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 ГРОМАДА

Лабораторія запрацювала
Цю новину «Нашій громаді» 

повідомив лікар Катеринівської 
лікарської амбулаторії Ігор Ту-
ровський. 

– Ми й раніше робили аналі-
зи, – сказав він, – але тепер їх 
спектр значно розширено. Жите-
лі нашої громади можуть здати 
на аналіз кров та сечу й отри-
мати результат досліджень на 
місці, для цього не треба їхати 
в райцентр. Дуже важливо, що 
можемо провести й біохімічний 
аналіз крові на загальний біліру-
бін, прямий білірубін, АЛТ, АСТ, 
креатинін, сечовину, альбумін, 
амілазу, гамму глутамилтранс-

феразу, холестерин та глюкозу. 
Отримані результати дозволя-
ють з'ясувати стан всіх органів 
і систем людини. Зразки дослі-
джуються на сучасному облад-
нанні, придбати яке допомогли 

сільська рада та ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління». І ще. 
Пацієнтам за проведення аналі-
зів не потрібно платити, воно є 
безкоштовним, тому запрошую 
до нашої амбулаторії. Це не буде 
зайвим навіть для тих, хто почу-
ваєтеся здоровим, адже хворобу 
легше здолати, коли вона на по-
чатковій стадії.

Ігор Володимирович нагадав, 
що забір крові для біохімічного 
аналізу, як правило, проводять 
натщесерце (не можна прийма-
ти їжу і пити рідину за 6-12 го-
дин), можна випити тільки води. 

Призов триватиме довше
Президент Петро Порошен-

ко збільшив терміни призову 
на строкову військову службу 
з двох до трьох місяців у 2018 
році. Про це йдеться в указі від 
10 вересня, розміщеному на 
сайті президента.

Раніше чергові призови гро-
мадян на строкову військову 
службу в 2018 році були визна-
чені на квітень-травень і жов-
тень-листопад. Відтепер осінній 
призов проходитиме ще і в груд-
ні.

Відсвяткували 249-й 
день народження

Актуально
Не варто ризикувати найдорожчим

Останнім часом модним стало 
виставляти світлини своїх дітей 
у соціальних мережах. Батьків 
можна зрозуміти: їм хочеться по-
казати іншим, які гарні їхні нащад-
ки. Однак уповноважений пре-
зидента України з прав дитини 
Микола Кулеба закликає батьків  
не розповсюджувати інформа-
цію про своїх дітей в соціальних 
мережах. На своїй сторінці у 
Facebook він написав: «Мені приємно бачити щасливі фото ді-
тей, якими діляться батьки у соцмережах. Проте хочу наголо-
сити на небезпеці такого, здавалося б, «невинного» захоплення. 
Часто батьки власноруч допомагають зловмисникам. На жаль, 
не всі люди світу бажають добра нашим дітям».

Уповноважений з прав людини порадив не фотографуватися 
з дітьми біля школи, де видно її назву, позначати місцеперебу-
вання, зазначати прізвище та ім’я дітей, щоб убезпечити їх. «Цю 
інформацію можуть використати зловмисники та нашкодити ва-
шій дитині», – пояснив дитячий омбудсмен.

Нова електронна послуга
В Україні запрацювала нова 

автоматизована електронна 
адміністративна послуга – ре-
єстрація повідомлення про по-
чаток будівельних робіт на під-
ставі будівельного паспорта. Це 
стосується будівництва одно- та 
двопоперхових приватних бу-
динків та господарських споруд, 
гаражів. Новий сервіс дає змо-
гу людині не виходячи з дому і 
без участі посадовців за кіль-
ка хвилин оформити право на 

будівництво.  Треба заповнити 
електронну форму (на Урядово-
му порталі у розділі «Електронні 
послуги»), а програма миттєво 
обробить внесені дані та наді-
шле відповідь про реєстрацію 
повідомлення. Щоб зареєстру-
вати повідомлення про поча-
ток будівельних робіт, потрібні 
електронний цифровий підпис, 
оформлене право власності на 
земельну ділянку,  будівельний 
паспорт.

Більше читаєте – довше живете

Каратимуть суворіше
З 27 вересня в Україні діяти-

ме закон, який посилює відпові-
дальність за порушення правил 
паркування транспортних засо-
бів. Мінімальне стягнення – 255 
грн. Такі штрафи передбачено 

за те, що машина знаходиться 
на пішохідному переході, газо-
ні, перехресті або на тротуарі 
в недозволеному місці. 510 грн 
стягуватимуть, якщо машина 
перешкоджає руху пішоходів 
чи інших транспортних засобів. 
Максимальний штраф – 1020 
грн – загрожуватиме тим, хто за-
лишить автомобіль у місцях, ви-
значених для паркування авто-
мобілів, якими керують інваліди. 

Штрафувати порушників і 
евакуювати неправильно при-
парковані автомобілі матимуть 
право не тільки поліцейські, а й 
муніципальні інспектори.

Якщо потрібен документ…
З метою детінізації та бороть-

би з корупцією в сфері земель-
них відносин Держгеокадастр 
розробив та запустив веб-сервіс 
e.land.gov.ua, з допомогою якого 
можна замовити електронні по-
слуги.  Зокрема, можна отрима-
ти відомості Державного земель-
ного кадастру, витяг з технічної 
документації про нормативну 
грошову оцінку землі, відомості 
про права власності на земель-

ні ділянки, інформацію про осіб, 
що переглядали відомості щодо 
прав власності на земельну ді-
лянку, довідку з державної ста-
тистичної звітності про наявність 
земель та їх розподіл, подати 
заяву з надання дозволу на роз-
роблення документації із земле-
устрою та ін. Окремі види елек-
тронних послуг можна замовити 
безпосередньо з Публічної када-
стрової карти.

Тривалість життя людей, які 
читають хоча б півгодини на 
день, збільшується порівняно з 
тими, хто взагалі не читає. Вчені 
стверджують: якщо ви книголюб, 
то проживете, як мінімум, на два 
роки довше за інших. Досліджен-
нями встановлено, що в людей, 

які читали приблизно 3,5 години 
на тиждень, ризик смерті виявив-
ся нижчим на 17% в порівнянні з 
тими учасниками дослідження, 
які взагалі не читали. А для лю-
дей, які читали щотижня більше 
ніж 3,5 години, ця ймовірність 
зменшилась на 23%.  

Минулої суботи іменниками 
почувалися всі жителі Обознів-
ки, адже цього дня вони відзна-
чали 249-у річницю з дня за-
снування їхнього села. 

До цієї події готувалася вся 
Катеринівська об'єднана тери-
торіальна громада. Головні дій-
ства відбувалися в місцевому 
будинку культури. Розпочалися 
вони з дитячої програми. Для 
наймолодших жителів було ор-
ганізовано різні розваги, приго-
щання тістечками та чаєм із са-
мовара-велетня, а величезним 
тортом ласували й дорослі. 

Зі святом обознівців приві-
тала катеринівський сільський 
голова Тетяна Терещенко. 
Вона подякувала усім, хто до-
кладав зусиль для розвитку 
села, та вручила грамоти і по-
дарунки кращим з найкращих. 
Зокрема, за багаторічну плідну 
працю було відзначено вчите-
лів Любов Вітряченко та Тетя-
ну Вітряченко. Свої подарунки 
отримали й найстарший жи-

тель Обознівки Оксана Ільке-
вич і наймолодший – Ярослав 
Озерний. Шаленими оплеска-
ми учасники свята вітали пе-
реможців жартівлих номінацій 
– «зять зі стажем», «невістка зі 
стажем» та ін. 

О к р а с о ю 
свята став кон-
церт, в якому 
взяли участь 
найкращі колек-
тиви художньої 
самодіяльності 
об'єднаної гро-
мади. Перед 
обознівцями ви-
ступили хор «На 
струнах душі» 
з Володимирів-
ки, тріо «Обе-
ріг» та вокальна 

група «Берегиня» з Олексіїв-
ки, , хореографічний колектив 
«Райдуга» з Катеринівки, тан-
цювальний колектив «Фреш» 
з Обознівки. Особливо сподо-
балися присутнім сольні висту-
пи Олени Лабунської, Світла-

ни Свиридової, Аліни Рись та 
Анастасії Дмитренко.

За організоване свято обо-
знівці подякували працівникам 
закладів культури громади – 
Тетяні Губрій, Марині Профа-

тило, Надії Негоді, Володимиру 
Онойченку, Станіславу Табун-
ченку, а також колективу під-
приємства «НІКА» та його ди-
ректору Миколі Онулу.

Авторкефалія не за горами
Вселенський патріарх Вар-

фоломій направив до України 
своїх посланців – екзархів. Вони 
мають допомогти організувати 
собор, на якому проголосять 
Українську помісну православну 
церкву та оберуть її предсто-
ятеля. В той же час Російська 
православна церква пригрозила 

розірвати стосунки з Констан-
тинополем, якщо той надасть 
Україні автокефалію. Призна-
чення екзархів назвала «втор-
гненням на канонічну територію 
Московського патріархату» й 
звинуватила Константинополь 
у фальшивому тлумаченні істо-
ричних фактів.



З Обознівки на фізико-ма-
тематичному факультеті Цен-
тральноукраїнського держав-
ного педагогічного інституту 
імені Винниченка нині навчаєть-
ся тільки двоє. Це – брати Токарі, 
Володимир і Віктор. З молодшим 
з них, другокурсником Віктором, 
я й зустрівся днями.

На запитання, чому обоє об-
рали фізмат, юнак пояснив:

– І Володя, і я хотіли вивчати 
комп'ютерні науки, бо зі школи 
цікавимося інформатикою. Я й 
в олімпіадах з цього предмета 
участь брав, якось навіть переміг 
у районній. При вступі до універ-
ситету брат недобрав балів, не-
обхідних для того, щоб вивчати 
комп'ютерні науки за бюджетний 
кошт, і він обрав спеціальність 
«статистика». Коли ж поступав 
я, підготовка за спеціальністю 
«комп'ютерні науки» уже не фі-
нансувалася державою, тож я 
пішов братовим шляхом.

– Статистики аналізують пев-
ні явища, виявляють закономір-
ності і на підставі цього склада-
ють прогнози, – розповів Віктор 
про потрібність науки, яку вивчає 
з братом. – Наприклад, можна 

проаналізувати курс долара за 
кілька років і скласти прогноз на 
майбутнє.

Далі юнак повів мову про по-
двійні інтеграли, з допомогою 
яких статистики можуть визна-
чити, наприклад, об'єм складно-
го тіла, обмеженого кривою. Цю 
фразу я, м'яко кажучи, не зовсім 
зрозумів (не беруся стверджува-

ти, що й передав її правильно) і 
зауважив:

– Це ж загальновідомо, що на 
фізматі навчатися важче.

– Фізикам важче, ніж нам, – 
лаконічно відповів студент.     

– І все-таки математика, ста-
тистика – цікаві науки? – продо-
вжив допитуватися я.

– Цікаве все, що зрозуміле, – 

загадково сказав Віктор Токар. І 
додав: – Якби статистика була 
мені нецікавою, не вивчав би.

На прохання назвати улю-
блених університетських викла-
дачів Віктор повідомив, що це 
– Степан Дмитрович Паращук, 
Володимир Володимирович На-
радовий.

– Мабуть, батьки не взмозі 
цілком контролювати ваше на-
вчання, – припустив я. – Усе-та-
ки подвійні інтеграли...  

– Ми вчимося самі й для 
себе, – з гідністю відповів юнак. 
– Якби ми батькам про подвійні 
інтеграли розказували, що вони 
зрозуміли б?

Як зауважив Віктор далі, він і 
брат ще й пристойно володіють 
англійською.

– Читаю книжки англійською і 
розумію більшу частину написа-
ного, – запевнив.

Дозвілля ж у Віктора таке: 
спілкування через інтернет з 
приятелями з інших країн, відео-
ігри, малювання олівцем.

– А ще я не п'ю і не палю, – 
похвалився студент.

Віктор КРУПСЬКИЙ
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«Якби ми батькам про подвійні 
інтеграли розказували...»  

Коли влітку чи як оце на по-
чатку осені їдеш в Олек-

сіївку у відрядження, знаєш, 
де можеш підживитися – біля 
школи. Влітку там я ласував ви-
шнями, а оце днями втішався 
сливами. Вони дрібні, схожі на 
тернини, але солодкі!.. Зриваєш, 
витираєш пальцями для само-
заспокоєння – і до рота. Місцеві 
на цей нічийний сад не зверта-
ють уваги, бо в них у кожного 
вдома гілки дерев ледь не лама-
ються від груш, яблук, слив, тож 
ніхто не пред'являє мені претен-
зій, не проганяє. 

Стою під сливою, зриваю ма-
леньке синє диво природи, вки-
даю до рота і міркую, де б ще 
мені розжитися на інформацію 
для газети. У дитсадку сказали, 
що в них вартих уваги читачів 
новин немає, й запросили на-
відатися іншим разом, а в шко-
лі пообіцяли новини надіслати 
електронною поштою. Думаю: а 
чи не розшукати мені когось із 
тутешніх гарних господарів? Про 
деяких з них уже розповідала 
«Наша громада», але ж то да-
леко не всі, з ким би варто було 
зустрітися. Тільки хто ж мені під-
каже їхні адреси? 

Стою, їм сливи і пантрую за 
вулицею. Перехожі трапляються 
тут не часто, та мені щастить: 
он іде дівчина в легкій яскравій 
куртці. Чомусь вирішую, що це 
студентка, яка навідалася до 
батьків, і помиляюся: Іра Без-
верхня завідує місцевим фель-
дшерсько-акушерським пунк-
том. Вирішую: навіщо ж мені 
шукати іншого співрозмовника?

Запрошую Іру в затінок, 

оскільки того дня сонце пекло 
немилосердно, й запитую, що 
мене цікавить. 

Хоч Іра і не корінна жителька 
села, її тут знають майже всі, і 
в першу чергу ті, хто через про-
блеми зі здоров'ям змушений 

часто звертатися до місцевого 
фельдшерсько-акушерського 
пункту. 

– Коли починала працювати, 
– розповідає, – боялася – а рап-
том забракне необхідних знань, 
адже три роки перебувала у де-

кретній відпустці. Та швидко зро-
зуміла, що не марно навчалася 
в Кіровоградському медичному 
коледжі.

Вона дякує викладачам коле-
джу за те, що були вимогливими, 
не робили їй поблажок, що да-

вали  знання, без яких сьогодні 
вона не знала б що робити.

За розподілом вона пови-
нна була працювати в одному 
із сіл Маловисківського району, 
але виявилося, що людина, яку 
мала змінити, ще не звільнила-

ся, тож довелося повертатися 
назад. Вийшла заміж і переїха-
ла до Олексіївки, звідки родом її 
чоловік Дмитро. За рік народила 
сина. По закінченні декретної 
відпустки її запросили очолити 
пункт, і тепер вона опікується 

здоров'ям односельців. Роботою 
задоволена. 

– Наш пункт забезпечений 
усім необхідним для надання 
первинної медичної допомоги, 
– розповідає. – Дуже зручно, що 
в Катеринівській лікарській амбу-
латорії, до якої ми відносимося, 
можна зробити будь-який аналіз 
крові. 

Ще її тішить, що односельці 
– дуже доброзичливі люди, за-
вжди підтримують добрим сло-
вом. 

Я прошу дозволу зробити зні-
мок для газети. Іра соромиться, 
але погоджується. Коли готуюся 
зробити останній кадр, чую:

– О, а що це ще за фотосе-
сія?

Озираюся – до нас набли-
жається чоловік з велосипедом. 
З'ясувалося – свекор моєї геро-
їні. Вона червоніє, я теж почува-
юся не зовсім гаразд.  Мені б по-
яснити чоловікові, хто я, з якою 
метою зупинив Ірину, але про-
щаюся і йдуть собі геть. За мить 
озираюся і – слава Богу! – бачу, 
що свекор і невістка весело про 
щось говорять. Мені теж стає ве-
село.

Сергій ЧОРНИЙ

На сторожі здоров'я олексіївців

Варто знати
Як перевірити 

страхові внески
Відповідно до Закону Укра-

їни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхуван-
ня» від 9 липня 2003 р., який 
набув чинності з 1 січня 2004 
р., для нарахування пенсії ви-
значальним є страховий стаж 
– період, за який роботодав-
цем або особою самостійно 
сплачено страхові внески до 
Пенсійного фонду. Сплатили 
– є стаж, не сплатили – стажу 
немає. 

Але роботодавець може 
піти на хитрість і не сплачувати 
страхові внески. Тобто запис 
в трудовій книжці є, а відра-
хувань немає, тож страховий 
стаж не зараховується, і цей 
період вже не буде враховува-
тися при призначенні пенсії.

Як же перевірити, чи зара-
ховується страховий стаж? 

Перший спосіб – це звер-
нутися до будь-якого пункту 
обслуговування громадян Пен-
сійного фонду України (сер-
вісного центру, віддаленого 
робочого місця, ЦНАПу тощо) 
з паспортом та реєстрацій-
ним номером облікової картки 
платника податків (ідентифі-
каційним кодом) і отримати з 
бази персоніфікованого обліку 
потрібну інформацію, зокрема: 
яку нараховували зарплату, 
скільки сплачено соціального 
внеску та скільки днів страхо-
вого стажу зараховано за пев-
ний місяць. Якщо у відповідних 
графах нулі – це тривожний 
сигнал: або роботодавець до-
пускає помилки, або – не спла-
чує внески.

Другий спосіб: зареєстру-
вавшись на веб-порталі елек-
тронних послуг Пенсійного 
фонду (portal.pfu.gov.ua), має-
те можливість особисто пере-
глядати стан відомостей про 
застраховану особу (виписка 
з системи персоніфікованого 
обліку) у період з 1998 р. – і 
до теперішнього часу (саме 
з 1998 р. органи Пенсійного 
фонду України почали збирати 
відомості до системи персоні-
фікованого обліку). 

Крім того, Пенсійним фон-
дом України запроваджений ще 
один сучасний сервіс: інфор-
мування громадян через SMS-
повідомлення. Відтепер за до-
помогою SMS-інформування 
працюючі особи можуть ді-
знатися про тривалість свого 
страхового стажу, довідатись 
про сплату страхових внесків 
та зарахування періодів стра-
хового стажу, що дасть змогу 
контролювати доброчесність 
свого роботодавця. Усі бажа-
ючі мешканці Кіровоградщини 
можуть відвідати найближчий 
пункт обслуговування грома-
дян Пенсійного фонду України 
в області та надати згоду на 
отримання SMS-повідомлень 
від Пенсійного фонду і відпо-
відні контактні дані мобільно-
го зв’язку, а особи, які мають 
електронний цифровий під-
пис, можуть замовити послугу 
SMS-інформування безпосе-
редньо через веб-портал.

Олена ПАРХОМЕНКО,
начальник управління го-

ловного управління Пенсійно-
го фонду України в області. 

В Україні стартувала всеу-
країнська акція прямої дії «За що 
мають вибачитися політики?» Її 
ініціатори – громадські активіс-
ти, які вимагають від політиків 
– кандидатів у президенти – пу-
блічно визнати і вибачитися за 
свої провали, яких вони припус-
тилися у минулому.

«Для того, щоб захистити 
себе від розчарувань після об-
ману кандидатів щодо завідомо 
нездійсненних обіцянок, гро-

мадськість має вимагати від по-
літиків визнання та вибачення 
за ті порожні обіцянки, які вони 

надавали під час своїх 
каденцій або за той час, 
коли вони були на тих чи 
інших посадах», – йдеть-
ся в повідомленні ініціа-
торів.

Наприклад, «Юлія 
Тимошенко має вибачи-
тися за газовий контракт, 
який завдав Україні мі-
льярдних збитків і зробив 

її залежною від Кремля… Лідер 
партії «Громадянська позиція», 

колишній міністр оборони Ана-
толій Гриценко має вибачитися 
за рекордний розпродаж укра-
їнської армії під час керування 
Міністерством оборони Украї-
ни. Лідер "Опозиційного блоку" 
Юрій Бойко має вибачитися за 
особисту багаторічну підтримку 
злочинного режиму Януковичу, 
за відмову визнати Росію агре-
сором і за відмову підтримати 
вступ України до НАТО та ЄС. 
Чинний президент Петро Поро-
шенко… мав би  вибачитися за 
зростання курсу долара та досі 
незавершену судову реформу». 

Від кандидатів вимагають вибачення
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Життя порозкидало по різних 
куточках країни випускників 1998 
року олексіївської школи. Не всі 
мали змогу зустрічатися, спілку-
ватися, і ось в останню неділю 
серпня вони прийшли до рідної 
школи. Тут минало їхнє дитин-
ство, тут вони збагачувалися 
знаннями, дружили, закохували-
ся. 

Відтоді промайнуло двадцять 
років, а здається, ніби ще вчора 
поспішали на уроки, шкільні ве-
чори, екскурсії. Змінилася шко-
ла, змінилися й вони самі – по-
дорослішали, посоліднішали.

Рівно о 9.00 вони зібралися 
на шкільному подвір’ї, де їх зу-
стріли перша вчителька Ольга 
Іванівна Жарун, класний керів-
ник Раїса Василівна Балашова, 
тодішній директор школи Вален-
тина Іванівна Зубова. Як і двад-
цять років тому, дзвінок покли-
кав колишніх учнів на урок. Усі 
дружно переступили поріг шко-
ли, і знову відчули себе учнями 

– уважними і не зовсім, слухня-
ними  і бешкетливими. Кожен 
знайшов своє колишнє місце, і 
почалися спогади про веселе, 
безтурботне шкільне життя, різні 
історії, що з ними траплялися. 

Багато говорили про уроки, 
на яких засвоювали не тільки 
необхідні знання, а й училися 
людяності, щирості, чесності. 
Згадували вчителів. Вшанували 
хвилиною мовчання тих із них, 
хто вже відійшов у вічність.  

А потім було знайомство зі 
шкільним  музеєм з історії села. 
Усіх вразило побачене, що й 
було висловлено у книзі від-
гуків. Колишні учні подякували  
педагогічному колективу за збе-
режену пам’ять, за те, що вони 
роблять для села, для його жи-
телів. 

На згадку про зустріч випус-
кники подарували вчителям кві-
ти, сувеніри і пісню «Вчителько 
моя». А ще – свою прихильність, 
любов і повагу. Перша вчителька 

Ольга Іванівна подякувала своїм 
вихованцям за цікаву і таку дов-
гоочікувану зустріч, адже це була 
перша зустріч за двадцять років, 
за те, що не забувають рідну 
школу, своїх наставників, за те, 
що всі стали хорошими людьми, 
чудовими спеціалістами, справ-
жніми патріотами України.

А класний керівник Раїса Ва-
силівна побажала їм здоров’я, 
успіхів, достатку та мирного 
неба. Вона також зазначила, що 
завжди пишається ними, адже 
троє випускників з цього класу 
закінчили школу з медалями, 
п’ятеро здобули вищу освіту, 
двоє служили в зоні АТО і всі 
стали хорошими мамами і тат-
ками.

Ця зустріч випускників 1998 
року надовго запам’ятається 
всім її учасникам.   

Людмила КУЙДА, вчитель 
початкових класів ліцею 

«Нова школа», с. Олексіївка. 

Зустріч через 20 років

Нинішнього літа на городах 
деяких жителів нашої громади 
кроти наробили біди – повикор-
човували моркву, попсували інші 
овочі, картоплю. Люди скаржать-
ся: урожай і так від спеки згорів, 
а тут ще й кроти попід'їдали. То 
як же боротися з цими непроха-
ними гостями?

Для виведення з городу кро-
тів селяни застосовують різні 
способи. Інколи – дуже неспо-
дівані. Наприклад, останнім ча-
сом популярним став так званий 
валідольний спосіб. У кожну сві-
жу нору кладуть по дві-три та-
блетки валідолу, тваринки чують 
його запах і тікають.

Кроти живуть сім'ями. Якщо 
на городі помітили одного, то 
знайте: поряд є ще щонаймен-

ше  чотири. Для їх висе-
лення використовують 
вихлопні гази трактора: 
приєднують один кінець 
шланга до вихлопної 
труби, а другий встав-
ляють у нору. Вмикають 
двигун. Достатньо пяти 
хвилин, щоб на городі 
не залишилося жодно-
го крота.

Ще між двома кро-
товинами викопують 
ямку, куди ставлять каструлю 
чи 3-літрову банку. Їх верх має 
бути на рівні ходу. Накривають 
плівкою і засипають землею. 
Кріт біжить по тунелю і з розгону 
потрапляє до ємкості, з якої він 
уже не може вибратися.

Щоб не вбивати кротів, їх 

можна відігнати вітряком, оскіль-
ки вони бояться шуму. Одягнути 
на палицю пластикову пляшку 
горлом донизу. Вона від вітру ру-
хається і шарудить. Кроти чують 
цей звук і тікають. Якщо є побли-
зу дерева, можна повісити кон-
сервну баночку з дрібним щебе-
нем. Це теж лякатиме кротів.

Поради до часу Кроти на городі

Федосій не міг заснути до 
ранку. Думки снували в 

голові, мов налякані бджоли. 
Сьогодні він піде до батьків Па-
раски і попросить її руки. Кра-
сива, роботяща, одна в батьків. 
А в нього що? Он дванадцять 
братів сплять на підлозі в прілій 
соломі. Незабаром прокинуться 
і вирушать працювати на неве-
личкому клаптику їхньої землі в 
Лелеківці...

І знову прийшла в думках до 
нього Параска. Вчора, коли про-
ходив повз її хату,  спалахнула, 
мов маків цвіт, обдарувала такою 
посмішкою, що в нього аж серце 
завмерло. Паша – струнка, як 
молода тополя, а ще – проста і 
привітна. Задивляються на неї 
парубки, вітаються шанобливо, 
а вона відповідає посміш-
кою – щирою і ясною. Та 
всі здогадуються, що 
в неї є коханий...

Пішов Федосій 
до її хати. На по-
розі привітався. 
Батьки Параски 
здивовано пе-
реглянулися:

– Чого тобі 
треба?

– Сватів 
хочу до вас за-
силати.

З а в м е р л а 
Паша. Нічого не 
каже, тільки ди-
виться в голубінь 
Федосійових очей і 
чекає...

– Ніяких сватів нам не 
треба. Бідний ти, он стільки в 
тебе братів. Який же шматок 
землі тобі припаде? А у нас...

Параска вже нікого не слуха-
ла. Підбігла до Федосія, вхопила 
за руку і майже прокричала:

– Піду з ним. Хоч на край сві-
ту! Бо люблю!

Спантеличені батьки кину-
лись до неї, та дочка і її коханий 
вже й п'ятами накивали.

– Прокляну тебе! Будь ти 
проклята! Щоб ти жила з ним, як 
сорока на тину, – захлиналася 
від люті мати.

Пішла Параска жити до Мар-
ченків. Це було 1911 року. Ніби 
й лагодилося все. Народилося 
двійко дітей – Микола та Марій-
ка. А 1914 року – війна, молодий 
Федосій пішов у солдати. Не за-
барилося здійснення прокляття 

Параскиної матері. Того ж 1914 
року загинув Федосій Марченко.   

Тяжко було Парасці. Бува-
ло, прокинеться серед ночі, і 
така туга, невідступна й болюча, 
огорне душу!.. Немов у сні, про-
мовляла:

– Люблю! Федосію... Люблю!
Зібрала якось Параска не-

хитрі пожитки і перебралася в 
Обознівку. Купила тут хату, жила 
в ній з двома дітками. Згодом її, 
красуню, запримітив місцевий 
пасічник. Пішла до нього, все 
ж легше удвох дітей ростити. А 
через рік – горе, помер і цей чо-
ловік. Така ж доля спіткала тре-
тього та четвертого Параскиних 
чоловіків. Чорною вдовою стали 
звати її.

Минуло майже 10 років після 
того, як Параска покинула бать-

ківський дім, і прийшла до 
неї мати. Переступив-

ши поріг, впала на ко-
ліна:

– Прости мені, 
дочко! Прости, що 
я тебе так благо-
словила. Винна 
я...

П'ятим чоло-
віком Паші став 
Іван. Він любив і 
її, і її дітей. Збу-
дували хату на 

хуторі в Обознівці. 
Стоїть вона і нині 

на вулиці Мирній. 
Міцно вросла в зем-

лю, дивиться великими 
вікнами на білий світ. І три-

має в таємниці все, що знає про 
колишніх господарів.

1941 року Микола пішов на ві-
йну. Коли у 1946-му повернувся, 
обознівці обрали його головою 
сільради. Майже тридцять років 
Микола Федосійович працював 
на цьому посту. І досі люди зга-
дують його як порядну людину, 
компетентного керівника.   

Цю історію розповіла мені 
Олена Миколаївна Горлова, ону-
ка Федосія і Параски Марченків. 
Вона й показала мені знімок, на 
якому – Параска із сином Мико-
лою. Гордістю повниться серце 
за те, що є люди, які пам'ятають 
про своє коріння, бережуть фо-
тографії предків.

 Любов МАЙСТРЕНКО
С. Катеринівка

На знімку: Параска Марчен-
ко із сином Миколою.

«Прости мені, дочко»
Доля людська

З редакційної пошти

Вдячність листоноші Ніні Па-
січник та електрикові ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління» 
Василеві Кривенку висловила у 
листі до редакції «Нашої грома-
ди» жителька Катеринівки Лю-
бов Ковган.

«І в дощ, і в сніг, і в будь-яку 
негоду Ніна Пасічник спішить 

принести нам пенсії, газети, ко-
респонденцію», – розповідаєть-
ся в листі.  

А Василеві Кривенку Любов 
Ковган вдячна за ремонт елек-
трообладнання, яке вийшло з 
ладу. І йому, і Вірі Пасічник вона 
бажає міцного здоров'я, щастя, 
благополуччя, удачі. 

Жителі Володимирівки сумують з приводу смерті односельця 
учасника АТО 

Грабовського
Олександра Григоровича

та висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Старанні, сумлінні

Виконком Катеринівської сільської ради глибоко сумує з при-
воду смерті учасника АТО жителя Володимирівки 

Грабовського  
Олександра Гри горовича

та висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Одним з найбільш часто за-
стосовуваних добрив у садів-
ництві є аміачна селітра, яка 
містить головний живильний 
елемент – азот, який забезпечує 
нормальний розвиток будь-якої 
овочевої або плодової культури. 
У випадку нестачі вмісту азоту 
в ґрунті врожайність рослин по-
мітно скорочується.

Гранули селітри в розсипчас-
тому вигляді мають здатність 
всотувати рідину, яка поступово 
починає злежуватися й утворює 
тверді грудочки кристалів. Тому 
зберігати її слід в сухому,  добре 
провітрюваному приміщенні. 

Добриво пакують у водонепро-
никну упаковку.

Перед тим як додавати амі-
ачну селітру в ґрунт, її потріб-
но подрібнити. Деякі садівники 
взимку розсипають селітру на 
ділянці поверх сніжного покриву, 
оскільки вона здатна наситити 
ґрунт азотом навіть у таких умо-
вах. Завдяки цьому рослини по-
чинають навесні активно рости і 
розвиватися.

Однак використовувати цей 
вид добрив потрібно дуже обе-
режно. Наприклад, при внесенні 
селітри в підзолистий ґрунт його 
кислотність зростає в кілька ра-

зів, що може негативно позначи-
тися на вирощуванні всіх рослин 
на такій ділянці ґрунту.

При надмірному внесенні 
азотних компонентів погіршу-
ються якісні характеристики 
отриманого врожаю, що впливає 
на строк зберігання плодів і ягід, 
їх смакові властивості.

Перенасичення ґрунту азо-
том призводить до затяжного 
росту фруктових дерев восени. 
Це впливає насамперед на їхню 
морозостійкість.

Щоб добитися якісного і по-
вноцінного росту та розвитку 
всіх плодоносних культур, слід 
дотримувати правильного ба-
лансу живильних мікроелемен-
тів у ґрунті.

Про аміачну селітру



Ваше здоров'я
Бережіть серце 

змолоду
Регулярна ходьба – най-

простіша вправа для зміцнення 
серцевого м'яза. Ходіть спокій-
ним розміреним кроком, викону-
ючи по 3–10 тис. кроків на день. 

Мікроелементи в продук-
тах харчування. Намагайтеся 
харчуватися так, щоб серце-
вий м'яз отримував достатньо 
калію, магнію і кальцію. Саме 
вони регулюють серцевий ритм, 
знижують кров'яний тиск, спри-
яють виведенню з організму 
«поганого» холестерину і зайвої 
рідини. Багаті ними сухофрукти, 
каші, картопля «в мундирі», кис-
ломолочні продукти, морська 
риба, хліб з висівками.

Вітаміни групи B – найго-
ловніші вітаміни для серцево-
судинної системи. Вони беруть 
участь у регулюванні скорочень 
серцевого м'яза, знімають спаз-

ми судин, нормалізують поста-

чання серця кров'ю, запобігають 
закупоренню судин. Ці вітаміни 
містяться в темно-зелених лис-
тяних овочах, бобах, рибі, ціло-
му зерні, сої, овочах і фруктах.

Обмеження солі в їжі. Над-
мірна кількість споживання солі 
призводить до затримки води в 
тканинах організму, що сприяє 
підвищенню артеріального тис-
ку і додатковому навантаженню 
на серцевий м'яз. 

Обмеження жирного. Жир-
на їжа сприяє накопиченню 
«поганого» холестерину в кро-
воносних судинах. А вже він 
призводить до утворення атеро-
склеротичних бляшок, які з ча-
сом закупорюють судини. 

Стимулятори нервової 
системи. Популярні зараз 
енергетичні напої і алкоголь у 
великих кількостях призводять 
до зношування серцево-судин-
ної системи. Також варто об-
межити споживання міцного 
чаю, кави та гострих спецій. 

Вітамін C сприяє розрі-
дженню крові. Адже серцю важ-

ко переганяти по судинах за-
надто густу кров. Пийте напої, 
що містять вітамін С, і вживайте 
часник, якщо він вам не проти-
показаний.

Здоровий сон – найкращий 
спосіб боротьби зі стресами, 
які є однією з причин проблем 
з серцем. Прогулянка перед 
сном, провітрювання спальні і 
молоко з медом – найкращі сно-
дійні, причому безпечні.

Їсти масло корисно
Незважаючи на велику кіль-

кість калорій, вершкове масло 
містить багато корисних речо-
вин і вітамінів та допомагає ор-
ганізму залишатися здоровим.

► Вживайте щодня трохи 
вершкового масла. Адже воно 
містить вітаміни А, В, С, D, Е, які 
дуже важливі для здоров'я і кра-
си волосся та шкіри. 

►Саме вершкове масло 
зменшує шкоду продуктів, які 
безпосередньо підвищують хо-
лестерин в крові. 

►Вершкове масло слід 

обов'язково включити в меню 
тим, хто має хронічні захворю-
вання органів шлунково-кишко-
вого тракту. Вітамін А, який міс-
тить масло, допоможе загоїти 
рани і зняти запалення. 

►Вершкове масло дає до-
даткову енергію і тепло, як і 
будь-який тваринний жир, що 
надходить в організм з їжею. 
Щоб не нашкодити фігурі, кіль-
кість вершкового масла на добу 
не повинна перевищувати 30 г.

►У молочному жирі містить-
ся багато триптофану – аміно-
кислоти, яка сприяє вироблен-
ню серотоніну. Тому вершкове 
масло можна назвати однією зі 
складових гарного настрою. Се-
ротонін же зменшує тягу до со-
лодкого і поліпшує сон.

►Молочні жири допомага-
ють клітинам мозку оновлюва-
тися, прискорюють розумові 
процеси і підвищують увагу. 
Важливо включати вершкове 
масло в раціон школярів та лю-
дей, чия праця пов'язана з ак-
тивною розумовою діяльністю.

Готуємо вдома
Аджика без варіння
4 кг помідорів, 1,5 кг пер-

цю болгарського, 3 шт. пер-
цю чилі, 200 г часнику, 200 мл 
оцту 9%, 2 ст. л. солі.  

Усі овочі помити, перець 
почистити від насіння, часник – 
від лушпиння. Перекрутити всі 
інгредієнти через м'ясорубку, 
додати оцет та сіль. Добре пе-
ремішати і залишити на одну 
годину. Потім ще раз перемі-
шати аджику і розкласти в про-
стерилізовані банки, закатати 
та зберігати в темному прохо-
лодному місці.  

Зелена аджика
500 г гострого зеленого 

перцю, по 250 г кінзи (якщо 
любите)  і петрушки, 1 голо-
вка часнику, 1 ст. л. коріандру, 
сіль за смаком.

Зелений перець помити і 
вичистіть насіння. Щоб аджика 
була гострішою – насіння слід 
залишити.  Перець та часник 
перекрутити через м'ясорубку. 
Решітка повинна бути з дріб-
ними отворами.. У суміш до-
дати дрібно порізану зелень, 
мелений коріандр і сіль, пере-
мішати. Розкласти в просте-
рилізовані банки, закатати та 
зберігати в темному прохолод-
ному місці.     

Аджика з базиліком 
та горіхами

300 г свіжого базиліку, по 
200 г часнику і ядер волоських 
горіхів, 250 г перцю чилі, 1 ст. 
л. оливкової олії, по 1 ч. л. со-
євого соусу і оцту, сіль за сма-
ком.

Зелень помити, часник та 
перець почистити. Горіхи тро-
хи обсмажити для аромату. Всі 
інгредієнти пропустити через 
м'ясорубку. Перемішати аджи-
ку, додати олію, оцет та соєвий 
соус. Викласти в стерилізовані 
банки та закрити. Зберігати у 
прохолодному місці.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

14 вересня – не форсуйте 
події, залишайтеся максималь-
но спокійними. Небезпечно пе-
ренапружувати голосові зв’язки 
– можна «зірвати» голос. Нирки 
тримайте в теплі і уникайте про-
тягів. Їжа має бути максимально 
легкою. Тримайте гроші при собі.  

15 вересня – слідкуйте за 
тим, що промовляєте, – всі сло-

ва з часом утілюються в реаль-
ність. Найбільш уразливі горло і 
грудна клітка. Небезпечно кури-
ти. Корисні трав’яні чаї. Добре 
налагоджувати особисті зв'язки.  

16 вересня – можна реалізу-
вати задумане раніше. Уразлива 
периферійна нервова система, 
тому будьте спокійними, не пе-
ревантажуйтеся фізично.   

17 вересня – вас можуть об-
манути, спокусити. Можуть за-
гостритися хронічні хвороби. Їжа 
має бути простою. Корисні каші 

з цільних круп. Утримайтеся від 
будь-якої критики і несправедли-
вих зауважень.  

18 вересня – цього дня до-
бре поліпшувати взаємини в 
сім`ї, вирішувати сімейні чи ро-
динні проблеми і прагнути до 
взаєморозуміння. Вдалий час 
для зачаття дитини. Корисні 
трав’яний чай і натуральні соки, 
овочеві супи і рагу. Вдома не має 
бути конфліктів.

19 вересня – все, що ро-
битимете, робіть усвідомлено, 

не йдіть на авантюри. Період 
активних фізичних вправ. В їді 
прислухайтеся до свого організ-
му. Добре здійснювати будь-які 
дії, що мають на меті позитивне 
завершення.

20 вересня –  не відмовляй-
те в допомозі, якщо вона вам по 
силах. Бережіть себе від стресів 
і нервових зривів. Не рекомен-
дується вживати грубу їжу. Ко-
рисними будуть горіхи, насіння, 
фруктові соки. Попрацюйте над 
розвитком своєї духовності.

«У мене кабаки до червня лежать»
У наших краях цю городину 

рідко називають гарбузом. От і 
жителька Володимирівки Раїса  
Артисюк каже: «кабак», «кабако-
ва каша».    

– Мати, коли пекла хліб, кла-
ла у піч і кабак, – згадала вона 
про своє дитинство, яке припало 
на 1950-і роки. За словами Раї-
си Олексіївни, «печені кабак та  
буряк білий, сахарний» були тоді 
ласощами.

– А як з чоловіком, Петром 
Даниловичем, хазяйнували, то 
засаджували кабаками з десять 
соток, – згадує тітка Рая далі. – 
Ми держали корів, свиней, ку-
рей, качок, ще й бичків брали на 
відгодівлю. Чоловік, його немає 
вже, трактористом працював. Я 
– дояркою.

Нині Раїса Артисюк (хоч і 
здоров'я вже не те, що раніш) 
тримає свиней, курей, качок, 
торік у неї була й коза. Для них 
вона вирощує гарбузи тради-
ційної форми (на знімку). А для 
себе – новомодні гарбузи-гітари. 
Раїса Олексіївна називає їх по-
своєму – «цукіні».

– Кабаки – вони лєчебні, –  
знає жінка. За її словами, вони 
– «і од сахарю, і од почок, од 
багатьох болєзнєй». Раїса Олек-
сіївна варить з них гарбузову 
кашу, використовує як начинку 
плачинд, просто запікає шматоч-
ки в духовці. Дає гарбузи і сестрі, 
яка в місті проживає. Любить і 
гарбузове насіння, та «нема чим 
його лузати», тому сушить його 
для онуки – десятирічної Олі.

Збирає гарбузи Раїса Арти-
сюк, коли у них всохнуть «ніжки». 
На запитання про те, як їх збері-
гати, передусім наголосила, що 
для цього годяться плоди, «які 
не вдаряні і не примерзлі».

– Складаєш їх у погріб чи під 
кровать, там вони й лежатимуть 

до весни чи й до літа, – пояс-
нила. – У мене кабаки до черв-
ня лежать. У них уже й насіння 
проросте всередині, а самі не 
гниють.  

Згадала тітка Рая й про зни-
клий у наших краях такий вид 
гарбузових:

– Вони формою були як гру-
ші. Як висохне така грушка, то 

вже навіки. Ними діти гралися, я 
на ялинку їх чіпляла. У нашому 
селі їх називали талакуцьками. 
Тепер їх немає, вивелися.   

Розповідала це мені Раїса 
Артисюк, показуючи свій го-
род. Він у неї – доглянутий, без 
бур'янів.

– А ось – чорна редька, – по-
казала на грядку. – Люблю їсти її 
із салом і хлібом.

Редьку, подрібнену на тертці, 
тітка Рая не поважає: «не той 
вкус».

– Чорна редька – вона теж 
полєзна, – запевнила. – Помагає 
від кашлю, від простуди.

Як пояснила жінка, для лі-
кування слід вживати сік чорної 
редьки, перемішаний з медом. 
Сік добувається так: пробиваєш 
у редьці дірочку, він і витікає по-
ступово.

За словами господарки, сія-
ти чорну редьку треба у червні. 
Якщо раніше – «піде в стебло».

– Ваш чоловік теж шанував 

чорну редьку? – цікавлюся.
– Ні, редьки Петро Данило-

вич не їв, він ніби панського роду 
був, – усміхнулася жінка. – Лю-
бив сало, м'ясо, яйця.

Є на городі Раїси Олексіївни 
і ремонтантна полуниця. На по-
чатку вересня вона ще плодо-
носить.

– Четвертий рік ця клубніка 
в мене, – розповіла господарка. 
– Цього року вона – не дуже, бо 
поливати треба було, а здоров'я 
– вже не те.

Відзначаю про себе, що 
рослини ці – зовсім у непога-
ному стані, що між ними – ані 

бур'янинки. Поряд квітнуть кра-
сиві жоржини.

– Чи вже заготовили консер-
вацію на зиму? – питаю далі.

– Повен погріб, ще й під 
кроватями, – відповіла жінка. 
– Вася, син, питає мене: «Наві-
що тобі стільки?» Я йому кажу: 
«Хочу, щоб воно було».

Людям роздаю теж. Коли для 
АТО збирають продукти, я теж 
несу. Чим алкоголікам тут роз-
давать, нехай краще там люди 
з'їдять.

(Депутат Катеринівської сіль-
ської ради жителька Володими-
рівки Світлана Ніколаєнко роз-
повідала авторові цих рядків, 
що Раїса Артисюк щоразу, коли 
у село приїздять волонтери, най-
більше з місцевих жителів пере-
дає домашньої консервації на 
фронт.)

Згадала Раїса Артисюк і про 
ось яку кількамісячної давнини 
пригоду у Володимирівці:

– Саме після дощу було. Ви-
йшла я з хати і аж злякалася. У 
дворі – жінка незнайома. Неві-
рна така, брудна, курточка на ній 
засмальцьована, на ногах – чуні 
страшні, мабуть, сорок сьомого 
розміру. Я їй: «Ти скудова?»  А 
вона: «Це моя хата! Я тут десять 
год живу». Бачу, з головою люди-
на не дружить! Я дзвоню сусіду, 
Волошину, у нього номер старо-
сти є. Викликали ми старосту, 
Євенка. Він і забрав приблуду. 
Я їй ще й пиріжків дала, бо голо-
дна ж людина.  Вона їх у конторі 
з чаєм поїла.  Потім її забрали 
діти, вони її уже шукали. А вона 
не  один день бродила по на-
шому селу, просила то хліба, то 
закурить. Невже не можна було 
повідомити старосту? Бачили ж, 
що людина –  непевна.

Віктор КРУПСЬКИЙ

На закінчення номера
Дівчині сниться, ніби вона бі-

жить лісом, а за нею женеться 
чоловік. Дівчина біжить щосили. 
Та чоловік от-от наздожене. Зре-
штою дівчина відчуває, що вто-
милася й кричить:

– Чого ви від мене хочете?!
– Не знаю! – відповідає чоло-

вік, – це ж ваш сон!


