
Наша
№23 (39)

П’ЯТНИЦЯ,  
8 червня ’18

Носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ.
                                    Стаття 5 Конституції України

 ГРОМАДА

Позавчора відбула-
ся важлива для нашої 
об'єднаної територіаль-
ної громади подія – підпи-
сання акту про передачу 
сільській раді державних 
сільськогосподарських зе-
мель за межами населених 
пунктів. Йдеться про більш 
як 1750 гектарів. Як зазна-
чив у коментарі «Нашій 
громаді» начальник відді-
лу земресурсів та охорони земель Головного управління Держ- 
геокадастру в області Михайло Корговський, це стало можли-
вим завдяки активним діям працівників Катеринівської сільради, 
районного та обласного підрозділів Держгеокадастру. Після реє-
страції речового права громада зможе розпоряджатися додатко-
вим земельним ресурсом у своїх інтересах.

На знімку: М. Корговський та катеринівський сільський голова 
Т. Терещенко з актом про передачу земель.

Новації вступної кампанії
Нинішня вступна кампанія до 

вищих навчальних закладів за-
знала деяких змін. За словами 
міністра освіти і науки України 
Лілії Гриневич, вступити до ВНЗ 
можна за результатами ЗНО 
2016, 2017, 2018 років (резуль-
тати актуальні з усіх предметів, 
окрім іноземних мов).

Крім того, з низки спеціаль-
ностей замість творчих конкурсів 
проводитимуться творчі заліки. 
Для вступу на бакалавра чи ма-
гістра медичного, фармацевтич-

ного або ветеринарного спря-
мувань два конкурсні предмети 
будуть фіксованими (українська 
мова та література, профільний 
предмет).

Посилено також вимоги до 
вступу на окремі медичні спеці-
альності – не менше 150 балів з 
профільних предметів (біологія, 
хімія або математика). Останнє: 
кожен абітурієнт може подати не 
більше 7 заяв (раніше було 9) на 
вступ до ВНЗ, на бюджет – не 
більше, ніж на 4 спеціальності.

Буде освітній захисник 
1 січня 2019 року в Україні 

має з‘явитися інститут освітньо-
го омбудсмена, що захищатиме 
права здобувачів освіти, педа-
гогічних, науково-педагогічних 
та наукових працівників. Так ви-
рішив уряд на засіданні 6 черв-
ня 2018 року. Пов‘язано це на-
самперед з  децентралізацією, 

в результаті якої значні повнова-
ження та кошти передаються на 
місця, а університети та наукові 
установи стають дедалі авто-
номнішими, а також із зловжи-
ваннями.

Обдусмен має захищати пра-
ва учнів, студентів, освітян і на-
уковців.

Конституційний суд визнав 
конституційним депутатський за-
конопроект, яким пропонується об-
межити недоторканність народних 
депутатів. Таке рішення КС ухва-
лив 6 червня. Як повідомив на-
родний депутат Мустафа Найєм, 
рішення стосується депутатської 
версії законопроекту № 6773, яким 
пропонувалося обмежити недо-

торканність уже зараз, на цій сесії 
парламенту. 

Конституційний суд також пла-
нує розглянути президентський за-
конопроект № 7203, яким пропону-
ється обмежити недоторканність із 
1 січня 2020 року. «Тепер рішення 
за парламентом. Для історичного 
рішення потрібно 300 голосів», – 
написав Найєм.

Конституційний суд не проти 

Призи  переможцям вручено
Протягом кількох місяців на 

сторінках «Нашої громади» пу-
блікувалися розповіді читачів 
в рамках конкурсу «Ми – одна 
сім'я». Переможцями стали вісім 
його учасників. Минулого тижня 
редакція газети за фінансової 
підтримки ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» вручила усім їм 
призи – набір продуктів та чашку 
з логотипом газети. Одна з пе-
реможниць – лаборантка рудо-
управління Наталія Миколаївна 
Гаврильченко, яку ви бачите на 
знімку. Вона розповіла про кота, 
якому «набридли компліменти».

Воїни вдячні за підтримку
Волонтери Павло Кучерен-

ко та Віталій Краснюк відвезли 
бійцям, які воюють на Донбасі, 
черговий гуманітарний вантаж, 
зібраний в Кропивницькому та 
прилеглому до нього районі, в 
тому числі на території нашої 
громади.

Ось що написав про це Пав-
ло Кучеренко на сторінці гру-
пи «Газета «Наша громада» у 
«Facebook»: «Побували у Вол-
новасі, під Докучаєвськом, у 
Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці 
Донецької області, у Попасній і 
Троїцькому Луганської області. 
Що можна сказати про побаче-
не? Наші хлопці перебувають 
під постійним вогнем, але вірять 
в нас з вами і в те, що вони – не 
забуті! Все, що ми з вами зібра-
ли, передано хлопцям. Низький 
вам уклін від бійців. На одній з 
позицій руССня і нас зачепила, 
але, слава Богу, все нормаль-
но, всі живі і здорові. Дякуємо 
всім людям, які брали участь у 
збиранні вантажу: Володими-
ру Кухті, Юрію Гугленку, Дми-
тру Кобцю, Ользі Кочубей, сім'ї 
Гречаних, громаді Вишняківки і 
Тетяні Лесич, громаді Володи-

мирівки та Світлані Ніколаєнко, 
голові Катеринівської ОТГ Тетя-
ні Терещенко, Віталію Маслю-
кову, «Народній самообороні» 
Кропивницького та її керівникові 
Володимиру Муравйову, Д. Ільї-
ну, Наталі Задорожній, Ользі 
Нагірній, В. Гребенюку, Олексан-
дру Лахну, Володимиру Бібіку, 
Геннадію Савельєву, батальйо-

ну «Дніпро-1», Наташі Міщенко, 
Сергію Акімову, Інні Годованюк 
та всім небайдужим людям, які 
усвідомлюють, що в Україні – ві-
йна! Слава Україні та її захисни-
кам!»

На знімку: Павло Кучеренко 
(крайній справа) і Віталій Крас-
нюк (другий зліва) з військовими.

Уже тиждень діють табори 
відпочинку при школах Катери-
нівської сільської ради. Загалом 
табори розраховані на 230 дітей. 
У них відпочивають школярі від 
7 до 17 років. Табори працюють 
з 8-ї до 14-ї. У кожному – група 
англійської мови. Крім того, про-
водяться всілякі ігри, змагання, 
а ще дітей возять на екскурсії. 
Наприклад, позавчора вихо-
ванці «Дивограю», що діє при 
Олексіївській школі, побували у 
Кропивницькому і відвідали там 
кінотеатр «Портал» та басейн 
обласної спортшколи. На за-
питання кореспондента «Нашої 
громади», чи й справді можна 
відпочити від школи у школі, діти 
відповіли ствердно, аргументую-
чи це тим, що найцікавіший від-
починок – з друзями.

Найцікавіше відпочивати – з друзями

Державні землі 
передано громаді

Вакцинують дорослих від кору
Вакцинація буде безкоштов-

ною. Як повідомляє прес-служба 
МОЗ, Міністерство охорони 
здоров'я України почне вакцина-
цію дорослих із груп ризику із за-
хворюваності на кір. «Із початку 
року 40 відсотків від усіх хворих 
становлять саме дорослі. Зокре-
ма, ідеться про поширення за-
хворюваності в групах, які про-
живають у спільному просторі 
(військові, бійці АТО, студенти), 
а також серед освітян та меди-
ків», – сказано в повідомленні. 

За пять місяців нинішнього року 
на кір в Україні захворіло 19 тис. 
249 осіб – 7 825 тис. дорослих і 
11 424 тис. дітей, померло 11.
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Про лісосмуги
– Наприкінці січня нинішньо-

го року уряд передав об'єднаним 
територіальним громадам дер-
жавні землі сільськогосподар-
ського призначення, проте голо-
вне управління Держгеокадастру 
у Кіровоградській області не по-
спішало передавати Катеринів-
ській сільській раді польові до-
роги і лісосмуги. Особливо його 
працівники переймалися долею 
лісосмуг, мовляв, громада не 
зможе доглянути та зберегти їх. 
Мені як депутату райради і чле-
ну виконкому сільради довелося 
звертатися за роз'ясненням. На 
сьогоднішній день рішення уря-
ду виконується в повному обся-
зі, і невдовзі лісосмуги будуть у 
власності громади, що ставить 
перед нею нові завдання. 

Насамперед треба організу-
вати їх охорону, а також розро-
бити положення про порядок їх 
облаштування, догляду за ними, 
використання сухостою. У пер-
спективі сухостоєм опалювати-
мемо частину об'єктів соцкульт- 
побуту, а також продаватимемо 
його за пільговою ціною мало-
забезпеченим сім'ям, людям 
похилого віку, адже далеко не 
всі села нашої громади газофі-
ковані. Гадаю, все це сприяти-
ме уникненню безконтрольної 
вирубки і навіть знищення лісо-
смуг, що інколи трапляється. 
Досі вони числилися за Держгео- 
кадастром, але він ними не за-
ймався. Представники екології, 
лісового господарства, почувши, 
що ми ініціювали передачу лісо-
смуг у власність сільської ради, 
були задоволені. Чому? Відпо-

відь дуже проста: коли ловили 
людину на вирубці лісосмуги, 
не могли притягти її до відпові-
дальності, тому що ці посадки не 
мали господаря. Тепер ситуація 
навколо посадок змінюється до-
корінно.

Про крадіжки пального
– У березні поліція охорони, з 

якою підприємство уклало угоду 
про патрулювання Катеринівки 
та Обознівки, затримала двох 
крадіїв дизельного пального з 
кар'єру рудоуправління, жителів 
Обознівки. Під час службової 
перевірки з'ясувалося, що зло-
вмисники діяли у змові з деяки-
ми працівниками кар'єру. Бага-
тьох як на підприємстві, так і в 
селі цей факт обурив, адже пра-
цівники кар'єру отримують дово-
лі пристойну платню. Ось щойно 
я підписував платіжну відомість 
за травень і можу сказати, що 
у водіїв самоскидів вона від чо-
тирнадцяти до двадцяти трьох 
тисяч гривень, а найбільше за-
робив водій КрАЗу – тридцять 
дві тисячі гривень. Це молодий 
чоловік, класно попрацював, 
просто молодчина. Мене постій-
но цікавить, чи не немає краді-
жок пального. Немає. У всякому 
випадку несподівані рейди нічо-
го подібного не виявили. Люди 
дотримуються дисципліни, і це 
добре. 

Про те, що працювати 
добре – вигідно

– У травні ми намічали добу-
ти двадцять тисяч тонн руди, а 
фактично добули двадцять сім 
тисяч тонн. По розкривних ро-
ботах: план – 200 тисяч кубоме-

трів, зробили 202 тисяч кубоме-
трів. Але мене тішать не тільки 
ці показники, а й той перелом, 
що відбувся в психології праців-
ників. Раніше в нас, як вдалося 
з'ясувати, були в колективі ті, хто 
не дозволяв іншим перевикону-
вати норму й заробляти більше. 
Наприклад, водій мав зробити 
сім ходок з кар'єру на вантажну 
дільницю. Ми з трудом добили-
ся восьми ходок. Я увесь час не 
розумів, чому вони не роблять 
дев'ять і більше, адже, за роз-
рахунками, часу вистачало, до 
того ж ми непогані преміальні 
передбачили. Добилися дев'ять, 
і загальмувалося. Аж поки я не 
дізнався, що є працівники, які 
самі не хочуть напружуватися 
й іншим не дають нормально 
працювати. Довелося вжива-
ти заходів, і колектив змінився, 
особливо молодь – вона почала 
так працювати! Спочатку один з 
них зробив десять ходок, потім 
другий, третій. І вже тепер за-
йшла мова про одинадцять. Хто 
не встигає протягом зміни, зали-
шається після неї. Люди розкрі-
пачилися, працюють без нагаду-
вання, бо це ж їм вигідно.

Від того, що ми маємо такі ре-
зультати, в цілому виграє грома-
да – зберігаються робочі місця, 
люди отримують високу заро-
бітну плату, а бюджет сільської 
ради – значні відрахування, 
оскільки 60 відсотків податку на 
прибуток громадян залишають-
ся в розпорядженні територіаль-
ної громади. 

Про квіти і бур'яни
– Гості Катеринівки дивують-

ся, кажуть: «У вас такий порядок 
– всюди квіти, немає смітників, 
бур'янів». Це справді так. Бо в 
нас живе багато небайдужих 
людей, вони ніби змагаються 
між собою, в кого кращий квіт-
ник, прибудинкова територія. На 
окремі садиби  хоч на екскурсію 
людей води. Але сказати, що ми 
вже все зробили, не можу на-
самперед через бур'яни, які тре-
ба вчасно косити. Тільки рудник 
найняв чотирьох чоловік для цієї 
роботи, а ще ж нею зайняті пра-
цівники комунального підприєм-
ства. І мова йде не тільки про Ка-
теринівку – в інших селах нашої 
об'єднаної громади теж триває 
боротьба з бур'янами. Загальну 

картину нам трохи псують до-
рожники, які не поспішають об-
кошувати свою дорогу, – то їм 
бракує коштів, то техніки. До-
водиться братися за цю справу 
нам. Днями бачив, що долучили-
ся до неї й ПрАТ «Олексіївське» 
та ПП «Лісне». Відчуваю, що до-
рожники не проти перекласти на 
нас і ремонт цієї дороги, але ж 
уряд в нинішньому році виділив 
їм на місцеві дороги 11 мільярдів 
гривень – хай освоюють їх. 

Про заходи 
і їх доцільність

– Аналіз показує, що потік 
паперів від владних структур до 
Катеринівської сільської ради не 
зменшується. Запрошують бра-
ти участь в різних засіданнях, 
семінарах, зльотах, оглядах. 
Часто це формальні заходи, по-
трібні швидше для пресловутої 
галочки, ніж для діла, користі 
від них майже ніякої. Але на нас 
ображаються, коли ми відмовля-
ється даремно гаяти час, кажуть: 
«О, ви вже на все рукою махну-
ли». Не на все. Є таке поняття 
як доцільність, нею й керуємося 
– якщо захід справді корисний – 
беремо участь, ні – не беремо. 
Ось днями відбувалася нарада 
з питань медичної реформи. 
Спеціалісти говорили, говорили, 
коли ж їм задали конкретні запи-
тання, відповідь була приблизно 
такою: навіщо це вам треба, все 
й так добре. Таке враження: ме-
дична реформа їм не потрібна.

Про нову і стару 
амбулаторії

– Нам обіцяли до осені по-
будувати за державні кошти 
амбулаторію, в якій первинну 
медичну допомогу отримували 
б усі жителі об'єднаної громади. 
Тепер нам кажуть: беріть до-
льову участь в розмірі двадцяти 
відсотків вартості. Мова йде про 
мільйон з лишком гривень, яких 
у бюджеті сільради немає. Тому 
будемо і далі оснащувати наяв-
ну амбулаторію. Там зроблено 
гарний ремонт, зараз купуємо 
для неї меблі, необхідне облад-
нання тощо.

Записав Валерій М'ЯТОВИЧ

Володимир Кухта 
про здобутки і завдання

Генеральний директор ПАТ «Кіровоградське рудоуправлін-
ня» Володимир Кухта переймається справами Катеринівської 
об'єднаної територіальної громади не менше, ніж очолюваним 
підприємством. Відтак не знайдеться, мабуть, в житті громади 
питання, яке залишалося б поза його увагою. Ми попросили 
його прокоментувати деякі з них, зокрема, ті, про які йшлося 
на сторінках газети. Не могли оминути й виробничі, що цілком 
зрозуміло – від результатів роботи рудника значною мірою за-
лежить фінансова спроможність громади. 

Ось що сказав Володимир Валентинович:

У Міжнародний день захис-
ту дітей Катеринівська сільська 
рада запросила до місцевого бу-
динку культури учнів та педагогів 
об'єднаної територіальної гро-
мади. Відбувся концерт, а також 
підбито підсумки навчального 
року, що закінчився, та нагоро-
джено грамотами і цінними по-
дарунками найуспішніших учнів. 
Серед відзначених:

Призери обласних олімпіад
Катеринівська школа: По-

ліна  Драган.
Володимирівська школа: 

Владислав Байрачний і Юлія 
Кравець.

Відмінники навчання
Володимирівська школа: 

Поліна Ніколаєнко, Ангеліна 
Ветушинська, Ярослав Волоша-
ненко, Ольга Брус, Альбіна Лісо-
венко, Гліб Ветушинський, Віта-
лій Токаренко.

Катеринівська школа: Мар-
гарита Циба, Кіра Бачинська, 
Поліна Миргородська, Анастасія 
Міценко, Аріна Кучеренко, Олек-
сандр Лановенко, Діана Іванчен-
ко, Артем Циба, Аліна Рись, На-
зар Профатило, Олексій Окулов, 
Богдан Гурбіч, Олеся Бабій, По-
ліна Драган.

Олексіївська школа: Єлиза-

вета Турбала, Вікторія Турбала, 
Валерія Третяк, Єлизавета Лоб-
ко, Юлія Відюкова.

Учасники районних олімпіад, 
предметних конкурсів

Катеринівська школа: Да-
нило Іляшенко, Руслана Іван-
ченко, Ганна Чеботар, Богдан 
Дибенко, Поліна  Драган.

 Володимирівська школа: 
Софія Протасова, Анастасія Ру-
денко, Ірина Карпенко.

Олексіївська школа: Ва-
лерія Кирилова, Іванна Губрій, 
Анастасія Огородник, Таїса Тіт-
ко.

За спортивні досягнення
Катеринівська школа: Єв-

ген Буряк, Олександр Ананьєв, 
Поліна Драган, Юлія Кваша, Сер-
гій Федоров, Руслана Іванченко, 
Валерія Хоровець, Дмитро Пого-
рілий, Нікіта Бутовський, Тетяна 
Морарь, Дар’я Копотій, Данило 
Зеленюк, Максим Суржик. 

Володимирівська школа: 
Ірина Криворот, Сергій Бугрій, 
Дмитро Жайворонок, Анатолій 
Крамаренко, Сергій Безлатній, 
Дмитро Грамотенко, Артур Під-
могильний.

На знімках: грамоту Дмитру 
Грамотенку вручає сільський го-
лова Тетяна Терещенко; Сергій 
Бугрій; Ірина Криворот; Дмитро  
Погорілий.

Їх відзначено за особисті досягнення Варто знати
Які документи потрібні

Особи, які досягли пенсій-
ного віку, але не мають відпо-
відного стажу, можуть звер-
нутися за призначенням їм 
тимчасової грошової допомоги 
в органи соцзахисту населен-
ня за місцем прописки або за 
адресою фактичного прожи-
вання. Вони повинні написати 
заяву і додати такі документи:

– документ, що засвідчує 
особу пенсіонера, його місце 
проживання та ідентифікацій-
ний код;

– довідку про страховий 
стаж (видається в Пенсійно-
му фонді на запит пенсіонера 
впродовж п’яти робочих днів);

– заповнити декларацію 
про доходи і майновий стан 
на підставі довідок про доходи 
кожного члена сім’ї (чоловіка, 
дружини) за останні півроку, 
що передують місяцю звернен-
ня за призначенням допомоги.

Якщо тимчасова грошова 
допомога оформляється не за 
адресою прописки, а за місцем 
фактичного проживання пен-
сіонера, то до перерахованих 
вище документів слід додати 
ще довідку про те, що людина 
не отримує такої допомоги в 
управлінні праці та управлінні 
соціального захисту за місцем 
реєстрації.
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Районний чемпіонат з футболу
     Команда                     І      В      Н      П      Зм     Пм      Р       О

1.   ФК «Технополь-агро»   6      6      0        0      30      7      +23     18
2.   ФК «Бережинка»     6      5      0    1      16      6      +10     15
3.   ФК «Сокіл»                   6      5      0    1      16      8       +8      15
4.   ФК «Інгул»                   6      3      1    2      16      8       +8      10 
5.   ФК «Огнеупор»     6      3      0    3      17     21      -4  9
6.   ФК «Калинівка»     6      2      1    3      10      9       +1  7
7.   ФК «Агроспорт»     6      2      1    3      10     19      -9  7
8.   ФК «Северинка»     6      2      0    4      15     17      -9  7
9.   ФК «Грузьке»     6      0      1    5        5     17      -12       1
10. ФК «Кристал»     6      0      0    6        5     27      -22       -3

Бомбардири 
1. Замуренко Павло ФК «Бе-

режинка» – 9
2. Шамов Денис ФК «Севе-

ринка» – 9
3. Кочура Олександр ФК 

«Техноплоль-агро» – 7
4. Кривошей Єгор ФК «Техно-

поль-агро» – 7
5. Качанов Вадим ФК «Агро-

спорт» – 7
6. Потьомкін Святослав ФК 

«Огнеупор» – 6
7. Долованюк Вадим ФК «Со-

кіл» – 5

ВИЩА ЛІГА

1. ФК «Байраки» 6     6       0      0      22       8       +14      18
2. ФК «Веселівка» 6     5       0      1      23       8       +15      15
3. ФК «Козак»                  6     3       1      2      18      11        +7      10
4. ФК «Вільне»                6     3       0      3      19     12         +7       9
5. ФК «Олімп»               6     3       0      3      15     12         +3       9
6. ФК «Відродження»      6     3       0      3      10     10          0        9
7. ФК «Вишняківка» 6     2       1      3        5       9         -4        7
8. ФК «Назарівка» 6     1       2      3        7      11         -4       5
9. ФК «Клинці»                6     1       0      5        8      22       -14       3
10. ФК «Карлівка» 6     1       0      5        5      29       -24       3

Команда                     І      В      Н      П      Зм      Пм      Р        О

 ПЕРША ЛІГА
Бомбардири

1. Подколзін Ярослав ФК 
«Байраки» – 9

2. Іванов Дмитро ФК «Весе-
лівка» – 7

3. Корнета Андрій ФК «Весе-
лівка» – 6

4. Варакута Влодимир ФК 
«Козак» – 6

5. Бандурко Максим ФК 
«Олімп» – 5

3 червня катеринівська ко-
манда «Огнеупор» перемогла 
володимирівський «Кристал» 
з рахунком 3:2. 10 червня ка-
теринівські футболісти зустрі-
нуться з «Северинкою» у себе 
вдома. Початок гри о 10 год.  

Про це писала 
«Зоря комунізму»

Відкритий міський чем-
піонат з армспорту від-

бувся наприкінці травня у 
Кропивницькому. У ньому змага-
лися спортсмени й з Полтавщи-
ни, Чернігівщини, Миколаївщи-
ни. Кіровоградський район нашої 
області представляли овсяників-
ці – Сергій Діденко з дружиною 
Анастасією та Валерій Пере-
рва. А ще один Сергій Діденко 
з тієї ж Овсяниківки, батько на-
званого вище Сергія, досвідче-
ний армспортсмен, допомагав у 
суддівстві Ігорю Онищенку, який 
прибув у Кропивницький з Ми-
колаєва і є головою тамтешньої 
федерації армспорту.    

Сергій Діденко-молодший у 
своїй ваговій категорії виявився 
найсильнішим у боротьбі пра-
вою рукою, посів друге місце 
у боротьбі лівою. На цих зма-
ганнях він переміг призера все-
українського чемпіонату, який 
відбувся кілька місяців тому в 
Немирові. Анастасія Діденко ви-
борола «бронзу» серед жінок – і 
лівою, і правою. Валерій Пере-
рва у своїй ваговій категорії здо-
був четверте місце у боротьбі 
лівою рукою, п'яте місце – у бо-
ротьбі правою.  

Про це «Нашій громаді» по-
відомив Сергій Діденко-стар-
ший. Скориставшись нагодою, 
кореспондент «НГ» розпитав 
його, директора Овсяниківського 
НВК і депутата районної ради, 
як він і його рідні захопилися 
армспортом (його ще називають 
армрестлінгом), в чому запорука 
успіху у боротьбі на руках.    

– Пристрастився я до цього, 

коли у нашій країні 
мало хто й чув сло-
во «армрестлінг», 
– розповів Сергій 
Пилипович. – Се-
ред нас, тодішніх 
учнів молодших 
класів, це була по-
ширена забава – 
боротися на руках. 
Виявилося, що я в 
цьому – сильніший 
від багатьох одно-

літків. Ця перевага мене неаби-
як підбадьорювала. З'ясувавши 
можливості своїх знайомих, шу-
кав нових і нових суперників. 
Коли мені було 15 – 16 років, 
ледь не чіплявся до перехожих 
з пропозицією поборотися на 
руках. Вперше бачачи якогось 
чоловіка, я замислювався: а чи 
сильний він у руках?

Та, як підкреслив Діденко-
старший, силу і вправність він 
розвивав не тільки регулярними 
поєдинками на руках.

– Із шкільного віку люблю 
футбол, тоді ж серйозно за-
хопився вправами на турніку, 
– продовжив розповідь Сергій 
Діденко. – В армії теж займався 
цим. Я таке витворяв на пере-
кладині! На одній руці підтягу-
вався п'ять разів. Так не міг ніхто 
з нашої частини. А що стосуєть-
ся боротьби на руках, змагався 
не тільки із солдатами, а й пра-
порщиками та офіцерами.

 Як розповів Сергій Пилипо-
вич далі, він не полишив занять 
боротьби на руках і після армії 
– навчаючись у педагогічному 
інституті, працюючи в школі. А 
ще він став наставником з арм-

рестлінгу для багатьох овсяни-
ківських хлопчаків. Один з най-
успішніших його послідовників 
– син Сергій.

– Син регулярно виборює 
призові місця на обласних зма-
ганнях, – наголосив Сергій Пи-
липович. – Наприклад, кілька 
років тому у півфіналі відкритого 
чемпіонату, який проводився в 
нашому обласному центрі, пере-
міг чемпіона Європи, представ-
ника Молдови. Син і дружину 

свою зацікавив армспортом. У 
Насті виявилися добрі природні 
дані до цього, а техніці її навчив 
чоловік.

На прохання порівняти сина 
із собою в його віці Діденко-стар-

ший сказав:
– Я в його роки міцнішим був, 

але важчим. Зате в Сергія м'язи 
– рельєфні. Хто не знає про його 
успіхи в армспорті, й не здогада-
ється про його силу. Як, питаєте, 
син досяг добрих результатів? 
Тривалий час займався пауер-
ліфтінгом на тренажерах. А ще 
– вправами на турніку. Це захо-
плення він теж успадкував від 
мене.   

За словами Діденка-стар-

шого, для збільшен-
ня сили рук годяться, 
крім занять на трена-
жерах і турніку, й впра-
ви з гирями, штангою.

– Та, щоб в арм-
спорті вийти на про-
фесійний рівень, за-
мало сильних м'язів, 
потрібні ще й міцні 
сухожилля, – знає 
Сергій Пилипович. – 
А з цим треба вроди-
тися. Об'єм же м'язів, 
їх рельєф в армспорті 
нічого не значать.

  Завівши мову про 
силачів від природи, 
він згадав про пер-
спективного армспор-
тсмена Ігоря Семківа, 
вихідця з Овсяниківки:

– Ігор у 15 років 
підіймав «Жигулі». 
Уявіть собі: батько Іго-
ря під машиною гайки 

крутить, а Ігор, щоб йому було 
зручніше, підіймає авто з одного 
боку. Про це мені розказував син 
як очевидець. Я з Ігорем свого 
часу попоїздив по Україні у спор-
тивних справах. Пригадую, як він 

програв лише одному учаснику 
турніру з армспорту –  чемпіону 
Європи.

На прохання згадати цікавий 
випадок з армспортивної прак-
тики Діденко-старший розповів 
ось що:

– Це було десять років тому. 
Я брав участь в обласних зма-
ганнях з армспорту, захищав 
честь свого району. Оскільки тоді 
набрав кілька зайвих, не власти-
вих мені кілограмів,  то опинився 

в незвичній для мене ваговій ка-
тегорії. Я поглядав на величез-
них, вагою не менше ста сорока 
кіло, чоловіків і думав: куди я 
потрапив? Утім, не всі ці супер-
ники виявилися силнішими від 
мене. І от нарешті я потравляю 
у фінал, мені випадає боротися 
з чоловіком неймовірних розмі-
рів. На зріст він – зо два метри. 
А бачили б ви його руки – одна 
як моїх дві. Усього на змаганнях 
було з півтисячі людей, і цей ве-
летень вирізнявся з-поміж усіх. 
Перед поєдинком він подивився 
на мене, як Слон на Моську. Ще 
й мовив: «Ти не напружуйся». І 
от ми – за столом. Я його руку не 
можу охопити. Нарешті присто-
сувався. Лунає команда «Реді 
гоу», я – раз! – і поклав руку су-
перника. Це сталося за якусь се-
кунду. Як я тоді скакав від радос-
ті! Згодом газета «Спорт-ревю» 
написала, що всім учасникам 
змагань запам'ятався емоційний 
представник Кіровоградського 
району. Питаєте, як мені вдало-
ся перемогти того здорованя? 
Завдяки техніці. Вона в армспор-
ті багато значить.

Віктор ІВАНЕНКО

Армспорт по-овсяниківськи
До боротьби на руках батько привчив 

сина, а той – свою дружину

Новини спорту

Зі школи – 
в механізатори

Будні Грузьківської школи 
описано у статті  «Росте хлібо-
робська зміна», опублікованій у 
газеті за 12 листопада 1974 р. 
Розповідається, що вчителям 
і учням – комфортно у новому 
приміщенні (того року школа 
саме перебралася у новобу-
дову), що вони беруть активну 
участь в оформленні класних 
кімнат, у впорядкуванні при-
леглої території. Зокрема, на-
зиваються вчителі Олександр 
Арбузов, який обладнав спорт-
майданчик, та Юрій Єпур, котрий 
випускає стінні газети. Як вмілі 
педагоги характеризуються Лі-
дія Шундринова, Ольга Канцер, 
Любов Гінкул. Зазначається, що 
випускники школи отримують 
разом з атестатами посвідчення 
механізаторів, чимало їх пра-
цевлаштовується в місцевому 
колгоспі. Як, наприклад, Микола 
Китрар. Автор статті – директор 
школи П. Власюк.

До тридцятої річниці 
визволення

У  газеті за 14 вересня 1974 
року опубліковано замітку «Дба-
ють про побут фронтовиків». 
«Депутати Обознівської сільра-
ди готуються гідно відзначити 
велике і світле свято – 30-річчя 
визволення України від німець-
ко-фашистських загарбників, – 
ідеться в замітці. – На засіданні 
виконкому затверджено відпо-
відні дати. У селі впорядкову-
ються обеліски, встановлені на 
честь односельчан, полеглих на 
фронтах, могили воїнів, які за-
гинули при визволенні села, чи-
таються лекції, демонструються 
фільми на воєнну тематику...»  
Також перелічуються депутати 
сільради, які особисто опікують-
ся учасниками війни. Це – Раїса 
Дмитрівна Гопка, Тамара Григо-
рівна Шульга, Марія Юхимівна 
Вітряченко. Автор замітки – го-
лова виконкому сільради М. Гре-
бенюк.

Було весело
Гіпнотизер Микола Балеско виступив з шоу у Володимирівському 

будинку культури. Люди, які погодилися випробувати на собі надзви-
чайні здібності гостя, під гіпнозом і співали, й танцювали. Усім було 
весело. Володимирівці вдячні фермеру Григорію Демченку за те, що 
запросив гіпнотизера в село і оплатив його виступ.



Ваше здоров'я
Чи корисно 
засмагати 

► Всесвітня організація охо-
рони здоров’я класифікує засма-
гу як перший рівень канцерогену, 
так само, як і дію плутонію і си-
гарет. 

► Сонце корисне для кісток, 
зубів і гормональної системи 
людини. Під впливом сонця ви-
робляється вітамін D. У деяких 
випадках сонце допомагає по-
збутися від прищів і псоріазу.

► Засмагати протипоказано 
тим, хто завжди згоряє, – лю-
дям зі світлою шкірою і світлими 

очима, із захворюваннями спо-
лучної тканини, з системними і 
онкологічними захворювання-
ми, з диспластичними невуса-
ми. Людям, у близьких родичів 
яких були меланоми. Не можна 
засмагати після хіміотерапії, 
прийому антибіотиків (протягом 
місяця) і фотосенсибілізаторів 
– ці препарати будуть викликати 
гіперпігментацію на шкірі. Дуже 
акуратно потрібно засмагати лю-
дям, що страждають на псоріаз 
– деякі форми цього захворю-
вання сонце виліковує, інші, на-
впаки, загострює (псоріаз може 
перейти з однієї форми в іншу). 
► Не можна засмагати під час 

вагітності. Майбутній мамі мож-
на відпочивати на морі, але тіль-
ки купатися і перебувати в тіні.

► Креми від засмаги захища-
ють шкіру від запалення (опіків), 
але не від шкідливого впливу 
ультрафіолету на ДНК клітин. 
Якщо засмагати, але при цьому 

не згоряти на сонці, ризик появи 
меланоми все одно не зменшу-
ється. В даному випадку най-
кращий захист – світлий бавов-
няний одяг, що не прилягає до 
тіла. Щоправда, через нього не 
засмагнеш.

► Бажано починати загоряти 
ранньою весною, щоб до почат-
ку літа мати безпечну засмагу. 
Проводячи відпустку на морі, 
найголовніше – не перебувати 
на сонці з 10-ї ранку до 16-ї дня. 
Кращий час для відвідування 
пляжу – з 8 до 10 год. і після 16. 
Це безпечний час для того, щоб 
поступово засмагнути і при цьо-
му не згоріти. 

Готуємо вдома
Корейський салат 
з редьки і моркви

400-450 г редьки, 200 г 
моркви, 100-150 г болгарсько-
го перцю, 1/2 цибулини. Для 
заправки: 4 ст. л. олії, 1 ст. л. 
оцту 9%, 2-3 зубчики часнику, 
1/2 ч. л. меленого коріандру, 
по 1/3 ч. л. червоного гостро-
го перцю і чорного меленого 
перцю.   

Натерти редьку та моркву 
на спеціальну тертку, нарізати 
тонкою соломкою цибулю і пе-
рець. Заправити салат олією, 
оцтом, подрібненим на ковган-
ці часником, посолити і додати 
спеції. Змішати все необхідне 
для заправки в окремій піалі і 
влити цю суміш в овочі. Все до-
бре перемішати.    

Овочеве рагу з молодою 
картоплею і кабачками  

4 молоді картоплини, 2 ка-
бачки, по 1 морквині і цибулині, 
сіль, перець або інші спеції – за 
смаком, 1 лавровий лист, 300 
г телятини (яловичина, сви-
нина), 100 мл олії, зелень (кріп, 
петрушка, цибуля зелена). 

М'ясо порізати шматочка-
ми. У казанку з розігрітою олі-
єю обсмажити м'ясо 5-7 хв., 
помішуючи. Потім додати 0,5 
скл. води і тушкувати 15 хв. 
під закритою кришкою. Овочі 
почистити. Картоплю, моркву і 
цибулю нарізати кубиками, ви-
класти до м'яса, додати гарячої 
води, щоб вона не покривала 
повністю овочі і м'ясо. Накрити 
кришкою і тушкувати 15-20 хв., 
майже до готовності картоплі. 
Кабачки нарізати великими час-
точками, додати в казанок, все 
посолити, перемішати, поклас-
ти лаврушку, накрити кришкою і 
тушкувати ще 8-10 хв. Поперчи-
ти рагу і додати будь-які спеції 
за смаком. Всипати подрібнену 
зелень, перемішати, відразу ви-
мкнути вогонь.   

  Піца на сковороді
Тісто: по 4 ст. л. майонезу 

і сметани, 2 яйця, 9 ст. л. бо-
рошна. Начинка: 1 помідор, по 
150 г ковбаси (копчена, варена) 
і сиру (твердий, плавлений). 

Ковбасу нарізати брусоч-
ками або кубиками,  помідори 
– півкільцями, сир натерти на 
тертці. Для тіста змішати всі 
інгредієнти. Воно має вийти 
рідким, як сметана. Сковороду 
змастити олією і трохм розігрі-
ти. Вилити на неї готову суміш. 
Зверху на тісто викласти начин-
ку – помідори, нарізану ковбасу 
і тертий сир (можна інші інгре-
дієнти). Вогонь прикрутити до 
мінімуму і накрити сковорідку 
кришкою. Через 10 хв., коли сир 
розплавиться, піца буде готова. 
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Щоденний прогноз за місячним календарем

8 червня – день сприятливий 
для закладання фундаменту но-
вого будинку. Шкідливі фактори 
для організму у цей період – ку-
ріння і алкоголь. Раціон повинен 
бути різноманітний і поживний. 
Зберігайте бадьорість духу – і 
все вдасться.

9 червня – цього дня не вар-
то поспішати. Найсприятливіший 
час для водолікування. Протипо-
казана будь-яка груба їжа. 

10 червня – сновидіння по-
казують людині, ким вона стане, 
якщо не зможе трансформувати 
свої негативні риси в позитивні. 
Корисні масаж і косметологічні 
процедури. Їжа – чим простіша, 
тим краще. На роботі можуть ви-
никнути суперечки.

11 червня – день надій і по-
шуків. Особливо вразлива зараз 
лімфатична система. Менше пе-
ребувайте на протязі і  уникайте 
вогкості. На обід не відмовляй-
теся від супу і спецій. Добре до-
помагати матеріально.  

12 червня – нам дається 
можливість пізнати і знайти мету 
життя. Організм позитивно заря-
джений і здатний на здійснення 
багато чого, але пам’ятайте, що  
насамперед ідеться про вну-
трішню роботу. Не переїдайте. 
Вживайте більше зелені.

13 червня – доба покаже 
наші проблеми, над якими треба 
попрацювати. У цей період весь 
людський організм підпадає під 
вплив негативних енергій. Тому 
рекомендується якомога менше 
навантажувати себе. День не-

безпечний отруєннями. Не дуже 
сприятливий час для бізнесу – 
на вас можуть «наїхати».

14 червня – необхідно прояв-
ляти щедрість, не треба жаліти 
про те, від чого ми звільняємося. 
Найсприятливіший час, щоб роз-
почати нові оздоровчі програми, 
направлені на загальне оздо-
ровлення і профілактику різних 
захворювань. Переїдання може 
спричинити відкладення солей, 
артрити, біль у кістках і подагру. 
Доба призначена для пошуку 
джерел фінансування.

Щоразу, спілкуючись з меш-
канцями сіл Катеринівської гро-
мади, не перестаємо захоплю-
ватися їхньою працелюбністю, 
а особливо любов'ю до землі – 
біля кожного обійстя буяють кві-
ти, фруктові і ягідні насадження.

Цього разу ми завітали до 
сім'ї Рожицьких з Катеринівки – 
Марії Петрівни та сина Олексан-
дра, відомих серед односельців 
як спеціалісти з вирощування те-
пличних овочів. На причілку бу-
динку нашу увагу привертає сво-
їми великими бузкового кольору 
квітами кущ клематісу. Узагалі 
квітів на садибі дуже багато. 

– Вирощую усього потрохи – 
тюльпани, піони, іриси, – каже 
Марія Петрівна. – Є   багато-
річники. Троянди он посадила 
– цвістимуть ось-ось. А то маки 
– відцвіли вже. Вони багаторіч-
ні, повні такі, бархатні. Всі, хто 
приходять, милуються ними: ой 
боже, як гарно, кажуть. 

Пропонуємо господині сфо-
тографуватися біля пишного 
клематіса. Вона соромиться, 
відмовляється, але врешті-решт 
погоджується. 

У садочку нас зустрічає роз-
кішна черешня з великими чер-
воними плодами. Марія Петрів-
на розповідає, що ними дуже 
любить ласувати її правнук На-
зар – внук старшого сина Леоні-
да. Біля черешні – пишний кущ 
з невеликими синіми квіточками.

– Це живокіст, – пояснює 
Марія Петрівна. – Використо-
вую мазь із нього від болів у 
суглобах, у ногах. Пропорцій не 
дотримуюсь: просто змішую по-

дрібнене коріння зі свинячим  
жиром і роблю компрес на ніч, 
на ранок біль минає.  

І ось теплиці. Невеличка – 
для вирощування розсади. В ін-
ших, великих, в ріст людини кущі 
помідорів та огірків. Олександр, 
який приєднується до розмови, 
розповідає:

– Місяць розсада росте, потім 
висаджуємо в стаканчики, а по-
тім – на постійне місце в теплиці. 
Через півтора місяця, наприкінці 
травня з'являються перші пло-
ди. Знімаємо огірки через день.

– Із сортів перевагу відда-
ємо гібридним Ф1 – вони само-
запильні: спочатку з’являється 
пуп'янок,  потім квіточка, –  пояс-
нює Олександр. –  Традиційним 
сортам, не тепличним, потрібне 
запилення. 

На запитання, чи не містять 
їхні овочі шкідливих нітратів, 
Олександр пояснив:

– Боятися наших овочів не 
варто, тому що ми використо-
вуємо переважно біологічні до-
брива і біологічні засоби захис-
ту рослин. Це не хімія, всі вони 
засновані на грибах, бактеріях, 

які борються зі шкідниками. Їх 
можна придбати на ринку. Щодо 
перегною, то ми маємо свиней. 
Ще закуповуємо відходи з гриб-
ниць – там теж перегній, який 
можна застосовувати. Мінераль-
ні добрива додаємо  при по-
садці – для прискореного росту 
рослини, і то лише в обмеженій 
кількості. 

Рожицькі кажуть, що в те-
плиці можна двічі за сезон сіяти 
огірки, але другий урожай не ви-
правдовує затрат, тому вони об-
ходяться лише одним.

– Потім висіваємо сидерати, 
– продовжує Олександр. – Зо-
крема, гірчицю, яка допомагає 
знищувати грунтові гриби. Сіє-
мо, поливаємо, щоб вона вирос-
ла, а потім культиватором заро-
бляємо в грунт.

Цікавимося хворобами та 
шкідниками, які найбільше 
шкодять тепличним рослинам. 
Олександр, котрий, попри те, що 
не має агрономічної освіти, дуже 
добре розуміється на цьому пи-
танні, називає тлю, кліщовика, 
який висмоктує сік з листя. Якщо 
нічого не робити, каже, то рос-

лини загинуть. За його словами, 
дуже ефективними проти тлі і 
павука є біологічний препарат 
«Актофіт». 

Колись складно було з реа-
лізацією вирощеної продукції. 
Сьогодні Рожицькі уже мають 
постійних клієнтів.

– Треба лише встати о п’ятій  
ранку, вибрати огірки і вивезти 
на базар, – каже Олександр. – 
Там уже стоїть черга за нашими 
огірками чи помідорами. 

У другій теплиці піднімається 
розсада помідорів.

– У них плоди жовтого кольо-
ру, – каже Марія Петрівна. – З 
одного куща протягом періоду 
плодоношення можна зібрати 
до відра помідорів. Дуже смач-
ні. Але багато роботи коло них: 
бур’ян проривати, пасинкувати. 
Коли рослина прийнялася і по-
чала інтенсивно рости, почина-
ють рости і пасинки. Їх постійно 
треба обривати, бо вони забира-
ють у рослини енергію. Якщо їх 
не обривати, то соки будуть іти 
не на плоди а на пасинки.

Помічаємо, що плівка те-
плиць пофарбована вапном.

– Це для того, щоб сонце не 
випалювало все живе в теплиці, 
– пояснює Олександр. – Якщо 
цього не робити, в теплиці буде 
дуже спекотно.  

З розповіді Марії Петрівни 
дізнаємося, що починав справу, 
яку вони з сином продовжують, її 
вже покійний чоловік – Володи-
мир Євгенович. Він і городиною 
займався, і свиноводством і ри-
бальством. 

На запитання, де черпає не-
обхідні знання, Олександр від-
повів:

– Сьогодні це не проблема, 
був би тільки інтернет. А взагалі 
найголовніше – треба трудитися.

На прощання господарі при-
гощають нас огірками. Вони й 
справді дуже смачні.

Ірина ПЕТЛЯ
Фото Сергія ЧОРНОГО

Вирощувати овочі просто–  
треба багато трудитися


