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ГРОМАДА

Благовіщення Пресвятої Богоро-
диці – одне з дванадцяти головних 
свят Православної церкви. 

Події Благовіщення описав апос-
тол Лука. У своєму Євангелії він 
повідомляє, що Гавриїл був посла-
ний Богом до Діви Марії зі звісткою 
про прийдешнє народження від неї 
Спасителя світу. Ангел, увійшовши 
до Неї, сказав: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благо-
словенна ти між жінками». Вона ж стривожилась цим словом. 
Ангел їй сказав: «Не бійсь, Маріє! Ти бо знайшла ласку в Бога. 
Ось ти зачнеш у лоні й вродиш сина й даси йому ім'я Ісус. Він 
буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог 
дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над 
домом Якова повіки, й царюванню його не буде кінця». Марія 
спитала: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» На 
що ангел обіцяв таємниче зачаття: «Дух Святий зійде на тебе 
й сила Всевишнього тебе отінить». Марія, побачивши в сло-
вах ангела волю Божу, вимовила дуже значущі слова: «Ось я 
Господня слугиня: нехай зо мною станеться по твоєму слову!» 
Вважається, що в момент виголошення Дівою Марією цих слів 
і сталося непорочне зачаття нею Ісуса Христа.  

Здати зброю
До поліції Кіровоградщини 

громадяни здали майже 140 боє-
припасів, рушницю та саморобну 
холодну зброю. Такі результати  
першого дня місячника добро-
вільної здачі зброї, боєприпасів, 
вибухових матеріалів та спеці-
альних засобів. Місячник трива-
тиме до 30 квітня включно. 

В поліції нагадують, що гро-
мадяни, які добровільно здадуть 
зброю, звільняються від кри-
мінальної та адміністративної 
відповідальності, а зброя, що 
дозволена до реєстрації, а це – 
мисливська та газова, може бути 
за їх бажанням зареєстрована у 
власність.

Президентські вибори: 
що треба для перемоги  

Перший тур виборів прези-
дента України, яких з нетерпін-
ням чекали не тільки в самій 
Україні, а й у багатьох інших 
країнах, відбувся. Результати ві-
домі: із значним відривом пере-
могу здобув шоумен Володимир 
Зеленський. За попереднім, але 
майже остаточним підрахунком, 
він набрав більше 30 відсотків 
голосів. На другому місці – чин-
ний президент Петро Порошен-
ко з показником майже 16 відсо-
тків голосів. Вони й зустрінуться 
в другому турі. За яких умов ко-
мусь із них усміхнеться форту-
на?

Ось як відповіла на це запи-
тання відома соціолог Ірина Бе-
кешкіна. 

За її словами, Петро Поро-
шенко переможе у другому турі 
виборів президента, якщо біль-
шість українців вирішить, що 
його конкурент Володимир Зе-
ленський є невідповідною кан-
дидатурою на цю посаду.  «Біль-
шість громадян має не стільки 
відчувати симпатію до нього, 
скільки вирішити, що Зелен-
ський є невідповідним», – зазна-

чила вона.
Відповідно, скзала вона, щоб 

переміг Зеленський, більшість 
має вирішити, що Порошенко є 
невідповідною кандидатурою. 
При цьому вона наголосила, що 
корупційні скандали, і не тільки 
в оборонці, суттєво вплинули 
на рейтинг чинного президен-
та. «Власне, це основна при-
чина, що чинний президент має 

настільки низький рейтинг, не-
зважаючи на явні досягнення у 
зовнішній політиці країни», – за-
уважила Бекешкіна.

Отже, залишається чекати 
другого туру. Не виключено, пра-
вильно зорієнтуватися виборцям 
допоможуть телевізійні дебати 
між претендентами, якщо такі 
відбудуться. Їх обов'язковість за-
коном не передбачена. 

Не буде в продажу
В Україні заборонили одра-

зу шість лікарських препаратів. 
П'ять із них – вітчизняного ви-
робництва, один – угорського. 
Таке рішення прийняла Держав-
на служба з лікарських засо-

бів та контролю за наркотиками 
1 квітня. 

Під заборону потрапили 
такі препарати: міаксил, мідо-
калм, мідостад комбі, токката та 
толперіл-здоров'я.

Погану новину для багатьох 
одержувачів субсидій повідомив 
нещодавно міністр соцполітики 
Андрій Рева. 

Він заявив про плани держа-
ви припинити надавати субсидії 
людям, які,  користуючись за-
старілими котлами, споживають 
забагато газу. «Ви мене вибачте, 
але 500 кубів на місяць на опа-
лення житла – це круто, – обу-
рився Рева в ефірі однієї з радіо- 

станцій. – Сидіти і чекати, що 500 
кубів держава оплачуватиме, я б 
не радив».

Міністр порадив одержувачам 
субсидій, які мають допотопні 
котли, замінити їх на енерго- 
ефективні з допомогою урядової 
програми «теплих кредитів». Ра-
ніше в Міністерстві соціальної по-
літики запропонували позбавити 
субсидій українців, які не мають 
газових лічильників.

500 кубометрів  – це забагато

«Серця, об'єднані 
любов'ю». Під таким гаслом 
відбулося нещодавно за-
сідання педагогічної ради 
ліцею «Нова школа». На 
ньому розглядалися питан-
ня про підвищення та під-
твердження кваліфікацій-
них категорій (атестацію) 
вчителів Валентини Жарун, 
Людмили Куйди, Володи-
мира Дубаса, Сергія Вітря-
ченка,  Павла Корнєєва, Анни Тітко. Педагоги у ці-
кавій формі розповіли про свій досвід, в тому числі з 

використанням майстер-класів. Усі вони 
успішно пройшли атестацію. Як написа-
ла  директор ліцею Ольги Буряк на сто-
рінці закладу в Facebook, атестація  «ще 
раз довела, що тут працюють таланови-
ті, креативні, мудрі й натхненні майстри 
своєї справи. Ми ще раз переконалися, 
що атестація – це свято великої, щедрої, 
доброї вчительської душі, свято творчос-
ті вчителя!»

Талановиті, креативні, мудрі

Підняли виплати
З 1 березня зросли страхові 

виплати потерпілим від нещас-
ного випадку на виробництві та 
професійного захворювання. Ви-

плати зросли на 5%. Для цього у 
бюджеті Фонду соцстрахування 
передбачили 298,3 млн грн, пові-
домили у прес-службі Фонду.

Газ таки подешевшає
Кабінет Міністрів дозволив 

компанії «Нафтогаз України» зни-
зити ціни на газ для населення з 
квітня 2019 року. Відповідне рі-
шення було прийнято на засідан-
ні 3 квітня. «Якщо кон'юнктура 
газового ринку демонструє зни-
ження цін на газ для промисло-

вості, «Нафтогаз» зобов'язаний 
продавати газ для населення за 
ціною, яка визначається як се-
редньоарифметична ціна газу, 
за якою державна компанія про-
понує газ промисловим спожи-
вачам», – зазначається в повідо-
мленні уряду.

Як голосувала Кіровоградщина
У першому турі нинішніх пре-

зидентських виборів взяли участь 
62 відсотки виборців  Кіровоград-
ської області. Їхні голоси розпо-
ділилися таким чином:  за Воло-
димира Зеленського – 34,52%, 

за Юлію Тимошенко – 18,53%, 
за Петра Порошенка – 11,79%, 
за Юрія Бойка – 8,79%, за Олега 
Ляшка – 8,17%, за Ігоря Смешка 
– 6,28%, за Анатолія Гриценка – 
4,34%.

Середина весни, порівняно з 
бурхливим і активним березнем, 
обіцяє бути спокійнішою за си-
лою сонячної активності. Проте 
очікується кілька серйозних маг-
нітних збурень 12, 23 і 24 квітня. 

Приємна новина: на Великдень, 
за прогнозом, магнітних сплесків 
не очікується, тож свято пройде в 
спокійній геомагнітній обстанов-
ці. Незначні магнітні коливання 
можливі 16, 22, 25 квітня. 

Пацієнти, які не підписали де-
кларацію зі своїм лікарем і потра-
пили до так званого «червоного 
списку», зможуть отримувати 
безкоштовне лікування тільки 
в екстрених і невідкладних ви-
падках. Про це заявила в. о. мі-

ністра охорони здоров'я України 
Уляна Супрун на засіданні уряду 
минулої середи. За її словами, в 
усіх інших випадках ті, хто не під-
писав декларацію, не зможуть 
отримувати допомогу в держав-
них лікувальних закладах.

Тільки в екстрених випадках

7 квітня – Благовіщення

Кабінет Міністрів виділив шко-
лам мільярд гривень: 700 мільйо-
нів гривень – на підключення до 
інтернету, а 300 мільйонів – на 
закупівлю комп’ютерів. Відпо-
відну постанову прийнято на за-
сіданні минулої середи, повідо-
мляє прес-служба Міносвіти.

«Є навчальні заклади, які вза-
галі не мають доступу до інтер-
нету. Наприклад, на Закарпатті 

12,1% таких шкіл, а в Житомир-
ській області – 19,3%. У половині 
шкіл швидкість інтернет-підклю-
чення становить менше десяти 
мегабіт за секунду. Отже там не-
можливо використовувати інтер-
нет для роботи з будь-яким освіт-
нім контентом. Наше завдання 
– провести інтернет у ті заклади, 
де доступу взагалі немає, а та-
кож забезпечити швидкість під-

ключення для інших закладів не 
менше 30 мегабіт, а для опорних 
закладів і великих шкіл – до 100», 
– розповіла міністр освіти і науки 
Лілія Гриневич.

У міністерстві планують 
оснастити школи комп’ютерами з 
розрахунку один пристрій на де-
сять учнів. За словами Гриневич, 
в Україні є 413 шкіл, у яких вза-
галі відсутні комп’ютери.

На комп'ютеризацію шкіл

Магнітні бурі у квітні
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Варто знати

Лише 
за електронним 

рецептом  
З 1 квітня препарати, пе-

редбачені урядовою програ-
мою «Доступні ліки», можна 
отримати тільки за електро-
нним рецептом. Ось як опису-
ється на численних сайтах в 
інтернеті порядок виписування 
таких рецептів та отримання за 
ними ліків.

1. Записуєтеся на прийом 
до сімейного лікаря, терапевта 
або педіатра, з яким підписали 
декларацію. Важливо знати: не 
підписавши декларації з ліка-
рем, не зможете отримати ліки 
за програмою «Доступні ліки»!

2. Лікар проводить прийом 
і виписує рецепт. При випису-
ванні електронного рецепту лі-
кар разом з вами перевіряє, чи 
належить вам номер мобільно-
го телефону, вказаний в декла-
рації. Лікар повинен назвати 
вам код мобільного операто-
ра та останні цифри номера.
Після перевірки номера лікар 
виписує рецепт в електронній 
системі.

3. На мобільний телефон 
пацієнта приходить sms з уні-
кальним номером рецепта 
та кодом підтвердження для 
отримання ліків в аптеці.

4. Зміст sms: «Ваш рецепт:  
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код 
підтвердження: ХХХХ».

5. Якщо є потреба або ви 
цього просите, лікар може роз-
друкувати консультаційний ви-
сновок, де є інформація про 
виписані ліки та номер елек-
тронного рецепта.

6. Ви звертаєтеся до будь-
якої аптеки, яка бере участь у 
програмі, називаєте працівни-
ку  номер рецепта.

7. Працівник пропонує вам 
ліки, які є в аптеці і входять 
у програму «Доступні ліки». 
Завдяки електронній формі 
рецепту інформація  в ньому 
буде правильно прочитана 
фармацевтом.

8. Ви обираєте один із ме-
дикаментів, називаєте чотири-
значний код підтвердження та 
отримуєте свої ліки.

9. Якщо необхідного препа-
рату немає, можете звернути-
ся до іншої аптеки і отримати 
ліки там.

А чи готові виписувати 
електронні рецепти в Катери-
нівській амбулаторії? Як пові-
домив 2 квітня «Нашій грома-
ді» лікар загальної практики 
сімейної медицини Ігор Туров-
ський, в амбулаторії на той час 
ще чекали, поки почне працю-
вати комп’ютерна програма, 
яка дозволяє виписувати такі 
рецепти. За словами лікаря, 1 
і 2 квітня в заклад ще не звер-
талися люди за препаратами, 
передбаченими програмою 
«Доступні ліки».

«Віка – це бджілка…»
Є люди, котрим ніяк не обі-

йтися без сторонньої допомоги. 
Це одинокі немічні старики, тяжко 
хворі, інваліди. В Катеринівській 
громаді ними опікуються соціаль-
ні працівники. 

Про одну з них, Валенти-
ну Шиліну, уже розповідалося 
на сторінках «Нашої громади». 
Своєю сумлінністю Валентина 
Іванівна підкорила підопічних, 
була для них головною опорою, 
союзницею в подоланні щоден-
них труднощів. Але треба було 
доглядати стареньку матір, і вона 
розрахувалася, передавши тих, 
ким щоденно опікувалася, дочці 
Вікторії.

Ось я й домовився з Вікторі-
єю, щоб поговорити, як їй працю-
ється, хто її підопічні.

– Якщо говорити про роботу, 
то вона мені знайома, – каже, – 
адже я від мами багато чула про 
неї, інколи й допомагала. А щодо 
моїх підопічних, то це дуже сим-
патичні люди, з ними мені легко. 

Цікавлюся, що головне в цій 
роботі.

– Мабуть, увага, – відповідає 
Вікторія. – Завжди треба вислу-
хати людину. Всі вони прожили 
життя, в якому траплялося різ-
не – і хороше, і погане, і для них 
важливо поділитися з тобою най-
яскравішими спогадами. 

У цьому я переконуюся, коли 
з Вікторією потрапляю до Олек-
сандри Чельник, яка мешкає 
сама в будинку на вулиці Східній 
у Катеринівці. Жінка з трудом са-
мостійно пересувається, тож со-
ціальний працівник для неї і про-
дукти та ліки купує, і в кімнатах 
прибирає. Прошу її коротко роз-
повісти про себе, та вже невдовзі 
розумію, що коротко не буде.

– Якби про моє життя книжку 
написати, – каже жінка, – можна 
було б Нобелівську премію за неї 
отримати. Буває, як почну зга-
дувати!.. Потім прошу Бога, щоб 
мені нічого в голову не лізло, а 
воно все одно лізе, спокою не 
дає. А Свєта, дочка каже: «Мамо, 
думай тільки про хороше». Я і 
стараюся, але не завжди вдаєть-
ся. Знаєте, в скільки вийшла я за-
між? У вісімнадцять!

– Мабуть, дуже закохалися в 
свого кавалера? – жартую.

– Та де там! Такий кавалер 
був, що хай Бог милує! Ми в Пан-
чевому тоді жили, так він про-
ходу мені не давав. Бувало, я й 
плакала, й мама скаржилася на 
нього в сільраду, а він не відстає, 
повторює: «Я тебе все одно не 
відпущу». Довелося погодитися. 
А через півтора року я забрала 
дочку й пішла 
від нього. Не 
так через нього, 
як через його 
батьків, які всім 
розповідали, що 
я їм не годжуся, 
що я сяка-така, 
різні козні мені 
в л а ш т о в у в а -
ли: наприклад, 
перевіряли, чи 
зможу сама хліб 
спекти. Поки-
нуть мене вдо-
ма з маленькою 
дитиною, а мені 
і на базар треба 
збігати, і води принести, яка була 
не близько. Після пологів минуло 
всього півтора місяця, а від мене 
вже вимагали, щоб я за свекруху 
йшла колгоспні буряки сапати. 
Шість гектарів, уявляєте?!

– То ви знайшли собі іншого 
чоловіка?

– Якого іншого? Того самого! 
Жила в мами, дочка вже бігати по-
чала, і ось якось ми з нею йдемо 
вулице, а він назустріч. Розпитав 
нас, як і що, потім каже, що знову 
хоче з нами жити. Я проти, а до-
чка не відпускає його, плаче. До-
велося поступитися. Переїхали в 
Катеринівку. Він улаштувався на 

руднику, а я санітаркою в місце-
вій лікарні, а згодом перейшла в 
обласну психіатричну лікарню. І 
що може видатися вам дивним, 
жили тепер ми з чоловіком до-
бре, його неначе хтось підмінив, 
і я не можу на нього скаржитися. 
Два роки тому помер.

– А як його було звати?
– Микола. Його тут усі знали.
Тепер ідемо з Вікторією ще до 

однієї її підопічної – Віри Зотової, 
і тут на мене чекає сюрприз: нас 
зустрічає Валентина Шиліна, Ві-
кторії мама, про яку писав у газеті 
рік тому і про яку загдував на по-
чатку. Виявилося, вона сьогодні 
допомагає Вікторії.

А нова моя співрозмовниця 
не така балакуча, як попередня, 
й на те є в неї більш ніж вагома 
причина: жінка не спроможна са-
мостійно рухатися, вже півроку 
прикута до ліжка.

– На городі за щось зачепила-
ся, впала й таз зламала, – жалі-
ється, витираючи сльози.

Їй страшенно образливо, що 
так сталося адже раніше почува-
лася здоровою, допомоги не по-
требувала.

– Ким я тільки не працюва-
ла, – каже. – Навіть вантажником 
працювала. Поїхала на Північ, 
щоб більшу пенсію заробить. 
Заробила 50 тисяч рублів. До 
дев'яностих то були великі гроші. 
Дочка, яка жила (й зараз живе) в 
селищі Новому, написала: «При-
їжджай, мамо, щось будемо з 
тими грішми робить, а то пропа-

дуть». У дев'яносто першому по-
селилася в неї, все було добре, 
навіть працювати влаштувалася. 
Але ж хотілося мати своє житло, 
щоб нікому не заважати. Пішли 
напитувати мені хату. Планува-
ла: куплю хату, на решту куплю 
дітям по машині, собі машину – я 

ж бо ще про особисте життя мрія-
ла. Ніхто не продавав хату, бо не 
знали, що з грошима буде далі. 
Якось приходжу з роботи, а сусід-
ка: «Давай познайомлю з одним 
дядьком – не курить, не п’є, жінка 
десять років як померла». Я нічо-
го їй не відповіла, а наступного 
дня вона привозить того дядька. 
Я подумала, подумала та й пого-
дилася йти до нього в Катеринів-
ку. Було це в дев’яносто п’ятому  
Мені було тоді шістдесят, а йому 
– сімдесят, помер півроку тому. 
Звали його Григорієм Артемови-
чем, а прізвище – Кравченко. Во-
дієм у кар’єрі працював.   

Її очі знову повні сліз. 
– Вже півроку з ліжка не встаю, 

– продовжує, – і якби не соціальні 
працівники, не знаю, що й робила 
б. Вони великі молодці, я їм дуже 
вдячна, особливо Вікі. Віка – це 
бджілка: стає мені погано – вона 
вже біля мене крутиться. Спасибі 
їй за турботу.

Прощаємось. Фотографую 
мою співрозмовницю, а на поро-
зі будинку – ще й Вікторію Хоро-
вець з мамою Валентиною Шилі-
ною, чиїми стараннями одинокі 
старенькі не почуваються само-
тніми, кинутими напризволяще.

Валерій М’ЯТОВИЧ 

Соціальна служба

Втрачене свідоцтво  
про закінчення 9 класів Воло-
димирівської середньої школи 
1994 року, видане на ім'я Ков-
тун Олени Геннадіївни, вважа-
ти недійсним.

Минулої осені не всі, хто в 
Катеринівській об'єднаній 

територіальній громаді претенду-
вав на державну субсидію, змо-
гли вчасно її отримати. Причина 
– районна служба через заван-

таженість вчасно не обстежила 
житла заявників та не передала 
відповідні акти комісії, яка при-
значає субсидію.

– Тепер затримки з вчасним 
обстеженням не виникає,  – каже 
спеціаліст загального відділу Ка-
теринівської сільради Світлана 
Масловська, – адже з першого 
січня цю функцію передано нам. 
Ми самі готуємо документи і від-
возимо в район.  

За словами С. Масловської, 
на сьогоднішній день немає звер-
нень про призначення субсидій, 
які б не були розглянуті. Немає  

й скарг, пов'язаних з отриманням 
субсидії «живими» грішми.

– Хто не отримав субсидію 
разом з пенсією, – зазначила 
вона, – отримав її в Ощадбанку. 
В тому числі й ті наші жителі, які 
через незадовільний стан свого 
здоров'я не змогли поїхати до 
міста, – це за їхніми дорученнями 
зробили інші. 

Світлана Масловська нагада-
ла, що у травні всі  одержувачі 
субсидії повинні звернутися до 
сільської ради (крім тих, хто отри-
мує субсидію на тверде паливо) 
для подачі заяв та декларацій.

Субсидії: всі питання 
вирішуються

За чисте довкілля 
Щовесни в 

Україні проводить-
ся акція «За чис-
те довкілля». До-
лучилася до неї 
й Олексіївка. Учні 
тамтешнього кор-
пусу ліцею «Нова 
школа» на цьому 
тижні протягом 
двох днів прибирали 
пришкільну терито-
рію – замітали, збира-
ли торішнє листя (на 
фото). 

Як уже повідомля-

ла «Наша громада», в рамках ак-
ції «За чисте довкілля» прибрано 
території біля закладів освіти та 
культури в Катеринівці та Обо-
знівці, а ПАТ «Кіровоградське ру-
доуправління» посадило на гро-
мадських землях 300 дубків.

Як працює 
«муніципальна няня»

На Кіровоградщині родини 
зможуть отримувати відшкоду-
вання коштів, витрачених на 
няню, яка доглядає їхніх дітей. 
Про механізм отримання такої 
компенсації повідомила  заступ-
ник директора департаменту 
соціального захисту населення 
Кіровоградської облдержадміні-
страції Надія Кримська. 

«Порядок дуже простий – ця 
сім’я має укласти договір з муні-
ципальною нянею. Послуги мо-
жуть надавати як фізичні особи-
підприємці, так і юридичні особи. 
Але є одне уточнення – у їх сві-
доцтві про підприємницьку діяль-
ність має бути зазначене право 
надавати послуги по догляду за 
дітьми. Основним документом, 
який свідчить про надання таких 
послуг, є договір між родиною та 
такою фіз- чи юрособою», – за-
значила фахівець.

Уклавши з муніципальною 
нянею договір, родина платить 
їй свої кошти. Потім вона зверта-
ється за відшкодуванням коштів, 
які не можуть щомісяця переви-
щувати 1626 гривень на кожну 
дитину.

За словами Н. Кримської, по-
слуга «муніципальна няня» поки 
що не набрала достатньої попу-
лярності в області. На даний час 
відповідні договори уклали всьо-
го сім родин. 

Родина покійного А.С. Гра-
бенка, ветерана рудника вог-
нетривких глин, висловлює 
подяку генеральному дирек-
тору ПАТ «Кіровоградське ру-
доуправління» В.В. Кухті  за 
величезну допомогу в органі-
зації похорону. 
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Про це писала «Зоря комунізму
Жнивували 

Про жнива в колгоспі імені 
Чапаєва розповіла «Зоря ко-
мунізму» у випуску за 29 липня 
1976 року. Герої кореспонден-
ції «Поле окриляє» – досвід-
чені комбайнери Іван Олійник, 
Михайло Філіпов, помічник 
комбайнера Володимир Мат-
ковський. «Своє зобов’язання 
зібрати хліб на 200 гектарах 
і намолотити 5500 центнерів 
зерна обов’язково виконає-
мо», – запевнив  кореспон-
дента газети Іван Степанович 
Олійник. 

Будні дільничного 
Про катеринівського діль-

ничного міліціонера Анатолія 
Федорова розповіла районна 
газета у випуску за 9 вересня 
1976 року. Повідомляється, 
що стараннями Анатолія Ан-
дрійовича в селі організовано 
народну дружину, групу гро-
мадських автоінспекторів. На-
голошується, що «наполегли-
во веде дільничний боротьбу 
з пияцтвом», що він «частий 
гість у сім’ях, де виникають 
сварки», а «в дні зарплати зна-
ходить час прослідкувати за 
роботою магазинів та буфетів 
своєї дільниці, і неприємно бу-
ває прихильникам спиртного 
та  продавцям,  які намагають-
ся виконати план за рахунок 

оковитої, за рахунок сліз дітей 
та матерів».   

Далеко не втекли
У серпні 1976 року в Обо-

знівці обікрали магазин. Це ви-
явили дружинники В. Ткачен-
ко  та  Г. Коваль, які обходили 
село. Не гаючи часу, Григорій 
Дмитрович організував охоро-
ну магазину, а Василь Степа-
нович колгоспною машиною 
помчав до Кіровограда, щоб 
викликати міліцію. Невдовзі в 
Обознівку прибула опергрупа 
на чолі з Василем Стоянов-
ським. Службовий собака взяв 
слід злодіїв. За селом їх і за-
тримали.  Про це розповіла га-
зета за 24 серпня 1976 року.

Розводили мух 
«Господарі деяких будинків 

на вулицях Кооперативній, Ле-
ніна в Обознівці влаштовують 
у своїх дворах справжні зва-
лища різного сміття, не слідку-
ють за чистотою вулиць. Окрім 
того, що ці звалища аж ніяк не 
прикрашають подвір’я, вони 
ще й є місцями розмноження 
мух. Виконкому сільради тре-
ба звернути на це увагу, закли-
кати до порядку недбайливих 
господарів». Цей лист жителів 
Обознівки «Зоря комунізму» 
опублікувала у випуску за 11 
вересня 1976 року.

Гортаючи районну газету 
«Зоря комунізму» за кіль-

ка попередніх десятиліть, звер-
нув увагу на те, що автором ве-
ликої частини статей та заміток 
про Володимирівку є Валентина 
Кондратенко – тамтешня вчи-
телька, активістка. Зацікавив-
шись цією постаттю, я з’ясував, 
що Валентина Павлівна, якої 
не стало кілька років тому, була 
видатною людиною ( її нагоро-
джено орденом «Знак пошани»), 
що односельці дуже тепло відгу-
куються про неї, 
а школярі, аби 
зберегти для на-
щадків пам’ять 
про таланови-
ту вчительку 
і активну гро-
мадську діячку, 
заходилися зби-
рати інформа-
цію про її життя. 
Я вирішив до-
помогти юним 
краєзнавцям і, 
зустрівшись з 
деким зі знайо-
мих Валентини 
Кондратенк о , 
записав їхні свідчення.  

Згадує володимирівська пен-
сіонерка Тамара Волк: 

– Валентина Павлівна вла-
штувалася в нашій школі на-
прикінці шістдесятих, коли я вже 
вчителювала тут, вона молодша 
за мене на десять років. До того 
часу Валентина Павлівна, ви-
пускниця педучилища, устигла 
попрацювати в школі у Долин-
ському районі. Володимирівська 
школа стала її новим місцем ро-
боти завдяки тій обставині, що в 
наші краї направили працювати 
її чоловіка, Миколу Олексійови-
ча. Він спочатку був парторгом 
у ліснянському радгоспі, згодом 
перевівся в колгосп у нашому 
селі. 

Валентина Кондратенко од-
разу зарекомендувала себе як 
обдарований вчитель і органі-
затор. У неї в руках все горіло. 
Я подружилася з нею. Разом 
вступили до педінституту, разом 
їздили на сесії в Кіровоград, у 
консультпункт в Новоукраїнці. 
Я, вчителька української мови та 
літератури, бувала й на відкри-

тих уроках Валентини Кондра-
тенко, яка викладала математи-
ку, алгебру, геометрію, і щоразу 
пересвідчувалася, що моя по-
друга – вчитель від Бога. І поза-
класні заходи вона проводила 
на високому рівні! Не дивно, що 
згодом їй довірили посаду за-
ступника директора школи. Та-
кож Валентина Павлівна багато 
уваги приділяла музею бойової 
слави, яким завідувала (у неї 
там порядок був!), проводила ве-
лику патріотичну роботу з шко-

лярами. Тоді у Володимирівку з 
усього СРСР приїздили колишні 
фронтовики, які визволяли наше 
село. І грузини були. Та хто тіль-
ки не був! Розташовувалися  гос-
ті у Кондратенків, у мене з чоло-
віком, в інших місцевих жителів. 
Досягнення Валентини Павлівни 
на вчительській ниві, у громад-
ській роботі було високо оцінено 
– її нагородили орденом. А вона 
як була скромною людиною, та-
кою й залишалася. Орденом не 
хвалилася.

Ніколи не цуралася вона й 
чорної роботи. Улітку, коли кол-
госп просив у нас, вчителів, до-
помоги, сапала разом з іншими 
буряки, працювала на току. І 
вдома встигала по господарству. 

Ми дружили і працюючи в 
школі, і як вийшли на пенсію. Ва-
лентина Павлівна часто бувала 
в мене удома. Розмовляли, зга-
дували про минуле. Якось вона 
– тоді вже тяжко хворіла – теле-
фонує мені: «Що ви там робите? 
Вареників не хочете?» «Хочу», – 
кажу. Вона: «Тоді місіть тісто, а я 
насмажу капусти, приїду, будемо 

вареники ліпить». Згодом чоло-
вік привіз її до мене, наробили 
вареників. Повечеряли, погово-
рили від душі. 

Швидко хвороба забрала 
Валентину Павлівну, – Тамара 
Волк не може стримати сліз. – Їй 
ще жити та жити б! Дуже, дуже 
хороша людина була.

 Розповідає директор депар-
таменту соціального захисту 
населення Кіровоградської об-
ласної державної адміністрації  
Олександр Догаров: 

– Родом 
я – з Лісно-
го. У 1974 – 
1984 роках 
навчався у 
Володимирів-
ській школі. 
В а л е н т и н а 
П а в л і в н а 
Кондратенко викладала нам 
математику, алгебру, геометрію. 
Як я тепер розумію, виконувала 
свою роботу якісно, професійно, 
тому що на її уроках було цікаво. 
До речі, я мав успіхи з алгебри, з 
геометрії, з фізики, займав при-
зові місця в районних олімпіа-
дах. Коли навчався у старших 
класах, Валентина Павлівна 
була нашим класним керівни-
ком. Інші класи нам заздрили.  А 
вона ставилася до всіх учнів од-

наково добре, нікого не виділя-
ла. І ми її любили – і відмінники, 
і ті, хто вчився на «посередньо» 
та «добре».

На плечах Валентини Пав-
лівни був музей бойової слави. 
До роботи в музеї вона залуча-
ла нас, школярів. Ми були там 
екскурсоводами. З ініціативи Ва-
лентини Павлівни щороку, коли 
наближався День перемоги, пи-
сали вітальні листи ветеранам, 
які брали участь у визволенні 
Володимирівки. Ми запрошу-

вали їх у Володимирівку, і вони 
приїздили, ми їм показували 
село, школу, музей, слухали їхні 
розповіді. Словом, патріотична 
робота в школі була на високому 
рівні.    

А на канікулах ми, володи-
мирівські школярі, їздили на 
екскурсії до інших міст – Києва, 
Львова, Ленінграда. Валентина 
Павлівна Кондратенко теж їзди-
ла з нами, такі подорожі сприя-
ли зміцненню наших стосунків. 
А заробляли на поїздки ми тим, 
що допомагали колгоспу – сапа-
ли буряки, збирали помідори. 

Мені та іншим школярам до-
водилося й бувати вдома у Ва-
лентини Павлівни, тоді її сім’я 
ще не побудувалася і мешкала 
в двоповерхівці для вчителів. За 
яких обставин я бував у вчитель-

ки? Наприклад, коли радгоспний 
автобус не приїздив за нами, 
ліснянськими дітьми, у Воло-
димирівку, а погода не сприяла 
пішому походу у Лісне, то деякі 
вчителі – або Раїса Миколаївна 
Жердій, або Валентина Павлів-
на Кондратенко – брали нас до 
себе додому на ніч.

Я школярем непогано малю-
вав, і Валентина Павлівна взяла 
собі деякі мої твори, пообіцявши 
зберегти їх і показати їх мені, 
коли стану дорослим. 

Про свій орден вона нам не 
розповідала, ніколи його не но-
сила. Я дізнався про нього ви-
падково.

Наш клас був дружним, після 
закінчення школи через кожних 
п’ять років зустрічаємося. Ва-
лентина Павлівна завжди була 
на таких зібраннях. Показувала 
журнал успішності нашого кла-
су, відкривала старе приміщення 
школи, в якому навчалися.  

Буваючи у Володимирівці, я 
щоразу заходив до Валентини 
Павлівни, нам було про що пого-
ворити. Так робили всі мої одно-
класники.

Пам’ятаю останню зустріч 
з нею, вона вже тяжко хворою 
була. Жаль стискав серце від 
того, що не в силах допомогти їй. 

Коли Валентина Павлівна 
померла, на похорон приїхало 
багато її колишніх учнів. Після 
того наш клас збирався ще раз. 
Нинішнього року знову зустріне-
мося. Звичайно ж, підемо до мо-
гили Валентини Павлівни.

Такі вчителі не забуваються. 
Валентина Павлівна нас вчила 
не тільки математиці, вона вчи-
ла нас жити.  

Віктор КРУПСЬКИЙ  
На знімках: вчительки Ва-

лентина Кондратенко (справа) і 
Тамара Волк; 1983 рік, володи-
мирівські школярі у Львові (се-
ред людей, що стоять, Вален-
тина Кондратенко – третя зліва, 
Олександр Догаров – другий 
зліва); Олександр Догаров – на-
чальник обласного департамен-
ту соцзахисту населення. 

«У неї в руках все горіло»

Щоб морква не виросла «рогата»
Щоб уникнути викривлення і 

роздвоєння моркви, слід восени і 
навесні старанно підготувати міс-
це для посадки, а саме: 

● восени добре перекопати 
або переорати (глибиною не мен-
ше ніж на 20 см), щоб не допус-
тити ущільнення верхнього шару 
грунту;

●  навесні ще раз перекопати 
ділянку, додати велику кількість 
піску (в залежності від щільності 
грунту) і внести компост як добри-
ва.

Крім підготовки грунту, для 
отримання рівної моркви в період 

її вирощування слід дотримувати-
ся таких рекомендацій: 

● вносьте гній або курячий по-
слід тільки під культури, що пере-
дують посадці моркви: помідори, 
капусту, картоплю, огірки або ци-
булю;

● дотримуйтеся правильно-
го режиму поливу: поливайте в 

червні і липні, а в серпні  по-
лив припиняйте, не допускаючи 
пересихання і перезволоження 
грядок;

● висівайте насіння так, щоб 
не потрібно було проріджувати. 
Якщо прорідження не уникнути, 
то робити це слід дуже акурат-
но, не пошкоджуючи листя, щоб 

не привернути морквяних мух;
● збирайте урожай своєчасно; 

● висадіть по периметру морквя-
них грядок цибулю, щоб відляку-
вати морквяних мух.

Цінний корм — кропива
► Кропива дводомна є ран-

нім вітамінним кормом для птиці. 
До і під час цвітіння в ній містить-
ся до 4% повноцінного протеїну, 
більше 50 мкг/г каротиноїдів, всі 
вітаміни групи В і вітамін Е, в три-
чі більше марганцю і заліза і в 5 
разів – міді і цинку в порівнянні з 
люцерною. 

► Молода кропива поліпшує 
апетит, підвищує засвоєння по-
живних речовин, стимулює ріст 
і продуктивність птиці. Зеленої 
подрібненої кропиви гусенята 
можуть споживати по 800 г, качки 
та індички – до 100 і кури – до 50 
г на 1 голову на добу.

► Гусенятам і каченятам в 
перший тиждень життя дають по 
20 г кропиви, індичатам – по 10, 
курчатам – по 5, поступово збіль-

шуючи дозу.
Птахівникам відомо, що вве-

дення в раціон молодої кропиви 
оберігає птицю від багатьох за-
хворювань, збільшує несучість, 
поліпшує інкубаційні якості яєць 
курей, качок, гусей, індиків та 
перепілок, тому селяни здавна 
вважали кропиву основним віта-
мінним кормом птиці.

► Молода кропива, завдя-
ки своїм властивостям, сприяє 
кращому засвоєнню поживних 
речовин інших кормів і знижує їх 
витрати на одиницю продукції. 
Рівень біологічно активних речо-
вин в кропиві, як і в інших росли-
нах, залежить від фази вегетації 
і істотно знижується після цвітін-
ня. При цьому кількість кліткови-
ни збільшується. Встановлено, 

що концентрація каротиноїдів в 
зеленій масі кропиви раннього 
збору (весняного) істотно вище, 
ніж осіннього. Тому після цвітіння 
слід збирати тільки верхівки рос-
лини, листя і молоді пагони.

► Для отримання кращого ре-
зультату подрібнену зелену масу 
слід згодовувати птиці відразу 
після її приготування. У селян-
ських господарствах подрібнену 
кропиву курям дають з окремих 
годівниць, а каченятам, гусятам і 
індичатам в суміші з зволожени-
ми висівками або комбікормом.

Корисні поради



В Україні достатньо до-
ступних та корисних овочів. Нам 
постійно радять їсти більше ово-
чів. Але багато людей переконані, 
що це занадто дорого, особливо 
взимку. Але Україна вирощує влас-
ні овочі й фрукти, які можна купити 
в кожному місті та містечку. 

Морква: джерело каротиної-
дів (провітаміну А, потрібного для 
зору, імунітету, краси шкіри і бо-
ротьби з вільними радикалами). Її 
можна їсти сиру, запікати, тушкува-
ти, додавати до каш, супів, солод-
кої та несолодкої випічки.

Буряк: джерело бетаїну – спо-
луки, яка потрібна для правиль-
ного обміну жирів. Поєднується з 
горіхами, чорносливом і яблуками, 
його можна пекти, готувати на пару 
і чавити з нього сік.

Коренеплоди селера і пас-
тернак містять клітковину інуліну. 
Розрекламований батат (солодка 
картопля) дорогий (від 100 грн/кг) 
не здоровіший за запечені з олією 
моркву, картоплю, пастернак і се-
леру, тож не переймайтеся.

Цибуля, в тому числі порей і 
зелена. Це джерело олігосахари-
дів, дуже корисних для кишкової 
мікрофлори. Печінка теж подякує 
– адже в цибулі багато сірковміс-
них сполук, а сірка потрібна нам 
для синтезу глутатіону (борця із 
вільними радикалами і отрутами). 
Важливо, що цибуля так само по-
живна, якщо її їсти печену чи туш-
ковану, а не свіжу. Цибуля дружить 
із супами, несолодкими запіканка-
ми, іншими овочами та кашами. 
Пребіотики в капсулах замінять 
запечені зі спеціями, часником та 
олією селера та порей.

Гарбуз. З нього отримуємо ка-
ротиноїди, насіння та соковиту се-
рединку, з якої готують супи, каші, 
оладки, запіканки та печиво.

Капуста – це скарб, як і решта 
її хрестоцвітих родичів. Білокачан-

на капуста багата на кальцій, який 
добре засвоюється, а її сірковміс-
ні сполуки активують печінкову 
систему знешкодження. Квашена 
капуста містить ще й молочну кис-
лоту (пребіотик) та молочнокислі 
бактерії (пробіотик), тобто ще ко-
рисніша за сиру. А броколі справді 
дещо поживніша за білокачанну 
капусту, але ця різниця не така 
принципова.

М'ясо – краще свіже.  Коли 
плануєте раціон – обирайте про-
дукти в їхньому первісному вигля-
ді. Не перероблені, як ковбаса чи 
сосиски. Чим менше переробле-
ний продукт, то менша додана вар-
тість (менше платите) і більша по-
живна цінність (менше хворієте).

100 г навіть добірної яловичи-
ни, в якій багато заліза, цинку та 
незамінних амінокислот, карнітину 
і таурину, коштує менше ніж 100 г 
сосисок.

Риба – корисно і не настільки 
дорого, як звично думати. Це голо-
вне джерело всіх омега-3 поліне-
насичених жирних кислот. Спожи-

вання риби, а не добавок, знижує 
ризик деменції, серцево-судинних 
хвороб та хронічного запалення. 
Достатньо їсти рибу двічі на тиж-
день. Одна велика порція риби 
обійдеться вам співмірно із пачкою 
цигарок і кавою, от тільки цигарки 
здоров'я не додадуть.

Обирайте скумбрію, хек і осе-
ледець, а не лосося. Не бійтеся 
свинцю та миш'яку – в цих видах 
риби їх не так багато, як в лососі, 
тунці. Тільки оселедець слід брати 
не солоний, а заморожений.

Пам'ятайте, що «здорове хар-
чування», це не завжди розкру-
чені та дорогі продукти, а рідні та 
доступні сало, яйця, смородина, 
гречка, гарбузи, оселедці, льняне 
насіння та інші.

Нездорова їжа більш доступна 
передусім фізично, а потім еконо-
мічно. Простіше купити шоколад-
ний батончик, аніж курагу, хоча 
кілограм батончиків дорожчий за 
кілограм кураги. Тож слід зміню-
вати свої пріоритети. Здорова їжа 
– доступна.

Готуємо у піст
Картопляно-гречаний 

пиріг
Тісто: 200 мл води, 300 г 

борошна, 20 г свіжих дріжджів, 
по 2 ст. л. олії і цукру, 1/2 ч. л. 
солі. Начинка: 1 скл. гречки, 
600 г картоплі, 200 г цибулі, 
150–200 г сирої і копченої під-
черевини (бекону, грудинки), 
3–4 зубчики часнику, сіль, чор-
ний мелений перець – за сма-
ком, 1 яйце для змащування 
пирога.

Із вказаних інгредієнтів за-
місити тісто, накрити рушником 
і поставити в тепле місце на 
40–50 хв. Для начинки гречку і 
почищену картоплю відварити 
у підсоленій воді. З картоплі 
злити воду і пом’яти на пюре. 
На суху розігріту сковороду ви-
класти підчеревину, порізану 
дрібними кубиками або солом-
кою, і, помішуючи, смажити до 
рум’яної скоринки, щоб добре 
витопився жир. Додати порі-
зану кубиками цибулю і також 
її злегка підрум’янити. Потім 
додати часник, сіль, перемі-
шати і через 1 хв. відставити 
з вогню. З'єднати пюре, від-
варену гречку і піджарку. По-
перчити, при потребі досолити 
і ретельно перемішати. Тісто 
трохи обім’яти і на присипаній 
борошном стільниці розкачати 
в круг. На середину тіста ви-
класти начинку. Тісто зібрати 
досередини і щільно зліпити 
його краї. Зверху тісто з на-
чинкою притрусити борошном 
і трошки приплюснути. Потім 
пиріг обережно перекласти у 
форму, змащену олією, злі-
пленими краями тіста донизу. 
Пиріг розрівняти, наколоти 
виделкою і змастити збитим 
яйцем чи жовтком. Випікати у 
духовці при 190°С 50 хв. По-
давати гарячим зі сметаною 
чи грибною підливою, гарно 
смакує з борщем, капусняком. 
У пісному варіанті в пиріг не 
кладуть підчеревину, а цибулю 
обсмажують на олії.  

 Цукерки 
із сухофруктів 

По 150 г кураги і родзинок, 
100 г чорносливу, 200 г волось-
ких горіхів, 1 лимон середнього 
розміру, 3–4 ст. л. меду, коко-
сова стружка. 

Сухофрукти залити окро-
пом на 10 хв. Потім воду злити. 
Сухофрукти викласти на папе-
ровий рушник, щоб вони трохи 
обсохли. Лимон помити, на-
різати невеликими шматками. 
Сухофрукти змішати з горіхами 
та лимоном і пропустити через 
м’ясорубку. Потім додати мед 
і все добре вимішати ложкою. 
З отриманої маси сформувати 
невеликі кульки і обваляти їх в 
кокосовій стружці.
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Ваше здоров'я

Незвичайного, як для села, 
собаку – російського тойтер’єра –  
має володимирівська родина На-
вроцьких. Незвичайність – у його 
мініатюрних розмірах.

Почувши від Тетяни Навроць-
кої, що звати собаку Сімою, я ви-
словлюю здогад, що це – сучка.

– Дівчинка, – поправляє  Тетя-
на. – Їй два роки. Свекруха купи-
ла в Кривому Розі і віддала нам. 
Не каже, скільки заплатила. Ми 
дізналися з інтернету, що коштує 
той не менше чотирьох тисяч гри-
вень. Тепер Сіма важить два кіло 
сімсот грамів. А як вона в нас по-
явилася, то важила кіло сімсот. Ми 
її в хаті тримаємо, купаємо. Дочка, 
їй шістнадцять років, раніш котів 
панькала, тепер – Сіму.

– Де ж коти поділися? – питаю.
– Пропали, бо старі були, – по-

яснює Тетяна. –  А одного завезли, 
бо курчат їв. Більше сорока з’їв.

– Сіма – така гарненька! – 
каже Олена, Тетянина дочка (на 
знімку). – Але її треба берегти від 
великих собак, бо можуть пере-
кусити. Тому й тримаємо її в хаті. 
Сіма любить сидіти на підвіконні 
і спостерігати за тим, що відбува-
ється надворі. Як побачить кота – 
гавкає. 

За словами Навроцьких, 
оскільки у Володимирівці для їх-
ньої Сіми немає гідного кавалера, 
вона до цих пір – незаймана. 

На  запитання, яким стравам 
надає перевагу їхнє диво, Тетяна 
каже: 

– Любить капусту – і сиру, і з 
борщу. А ще – моркву, огірки. 

– І яблука, – доповнює матір 
Олена. 

Є у Навроцьких ще один со-
бака, теж невеличкий. Звати його 

Кнопиком, він – суміш пекінеса 
і дворняги.  Собачка – дуже ро-
зумний, супроводжує Тетяну в 
сільський клуб, це її місце роботи. 
Поки господарка там працює, він 
стереже клуб ззовні. 

– Буває, Кнопик й сам ходить 
до клубу, – каже Олена. 

Сфотографуватися Кнопик не 
дається – з характером пес.

Віктор КРУПСЬКИЙ

Сіму бережуть від випадкових зв’язків, 
а Кнопик сам ходить до клубу

Російський тойтер’єр (або про-
сто російський той) відноситься до 
декоративних собак. 

На початку XX століття в Росії 
дуже популярними були англій-
ські тойтер’єри. Проте в 1920-і 
–1950-і роки племінне розведен-
ня тойтер’єрів майже не велося 
через їх причетність до аристо-
кратії. Тому кількість тойтер’єрів 
скоротилася до критичного рівня. 
Із середини 1950-х років, після 
смерті Сталіна, радянські кіноло-
ги, відчувши загальнополітичну 
відлигу, взялися за створення по-
роди декоративних собак, поді-
бних до тойтер’єра.  І отримали 
породу, відмінну від англійського 
тойтер'єра з багатьох принципо-
вих позицій. Так було виведено 
російського тоя.

1966 року в Москві створено 
Національний клуб породи росій-
ський тойтер'єр. Наступного року 
відбулася Всеросійська виставка 
тойтер'єрів. 2006 року Міжнарод-
на кінологічна організація ухвали-

ла рішення про умовне визнання 
породи. Остаточне її визнання від-
будеться не раніше 2016 року.

Російський той – надзвичайно 
енергійний і грайливий собака, 
дуже відданий господареві. Від-
мінно ладнає з усіма оточуючи-
ми. Схильний до стресів, тому 
його протипоказане товариство 
дуже галасливих  дітей. Тойтер'єр 
–  типовий «дзвінок». При своїй 
«іграшковій» зовнішності собака є 
тер'єром, і, як і всі тер'єри, харак-
теризується яскраво вираженим 
темпераментом; деякі представ-
ники породи можуть бути занад-
то «характерними» і потребувати 
дресирування, в іншому разі ви-
ростуть злісними.

Тойтер’єрів слід оберігати від 
контактів з собаками великих по-
рід, оскільки той не сприймає 
себе дрібнішим перед більшим 
суперником. Той може викликати 
«помірятися силою» пса набагато 
більшого від себе, тим самим на-
ражаючи себе на небезпеку.

Не відчувають своєї 
мініатюрності

Здорова їжа – доступна
Існує міф, що правильно харчуватися – це обов'язково дуже 

дорого. Звісно, у величезному асортименті фруктів, овочів, 
риби або горіхів є багато дійсно дорогих пропозицій. Але не 
настільки, щоб ми споживали батон, дешеву ковбасу, кетчуп, 
горілку, думаючи, що все буде добре. Не буде. Тож зруйнуймо 
кілька міфів щодо високої вартості здорового харчування!

Не очікували!
Творчо поставилися до від-

значення улюбленого всіма свята 
– Дня сміху – в ліцеї «Нова шко-
ла». Вчителі та учні демонструва-
ли своє вміння жартувати, вига-
дувати різні ситуації, аби підняти 
настрій одні одним. Наприклад, 
в Катеринівському корпусі ліцею 
вчителі на перший урок прийшли 
не в свої класи. Як повідомила у 
Фейсбуці Зіна Сайченко, учні не 
очікували таких змін і були неаби-
як здивовані. Коли ж зрозуміли, з 
чим це пов'язано, охоче долучили-
ся до запропонованої гри.

Запрошує 
університет
Лише 8 днів лишилось до 

очного туру Всеукраїнської олім-
піади з фізики Одеського на-
ціонального університету імені  
І. І. Мечникова, що відбудеться 
13 квітня в 12.00 за адресою вул. 
Пастера 42, в м. Одесі. Учасники 
очного туру зможуть отримати 
до 20 додаткових балів до ЗНО 
з фізики при вступі до Одеського 
національного університету іме-
ні І. І. Мечникова.

Щоб встигнути взяти участь в 
олімпіаді необхідно до 12 квітня 
включно надіслати на електро-
нну пошту phys@onu.edu.ua 
розв"язок завдань заочного туру 
разом з анкетою, що розміще-
ні на сайті олімпіади http://phys.
onu.edu.ua/uk/olimpiady . Додат-
кова інформація на сайті та за 
тел. 0487236212

Одеський національний уні-
верситет імені І. І. Мечникова 
входить в десятку кращих за-
кладів вищої освіти України, є 
признаним лідером з фізико-
математичних, природничих та 
гуманітарних наук в Східній Єв-
ропі.


