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 ГРОМАДА

Про те, що Друга світова ві-
йна ще болить в серцях укра-
їнців, ми, журналісти  «Нашої 
громади», переконуємося що-
разу, коли спілкуємося з літні-
ми людьми. Вони розповіда-
ють нам про своїх батьків, які 
воювали чи настраждалися в 
окупації або на чужині, куди 
були вивезені загарбниками. 
Та, звісно, найціннішими розповідями про війну є спомини тих, 
хто сам зазнав цього лиха. Тому, почувши якось від керівника 
ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» Володимира Кухти, що 
його батько залишив по собі письмові спогади про нацистську 
Німеччину (де в юності побував на примусових роботах), автор 
цих рядків попросив ті записи для ознайомлення. Володимир 
Валентинович не відмовив. 

Закінчення на стор. 3

Знову чотири дні відпочинку
Наступного тижня на україн-

ців чекають чотири вихідні по-
спіль. Субота, 23 червня, буде 
робочою, зате відпочиватимемо 

з четверга, 28 червня, до неділі, 
1 липня, включно. Про це йдеть-
ся в розпорядженні Кабінету мі-
ністрів. 

В області стартував конкурс на 
заміщення посад молодшого та 
середнього складу поліції. Прийом 
оnline-анкет та документів розпо-
чався 18 червня і триватиме до 
10 липня 2018 року. Проводиться 
набір на такі посади: дільничний, 
оперуповноважений, поліцейський 
сектору реагування патрульної 
поліції, поліцейський з логістики, 
обліку та збереження речових до-

казів і озброєння, поліцейський 
ізолятора тимчасового тримання, 
поліцейський-водій відділення кон-
войної служби ізолятора тимчасо-
вого тримання. Отримати додат-
кову інформацію з приводу участі 
в конкурсі можна за телефонами: 
(050) 383 99 96, (067) 523 10 90 та 
за електронною адресою: nabir.
police.kg@gmail.com.

У поліції – конкурс

Початок – не кінець
В Обознівці не так дав-

но заасфальтовано час-
тину вулиці Новогеоргіїв-
ської. Сам по собі факт 
позитивний, якщо врахо-
вувати, що ремонту потре-
бують дороги у всіх селах 
громади.

Утім не всі жителі вули-
ці задоволені. Особливо 
обурюються ті з них, до 
чиїх обійсть асфальт не 
дійшов. У дощ ніхто з них 
в грязюці не тоне, оскіль-
ки вся вулиця має тверде 
покриття, однак незадово-
лення не приховують. На-
віть натякають на якісь нечесні 
оборудки. 

У Катеринівській сільській 
раді здивовані такою оцінкою 
зробленого.

– Заасфальтовано частину 
Новогеоргіївської не тому, що 
так хтось вирішив, – сказала 

сільський голова Тетяна Тере-
щенко, – справа в коштах. Їх 
бракує, щоб заасфальтувати 
всю вулицю відразу. Але це буде 
зроблено – якщо не до кінця ни-
нішнього року, то в наступному 
обов'язково.

Валерій М'ЯТОВИЧ

Про біду, яка спіткала Анну 
Дірюченко, редакції  «НГ» по-
відомила жителька Володими-
рівки Олена  Гордуз.  «Кропив-
ничанка Анна Дiрюченко – моя 
добра знайома, – написала нам 
Олена Гордуз. – Ïï батьки родом 
з Володимирiвки. І тепер Аня 
має тут родичів. Аня – дуже 
добра, чуйна, життєрадiсна, 
любляча мама (донечці – 2 
роки) та дружина! У березнi Анi 
дiагностували рак правоï мо-
лочної залози. Силами рiдних 
та небайдужих людей вдалося 
назбирати кошти на операцію. 

17 березня Аню прооперували. 
Результати аналізу пiдтвердили 
діагноз «рак» та вказали 
на метастази у вiддалених 
лiмфовузлах. Анні призначено 

8 курсiв хiмiотерапiï та кожних 
3 тижнi протягом року – вве-
дення препарату «герцептин» 
(вартiсть 1 введення – 30 тисяч 
гривень, безплатних програм 
не існує!) Приблизна вартість 
лiкування на рік – 510 тисяч гри-
вень. Врятуймо ж Анну!

Номер карти ПриватБанку 
на ïм'я Анни Дiрюченко – 5168 
7573 2414 4379. P.S. Анна ро-
бить чудовi картинки з монет та 
продає, щоб назбирати собi на 
лiкування. Замовити картини 
можна через Facebook, шукайте 
сторінку Анни Дірюченко».

Допоможемо Анні Дірюченко! 

22 червня – День скорботи і вшанування 
пам'яті жертв війни в Україні

ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» потрібні на постій-
ну роботу електрогазозварювальник та автоелектрик.

Звертатися за тел. 0504571545.

Прощавай, школо!

Триває пора шкільних випус-
кних вечорів. Вони вже пройшли  
у Катеринівці та Олексівці, дня-
ми відбудеться випускний у Во-
лодимирівці.

Ось що розповіла «Нашій 
громаді» про цей захід в Олексі-
ївській ЗОШ її директор Вікторія 
Токар:

– Людно було того  вечора 
у святково прикрашеній залі 
Олексіївського будинку культури 

–  там зібралися випускники, їхні 
батьки,  вчителі, а також чимало 
гостей. Випускники –  красиві  й 
підкреслено дорослі. Батьки – 
схвильовані.  Випускники,  отри-
мавши свідоцтва  про базову 
загальну середню освіту, дяку-
вали вчителям за добру науку. 
Педагоги бажали їм знайти гідне 
застосування своїм знанням і та-
лантам. 

Не обійшлося і без подарун-

ків. Їх випускникам вручили ка-
теринівський сільський голова 
Тетяна Терещенко та начальник 
профільного відділу сільської 
ради Яна  Циба. Віктор Яцканич, 
директор ПрАТ «Олексіївське», 
забезпечив майбутніх студентів 
«стартовим капіталом». 

Протоієрей Михайло (Токар) 
благословив випускників на до-
брі справи в дорослому житті.

Свято – з користю
Наступної неділі відзнача-

тиметься День молоді, запро-
ваджений указом Президента 
України в 1994 році. У нашій 
територіальній громаді виріше-
но використати його для збору 
коштів для 12-річної Маргарити 
Булгакової із селища Нового, 
якій терміново потрібна тран-
сплантація нирки. З цією ме-
тою в Катеринівському будинку 
культури в неділю о 19.00 роз-

почнеться благодійний концерт 
за участі самодіяльних артистів 
Катеринівки, Обознівки, Олек-
сіївки та інших сіл громади. Іні-
ціатори концерту закликають 
небайдужих завітати на нього 
та зробити свій внесок на ліку-
вання дівчинки. Можна також 
перерахувати кошти на картку 
ПриватБанку 5168 7427 1635 
2616 (отримувач Надія Віталі-
ївна Булгакова). 

Децентралізація в дії
Бюджет громади: доходи і витрати

Тільки людина необ'єктивна може стверджува-
ти, що сьогодні в Катеринівській об'єднаній тери-
торіальній громаді нічого не робиться для поліп-
шення умов проживання в ній.  Відремонтовано 
і оснащено обладнанням та меблями лікарську 
амбулаторію в Катеринівці, завершується ремонт 
дитсадка у Володимирівці, там же заасфальтова-
но одну з вулиць, встановлюється вуличне освіт-

лення, організовано боротьбу із забур'яненням 
територій. І це – далеко не повний перелік того, 
що можна записати в актив новообраній місцевій 
владі. Зрозуміло, що її можливості визначаються 
обсягами надходжень до бюджету. То скільки ж 
коштів отримано з початку нинішнього року і на 
що переважно їх витрачено?

Закінчення на стор. 2

Матч буде цікавим
Триває районний чемпіонат 

з футболу. 17 червня відбувся 
матч між катеринівським «Огнеу-
пором» і грузьківською командою. 
Перемогли катеринівські футбо-
лісти, рахунок  – 3:0.

Наступної неділі на стадіоні в 
Катеринівці зустрінуться «Огнеу-

пор» та первозванівський «Інгул». 
Початок  – о 10 годині. За словами 
капітана «Огнеупора» Ігоря Вітря-
ченка, гра має бути цікавою, адже 
первозванівська команда  – силь-
ний супротивник. Ігор Вітряченко 
закликає земляків  прийти на ста-
діон та підтримати свою команду. 

З болем у серці 
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Яскравий виступ «Борисфена»  

З 1 до 20 червня при школах 
Катеринівської сільської ради ді-
яли табори відпочинку. Про те, як 
відпочивалося школярам Кате-

ринівської та Олексіїської ЗОШ, 
розповідалося у попередніх но-
мерах  «НГ». Завершуємо цикл 
цих публікацій інформацією про 
діяльність табору «Дивограй» 
при Володимирівській  школі. 

Там теж проводилися різно-
манітні ігри, конкурси. Звісно ж, 
влаштовувалися екскурсії. На-
приклад, відзначаючи 11 червня 
День туриста, школярі відвідали 
місцеву базу відпочинку «Золо-
тий карась», де вчилися розгор-
тати намети. В інші дні вихованці 
«Дивограю» побували у дендро-
парку в Кропивницькому, на базі 
відпочинку «Рожевий слон» в 
Обознівці. 

Залюбки діти брали участь 
у Дні мистецтва, а також у зма-
ганні рибалок, конкурсі з приго-
тування українських страв. А ще 
вони поглибили свої знання ан- глійської, оскільки у таборі діяла  англомовна група.

І відпочили, і англійську вдосконалили

Робітники комунального під-
приємства Катеринівської сіль-
ради «Обрій» завершили наво-
дити лад у Володимирівці.

– Трудилися вони близько 
місяця, – розповіла депутат 
Катеринівської сільської ради 
від Володимирівки Світлана 
Ніколаєнко. – Скосили бур'яни, 
повизбирували сміття. Такого 
прибирання в нашому селі не 
проводилося більше десяти 
років.

Світлана Ніколаєнко назва-
ла й робітників «Обрію», чиїми 
силами наведено порядок у Во-
лодимирівці. Це – Іван Скрип-
ка, Оксана Руденко, Тетяна На-
вроцька.    

Також Світлана Ніколаєнко 
повідомила, що нещодавно у 
Володимирівці введено в дію 
вуличне освітлення, про це по-
дбала Катеринівська сільська 
рада.

Про те, що у цьому селі 
ведуться ремонти приміщень 
лікарської амбулаторії та дит-
садка, що біля школи нещодав-
но покладено новий асфальт, 
наша газета уже повідомляла.

Володимирівка 
оновлюється   

Яскраво заявили про себе 
катеринівські школярі на 

II (обласному) етапі всеукраїн-
ської дитячо-юнацької військо-
во-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»), який проходив 14 
– 18 червня у Світловодську (їх-
ній рій «Борисфен» під керівни-
цтвом вчителя Сергія Вітряченка 
потрапив на ці змагання як пере-
можець I етапу гри – серед ко-
манд шкіл Великосеверинівської 
та Катеринівської об'єднаних те-
риторіальних громад).

Катеринівська школярка По-

ліна Драган на облас-
них змаганнях зайняла 
перше місце у кульовій 
стрільбі (з трьох по-
стрілів влучила у три 
«десятки», такого ре-
зультату не показав жо-
ден з інших учасників, 
а їх було  близько 400). 
Ця ж учениця виявила 
глибокі знання історії України, 
її військових формувань різних 

епох, завдяки чому ка-
теринівський рій у кон-
курсі «Відун» здобув 
«срібло». Крім того, за 
словами педагога-ор-
ганізатора Катеринів-
ської ЗОШ Ольги Буряк, 
усе йшло до визнання 
«Борисфена» найсиль-
нішим у перетягуванні 

линви, але через травми деяких 
учасників (з інших роїв) ці зма-

гання не було доведено до кінця. 
Добру підготовку показали кате-
ринівські школярі і в інших кон-
курсах.

За результатами II етапу гри 
«Сокіл» («Джура») катеринів-
ський рій посів 11 місце (серед 
33). Ольга Буряк зазначає, що це 
– непоганий результат як для ко-
манди, яка вперше взяла участь 
в обласних змаганнях.

Віктор ІВАНЕНКО

Бюджет громади: доходи і витрати
Закінчення. Початок на стор.1

Головний бухгалтер сільської ради На-
талія Маркідова наводить такі цифри до-
ходів на 15 червня по округах (територія 
об'єднаної громади поділена на три округи): 

Катеринівський (села Катеринівка і 
Обознівка) – 4,9 млн грн, 

Олексіївський (Олексіївка, Осикувате, 
Лісне, Мальовниче) – 936 тис. грн, 

Володимирівський (Володимирівка, 
Миронівка, Олександрівка) – 667 тис. грн.

Лідером тут є Катеринівський округ за-
вдяки успішній роботі ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління». 

Що ж до витрат, то вони розподілилися 
між округами так:

Катеринівський – 3,2 млн грн, 
Олексіївський – 1,5 млн грн,

Володимирівський – 867 тис. грн.
Як бачимо, на потреби жителів Олексіїв-

ського і Володимирівського округів витраче-
но коштів значно більше, ніж надійшло з їх 
територій, і це можна вважати одним з най-
головніших аргументів на користь започат-
кованої в країні децентралізації влади. 

Не вдаючись до детального переліку ста-
тей витрат, назвемо найголовніші з них. По 
Катеринівському округу: на освіту – 518 тис. 
грн, на дошкільну освіту – 781 тис. грн, на 
придбання аналізатора для медлабораторії 
та оплату електроенергії – 119 тис. грн, бла-
гоустрій сіл (часткове асфальтування вулиці 
в Обознівці, освітлення вулиць тощо) – 422 
тис. грн, на будинки культури – 130 тисяч 
гривень, на заробітну плату працівникам 
ради – 733,9 тисяч гривень, на утримання 
ради – 102 тисяч гривень, на фінансування 

ЖКП Обрій» – 363,9 тисяч  гривень.
По Олексіївському округу: на освіту – 

282,7 тис. грн, на дошкільну освіту – 283 
тис. грн, на будинки культури – 126,4 тис. 
грн, благоустрій – 210,6 тис. грн (в т. ч. на 
ремотн дороги – 207 тис. грн), на заробіт-
ну плату – 132,9 тис. грн, на фінансування 
ЖКП «Обрій» – 445 тис. грн.

По Володимирівському округу: на осві-
ту – 218,8 тис. грн, на дошкільну освіту – 42 
тис. грн, на будинок культури – 25 тис. грн, 
на благоустрій – 205 тис. грн (в т. ч. на до-
роги – 199,7 тис. грн), на заробітну плату – 
92,6 тис. грн, на фінансування ЖКП «Обрій» 
– 253 тис. грн.

Інформацію про виконання дохідної та 
витратної частин бюджету буде оприлюдне-
но на сесії сільської ради, яка відбудеться 
сьогодні, 22 червня.

Прем'єр-міністр Володимир 
Гройсман заявив, що накопи-
чений зовнішній борг за 2005-
2013 роки заважає піднімати 
соціальні стандарти сьогодні. 
Про це він сказав на засіданні 
комітету Верховної Ради з пи-
тань економічної політики ми-
нулої середи.

«З 2005 по 2013 роки ми, як 
держава, наростили зовнішніх 
боргів порядку 50 мільярдів до-
ларів. Тільки в цьому році ми 
маємо витратити 130 мільяр-
дів гривень на те, щоб обслуго-
вувати ці борги. За наступних 
п'ять років маємо виплатити 33 
мільярди доларів без обслуго-
вування. Це серйозні ресурси, 
які лягають тягарем на укра-
їнську економіку, український 
бюджет і стримують нас у під-
вищенні соціальних стандар-
тів», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що зростан-
ня пенсій унеможливлене де-
фіцитом пенсійної системи.

Як повідомлялося, близько 
1 мільйона українських пенсі-
онерів отримають підвищені 
пенсії з 1 липня. Підвищення 
виплат відбудеться для тих 
людей, розмір пенсії яких за-
лежить від прожиткового міні-
муму.

Кримінал
Не знали 
місцевих 
порядків
Днями ввечері на пляжі по-

близу Катеринівки пролунав 
постріл. То так розважалася 
компанія з трьох приїжджих 
чоловіків, які не знали місце-
вих порядків. Вони неабияк 
здивувалися, коли за кілька 
хвилин на пляж прибув наряд 
патрульної поліції. Рушницю, з 
якої й було зроблено постріл, 
порушники спокою намагалися 
сховати в очереті, але марно 
– її швидко знайшли правоохо-
ронці. 

Викликана слідчо-опера-
тивна група Кропивницького 
відділу поліції встановила осо-
би підозрюваних у правопору-
шенні. Ними виявилися жителі 
сусідних населених пунктів. В 
одного з них було знайдено за-
ряди до мисливської рушниці, 
серійний номер якої, до речі, 
виявився пошкодженим.  

Інформацію про цей випа-
док внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань. 
Як повідомив «Нашій грома-
ді» заступник командира ба-
тальйону управління охорони 
лейтенант поліції Олександр 
Ляшецький, проти порушників 
порушено кримінальне прова-
дження за ст. 263 УПК (Неза-
конне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або ви-
буховими речовинами). 

Стримують 
борги

Що в законі про трансплантацію
Позавчора Президент Укра-

їни підписав закон, яким вне-
сено змін до деяких законодав-
чих актів України щодо охорони 
здоров'я та трансплантації орга-
нів й інших анатомічних матері-
алів людині.

Закон про трансплантацію 
було прийнято Верховною Ра-
дою 17 травня 2018 року. Він 
передбачає презумпцію незго-
ди – матеріал для пересадки 
може бути отриманий з тіла по-
мерлої особи лише у випадку, 
якщо вона за життя дала згоду 
на трансплантацію. 

Згідно зі статтею 16 закону, 
кожна повнолітня дієздатна осо-
ба має право надати письмову 
згоду або незгоду на вилучення 
анатомічних матеріалів з її тіла 

для трансплантації та/або ви-
готовлення біоімплантатів після 
її смерті. У живого донора може 
бути вилучено анатомічні мате-
ріали лише за наявності його 
добровільної та усвідомленої 
згоди на донорство анатомічних 
матеріалів, наданої у письмово-
му вигляді. 

Рада встановила, що всі ві-
домості стосовно згоди або не-
згоди на донорство вносяться 
до Єдиної державної інформа-
ційної системи. Після внесен-
ня зазначених відомостей до 
інформаційної системи тран-
сплантації, згідно із законопро-
ектом, відмітки про надання 
особою згоди або незгоди на по-
смертне донорство та про зміну 
цього волевиявлення за бажан-

ням особи вносяться до паспор-
та громадянина України або у 
водійські права. 

Також закон визначає групи 
людей, які не зможуть бути до-
норами. Це діти-сироти, люди, 
особа яких не встановлена, та 
учасники АТО. З метою запо-
бігання нелегальній трансплан-
тації та торгівлі органами та/або 
іншими анатомічними матеріа-
лами законом вносяться зміни 
до Кримінального кодексу Украї-
ни в частині встановлення суво-
рішої відповідальності за пору-
шення законодавства в частині 
трансплантації органів та/або 
інших анатомічних матеріалів 
людині. Закон набуває чинності 
через рік після опублікування. 

До Компаніївки приєднуються
Днями у Компaнiївському рaйонi вiдбулися 

громaдськi слухaння з приводу добровiльного 
приєднaння сіл Першотрaвенської сiльської рaди 
до Компaнiївської об'єднаної територiaльної 
громaди. У слуханнях взяли участь мешкaнцi, 
що проживaють нa територiї сiльської рaди, 
депутaти, члени виконaвчого комiтету тa головa 
Компaнiївської обєднаної територіальної гро-

мади Олексaндр Мaслюков. Підсумком громад-
ських слухань стало рішення про початок про-
цедури приєднaння до Компaнiївської ОТГ з 
aдмiнiстрaтивним центром у селищi Компaнiївкa 
сiл Першотрaвенкa, Вишнiвкa, Володимирiвкa тa 
Гордiївкa, що пiдпорядковaнi Першотрaвенськiй 
сiльськiй рaдi.

Сергій ЧОРНИЙ
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 Закінчення. Початок на 
стор. 1

Саботаж ціною 
власного здоров'я

Виявляється, Валентин Кух-
та ще у 1970-і роки, очолюючи 
рудоуправління у Часовояр-
ському комбінаті вогнетривів на 
Донеччині, завів щоденник, де 
фіксував найважливіші для себе 
події. Вийшовши на пенсію, Ва-
лентин Якович  почав запису-
вати до нього і спогади про те, 
як був остарбайтером. Ці рядки 
сповнені відчуття страждання, 
болю.     

«Вивезли до Німеччини мене 
у березні 1942-го, коли мені не 
було і 16 років, –   йдеться у що-
деннику. – Прийшли поліцаї і по-
гнали до сільської управи. Мати 
поклала мені в сумку хліб, цибу-
лину, пиріжки і два яйця. Тітка 
Нюра Захарівна  – шматок сала. 
Цим я і харчувався в дорозі. Три 
дні нас вели до Донецька. Там 
тримали три дні. Далі нас, як 
скот, загнали в товарні вагони. 
Їсти не давали, тільки 2 чи 3 рази 
по склянці насіння. Привезли в 
Дрезден. Німці на вулицях диви-
лися на нас як на інопланетян».

Далі Валентин Кухта зазна-
чає, що на перших порах пере-
бування на чужині ледь не по-
мер з голоду: «Уже й голову не 
міг тримати. Радів, що скоро не 
буду мучитися».

А ось що Валентин Якович 
розповів про роботу на авіаза-
воді: «Нас навчили клепальній 
справі і розподілили між бри-
гадами німців. Ми клепали по-
перечини для фюзеляжа. Я був 
дуже голодним, не міг встояти. 
Клепали ми не дуже добре, бага-
то шкодили. Намагалися шкоди-

ти так, щоб німці не бачили і не 
могли виявити брак. Наприклад, 
висвердлювали отвори більшого 
діаметру, ніж слід. По головках 
заклепок цього не помітиш.

Часто переховувалися в ту-
алеті. Одного разу мене і Івана 
Стукана німці вислідили й пове-
ли в поліцію. Там били, поки не 
знепритомнів».

Розповідаючи про роботу на 
інших ділянках, автор щоденни-
ка зазначив, що й там він і його 
товариші займалися саботажем. 
При цьому сам Валентин Кухта 
не шкодував свого здоров'я – у 
буквальному значенні.

«Ми часто страждали від 
болячок на ногах, – йдеться у 
щоденнику. – Виникали червоні 
прищі, які свербіли, збільшува-
лися, перетворювалися на ви-
разки. Ноги червоніли, опухали, 
кожна виразка – з чотири санти-
метри в діаметрі. Нога знизу до 
коліна товщала чи не вдвічі.

Одного разу я, перебуваю-
чи у таборі, упав, поранився, 
ногу роздер до кістки.  Потім 
мене німці лікували. Кістка за-
крилася через два місяці. Лікар 
мазав рану маззю, бинтував. А 
я у таборі знімав бинт, запалю-
вав одночасно кілька сірників і 
– полум'ям до рани. Так я не да-
вав рані швидко загоїтися. Лікар 
не міг зрозуміти, в чому справа. 
Згодом я припинив свої проце-
дури з вогнем. Бо зрозумів, що 
ризикую втратити ногу».

Розповідається у щоденнику 
Валентина Кухти і про те, як він 
з товаришами ледь не потрапив 
до концтабору (коли попалися 
на крадіжках картоплі і хліба із 
їдальні, ці харчі призначалися 
друзям, які працювали на заво-
ді), і як вони, остарбайтери, при-
мудрялися ловити рибу в там-
тешній річечці (ризикували бути 
затриманими поліцією), і про 
сміливців, які ночами вбивали 
поліцаїв («Я знав таких хлопців, 
декого з них німці викрили й уби-
ли»).

Весна 1945 року Валентину 
Кухті запам'яталася так: «У бе-
резні американці  бомбардува-
ли наш табір. Багатьох вбито, в 
тому числі в'язнів. Завод уже не 
працював. У квітні американці 
почали наступ на Лейпціг. Німці 
виганяли нас з табору. Мабуть, 
щоб знищити. Ми, 20 чоловік, 
забарикадувалися в кімнаті на 
4 поверсі. Ми мали два пісто-

лети – я і Юра Сутирін. В інших 
– кинджали, ножі, палиці. Ми ви-
рішили битися до смерті. Але 
нам пощастило. Через обстріл 
німці втекли. Зайшли американ-
ські та англійські частини. Через 
тиждень прибув американський 
офіцер, уповноважений здійсни-
ти репатріацію нас. Він запропо-
нував чекати, поки нас переда-

дуть нашій армії, а ми кричали: 
«Хочемо додому!». Ми таки умо-
вили американців, щоб вони пе-
реправили нас у радянську зону. 
Нас проводжало багато німців 
– ті, які до нас добре ставилися 
і при Гітлері... До своїх домівок 
добиралися товарними, паса-
жирськими поїздами. Я до Кра-
маторська їхав 18 діб».

В деталях описав Валентин 
Якович те, як на станції в Крама-
торську йому зустрілися двою-
рідна сестра і її подруга. Зустріч 
була цілком випадковою  – се-
стра їхала в Артемівськ. Вона й 
впізнала в одному з приїжджах 
двоюрідного брата, але подруга 
заперечувала: мовляв, не він.  
«Бо коли мене забирали в Ні-
меччину, мій зріст був 150 – 155 
сантиметрів, а на чужині я ви-
гнався до 185», – пояснив опо-
відач.  

Про війну нагадувала 
могила в садку

Жителька Володимирівки Ва-
лентина Чеботарьова теж знає 
про війну не з книжок. Ось що 
вона розповіла кореспонденту 
«НГ»:  

– Мого батька, Семена Іва-
новича, мобілізували, як війна 
почалася. Згодом він опинився у 
полоні, потрапив у табір у Кіро-
вограді. Мати ходила до батька 
туди. Німці місцевих відпускали 
додому. Відпустили й батька. 
Повернувся він у Володими-
рівку. Тут німці до нього: будеш 
старостою. Батько опирався. 

Поки не отримав  письмове по-
передження: або погоджується, 
або шибениця. Ночами до нас 
приходив член підпільної орга-
нізації. Батько й спитав у нього: 
як вчинити? Той йому: погоджуй-
ся, ти хоч чим нам поможеш, бо 
інакше поставлять чужого... Так 
батько став старостою. Він вида-
вав неправдиві довідки, що такі-
то військовополонені – місцеві 
жителі. Насправді ж то були ро-
сіяни. Дехто, прибувши з табору 
у Володимирівку, тут оженився 
і залишився на все життя. Це і  
Коломієць, і Васильєв, і Коміса-
ров. Вони до батька добре ста-
вилися. А він ризикував дуже. А 
як німці відступали у 1944-му, то 
батька забрали із собою. У Поль-
щі його в концтабір помістили. 
Батько потім згадував, що там 
дуже схуд від голоду. Казав, що 
п'ятірнею обіймав себе за талію. 
Після звільнення його забрали 
у Червону армію. Відслуживши 
і повернувшись додому, батько 
влаштувався обліковцем в кол-
госпі, бо грамотним був. Згодом 
на нього донесли: мовляв, з нім-
цями співпрацював. Батька не 
раз викликали у Виску, тодішній 

наш райцентр.  Мати щоразу 
складала йому в торбу сухарі, 
білизну. І батько не знав, чи по-
вернеться. А припинили його 
тягати, коли показав письмове 
попередження, яке отримав від 
німців. Його мати ще у війну, при 
німцях, закопала разом з рядна-
ми в залізній скрині. Так їй пора-
дила баба Ткачиха. І правильно 
мати зробила, що послухалася, 
бо наша хата у війну згоріла – 
влучив німецький снаряд. Це 
було, коли наші наступали...

У звязку зі знищенням хати  
Валентина Семенівна згадала 
про такий дивовижний факт:

– Як снаряд влучив у хату, 
то аж стіни повалилися. А куток, 
де ікони були, цілий залишився. 
На іконі Миколи Чудотворця на-
віть скло не тріснуло. Ті ікони те-
пер у дочки.

– Батько як міг допомагав на-
шим людям, коли був старостою, 
– повернулася до поперед- 
ньої теми Валентина Чебота-
рьова. – Його поважали в селі. 
Пригадую, коли батько помер, то 
прийшла до нас, щоб  допомог-
ти, баба Паша Коваль, яка раніш 
у нас не бувала. Мати пояснила 
мені це так.  Чоловік баби Паші 
чимось провинився перед німця-
ми, йому мали сорок різок дати, 
а батько попередив: Мишо, щез-
ни на два тижні.

Також Валентина Семенівна 
зауважила, що сам батько не 
любив згадувати про війну. Над-
то вже болісними були ті спога-
ди.

Бачила Валентина Семенів-
на й те, як німці вели Володими-
рівкою полонених червоноармій-
ців:

– Полонених було чоловік із 
сорок, всі –  лише в білизні, фор-
му у них відібрали. Їх зачинили у 
хаті аж там-то, – показує, –  і під-
палили. Всі згоріли, тільки один 
врятувався, він у штандарах, це 
така ніша під піччю, сховався. 
Його прізвище Бородін, після 
війни його удостоїли звання по-
чесного громадянина Володими-
рівки. Він у наше село приїздив 
не раз, а працював  журналіс-
том.

Також Валентина Чебота-
рьова показала місце у своєму 
з чоловіком садку («Он там, під 
грушею»), де було поховано чер-
воноармійців, які загинули при 
визволенні Володимирівки.

– Ми за тією могилою 
доглядали. А родичі одного з 
убитих приїздили до нас аж з 
Новосибірська. Потім відбулося 
перепоховання – усіх загиблих 
визволителів поклали у братську 
могилу, що біля школи.  

    
Віктор КРУПСЬКИЙ

З болем у серці

«Воєнна» машина КожухаряХоч цьому «Запорожцю» 
всього тридцять два роки, 

його сміливо можна зарахувати 
до раритетних, бо небагато його 
побратимів побачиш сьогодні на 
дорогах. Це й спонукало позна-
йомитися з його власником, коли 
той під'їхав до магазину в Обо-
знівці по цигарки. 

Павло Андрійович Кожухар, 
почувши, з якого приводу тур-
бую, спочатку соромився, від-
мовлявся щось розповідати, а 
потім похвалив свою автівку:

– Воєнна машина: і надійна, і 
проїде де завгодно.

Помітивши на радіаторній 
решітці фірмовий знак «Опе-
ля», здогадуюся, що без певних 
«вдосконалень» машини не обі-
йшлося. Павло Андрійович усмі-
хається: 

– Сам ремонтую. Я ж водієм 
все життя працював.

Його водійський стаж – 
п'ятдесят три роки. Після школи 
пішов на курси водіїв. В армії 

здобув водійський досвід, потім 
багато років, аж до виходу на 
пенсію, працював у Кіровограді 
в автобусному парку.

 – Зараз я живу в Обознівці, – 
каже ветеран, – і «Запорожець» 
тут не зайвий. Часто їжджу ним 
у Кропивницький, де в мене ба-
гато друзів залишилося, в Кате-
ринівку.

Він сідає за кермо і повертає 
ключ запалення. Двигун «воєн-
ної» машини заводиться відразу. 

– Може, вас кудись підвезти? 
– запитує Павло Андрійович. 

Я дякую, бо ще маю зустріч 
в Обознівці. Але ж цікаво було б 
проїхатися з вітерцем машиною, 
яка хоч і не була гордістю радян-
ського автопрому, користувала-
ся великою популярністю пере-
важно у сільського населення…

Сергій ЧОРНИЙ

Про це писала 
«Зоря комунізму»

Про здачу (точніше, про-
даж) жителями території Олек-
сіївської сільради державі так 
званих лишків сільгосппродукції 
розповідається в замітці «Турбо-
ти активістів», надрукованій у ви-
пуску районки за 8 жовтня 1974 
р. Повідомляєься, що «на дер-
жавні приймальні пункти здано 
489 ц м'яса, понад 70 тис. яєць, 
100 ц молока». Називаються 
організатори цієї кампанії – де-
путати сільради Ганна Корнієва, 
Валентина Коряк та завідуючий 
клубом Анатолій Круподер.

* * *
Замітку про Павла Булгака, 

водія рудника вогнетривких глин, 
надруковано вгазеті за 24 верес-
ня 1974 р. Підкреслюється, що  
Павло Дмитрович, якого удосто-
єно звання ударника комуністич-
ної праці, –  ще й депутат район-
ної ради, член постійної комісії у 
справах молоді.



Ваше здоров'я
Звички, 

 що продовжують 
життя  

Завдяки деяким простим 
звичкам можна поліпшити 
здоров'я і продовжити життя.

► Чистіть зуби двічі на день. 
Це попереджає проблеми з 
серцем. Вчені з'ясували, що 
стрептококки, які живуть у роті, 
нерідко викликають запалення 
ясен. Якщо стрептококки потра-
пляють через запалені ясна в 
систему кровообігу, то вони по-
чинають виробляти особливий 
білок, який сприяє злипанню 
тромбоцитів, що призводить до 
утворення згустків крові, котрі 
закупорюють кровоносні судини.  

► Їжте повільно. Учені вста-
новили зв'язок між поспіхом під 
час їди і зайвою вагою. Причина 
у збої сигнальної системи, котра 
повинна попередити організм 
про те, коли треба припинити 

їсти. Якщо їсти похапцем, шлу-
нок наповнюється  швидше, ніж 
виробляється стоп-сигнал. У ре-
зультаті ви з'їдаєте більше, ніж 
треба, і набираєте зайву вагу, 
яка призводить до проблем із 
серцем, суглобами і діабетом. 

► Починайте день зі склян-
ки води. І протягом дня не забу-

вайте поповнювати свій водний 
запас. За допомогою рідини в 
клітини нашого організму надхо-
дять вітаміни і мікроелементи, 
вода потрібна для злагодженої 

роботи нервової і серцево-су-
динної систем, вона живить між-
хребцеві диски і суглоби. Вчені 
вважають, що процес старіння 
напряму пов'язаний з браком 
рідини в клітинах, адже з віком 
кількість води в організмі зни-
жується, відчуття спраги приту-
плюється і організм буквально 
висихає. 

► Рано лягайте спати. Чим-
довший передпівнічний сон, 
тим більше в організмі вироб- 
ляється гормону мелатоніну. 
Цей гормон не тільки допомагає 
відновити сили і прокинутися ба-
дьорим, а й знижує рівень цукру 
в крові, поліпшує роботу імунної 
системи, захищає від стресів і 
сприяє профілактиці злоякісних 
пухлин.

► Недосолюйте їжу. Сіль по-
трібна організму, щоб підтриму-
вати водний баланс, а також для 
передачі нервових імпульсів і 
нормальної роботи м'язів. Але 
нам потрібно усього чверть чай-
ної ложки солі на день. А все, 
що отримуємо понад цієї норми, 

може нашкодити нашому орга-
нізму. Нирки можуть не впора-
тися з надлишком солі, яка на-
копичуються, затримуючи воду 
в судинах, що викликає набряки 
і підвищення тиску. 

Мозолі на ступнях
Причин утворення мозолів 

багато: це і постійне переванта-
ження ніг, носіння важких пред-
метів, тривала ходьба, тривале 
стояння, погано підібране взуття.

Буває і особлива схильність 
шкіри до утворення мозолів. 
Вона виникає від наявності хво-
роб, таких як цукровий діабет, 
псоріаз, плоскостопість, грибкові 
інфекції, брак в організмі вітамі-
ну А. Мозолі на ступнях бувають 
часом надзвичайно чутливими 
при ходьбі, оскільки ороговіла 
маса тисне на нервові закінчен-
ня шкіри.

Дуже схожі на мозолі підо- 
шовні бородавки, які дуже болю-
чі. Бородавки вилікувати склад-
ніше, тому рекомендується звер-
татися до лікаря.

Готуємо вдома
Окрошка на сироватці

2 л сироватки, 250 г варе-
ної ковбаси, 4 варені яйця, 3 сві-
жих огірки, по 1 пучку зеленої 
цибулі, петрушки, кропу, 450 г 
сметани, 1/2 шт. лимона, сіль.   

Усі інгредієнти дрібно по-
різати, викласти в каструлю, 
додати сметану і добре пере-
мішати. Влити сироватку. По-
солити і вичавити сік з лимона. 
Перемішати. Дати трохи насто-
ятися в холодильнику. У пор- 
ційну тарілку видавити зубчик 
часнику і налити суп.
   Зелений борщ з ревеню  

Листя ревеню (кількість 
залежить від розміру) – 3 шт., 
3 картоплини, 1 цибулина ріп-
часта, цибуля зелена, 2 че-
решки селери, сіль за смаком, 
1,5 л будь-якого бульйону, кріп, 
яйця (по 0,5 шт. на порцію), 
сметана (за бажанням). 

Картоплю і цибулю очисти-
ти, нарізати соломкою. У листя 
ревеню вирізати товсті прожил-
ки і нарізати крупною соломкою, 
селеру і зелену цибулю – неве-
ликими шматочками. Готовий 
бульйон довести до кипіння, 
вкинути картоплю і цибулю. 
Коли закипить, додати ревінь 
і селеру. Варити до готовності 
картоплі. За 10 хв. до закінчен-
ня посолити, поперчити, додати 
лавровий лист. При подачі ви-
класти в тарілку половинку зва-
реного яйця, налити ароматний 
борщ, посипати нарізаним кро-
пом і додати сметану.   
  Пиріг з ягодами і сиром

2 яйця, 6 ст. л. цукру (2 – в 
тісто, 4 – в крем), 240-250 г 
борошна, 4-5 ст. л. холодної 
води, 200 г сиру, 300 г ягід, це-
дра апельсина (за бажанням), 
120 г вершкового масла, цу-
крова пудра. 

Масло розтерти з борошном 
у крихту. Додати 2 ст. л. цукру 
і 2 жовтки, розмішати. По 1 ст. 
л. вводити холодну воду. Тіс-
то не повинно липнути до рук. 
Покласти його в холодильник. 
Змішати сир, 4 ст. л. цукру, це-
дру. Ввести в сирний крем збиті 
білки, акуратно розмішати. Тіс-
то тонко розкачати, викласти 
у форму, застелену пергамен-
том, наколоти виделкою. Випі-
кати 15-20 хв. при 170-180°С. 
З ягід злити зайвий сік, укласти 
на тісто. Зверху викласти крем. 
Випікати при 170°С до золота-
вого кольору (45-55 хв.). Ости-
глий пиріг посипати пудрою.  
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Щоденний прогноз за місячним календарем

22 червня – день поліпшен-
ня взаємин у сім`ї, вирішення ро-
динних проблем, прагнення до 
взаєморозуміння. Оздоровчі сі-
мейні заходи дадуть позитивний 
ефект. Дуже корисні трав’яний 
чай і натуральні соки, а також 
овочеві супи і рагу. Сприятливий 
час для сімейного бізнесу.

23 червня – проявляйте іні-
ціативу і не пливіть за течією, 

будьте господарями свого щас-
тя. Більше активності і фізичних 
вправ. У їді прислухайтеся до 
свого організму. Вдалий період 
для фінансових операцій.

24 червня – дуже сильний 
енергетичний день. Важливо до-
водити до кінця усі починання. 
Бути готовим до несподіванок і 
мінливостей життя. Велику увагу 
приділіть роботі серця. Не варто 
перенавантажуватися, уникайте 
стресів і нервових зривів.

25 червня – день накопи-

чення мудрості, пізнання світу і 
себе. Добре весь день провести 
на свіжому повітрі на лоні при-
роди. Період сприятливий для 
лікування, профілактики і про-
тезування зубів. Велику частку 
раціону має складати легка їжа.

26 червня – день початку но-
вих справ. Не перевантажуйте 
очі  – вони зараз найбільш ураз-
ливі.  Небажано палити або пе-
ребувати поряд із курцями. Їжте 
будь-що, головне, щоб їжа подо-
балася і була свіжа.

27 червня – день, коли душа 
найбільш вільна і схильна до 
спокус. Можуть загостритися 
хронічні хвороби, особливо го-
ловні болі. У меню повинно бути 
більше страв із свіжих овочів і 
фруктів, різні каші. День  підви-
щеної активності у бізнесі.

28 червня – день рівноваги 
між фізичним і астральним. До-
бре прийняти трав'яну ванну. Їжа 
повинна бути ситною, але пере-
їдати не варто. Не порушуйте 
гармонію агресивністю і криком.

Проїжджаючи улітку Лісним, 
обов'язково звернеш увагу на 
подвір'я Тетяни Поварчук. Воно 
привертає погляди чималень-
кою плантацією троянд, які рос-
туть попереду будинку і видні 
через сітку паркана.

Як розповіла господарка цієї 
краси кореспондентові «Нашої 
громади», захопилася троянда-
ми вона декілька років тому під 
враженням від квітника на тери-
торії місцевого сільгосппідпри-
ємства.

– Троянди біля гаража мені 
дуже сподобалися, вирішила й 
собі розвести. Відрізала пагін, 
удома увіткнула його в землю під 

банкою, –  пояснила Тетяна.      
За її словами, при застосу-

ванні цього народного методу з 
десяти пагонів у грунті прижи-
веться дві – три. Тому жінка не 
дуже-то покладається на цей 
спосіб, вона ще й купує навесні 
та восени саджанці троянд на 
ринках і в магазинах у Кропив-
ницькому, а також через пошту 
у фірм, які спеціалізуються на 
продажу таких товарів. Замов-
ляє поштою Тетяна і саджанці 
дерев.

– Оля Жарун, наша листоно-
ша, коли доставляє мені пакунки 
із саджанцями, буває, питає: «І 
що воно там таке здорове?» – 
пригадала Тетяна.        

Ось як описала вона одне з 
останніх своїх придбань:

– Це – троянда, яка плететь-
ся. Квітка в діаметрі – дванад-
цять сантиметрів. Біла, тільки 
серединка – лимонна. А квітне 
ціле літечко.

Тетяна Поварчук цілком згод-
на з визначенням троянди як ко-
ролеви квітів.

– Найкраща квітка – це тро-

янда, – каже. – І багато догляду 
ці квіти не потребують. Обробиш 
їх «Рятівником троянд» – та й 
все. І кури троянду не чіпають. А 
жоржину, ехінацею, хризантему 
пооб'їдають, доки й дістають.

Також Тетяна повідомила, що 
вона доглядає ще й за квітником 

біля магазину в Лісному. На гро-
мадських, як мовиться, засадах.

– Таня – молодець, – хвалить 
за це її директор ПП «Лісне» Во-
лодимир Островий, –  і красу лю-
бить, і трудяща.

Віктор ІВАНЕНКО

Тетяна Поварчук: Найкраща квітка – 
це троянда, і кури  її не чіпають

На живці зрізують пагін зі 
сформованими пазушними 
бруньками, готовими до зрос-
тання. З пагона нарізають 
живці з 2 – 3 відростками – 
бруньками на кожному. Верх-
ній зріз роблять на 2 см вище 
бруньки, а нижній – безпосе-
редньо під брунькою.

Щоб не травмувати тка-
нини троянди, користуйтеся 
гострим інструментом. Нижнє 

листя видаляють, а верхнє вко-
рочують наполовину. 

Для садіння живців вибирай-
те місце в саду, де немає прямих 
сонячних променів.

Для успішного укорінення і 
вирощування живців потрібен 
легкий, повітропроникний ґрунт. 
За необхідності додайте в землю 
пісок і добре все перекопайте.

Живці висаджуйте в землю 
під нахилом, заглиблюючи нижні 
бруньки. Під одну банку можна 
помістити два-три живці. Добре 

полийте і накрийте живці трилі-
тровою банкою або великою пет-
пляшкою з відрізаним дном.

Тепер слід поливати зем-
лю навколо банки (пляшки), 
якщо немає дощів. Паростки 
з’являються приблизно через мі-
сяць, іноді раніше. Їх буде видно 
через прозоре скло.

На зиму банку (пляшку) не-
обхідно вкрити опалим листям. 
Банку знімають тільки наступ-
ного року, коли настає стабільне 
тепло, приблизно в кінці травня.

Розмноження троянд під банкою 


