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ГРОМАДА
З Великоднем!

Шановна громадо!
Воскресіння Христове – це свято свят. 

Цього дня серця всіх християн сповнюють-
ся безмежною радістю. Це свято виводить 
нас за рамки суєтної буденності, єднає нас із 
Творцем.

Попросимо ж цього дня у Господа благо-
словення на багато літ! Нехай Великдень до-
дасть сили кожному з нас і всій Україні для по-

долання випробувань, яких так багато випало 
на нашу долю в останні роки! Нехай не буде у 
наших серцях місця для розчарування і недо-
брих помислів! Бажаємо усім міцного здоров’я, 
миру, достатку й Божої ласки. 

Христос Воскрес! 

Працівники ПАТ 
«Кіровоградське  рудоуправління»

Кліщі активізувалися
З початку нинішнього року 

до травмопунктів лікувально-
профілактичних закладів тільки 
Кропивницького звернулася вже 
31 особа, що постраждала від 
укусу кліща. Це значно більше, 
ніж було зафіксовано за відповід-
ний період минулого року. Якщо 
вчасно не звернутися до лікаря 
та не вжити відповідних заходів, 
можна захворіти на хворобу Лай-
ма, яка вражає шкіру, опорно-ру-

ховий апарат та серце. Фахівці 
нагадують, що в природі сезонна 
активність кліщів спостерігаєть-
ся з березня по листопад та має 
два виражених піки активності в 
квітні – травні та серпні – вересні. 
Кліщі можуть нападати на люди-
ну у будь-який час дня і ночі та за 
будь-якої погоди, що треба вра-
ховувати плануючи прогулянки 
та відпочинок на свіжому повітрі.

Відкрили без «помпи» 
Катеринівська медична ам-

булаторія перебралася в новий 
будинок на вулиці Польовій в 
Обознівці, зведений відповідно 
до урядової програми за кошти 
державного та місцевого бюдже-
тів на умовах співфінансування. 
Відкрили нову амбулаторію без 
участі обласного начальства.  

– Працюється тут комфортно, 
– каже лікар загальної практики 
сімейної медицини Ігор Туров-
ський. – Ще трохи чутно свіжими 
фарбами, але з часом запахи, 
звісно ж, вивітряться. До речі, 

після будівельників у цьому при-
міщенні добре потрудилися пра-
цівники фірми, яка спеціалізуєть-
ся на прибиранні приміщень. Чи 
виписуємо вже електронні рецеп-
ти? Ще ні, чекаємо, поки прове-
дуть інтернет. 

Тим часом у приміщення в Ка-
теринівці, яке донедавна займа-
ла медамбулаторія, перебралася 
сільська рада. 

Фоторепортаж з нової амбу-
латорії – в наступному номері 
«НГ».

Наступний Президент України 
– Володимир Зеленський

Володимир Зеленський переміг у другому турі виборів пре-
зидента України.  

Зарплата і соцдопомога – 

одночасно
У період стажування зареє-

стрований безробітний продо-
вжує отримувати допомогу по 
безробіттю, якщо строк її виплати 
не закінчився. Про це нагадують 
у Кіровоградському обласному 
центрі зайнятості. Тут зазнача-
ють, що стажування є одним із 

різновидів професійного навчан-
ня зареєстрованих безробітних, 
а тому держава підтримує тих, 
хто прагне набути практичних 
умінь і навичок для виконання 
професійних обов’язків за про-
фесією або на посаді, на яку він 
претендує. 

Бо чисто там, де не смітять 
Минулої суботи, в День довкілля, вчителі ліцею 

«Нова школа» упорядкували територію пляжу в Кате-
ринівці. 

– Вдячні працівникам комунального підприємства 
«Обрій» та його директору Ігорю Вітряченку, ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління» за допомогу в про-
веденні цієї екологічної акції, – каже директор ліцею 
Ольга Буряк. – А за людей, які приїздять на пляж і піс-
ля відпочинку «забувають» прибрати після себе, – со-
ромно.  

У відставку йдуть не всі

Голова Кіровоградської об-
лдержадміністрації Сергій Кузь-
менко на позачерговій сесії об-
лради, яка відбулася 23 квітня, 
закликав голів райдержадміні-
страцій добросовісно виконувати 
службові обов’язки, поки замість 
них на ці посади не призначать 
інших людей. 

Що ж стосується себе, по-
садовець заявив, що теж чесно 
служитиме громаді, поки ново-
обраний Президент України не 
знайде йому заміну. Сергій  Кузь-
менко запевнив, що прийде на 
представлення свого наступника 
і побажає йому успіхів.

Тим часом заяви про відстав-
ку подали голова Миколаївської 
ОДА Олексій Савченко, голо-
ва Закарпатської ОДА Геннадій 
Москаль, голова Львівської ОДА 
Олег Синютка.  Про те, що звіль-
ниться після інавгурації Володи-
мира Зеленського, заявив голова 
Тернопільської ОДА Степан Бар-
на.

Інавгурація Президента має 
відбутися не пізніше 3 червня.

Задля здоров'я нації
Тютюнові вироби з різними 

смаковими добавками приваблю-
ють більше курців, а тому мають 
бути забороненими. Такого ви-
сновку дійшли днями члени Ко-
мітету з питань охорони здоров'я 
Верховної Ради. Вони наголошу-

вали на тому, що добавки «спри-
яють поширенню такої шкідливої 
звички як куріння, серед жінок і 
підлітків». Остаточне рішення з 
цього питання має ухвалити пар-
ламент, якому направлено відпо-
відний законопроект.
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Варто знати
Донор має 

право… 

Щоразу, здаючи кров, ряту-
єш чиєсь життя. За раз можна 
здати 470 мл крові. Це – деся-
та частина від усієї крові в ор-
ганізмі.

Регулярно здавати кров –  
корисно для здоров’я. Таким 
чином поліпшується кровотво-
рення, виводиться з організму 
надлишок заліза, який може 
викликати онкологічні та сер-
цеві патології. Крім того, сти-
мулюється імунна система, 
зменшується навантаження на 
печінку та селезінку. Ще один 
великий плюс – в здатності 
організму донора протистояти 
надмірним кровотечам та зна-
чно швидше відновлюватися 
після них.

І все ж лікарі не рекоменду-
ють здавати кров частіше 4 – 5 
разів на рік. Бажано протягом  
двох днів до здачі не наванта-
жувати себе фізичною працею, 
не їсти жирного та смаженого. 
Категорично забороняється 
вживати спиртне напередод-
ні та в день здачі крові. Після 
здачі крові слід декілька днів 
вести спокійний спосіб життя, 
гарно відпочити.

Донором може стати кож-
ний громадянин України, яко-
му виповнилося 18 років та 
який пройшов медобстеження 
(за відсутності протипоказань, 
визначених Міністерством охо-
рони здоров’я України).

Держава забезпечує до-
нора двома вихідними днями, 
безкоштовним сніданком та 
обідом або еквівалентною гро-
шовою винагородою. Безпо-
середньо перед здачею крові 
донор безкоштовно проходить 
медобстеження. Про зарплату 
за ці дні непокоїтися не варто, 
середній заробіток зберігаєть-
ся. Студент має право на пре-
мію у розмірі 25 відсотків від 
стипендії, цю допомогу має ви-
платити навчальний заклад.

Звання Почесного донора 
України присвоюють, якщо лю-
дина безоплатно здасть кров 
у кількості 40 разових макси-
мальних доз, незалежно від 
періодів часу між здачею крові. 
Такі особи отримують відповід-
не посвідчення, їм вручається 
нагрудний знак «Почесний до-
нор України».

Почесні донори мають 
право на безкоштовне і поза-
чергове зубопротезування у 
державних закладах охорони 
здоров’я, на першочергове 
придбання ліків з 50-процент-
ною знижкою, на безкоштовне 
отримання донорської крові 
для особистого лікування, на 
позачергове придбання путів-
ки для санаторно-курортного 
лікування за місцем навчання 
або роботи, на позачергове 
лікування у закладах охорони 
здоров’я, на позачергове за-
безпечення протезами, на ви-
користання відпустки у зруч-
ний для себе час, на надбавку 
в розмірі 20% до мінімальної 
пенсії, що нараховується за 
віком, на пільгові кредити для 
будівництва житла.

Експеримент обернувся 
планетарною катастрофою 

33 роки тому, у ніч 26 квітня 
1986-го, сталася катастрофа, 
наслідки якої відчуваємо донині, 
– аварія на Чорнобильській АЕС. 

Тієї ночі інженери прово-
дили на четвертому реакторі 
ЧАЕС експеримент – вимкнули 
струм до окремих систем, щоб 
з’ясувати, як працюватиме реак-
тор у разі припинення живлення. 
Інженери не знали, що реактор 
уже працює нестабільно. Ви-
мкнення струму сповільнило 
роботу турбін, які подавали на 
реактор воду для охоло-
дження. У меншій кіль-
кості вода стала швид-
ко випаровуватись, що 
призвело до підвищення 
тиску всередині реакто-
ра. Коли інженери зро-
зуміли, що відбувається, 
і спробували вимкнути 
реактор, було надто піз-
но. Паровий вибух зірвав 
дах реактора, відкривши 
повітрю його активну 
зону. Двоє працівників 
загинули одразу, а вітер 
роздмухав пожежу, що 
потім палала десять днів. Хмари 
радіоактивного диму й пилу роз-
несло по всій Європі. Тим часом 
до реактора поспішали перші 
ліквідатори.

До ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС залучили 600 тисяч лю-
дей. Були серед них і працівники 
Кіровоградського рудоуправлін-
ня Геннадій Кушніков, Віктор Го-

лубець, Микола Савочкін.  
Розповідає Жанна Ластовка, 

дочка Геннадія Кушнікова: 
– У травні 1986 року бать-

ка, нині покійного, викликали у 
військкомат. Як з'ясувалося, щоб 
відправити у Чорнобиль. Мати і 
я з братом хвилювалися. Через 
три тижні батько, дуже схудлий, 
повернувся додому. Ми раді 
були! Батько мало розповідав 
про роботу в Чорнобильській 
зоні. Казав лише, що працював 
на бульдозері біля зруйнованого 

реактора, що в день їм дозволя-
лося там бути не більше сорока 
хвилин. А ще йому шкода було 
людей, які через аварію зали-
шили свої домівки. Обурювався 
мародерами, які активізувалися 
в безлюдних селах.

Незважаючи на проголошену 
Горбачовим політику гласності, 
повної інформації про аварію на 

ЧАЕС відразу після неї радянські 
люди не отримали. Про справжні 
масштаби катастрофи народ ді-
знався пізніше – коли на спо-
лох забила асоціація «Зелений 
світ», заснована у грудні 1987-го 
письменником і лікарем Юрієм 
Щербаком. Та навіть не маючи 
уявлення про реальні наслідки 
вибуху на ЧАЕС, люди відгукну-
лися на заклик влади допомага-
ти постраждалим від аварії.

Одне зі свідчень цьому – за-
мітка «На рахунок 90404» у 
«Зорі комунізму» за 31 травня 
1986 року. У ній зазначається, 
що 90404 – це номер банківсько-
го рахунку (банк не вказується), 
на який слід переказувати по-
жертви потерпілим від аварії на 
ЧАЕС. Повідомляється, що до-

лучилися до благородної спра-
ви і 250 працівників Кіровоград-
ського рудоуправління – вийшли 
на роботу в рудник у суботу з 
тим, щоб їхній заробіток за цей 
день було переказано на потре-
би потерпілих від Чорнобиль-
ської аварії. Також повідомлено, 
що ще 50 працівників рудника 
тієї ж суботи трудилися в колгос-
пі «Кіровоградський» і що своїм 
заробітком вони розпорядилися 
таким же чином.

Наслідки аварії на Чорно-
бильській АЕС ліквідують і досі. 
Щоб хоч якось знизити рівень 
радіації, на четвертому енер-
гоблоці 2016 року побудовано 
новий саркофаг. Споруда про-
служить 100 років і дасть змогу 
розібрати реактор.

Зруйнований 4-ий блок ЧАЕС

Герметична захисна арка над 4-им енергоблоком ЧАЕС, 
встановлена в 2016 році

Таке амбітне завдання став-
лять перед собою в Катеринів-
ській об'єднаній територіальній 
громаді. Минулої суботи її пред-
ставники взяли участь в облас-
ному Центральноукраїнському 
музейно-туристичному фестива-
лі, що проходив у дендропарку 
Кропивницького. 

Гарного настрою учасникам 
та гостям фестивалю додава-
ли тисячі розквітлих тюльпанів, 
весняне сонце та аматорські 
колективи з усієї області. Від 
нашої громади присутніх раду-
вали своїм мистецтвом хор «На 
струнах душі» (Володимирівка) 
та танцювальний колектив «Рай-
дуга» (Катеринівка). Твори ужит-
ково-прикладного мистецтва 
представляли Михайло Жарун 
(Володимирівка) та Михайло 
Іщенко (Олексіївка).

До вже відомого краєзнавчо-
го маршруту «Маршрут пам’яті» 
(розроблений у минулому році 
до Дня пам’яті і примирення) 
приєдналися два нові краєзнав-
чо-туристичні маршрути: «У по-
шуках білого золота» (з історії 
Катеринівських копалень), який 

планується апробувати напере-
додні Дня працівників гірничо-
добувної промисловості  та  «Ці-
кавий OBOZ» (мальовничими та 
цікавими  куточками нашої ОТГ), 
який дебютує на День громади у 
червні цього року.  

Організатори презентували  
два нові та досить актуальні в 
сучасному світі  види туризму 
– фото- та селфі-туризм, а та-

кож наголосили, що одними із 
основних видів туризму нашого 
краю є сільський зелений та про-
мисловий. Інтерес у відвідувачів 
викликала можливість ознайо-
митися з видобутком корисних 
копалин відкритим способом. 
Обознівський кар'єр для цьо-
го підходить якнайкраще, адже 
може послужити прикладом ор-
ганізації робіт.

Ось що написала у фей-
сбуці за підсумками фестива-
лю начальник відділу освіти та 
культури сільської ради Яна 
Циба: «Маємо перший досвід 
презентації, море позитивних 
вражень, приємні зустрічі, нові 
знайомства. Щиро дякую усім 
учасникам: Марині Профатило 
(керівник Центру культури та 
дозвіллля сільської ради), Інні 
Вороняну (художній керівник Ка-
теринівського СБК),  вокальному 
колективу «На струнах душі» 
та його керівнику  Станіславу 
Табунченку, хореографічному 
колективу «Райдуга» та його ке-
рівнику Діані Барановій  за зла-
годжену і вдалу роботу! Вдячна 
Михайлу Жаруну та Іщенко Міші 
за організацію чудової виставки 
ремесел, працівникам лаборато-
рії та маркбюро Кіровоградсько-
го рудоуправління за допомогу 
в організації виставки корисних 
копалин, нашим історикам і фо-
тографам, усім, хто долучився 
до цього захоплюючого процесу!

Дякую за чудовий день, про-
ведений з прекрасними людь-
ми!»

Стати цікавими для туристів

33-я річниця аварії на Чорнобильській АЕС
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Після смерті 1970 року 
президента Єгипту Га-

маля Абделя Насера – нефор-
мального лідера арабського 
світу – погіршилися стосунки 
цієї країни із СРСР. Анвар 
Садат, який прийшов на 
зміну Насерові, 1972 року 
видворив радянських 
військових радників. Він 
схилявся до співпраці з 
країнами Заходу, а у се-
редині 1970-х навіть всту-
пив у діалог з Ізраїлем. 
Крім того, за правління 
Садата зіпсувалися сто-
сунки Єгипту з Лівією, 
яку 1969 року в резуль-
таті військового пере-
вороту очолив Муаммар 
Каддафі – той, подібно 
до покійного Насера, спо-
відував ідею панарабізму 
– об’єднання арабського 
світу, а також орієнтував-
ся на СРСР. Улітку 1977 року 
дійшло до збройного конфлік-
ту між Єгиптом і Лівією. Вій- 
на тривала кілька днів і припи-
нилася за посередництва інших 
арабських країн. Але стосунки 
Єгипту і Лівії залишилися напру-
женими ще на десятиліття. 

Ці події радянський народ 
жваво обговорював на так зва-
них політінформаціях і, звичай-
но ж, на кухнях. А житель Кате-
ринівки Іван Бабій через напругу 
в арабському світі повернувся з 
Єгипту на кілька днів раніше, ніж 
передбачалося туристичною пу-
тівкою. Ось що він розповів «На-
шій громаді» про ту подорож.

– Я тоді працював секрета-
рем комсомольської організації 
рудника вогнетривких глин, – так 
почав Іван Павлович. – Навесні 
1976 року обком комсомолу пре-
міював мене, тридцятилітнього, 
за гарні показники в роботі пи-

лососом «Урал» (металевим, 
круглим, він і досі в мене є) та 
путівкою до Єгипту. У туристич-
ній групі нас було, здається, два-
надцятеро, усі – з Кіровоградщи-

ни. Перекладачем був викладач 
з льотного училища. До Єгипту 
летіли через Бейрут, там мали 
заправити літак. А в Бейруті таке 
робилося! (1975 року в Лівані 
розпочалася громадянська вій- 
на – збройні зіткнення між му-
сульманськими і християнськи-
ми громадами, вони тривали 
до 1990 року. – В.К.) Ми тільки 
вийшли з літака, як до нас – вій-
ськові. Подумалося: ну, прилеті-
ли! Але військові були привітні, 
провели нас до аеропорту, по-
казували там портрети Леніна, 
Сталіна. Потім посадили в літак. 
Ми під час зльоту, непокоїлися: 
чи не підкладено в літак бомбу? 
Нарешті прилетіли в Каїр. 

Як розповів Іван Бабій далі, 
столиця Єгипту вразила тим, що 
скрізь вешталися віслюки. Але 
віслючих екскрементів він ніде 
не побачив.

– Мабуть, за ними одразу 

прибирали, – припустив Іван 
Павлович. – Повсюди – чистота. 

За словами Бабія, проживали 
вони, туристи з Кіровоградщини, 
в готелі, харчувалися в рестора-
ні, їздили на екскурсії, усі ці по-
слуги передбачалися путівкою. 
Зокрема, їм показали Асуанські 
греблі, споруджені на Нілі для 
забезпечення Єгипту електрое-
нергією і зрошення сільгоспугідь 
через канали. (У їх спорудженні 

брав участь і СРСР, до якого був 
лояльний Насер.)

– Біля Асуанських гребель 
стояли танки радянського ви-
робництва, – зауважив Іван Пав-
лович. 

Побачив він у Єгипті й пірамі-
ди.  

– Приїхали до пірамід на ав-
тобусі, там – гід з верблюдом, – 
пригадав. –  Він по черзі садовив 
нас на верблюда, катав навколо 
піраміди. 

Звісно ж, не минули нагоди 
туристи з Кіровоградщини й при-
дбати на чужині щось модне.   

– Перед поїздкою нам обмі-
няли карбованці на долари, ко-

жен мав двадцять п’ять доларів, 
– розповів Бабій. – Потім витра-
чали їх, відвідуючи магазини та 
ринки. Як заходиш до магазину, 
тобі одразу сісти запропонують і 
каву піднесуть. А на ринках там 

заведено торгуватися. Ціну мож-
на було знизити вдвічі. Мені моїх 
двадцяти п’яти доларів вистачи-
ло на багато речей: собі купив 
костюм і черевики, жінці – пар-
фуми і відріз шифону, синові – 
светр, племінницям – «тіні» для 
повік, вони саме входили в моду. 

На запитання, чим їх годува-
ли в Єгипті, Іван Павлович ска-
зав:

– У ресторані, де мешкали, 

кухня була європейська. Мені 
сподобалися смажена карто-
пля і запечене буйволяче м'ясо. 
І помідорів ми в Єгипті попоїли, 
незважаючи на ранню весну. Ми 
й бакшиш робили – обмінювали 
на додаткові порції помідорів на-
грудні значки та звичайні олівці, 
які привезли з Радянського Со-
юзу. Нас хтось попередив, що в 
Єгипті дуже цінуються значки з 
Леніним, в тому числі піонерські, 
а також олівці.   

– За кілька днів до завершен-
ня терміну путівки до нас прибув 
представник радянського по-
сольства і сказав, що маємо, як 
і всі наші туристи, покинути Єги-
пет, – розповів Іван Бабій далі. 
– Назад летіли вже не зупиняю-
чись у Бейруті. Удома дізнався з 
радіо, що Анвар Садат  порвав 
стосунки з Радянським Союзом. 
Тепер наші люди часто в Єгипет 
літають на відпочинок. От і сусід-
ка побувала там. Я в неї питав, 
чи була на Асуанських греблях. 
Вона каже, що такі місця їм не 
показували.

Віктор КРУПСЬКИЙ 

З Єгипту повернулися 
достроково  

З метою забезпечення по-
стійного моніторингу за станом 
пожежної безпеки, зменшення 
випадків неконтрольованого ви-
палювання сухої рослинності та її 
залишків Катеринівська сільська 
рада доводить до відома жителів 
громади, керівників сільськогос-
подарських підприємств таке: 

згідно зі статтею 77-1 КУпАП 
(самовільне випалювання рос-
линності або її залишків), випа-
лювання стерні, луків, пасовищ, 
ділянок зі степовою, водно-болот-
ною та іншою природною рослин-
ністю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сіль-
ськогосподарського призначення, 
у смугах відводу автомобільних 

доріг і залізниць, у парках, інших 
зелених насадженнях та газонів 
у населених пунктах без дозво-
лу органів державного контролю 
у галузі охорони навколишнього 
природного середовища або з по-
рушенням умов такого дозволу, 
а так само невжиття особою, яка 
одержала дозвіл на випалювання 
зазначеної рослинності або її за-
лишків та опалого листя, заходів 
щодо своєчасного їх гасіння – тяг-
нуть за собою накладення штра-
фу на громадян від 170 до 340 
гривень і на посадових осіб –  від 
850 до 1190 гривень.

Ті самі дії, вчинені в межах 
територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, – тягнуть за 

собою накладення штрафу на 
громадян від 340 до 680 гривень 
і на посадових осіб – від 1190 до 
1700 гривень.

Крім того, адміністративна 
відповідальність передбачена.за 
спалювання сміття та листя. Згід-
но із статтею статтею 152 КУпАП 
(порушення державних стандар-
тів, норм і правил у сфері благо-
устрою населених пунктів, правил 
благоустрою територій населених 
пунктів), це порушення тягне за 
собою накладення штрафу на 
громадян від 340 до 1360 гривень.

Про осіб, причетних до підпа-
лів сміття і т.п.,  повідомляйте за 
телефонним номером 102, про  
пожежі – за номером 101.

За спалювання – до відповідальності

Нова ощадкаса  
«Днями у селищі Новому 

Обознівської сільської ради 
відкрито нову ощадну касу. 
Жителі Нового, Лелеківки те-
пер мають вносити гроші в 
касу, купувати облігації три-
процентної позики, білети 
грошово-речової лотереї, за-
платити за комунальні послу-
ги». Цю замітку надруковано в 
«Зорі комунізму» за 28 верес-
ня 1976 року.

Під народним 
контролем   

Про діяльність групи на-
родного контролю, створеної 
в колгоспі імені Чапаєва, на-
писала «Зоря комунізму» у ви-
пуску за 4 вересня 1976 року. 
Розповідається, як дозорівці 
С. Ботез, Л. Чернявська, І. Кор-
ня та  Ф. Шевченко, виявивши, 
що один з механізаторів ско-
сив пшеницю неправильно – 
на високому зрізі, оперативно 
випустили газету-блискавку, 
в якій оприлюднили це непо-
добство. «На сигнал дозорів-
ців відреагувало правління 
колгоспу, механізатора позба-
вили премії», – зазначається у 
«Зорі комунізму». 

Молоді, завзяті 
«Внесок молодих» – так 

називається стаття про комсо-
мольців рудника вогнетривких 
глин, опублікована в «Зорі ко-
мунізму» за 15 вересня 1976 
року (автор – секретар пар-
торганізації підприємства Б. 
Печеранський). Ідеться про 

молодих передовиків –  водіїв 
вантажівок Анатолія Арбузова, 
Сергія Ашуркова, машиністів 
екскаваторів Миколу Савочкі-
на, Миколу Гришина. Зазнача-
ється, що усі вони – ще й учас-
ники комсомольського гуртка 
«Основи економічних знань».

Розбудовувалося 
Лісне  

«На центральній вулиці 
Лісного цього літа з'явилося 
кілька нових будиночків під 
шифером. Дбаючи про спеці-
алістів, радгосп забезпечує їх 
житлом. Один двоквартирний 
і два одноквартирні будин-
ки уже заселено. Новосілля 
справили сім’ї головного інже-
нера В. Андріяшевського, го-
ловного агронома В. Третець-
кого, головного зоотехніка  А. 
Гопи та головного ветлікаря В. 
Пархоменка». Цю замітку опу-
бліковано в «Зорі комунізму» 
за 28 вересня 1976 року.

 Вродили буряки 
Про пристойний урожай бу-

ряків (350 центнерів з гектара) 
в радгоспі «Лісний» повідоми-
ла «Зоря комунізму» у випуску 
за 7 жовтня 1976 року. «Це за-
вдяки тому, що посіяли і обро-
били їх вчасно, внесли потріб-
ну кількість добрив під оранку 
та підживили рослини в ряд-
ках», – пояснюється в газеті. 
Названо ударників збиральної 
кампанії – механізаторів Мико-
лу Павловича Карпенка і його 
сина Миколу, Олександра Ва-
сюкова, Григорія Мороза.  

Про це писала  
«Зоря комунізму»

На одному з найпотужніших промислових підпри-
ємств області – ПрАТ «Гідросила» – побували нещо-
давно катеринівські дев’ятикласники. 

Ліцеїсти з інтересом дізналися про історію та сьо-
годення цієї компанії, яка випускає гідравлічні силові 
машини. 

«Враження – неймовірні, таких агрегатів ми ще 

не бачили!» – написала директор ліцею Ольга Буряк 
на сторінці очолюваного нею закладу у Facebook. І 
зауважила, що завдяки цій екскурсії школярі ще раз 
переконалися: для того, аби працювати на такому, 
як «Гідросила», високотехнологічному виробництві, 
треба мати добрі знання. «А початок цьому – на уро-
ках в школі!» – наголосила Ольга Буряк. 

Побували на «Гідросилі»



ЗМІ поспілкувалися із гро-
мадянами деяких країн і ді-
зналися, чим українці вразили 
іноземців і які наші звички, 
погляди та традиції виклика-
ють у них шок.

► Українці не поважають вла-
ду. 35-річна Су – типова мешкан-
ка Бангкоку, Таїланд. Її країна є 
конституційною монархією. І хоча 
король там має номінальну владу, 
але залишається символом єд-
нання нації. Короля люблять і по-
важають. Саме тому Су дивує, що 
українці не поважають свою вла-
ду: «Представників влади можна 
любити, або не любити, довіряти, 
чи ні. Але поважати потрібно, бо 
це ж такі самі люди, як ми з вами».

► Українці лікуються без ліка-
ря. Стефані родом з Бельгії, подо-
рожувала Україною кілька тижнів. 
«Я маю дивні відчуття після цієї 
поїздки. Українці – дуже розум-
на нація. Вони начитані та добре 
освіченні, але я так і не зрозуміла, 
чому вони рідко звертаються по 
допомогу до лікаря. Кожен украї-
нець, який мені зустрічався, волів 
лікуватися сам удома. Наче він 

мав спеціальні знання та освіту, 
знав краще що і як. Але ще див-
ніше, що в аптеці можна придбати 
ліки, без спеціального рецепту. У 
Бельгії це неможливо».

► В Україні можна просто взя-
ти і піти у гості. Також Стефані 
здивувало як українці приходять у 
гості. «Українці часто просто дзво-
нять і кажуть: «Зараз буду». І все. 
Або навіть не дзвонять, а просто 
приходять. Спочатку мені здалося 
це нахабством, але після кількох 
таких відвідин я зрозуміла, що 
українці гостинні та відкриті. Цей 
спосіб ходити у гості я б забрала 
до Бельгії. Думаю, це зробило б 
нас дружнішими». Для бельгійців 
прийнятно спочатку домовитися 
про зустріч. Має бути обумовлено 
день та час, їжа та напої (які при-
носять гості і які приготує господи-
ня). Прийти без запрошення – вия-
вити неповагу до особистого часу 
господаря, навіть якщо це батьки.

► Треба знімати взуття вдо-
ма в українця. «Я постійно про це 
забував! Я йшов, не роззуваючись, 
і натикався на суворий погляд гос-
подині, – пригадує Кріс, студент за 

обміном із США. – Одні українці 
просто знімають взуття, інші – про-
понують тобі хатнє взуття! Інколи 
воно буває дуже кумедне, осо-
бливо для дітей. Я розповідав про 
це своїм друзям. Дуже смішно». 
В Америці прохання зняти взуття 
у гостях може декого навіть об-
разити. Але варто пам’ятати, що 
американці майже завжди корис-
туються авто, зрідка ходять пішки, 
а вулиці важко назвати брудними.

► Українці мають дивний гу-
мор. «Український жарт, як капус-
та, – купа нашарувань, – ділиться 
Батур з Туреччини. – Тобі розказу-
ють половину історії, а решту ти 
маєш здогадатися сам. Найгірше, 
що смішна якраз друга половина. 
Але там можуть бути культурні 
особливості, менталітет, історичні 
події, про які ти навіть уявлення 
не маєш». Батур пояснює, що ту-
рецькі жарти найчастіше мають 
повчальну мету, зазвичай зрозумі-
лу без додаткових знань культури.

►Українки не вміють роз-
ставляти пріоритети. Мері – 
домогосподарка з Великобританії 
– дивується, як багато встигають 

українські жінки. «Українська жін-
ка може все і скрізь встигає. Вона 
може бути у відпустці по догляду 
за дитиною, готувати для родини, 
прибирати будинок і мати декіль-
ка годин підробітку одразу. Але 
найдивніше, що українські жінки 
будуть відчувати, що при такому 
навантаженні вони десь не всти-
гли. Жінки Британії не намага-
ються встигнути все. Або робота і 
кар’єра, або сім’я і малеча».

► В Україні не можна гратися 
з чужими дітьми, фотографува-
ти та торкатися їх без дозволу. 
Рамдані родом з острова Ява, Ін-
донезія, розповідає: «У нас, якщо 
ти зустрінеш абсолютно незнайо-
мих людей з дитиною, то вважа-
ється нечемним не сказати щось 
малечі, не потріпати за щічку і про 
щось ввічливо не запитати бать-
ків, – пояснює хлопець. – Якщо ж 
зробити це в Україні, то майже за-
вжди наштовхуєшся на холодний 
погляд батьків». Рамдані з цього 
робить висновок, що «українці не-
дружні до дітей». В Індонезії не 
звертати уваги на дітей нечемно, 
а от погладити по голові, взяти на 
руки і про щось запитати – звична 
справа.

 Сумка або рюкзак на одно-
му плечі. Нерівномірне наван-
таження на плечовий пояс при-
зводить до неправильного його 
розподілу по всій спині і тілу, про-
вокує болі, викривляє хребет, кра-
де довголіття.

Альтернатива дамській сумоч-
ці – якісний рюкзак. Носити його 
слід на обох лямках і не дуже 
низько, щоб не навантажувати 
плечі. 

Неправильно підібране 
взуття (якщо стопи постійно 
перебувають у вимушеному не-
зручному положенні, напружені і 
деформовані взуттям) може про-
вокувати сильні болі в спині. По 
можливості відмовтеся від взуття 
на шпильці, не зловживайте за-
надто високими підборами, сан-
далями і шльопанцями на плас-
кому ходу. 

Сидячий спосіб життя. По-
стійно сидіти в незручному офіс-
ному кріслі або працювати стоячи 
однаково шкідливо для хребта 
і здоров'я в цілому. Намагайся 
більше рухатися під час перерв, 

а якщо обстановка дозволяє, ро-
біть зарядку – це чудова профі-
лактика болю в спині!

Фізичні вправи та розтяжка 
– потужний інструмент у боротьбі 
з багатьма захворюваннями (не-
спішні, приємні тренування без 
різких рухів і важкої ваги). Однак 
вправи, якщо їх виконувати не-
правильно, справляють чимале 
навантаження на хребет і можуть 
завдати значної шкоди здоров'ю.

Будьте обережні з деякими ру-
хами, зокрема з прогинами, осо-
бливо, якщо у вас слабка спина 

або вже є проблеми з хребтом.
Підняття важкого (як в спорт-

залі, так і в побуті) – прямий шлях 
отримати загострення хронічних 
захворювань опорно-рухового 
апарату або заробити нові. Звідси 
і біль у спині, і посилення варикоз-

ного розширення 
вен, і грижі, і навіть 
опущення внутріш-
ніх органів.

Коли підніма-
єте щось важке, 
– важка коробка 
або дитина, яка 
проситься на руки, 
– присядьте, обхо-
піть вантаж і тільки 
потім вставайте, 
використовуючи 
м'язи ніг. Тримай-

те спину прямо, не повертайтеся 
і не нахиляйтеся в талії: це може 
спровокувати травму.

Погана постава. Стежити за 
поставою потрібно завжди, навіть 
коли сидите за столом, дивитеся 
телевізор та ін. Постійна сутулість 
тисне на хребет, що призводить 
до нестерпних болів і часто про-
вокує головні болі, від яких не так 
вже й просто позбутися за допо-
могою таблеток.

Неправильно обладнане 
робоче місце. Якщо ви працює-
те в офісі, ваше робоче місце має 
бути правильно організоване. Си-
діння крісла повинне мати неве-
ликий кут нахилу вперед, висота 
столу повинна дозволяти поста-
вити на нього лікті, не піднімаючи 
плечі і не нахиляючись, спина по-
винна мати хорошу опору.

Укладіть між спинкою стільця 
і попереком м'яку подушку, вона 
допоможе зберегти здоровий по-
перековий прогин. При роботі з 
мишкою комп'ютера стежте, щоб 
лікоть руки не звисав, а лежав 
на столі. І не забувайте постійно 
провітрювати приміщення і роби-
ти невеликі перерви, щоб бадьо-
рість і гарне самопочуття були 
постійними супутниками вашого 
робочого дня!

Занадто м'який матрац не 
може забезпечити належну під-
тримку вашої спини. Те ж саме 
можна сказати і про надто жор-
сткий матрац. Експерти рекомен-
дують віддати перевагу матрацу 
середньої жорсткості, щоб запо-
бігти больовим відчуттям у спині 
вранці, а також уникнути зміщен-
ня хребців і перенапруги м'язів, 
суглобів і зв'язок.

Традиційні великодні 
страви
Паска

Тісто: 1 кг борошна, 2 скл. 
молока, 10 жовтків, 100 г дріж-
джів, 200 г цукру, 200 г вершко-
вого масла або маргарину, 100  г 
родзинок, 1/2 ч. л. солі, цедра з 
1/2 лимона.

Дріжджі розвести у теплому 
молоці з 1 ст. л. цукру і З ст. л. 
борошна. Коли розчин стане бро-
дити, влити у посуд з борошном, 
додати розтерті з цукром жовтки, 
посолити і замісити. Місити до по-
яви пухирців, тоді взяти розтопле-
ний жир, знову добре перемісити, 
щоб тісто ввібрало в себе жир, 
додати промиті родзинки, виміси-
ти, накрити і поставити, щоб піді-
йшло. Коли тісто збільшиться в 
об'ємі вдвоє, частину його виклас-
ти у форму, дно якої застелене 
промащеним папером. Заповнив-
ши форму на 1/3, поставити, щоб 
підійшло. Змастити тісто яйцем і 
випікати при 190 – 200°С 45 хв.

Ковбаса

Напівжирну свинину і ялови-
чину пропустити через м'ясорубку 
з рідкою решіткою, посолити, по-
перчити, додати часник, добре 
перемішати і витримати на холоді 
3 – 4 год. Потім начинити кишки, 
які перед тим добре промити і по-
чистити. Ковбаси підсмажують на 
смальці, потім запікають у духовці. 
Спеції додають на смак.

Шпондер
Довгий шматок шпондера (під-

черевини) добре посолити, попер-
чити і залишити на ніч у гусятниці. 
Зранку у власному соку, що утво-
рився, довести до кипіння. Якщо 
забракне соку, долити трохи води. 
Як тільки закипить, відставити, 
щоб охололо. Так робити 2 рази. 
Коли охолоне останній раз, шпон-
дер нашпигувати зубчиками час-
нику і добре притрусити приправа-
ми. Замотати у фольгу і запікати у 
духовці на малому вогні протягом 
години. Не виймати з фольги при-
наймні добу, щоб добре охололо у 
холодильнику.

Полядвиця
Довгий шматок яловичої по-

лядвиці (м'ясо найвищого сорту 

із середньої частини хребта туші) 
посоли поперчити. Залишити у 
гусятниці на ніч. Ножем зробити 
повздовжні отвори, в які встроми-
ти зубчики часнику. Трохи додати 
води. Гусятницю поставити на ма-
лий вогонь на півтори години. По-
тім поставити в духовку (кришку з 
гусятниці зняти), довести до готов-
ності та охолодити.

Бурячки з хроном
Зварити буряк. Почистити і по-

терти його на дрібній терці з хро-
ном. Перемішати це все, додати 
оцет, сіль, цукор на смак. Бурячки 
можна подавати до м'ясних страв.
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Звички українців, що дивують іноземців

          Здоров'я спини
Повсякденні звички, які шкодять хребту

Великодні страви – це освячені в церкві 
страви, які споживають під час великодньо-
го родинного сніданку. Святять здебільшого 
страви, які у піст не їдять: шинку, ковбасу, сир, 
масло, яйця тощо. Особливе значення мають 
яйця: зварені і очищені від шкаралупи, одно-
колірні крашанки та розписані писанки. Недар-
ма в народі Великдень називають «червоним 
яєчком». Обов'язковими є гіркі зела (напри-
клад хрін), які подають до великоднього столу 
на згадку про гіркість Христових страстей. По-
декуди святять і заправлені хроном бурячки. 
Та головною окрасою свяченого, все ж таки є 
паска.

У великодньому кошику обов'язкові такі 
святкові елементи:

паска – символ Воскресіння. Це священ-
ний (ангельський) хліб, що символізує також 
духовну поживу;

яйця – основа всього, символ Всесвіту, ду-
ховної повноти, достатку, руху; 

крашанки – символізують цілісність;

масло та сир – молочні продукти, що сим-
волізують зв'язок людей та Ісуса Христа. Як ди-
тина дістає з молоком життя, силу та енергію, 
так і християни збагачуються від Ісуса священ-
ною енергією;

шинка та ковбаса – символізують годо-

ване теля, яке звелів зарізати батько після по-
вернення додому блудного сина. Це символ 
прощення;

сіль – символ тієї гіркоти, яку має пізнати 
кожен християнин, очищаючись від гріхів. По-
свячена на Великдень сіль є оберегом від злих 
очей. Вважається: якщо посипати свяченою 
сіллю поріг, то жодна лиха людина не зможе 
зайти до хати;

хрін – символ сили та здоров'я. Він симво-
лізує міцне коріння, що дає віра у воскресіння ;

свічка – символізує світло та Божу благо-
дать.

Кошик варто прикрасити миртою – вічнозе-
леною рослиною, що є символом безсмертя та 
вічного життя. У жодному разі не можна пхати 
до кошика горілку, бо це святотатство. Дозво-
ляється червоне вино. Обов'язковий елемент 
– вишитий рушничок, який треба вишити влас-
норуч. Бо кожна господиня, котра вишиває 
рушничок, творить своїй родині добру долю та 
довгі роки життя.

Наші традиції

Які страви можна святити на Великдень

Ваше здоров'я

Численні дослідження показали, що найважче люди перено-
сять саме біль у спині і шиї. Виявляється, що прості зміни в 
способі життя можуть як полегшити проблему, так і запобіг-
ти їй.


