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влади в Україні є народ.
                                    Стаття 5 Конституції України

 ГРОМАДА

Дорогі друзі!
Вітаємо вас з вели-

ким державним свя-
том – Днем Конституції 
України.

Прийняття 22 роки 
тому Основного закону 
закріпило правові осно-
ви незалежної України, 
сприяло підвищенню 
її авторитету в світі. 
Конституція визначила 
найбільшими цінностями життя людини, її здоров'я, честь і 
гідність. Тому обов'язок кожного українця – від рядового гро-
мадянина до президента країни  – шанувати Конституцію. 
Тільки так ми зможемо забезпечити розвиток України як де-
мократичної держави.

Бажаємо усім доброго здоров'я, добробуту, впевненості у 
завтрашньому дні!

Працівники ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

«Декомунізацію не спинити»
Так прокоментував голо-

ва Українського інституту на-
ціональної пам'яті Володимир 
В'ятрович рішення парламент-
ського комітету з питань держав-
ного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самовря-
дування, яким схвалено ідею пе-
рейменувати Дніпропетровську 

область на Січеславську, а Кіро-
воградську –  на Кропивницьку.

Остаточні рішення з цих пи-
тань прийме Верховна Рада.  
Нагадаємо, вона торік пере-
йменувала Дніпропетровськ на 
Дніпро у травні, а Кіровоград на 
Кропивницький – у липні.

Минулого тижня в селищі Усти-
нівці відбулися громадські слухан-
ня, на яких ішлося про перспективу 
створення об'єднаної територіаль-
ної громади у форматі, передбаче-
ному перспективним планом фор-
мування територій громад області, 

який затверджено урядом.
Мова  – про формат  «один ра-

йон – одна громада».  Як повідо-
мив Кіровоградський центр розви-
тку місцевого самоврядування, із 
63 учасників громадських слухань 
54 підтримали цю пропозицію.  

В об'єднану громаду  –  районом

З Днем Конституції України!

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

Звертатися за тел. 0504571545.

Віталій Буряк: 
Мій перший екскаватор 

був дерев'яний
Віталій Буряк – катеринів-

ський старожил, ветеран місце-
вого рудника. Віталій Петрович  
– не просто очевидець того, як 
розвивалися Катеринівка і гірни-
че підприємство з 1960-х років, 
він  – активний учасник цих про-
цесів. Про це (і не тільки) Буряк 
розповів кореспондентові «На-
шої громади».

На запитання, чи місцевий 
він, Віталій Петрович повідомив:

– Ні, я з Дніпропетровської об-
ласті. Батько до війни працював 
теслею у П'ятихатському рудо-
управлінні, якому підпорядкову-
вався кар'єр у Катеринівці. Тоді 
ж, до війни, він, перебуваючи 
тут у відрядженні, знайшов собі 
дружину, забрав її до себе. По-
тім –  війна. Воював і батько. По-
вернувшись додому, він влашту-
вався у тому ж рудоуправлінні у 
П'ятихатках, знову-таки теслею. 
1957 року наша сім'я перебрала-
ся в Катеринівку. Чому? Тут роз-
будовувалися рудник та робітни-
че селище,  і батька направляли 
сюди у відрядження, які тривали 
з понеділка по суботу. Могилко, 
керівник рудоуправління, і по-
радив  батькові перебиратися з 
родиною в Катеринівку, при цьо-
му пообіцявши житло у будин-
ку, який буде зведено першим. 
Так воно й сталося. А до того, 

як отримали житло від рудника, 
ми мешкали біля материної ма-
тері в Очаївці (тепер –  частина 
Обознівки – Авт.) До речі, бабу-
ся теж працювала на катеринів-
ському руднику, вона до війни й 
пекарнею при ньому завідувала.

– Це все рудник побудував, 
– Віталій Буряк має на увазі мі-
крорайони Катеринівки, які тут 
називають робітничим селищем 
та «аварійним». – І швидко побу-
дував! Він мав власний будівель-
ний підрозділ – «окс» («отдел 

капитального строительства» 
–  Авт.). Батько в «оксі» працю-
вав у бригаді тесль, бригадиром. 
Я йому малим обіди носив на 
роботу. Також пам'ятаю, як нас, 
третьокласників Обознівської 
школи, повели на екскурсію в 
кар'єр. Ми бачили, як робітники 
відбійними молотками відколю-
вали шматки глини, як жінки на-
вантажували її на вагонетки, ко-
трі тросом витягувалися нагору. 
Важко було працювати в кар'єрі!

Закінчення на стор. 2

Обіцяють гроші
Уряд вніс зміни до перспек-

тивного плану формування те-
риторій громад Кіровоградської 
області. Його новою редакцією 
передбачено, серед іншого, Ка-
теринівську об'єднану територі-
альну громаду, яка утворилася 
ще торік у результаті волевияв-
лення місцевих жителів, але не 
була передбачена цим планом.

За словами радниці з питань 
децентралізації Кіровоград-
ського центру розвитку місцево-
го самоврядування Валентини 
Шеремет, внесення об'єднаних 
територіальних громад до зга-
даного плану означає, що вони 
отримають від держави додат-
кові ресурси для сталого розви-
тку.

Можна без дрібняків

Поліцейські закликають  
бути пильними

1 липня вступає в дію поста-
нова Нацбанку «Про оптимізацію 
обігу монет дрібних номіналів». 
Згідно з цим документом, при 
готівкових розрахунках за відсут-
ності монет дрібних номіналів (1, 
2 і 5 копійок) можна заокруглювати 
суми. Сума, яка закінчується від 1 

до 4 копійок, округлюватиметься 
у бік зменшення до найближчої 
суми, яка закінчується 0 копійок. 
Сума, яка закінчується від 5 до 9 
копійок, округлюватиметься у бік 
збільшення до найближчої суми, 
яка закінчується 0 копійок.

 

Хворих на кір більшає
Троє жителів Кропивницького, 

два Знам’янки та по одному  Бо-
бринецького і Новомиргородсько-
го районів днями захворіли на кір. 
Як повідомили в Кіровоградській 
обласній лабораторії, четверо 
хворих не мали щеплення від 

кору взагалі, інші – по одній дозі 
вакцини. Фахівці лабораторії на-
голошують, що єдиним надійним 
захистом від кору є своєчасна 
імунізація проти кору. Необхідною 
вакциною всі заклади охорони 
здоров’я області забезпечені.

5810 гривень для 12-річної 
Маргарити Булгакової із селища 
Нового, якій терміново потрібна 
трансплантація нирки, зібрано 
під час благодійного концерту, 
що відбувся у День молоді на 
майдані перед Катеринівським 
будинком культури.

У концерті взяли участь са-
модіяльні артисти з Катеринів-
ки, Володимирівки, Обознівки, 
Олексіївки та селища Нового. 
Гроші для Маргарити Булгакової 
збирали у глядачів катеринівські 
діти-волонтери.

На допомогу Маргариті

Сектор комунікації поліції Кіро-
воградської області нагадує, що 
часто зловмисники намагаються 
ошукати довірливих громадян, 
розміщуючи в інтернеті оголошен-
ня про продаж неіснуючих товарів 
та виставляючи умову передопла-
ти. 

Нерідко телефонні шахраї 
маскуються під продавців або 
працівників банківських установ.  

Поліцейські радять грома-
дянам дотримуватись таких по-
рад, аби не потрапити «на гачок» 
аферистів: при здійсненні покупок 
через інтернет обирати тільки 

перевірені веб-ресурси, уникати 
купівлі з попередньою оплатою, 
не користуватися небанківськими 
системами інтернет-розрахунків, 
ніколи не повідомляти конфіден-
ційні платіжні дані, підключити 
«SMS-банкінг» та відслідковувати 
всі операції, у разі несанкціонова-
ного списання коштів із картково-
го рахунку негайно повідомляти 
про це банківську установу та пра-
воохоронні органи, не публікувати 
в соцмережах номер телефону, 
який «прив’язаний» до ваших бан-
ківських рахунків та карток. 



2 Наша ГРОМАДА, 27 червня 2018 року

Прийнято важливі рішення Варто знати
Переходимо 
на «цифру»

Аналогове телебачення на 
Кіровоградщині почнуть від-
ключати з 31 липня нинішнього 
року.

Кабінет міністрів визначив 
нашу область та Київ територі-
ями, які першими залишаться 
без аналогового телебачення. 
Інші регіони відключатимуть 
від нього з 31 серпня ниніш-
нього року.

Замість аналогового ТБ 
пропонується дивитися циф-
рофе (аж 32 безплатних ка-
нали). «Цифра» вже давно 
доступна для людей, які про-
живають не надто далеко від 
ретрансляторів.  Наприклад, 
ретранслятор в Кропивницько-
му передає сигнал у радіусі  65 
кілометрів.

Щоправда, аби дивитися 
«цифру», замало проживати в 
цьому радіусі. Треба ще й мати 
відповідне обладнання.

Більшість телевізорів, яки-
ми володіють українці, не при-
ймають цифрового сигналу. 
Та, щоб перейти на «цифру», 
зовсім необов'язково купувати 
модерний телевізор, досить 
обзавестися зовнішнім тюне-
ром Т2 (вартість – кількасот 
гривень). Підключити цей при-
стрій до телевізора – простіше 
простого.  

Звісно, не обійтися без ан-
тени. Це може бути  кімнатний 
пристрій дециметрового діапа-
зону. Кращий прийом сигналу 
забезпечить антена, встанов-
лена не в приміщенні, а на ви-
соті. Але спеціалісти застері-
гають: не слід  встановлювати 
антену на даху, покритому ме-
талом (таке покриття суттєво 
зменшує цифровий сигнал), 
краще закріпити її на дереві.

При виборі тюнера Т2 може 
виникнути запитання: чому 
ціни на них – різні? Справа – у 
функціональних можливостях 
пристроїв. Наприклад, є моде-
лі,  які дають змогу записувати 
телепередачі на зовнішні но-
сії, відкладати перегляд тощо. 
Якщо вам ці функції – ні до 
чого, вибирайте найпростіший 
пристрій. Він буде і найдешев-
шим.

На квітневій сесії Катеринів-
ської сільської ради депутати не 
підтримали пропозицію реорга-
нізувати всі три школи об'єднаної 
територіальної громади в єдину 
школу-ліцей. Тоді підвищення 
статусу нового навчального за-
кладу до ліцею викликало в них 
чимало зауважень, тож зупини-
лися на тому, що це має бути 
тільки школа. А минулої п'ятниці 
вони  ще раз змушені були роз-
глядали питання реорганізації 
освітніх закладів. Як пояснила 
начальник відділу освіти, куль-
тури, молоді і спорту, охорони 
культурної спадщини та праці 
сільради Яна Циба, в департа-

менті освіти і науки облдержад-
міністрації порадили все ж таки 
заснувати ліцей, як того вимагає 
новий закон про освіту.

Після нетривалого обгово-
рення депутати запалили «зеле-
не» світло ліцею з назвою «Нова 
школа», реорганізували Катери-
нівську, Олексіївську та Володи-
мирівську школи, приєднавши 
їх до утвореного закладу, при-
значили тимчасово виконуючого 
обов'язки директора (ним став 
Дмитро Ралко), затвердили ста-
тут ліцею тощо. Уже наступного 
дня було оголошено про конкурс 
на посаду директора ліцею. За-
яви на участь у ньому прийма-

тимуться з 2 по 21 липня. Потім 
конкурсна комісія відбере одну 
кандидатуру, яку запропонує де-
путатам для затвердження. І все 
це має відбутися до початку но-
вого навчального року. 

Того ж дня депутати реорга-
нізували клубні заклади (шля-
хом злиття шести клубів у центр 
культури) та бібліотеки (шляхом 
об'єднання в бібліотечну систе-
му) і утворили комунальне не-
комерційне підприємство ради 
для надання первинної медич-
ної допомоги жителям громади. 
Ці структури запрацюють після 
того, як буде виконано всі робо-
ти з ліквідації попередніх та при-

значено їх керівників на конкурс-
ній основі.

Рада затвердила також про-
грами «Цукровий діабет» та 
протидії злочинності (в громаді 
з'явиться посада дільничного 
інспектора поліції), перерозпо-
ділили кошти, що надійшли до 
бюджету додатково. 

Депутати розглянули заяви 
про виділення земельних діля-
нок, зокрема учасникам АТО, та 
надання матеріальної допомоги 
згідно із програмою «Турбота». 
Якщо по землі всі заяви були за-
доволені, то по матеріальній до-
помозі – тільки ті, де йшлося про 
лікування від тяжких недуг і по-
криття витрат на поховання.

Закінчення. Початок на 
стор. 1

Та, як автор цих рядків дізна-
вся від Буряка далі, відпочива-
ти тодішні працівники рудника 
вміли ще й як! Приміром, його 
батько, Петро Данилович Буряк, 
створив сімейний музичний ан-
самбль, який  вечорами давав 
сусідам безплатні концерти про-
сто неба.

– Батько дуже любив музику, 
– розповів Віталій Петрович. – 
Але нотної грамоти не знав – са-
моучка. З війни він привіз скрип-
ку, трапилася вона йому, коли 
був у Болгарії. Крім скрипки, у 
нашій сім'ї були гітара, балалай-
ка, дві мандоліни (одну батько 
виготовив своїми руками, він і 
меблі сам робив). Батько володів 
усіма цими інструментами. Мати 
і сестра під його 
керівництвом на-
вчилися грати  на 
гітарі, брат – на 
мандоліні, я – на 
балалайці. Бу-
вало, всядемося 
увечері біля бу-
динку і граємо. А 
як у мене, брата 
чи сестри щось 
не виходило, то 
смичком по го-
лові від батька 
отримували. Коли у шістдесят 
першому році рудник побудував 
у Катеринівці клуб, ми виступали 

на його відкритті.   
– А екскаваторником стати 

мені захотілося ще в дитинстві, 
– зізнався Віталій Петрович. 
– Мій перший екскаватор був 
дерев'яний – сам зробив його з 
дощечок, любив гратися ним.

– Влаштувався на рудник я 
ще до служби в армії, за пора-
дою батька, – продовжив зга-
дувати пенсіонер Буряк. – По-
чинав помічником токаря, потім 
вивчився на шофера. А хотілося 
на екскаваторі працювати. Коли 
повернувся з армії, то мене взя-
ли помічником машиніста екска-
ватора, на ЭШ-4-40. Згодом став 
машиністом. Це було приблизно 
у сімдесятому році. Мені подо-
балася ця робота, про іншу й не 
мріяв.

Начуваний про орден, яким 
нагородили екскаваторника Бу-
ряка за добру працю, автор цих 
рядків попросив його розповісти 

про це детальніше.  
– Орден Трудової Слави, 

третього ступеня, вручили мені 
в Кіровоградському облвиконко-

мі, – пригадав ветеран рудника. 
– А через кілька місяців я отри-
мав «тринадцяту зарплату», 
вона була більшою, ніж зазви-
чай. Мені пояснили, що надбав-
ку дали як орденоносцю. Тепер 
мені за орден доплачують трохи 
до пенсії.

Добре пам'ятає Віталій Пе-
трович кризу, яка спіткала під-
приємство на початку 1980-х 
через те, що не справдився про-
гноз геологів щодо обсягів по-
кладів глини в Лівобережному  
кар'єрі.  

– Тоді ми й почали розробля-
ти Обознівський кар'єр, – сказав 
Буряк.   

Він працював при різних ке-
рівниках рудника (Іванові Столя-
ренку, Олегові Федоровському, 
Володимирові Скокову, Володи-
мирові Кухті).

– З начальством я жив нор-
мально, – запевняє. І зазначає, 
що при Кухті підприємство дуже 
розвинулося, та й Катеринівка 
почала кращати.      

– А чи правду кажуть, що ви 
віршики складали про роботу, 
про начальство? – поцікавився 
автор цих рядків, завершуючи 
розпитувати Буряка.

– Та правда, – відповів той. 
І прочитав вірша (складеного 
кілька десятиліть тому!) про те, 
як важко працювати на екскава-
торі («Нагойдаєшся за зміну, аж 
кілок у спині, Ні суботи, ні неді-
лі – вихідних немає»).  Фігурує 
у вірші і якийсь Петя – судячи з 
усього, керівник.

– Мається на увазі Петро Ві-
кторович Матвійчук, тодішній 
начальник кар'єру, – пояснив Ві-
талій Буряк. – Ні, Петро не обра-
жався через цей вірш. Ми дружи-
ли. Є у мене й серйозна поезія. 
А на концертах у клубі я читав 
твори Глазового, я їх багатенько 
пам'ятав.

Віктор ІВАНЕНКО

Віталій Буряк: Мій перший екскаватор був дерев'яний

1 травня 2018 року набрала чиннос-
ті урядова постанова, якою впроваджено 
новий  порядок надання житлових субси-
дій. Виконуючи численні прохання читачів 
«НГ», розповідаємо про цей порядок.  

Тепер субсидія призначається двічі на 
рік – у травні (на неопалювальний період з 
1 травня по 30 вересня) і у жовтні (на опа-
лювальний період з 1 жовтня по 30 квітня). 
Для більшості домогосподарств, які вже 
користуються державною допомогою при 
оплаті за житлово-комунальні послуги, суб-
сидії призначатимуть автоматично.

Однак для деяких сімей призначення 
житлової субсидії здійснюється лише 
після подання нових заяви і декларації. 
Це стосується домогосподарств, у яких є: 
непрацюючі особи працездатного віку, в 
яких або відсутні доходи, або вони менше 
мінімальної заробітної плати; внутрішньо 
переміщені особи (зможуть оформити суб-
сидію без договору оренди житла – лише 
на підставі заяви і декларації, з зазна-
ченням складу домогосподарства); осо-
би, члени сім’ї яких не зареєстровані за 
адресою домогосподарства (якщо чоловік 
(дружина) отримувача субсидії або осіб, з 
урахуванням яких призначалась субсидія, 
зареєстровані за іншою адресою); осо-
би, які є орендарями житлових приміщень 
(будинків); особи, які зареєстровані в жит-
ловому приміщенні (будинку), але фактич-
но в ньому не проживають (тобто субсидія 

призначалась на підставі рішення комісії, 
без врахування до складу сім’ї таких осіб). 
Також це стосується сімей, у складі яких 
відбулися зміни; сімей, які на травень 2018 
р. мали прострочену понад 2 місяці забор-
гованість з оплати за житлово-комунальні 
послуги в сумі, що перевищує 20 неоподат-
кованих прожиткових мінімумів (340 грн.), 
та не погасили її до червня 2018 р. Крім 
того, заяву та декларацію необхідно пода-
ти сім’ям, які звертаються за отриманням 
субсидії на тверде паливо та скраплений 
газ, і сім’ям, які не отримували субсидію в 
опалювальний сезон у зв’язку з перевищен-
ням обов’язкового відсотку платежу розмі-
ру плати за житлово-комунальні послуги в 
межах соціальних норм.

Доповнено перелік умов, за яких суб-
сидія не призначається. Раніш субсидія 
не призначалась у разі, якщо хтось із до-
могосподарства протягом 12 місяців перед 
зверненням за призначенням житлової 
субсидії (призначенням житлової субсидії 
без звернення) здійснив купівлю/оплатив 
послуги на суму, що перевищує 50 тисяч 
гривень.

Внесеними змінами доповнено перелік 
умов, за яких субсидія не призначається.

Тепер на право призначення субсидії 
також впливає не лише купівля/оплата по-
слуг на суму понад 50,0 тис. грн., а і набут-
тя в інший законний спосіб (отримання в 
спадщину, в дар тощо) права власності на 

земельну ділянку, квартиру (будинок), тран-
спортний засіб (механізм), будівельні мате-
ріали, інші товари довгострокового вжитку 
вартістю 50 тис. грн і більше протягом 12 
місяців перед зверненням за призначенням 
житлової субсидії (призначенням субсидії 
без звернення).

Слід звернути увагу, що вказані умови 
також поширюються на членів сім’ї особи зі 
складу домогосподарства, яке звернулося 
за призначенням субсидії.

Крім того, субсидія не призначається, 
якщо: загальна площа квартири перевищує 
120 м², будинку – 200 м² (крім дитячих бу-
динків сімейного типу та прийомних сімей, 
а також сімей, в яких не менше року про-
живають троє і більше дітей, з урахуванням 
тих, над якими встановлено опіку чи піклу-
вання); будь-хто зі складу домогосподар-
ства або член сім’ї особи зі складу домо-
господарства має у володінні автомобіль, 
якому менше п’яти років, крім мопеда та 
автомобіля, наданого органом соціального 
захисту населення; у складі домогосподар-
ства або у складі сім’ї члена домогосподар-
ства є особи, що досягли 18-річного віку, 
в яких відсутні доходи, або доходи менше 
мінімальної заробітної плати. Винятком є 
особи, які в період, за який враховуються 
доходи, навчалися за денною формою на-
вчання або були зареєстровані у службі 
зайнятості як такі, що шукають роботу, і 
навчалися в центрах професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості, або 
отримували пенсію, стипендію, державну 

допомогу; домогосподарство, має наявну 
прострочену понад два місяці заборгова-
ність з оплати житлово-комунальних послу 
або заборгованість з оплати обов’язкової 
частки платежу за житлово-комунальні по-
слуги, загальна сума якої перевищує 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

У таких випадках субсидія призначаєть-
ся з початку опалювального (неопалюваль-
ного) сезону за умови документального 
підтвердження сплати заборгованості або 
укладення договору про її реструктуриза-
цію, або оскарження заборгованості в су-
довому порядку (ухвали про відкриття про-
вадження у справі) протягом двох місяців 
із початку такого сезону, в іншому випадку 
– з місяця, наступного за тим, в якому до-
кументально підтверджено сплату забор-
гованості або укладення договору про її 
реструктуризацію, або оскарження забор-
гованості в судовому порядку (ухвали про 
відкриття провадження у справі).

За наявності вищевказаних обставин 
субсидія може бути призначена за рішен-
ням комісії, виходячи з конкретних обста-
вин, що склалися, крім випадків, коли пло-
ща квартири перевищує 120 м² (будинків 
– 200 м²).

Рішення про призначення (відмову в 
призначенні) субсидії в таких випадках 
приймається комісією на підставі акта об-
стеження матеріально-побутових умов до-
могосподарства.

Закінчення в наступному номері.

Субсидії по-новому
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– Ви їхній будинок по квітах 
знайдете, – сказала нам про-
давець обознівського магазину 
«Мінерал» Ірина Басько, коли 
ми запитали її, як пройти до 
Омельченків. – Катерина Григо-
рівна дуже квіти любить, тому 
садить їх і на вулиці. 

Маючи такий чудовий орієн-
тир, безпомилково визначаємо, 
де мешкає подружжя. Перед 
парканом, не зважаючи на спе-
ку, до нас аж посміхаються різні 

квіти – білі, голубі, рожеві. Ува-
гу привертають розкішні кущі 
калини і лілейного дерева з не-
звичайно великими квітами, над 
якими дзижчать-рояться бджо-

ли.
З'являються господа-

рі й запрошують до хати. 
Катерина Григорівна, по-
чувши, що нас цікавить 
її захоплення вишивкою, 
спочатку показує картини 
на стінах – у кожній кімна-
ті їх по декілька. Це теж її 
роботи. Деякі намальовані 
олійними фарбами на склі. 
Як от поле жовтих соняхів 
під синім літнім небом.   

– Спочатку олівцями 
і фломастерами малю-
вала. А потім узялася за 
фарби, – розповідає Ка-
терина Григорівна. – Діти 
якось подарували олійні 
фарби. Люблю зображати 
квіти, природу. 

Та роботи Катерини Омель-
ченко не тільки в неї удома. 

– Багато картин дарую на дні 
народження – подругам, знайо-
мим, інколи вони самі просять, 
щоб щось намалювала. 

Катерина Григорівна розпові-
дає, що хист до малювання, як і 
до вишивки, у неї проявився ще 
в школі.   

– Вишивати сама вивчилася, – 
згадує жінка. – У мами рушничок 
був, і оце я заховаюся в кущах і 

вишиваю собі. Так і вивчи-
лася.

Та реалізувати своє 
захоплення повною мірою 
Катерині Омельченко вда-
лося тільки з виходом на 
пенсію.  

– Я сама з Бовтишки 
Олександрівського райо-
ну. Після закінчення тех-
нікуму направили сюди, 
працювала бухгалтером. 
Заміж тут вийшла, трьох 
дітей народила... Тож за-
йматися улюбленою спра-

вою майже не було коли, весь 
час забирала робота, сім'я, гос-
подарство. А вже на пенсії більше 
вільного часу стало. Діти вирос-
ли, роз'їхалися. Син Валентин у 

Львівській області живе, а дочки – 
Оля і Жанна – в Кропивницькому. 

 Окрім рушників і вишитих 
картин, Катерина Григорівна по-
казує фото своїх вишивок, які ви-
шивала на замовлення. 

– Рушники всім дітям виши-
ла. Подушки – і внукам, і дітям. 
На замовлення вишивала ба-
гато. Найбільше люблю хрес-
тиком вишивати. Але й гладдю 
теж умію. Узори сама придумую, 
малюю від руки. Зараз можна 

купляти канву з 
готовим малюн-
ком і вишивати. 

К а т е р и н а 
Григорівна роз-
повідає, що по-
тяг до творчості 
передався їй ге-
нами. 

– Бабуся моя 
гарно вишива-
ла. Мама шила, 
людей обши-
вала і нам, ді-
тям, шила – нас 
у сім’ї п’ятеро 
було. А батько 
ковалем був – він такі шедеври 
виробляв, виковував! 

Сестри і брат Катерини 
Омельченко живуть зараз в Ки-

ївській області. Одна з сестер 
керує хором при церкві.

– Там церква старовинна, 
їй уже 110 років. Я на прохання 
туди вишиваю, – продовжує далі 
жінка. – На вишивання в церкву 
мене благословляє ікона. 

Показує Катерина Григорівна 
невеличку ікону на стіні, вишиту 
бісером. 

– Це сестра вишила мені на 
день народження. Я ж ікону ще 
не вишивала, – каже жінка. – 

Для ікони треба по-особливому 
налаштуватися і від батюшки 
благословення отримати. Це 
тобі не рушник. Не можу. Стільки 

разів намірялася, а от не пускає 
щось мене.  

Дочки вишиванням не за-
хоплюються, старша – в’яже. А 
от найменший онук – Макарчик, 
який на канікули приїхав до ба-
бусі й дідуся, вже виявляє твор-
чу натуру. На вхідних дверях 
бачимо його аплікацію – яскрава 
велика квітка з пластиліну на па-
пері. У хаті біля крісла, на якому 
малий дивиться мультики, – аль-
бом з фломастерами і олівцями.

Цікавимося, а яке ж захо-
плення у чоловіка, Віктора Дми-
тровича. Він працював інжене-
ром у колгоспі.

  – Рибалка! – відповідає чо-
ловік. – Бувало, на ставку біль-
ше часу проводив, ніж удома. І 
влітку, і взимку. А зараз уже ноги 
підводять, не можу ходити. 

Прощаючись з господарями, 
знову захоплюємося квітами. На 
запитання, які найулюбленіші,  
Катерина Григорівна каже:

– Лілія Божої Матері (це біла 
лілія, одна з її назв англійською 
– Мадонна. – Авт.). Узагалі я всі 
квіти люблю. Я з ними балакаю, 
як із людьми. Їм це, мабуть, дуже 
подобається, тому й цвітуть так 
рясно. Але бачили б ви, які квіти 
вирощують мої сестри! До них 
мені ще далеко, у них усе в кві-
тах, там – квітковий рай!

На згадку фотографуємо гос-
подарів та онука Макара біля 
паркану. Гарні люди, гарні вра-
ження залишаються від зустрічі 
з ними.

Ірина ПЕТЛЯ
Фото Сергія ЧОРНОГО

Катерина Омельченко:  

Потяг до творчості 
я відчувала з дитинства

Про це писала «Зоря комунізму»
Без електрики

У «Зорі комунізму» за 24 
жовтня 1974 року повідомля-
ється про те, як без електрики 
опинилися жителі двох вулиць 
Овсяниківки. «Прийдеш увечері 
з роботи – ні книжки почитати, ні 
телевізора подивитися, ні сороч-
ки випрасувати», – так описала 
незручності овсяниківців район-
ка. «Зверталися колгоспники до 
працівників РЕМ, та ті не ква-
пляться. Очевидно, їм темрява 
не заважає», – констатувала 
газета.

«Завжди в дорозі»
Так називається замітка про 

Івана Соболя, водія радгоспу  
«Лісний», опублікована в район-
ці за 2 листопада 1974 року. Роз-
повідається, що Іван Іванович 
– невтомний трудівник, що тіль-
ки за січень – вересень 1974-го 
він  на довіреному йому ГАЗ-52 
виробив 50650 тонно-кілометрів. 
Зазначається, що водія Соболя 
визнано одним з переможців ра-
йонного соціалістичного змаган-
ня.

  Слово про завгара
Про Олександра Шульгу, за-

відуючого гаражем колгоспу іме-
ні Горького, написала «Зоря ко-
мунізму» у випуску за 21 грудня 
1974 року.

Повідомляється, що Олек-
сандру Костянтиновичу під кі-
нець грудня стало легше  на 
роботі, бо, поки велися польові 
роботи, його й посеред ночі мо-
гли підняти у службових справах. 
А коли збирали соняшник, Шуль-
га і не лягав уночі, стверджуєть-
ся у газетній замітці (відвозили 
урожай на олійжиркомбінат но-
чами, завгар же контролював 
роботу водіїв).

Коли було опубліковано цю 

замітку, Олександр Шульга за-
відував гаражем п'ятий рік.

Збирали кукурудзу
«Для того, щоб заготовити 

якомога більше різноманітних 
кормів, у тому числі концентро-
ваних, трудівники колгоспу імені 
Чапаєва ведуть роздільне зби-
рання силосної кукурудзи, – по-
відомила «Зоря комунізму» за 
26 вересня 1974 року. –  Качани 
консервують, а зелену масу за-
кладають в траншеї».

Далі в цій замітці називають-
ся комбайнери, які при збиранні 
кукурудзи перевиконують нор-
ми, – Володимир Бондаренко, 
Микола Згривець, Іван Козонок, 
Іван Олійник, Микола Іляшенко. 
Як старанні трудівники характе-
ризуються трактористи Семен 
Скрипченко та Олексій Лопата, 
водії Микола Китрар, Іван Чер-
нат, Микола Ковтанюк, Семен 
Карлюгін – їх теж залучено до 
збирання та перевезення кукуру-
дзи. Автор замітки – І. Карлюгін, 
заступник голови колгоспу імені 
Чапаєва.

Поради до часу
Як захистити виноградник від ос
Оси здатні завдати винограду 

великої шкоди. Більшість засо-
бів, не пов'язаних із хімічною об-
робкою винограду, можуть засто-
совуватися тільки на невеликих 
ділянках. Окрім знищення гнізд і 
відлякування комах, існують такі 
методи.

Захист із сітки. Іноді вино-
градарі повністю накривають ви-
ноградник дрібною сіткою на по-
чатку дозрівання врожаю. Сітка 
захищає грона й від ос, і від птахів.

Можна помістити в сітчасті мі-
шечки або кожне гроно, або кілька 
грон відразу. Захисні чохли роб- 
лять з будь-якого сітчастого ма-
теріалу (тюлю, марлі, капрону від 
колготок), який може забезпечити 
доступ повітря до ягід. Інакше гро-
на почнуть гнити. 

Між мішечком і гроном має 
залишатися деякий простір, щоб 
комахи, сідаючи на сітку, не могли 
дістатися ягід. Перед надяганням 
чохла на гроно листя поблизу 
нього краще видалити.

Пастки. Ефективний захист 
винограду від ос – розставлені 
і підвішені пастки із приманкою, 
що приваблює ос. Для них підійде 
пиво, солодкий сік, що почав бро-
дити, брага. Приваблює їх і запах 
інсектициду «Отос». Приманку не 
слід робити із цукрового сиропу, 
меду або варення, тому що вона 
буде привертати і бджіл.

Для виготовлення пастки 
зріжте верхню частину звичайної 
прозорої пластикової пляшки. У 
нижню частину налийте приманку 
та зробіть невеликі отвори вище 
рівня приманки (для кращого роз-
повсюдження запаху). Потім у 
нижню частину пляшки вкладіть 
верхню горлечком униз. Пастку 
можна підвісити на дроті або при-
кріпити до стовбура, лози, шпа-
лер тощо. Приваблені приманкою 
оси забиратимуться у таку пастку, 
але вилетіти з пляшки вже не змо-
жуть.



Ваше здоров'я
Відпочинок важливий   

Важливий щоденний, щотиж-
невий, щорічний відпочинок, а 
також зміна діяльності протягом 
дня, що дозволяє по черзі відпо-
чити різним частинам організму.

► Щодоби людина повинна 
спати 7–8 годин. Ті, хто сплять 
менше 6 і довше 9-ти годин на 
добу, живуть менше тих, хто 
спить 7–8 годин. Під час сну 
відбуваються налагоджувальні 
та ремонтні роботи в організмі. 
Єдиним органом, який не може 
«ремонтуватися» в будь-який 
інший час, окрім сну, є мозок – 
центр людської свідомості.

► Один день на тиждень 
присвятіть відпочинку, перебу-
ванню на природі в спілкуванні з 
родиною, друзями. Щотижневий 
відпочинок настільки важливий 
для нашого щастя і здоров'я, що 
багато релігій включили їх у свої 
закони. 

► Не забувайте також про 

повноцінну відпустку. Проведіть 
її з родиною, поміняйте звичну 
для вас обстановку та діяль-
ність, і ви отримаєте заряд сил 
на наступний трудовий рік.

Вживати після 40 
Ученими доведено, що певні 

групи продуктів здатні уповіль-
нити процеси старіння і знизити 
ризик розвитку різних захворю-
вань. Раніше в ході дослідження 
дієтологи встановили, що найне-
безпечніший вік для чоловічої і 
жіночої фігури – 40 років. Саме 
тому, переступивши 40-річний 
рубіж, слід з особливою увагою 
ставитися до свого харчування. 

Щоб допомогти організму боро-
тися з віковими змінами, а також 
залишатися здоровим, активним 
і струнким, вчені радять включа-
ти до раціону:

 ● волоські горіхи – знижують 
ризик розвитку раку грудей, осте-
опорозу, простатиту, позитивно 
впливають на статеве здоров'я 
чоловіків;

● чорницю – потужний анти-
оксидант, поліпшує стан шкіри, 
запобігає серцевим захворюван-
ням та поліпшує пам'ять;

● брокколі – зменшує запа-
лення в товстій кишці і знижує 
захворюваність на рак товстої 
кишки;

● авокадо – регулярне вжи-
вання допомагає позбутися від 
зайвої ваги, запобігає розвитку 
різних онкологічних захворю-
вань, знижує рівень поганого хо-
лестерину;

● шпинат – потужний анти-
оксидант, поліпшує зір, запобігає 
розвитку деяких видів раку і за-
пальних захворювань, включаю-
чи артрит.

Датчик у цукерці
Фахівці з Технічного універси-

тету Мюнхена (Німеччина) при-
думали новий спосіб діагностики 
захворювань організму. Сигна-
лізувати про недугу допоможуть 
мікроелектродні датчики у вигля-
ді желатинових цукерок. 

Вчені давно хотіли вживити в 
організм датчики, які могли б сте-
жити за важливими показниками 
мозку і серця. Однак мікроелек-
тродні пристрої твердої форми 
можуть пошкодити внутрішні 
органи або викликати запальні 
процеси.

Тож фахівці вирішили встави-
ти мікроелектроди в желатино-
ву цукерку. Після чого смаколик 
надрукували на 3D-принтері.

Створений датчик може не 
тільки записувати ритми серця 
і сигнали головного мозку, а й 
вимірювати активність м'язових 
клітин. Експерти запевняють, що 
їхню технологію можна буде ви-
користовувати і як кардіостиму-
лятор.

Готуємо вдома
Гречано-сирна запіканка 

з ягодами
1 скл. гречки, 0,3 ч. л. солі, 1 

ст. л. вершкового масла, 2 ст. 
л. цукру (можна за смаком), 50 
г родзинок,  жменя вишень без 
кісточок (або аґрус, полуниця, 
смородина, порічки), 400 г кис-
ломолочного сиру, 3 яйця.     

Родзинки залити гарячою 
водою на 5–10 хв., відцідити. 
Гречку залити водою (1:2) і зва-
рити. Розтерти сир з цукром і 
яйцями. Додати до сирної маси 
родзинки, ягоди і готову гречку, 
ретельно перемішати. Форму 
для випікання змастити верш-
ковим маслом, викласти в неї 
гречано-сирну масу і випікати 
30 хв. при 180°С. Готову запі-
канку викласти на блюдо і дати 
охолонути. Верх присипати 
цукровою пудрою. При подачі 
полити сметаною з цукром або 
карамельним сиропом.

   Мариновані помідори 
по-швидкому

По 1 ч. л. гірчиці і меду,  
дрібка суміші перців, по 1 ст. л. 
соєвого соусу і солі, 1,5 ст. л. 
цукру, 2 ст. л. оцту, 60 мл олії, 
5–7 томатів, 1 цибулина, 3 
зуб. часнику, по 5 гілочок кропу, 
петрушки і васильків (базилік), 
лавровий лист. 

Змішати гірчицю, олію, 
оцет, соєвий соус і мед. Додати 
сіль, цукор і перець. Нарізану 
зелень додати в маринад. Роз-
різані на чотири частини по-
мідори (можна дрібніше, якщо 
помідори великі) залити мари-
надом. Туди ж вкинути наріза-
ний пластинками часник, на-
різану чвертькільцями цибулю 
і лавровий лист. Перемішати. 
Через 30 хв. закуска буде го-
това.    

  Печеня з кабачками 
200 г курячого філе, 700  г 

картоплі, 300 г томатів, 1 ци-
булина, 500 г кабачків, 3 зуб. 
часнику, 150 мл томатного 
соку, 1 морквина, 1 болгарська 
перчина, сіль і чорний мелений 
перець за смаком. 

На дно казана налити олію, 
викласти нарізане смугами 
філе і приправити чорним пер-
цем. Зверху викласти наріза-
ну тонкими півкільцями цибу-
лю, потім нарізану соломкою 
моркву. Поверх розподілити 
смужки болгарського перцю і 
кубики картоплі, далі – нарі-
зані кубиками кабачки. Помі-
дори обшпарити, зняти шкірку. 
М'якоть нарізати і покласти в 
казан. Томатний сік змішати 
з сіллю і пропущеним через 
прес часником. Заливку влити 
у казан, накрити кришкою і по-
ставити в духовку на 20 хв. при 
200°С. Потім зменшити жар до 
170-180°С і готувати ще 25 хв. 
Перед подачею посипати по-
дрібненим кропом, полити сме-
таною.  
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Щоденний прогноз за місячним календарем

29 червня – робіть усе, що 
вдається і приносить радість. Не 
можна комплексувати, конфлік-
тувати. Успішними будуть про-
цедури, спрямовані на лікування 
безпліддя та імпотенції.  

30 червня – день допомоги і 
захисту. Не можна виявляти пи-
хатість, егоїзм і негативні емоції. 
Добре голодувати і чистити ки-
шечник. Бережіть шкіру від пря-

мих сонячних променів. Корисно 
пити трав’яний чай з додаван-
ням куркуми і кориці.

1 липня – день очищення: 
тіла, духу, житла. Не можна ла-
ятися, виявляти пиху. Не можна 
віддавати борги і брати у позику.   
Великий ризик отруєнь незнайо-
мою їжею. З обережністю при-
ймайте нові пропозиції.

2 липня – не починайте спра-
ву, якщо не впевнені у власних 
силах. Найбільш уразлива ді-
лянка тіла в цей день – верхня 

частина спини. Добре зробити 
тонізуючий масаж спини. Про-
дуктивний день для колективної 
роботи.

3 липня – не рекоменду-
ється робити дрібну та рутинну 
роботу. Один із кращих днів для 
активних дій, для визначення 
мети, вибору професії, побудови 
кар’єри й переходу на нову робо-
ту. Намагайтеся зберігати спокій, 
щоб своїми емоціями не заважа-
ти процесам, які відбуваються.

4 липня – сприятливо здій-

снювати справи, пов`язані з 
боргом, обов`язком і відпові-
дальністю, брати на себе відпо-
відальність. Добре спілкуватися 
з друзями. Бережіть печінку – не 
навантажуйте її алкоголем і со-
лодкою їжею. 

5 липня – усі предмети, які 
нас оточують, на нас впливають. 
Найбільш уразливі тазостегно-
ві суглоби, стегна, крижі і нижні 
відділи хребта. Будьте обережні, 
щоб не завдати їм травми. Мож-
на вживати солодке.

Є такий музей-ресторан 

Правда про підпілля на Кіровоградщині

Львів'яни завжди вирізня-
ються винахідливістю, тож не 
дивно, що саме в них з'явився 
перший у світі музей-ресторан 
«Сало». Тут знаменитий україн-

ський продукт – не просто засіб 
задоволення плотської потреби, 

а й певний символ іронічності та 
глузування над гламуром. 

Окрім того, що музей-ресто-
ран може запропонувати 35 ви-
дів сала, відвідувачів захоплює 
оформлення страв. Наприклад, 
сало тут можуть подати у фор-
мі книги, скульптури, машини 

і т. д. Хоч заклад цей працює 
за принципом «до останнього 
гостя», фактично він відкритий 

цілодобово – така велика його 
популярність у львів'ян та гостей 
міста.

Ігор НЕЧИТАЙЛО

Напередодні Дня скорботи й 
пам’яті жертв війни в обласній 
бібліотеці імені Дмитра Чижев-
ського відбулася презентація 
книги «Обком утік…» відомого 
дослідника історії Кіровоградщи-
ни ХХ століття Івана Петренка. 

Більш ніж півтори години 
тривало цікаве обговорення 
науково-документального до-
слідження, в якому йдеться про 
партизанський рух між Бугом і 
Дніпром у роки Другої світової ві-
йни. Чи не вперше в повоєнний 
час спростовуються фальсифі-
кації та пропагандистські штам-
пи щодо організації «всенарод-
ної» боротьби проти гітлерівців 
під керівництвом комуністів». На 
підставі сотень донедавна та-
ємних архівних документів Іван 
Петренко робить висновок, що з 
серпня 1941 і до літа 1943 року 
(тобто до підходу Червоної армії 
до адміністративного кордону 
УРСР) більшість жителів Кірово-

градщини про «червоних» пар-
тизанів та підпільників не чули 
й навіть не здогадувались про їх 
існування.

– Як свідчать неупереджені 
факти, – розповів Іван Данило-
вич, – земля під ногами окупан-
тів не горіла і вони тривалий час 
на Кіровоградщині почувалися 
доволі впевнено й безпечно; на-

стільки безтурботно, що перехід 
Дніпра сумським партизанським 
з’єднанням Михайла Наумова 
й вторгнення його в Новогеор-
гіївський (нині Світловодський) 
район виявився для нацистів 
першою з часів окупації вели-
кою несподіванкою. Це, як ві-
домо, сталося останнього дня 
зими 1943 року. Під час леген-

дарного степового рейду парти-
занський командир із Сумщини 
не міг знайти бодай найменших 
слідів діяльності секретаря «Кі-
ровоградського підпільного об-
кому партії» Михайла Скирди та 
натрапити на нібито створений 
ним чисельний партизанський 
загін, що, знову ж таки, нібито 
діяв у Чорному та сусідніх лісо-
вих масивах!

Втім, спростовуючи фальси-
фікації «про всенародну бороть-
бу проти фашистів під керівни-
цтвом комуністів», Іван Петренко 
назвав також імена справжніх 
учасників партизанського руху, 
багато з яких загинули або за-
знали каліцтва у протиборстві з 
нацистами.

Попри великий обсяг, наси-
ченість фактами й прізвищами, 
книга читається легко й захопли-
во, як невигаданий детектив. 

Федір ШЕПЕЛЬ

Велодоріжки стануть 
обов'язковими

Мінрегіонбуд вводить 
обов'язкове проектування ве-
лосипедних доріжок і смуг при 
новому будівництві та рекон-
струкції доріг. За приклад взя-
то розвинені країни Європи, де 
велосипед є альтернативою 
приватному та громадському 
транспорту. Велосипедні до-
ріжки та велосипедні смуги 
облаштовуватимуться у жит-
лових і промислових районах, 
на магістральних вулицях без-
перервного та регульованого 
руху, на вулицях місцевого зна-
чення, селищних та сільських 
дорогах.


