тисяч громадян, з них до страти 
– 122 237. Більшу частину цих 
вироків ухвалено не судовими, а 
каральними органами. Їхні мото-
рошні назви – «особлива нарада 
при колегії ДПУ УРСР», «трійка 
УНКВС» – зустрічаємо і в розді-
лі книги  «Реабілітовані історією. 
Кіровоградська область» (Кіро-
воград, «Антураж А», 2008), де 
йдеться про Кіровоградський ра-
йон. Серед жертв репресій там 
значаться і жителі Катеринівки, 
Обознівки, Олексіївки, Володи-
мирівки, Лісного, Осикуватого, 
Грузького, і вихідці з цих сіл. Їх 
реабілітовано через кілька деся-
тиліть (головним чином у 1980 
– 1990 роках) як засуджених за 
сфабрикованими справами.

Наприклад, у грудні 1937-
го трійка УНКВС Миколаївської 
області засудила до 10 років 
ув'язнення у виправно-трудових 
таборах 41-літнього Гната Де-
мидовича Волощенка, який пра-
цював чорноробочим у кар’єрі 
вогнетривких глин у Катеринівці. 
Йому згадали те, що у грома-
дянську воював на боці Нестора 
Махна.

Дмитра Семеновича Безлат-
ного, який працював у тих же 
катеринівських копальнях рахів-
ником, у лютому 1938-го арешту-
вали за таким звинуваченнями: 
служив у царській жандармерії, 
працював секретарем в денікін-
ській сторожі, в петлюрівській 
варті, сприяв повстанським заго-

нам Завгороднього і Гулого (про 
Гулого-Гуленка розповідалося 
у попередньому випуску «НГ»), 
входив до куркульського угру-
повання, агітував людей проти 
колгоспного ладу. У квітні того 
ж року трійка УНКВС засудила 
52-літнього Безлатного до роз-
стрілу. Вирок виконано у травні.

Тієї ж весни за схожим зви-
нуваченням стратили 47-річного 
обознівця Максима Семеновича 
Безлатного, фельдшера ліку-
вально-трудової колонії, – ма-
буть, він доводився Дмитру Без-
латному рідним братом.  

У 35 років загинув Прокіп 
Максимович Гришин, який до 
арешту працював різноробо-
чим у кар’єрі в Катеринівці. Його 
страчено за таким звинувачен-
ням: перебував у повстансько-
му загоні Гулого, потім агітував 
земляків проти радянської вла-
ди.  Юрія Охрімовича  Смиченка 
(народився 1895 року в Обознів-
ці, трудився у кар’єрі в Катери-
нівці) розстріляли 1938-го, зви-
нувативши в контрреволюційній 
діяльності. У лютому 1930-го 
51-літнього грузьківського хлібо-
роба  Семена Гавриловича Амб-
росьєва вислали на три роки на 
Північ – за агітацію проти колек-
тивізації та здачі зерна державі. 
До трьох років ув'язнення в конц-
таборі засудили у грудні 1932-го 
36-літнього Герасима Онисимо-
вича Баранова, хлібороба-одно-
осібника з того ж Грузького, – за 
«зв'язок з церковниками». На 
такий же термін відправили в 
концтабір 27-літнього грузьківця 
Івана Свиридовича Баранова, у 
схованці на подвір'ї якого у січні 
1933-го представники влади ви-
явили 12 пудів жита. Поставили 
у вину селянину і антирадянську 
пропаганду, маючи на увазі його 
слова:  «Коли б усі комуністи 
повісились разом зі Сталіним, 

краще б жилося». 
Гаврилові Федо-
ровичу Барбанову 
(народився 1889 
року у Грузькому, 
працював  сторо-
жем на хлібозаводі 
в Кіровограді) перед 
тим, як відправити 
на 10 років у табо-
ри, інкримінували 
контрреволюційну 
діяльність. Мовляв, 
їздив у польське 
консульство. Семе-
на Амвросійовича 
Білецького з того ж 
Грузького більшо-
вицька влада кара-
ла двічі. Першого 
разу – розкуркулила 

у 1929 році, вислала на Північ. У 
тридцятих роках Семен, утікши 
із заслання, влаштувався в Кіро-
вограді, час від часу навідувався 
у рідне село. Там він і попався 
на крамолі – казав землякам: 
«Доки терпітимете колгосп?». 
Другим вироком, ухваленим 
1937 року, Білецького засуджено 
до розстрілу.  Його земляк Ми-
рон Іванович Булацел теж утік із 
заслання, теж знайшов роботу в 
Кіровограді і теж навідувався у 
Грузьке. 1937 року 57-літньому 
чоловіку поставили в вину анти-
колгоспну діяльність і відправи-
ли у табори на 8 років.

Грузьківець Сергій Іванович 
Ботеза 1932 року, коли біль-
шовицька влада влаштувала в 
Україні голод, дозволяв собі кри-
тичні висловлювання в її бік. За 
це його засудили до ув'язнення 
в таборах на 3 роки.   Антира-
дянську агітацію інкримінували 
1937 року й 39-літньому Гри-
горію Григоровичу Бойченку з 
Володимирівки (покарання – 10 
років таборів), й 41-літньому 
Володимиру Степановичу Чми-
хуну з Водяного (його теж за-
судили до 10 років ув'язнення). 
Значаться у книзі «Реабілітовані 
історією» й безпідставно репре-
совані Тарас Демидович Бойко з 
Олексіївки, Клим Кіндратович Ві-
триченко з Обознівки, грузьківці 
Іван Михайлович Волинець, Іван 
Григорович Гержов (виступав за 
збереження церкви), Іван Оста-
пович Мамалига (звинувачений 
у плануванні терактів проти ко-
муністів), Марко Нестерович 
Мамалига, Василь Гаврилович 
Жосан (вихваляв дореволюцій-
не життя),  володимирівці Павло 
Філонович Грабовський, Микола 
Іванович Грабовський, виходець 
з Лісного Микита Назарович 
Срібний (називав партію спілкою 

злиднів і безпритульних), вихо-
дець з Обознівки Антон Андрія-
нович Шульга (йому інкримінува-
ли «співчуття до ворогів народу 
Троцького і Муралова, з якими 
начебто знався у громадянську 
війну»)...

Коли на СРСР напала Ні-
меччина, радянська влада не 
припинила репресій проти свого 
народу. Свідчення цьому – ви-
рок Кіровоградського обласно-
го суду від 12 липня 1941 року 
стосовно грузьківського шести-
класника Івана Гінкула. Згідно 
з документом, частково опублі-
кованим у згаданій вище книзі, 
комсомолець Гінкул надсилав у 
редакції газет «Комуніст» і «Пі-
онерська правда» анонімні лис-
ти, у яких «у різкій формі зводив 
наклепи на життя трудящих в 
СРСР». Наприклад, писав: «Ле-
нін обманув усіх людей, а Сталін 
продовжує...» «Пухлі люди їдуть 
за тисячу кілометрів продавати 
речі, щоб борошна по 10 рублів 
за кіло купити. А Сталіну добре, 
він ситий, він хліб продає Німеч-
чині. Якби став фашизм, нам 
би краще жилося. Хай пропаде 
СРСР!». Івана Гінкула засудили 
до 5 років ув'язнення у виправ-
но-трудових таборах.  

Після вигнання німецьких 
загарбників у немилість до ра-
дянської влади потрапило бага-
то людей, яким довелося жити 
в окупації. Чимало з них стали 
жертвами сфабрикованих зви-
нувачень. Наприклад, непись-
менну жительку Грузького, яка   
в окупацію працювала приби-
ральницею у німців, звинувати-
ли ледь не в націонал-соціалізмі 
(нібито зберігала удома портрет 
Гітлера). За це їй призначили 
«перевиховання» у таборах про-
тягом 5 років.

А жительку Обознівки за-
проторили туди ж на 3 роки за 
«поширення антирадянських 
листівок». Виявляється, вона у 
травні 1944-го, аби купити хліба, 
продавала курцям (на самокрут-
ки) німецькі листівки, в яких над-
руковано заклики до співпраці. 
У вироку зазначається, що вона 
цими листівками й розтоплюва-
ла пічку.    

Цих жінок реабілітовано. Як 
реабілітовано й, приміром, ви-
хідця з Грузького, котрий під 
час окупації працював у Карлів-
ській МТС (його у вересні 1944 
року було засуджено до 10 років 
ув'язнення у таборах).

Вічна пам'ять усім жертвам 
антинародного режиму!

Підготував 
Іван КІНДРАТЕНКО

Серед жителів нашого краю, яких репресували за політику, 
значиться грузьківський шестикласник

Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в області, 
реагуючи на численні запитан-
ня селян щодо оплати щеплень 
корів,  оприлюднило ось яке 
роз’яснення.

Спеціалісти ветмедици-
ни області проводять весня-
ну диспансеризацію тварин, 
які утримуються в особистих 
підсобних господарствах. Зокрема, здій-
снюються дослідження, спрямовані на ви-
явлення лейкозу, бруцельозу, туберкульозу, 

робляться щеплення 
проти сибірки. Згідно 
з відповідною уря-
довою постановою, 
такі дослідження та 
щеплення, включа-
ючи вартість діагнос-
тикумів, вакцин про-
водяться за рахунок 
держбюджету.

Складовою частиною диспансеризації є 
проведення підготовчих та допоміжних робіт, 
профілактичних послуг (визначення загаль-

ного клінічного стану тварини, набір послуг з 
проведення маніпуляцій по діагностиці, вве-
дення вакцин, відбір зразків крові тощо). Такі 
послуги є платними, це передбачено відпо-
відним наказом Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства.

Разом з тим, в умовах обмеженого фінан-
сування з держбюджету, закупівля засобів 
захисту тварин може здійснюватися як влас-
никами тварин, так і державними установами 
ветмедицини. При закупівлі останніми до розмі-
ру плати за надання ветеринарних послуг може 
включатися вартість використаних препаратів.

Чи треба платити за щеплення корови

На 5 років у табори – за листи 
до редакції «Піонерської правди»
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Товар 20-річної 
давнини     

«У жителя Володимирівки 
пенсіонера Г. В. Могили виникло 
цілком природне бажання – при-
крити сиву голову від палючих 
променів літнього сонця». Так по-
чинається кореспонденція «Ман-  
дрування за картузом», опублі-
кована у «Зорі комунізму» за 16 
липня 1974 р. Далі розповідаєть-
ся, як пенсіонер Могила, аби ку-
пити картуза, побував у Володи-
мирівці, Могутньому, Олексіївці і 
Лісному, але тамтешні магазини 
промтоварів виявив зачинени-
ми, і змушений був їхати в об-
ласний центр. А бездіють сіль-
ські заклади торгівлі тому, що, як 

з'ясував автор публікації, в них 
немає кому працювати. Розби-
раючись у цій проблемі, журна-
ліст дійшов висновку, що район-
не споживче товариство не дбає  
про залучення на роботу молоді. 
Також повідомляється, що через 
бездіяльність вказаних магази-
нів на їхніх полицях залежали-
ся товари, завезені ще у 1950-х 
роках, і цю продукцію довелося 
переоцінювати.     

Нищив ворожі танки         
Про бій червоноармійців і ні-

мецьких загарбників, який став-
ся у січні 1944 року між Кірово-
градом Обознівкою, ідеться у 
статті «В степу під Обознівкою», 

надрукованій 27 липня 1974 
року. Зокрема, розповідається, 
як Сергій Терентійович Криво-
шея зі своєю гарматною обслу-
гою підбили три ворожих танки. 
Зазначається, що за цей бій Кри-
вошея отримав свій перший Ор-
ден слави, що другу таку відзна-
ку він одержав за знешкодження 
в одному бою п'ятьох німецьких 
танків і бронетранспортера (при 
визволенні Польщі). 

  Про телятницю 
Шевченко       

З випуску «Зорі комунізму» 
за 30 липня 1974 року  увесь 
район дізнався, що Надії Шев-
ченко з колгоспу імені Горького 

виповнилося 50 років (нарис 
«Зеніт її трудового життя»). Роз-
повідається, що Надія Григорів-
на – добра людина, старанна 
трудівниця (упродовж 14 років 
доглядає молодняк великої рога-
тої худоби, а до того працювала 
в рільництві), що її шанують усі 
колгоспники. Автор цього нари-
су – Н. Дубова, доярка колгоспу 
імені Горького.    

 «З концертом 
до сусідів» 

Так називається опублікова-
на у номері за 1 серпня 1974 р. 
замітка про концерти, які дали 
аматори Могутнянського будин-
ку культури для жниварів у Ліс-
ному та Аврамівці.  «Особливу 
насолоду отримали жниварі від 
народних пісень, які виконувала 

Марія Красилич, – підкреслю-
ється у замітці. – Сподобався 
глядачам і виступ співачки Анто-
ніни Бєлікової. Не обійшлося без 
гуморесок, які виконав художній 
керівник Віктор Махинько».

Бійці ідеологічного 
фронту  

3 серпня 1974 р. «Зоря ко-
мунізму» надрукувала замітку 
«Завжди серед трудівників», у 
якій ідеться про ідеологічне за-
безпечення жнив у колгоспі ім. 
Чапаєва. Називаються колгоспні 
агітатори (Сергій Ботез, Іван Ав-
дотьєв, Микола Компан, Андрій 
Топор, Мицкола Товстоног, Во-
лодимир Понуренко, Любов Ба-
деха), які інформують жниварів 
про політику партії, міжнародне 
становище тощо.           

Про це писала «Зоря комунізму»

Побувати в Селіних нам 
радило кілька чоловік. 

Хочете, казали, написати про 
щось незвичайне – тоді вам до 
них. Навіть їхнім номером теле-
фона поділилися. 

Володимир Андрійович, по-
чувши, з якого приводу турбує-
мо, опирається, мовляв, вони не 
звикли приймати гостей не під-
готувавшись. Ми й самі знаємо, 
яке то «лихо» – несподіваний 
гість, але робота є робота. Гос-
подар погоджується.

Застаємо його з лопатою в 
руках. Щойно посадив перед 
будинком симпатичне хвойне 
деревце. Пояснює: коніка – кар-
ликовий різновид канадської 
ялини. Популярне серед садів-
ників дерево. Місця займає не-
багато, росте повільно, за шіст-
десят років може вирости всього 
до чотирьох метрів. Їхня коніка 
вдвічі нижча, бо їй тільки двад-
цять років. Досі росла на садибі 
в сина Андрія. 

– Віддав нам, бо хоче онови-
ти свої насадження, – пояснює 
господар. – Син на цьому зна-
ється, він і нам багато в чому до-
помагає.

Ідемо дивитися господар-
ство. До нас приєднується 
дружина Лариса Леонідівна. 
Екскурсію починаємо з її підопіч-
них – квітів. Ось пишно квітне 
трав'яниста півонія, поряд чекає 
своєї черги порадувати госпо-
дарів цвітом її деревовидна по-
братимка. З півоніями ніби зма-
гаються різнокольорові іриси. 

Серед улюбленців господині – гі-
біскуси, троянди (більше сорока 
сортів), дельфініуми.

 – Якось мимо нашої садиби 
проходив один чоловік, – роз-
повідає жінка, – побачив дель-
фініуми та й питає: «Ларисо, 
що це за квітка так гарно у вас 
цвіте?» Кажу: «Дельфініуми». 
Чоловік: «Не знаєш – садила їх 
моя Марія?». Відповідаю: «Не 
знаю». Через якийсь час прибі-
гає Марія: «Чоловік розповів, що 
бачив у вас дуже гарні квіти…». 
Довелося поділитися. Є дельфі-

ніуми з нашої садиби і в Італії та 
Німеччині.

Нашу увагу привертають зе-
лені деревця, схожі на кулі чи 
перекотиполе. Це самшит. Крону 
можна сформувати будь-яку. Се-
ліни обрали круглу.

– Їм по сім – вісім років, – 
каже жінка, – самі вирощували з 
гілочок.

Йдемо до теплички, де в 
ящиках зеленіє розсада невідо-
мої культури. Виявляється, це 
батат, дуже схожий на звичну 
нам картоплю, тільки солодкий. 
Перш ніж висадити в грунт, його 
пророщують до появи стебла і 
листочків.  

Бататом Селіни не на-
хваляться. Його не їсть коло-
радський жук, містить мало 
крохмалу і дуже смачний. Ви-
користовують для приготування 
різних страв, але найбільше по-
добається запечений у духовці.

– Сирий батат твердий, а 
коли спечеш, губами можна їсти, 
– ділиться господиня.

Плоди батата великі, вага од-
ного – до півтора – двох кілогра-
мів.  

Інформацію про особливос-
ті вирощування батату Селіни 
черпають з інтернету, а ще – від 
таких же поціновувачів цієї куль-
тури, як і самі. Наприклад, від 

них дізналися, що урожай треба 
зберігати в сухому приміщенні, а 
не в підвалі, – батат не любить 

вологи і низьких температур, 
швидко псується. Шкодують, що 
українці майже не знають цієї 
культури, не використовують її в 
своєму раціоні. 

Просимо Ларису Леонідівну 
поділитися рецептом приготу-
вання страви з батату.

– Треба картоплину почис-
тити, розрізати уздовж на чоти-
ри частини. Налити у мисочку 
олію, додати до неї солі і перцю 
за смаком. Змочувати в тій олії 
шматочки батату і складати на 
застелене фольгою деко. Краї 
фольги загнути і вилити туди 

олію, що залишилася. Можна 
додати цибулі, сала. Запікати в 
духовці. 

Ще одна гордість Селіних 
– виноград. У дворі, перед бу-
динком, для нього зведено ве-
лику арку, а на городі натягнуто 
шпалери. Про те, як доглядати 
виноград, Володимир Андрійо-
вич знає, мабуть, усе, інакше б 
не збирали вони щороку гарний 
врожай. 

Їхній ви-
ноградник – 
це тридцять 
вісім сортів. 
Н а й к р а щ и -
ми вважають 
сорти Пре-
ображення, 
Аркадія, Ба-
жена. Грона 
о с та н н ь о го 
бувають біль-
ше трьох кі-
лограмів.  

Селіни ви-
рощують різні 
фрукти, яго-

ди, овочі, тримають живність.
– Ми майже нічого не купуємо 

для своїх потреб, – продовжує 

Лариса Леонідівна, – лише м'ясо 
свинини, та й то рідко, бо виро-
щуємо кролів.

Їхня кролеферма невелика 
– до півсотні пухнастих звірків. 
Нас цікавлять «секрети» до-
гляду та годівлі. Селіни кажуть: 
щоб кролі не гинули від різних 
хвороб, обов'язково треба ро-
бити їм щеплення, а також двічі 
на тиждень у воду додавати йод 
– п'ять крапель на півтора літра 
води. Є свої нюанси й щодо го-
дівлі. Селіни дають кролям ви-
ключно суху траву. 

– Цей метод годівлі нам пора-

дили знайомі кролівники, – каже 
Володимир Андрійович. – Ми 
спробували й зрозуміли, що так 
вигідніше – кролі і хворіють мен-
ше, і ростуть швидше.

Колись вони жили у «висот-
ці», потім побудували свій дім.

– Сказати правду? – зверта-
ється до нас господар. – Я не 
дуже хотів мати приватний буди-
нок, бо знав, скільки доведеться 
біля нього крутитися. Та посту-
пово втягнулися й не жалкуємо, 
що так склалося. Коли щось ро-
биш і бачиш результат – відчува-
єш себе людиною.

А Лариса Леонідівна додає, 
що їм пощастило із селом – кра-
щого для проживання, мабуть, і 
бажати не варто.

– Якось я купувала м'ясо на 
ринку в місті, – каже, – ну й розго-
ворилася із продавчинею. Вона 
поцікавилася, звідки я. Кажу, з 
Катеринівки Кіровоградського 
району. Вона: «О, то ви там як у 
раю живете!». З'ясувалося, жін-
ка чула багато гарних відгуків 
про наше село. Я їй: «Це правда. 
Приїздіть – самі побачите». Роз-
повіла, що в нас є такий дирек-
тор – Володимир Валентинович 

Кухта, – що він багато хорошого 
для людей робить. Жінка була в 
захваті. 

Своїми думками про Володи-

мира Валентиновича Лариса Ле-
онідівна ділиться й з нами, вва-
жає його еталоном порядності, 
мовляв, міг би збудувати собі 
царські хороми, а живе скромно, 
як і всі катеринівці. А ще відзна-
чає його людяність. Ось яку істо-
рію повідала:

– Колись чоловік мій тяжко 
захворів, лежав у реанімації. 
Лікар сказав, що потрібні доро-
гі ліки. Грошей тоді в людей не 
було. Я кинулася на рудник, де 
чоловік працював, попросила 
видати його зарплату. А бухгал-
тер: «Грошей немає». Я йому: 
«Невже зарплату треба випро-
шувати?». Він: «Да, треба випро-
шувати». Мені так серце стисло! 
Іду, плачу, а  назустріч по східцях 
біжить Кухта й до мене: «Що 
сталося?». Розповіла. Він: «За-
чекайте.» Пішов у бухгалтерію, 
за мить виходить і каже: «Ідіть 
отримуйте гроші.» Потім додав: 
«Беріть в аптеці ліки, які по-
трібно, – рудник розрахується». 
Я йому дуже вдячна, завжди 
пам’ятатиму, що він для нас зро-
бив. 

Володимир Андрійович уточ-
нює:

– Хіба тільки для нас? Я не 
чув, щоб він комусь відмовив, не 
допоміг у важку хвилину.

Настає час прощатися. Се-
ліни запрошують навідатися до 
них, коли зацвітуть троянди, 
коли достигнуть полуниця, ви-
ноград. Ми не відмовляємося, 
адже буде ще один привід зу-
стрітися з цими трудолюбивими 
й цікавими людьми, розповісти 
читачам, що можна зробити сво-
їми руками, коли дуже того ба-
жати й не лінуватися. 

Ірина ПЕТЛЯ

Фото Сергія ЧОРНОГО та 
з сімейного архіву Селіних

Чим відомі Селіни 
з Катеринівки



Ваше здоров'я
Копчені продукти 
викликають рак

 Відомо, що вживання копче-
них продуктів істотно підвищує 
ризик розвитку пухлин. Їжа, при-
готовлена на вугіллі без диму 
(наприклад, правильно приготов-
лений шашлик), в цьому сенсі на-
багато безпечніша, ніж копченос-
ті: балик, ковбаси, копчена риба.

Процедура копчення означає 
обробку м'яса або риби димом. 
Будь-який дим містить велику 
кількість фенолів та інших кан-
церогенів – речовин, що виклика-
ють рак.

Додайте до канцерогенів ще 
підсилювачі смаку і консерванти 
(забезпечують м'ясу і ковбасі ха-
рактерний соковитий червоний 
колір) – і отримаєте вкрай неїс-
тівний продукт.

Ще гірша ситуація з сосиска-
ми, сардельками, докторською 
ковбасою та іншими. У їх складі 
м'яса може взагалі не бути. Зате 

є целюлоза як основа, «висо-
коякісного рослинного білка» 
(трансгенна соя), «високоякісний 
рослинний жир» (транс-жири) 
і повний набір ароматизаторів, 
підсилювачів смаку, емульгаторів 
і консервантів.

Що може означати 
певний присмак 

у роті
Поява певного присмаку в 

роті часто сигналізує про при-
ховані порушення в організмі. 
Ось що говорять у зв'язку з 
цим фахівці.

Кислий присмак може бути 
сигналом гастриту або виразки 
шлунка, якщо додатково спосте-
рігаються періодичні болі в живо-
ті. Крім цього, провокувати появу 
кислого присмаку в роті можуть 
стоматологічні захворювання:  
пародонтит і карієс, а також ста-
рі металеві коронки в роті.

Солодкий присмак може 
бути симптомом накопичення 
глюкози в крові, що розвива-

ється у людини з діабетом або 
переддіабетичного стану. Іноді 
говорить про проблеми з під-
шлунковою залозою, в якій, мож-
ливо, виник запальний процес.

Гіркий присмак у деяких 
випадках може з'явитися через 
переїдання, при якому кишечник 
змушений справлятися з надмір-
но великими для нього порціями 
їжі. Але часто гіркий смак вказує 
на застій жовчі в жовчному міху-
рі в зв'язку з дисфункцією цього 
органу. Крім того, гіркота може 
бути симптомом перевантаже-
ної печінки.

Солоний присмак нерідко 
виникає внаслідок згущення кро-

ві і слини, до якого веде брак в 
раціоні людини води. Такий смак 
може бути пов'язаний і з над-
лишком солоної їжі. Серед інших 
причин – порушення в слинних 
протоках, зубний камінь у роті.

Металевий присмак пов'я-  
зують з проблемами в роботі 
органів кровоносної системи, 
що виникають внаслідок анемії, 
дефіциту фолієвої кислоти і ві-
таміну В12. Неполадки з шлун-
ком і кишечником також можуть 
змусити відчувати метал в роті. 
Викликають такий присмак і за-
хворювання зубів і ясен, гормо-
нальний дисбаланс. У деяких 
випадках металевий присмак 
– ознака того, що у людини роз-
вивається цукровий діабет. Крім 
цього, стійкий смак заліза в роті 
є результатом використання 
алюмінієвого або чавунного по-
суду при приготуванні їжі.

Зміна присмаку в роті може 
бути симптомом нервових роз-
ладів, що провокують неадек-
ватні реакції смакових рецепто-
рів.

Готуємо вдома
Пікантна закуска  

400 г кисломолочного сиру, 
2 ст. л. кореня хрону, 100 г 
редиски, по 1 пучку кропу, пе-
трушки і зеленої цибулі, 100 
мл вершків, 1 ст. л. лимонного 
соку, 1,5 ч. л. желатину, сіль і 
чорний мелений перець – за 
смаком.

Залити желатин 3 ст. л. хо-
лодної кип'яченої води, зали-
шити набухати на 10 хв. Потім 
підігріти желатин на водяній 
бані, поки він повністю не роз-
чиниться. Сир протерти через 
сито. Корінь хрону натерти на 
тертці. Редиску і зелень дрібно 
нарізати. Змішати сир, вершки, 
зелень, хрін, сік лимона, редис-
ку, желатин, перець і сіль. Пря-
мокутну форму застелити хар-
човою плівкою. Викласти туди 
всю масу, накрити плівкою, 
покласти зверху гніт і постави-
ти в холодильник на ніч. Після 
повного застигання викласти 
закуску на окреме блюдо, на-
різати скибочками і подавати з 
підсушеними скибочками хліба. 

Сир використовуйте су-
хий і однорідний, так закуска 
краще триматиме форму і не 
кришитиметься. Закуска буде 
пікантнішою, якщо додати 1-2 
зубчики подрібненого часнику. 

 
 Рулетики з риби

0,5 кг рибного філе, 1 варе-
не яйце, 50 г твердого сиру, 50 
г вершкового масла, зелень, 
сіль, чорний перець, олія для 
смаження. Для панірування: 1 
яйце, борошно, панірувальні 
сухарі.

Зробити начинку: яйце нарі-
зати, сир натерти на тертку, зе-
лень нарізати, масло розтопити 
і все з'єднати, добре переміша-
ти. Рибне філе розрізати навпіл 
уздовж. Якщо товщина філе не 
більше 1 см – уздовж можна не 
розрізати. Або розрізати навпіл 
упоперек, якщо філе занадто 
довге. Філе промокнути паперо-
вим рушником, відбити, посо-
лити і поперчити. На край кож-
ного шматочка покласти готову 
начинку (1 ч. л.), згорнути ру-
летом і закріпити зубочисткою. 
Рулетики панірувати спочатку в 
борошні, потім вмочити в яйце і 
в панірувальні сухарі. Смажити 
на добре розігрітій сковороді в 
олії з усіх боків, акуратно пере-
вертаючи. Рулетики можуть не 
просмажитися до кінця, тому 
їх потрібно ще приблизно 10-
15 хв. потримати в розігрітій до 
170° С духовці.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

18 травня – не рекомен-
дується бути наодинці. Добре 
садити рослини, згадувати тра-
диції. Свідомо робіть вибір між 
злом і добром. Їжа повинна бути 
ситною, але без надмірностей. 
Їжте більше тушкованих овочів. 
Корисний трав’яний чай із седа-
тивних трав – меліси, ромашки, 
м’яти. Вдалий час для збору, 
накопичення і обробки нової 
інформації. День хороший для 
торгівлі.   

19 травня – день відмови 
від спокус. Правильно вживаю-
чи продукти, можна запастися 
енергією на цілий місяць. По-

вільно і ретельно пережовуйте 
їжу. Фізичні вправи повинні бути 
більше спрямовані на внутрішню 
роботу. Всі справи з поліпшення 
і трансформації будуть особли-
во вдалі. 

20 травня – небезпечно пе-
ренапружувати голосові зв’язки. 
Утримайтеся від вживання хо-
лодних напоїв. Пильну увагу 
приділіть ниркам – тримайте їх у 
теплі і уникайте протягів. Небез-
печно перенапружуватися, за-
тримуватися на роботі. Це тільки 
шкодить вашому здоров’ю і біз-
несу.

21 травня – у словах, які ви 
почуєте в сновидіннях, полягає 
адресоване вам послання. Най-
більш уразливі – горло і грудна 

клітка. Будь-які болі, нездужання 
або некомфортні відчуття у зга-
даних органах можуть  бути  сво-
єрідним сигналом про проблему. 
Вживайте менше грубої їжі, біль-
ше фруктів і ароматичних трав. 
Добре вести переговори, вста-
новлювати нові особисті зв’язки.   

22 травня – час нових, не 
стереотипних рішень. Сни вка-
зують на невикористані можли-
вості. У даний період уразлива 
периферійна нервова система, 
тому, по можливості, дотримуй-
теся спокою, не переванта-
жуйтеся фізично. Споживайте 
переважно вегетаріанську їжу, 
утримайтеся від куріння та вжи-
вання алкоголю. 

23 травня – день провокацій, 

спокус, обманів. Можуть заго-
стритися хронічні хвороби – це 
пов'язано з кармою. Добре про-
водити очищення кишечника. 
Дуже небезпечне переїдання. 
Їжа повинна бути якомога про-
стішою. Краще зупинити свій ви-
бір на кашах із цільних круп. Не 
дуже вдалий час для бізнесу.

24 травня – цього дня потріб-
но поліпшувати взаємини в сім`ї, 
вирішувати сімейні чи родинні 
проблеми і прагнути до взаємо-
розуміння. Усе краще робити ро-
диною – відпочивати, обідати. 
Дуже корисні зараз трав’яний 
чай і натуральні соки, а також 
овочеві супи. На роботі можете 
отримати невелику премію, за-
охочувальну нагороду.

Галина Григор: Індички – дуже хороші мами
В Обознівці усі знають пенсі-

онерів Галину Михайлівну і Юрія 
Івановича Григорів як дуже хазяй-
новитих людей. Кажуть, на їхній 
город, коли там усе росте-буяє, 
можна ходити на екскурсію. А ще 
вони розводять курей, качок, гу-
сей та індиків. Мене зацікавило, 
як вдається Григорам вирощу-
вання індиків, адже вважається, 
що в ранньому віці це дуже вутлі 
птахи, часто гинуть.

– Нічого складного немає, – 
каже хазяйка, – треба лише вчас-
но все робити.

Вони не купують індичат з 
інкубатора, а виводять їх «діді-
вським» способом: садять кво-
чок. Торік задіяний був до цього 
процесу навіть індик. Побачив-
ши, що дві індички посідали на 
яйця, індик і собі почав мостити-
ся. Йому й підклали яєць.

– І добросовісно впорався із 
своїм завданням! – хвалиться Га-
лина Михайлівна.

За її словами, індички дуже 
хороші мами – не кидають своїх 
дітей навіть, коли ті вже виросли. 
Але в перші дні можуть і затопта-
ти з необережності. Тому після 
появи індичат на світ, Григори від-
окремлюють їх від індичок-квочок 
днів на п'ять. Поки зміцніють. 

Годують в цей період індичат 
гречаною кашею вперемішку з 
вареними яйцями. А щоб ця маса 
не злипалася в шлуночках інди-
чат, додають до неї кукурудзяної 

дерті.
– І обов'язково – зелене ба-

дилля цибулі та кріп, – доповнює 
дружину Юрій Іванович, котрий 
бере участь у вирощуванні ін-
дичат, готуючи для них корми. – 

Вони містять багато вітамінів, не-
обхідних для росту індичат, а ще 
сприяють кращому травленню та 
виробленню імунітету проти різ-
них хвороб. 

Проти падежу на початку жит-

тя індичат господарі радять зава-
рювати деревій, а пізніше раз на 
тиждень додавати у воду кілька 
крапель марганцівки – щоб вода 
була рожевою, і не темнішою.   

Індиків випасають, підгодову-
ють крупною дертю з кукурудзи і 
пшениці.

Запитую, які страви можна 
готувати з індичатини. Виявля-
ється, спектр її використання ши-
рокий.  

– Ми робимо з індичатини кот-
лети, печеню, відбивні, пельме-
ні, варимо холодець, – ділиться 
Галина Михайлівна. – У нас всі 
дуже полюбляють ласувати стра-
вами з неї.

– Ваші індики не б'ються? – 
запитую в господарів.

– Ні, досить мирні, – каже ха-
зяйка. – Лише коли хтось одяг-
нений у червоне, можуть трохи 
пообурюватися й не більше. Аж 
ходімо – самі переконаєтеся.

Заходимо в загороду, де гуляє 
індик. Нинішнього року він не ви-
сиджує потомство. Подає голос, 
ніби запитує: «Хто це ще зволив 
нас турбувати?». Поряд у сарай-
чику на яйцях сидять індички. 
На нашу появу вони ніяк не ре-
агують, навіть дозволяють себе 
сфотографувати, що я й роблю.

На знімках:  Григори з прав-
нучкою Аміною; у індиків відпові-
дальний період.

Сергій ЧОРНИЙ


