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Будується на віки  
Швидко і злагоджено пра-

цюють будівельники, яких за-
лучило ПрАТ «Олексіївське» 
до відновлення приміщен-
ня храму святого Михаїла в 
Олексіївці.

Вони уже заклали фунда-
мент церкви (могутній – як 
мовиться, на віки), тим часом 
зводять допоміжне приміщен-
ня, так звану трапезну.

У школу – без телефона
30 липня парламент Франції 

заборонив використання мобіль-
них телефонів та інших засобів 
зв'язку в молодшій і середній 
школах. У законі ідеться тільки 
про мобільні телефони та інші 
пристрої, що мають підключення 
до інтернету. Виняток може бути 
зроблено, якщо використання 

смартфонів необхідне в освітніх 
цілях. Крім того, нові правила не 
поширюються на дітей з обме-
женими можливостями та ліцеїс-
тів – останній щабель середньої 
освіти у Франції. Вважається, що 
телефони відволікають учнів, не 
дозволяють їм концентруватися 
на уроках. 

Багатьом батькам, чиї діти першого 
вересня підуть до школи, сьогодні до-
водиться витрачати чималі кошти на 
придбання форми, взуття тощо. Але на 
цьому їхні витрати не скінчаться, адже 
під час навчання їм часто пропонують 
докупити ще якісь особливі зошити, під-
ручники. Днями міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич звернулася до батьків з 
такими словами: «Я хотіла б попереди-
ти батьків, що ви зовсім не зобов’язані, 
наприклад, купувати якісь додаткові 
друковані зошити, якщо вам кажуть за 
це платити. Можна і в звичайному зошиті писати, головне, щоб 
був підручник або роздатковий матеріал від вчителя. Йдеться 
про те, що дуже часто навколо навчання в школі крутяться різні 
бізнеси. І ці пропозиції – і те купити, і те, і те – дуже часто якраз 
стимульовані ззовні для того, щоб заробляти гроші. Тому до цьо-
го потрібно ставитися дуже критично».

Закінчення на стор. 2

Увага, вас вивчають! 
Ви постійно присутні у Фей-

сбуці чи іншій мережі, постійно 
щось коментуєте, ділитеся вра-
женнями? Майте на увазі: 66 
відсотків роботодавців перегля-
дають сторінки співробітників у 
соцмережах, щоб більше дізна-
тися інформації про них. Вони 

хочуть знати, чим ті цікавляться, 
які їхні захоплення тощо. Не рід-
ко занадто відверта інформація 
про себе в соцмережах стає 
причиною відмови у прийомі на 
роботу. Такі результати опиту-
вання, проведеного серед керів-
ників фірм.

Обережно: гриби!

В Україні за перше півріччя 
cигарети подорожчали на 13 
відсотків. Зокрема, пачка си-
гарет із фільтром вітчизняних 
марок подорожчала на 12 від-
сотків, сигарет без фільтру і си-
гарет із фільтром преміум-кла-
су – на 13, сигарет із фільтром 
медіум-класу – на 15 відсотків. 

Про це повідомляє асоціація 
постачальників торговельних 
мереж. За її прогнозом, до кінця 
нинішнього року сигарети подо-
рожчають ще. 

Тож, враховуючи, що сигаре-
ти лише шкодять людині, чи не 
дешевше відмовитися від курін-
ня взагалі? 

А може, не курити?

Запрацювала поліцейська станція 
В одному з попередніх ви-

пусків «Нашої громади» повідо-
млялося, що в Обознівці вже 
найближчим часом запрацює 
поліцейська станція. Минулої 
п'ятниці відбулося її відкриття. З 
цієї нагоди в село завітала група 
працівників поліції з обласного 
центру. 

Дана станція з'явилася на 
клопотання Катеринівської сіль-
ської ради та за сприяння ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня», яке взяло на себе забез-
печення  робочого місця діль-
ничного офіцера комп’ютерною 
технікою, інтернетом, системою 
відеоспостереження.  

– Для нас дуже важливо, аби 
дільничний офіцер поліції по-
стійно перебував на території 
нашої об'єднаної територіальної 
громади, і люди могли зверну-
тися до нього для оперативного 
розв'язання їхніх проблем, – ска-
зала присутня на заході катери-
нівський сільський голова Тетя-
на Терещенко.

Зі свого боку тимчасово ви-
конуючий обов’язки  заступника 
керівника поліції області Руслан 
Горяченко запевнив, що полі-
цейська станція ефективно ви-
конуватиме своє призначення 
і забезпечить належний рівень 

правопорядку на всій території.
– Відтепер, – сказав він, – аби 

отримати якісний правоохорон-

ний сервіс, місцевим жителям 
не потрібно їхати до районного 
центру. Отримати допомогу чи 
пораду від дільничного офіцера 
поліції вони зможуть на місці. 
Їхні звернення розглядатимуть-
ся оперативно, що сприятиме не 
лише швидкому реагуванню на 
правопорушення, а й поглиблен-
ню їх профілактики. 

Дільничним офіцером при-
значено Дмитра Нетребенка. 

На знімках: учасники відкрит-
тя станції; Д. Нетребенко.

В країні почастішали випад-
ки отруєння грибами. На жаль, 
деякі з них закінчуються смер-
тельними наслідками. Зокрема, 
в Одеській області після вживан-
ня грибів померла вагітна жінка 
та її одинадцятирічна дитина. Не 
оминає ця біда і Кіровоградщи-
ну. Днями в Знам'янському ра-
йоні до лікарні потрапили мати 

й син, які переплутали отруйні 
гриби з їстівними. 

Фахівці наголошують, що 
навіть їстівні гриби можуть на-
шкодити здоров'ю людини, якщо 
готувати їх неякісно. Не приго-
щайте стравами із щойно зібра-
них грибів дітей – вони не на-
стільки корисні, щоб ризикувати 
здоров'ям і життям малюків.

Гривня дешевшає. Сезонно       
Початок серпня відзначився 

здешевленням гривні в порів-
нянні з доларом США. Фахівці 
вважають, що це не підстава 
для паніки, що це – сезонне ко-
ливання вартості валюти. За 

їхнім прогнозом, здешевлення 
триватиме до кінця року, а потім 
почнеться процес повернення 
гривні на свої позиції. Сьогодні 
один долар коштує в середньо-
му 27 гривень.

«Ми – подружки»

Для могутнянської дітвори улюблене місце роз-
ваг – гральний майданчик біля будинку культури. 
Часто бувають тут і Даша Чернишова та Ангеліна 
Гладких, яких ви бачите на знімку.

– Ми подружки, – каже Ангеліна. – Я закінчила 
перший клас, а Даша тільки піде в школу. Гратися 
разом нам дуже весело.

Фото Віктора КРУПСЬКОГО

Актуально!
Перше вересня не за горами 

Вилікують від гепатиту
Усі пацієнти з гепатитом С, 

які стоять у черзі на лікування, 
незабаром зможуть одужати. 
Цьому посприяла закупівля ліків 
Міністерством охорони здоров'я 
через міжнародні організації. Як 
повідомила в. о. міністра Уляна 
Супрун, курс лікування новітніми 

препаратами прямої дії кошту-
ватиме 89 доларів, що в кілька 
разів дешевше, ніж було в по-
передні роки. Щорічно в Укра-
їні гепатит виявляють у майже 
6 тисяч громадян, а в  черзі на 
лікування перебуває 24786 паці-
єнтів,
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Варто знати 
Пільговик має 
 право обирати 

санаторій  
З 2017 року змінено систе-

му закупівлі послуг санатор-
но-курортного лікування на 
відшкодування вартості послуг 
санаторно-курортного лікуван-
ня (путівки) через безготівко-
ве перерахування коштів са-
наторно-курортним закладам 
за надані послуги на підставі 
тристороннього договору (лю-
дина – управління – санато-
рій). Вказаний механізм надає 
право особам деяких пільгових 
категорій вільно обирати сана-
торно-курортний заклад.

Тобто, сьогодні людина 
самостійно обирає санатор-
но-курортний заклад для про-
ходження санаторно-курорт-
ного лікування відповідно до 
рекомендацій, вказаних в до-
відці медичного закладу за 
формою 070/о, та звертається 
до управління соціального за-
хисту населення за місцем ре-
єстрації, яке перевіряє заклад 
на відповідність встановлених 
порядками вимог, затвердже-
них Кабінетом міністрів Украї-
ни. Далі управління соцзахисту 
укладає тристоронній договір, 
який передбачає безготівкове 
перерахування коштів сана-
торно-курортним закладам за 
надані послуги.

Житло за кредит
Якщо житло не перебуває в 

заставі (іпотеці) на забезпечен-
ня кредитного зобов’язання, 
звернути стягнення на це май-
но може лише виконавча служ-
ба при наявності рішення суду.

В першу чергу стягнення на-
кладається на грошові кошти, 
що знаходяться на рахунках у 
фінансових установах та на го-
тівкові кошти, виявлені у борж-
ника. Якщо цих коштів недо-
статньо, стягнення може бути 
здійснено на нерухоме майно, 
що знаходиться у власності 
боржника. 

Якщо  боржник володіє май-
ном спільно з іншими особами,  
стягнення звертається лише 
на його частку. Крім того, якщо 
сума, що підлягає стягненню 
за виконавчим провадженням, 
не перевищує десяти розмірів 
мінімальної заробітної плати, 
звернення стягнення на єдине 
житло боржника та земельну 
ділянку, на якій розташоване це 
житло, не здійснюється.

Якщо ж житло знаходиться 
у заставі (іпотеці) за валют-
ним кредитом, слід зазначити, 
що у червні 2014 року Вер-
ховна Рада прийняла закон 
про мораторій на примусове 
стягнення нерухомого майна 
боржника, що виступає як за-
безпечення зобов’язань грома-
дянина України (позичальника 
або майнового поручителя) за 
споживчими кредитами. Таке 
нерухоме житлове майно по-
винно використовуватись як 
місце постійного проживання 
позичальника/майнового пору-
чителя. У власності  позичаль-
ника/майнового поручителя не 
повинно бути іншого нерухомо-
го житлового майна. Загальна 
площа такого нерухомого жит-
лового майна не перевищує 
140 кв. метрів для квартири та 
250 кв. метрів для житлового 
будинку. Лише якщо дотримано 
всі вищезазначені умови, діють 
положення мораторію.

Також слід враховувати, що 
мораторій носить тимчасовий 
характер. Після його скасу-
вання   банк знову може звер-
нутись до суду за примусовим 
стягненням нерухомого майна, 
що перебуває у заставі.

Полудень. Спека. На цен-
тральній вулиці Обознівки – жод-
ної живої душі. Навіть до магази-
ну мало  хто наважується зараз 
ходити, щоб не стати жертвою 
сонячного удару. Тож аж пере-
глядаємося, помітивши відчине-
ні двері місцевого будинку куль-
тури. 

Заходимо. У приміщенні чи-
сто, світло і – що приємно – тут 
панує рятівна прохолода. З кабі-
нету визирає чоловік з бородою і 
в бейсболці (як пояснить пізніше, 
то його такий імідж). Знайомимо-
ся. Олександр Чеботар –  худож-
ній керівник, на посаді третій рік. 
Повідомляє, що директор буде 
хвилин за п'ятнадцять. 

Цікавимося, чим живе сіль-
ське вогнище культури сьогодні.

– Готуємося до Дня незалеж-
ності і Дня села, яке відзначати-
мемо на початку вересня, – каже 
Олександр Григорович. – Буде 
концерт за участі дитячих колек-
тивів – вокального «Дивограй», 
танцювального «Фреш» та дра-
матичного. Глядачі побачать  як 
старі, так і нові номери, над яки-
ми нині  працюємо. 

Худкерівник не нахвалиться 
юними артистами, каже, дуже 
обдаровані, наприклад, Аліна 
Рись – дівчинка закінчила чет-
вертий клас, а вже відома в селі 
виконавиця пісень. Серед місце-
вих знаменитостей і його дочка 
Аня.

– У мене чотири дочки і всі 
співати люблять, – додає Олек-
сандр Григорович. – Це в нас, 
так би мовити, родинне.

Він сам прийшов у культуру 
тому, що до неї лежить душа. Ко-
лись починав як учасник худож-
ньої самодіяльності. 

Директор будинку культури 
Тетяна Гурбій, яка приєднується 
до нашої розмови, теж з повним 
правом може сказати, що за-
ймається улюбленою справою. 

Працювати в культурі їй було на-
писано на роду. 

Вона народилася у великій 
сім'ї, в якій кожен умів грати на 
одному, а то й кількох інструмен-
тах. Тетяна Миколаївна й досі 
пам'ятає пісню, яку виконувала 
п'ятирічною, – «На вулиці музи-
ченька грає». Коли підросла на-

віть на сцені виступала під аком-
панування батьків: мати грала 
на баяні, батько – на гармошці.

Вона мріяла розвивати свій 
талант далі, але не судилося, 

стала вихователькою. Працюва-
ла в катеринівському дитсадку. 
Там її помітили, запропонували 
очолити будинок культури. Де-
сять років як один день промай-
нули. Скільки гарного вдалося 
зробити, що всього й не перелі-
чити. В Обознівці піднімає куль-
туру вже п'ятнадцять років. 

– Раніше було про-
стіше, – розповідає, коли 
мова заходить про спе-
цифіку їхньої роботи, – а 
сьогодні навіть народні піс-
ні стараються співати по-
сучасному. Хоча, з іншого 
боку, сьогодні легше склас-
ти репертуар, підібрати не-
обхідний матеріал завдяки 
комп'ютеру й інтернету. 

Директор жалкує, що в 
художній самодіяльності 
не беруть участі дорослі. 
Хто – через банальну ста-
рість, а хто – через необ-

хідність десь заробляти кошти 
на прожиття, бо в селі не так уже 
й багато роботи знайдеться. 

– Сьогодні ми працюємо із 
школярами та студентами, – 

продовжує Тетяна Миколаївна. 
– Вони дуже люблять виступати 
на сцені, тому охоче ходять на 
репетиції, беруть участь у кон-
цертах. Вони – наша зміна. 

Про зміну директор згадала 
не безпідставно. Нині у БК пра-
цює Іра Марковська. Відвідувала 
танцювальний гурток ще до шко-
ли, вдосконалювала майстер-
ність у будинку дитячої творчості 
селища Нового, а вже четвертий 
рік веде танцювальний гурток 

в Обознівці. За це отримує пів-
ставки хореографа, тому змуше-
на ще працювати в місцевому 
магазині, де ми й сфотографува-
ли її для газети.

Ось із такими людьми дове-
лося познайомитися того спе-
котного дня. Це ті, на кому три-
мається сільська культура.

Ірина ПЕТЛЯ
Фото Сергія ЧОРНОГО

На знімках: Т. Гурбій і О. Че-
ботар; І. Марковська; кімната 
для ігор школярів.

P. S. Ледь не забули: обо-
знівських самодіяльних артистів 
підтримують підприємці Лариса 
та Микола Онули. Як сказала 
Тетяна Гурбій, вони завжди до-
помагають у проведенні різних 
заходів у селі. 

    На них тримається сільська культура

Пригальмували
Про те, що Грузьківська та 

Івано-Благодатненська сіль-
ські ради у лютому нинішньо-
го року ухвалили рішення про 
об'єднання своїх громад (з цен-
тром у Грузькому), наше видання 
повідомляло.  

Грузьківцям та івано-благо-
датненцям залишалося дочека-
тися постанови Центрвиборч-
кому про призначення в їхній 
громаді місцевих виборів, щоб 
потім обрати у начальство най-
достойніших представників та 
заходитися господарювати з усі-
ма можливостями, які дає децен-
тралізація. Аж раптом – новина: 
у Івано-Благодатному уже ніби-
то передумали об'єднуватися 
з Грузьким. Дізнавшись про це, 
журналіст «НГ» звернувся до іва-
но-благодатненського сільського 
голови з проханням підтвердити 
чи спростувати цю інформацію.  
Володимир Бобко пояснив, що 

«роботу з об'єднання призупи-
нено до з'ясування питань щодо 
фінансової спроможності ОТГ з 
центром у Грузькому».

Саме через примарність са-
модостатності такої ОТГ до неї не 
хочуть входити громади сусідніх 
сіл. З усіх сільрад, які отримали 
від Грузьківської пропозиції про 
приєднання, лише Івано-Бла-
годатненська визнала цю ідею 
слушною. А тепер і вона, за сло-
вами Володимира Бобка, призу-
пинилася в процесі об'єднання.

Нагадаємо, що в процесі утво-
рення Катеринівської ОТГ Грузь-
ківська сільська рада отримува-
ла пропозицію від Обознівської 
про об'єднання і відповіла на неї 
відмовою, мотивуючи це тим, що 
у них – інший етнос. Малося на 
увазі те, що у Грузькому прожи-
ває чимало молдован.

Віктор ІВАНЕНКО

Поки школярі 
відпочивають

Літо – традиційна пора 
ремонтів шкільних примі-
щень. Деякі роботи у  во-
лодимирівській, катери-
нівській та олексіївській 
школах (віднедавна вони 
входять до ліцею Кате-
ринівської сільської ради 
«Нова школа») уже вико-
нано, деякі – ще попере-
ду. Фінансуються ремонти 
з бюджету Катеринівської 
об'єднаної громади, допо-
магає й ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» (зо-
крема, пофарбувало фасад 
катеринівської школи).

На знімку: у ході ремон-
ту в одному з класних при-
міщень володимирівської 
школи ще й двері нові вста-
новили.  

Закінчення. Початок 
на стор. 1

Міністр висловилася і стосов-
но шкільної форми. За її слова-
ми, школа не може змушувати 
батьків купувати форму в кон-
кретних виробників, крім того, 
батьки мають право брати участь 
у вирішенні питання, якою має 
бути форма, щодо запроваджен-

ня та формату шкільної форми у 
навчальному закладі.

Лілія Гриневич також поради-
ла батькам уже зараз – у серп-
ні – поступово повертати дітей 
у звичний режим дня, аби це не 
стало додатковим стресом для 
школяра на початку навчання. 
«У нас доволі тривалі літні ка-
нікули. І зрозуміло, що дітям 
потрібно налагоджувати режим 

дня. Бо у вересні їм доведеться 
рано вставати, йти до школи, 
що викликатиме певну напругу, 
тому цей режим потрібно відла-
годжувати вже зараз», – заува-
жила міністр.

Ще одне домашнє завдан-
ня батькам від міністра – допо-
могти дітям хоча б частково по-
вернутися до навчання. «Наш 
мозок подібний до м’язів, якщо 

ми його тренуємо – він залиша-
ється у формі, якщо ні – потім 
буде складніше. Наприклад, з 
малюками, залежно від вікової 
категорії, варто повторювати ма-
тематичні дії, також варто про-
тягом літа прочитати великі та 
складні програмні твори на на-
ступний рік, щоб потім було лег-
ше. І варто згадати про це зараз, 
поки попереду ще цілий місяць 
канікул, щоб не робити потім все 
в останній тиждень», – додала 
Гриневич.

Перше вересня не за горами 



Чому мітингували 
колгоспники  

1975-й був останнім роком 
дев'ятої п'ятирічки. Про те, що 
її треба завершити успішно, ЦК 
КПРС нагадав на початку цього 
року у зверненні до радянського 
народу. Звернення опублікували 
всі газети країни, вони ж відразу 
почали розповідати про те, що 
трудящі одностайно схвалили 
цей видатний документ. «У кол-
госпі імені Чапаєва сприйняли 
звернення ЦК КПРС як програму 
дій, як дороговказ до підвищення 
продуктивності праці, – написа-
ла «Зоря комунізму»  у випуску 
за 28 січня 1975 року. – На тва-
ринницьких фермах, у трактор-
них бригадах, на інших ділянках 
пройшли мітинги, збори...» У цій 
же публікації   названо передо-
виків – трактористів С. Шурунгу, 

М. Китраря, А. Матвеєва, шофе-
ра С. Карлюгіна.

А у випуску за 30 січня 1975 
року районка повідомила, що пе-
ред працівниками птахофабрики 
колгоспу імені Горького виступи-
ли вчителька олексіївської вось-
мирічки О. Жарун, завідуюча 
бібліотекою В. Коряк, школярі та 
розповіли їм  про завдання партії 
щодо виконання дев'ятої пяти-
річки. Брав слово тоді й еконо-
міст колгоспу Ю. Бориславський, 
який наголосив: за перших чоти-
ри роки п'ятирічки птахофабри-
ка не виконала плану поставки 
яєць державі, тож треба краще 
працювати.

З відчуттям радості  
У середині 1970-х років у 

катеринівському руднику вог-
нетривких глин відбувалося 

серйозне технічне переосна-
щення. Зокрема, підприємство 
отримало крокуючі екскаватори 
ЭШ-10/70 (місткість ковша – 10 
кубометрів, довжина стріли – 70 
метрів!), трактори Д-250, К-700, 
вантажівки БєлАЗи, КрАЗи.  «Це 
радує мене, – ідеться в статті за 
підписом «П. Трибой, машиніст 
екскаватора», опублікованій у 
районці за 18 січня 1975 р.  – 
Продуктивність моєї роботи на 
новому екскаваторі зросла удві-
чі. Нині я працюю в рахунок 1976 
року».

А у випуску районки за 25 
січня 1975 року надруковано ще 
одну статтю про катеринівський 
рудник.  Її автор, секретар парт- 
організації підприємства Борис 
Печеранський, розповів, як до-
свідчені працівники (В. Ковален-
ко, В. Федоров, П. Трибой, П. 
Булгак, М. Лиходід) допомагали 
молоді  опанувати професії.

«Я    народилася у Канежі 
Новомиргородського 

району Кіровоградської області 
20 серпня 1937 року. Після семи 
класів влаштувалася працювати 
в колгоспі імені Леніна. У 1954 
році вийшла заміж і перебрала-
ся в село П'ятоіванівку (тепер 
Могутнє), де і проживаю нині. 
Трудовий стаж – 45 років роботи 
в колгоспі. З чоловіком прожили 
55 літ у добрі й любові. Наро-
дили і виховали сина й доньку. 
Складаю вірші з 1980 року. Ни-
нішнього року пішов з життя  мій 
коханий чоловік. Йому я і при-
святила цю збірку». Так описала 
свій життєвий і творчий шлях жи-
телька Могутнього Марія Лисен-
ко у передмові до збірки віршів 
«Біль душі», виданої 2009 року 
коштом Віктора Демченка, ди-
ректора ПП «Влад».

З того часу болю в душі Марії 
Петрівни тільки побільшало. Літ-
ня жінка перенесла ще дві вели-
кі втрати – померла від хвороби 
дочка Зінаїда, загинув у авто-
катастрофі син Сергій. І коли я, 
журналіст «Нашої громади», за-
вітав до неї в гості (все той же Ві-
ктор Демченко порекомендував 
познайомитися з неординарною 
землячкою), Марія Петрівна, 
звичайно ж, не втрималася від 
того, аби розповісти, як їй тяжко 
без дорогих чоловіка і дітей.

Я намагаюся відволікти спів-
розмовницю від сумних думок:

– Ви, Маріє Петрівно, розка-
жіть, як були молодими, як в кол-
госпі працювали.

– Я, синок, 22 роки працю-
вала в польовій бригаді, сапала 

ділянки, та ще 23 роки – на тва-
ринницькій фермі. Чоловік, Ан-
тон Матвійович, майже весь час 
– на машині. А коли ще МТС тут 
була, комбайнером працював. 
Його й у Казахстан на цілину по-
силали, збирати пшеницю. Раз 
привіз звідти 200 рублів, а раз – 
нічого, бо там пішли дощі, потім 
– сніг випав, і врожай пропав.

На запитання, чи добре пла-
тили в колгоспі, пенсіонерка від-
повіла так:

– Тоді, синок, як заробиш двіс-
ті рублів, то це ж – гроші. Купиш 
на них чотири тонни антрациту 
та  й топиш цілу зиму... Ми з чо-
ловіком працювали – і все мали. 
Двох дітей вивчили, хату побуду-
вали. Синові допомогли машину 
купити, побудуватися.

Згадала Марія Лисенко і ві-
домого Леоніда Коваленка, який 
очолював  могутнянський кол-
госп упродовж 27 років:

– Добрий дядько був. Але не 
для ледачих. При ньому колгосп 
високо піднявся.

Утім, як зауважила Марія Пе-
трівна, Коваленко дивився крізь 
пальці на дрібні крадіжки, які вчи-
няли колгоспники.

– Як побачить кого з торбин-
кою, ще й вилає: чого на очі лі-
зеш, не можеш непомітно вкрас-
ти? – пригадала Марія Лисенко.

– Я, синок, любила на весіл-

лях гуляти, – змінила вона тему. 
– На другий день ми в циганів 
переодягалися, я на решеті за-
вжди грала. А ще ми залазили на 
хату до димаря. Навіщо? Та це 
ж звичай такий – танцювати біля 
димаря! Бувало, вкидали щось у 
димар, потім хазяї не могли зро-
зуміти: і чого воно піч курить?

Помітивши на стіні картину 
(олією, зображено природу), ці-
кавлюся, що це за витвір.

– Рідний брат, Антон Петро-
вич, намалював, – охоче пояс-
нює господарка. – Цю картину 
він нам на вхідчини подарував у 
1975 році. Його вже нема в жи-
вих. Ох і красиво малював! Він 
грамотний був, редактором га-
зети у Новомиргороді працював.

– А як ви пристрастилися до 
віршування? – питаю.

– Якось на день тваринника 
(а я тоді на фермі працювала) 
нам влаштували святковий обід 
у їдальні, – розповіла Марія Пе-
трівна. – І одна жінка похваста-
лася, що взяла прийомну ди-
тину. Я її привітала і пообіцяла 
скласти віршика з цього приво-

ду. І склала. Так і почалося. До 
різних свят я писала вірші, по-
здоровлення, читала їх у клубі, 
в школі. А якось я провідувала 
в лікарні двоюрідну сестру, за-
йшла і до місцевої вчительки, 
яка там теж лежала. Вона мене 
й попросила: «Тьотя Маруся, ви 
напишіть про мене вірша». Вона 
невдовзі померла. Молодою, у 
сорок один рік. Залишився син, 

він тоді саме школу закінчив. Я 
склала вірш, у ньому описала 
останній шкільний дзвоник, на 
якому не було вчительки-мами...

– Маріє Петрівно! Чув, у вас 
уже й правнуки є, – намагаюся 
завершити розмову на веселішій 
темі.

– У мене чотири внуки, а 
правнуків – шість, – господарка 

й справді веселішає. – Наймен-
шій правнучці – три місяці. Звати 
Соломією. Тепер у моді старо-
режимські імена. Скоро Соло-
мію до мене привезуть. Бачити 
внуків, правнуків – це для мене 
щастя.

Згодом, повернувшись з Мо-
гутнього, я заходився гортати 
збірку «Біль душі», подаровану 
Марією Лисенко. В ній – і про 
рідне село («понад берегами, 
де шепоче осока та й з очерета-
ми»), і про дитину, яка хоче зна-
йти маму («обізвися ти, ріднень-
ка, з святом привітаю, поцілую 
твоє личко...»), і про ветеранів 
Другої світової («ми живі усі по-
винні робити їм низький уклін»)... 
Відзначаю, що кожен рядок у цій 
книжечці написано серцем. 

Віктор КРУПСЬКИЙ
На фото: Марія Лисенко те-

пер; Марія Петрівна читає свої 
вірші.  
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Про це писала «Зоря комунізму»

Біль і щастя Марії Лисенко

Із залу суду
Намагався втекти   

15 квітня нинішнього року 
надвечір на вулиці Центральній 
у селі Соколівському ревіла по-
ліцейська сирена – патрульні 
гналися за кросовером «Lexus 
RX300C», аби запитати у во-
дія розкішного авто, чому той, 
рухаючись вулицею Попова у 
Кропивницькому, проігнорував 
жовтий сигнал світлофора.

І от іномарка зупинилася. 
Поліцейські одразу ж запід-
озрили водія у вживанні міцних 
напоїв і запропонували йому 
проїхатися до наркологічного 
диспансеру, аби пройшов там 
спеціальне дослідження. Водій 
відмовився, тим самим підтвер-
дивши припущення патрульних.

Нещодавно Кіровоград-
ський районний суд визнав його 
винним у керуванні авто напід-
питку і оштрафував більш ніж 
на десять тисяч гривень.  

Кримінал
Хотів їсти

Наприкінці червня ниніш-
нього року в поліцію звернувся 
69-літній житель Могутнього із 
заявою про те, що в його буди-

нок на вулиці Миру забрався, 
пошкодивши замок, злодій і по-
цупив харчі.

Минув місяць, і правоохо-
ронці викрили того, хто скрив-
див пенсіонера. Ним виявився 
місцевий 35-літній житель. У 
нього вилучено крадене.

Не повторіть  
її помилки!

Шість тисяч гривень віддала 
шахраям нещодавно жителька 
Покровського. Цій жінці зателе-
фонували і сказали, що її син 
на авто наїхав на дитину і що 
вона має заплатити батькам 
шість тисяч гривень. Повідо-
мили й рахунок, на який слід 
переказати гроші. Жінка взяла 
гроші і вирушила до магазину, 
де є «Іbox»...

Згодом вона дізналася, що 
син ні на кого не наїхав.

Крадіжка 
в лікарні

Смартфон «Samsung Galaxy 
A6» зник у 29-річного жителя 
Онуфріївського району під час 
лікування у протитуберкульоз-
ній лікарні в Івано-Благодатно-
му. Пацієнт звернувся в полі-
цію, аби вона розшукала крадія 
і повернула улюблений гаджет.

Аронія (чорноплідна гороби-
на) – кущ заввишки 2,5-3 м, який 
рано починає дарувати продук-
цію. Навіть 1-2 кущів достатньо 
для забезпечення сім’ї цінною 
сировиною. З ягід приготу-
єте компоти, соки, джеми 
та інші смаколики. Водно-
час плоди містять багато 
бета-каротину, аскорбіно-
вої кислоти, вітамінів, що 
зцілять від численних не-
дуг.

Згадана культура до-
волі невибаглива, тож рос-
тиме на будь-яких ґрунтах. 
Проте вищі врожаї дають 
помірно кислі суглинисті 
чи супіщані площі. Важли-
во, аби вони були добре зволо-
женими, але не заболоченими. 
Інша вимога – хороше освітлен-
ня (у тіні віддача помітно знижу-
ється). Відводьте лише сонячні й 
захищені від холодних вітрів міс-

цини. Попередньо тут на кожен 
квадратний метр вноситься 8-12 
кг органіки.

Зазвичай садять аронію на-
весні. Хоча можна робити це і 

восени (за 1,5–2 місяці до стій-
ких холодів). Використовуйте 
1–2-річні деревця (старіші гірше 
приживатимуться). Розміщують 
екземпляри через 2-3 метри. 
Яму треба копати розміром 0,6 

х 0,6 м. Після засипання коріння 
землею щедро поливають. Від-
так пристовбурний круг замуль-
чуйте торфом або тирсою.

Догляд передбачає регуляр-
не розпушування міжрядь, бо-
ротьбу з бур’янами. Раз на 2-3 
роки підживлюйте компостом чи 
перегноєм.

Надзвичайно необхідне об-
різування. Насамперед варто 
видаляти поламані, хворі та по-
гано розвинені гілки. Також при-
бирають пагони, що загущують 
крону. Після 20-ти сезонів зріжте 
стовбурець під корінь, залишаю-
чи натомість порість заміщення.

Оскільки цвітіння розпочи-
нається доволі пізно, то зав’язь 
рідко потрапляє під заморозки. 
Дозрівають ягоди у серпні. Зні-
майте їх гронами. При темпера-
турі 0°С продукція здатна збе-
рігатися свіжою протягом цілої 
зими.

Аронія любить сонцеПоради до часу

Магнітні бурі на землі від-
буваються щомісяця по кілька 
разів. Коли сонячна речовина 
досягає магнітного поля плане-
ти, то воно починає тремтіти і 
коливатися. Саме цей процес і 
впливає на стан людей.

Магнітна буря може тривати 
від кількох годин до кількох днів. 
У метеозалежних можуть виник-
нути головний біль, тахікардія, 
порушення сну і підвищена дра-
тівливість. Також можливе коли-
вання артеріального тиску і заго-
стрення хронічних захворювань.

Майже всі геомагнітні збу-
рення в серпні будуть середньої 
сили. Коливання відбудуться: 

2-3 серпня – можете відчути пе-
репади настрою; 10 серпня – не-
сильна буря; 13-14 серпня – збу-
рення малої сили; 16-20 серпня 
– сильне збурення; 29 серпня – 
середня потужність бурі. 

У ці дні будьте акуратні на 
дорогах і в місцях великого скуп-
чення людей, не перевантажуй-
те себе. 

Магнітні бурі у серпні



Ваше здоров'я
Рак кишечника:  
як попередити

Злоякісна пухлина може 
розростатися роками без 
будь-яких симптомів і часом 
виявляється занадто пізно. 
Перші сигнали раку кишечника 
– проблеми з випорожненням, 
слабкість, стомлюваність, 
зниження працездатності і 
апетиту. Якщо вам за 50 ро-
ків, не списуйте ці симптоми 
на вік і втому і якомога швид-
ше зверніться до лікаря. 

◙ Пийте більше рідини, їжте 
огірки і кавуни. Кожна склянка 
води, випита протягом дня, на 
7% знижує ризик захворіти на рак 
товстої кишки і сечового міхура. 
Через нестачу води в організмі 
відбуваються генетичні мутації і 
зростає ризик онкологічних за-
хворювань. А рідина, що містить-
ся в огірках і кавунах, близька за 
складом до внутрішньоклітинної 
рідини людини і тому відмінно 
засвоюється організмом.

◙Налягайте на рослинну кліт-
ковину. Вона допомагає вивести 
з травного тракту канцерогени 
і токсини. Особливо багаті нею 
курага, оболонки злаків, чорнос- 
лив, горіхи, хліб з цільного зерна, 
сочевиця і капуста. 

◙Випивайте на ніч склянку 
кефіру. Кисломолочні продукти, 
що містять живі лакто- і біфі-

добактерії, стимулюють вироб-
лення особливих протиракових 
чинників і допомагають імунній 
системі вибраковувати переро-
джені клітини.

◙Зайві кілограми – один з го-
ловних чинників ризику при ви-
никненні раку товстої кишки.

◙Корисні апельсини, лимони, 
чорна смородина, 
настій шипшини. 
Вітамін С, що міс-
титься в них, захи-
щає кишечник від 
раку.

◙ Приймайте 
проростки злаків (можна купи-
ти в аптеці) і круп'яне молочко. 
Останнє можна приготувати, 
змішавши порівну зерна пшени-
ці, ячменю і вівса і подрібнивши 
в кавомолці. Залийте 1 ст. л. 
отриманого борошна склянкою 
окропу, залиште на 2 год. Пийте 
теплим по 1/3 скл. тричі на день 
перед їдою. Це молочко зміцнює 
організм і допомагає кишечнику 
позбутися шлаків. 

Овес і шипшина 
чистять печінку
Промийте 3 скл. вівса (не 

пластівців!) в теплій воді і покла-
діть в 5-літрову каструлю. У цю ж 
каструлю насипте по 2 ст. л. по-
дрібненого сухого (або свіжого) 
листя брусниці і листя або бру-
ньок берези, налийте 4 л води і 
поставте на добу настоюватися в 

прохолодному місці.
В іншій каструлі 1 скл. по-

дрібнених плодів шипшини за-
лийте склянкою води, доведіть 
до кипіння, кип'ятіть 10 хв. і на-
стоюйте добу. Через добу першу 
каструлю поставте на вогонь, до-
ведіть до кипіння, додайте туди 
2 ст. л. кукурудзяних приймочок і 

2 ст. л. трави спо-
ришу. Коли суміш 
покипить 15 хв. і 
45 хв. настоїть-
ся, процідіть її в 
іншу каструлю і 
додайте проці-

джений настій шипшини. Вміст 
розлийте в пляшки темного ко-
льору і поставте в холодильник. 
Приймайте суміш щодня теплою 
за півгодини до їди: 1-й день – 50 
г, 2-й день – 100, 3-й день і всі 
наступні – по 150 г. Курс лікуван-
ня – 10 днів. Через 2 тижні курс 
повторіть. Під час очищення ви-
ключіть з раціону їжу тваринно-
го походження, особливо м'ясо 
і ковбасу. Очищення проводять 
двічі на рік.

При варикозі
Можна і потрібно

►Давати ногам регулярне, 
але помірне фізичне наван-
таження: корисні піші та вело-
сипедні прогулянки, плавання. 
►Зайві кілограми призводять до 
перевантаження вен і швидкого 
прогресування захворювання. 

►Важлива профілактика запо-
рів: вони призводять до постій-
ного збільшення тиску в венах 
і посилюють проблему. ►Їсти 
більше овочів і фруктів, багатих 
на клітковину, з якої синтезують-
ся волокна, необхідні для зміц-
нення стінок вен. Приймати ві-
таміни, наприклад «Аскорутин», 
який містить необхідні для реге-
нерації венозної стінки аскорбін-
ку і рутин. ►Носити лікувальні 
компресійні колготи, особливо 
якщо протягом дня доводиться 
довго стояти або сидіти. Над-
ягають їх вранці, лежачи в ліжку, 
коли судини зберігають форму, 
близьку до ідеальної.

Не можна
►Піднімати важке і носити 

тісний одяг і взуття – це при-
зводить до підвищення внутріш-
ньочеревного тиску і порушення 
роботи клапанів вен. ►Зловжи-
вати сауною, лазнею та засма-
гою. Будь-які теплові процедури 
призводять до підвищеного кро-
вонаповнення венозної системи 
і її перевантаження. ►Прийма-
ти гормональні препарати без 
особливої потреби: додаткові 
гормони викликають слабкість 
венозної стінки, згущують кров 
і підвищують ризик утворення 
тромбів. ►Енергійний масаж ніг 
може посилити прояви веноз-
ної недостатності, спровокувати 
прогресування варикозного роз-
ширення вен і навіть викликати 
тромбофлебіт.

Готуємо вдома
Варена ковбаса в кружці

500 г курячого філе, 400 г 
молока, 1 яйце, 2 ст. л. крох-
малю, 6 зубчиків часнику (мож-
на менше), 2 ч. л. солі, 1/2 ч. л. 
цукру, 1/3 ч. л. чорного перцю, 
1/3 ч. л. коріандру, 1/3 ч. л. кар-
дамону 1/3 ч. л. мускатного 
горіха.     

Філе подрібнити в блендері 
до стану пасти, частинами вли-
ваючи молоко. Всипати спеції, 
сіль, цукор, крохмаль. Дода-
ти яйце і подрібнений часник. 
Усе змішати. Змастити маслом 
кружки і наповнити їх фаршем 
на 4/5 об'єму. Ретельно обмо-
тати кружки харчовою плівкою. 
Велику каструлю наповнити 
водою, на дно помістити тка-
нинну серветку. У злегка розі-
гріту воду поставити кружки з 
м'ясною масою. Води повинно 
бути приблизно до половини 
кружок. Довести до кипіння і 
варити 40 хв. Коли кружки охо-
лонуть, витрусити ковбасу. У 
масу можна додавати сир, зе-
лень, оливки, гриби. Таку ков-
басу можна злегка підсмажити 
перед вживанням. 

Сосиски 
по-домашньому

500 г курячого філе, 200 мл 
молока, 1 ч. л. гірчиці, 1/4 ч. л. 
паприки,  сіль, перець на смак.   

М'ясо порізати шматочками 
і замочити в холодному молоці 
на 30 хв. Збити м'ясо з моло-
ком у блендері, додати до фар-
шу інші інгредієнти. Суміш ви-
класти в кондитерський мішок 
і видави смужки середньої тов-
щини на харчову плівку. Щіль-
но загорнути сосиски в харчову 
плівку і зав'язати один її кінець. 
Ще трохи утрамбувати фарш і 
зав'язати другий кінець плівки. 
Не слід робити сосиски занад-
то довгими або товстими, щоб 
у процесі приготування вони 
не розвалилися. Покласти со-
сиски в холодильник на 1–3 
год. Відварити, не виймаючи з 
плівки, в підсоленій киплячій 
воді 7 хв.       

Кавуни на зиму 
На 3-літрову банку: 2 зубці 

часнику, 1,5 ст. л. солі, 6 ст. л. 
цукру, 75 г оцту 9%. 

Кавуни  нарізати невелики-
ми шматочками, скласти в бан-
ку разом із часником. Двічі за-
лити окропом, витримуючи по 
5 хв. Втретє залити сиропом: у 
1,5 л води додати сіль, цукор, 
оцет, закип’ятити. Закатати, 
вкутати до остигання.  

«Наша ГРОМАДА» – загальнополітичне видання. 
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Щоденний прогноз за місячним календарем

3 серпня – день накопичення 
енергії і знань. Найбільш ураз-
ливими є тазостегнові сугло-
би, стегна, крижі і нижні відділи 
хребта. Слід бути дуже обереж-
ним, щоб не завдати їм травми. 
Не слід переїдати, але можна 
побалувати себе солодким. Час 
вигідний для бізнесу і торгівлі. 

4 серпня – день мудрості, 
отримання нових знань. Корисно 

зайнятися самоосвітою. Не вар-
то починати нові справи, виру-
шати у подорожі. Не допускайте 
фізичних та емоційних переван-
тажень. Будьте щедрі й турбо-
тливі стосовно до дітей.

5 серпня – цього дня треба 
проводити очищувальні, оздо-
ровчі і профілактичні процедури. 
Не можна переїдати і гніватися. 
Можуть загостритися хронічні 
захворювання, є небезпека 
травм. У бізнесі можуть виріши-
тися давні проблеми, але мож-
ливі конфлікти. 

6 серпня – процес руйнуван-
ня старого і створення нового. 
Не допускайте, щоб вас охоплю-
вало почуття безвиході. Шкідли-
ві фактори для організму – курін-
ня і алкоголь. День пов`язаний з 
чоловічою статевою енергією. 

7 серпня – цього дня необ-
хідно позбавлятися від різних 
шлаків: фізичних, астральних, 
ментальних. Прислухайтеся до 
свого внутрішнього голосу. Ко-
рисне водолікування. Протипо-
казана груба їжа. День сприят-
ливий для торгівлі.   

8 серпня – показані стрима-
ність, піст і відпочинок. Корисні 
лазня, масаж. Розпочинати якісь 
справи не рекомендується. Віта-
ється проста їжа. Краще утрима-
тися від укладення контрактів  і 
будь-яких торгових операцій.

9 серпня – особливо вразли-
ва зараз лімфатична система. 
Менше перебувайте на протязі 
і  уникайте вогкості. На обід не 
відмовляйтеся від першої стра-
ви. Період сприятливий для до-
бродійності.

«Щасливі» білети від аферистівМинуле
Василь Стояновський служив 

у міліції Кіровоградщини понад 
30 років, більшість з яких – у кар-
ному розшуку. У 2013-му в нашо-
му обласному центрі вийшла у 
світ книжка «Романтика карного 
розшуку» (упорядник – Володи-
мир Поліщук), в якій викладено 
більше двох десятків цікавих ви-
падків з практики  підполковни-
ка Стояновського. В одній із цих 
історій згадується Обознівка Кі-
ровоградського району. Ідеться 
про крадіжку з обознівського по-
штового відділення лотерейних 
білетів.

Це було у 1960-і роки. Тоді в 
СРСР час від часу траплялися 
афери з підробленими лотерей-
ними білетами. Шахраї корис-
тувалися тією обставиною, що 
радянські багатії (нечисті на руку 
працівники торгівлі, чиновники-
хабарники і подібна їм публіка) 
не минали нагоди купити біле-
ти у людей, які виграли в лоте-
рею великі гроші чи автомобілі. 
Побоюючись, що міліція може 
запитати, як їм вдається дуже 
шикарно жити на скромні зарп- 
лати, ділки сподівалися бодай 
частково легалізувати свої ба-
гатства з допомогою лотерейних 
виграшів. До того ж, в СРСР іс-
нував дефіцит на багато товарів, 

і, щоб обзавестися, наприклад, 
новою «Волгою», тільки грошей 
було недостатньо. Або чекаєш 
декілька років у черзі, або шука-
єш щасливця, який виграв «Вол-
гу» в лотерею, і купуєш у нього 
білет.

Отже, знаючи про попит на 
виграшні лотерейні білети, афе-
ристи навчилися підробляти їх і 
продавали бажаючим.

– Були такі випадки і в Кірово-
граді, – розповідав Василь Сто-
яновський. – Одна із злочинних 
груп, які підробляли виграшні 
білети, складалася аж із сімох 
осіб. Був серед них і гравер. А 
іноді підробляли не білети, а га-
зети, в яких публікувалися відо-

мості про виграші. Кілька при-
мірників газети з фальшивою 
таблицею друкували спільники 
злочинців в одній з районних 
друкарень області. Потім шахраї 
вивішували таку газету в ощад-
касі і приводили туди бажаючого 
придбати щасливий білетик...

За словами Василя Никифо-
ровича, одним з найхитріших 
таких аферистів у Кіровограді в 
1960-і роки був Микола Сімутін.

– Якось у присутності грузи-
на, який навчався у Кіровоград-
ському льотному училищі, Сі-
мутін похвалився, що виграв у 
лотерею «Волгу», – розповідав 
Стояновський. – І додав: ще не 
вирішив, що робити далі – брати 
автомобіль чи гроші. Грузин це 
як почув, то причепився до не-
знайомця. Мовляв, батько охоче 
купив би такий лотерейний білет. 
Сімутін погодився почекати кіль-
ка днів. Невдовзі він зустрівся з 
батьком курсанта, той прибув у 
Кіровоград літаком. Сімутін від-
вів його в ощадкасу, де на стіні 
висіла газета з відомостями про 
виграші. Грузин переконався, що 
номер пропонованого йому біле-
та – щасливий. На вулиці відбув-
ся обмін білета на гроші. Грузин 
подався додому, аби там звер-
нутися за виграшем. А через мі-

сяць прилетів у Кіровоград, щоб 
подати заяву в міліцію. Чому аж 
через місяць? Тоді, якщо у ло-
терею випадав великий виграш, 
білет відправляли в Київ на пе-
ревірку. Висновку треба було че-
кати два – три тижні, а то й біль-
ше. Тому про такі злочини міліція 
дізнавалася запізно.

За словами Стояновського, 
Сімутін не гребував і крадіжками. 
І цікавили його все ті ж лотерейні 
білети. Уже після того, як скрив-
див грузина, Сімутін обікрав по-
штові відділення в Обознівці та 
Покровському Кіровоградського 
району, а також ощадкасу в Кіро-
вограді.

– Я на той час працював за-
ступником начальника Кірово-
градського райвідділу міліції, 
– розповідав Василь Стоянов-
ський. – Ми створили групу, яка 
займалася розкриттям цих кра-
діжок. Очолював її капітан Ва-
силь Босий. Ми попередили пра-
цівників ощадкас та поштових 
відділень Кіровограда і району, 
що до них можуть звернутися за 
виграшами. Невдовзі міліція за-
тримала Сімутіна, це трапилося 
в міській ощадкасі в мікрорайоні 
«п'ять-п'ять».

   Підготував Віктор ІВАНЕНКО


