
Наша
№ 12 (80)

П'ЯТНИЦЯ,        
29 березня ’19  

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

ГРОМАДА

Якщо ти хочеш кращого життя собі, своїй ро-
дині, прийди 31 березня на виборчу дільницю й 
проголосуй за того, хто, на твоє переконання, 
вірно служитиме українському народові!

Участь у виборах глави держави – це грома-
дянський обов'язок кожного з нас!

Усі заклади ліцензовано
15 березня розпорядженням 

голови Кіровоградської облдер-
жадміністрації ліцензії на прова-
дження освітньої діяльності на-
дано ліцею «Нова школа» і двом 
дошкільним навчальним закла-
дам - катеринівському та олек-
сіївському дитсадкам. За слова-

ми начальника відділу освіти та 
культури Катеринівської сільської 
ради Яни Циби, надання ліцензії 
освітнім закладам, незалежно від 
форми їх власності, є підтвер-
дженням того, що вони відпові-
дають встановленим у цій сфері 
діяльності державним нормам.

Якщо не підписано 
декларацію з лікарем

Міністерство охорони здо- 
ров'я планує з 1 квітня припинити 
надання стандартної субвенції на 
лікування пацієнтів без деклара-
цій. Однак це не означає, що такі 
пацієнти не зможуть отримувати 
медичну допомогу, пояснюють у 

відомстві. Там же зазначають, що 
не встановлено конткретної дати, 
до якої треба укладати деклара-
цію з лікарем, – це можна зро-
бити будь-коли. Крім того, лікаря 
можна змінювати безліч разів, і 
за це не доведеться платити.

Подяка
      Висловлюємо щиру подяку директору ТОВ «АПК» «Ніка» 

Онулу Миколі Леонідовичу та головному бухгалтеру цього товари-
ства Коваленко Альоні Володимирівні,  директору ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» Кухті Володимиру Валентиновичу, директору 
КП «Обрій» Вітряченку Ігорю Олександровичу за допомогу у підго-
товці та облаштуванні виборчої дільниці.

Голова та члени Обознівської ДВК № 350279

Лісне буде з водою  
У Лісному повним ходом ве-

дуться роботи з облаштування 
центрального водопостачання. 

Минулої п’ятниці наш корес-
пондент застав там робітників 
комунального підприємства 
«Обрій», підпорядкованого  Ка-
теринівській сільській раді, за 
розчищенням вручну півкіломе-
трової траншеї, виритої тракто-
ром. А днями, як повідомив нам 
директор «Обрію» Ігор Вітрячен-
ко, тією траншеєю прокладено 
пластикову трубу, залишається 
під’єднати її до свердловини. 

Про забезпечення ліснянців 
водою із свердловини подбала 
Катеринівська сільська рада, 
передбачивши у бюджеті відпо-
відні кошти. Треба зазначити, 
жителі цього села давно потер-
пають від нестачі питної води. 
Рідину рудуватого кольору, яка 
подається водогоном з напір-
ної вежі, назвати водою можна 
лише умовно, а до свердлови-
ни, яка знаходиться на території 
сільгосппідприємства «Лісне», 

не набігаєшся.
Тому, поки комунальники 

рили центральну траншею, ліс-

нянці теж взялися за лопати та 
заходилися копати траншеї до 
своїх домоволодінь.   

Наші – серед найкращих 
Четверте місце в обласних 

змаганнях з волейболу серед 
школярок посіла нещодавно 
команда ліцею Катеринівської 
сільської ради «Нова школа». 
Вчитель фізкультури Сергій Ві-

тряченко, який тренував дівчат, 
задоволений цим результатом.  

Тим часом почалися облас-
ні змагання з волейболу серед 
хлопців. У них беруть участь і ви-
хованці Сергія Вітряченка.

Щовесни в Україні проводить-
ся акція з благоустрою «За чисте 
довкілля». В її рамках у Воло-
димирівці уже наведено лад на 
території біля медичної амбула-
торії. Участь у прибиранні взяли 
працівники закладу та депутат 
Катеринівської сільської ради Єв-
геній Вітюк. Силами працівників 

Катеринівського та Обознівського 
будинків культури прибрано тери-
торії біля цих закладів, школярі 
потрудилися біля Катеринівсько-
го корпусу ліцею «Нова школа».    

Про те, що ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» недавно 
посадило на громадських землях 
300 дубків, ми уже повідомляли. 

Генеральне прибирання

Усі на вибори!

Незабутня екскурсія 
Минулого понеділка учні олек-

сіївського корпусу ліцею «Нова 
школа» відвідали всесвітньо ві-
дому перлину паркової культури 
«Софіївка», де ознайомилися з 
історією її створення, оглянули 
вражаючі творіння людських рук. 
Побували юні туристи і в уман-
ських катакомбах, через які, за 
переказами, до міста змогли по-
трапити 1768 року гайдамаки, а 
трохи пізніше –  турки.

Відключать електрику 
Кіровоградський РЕМ повідомляє, що у зв’язку з техобслугову-

ванням обладнання 1 квітня не подаватиметься електроенергія в 
Грузьке на вулиці Сабліна, Космонавтів, Мухаметдієва, 4 квітня – в 
Олексіївку, 5 та 8 квітня – у Володимирівку на вулицю Вишневу та в 
Миронівку на вулицю Вишневу, 9 квітня – в Обознівку, 12 квітня – в 
Обознівку на вулицю Польову, 15 квітня – у Володимирівку на вулиці 
Вишневу і Садову.

Над цим питанням задуму-
ється кожен випускник школи. 
Відтак, щоб випускникам легше 
було зорієнтуватися в морі про-
фесій, минулої п'ятниці ліцей 
«Нова школа» взяв участь у 
профорієнтаційному фестивалі 
«ПрофFEST-2019». 

На зустріч з учнями заві-
тали представники восьми на-
вчальних професійних закладів 
Кіровоградської області з пре-

зентаційними та практичними 
майстер-класами. Як написала 
у Фейсбуку директор ліцею Оль-
га Буряк, «ліцеїсти спробували 
себе в ролі перукарів, маши-
ністів електропотяга, слюсарів, 
майстрів декупажу, будівель-
ників, поліцейських та інших». 
За її словами, цікаві завдання, 

приємні сюрпризи, 
креативна подача 
звичних професій 
дали можливість ді-
тям зазирнути за ла-
штунки робітничих 
спеціальностей та 
отримати відповіді 
на свої численні за-
питання.

Директор подяку-
вала всім, хто долу-
чився до організації 
профорієнтаційного 
фестивалю.

Яку професію обрати?

Знову переводимо стрілки
Україна знову переходить на 

літній час. Для цього у ніч з 30 на 
31 березня, о 3-й годині, слід пе-
ревести стрілки годинника на го-

дину вперед. На літній час разом 
з нами перейдуть понад 70 країн 
Європи. Виняток – Ісландія, Росія 
і Білорусь.

З 1 квітня збільшується до-
помога багатодітним сім’ям. Від-
тепер на кожну третю і наступну 
дитину щомісяця виплачувати-
меться по 1700 грн. Виплати здій-
снюватимуться до досягнення 
дитиною 6 років.

Доплата стосується не лише 
тих, хто народив чи народить 
дитину цьогоріч. Кожна сім’я, яка 
має посвідчення багатодітної, 
має змогу з 1 квітня оформити 
додаткову допомогу на дитину. 
Якщо в родині четверо дітей, 
двом з яких ще немає 6 років, 
держава виплатить на кожну з 
них по 1 700 грн. Це додатково 
до щомісячних 860 грн допомоги 

при народженні дитини.
Для оформлення допомоги на 

дитину матері або батькові треба 
звернутися у найближче відді-
лення соцзахисту населення і на-
писати заяву про отримання гро-
шей. При собі слід мати оригінал 
та копію посвідчення багатодітної 
сім’ї, без якого оформити допо-
могу буде неможливо, та свідо-
цтва про народження дітей.

Виплати здійснюватимуться 
через Укрпошту чи уповноваже-
ний державою банк на соціальні 
виплати за вибором сім’ї. Якщо 
сім’я отримує щомісячну допомо-
гу при народженні, вона може на-
дати реквізити банківської карт-

ки, на яку зараховуються 860 грн.
Навіть якщо дитині 5 років, 

допомогу варто оформити – за 
рік держава фінансово підтримає 
сім’ю, надавши безповоротно 
20 400 гривень на третю і кожну 
наступну дитину.

Мета, яку переслідує уряд, 
надаючи фінансову допомогу ба-
гатодітним сімям, – збільшення 
народжуваності. «Це не питання 
одного року, але якщо ми систем-
но ухвалюємо правильні рішен-
ня, то в середній і довгостроковій 
перспективі побачимо результа-
ти», – прокоментував початок ви-
плат прем'єр-міністр Володимир 
Гройсман.

Як отримати допомогу багатодітній сім'ї



2 Наша ГРОМАДА,  29 березня 2019 року

Варто знати

Безпричинно 
зупиняти –  
не можна 

Поліцейський не має пра-
ва зупиняти водія і вимагати у 
нього посвідчення, якщо той не 
скоїв правопорушення.  

Про це йдеться у рішенні 
Верховного суду України за 15 
березня 2019 року.

Предметом судового роз-
гляду став спір між водієм та 
поліцейським. Перший відмо-
вився пред’являти правоохо-
ронцеві водійське посвідчення, 
мотивуючи це тим, що не по-
рушував Правил дорожнього 
руху. За це його було оштра-
фовано на 425 гривні.

Верховний суд визнав те 
стягнення безпідставним і на-
голосив: оскільки патрульний 
не довів того, що водій пору-
шив ПДР, то й вимога показати 
посвідчення була неправомір-
ною.

До уваги 
любителів 

дичини
Відбулося засідання дер-

жавної надзвичайної про-
тиепізоотичної комісії при 
Кіровоградській райдержадмі-
ністрації, на якому затвердже-
но план заходів щодо ліквіда-
ції вогнищ трихінельозу в ряді 
мисливських угідь, в тому чис-
лі – в Овсяниківці, Осикувато-
му та Івано-Благодатному.

Аби запобігти зараженню 
людей, комісія передбачила в 
цьому плані проведення вете-
ринарно-санітарної експертизи 
всієї їстівної дичини, добутої 
на полюванні.

Трихінельоз – поширене в 
тваринному світі паразитарне 
захворювання. Воно переда-
ється і людям, спричиняючи 
тяжкі наслідки, можлива й 
смерть. 

У Грузькому їх полюбили
Перша спроба  
організувати 

українську армію 
106 років тому, 18 березня 

1913-го, зібрані з ініціативи укра-
їнських діячів Галичини збори 
проголосили створення україн-
ського військового товариства 
«Січові стрільці». Незабаром 
стрілецькі товариства швидко по-
ширилися по всій Галичині. Вони 
займалися військовою підготов-
кою української молоді. Появу їх 
передчували російські шовіністи. 
Так, газета «Кієвлянін» писала в 
листопаді 1911 року: 

«Український рух є для Росії 
більш небезпечний, ніж усі інші 
національні рухи, взяті разом… 
Мазепинське питання б'є Росію в 
саму основу їі великодержавнос-
ти. Мазепинський рух намагаєть-
ся зруйнувати національну, куль-
турну, політичну єдність русского 
народу, намагається зруйнувати 
великодержавність Росії. От де 
наша найбільша небезпека. В 
Галичині готується небезпечний 
антирусский осередок, полум'я 
якого може перекинутись по всій 
Малоросії…»

Потім почалася Перша світо-
ва війна, яка перетворила укра-
їнські землі на об'єкт загарбання 
і театр воєнних дій, а українців 
– на учасників братовбивчого 
протистояння. Два військово-по-
літичні блоки – Троїстий союз у 
складі Німеччини, Австро-Угор-
щини та Італії й Антанта у складі 
Великої  Британії, Франції та Ро-
сії –  вели кровопролитну війну за 
українські землі без урахування 
інтересів нашого народу. Та й 
серед учасників національних 
рухів у Галичині та Наддніпрян-
щині не було єдності в питаннях 
щодо ставлення до війни, щодо 
майбутнього України. Але роз-
кол національного руху не зни-
щив ідеї створення самостійної 
української держави. А першою 
спробою організувати українську 
армію було заснування 1914 року 
в Західній Україні Легіону УСС 
(українських січових стрільців 
або «усусів») – українського на-
ціонального військового форму-
вання в складі австро-угорської 
армії, яке розвинуло традиції зга-
даного вище товариства  «Січові 
стрільці». 

Легіон УСС було сформова-
но 1914 року з добровольців, які 
відгукнулися на заклик Головної 
Української Ради створити укра-
їнський підрозділ в австрійській 
армії. Австрійське командування 

спершу не довіряло «усусам» 
серйозних воєнних операцій, не 
маючи впевненості щодо їхньої 
лояльності. Та після кількох вда-
лих боїв «усусів» проти росій-
ської армії їм довіряли найсклад-
ніші завдання.  

Улітку 1918 року «усуси» по-
бували на Єлисаветградщині. Їх 
у наш край прислали австрійці 
для приборкання селянського по-
встанського руху. Але «усуси» по-
ставилися до повстанців лояльно 
і всіляк допомагали їм. Про пере-

бування стрільців в нашому краї 
йдеться у статті Володимира По-
ліщука «Пісня, написана під Єли-
саветградом», опублікованій на 
сайті обласної універсальної нау-
кової бібліотеки ім. Чижевського.  

«Село велике, 
розлоге, посередині 
величезний майдан»

У статті Володимира По-
ліщука є посилання на спога-
ди  січового стрільця Михайла 
Горбового, який 13 червня 1918 
року в складі загону УСС при-
був у Новоукраїнку. «Обідаємо в 
Ново-Українці, – згадував Горбо-
вий. – Це ніби село, хоч має 35 
тисяч мешканців. Від Голти бачи-
мо вже по степу козацькі могили, 
«де колись спочили наші предки 
славні»… З полудня того ж дня 
доїздили ми до Єлисавету. Вже 
здалека мріє місто з копулами 
церков. На двірець заїхали о год. 
5 по полудні при грімких звуках 
орхестри. Зараз-таки мало не 
все місто злягло на двірець поба-
чити «австрійських козаків». Ви-
шкіл У.С.С. зайшов до міста Єли-
савету, Кіш – до Іванівки, а решту 
сотень розміщено по сусідніх 

селах... Згодом Вишкіл У.С.С. пе-
рейшов у волость Грузьке. Село 
велике, розлоге, посередині ве-
личезний майдан, де в неділю 
зраня відбувалися торги, базарі». 

Є посилання на іншого воя-
ка УСС – Йосипа Гірняка, також 
відомого як актора театру Леся 
Курбаса «Березіль».  Це – його 
спогади про перебування «усу-
сів» у Грузькому, про свої від-
відини хутора Надії. За словами 
Гірняка, першою його на хуторі 
зустріла мати Леся Курбаса Ван-

да Янович, яка гостювала у Софії 
Тобілевич, вдови Карпенка-Каро-
го. Вона розповіла, що «усуси» 
часто відвідують хутір, на могилі 
письменника провели панахиду з 
хором та світськими промовами. 
(До речі, як зауважив Поліщук, й 
нині в музеї-заповіднику «Хутір 
Надія» зберігається кілька фото-
графій, на яких Софія Тобілевич 
з онуками та Вандою Янович – в 
оточенні вояків УСС).

«Вояки УСС розквартирову-
валися в околицях Єлисавета 
(Арнаутівка, Масляниківка), у 
селах Грузькому, Карлівці, Со-
колівському (до речі, тут стояв 
підрозділ австрійського архикня-
зя Вільгельма фон Габсбурга, 
племінника імператора Франца 
Йосипа, відомого українського 
патріота й українського ж таки 
поета, званого у війську Василем 
Вишиваним), – йдеться у статті 
Поліщука. – Січові стрільці віді-
грали значну роль в житті нашого 
краю. Вони зустрічалися із селя-
нами, проводили спільні з ними 
мистецькі заходи, ділилися дум-
ками про складну політичну си-
туацію. У їхніх стосунках з місце-
вим людом панувала атмосфера  

довір’я». Наводить Поліщук і такі 
рядки Софії Тобілевич, адресо-
вані «усусам»: «Знайте, що й 
донині сумує за вами село, куди 
внесені вами перші проміння на-
ціонального почуття та освіти, і 
вся інтелігенція степової Украї-
ни...»

Також Володимир Поліщук 
стверджує, що одного з вояків 
УСС – підхорунжого Романа Куп-
чинського – перебування в Грузь-
кому надихнуло на створення 
пісні «Мав я раз дівчиноньку че-
пурненьку».

Цю пісню у радянські часи 
часто крутили по радіо та теле-
баченню. Вона – про невдале 
сватання юнака до дівчини: «По-
силав я старости у неділю, Ду-
мав, погуляємо на весіллі. Мали 
повернутися з рушниками, Але 
повернулися з гарбузами». За-
кінчувалася пісня так: «Думав я 
втопитися з тої злости, Та вода 
холодная ломить кости». Але 
справжня кінцівка була іншою: 
«Щоби врятуватися від спокуси, 
Пішов записався я в усуси. Вже 
про галичаночку не думаю, Бо на 
Наддніпрянщині десять маю». 
Оскільки «усуси» воювали  проти 
росіян, за радянських часів про 
них не згадували. 

Роман Купчинський 
(24.09.1894 – 10.07.1976) відомий 
як український поет, прозаїк, жур-
наліст, композитор, громадський 
діяч. Двадцятирічним він запи-
сався до легіону УСС. З 1915-го 
належав до Пресової Кватири 
(разом із поетами та композито-
рами Л. Лепким, Ю. Назараком, 
Н. Гайворонським, А. Лотоцьким, 
С. Чарнецьким, Ю. Шкрумеля-
ком та ін.) й Артистичної горстки 
УСС, які випускали періодичні ви-
дання, компонували архіви УСС. 
З 1939 Купчинський – в еміграції. 
Він – автор поезій на стрілецьку 
тематику. Його пісні відомі та-
кож в обробках композиторів С. 
Людкевича, М. Вериківського, 
П. Козицького, В. Барвінського, 
М. Колесси, Н. Нижанківського, 
Б. Вахнянина, М. Леонтовича. 
Пісні авторства Р. Купчинського 
в СРСР називали народними. 
У пісенниках вони друкувалися, 
але без слова «стрілець», яке 
замінювали на «козак». Нео-
фіційними гімнами Українських 
січових стрільців були його пісні 
«Ой у лузі червона калина» та 
«За Україну!» 

Підготував  
Віктор КРУПСЬКИЙ 

Минуле

На могилі І. Карпенка-Карого

Про це писала «Зоря комунізму»
А колгосп  і заплатив… 

ПМК-1 тресту «Кіровоград-
спецсільспмонтаж» грубо по-
рушувала правила розрахунку 
з колгоспом імені Горького. Так,  
1 жовтня пересувна механізована 
колона виставила колгоспу раху-
нок за обладнання вартістю 26784 
карбованців, хоча фактично його 
не поставляла. ПМК-1 незаконно 
залучила у свій обіг грошові ко-
шти колгоспу. Так сталося тому, 
що бухгалтерія колгоспу недо-
статньо контролювала фінансові 
документи. Це неподобство ви-
явив районний комітет народного 
контролю. Він оголосив догани ке-
рівникам ПМК-1 та колгоспу. Про 
це повідомила газета у випуску за 
1 липня 1976 року.

Книгу – в поле 
«Турботою про врожай зараз 

живе кожен сільський трудівник. 
Свій внесок у загальну справу 
роблять і культармійці, зокрема 
бібліотекарі району». Так почина-
ється кореспонденція «Книга пра-

цює на врожай», опублікована у 
районці за 8 липня 1976 р. Ідеться 
в ній і про роботу Обознівської бі-
бліотеки. Як розповіла завідувач-
ка цього закладу М. Вітряченко, 
«у польовому таборі тракторної 
бригади діє книжкова виставка, 
один з розділів якої називається 
«За великий хліб 1976 року». Ви-
дання, зібрані в ньому, пропагу-
ють досягнення передових госпо-
дарств республіки». 

Подяка за чуйність 
«Тяжкі хвороби не дозволяють 

мені багат о рухатися. Навіть у 
магазин сходити немає сил. Та на 
допомогу прийшли юні друзі. Учні 
дев’ятого і десятого класів носять 
мені ліки, харчі. Дякую за це Галі 
Майстренко, Тані Моргуль та ін-
шим файним дівчаткам, а також 
педколективу Володимирівської 
школи, який виховує підростаюче 
покоління в дусі поваги до стар-
ших. Г. Ковбасенко, пенсіонерка, 
с. Аврамівка». 

Цього листа опубліковано в 
районці за 20 липня 1976 року.

Пугу – так звати сову, що 
стала майже знаменитістю в 
Катеринівці. Про неї знають тут  
і діти, й дорослі. А ще їм відомо, 
завдяки кому цей екзотичний 
птах прописався в селі. 

– Є цікава інформація для 
вас, – сказав учитель фізкуль-
тури Сергій Вітряченко, коли я з 
ним зустрівся в коридорі ліцею. 
– Дві наші п'ятикласниці вирос-
тили совеня. Хочете з ними по-
спілкуватися?

Звичайно, хочу, інформація 
ж бо й справді цікава.

За хвилин десять до мене 
підходять Уляна Бабій та Ві-
кторія Вінівітіна, й ось що, до-
повнюючи одна одну, розповіли. 

Минулого літа старшоклас-
ник Микита Бутовський підібрав 
на стадіоні совеня, яке ні трима-
тися на ногах, ні тим більше лі-
тати не могло, бо ще й у пір'я як 
слід не ввібралося. Зрозуміло, 
що полишене без чиєїсь опіки 

воно загинуло б, і тому хлопець 
віддав його Уляні.

– Коли я принесла совеня 
додому, воно стало загальним 
улюбленцем, – розповіла дівчи-
на. – Жило в клітці для папуги, 
любило спостерігати за всім, 
що довкола відбувалося, повер-
таючи голову на сто вісімдесят 
градусів. Годували його шма-

точками м'яса.  Тато 
прозвав його Пугу.

Уляні допомагала 
доглядати совеня й 
вчити його літати од-
нокласниця Вікторія. 
Сьогодні вони разом 
після уроків провідують 
птаха, який, опинив-
шись на волі, оселився 
неподалік Уляниного 

будинку.
– Сова 

полює вно-
чі, а вдень 
с п и т ь , 
тому нам 
не завжди 
вдається 
її доклика-
тися, – ка-
жуть дівча-
та. – Інколи 

ж вона нас чує і прилітає, сідає 
нам на руки.  

Сергій ЧОРНИЙ

На побачення з Пугу



Ну, щуко, начувайся!

Для істинних рибалок не іс-
нує сприятливої чи несприятли-
вої погоди, головне – майстер-
ність. В цьому переконаний 
затятий прихильник відпочинку 
з вудкою на ставку генеральний 
директор ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» Володимир 
Кухта. Ось і в ці, ще прохолодні 
березневі дні йому пощастило 
спіймати на катеринівському 
ставку щуку вагою 6,3 кілогра-
ма. Це його власний рекорд, та 
й рекорд ставка теж – більшої 
щуки ще нікому не попадалося 
на гачок в цій водоймі. 

Але тішить Володимира Ва-
лентиновича не стільки розміри 
щуки, скільки те, що тепер у 
ставку на одного хижака стало 
менше.

 – Ми розводимо білу рибу, 
для чого за рахунок підпри-
ємства вже не раз запускали 
малька, – каже, – а кілька ро-
ків тому з водою з інших ставків 
прийшла до нас і щука. Почува-

ється вона тут добре,  їй є чим 
харчуватися. Через неї помітно 
зменшилися запаси плітки, ка-
рася, іншої риби, тож і далі її 
ловитимемо.

На підтвердження «брако-
ньєрства» щуки Володимир 
Валентинович повідомив, що із 
черева шестикілограмової хи-
жачки дістали трьохсотграмо-
вого карася, яким перед тим, як 
потрапити на гачок, вона всти-
гла поснідати.  

І останнє. Часто спійманою 
рибою сім'я Кухтів  ділиться з 
катеринівцями. Це вже стало 
традицією.
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Як відомо, українські селяни 
масово відмовляються від корів 
– роботи біля них багато, а відда-
вати заготівельникам молоко за 
безцінь не хочеться. Та не так-то 
легко відмовитися від домашньо-
го молока! От люди й заводять кіз, 
утримувати яких легше, ніж корів.  

Так вчинили кілька років тому і 
Володимир та Лариса Морозюки, 
жителі Володимирівки. У їхньому 
хліві – дві кози. 

– Мар’янці два роки, вона ско-
ро окотиться, це в неї вже другий 
окіт буде, маю віддати одне з ко-
зенят Вані Скрипці, з його цапом 
злучала козу, – розповіла Лариса 
Морозюк. – А Сливці ще й року не-
має, вона – непарована.

Далі жінка зізналася, що сама 
козячого молока не вживає, а чо-
ловік п’є тільки кисле, свіжого ж і 
бачити не хоче. 

– Зате Єгорушка, внук, дуже 
любить свіже козине молоко, 
– продовжила розповідь Лари-
са. – Каже, що воно смачніше 
коров’ячого. Йому дев’ять років, 
проживає на Житомирщині, вліт-
ку дочка привезе його сюди. Він 
любить напувати кіз, годувати їх. 

Допомагає бабі. Заради внука й 
тримаємо кіз. А поки внук не при-
їде, даю козине молоко качкам, 
курчатам. Може, припече, й сама 
буду пити. Селом молоковоз їз-
дить, люди здають і коров’яче мо-
локо, і козине. По одній ціні. Хіба 
це правильно? На базарі ж козине 
– вдвічі дорожче!

Годують Морозюки кіз сіном та 
соломою.

– Щоб мати сіно, сіємо лю-
церну. Кози добре їдять сіно, а 
солому переводять, – зауважила 
господарка. Також  сказала, що в 
її родині полюбляють шашлик з ко-
зячого м’яса. 

– Тримісячне козеня уже го-
диться для цього, – повідомила. – 
Хоча дехто ріже й раніше.  

Віктор КРУПСЬКИЙ 

Корисне, 
але не всім  

Майже в усьому світі козяче 
молоко вважається ліпшим за 
коров'яче, оскільки воно легше 
засвоюється та містить більше  
корисних речовин. Яких саме?

 Жири. У козячому молоці 

– близько 14 г жиру на 1 л по-
рівняно з 8 – 9 г у незбираному 
коров'ячому. На відміну від остан-

нього, воно не містить аглютині-
нів, а отже, легше засвоюється 
(практично на 100%,  маючи жир-
ність 4 – 4,4%).

 Білки. Білок у козячому моло-
ці легше й швидше засвоюється. 
Теоретично швидший транзит че-

рез шлунок може бути перевагою 
для немовлят і дітей, чутливих до 
білка коров'ячого молока. Козяче 
також має перевагу, коли йдеться 
про алергії, бо містить невелику 
кількість алергенного білку казе-

їну, знайденого в коров'ячому. За 
складом козяче молоко подібне 
до людського.

 Менше лактози. У козячому 
молоці – менша кількість лакто-
зи, ніж у коров’ячому, що важли-
во для чутливих до неї людей. 

Лактоза – це складний цукор. 
Для його засвоєння потрібен 
спеціальний фермент, якого до-
статньо всього у 30% дорослого 
населення. У решти здебільшого 
він припиняє вироблятися в 3–4 
роки. Якщо після вживання моло-
ка у людини з’являються здуття, 
діарея, тяжкість у кишківнику – 
це вірні ознаки непереносимості 
лактози. 

Корисні поживні речовини. 
Козяче молоко містить багато 
кальцію, магнію, фосфору, мар-
ганцю, калію, міді, вітамінів А, В6, 
С, Д, В12. Цей продукт збагачує 
організм повноцінними білками, 
жирами, мінералами та мікро-
елементами, нормалізує обмін 
речовин, що сприяє здоров’ю та 
довголіттю.

 ! Однак, через високий вміст 
у козячому молоці мінералів і 
жирів, людям, у яких нездоро-
ві нирки або сечовивідні шляхи, 
слабкий шлунково-кишковий 
тракт, варто пити його обережно. 
Занадто складним продуктом є 
воно і для засвоєння дітьми до 
року. А от старшим малятам ко-
зяче молоко принесе багато ко-
ристі, якщо, знову-таки, не дава-
ти його забагато і занадто часто. 

Тримають кіз заради внука 

Після нашої розмови Галина 
Семенівна Іванченко, колишня 
працівниця Обознівської сіль-
ської ради, телефонувала мені 
ще кілька разів, щоб продиктува-
ти прізвище колег, яких не назва-
ла при зустрічі. 

– Ви ж тільки не забудьте, – 
просила, – це були хороші люди.  

Слово «хороші» вона вжи-
вала, коли говорила про всіх, з 
ким їй випало трудитися.  Перше 
місце у цьому почесному списку 
вона відвела Миколі Івановичу 
Гребенюку. 

– Дуже хороша була людина, 
учасник війни.

Про Олександра Сидоровича 
Дудку сказала,  що з ним легко 
працювалося. Й пояснила чому:

– Він у нас учився, а ми в ньо-
го, тому ніколи не виникало непо-
розумінь.

Тетяну Олексіївну Борсу, 
якій випало головувати в нелег-
кі дев'яності, назвала золотою 
жінкою за турботу про людей, за 
співчутливість, вміння зрозуміти й 
підтримати. 

Ще Галина Семенівна дуже 
тепло відгукується про Бориса 
Тимофійовича Печеранського, 
Валентину Миколаївну Шульгу, 
Наталію Петрівну Мельник, Віта-
лію Петрівну Марченко, Людмилу 
Степанівну Шапаренко, Тетяну 
Іванівну Забродську (нині – се-
кретар Катеринівської сільської 
ради), Людмилу Андріївну Гон-
чар, Людмилу Іванівну Сапу, Ва-
лерія Семеновича Ларічева, Ва-
лентину Іванівну Шиліну, Марію 
Юхимівну Вітряченко.

– Всі вони заслуговують на до-
бру згадку про них, – сказала.

Сама вона на посаду головно-
го бухгалтера сільради прийшла 
з Володимирівського сільського 
споживтовариства. Було це в да-
лекому вже 1977 році, тож їй до-
бре відомо, як працювалося тоді 
орган місцевого самоврядування.

– Чи багато людей зверталося 
до сільської ради? – перепитує 
Галина Семенівна. – Багато. В 
прийомні дні, і особливо в суботу 
бувало, що приходило по кілька 
десятків відвідувачів. А питання, 
які треба було вирішувати, – від 
спору за межу до конфлікту між 
жінкою і чоловіком. Часто трапля-
лося, що людина заходила, щоб 
просто перепочити, новини по-
слухати тощо.

Чим тільки не займалися тоді 
працівники сільської ради! Стави-

ли на облік військовозобов'язаних, 
видавали паспорти, допомагали 
державі боротися із самогонова-
рінням, виділяли землю під забу-
дову, дбали про виконання доход-
ної частини бюджету тощо.

Багато часу забирала видача 
довідок. Спочатку їх писали від 
руки, потім придбали друкарську 
машинку «Ятрань», яку змінили 
комп'ютери.

Галина Семенівна каже, що 
до дев'яностих років сільська 
рада ніколи не відчувала браку 
грошей. Їх вистачало на все, бо 
і в ті часи рудоуправління добре 
працювало.

– Завдяки цьому підприємству, 
наша сільська рада була другою в 
районі – після Аджамської – само-

достатньою, – пояснює.
Що ж до опіки над багатодіт-

ними сім'ями, одинокими людьми 
похилого віку, то Галина Семе-
нівна ось що розповіла. Вона не 
пригадує, щоб держава призна-
чала фінансову допомогу цим 
категоріям населення. Соціаль-
них працівників, як нині, не було, 
працівники сільради самі ходили 
по домівках, цікавилися умовами 
проживання, ветеранам на свята 
розносили продуктові набори.

– Люди виживали за рахунок 
того, що працювали в колгоспі, чи 
на руднику, тримали живність,  го-
род. Пенсії хоч були й не великі, їх 
вистачало на все необхідне.

За словами Галини Семе-
нівни, фінансові труднощі рада 
відчула на початку дев'яностих. 
Тобто тоді, коли в країні панувала 
тотальна криза неплатежів. Дохо-
дило до того, що навіть заробітну 
плату своїм працівникам видава-
ли продуктами. Але, зізнається, 
трагедії з того не робили. Можли-
во, тому, що відчували підтримку 
колег і вірили в те, що так важко 
буде не завжди.

Великою подією вважає гази-
фікацію Катеринівки на початку 
двотисячних.      

– Коли з'явилася нагода під-
вести природний газ, – розпо-
відає, – ми обійшли всі двори, 
записали бажаючих, потім по-
рахували, на сходці оголосили, 
скільки треба кожному сплатити. 
Люди погодилися. На той час га-
зифікувати населений пункт було 
не просто. А нам це вдалося зро-
бити швидко. І не в останню чергу 
тому, що людям допомагало ру-
доуправління – видавало людям 
безвідсоткові позики. 

Свою трудову діяльність Гали-
на Семенівна закінчувала інспек-
тором з обліку військовослуж-
бовців. До її обов'язків належало 
також діловодство, прописка. Пи-
шається, що допомогла обознів-
цям і катеринівцям замінити старі 
радянські паспорти на нові укра-
їнські. Коли хтось не міг через 
зайнятість забрати фотокартки 
з ательє, сама їздила за ними в 
місто.  

На закінчення нашої розмо-
ви Галина Семенівна зізналася: 
вона вдячна всім, з ким їй випало 
трудитися.

– Бажаю їм усім  миру, добра, 
міцного здоров'я, – додала.

Валерій М'ЯТОВИЧ
На знімку: Галина Іванченко 

(крайня ліворуч) з колегами по 
роботі.

Фото із сімейного альбому 
Г. Іванченко.

«Я працювала 
з хорошими людьми»



Нирки є основним органом 
виділення. Вони очищують кров 
від надлишкової рідини та ток-
синів, підтримують оптимальний 
баланс необхідних речовин у кро-
ві. Нирки – парний орган. Кожна 
складається з 1 млн фільтруючих 
елементів. Важать вони 120–200 
г і за добу фільтрують 2000 л кро-
ві. У світі 1,7 млн людей щорічно 
помирає від гострої ниркової не-
достатності. В Україні 490 тис. 
людей мають хронічну хворобу 
нирок.

Найпоширенішою причиною 
виникнення захворювань нирок 
є розвиток небезпечних мікро-
організмів, що відбувається при 
порушенні обміну речовин, пере-
охолодженні організму, стресових 
ситуаціях, випадкових статевих 
зв'язках та ослабленні імунітету.

Два з трьох випадків ниркової 
недостатності спричинені підви-
щеним тиском та цукровим діа-
бетом. Збільшується ймовірність 
виникнення проблем із нирками, 
якщо людина має надлишкову 
вагу, курить чи зловживає алко-

голем.
На початкових стадіях дуже 

складно помітити хворобу нирок. 
Увагу слід звернути на біль у спи-
ні, який можна сплутати з розтяг-
ненням м'язів. Тому найточніший 
показник збою в роботі нирок – 
біль в животі з обох боків. Також 
насторожити мають набряки ніг, 
погіршення апетиту та слабкість.

Ознаки порушення 
роботи нирок:

1. Прискорене сечовипускан-
ня, припинення виділення сечі, 
скорочення добового виділення 
сечі або збільшення добового 
об`єму сечі. Також можлива зміна 
забарвлення сечі – поява каламу-
ті або домішок крові.

2. Набряки рук, ніг та під очи-
ма (мішки). Щоб перевірити, чи є 
набряки, натисніть на шкіру паль-
цем і різко приберіть його. Якщо 
поглиблення довго не поверта-
ється у вихідне положення, то 
значить у вас набряк.

3. До загальних симптомів, 

що присутні при захворюваннях 
нирок, можна віднести підвищен-
ня температури тіла й артеріаль-
ного тиску, загальну слабкість, 
підвищену стомлюваність, втра-
ту апетиту, схуднення, головний 
біль, спрагу, сухість шкіри і рото-
вої порожнини.

В Україні найпоширенішим 
методом замісної терапії нирок є 

гемодіаліз. Кров людини пропус-
кається крізь спеціальний апа-
рат, який фільтрує її від токсинів, 
шкідливих речовин та виведення 
зайвої рідини. Гемодіаліз необхід-
но проводити пожиттєво тричі на 
тиждень. 

Щоб зберегти  
нирки здоровими:
 зменшити вживання солі 

та не захоплюватися солодкими 
і підфарбованими газованими 
напоями. Ці добавки не засвою-
ються й не використовуються ор-
ганізмом. Тільки перевантажують 
нирки;
займайтеся спортом та 

бути фізично активним (напри-
клад, проходити мінімум 10 тисяч 
кроків на день);
 контролювати рівень цукру 

у крові, зменшити вживання солі 
та прянощів;
 пити ліки лише за призна-

ченням лікаря, уникати самоліку-
вання;
 контролювати артеріаль-

ний тиск;
 зменшити вживання алко-

голю та відмовитися від куріння.

Готуємо у піст
Кілька в томатному 

соусі з овочами
1 кг кільки свіжомороже-

ної (або мойви), 2 цибулини, 1 
морквина, 5–6 ст. л. томатно-
го соусу, 50 г олії, 200 мл води, 
сіль, перець чорний мелений, 
насіння кропу, лаврове листя.

Рибу розморозити, почис-
тити, помити. Цибулю порізати 
півкільцями. Морквину потерти 
на грубій тертці. В каструлю, 
в якій тушкуватиметься риба, 
налити олію, викласти трохи 
цибулі та моркви. Далі виклас-
ти шар риби, посолити, попер-
чити, посипати насінням кропу, 
додати розламаний невеликий 
лавровий листочок. Далі чергу-
вати – цибуля з морквою, риба 
зі спеціями. Останніми мають 
бути морква з цибулею. То-
матний соус розвести водою, 
залити рибу з овочами. Туш-
кувати страву під кришкою на 
малому вогні 1 годину. Смакує 
охолодженою. 

 
Салат із капусти 

з селерою
400 г капусти білокачанної, 

100 г кореня селери, 2 яблука, 
2 ст. л. олії, сіль, 2 ст. л. ли-
монного соку, 1 ч. л. цукру, зе-
лень за смаком.

Капусту тоненько нашат-
кувати, злегка присолити та 
перетерти руками, щоб стала 
м‘якою. Заправити цукром і со-
ком лимона. Дати настоятися, 
хвилин 15–30. Додати нарізані 
соломкою яблука (попередньо 
очищені від шкірки та насіння) 
і корінь селери, подрібнену зе-
лень. Заправити олією і сіллю 
за смаком.

Печиво  
на томатному соці
100 г томатного соку, 4 

ст. л. олії, 3 великі зубці часни-
ку, 50 г свіжого крпоу, 1,5 скл. 
борошна, по 0,5 ч. л. розпушу-
вача для тіста, солі і цукру.

У блендер збити до одно-
рідної рідкої суміші кріп, час-
ник, олію, томатний сік, сіль, 
цукор. У миску насипати 1 скл. 
борошна, змішаного із розпу-
шувачем. Туди вилити рідку су-
міш. Перемішати ложкою. На 
стіл насипати 0,5 скл. борошна 
і викласти на нього м'яке тісто. 
Замісити. Розкачати у тонкий 
пласт і нарізати на квадрати-
ки або формочками. Печиво 
викласти на деко, застелене 
пергаментом. Випікати при 
200–220°C 10–12 хв.
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1 квітнря – День сміху

Ваше здоров'я

Що є почуття 
гумору

За спостереженнями, людям веселої вда-
чі легше жити, їм менше надокучають всілякі 
негаразди, вони навіть в лотерею виграють 
частіше, ніж їхні антиподи. А якщо згадати дав-
ню істину про те, що сміх продовжує життя, то 
нам усім варто замислитися, чи треба постійно 
бути набурмосеними, чи не краще порадувати 
себе і своє оточення сонцесяйною усмішкою. 
Тим більше, що приводи для цього трапляють-
ся, як мовиться, на рівному місці.

Веселу людину не можна не помітити. Ось 
сідаю минулої п'ятниці до автобуса Катеринівка 
– Кропивницький. На сидінні навпроти – симпа-
тична молодиця з підв'язаною рукою – мабуть, 
зламала чи вивихнула. Але увагу привертає не 
її хвора рука, а усмішка: жінка сяє, як соняшник 
в час цвітіння. Водій, збираючи гроші за проїзд, 
намагається жартувати з нею. Виходить це в 

нього трохи неоковирно, але молодиця відпо-
відає теж жартом і на закінчення того їхнього 
діалогу виголошує фразу, гідну, щоб слідувати 
їй: «Моє почуття гумору – моє щастя». Інша б 
на її місці зіпсувала настрій і собі, і водієві, і, не 
виключено, й усім пасажирам, а ця так лагідно, 
так тактовно відповіла «гумористові», що аж 
завидки беруть: і можуть же люди!

Без злого наміру
– Що ж вам таке смішне розповісти? – каже 

жителька Катеринівки, яку прошу щось веселе 
до Дня сміху згадати зі свого життя. 

Вона замислено зводить догори очі, і я вже 
починаю думати, що нічим вона мене не по-
радує. Але я помиляюся, бо жінка відразу ж і 
продовжує:

– Та зі мною постійно щось стається, з чого 
можна посміятися.

– Невже? – прикидаюся Хомою Невірую-
чим, аби тільки заохотити її.

– Я вам правду кажу, – серйознішає жінка. 

– Ось днями поїхала в місто. Щоб з вокзалу 
до центру дістатися, обираю тролейбус, а там 
людей – як оселедців у бочці, ледве втислася. 
Стою й відчуваю, що задихаюся, а тут ще на-
фталін чути, який не переношу. Прошу: «Люди, 
відчиніть вікно, бо в салоні один нафталін». 
Що тут зчинилося!.. Я ж не знала, що пенсіо-
нери сприймуть мої слова на свій рахунок. «Ви 
теж будете пенсіонеркою!» – кричать мені. Я: 
«Та заспокойтесь! Я без злого наміру, в мене 
алергія на нафталін!» Та хіба ж мені повірять? 
Обурюються, неначе я завдала їм смертельної 
образи. Виходжу на наступній зупинці, навіть 
не доїхавши до центру, й раптом такий мене 
сміх розбирає, аж дехто з перехожих озираєть-
ся, мовляв, людям від життя такого плакати 
хочеться, а їй, бачиш, смішно! Але ж я не буду 
всім пояснювати, що зі мною сталося, в яку ха-
лепу вскочила, правда ж?

Я киваю і сміюся, бо добре уявляю ситуа-
цію, в якій опинилася моя співрозмовниця, зо-
всім того не бажаючи.

Сергій ЧОРНИЙ

Мова – про Сергія Охріменка, 
який торік несподівано пішов із 
життя, залишивши по собі добрі 
спогади односельців, колег по ро-
боті. 

Один з тих, кому випало трива-
лий час з ним спілкуватися, – кате-
ринівський пенсіонер Володимир 
Бабій (на фото зліва вгорі).

– Сергій Миколайович був 
людиною обдарованою, – згадує 
Володимир Віліч, – складав ві-
рші, пісні, грав на кількох інстру-
ментах, та найбільше він, мабуть, 
запам'ятався тим, що був люди-
ною веселою, любив жартувати. 
І це попри те, що, як сам наго-
лошував, народився між двома 
сумновідомими особистостями 
– Гітлером (20 квітня) і Леніним 
(22 квітня). Іншим він і не міг бути, 
адже й батько його, котрий пра-
цював у кар'єрі бульдозеристом, 
відзначався вмінням пожартувати, 
когось розіграти.

За словами Бабія, Охріменко 
на різні вигадки був мастак.

– Якось, – продовжує, – прибі-
гає до нас у майстерню Ігор Львов 
– майстром ще тоді працював – 
та й запитує, де Сергій, бо йому 
терміново треба виточити якусь 
деталь. Озираюся: немає Сергія, 
хоч нікуди ж нібито й не виходив. 
Пішов Львов, а він вилазить із 
ящика для стружки. Шукати його 
там нікому в голову не прийшло б, 
адже той ящик геть не великий. А 
Сергій склався, як трансформер, 
ще й кришку закрив, я на ній на-

віть устиг 
п о с и д і т и , 
поки був 
м а й с т е р . 
Той ящик і 
досі стоїть 
у майстерні, 
тож можна 
на власні очі 

пересвідчитися, чи може в ньому 
сховатися доросла людина. 

Ще Володимир Віліч розпо-
вів, що Охріменко так міг скорчи-
ти обличчя, що всі дивувалися. 

Знаючи про це його «хобі», один 
з місцевих підприємців запропо-
нував Сергію послати світлину на 
конкурс жахів – може приз 
якийсь отримає. 

– Сам же під-
приємець його й 
сфотографував, 
– каже мій спів-
розмовник, – а 
коли забирав фо-
токартку з ательє, 

в нього поцікавилися, чи й справ-
ді може людина зробити таке із 
собою. А він їм: «Може ще й не 
таке». Чи надсилали картку на 

конкурс, не знаю, але вона й досі 
зберігається, нагадуючи, якою не-
ординарною людиною був Сергій.

Або ось ще таке згадав Воло-
димир Віліч. Якось хлопці, з якими 
вони працювали, вирішили по-
жартувати над Сергієм Микола-
йовичем. Запитали, чи може він 
одним присідом з'їсти сім склянок 
сметани. Той не вагаючись: «Змо-
жу!» Замовили в їдальні для нього 
сім склянок сметани. Жінка, яка 
була на видачі, щоб не мити потім 
склянки, запропонувала скорис-
татися каструлею. З неї й черпав 
сметану наш герой. Коли скінчив, 
по ньому не було видно, що він 
щось їв. Хлопцям залишалося 
лише потилиці чухати.

– Жарти були йому тільки 
на користь, – додає Бабій. – Він 
швидко освоїв токарську справу, 
міг виточити будь-яку деталь. Хоч 
міг стати й фотографом.

Виявляється, в молодості Сер-
гій Охріменко хотів бути фотогра-
фом і для цього вступив на  курси. 
Практику проходив у Криму, де 
випадково зустрів Юрія Нікуліна, 
відомого по багатьох популярних 
фільмах. Попросив знаменитість 
сфотографуватися разом, йому 
не відмовили. 

– Сергій пишався тим фото, 
– каже на закінчення Володимир 
Віліч.

Ще б пак: не кожному випада-
ло сфотографуватися з кумиром 
мільйонів.

Валерій М'ЯТОВИЧ

Він був веселою людиною

Бережіть нирки!


