
Верховна Рада ухвалила за основу пропози-
цію посилити відповідальність за безпідставну 
відмову у пільговому перевезенні громадян окре-
мих категорій. Закон у першому читанні підтри-
мав 231 депутат.

Законопроект пропонує встановити, що без-

підставна відмова водіїв перевозити пільговиків 
тягне за собою накладення на водіїв транспорт-
них засобів, які є суб'єктами підприємницької 
діяльності, штрафу в розмірі 150 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (2550 гривень 
станом на 1 січня 2019 року).
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Скільки існує підприємство 
з видобутку каоліну в Катери-
нівці, стільки воно дбає про 
місцеву дітвору. У дитсадку 
постійно створюються гарні 
умови для виховання і роз-
витку малят, постійно щось 
робиться й для учнів ліцею 
(раніше школи). Перелік цих 
добрих справ тільки за останні 
півтора року вийде чималий. 

Зрозуміло, що не забува-
ють гірники й про День за-
хисту дітей. Цього разу пред-
ставники ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» порадували 
подарунками й вихованців 
олексіївського дитсадка – пе-
редали роботи для хлопчиків 
і ляльки для дівчаток. Напере-
додні такі ж подарунки отрима-
ли вихованці катеринівського 
дитсадка. 

Не забуло про свято й ке-
рівництво агрофірми «Ніка» 
(господарює в Обознівці). 
Воно повідомило, що на учнів 
ліцею Катеринівської сільради 
«Нова школа», які відпочива-
ють у літніх пришкільних табо-
рах, чекає подарунок: зможуть 
безплатно кататися на атрак-
ціонах в дендропарку у Кро-
пивницькому.

«Пласт» узаконено

Національну скаутську орга-
нізацію України «Пласт», створе-
ну ще 1911 року, підтримано  на 

державному рівні. Днями Верхо-
вна Рада прийняла закон, яким 
визнається історичний внесок 
«Пласту» у громадянську освіту 
дітей та молоді, здобуття і ста-
новлення української державнос-
ті. Цим же документом внесено 
зміни до законів «Про культуру» 
та «Про позашкільну освіту» з 
метою визначення формату дер-
жавної підтримки «Пласту».

Штрафуватимуть за відмову 
перевозити пільговиків

ХЛОПЧИКАМ – РОБОТИ, 
ДІВЧАТКАМ – ЛЯЛЬКИ

Знайти себе в реєстрі
Кожна застрахована осо-

ба, зареєструвавшись на веб-
порталі електронних послуг 
Пенсійного фонду України, може 
перевірити свої індивідуаль-
ні дані (прізвище, дата наро-
дження, серія паспорта, адреса 
тощо), внесені до Державного 
реєстру загальнообов'язкового 
державного соціального стра-
хування. Про це повідомляє го-

ловне управління Пенсійного 
фонду України в Кіровоградській 
області і нагадує, що в разі вияв-
лення некоректних відомостей 
особі варто подати до територі-
ального органу Пенсійного фон-
ду анкету застрахованої особи 
для внесення уточнення даних 
за визначеною формою. Разом 
з нею надаються документи, що 
підтверджують будь-які зміни.

Відзначили найкращих 

25 – 29 травня у Світловод-
ську проходив обласний етап 
військово-патріотичної гри «Со-
кіл» («Джура»). Рій «Борисфен» 
з ліцею «Нова школа», який 
представляв на цих змаганнях 
Катеринівську ОТГ як перемо-
жець регіонального відбору, здо-
був п'яте командне місце в за-
гальному заліку. 

Наші ліцеїсти посіли І місце в 
конкурсі на знання історії Укра-
їни, ІІ – зі стройової підготовки, 
VI – з фізичної, ІІІ – з табору-

вання. Ройова Поліна Драган та 
джури Євгеній Буряк, Олександр 
Ананьєв, Валерія Хоровець, 
Михайло Москаленко, Дмитро 
Погорілий, Андрій Смиченко, 
В’ячеслав Кощавський показа-
ли згуртованість, силу та вправ-
ність. Директор ліцею Ольга 
Буряк вбачає в цьому велику за-
слугу вчителів Сергія Вітряченка 
та Алли Очкали,  які підготували 
рій до змагань. 

На знімку: рій «Борисфен».

У першій п'ятірці

31 травня в усіх корпусах 
ліцею «Нова школа» відбули-
ся лінійки з нагоди закінчення 
навчального року. Ця радісна 
для всіх без винятку школярів 
подія ознаменувалася відзна-
ченням кращих з кращих. Як 
відомо, Катеринівська сіль-
ська рада затвердила програ-
му «Обдаровані діти», згідно 
з якою преміюються школярі, 
які особливо відзначилися в 
навчанні, спорті та ін. Цього 
дня сертифікати на отриман-
ня коштів було вручено  45 
учням Катеринівського корпу-
су, 7 – Олексіївського і 8 – Во-
лодимирівського. Найуспішні-
ші катеринівські школярі отримали ще й планшети від місцевого 
підприємства ПАТ «Кіровоградське рудоуправління». Цього ж дня 
ліцей проводжав у велике життя своїх випускників, які підтримали 
загальноукраїнську акцію проти використання надувних кульок та 
посадили біля школи дерева. 

В Україні зросла кількість хво-
рих на ботулізм. Підхопити цю 
хворобу можна, з'ївши неналеж-
ним чином оброблені продукти: 
в'ялену або копчену рибу, м'ясні 
або рибні консерви.

За появи перших симптомів 
хвороби (через 12 – 36 годин) – 
нудота, блювання, діарея, біль у 
животі, сухість у роті, двоїння в 
очах, опущення верхньої повіки, 
труднощі під час ковтання, зни-
жена або відсутня реакція зіниць 

на світло, наростаюча слабкість у 
м'язах – слід негайно звернутися 
по медичну допомогу. Леталь-
ність без лікування – понад 50%. 

Протиботулімічну сиворотку 
вводять хворому одразу після 
того, як підтверджується діагноз. 
Завдяки сироватці хвороба при-
пиняє прогресувати. Якщо у хво-
рого вже розвинувся параліч, на 
відновлення може піти від кількох 
тижнів до кількох місяців.

Ботулізм активізувався
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Земля має служити 
громаді

Варто знати
Яких змін  

чекати влітку   
Будівництво

З 1 червня діють нові дер-
жавні будівельні норми. Згідно 
з ними, забудовники повинні 
обладнувати нові громадські 
будівлі охоронною сигналіза-
цією, відеоспостереженням та 
«рамками» на вході, а також 
надійними протипожежними 
системами. 

Банки
З третього червня україн-

ські банки почали ретельніше 
перевіряти підприємців, які 
отримують готівку через касу: 
вимагатимуть від одержувача 
документи, на підставі яких 
здійснюються готівкові розра-
хунки – закупівельний акт, по-
датковий розрахунок, кредит-
ний договір тощо.

Банки зобов'яжуть повер-
тати клієнтам украдені з кар-
ток гроші на другий день після 
крадіжки. Національний банк 
підготував відповідний проект 
постанови і виставив його на 
обговорення. Прогнозують, що 
нові норми запрацюють у лип-
ні.

Дороги
Почала діяти сезонна за-

борона для вантажівок. Вели-
ковагові машини не зможуть 
їздити ними вдень і при тем-
пературі повітря вище +28 
градусів. Виняток – для фур з 
тваринами, небезпечними ван-
тажами або швидкопсувними 
продуктами, а також для по-
жежної техніки.

Залізниця
У червні Укрзалізниця роз-

почне експеримент – з вагонів 
заберуть килимові доріжки. 
Якщо пасажири будуть задо-
волені, то підлоги залишать 
голими назавжди. Крім того, в 
сезон відпусток додадуть 22 
поїзди з великих міст на мор-
ські курорти. 

Мова
Закон про державну мову 

вступить у силу в липні. Доку-
мент зробить українську мову 
головною в країні: на ній учи-
тимуть дітей, проводитимуть 
усі публічні заходи, нею спілку-
ватимуться всі чиновники. За 
ігнорування норм або навмис-
не спотворення мови передба-
чено штраф у розмірі  до 6800 
грн.

Реєстрація 
У середині літа стартує і 

масова перевірка місць реє-
страції населення. За новим 
законом, українці у віці понад 
14 років повинні будуть подати 
заявку про свою реєстрацію. 
При цьому уповноважені орга-
ни зможуть навіть перевірити 
житло, чи проживає в ньому 
хтось, і розпитати сусідів. За 
брехню в заявці можуть оштра-
фувати від 340 до 850 грн. 

Безпека праці
У липні введуть новий по-

рядок розслідування нещас-
них випадків на роботі. Ними 
займатиметься спеціальна ко-
місія. 

Єврономери
24 серпня має вступити в 

силу так і не реалізований у 
травні закон про розмитнення 
авто на єврономерах. Він пе-
редбачає штрафи (до 170 тис 
грн) і конфіскацію таких машин 
за перевищення терміну пере-
бування в країні.

Як стало відомо, один підпри-
ємець, отримавши із сільської 
ради листа про необхідність 
укладання договору оренди зем-
лі під його виробничою базою, 
обурився: про який договір може 
йти мова, якщо він на законних 
підставах володіє майном? Осо-
бисто з‘явився до сільської ради, 
щоб з‘ясувати, хто на нього «на-
стукав». Йому пояснили: земля 
належить громаді і за користу-
вання нею треба платити тій же 
громаді. Така вимога закону. 

Не важко уявити, якою була 
б реакція цього чоловіка, коли 
б його приватною земельною 
ділянкою хтось користувався 
безоплатно. Нагадав би тому 
нахабі, що принцип «все навко-
ло колгоспне, все навколо моє» 
канув у Лету разом з колгоспа-
ми, що так не може бути. І пра-
вильно зробив би – сьогодні за 
все треба платити, в тому числі 
й за користування землею, яка 
для місцевої громади є одним із 
основних джерел наповнення її 
бюджету.

Найсумніше в цій історії те, 
що таких підприємців, як цей 
чоловік, на території Катеринів-
ської сільради не так уже й мало. 
І йдеться не про якусь там сотку 
самовільно захопленої землі, а 
про гектари, десятки гектарів! І 
користуються вони ними не рік і 
не два. Зрозуміло, що коли їм на-
гадують про це й цілком законно 
вимагають плати, обурюються, 
шукають способи, аби й далі для 
них нічого не змінювалося. 

Взяти для прикладу кому-
нальне підприємство «Тепло- 
енергетик», яке постачає сели-
щу Новому воду із свердловин, 
що знаходяться на землях Кате-
ринівської об‘єднаної територі-
альної громади. Мало того, що 
це може понизити рівень підвод-
них запасів води в селі Катери-
нівці (останній раз дослідження 
запасів води проводилися ще 
у 80-ті роки минулого століття), 
підприємство багато років без-
коштовно користується землею, 
на якій знаходяться свердлови-
ни та насосна станція. А ще ж ті 
свердловини буряться, де кому 
заманеться, без узгодження із 
сільською радою.

Є така ж претензія і до влас-

ників деяких кар‘єрів. Встанов-
лено, що товариство з обмеже-
ною відповідальністю «СОНЕК», 
маючи на меті видобуток корис-

них копалин, уклало із Обоз- 
нівською сільською радою (ді-
яла на той час) договір оренди 
земельної ділянки загальною 
площею 29,44 гектара до 2030 
року. Фактично ж видобувні ро-
боти ведуться на території вдвічі 
більшій. За користування само-
вільно захопленою землею сіль-
ська рада не отримує ні копійки.

За таким принципом діє й 
інше приватне підприємство 
– «КРОНА-В». Від Державної 
служби геології та надр України 
воно отримало спеціальний до-
звіл на розробку кар‘єру площею 
3,27 гектара до 2023 року. Але, 
як і в попередньому випадку, від-
веденою йому площею не обме- 
жилося і сьогодні веде видобу-
ток піску на площі близько шести 
гектарів. До речі, «веде видобу-
ток» – м‘яко сказано. Те, що за-

лишає після себе підприємство, 
нагадує місячні кратери.

Чому все це ще має місце, 
пояснити нескладно: хтось звик 

примножувати свої статки, обми-
наючи закони, дурячи державу 
і місцеві громади, хтось із конт- 
рольних органів неналежним чи-
ном виконує свої обов‘язки і так 
далі. 

Але так було досі. Запро-
вадження децентралізації при-
мушує об‘єднані територіальні 
громади турбуватися про ефек-
тивне використання всього, що 
їм належить, землі – в першу 
чергу. Не випадково депутати 
Катеринівської сільської ради 
майже на кожній сесії розгляда-

ють ці питання. Мета, яка при 
цьому переслідується, – при-
мусити кожен квадратний метр 
землі працювати на громаду. І 
вже чимало для цього зробле-
но. Скажімо, в нинішньому році 
вперше сплатять громаді за ко-
ристування землею лісівники – 
хай поки що незначні кошти, але 
важливий сам початок – потім 
платитимуть більше. На черзі – 
примусити платити й власників 
водойм на території сільської 
ради. Чимало землі «гуляє» під 
об‘єктами енергетики, і це теж 
треба вирішувати. 

Ще одна проблема, яка по-
стає сьогодні особливо гостро, – 
так звані несанкціоновані смітни-
ки. Мало того, що вони ставлять 
під сумнів існування цивілізації в 
майбутньому і шкодять здоров‘ю 
нинішніх поколінь, вони захара-
щують територію, роблять її не-
придатною до використання. Ті 
купи непотребу, що їх сьогодні 
можна побачити в лісосмугах 
неподалік згаданих кар‘єрів, 
вражають не стільки своїми роз-
мірами, скільки аморальністю 
причетних до їх появи осіб – на 
таке можуть спромогтися тільки 
байдужі, безвідповідальні люди.

Треба бути готовим до того, 

що намагання навести лад в 
користуванні землею заради 
громади, якій вона належить, по-
стійно наштовхуватиметься на 
супротив окремих осіб, та це не 
означає, що можна і треба опус-
кати руки…

Валерій М‘ЯТОВИЧ

На гостини в Обознівку 
приїхав днями з Азербайджа-
ну тамтешній письменник Шу-
кюр Мамедов (літературний 
псевдонім – Еллі Атаюрд). Він 
вклонився братській могилі 
визволителів села від нацист-
ських загарбників, в якій похо-
вано і його дядька Аллахяра 
Байрамова. Приймали в на-
шому краї Шукюра Мамедова 
його родички Ірина Філоненко 
та Юлія Попович – місцеві жи-
тельки, правнуки Аллахяра. 

У війну жителька Обознів-
ки Фросинія покохала лейте-
нанта Червоної армії танкіста 
Аллахяра Байрамова і наро-
дила від нього дочку, назва-
ла Раїсою. Іра Філоненко та 
Юля Попович – онуки Раїси, 
вже покійної. Давно немає й 
їхньої прабаби Фросинії. Пра-
дід Аллахяр же загинув ще в 
січні 1944-го. Загинув герой-
ськи, визволяючи Обознівку. І 
от його племінник Шукюр уже 

вдруге приїздить в наш край. 
Цього разу літератор привіз 
нам багатенько примірників 
своєї нової книжки «Битва 
правди», яка недавно вийшла 
друком в Баку. Вона – про Ал-
лахяра Байрамова. На титуль-
ній сторінці – фото меморіалу 
в Обознівці, на нього накладе-
но зображення Аллахяра.

Про написання книжки, про 
рівень життя в Азербайджа-
ні, про те, що думають азер-
байджанці з приводу війни на 
українському Донбасі, Шукюр 
Мамедов розповів «Нашій 
громаді». Про це читайте в на-
ступному випуску газети.    

Пом’янути дядька-героя, 
зустрітися з родичами

Подорожчає проїзд  
в електричках

11 червня на Кіровоград-
щині ввoдяться нoвi тарифи у 
пoїздах примiськoгo спoлучення. 
Про це пoвiдoмляється на сайті 
«Укрзалiзницi». Вартiсть прoїзду буде 
збiльшенo у середньoму на 15,2%.

Oснoвні причини: систематич-
не зрoстання цiн на енергoнoсiї, 
пoдoрoжчання матерiалiв та низь-
кий рiвень кoмпенсацiї за переве-
зення пасажирiв пiльгoвих категoрiй 
у примiськoму спoлученнi. Пiсля 
пiдвищення тарифiв, вартiсть пoвнoгo 
квитка у примiськoму спoлученнi на 
теритoрiї залiзничних перевезень 
встанoвлена вiд 11 грн на перших 5 
км, дo 50 грн на 320 км залежнo вiд 
дальнoстi пoїздки.

Прoїзд для дiтей вiкoм вiд 6 дo 
14 рoкiв, як i ранiше, станoвитиме 
75% вiд вартoстi пoвнoгo квитка. 
Студенти кoристуватимуться 50-від-
сотковою знижкою згiднo з чинним 
закoнoдавствoм.

Грoмадяни 16 категoрiй, вiдпoвiднo 
дo нoрмативнo-правoвих актiв України 
кoристуються правoм безoплатнoгo 
прoїзду. Oснoвними пiльгoвиками 
залишаються пенсioнери, oсoби 
з iнвалiднiстю, сирoти, учасники 
бoйoвих дiй та iн.



Збирали буряки    
«Михайло Іванович Понома-

ренко – механізатор досвідче-
ний. Зараз він працює комбай-
нером на КСТ-3А.  Помічником 
у нього Семен Іванович Чудино-
вич, а транспортує комбайна Ва-
лерій Петрович Рябоштан. Теж 
старанні і вмілі механізатори. 
Цей екіпаж уже зібрав урожай 
цукрових буряків на 100 га, ви-
конує щодня по дві норми». Цю 
замітку про трудівників колгоспу 
імені Чапаєва опубліковано в 
районці за 12 жовтня 1976 року. 
Автором значиться М. Чмихун, 
бригадир тракторної бригади № 
3.     

Юні техніки   
Про гурток юних техніків, 

організований в Олексіївській 
школі директором Федором Ар-
хиповичем Медведєвим, розпо-
відається в «Зорі комунізму» за 
14 жовтня 1976 року. «Щосереди 
у кабінеті з фізики збираються 
любителі техніки. Тут вони ви-
вчають кіноапарат. Учні сьомого 
і шостого класів – найактивніші 
гуртківці», – повідомила газета.  

Хіба так пити кинеш? 
Про дивний порядок обслуго-

вування покупців в осикуватсько-
му магазині розповіла районна 
газета за 20 листопада 1976 
року. Зокрема, описано таке 
неподобство: порожні пляшки 
від горілки і вина там приймали 
лише за умови купівлі стількох 
же повних. Газета саркастично 
запитала:  як бути алкоголіку, 
котрий вирішив покінчити з пия-
цтвом і приніс в магазин порожні 
пляшки? 
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«Он играет на похоронах 
      и танцах,

Все зовут там и тут,
И ни там, ни тут 

     не может он остаться,
Снова ждут там и тут». 

Ці слова з пісні «Машины 
времени» згадалися мені, коли 
жителька Володимирівки Ольга 
Шелест розповідала про духо-
вий оркестр, який багато років 
супроводжував чи не всі громад-
ські заходи в цьому селі, а також 
грав на приватних зібраннях – 
весіллях, проводах в армію, по-
хоронах. 

– Створив його у 1970-х ро-
ках Микита Трохимович Ключка, 
– пригадала Ольга. – Він і тоді 
уже немолодий був, а керував 
оркестром до 80 років, поки й 
не помер, і багато називали його 
просто дідом Микитою. Він у 
Другу світову воював, через по-
ранення втратив нирку. Прожи-
вав Микита Трохимович із сім’єю 
в Миронівці, це недалеко від 
Володимирівки. Його всі пова-
жали, особливо діти, яких вчив 
музиці. Мій чоловік Микола, нині 
покійний, теж був в оркестрі діда 
Микити. 

На прохання назвати інших 
учасників оркестру Ольга Ше-
лест заходилася перелічувати:

– Олександр Грабовський, 
Валерій Шелест, Дмитро Семе-
нів, Валерій Говоров, Василь 
Бабік, Микола Покотило, Вале-
рій Печель і ще багато хлопців. 
І не тільки з нашого села, а й з 
Могутнього. В оркестрі грали і 
школярі, і дорослі чоловіки. 

За словами Ольги Шелест, 
коли у сімдесятих – вісімдесятих 
роках минулого століття воло-
димирівська молодь збиралася 
вечорами у вихідні біля клубу на 
танці, то обходилася без магні-
тофона, бо музика була, як мо-
виться, жива – у виконанні міс-

цевого духового оркестру. 
– Ми танцювали і польки, і 

вальси, – сказала Ольга. – На-
шим оркестром захоплювалися 
й учасники визволення Володи-
мирівки, коли на День Перемоги 
приїздили сюди з усього Союзу.

Поспілкувавшись з іншими 
володимирівцями, я довідався, 
що оркестр Микити Ключки ще 

й виступав на конкурсах район-
ного та обласного значення і за-
ймав на них перші та другі місця, 
що одного разу, після вдалого 
виступу, влада подарувала йому 
набір новісіньких музичних ін-
струментів. Також місцеві жителі 
розповіли, що у вісімдесятих ро-

ках, коли діда Микити не стало, 
оркестр очолив його вихованець 
Сергій Манойкін, він на той час 
через погіршення здоров’я зму-
шений був залишити роботу 
тракториста. Манойкін помер 
декілька років тому. 

За словами володимирівців, 
місцевий колгосп підтримував 
духовий оркестр. Зокрема, голо-

ва господарства Іван Микола-
йович Мельников розпорядив-
ся, щоб зарплату отримував не 
тільки керівник оркестру, а й ре-
шта музикантів. Це стосувалося 
й школярів. За участь в оркестрі 
вони мали щомісяця по 15 – 18 
карбованців. Крім того, Микита 

Ключка видавав їм по кілька кар-
бованців з гонорару, одержаного 
від приватних замовників, решту 
ж вносив у колгоспну касу. Тари-
фи на послуги володимирівських 
духовиків були такі: весілля – 
120 карбованців, похорон – 60. 

У тому, що відродити у Во-

лодимирівці духовий оркестр 
– можливо, не сумніваються 
місцеві жителі, зокрема ті, яких 
навчив музиці ще дід Микита. 
Раджу їм організуватися та пові-
домити про свої наміри сільську 
раду. 

Віктор КРУПСЬКИЙ 

Коли звучали 
мідні труби 

Про це писала  
«Зоря комунізму»

Якщо вірити тексту на інформаційній 
дошці в коридорі Обознівського психоневро-
логічного інтернату, будинок, в якому упро-
довж кількох десятиліть розташовується цей 
заклад, зведено 1899 року поміщиком Флі-
орковським (інший варіант цього прізвища 
– Флорковський). 

Утім, Костянтин Шляховий, краєзнавець 
з Кропивницького, через брак документаль-
них підтверджень не впевнений, що саме 
Степан (або Стефан) Валеріанович Фліор-
ковський побудував цей гарний маєток. За 
словами Шляхового, цілком можливо, Сте-
пан Фліорковський купив його.     

– Степан Валеріанович Фліорковський 
був сином багатого поміщика з Жаботина, 
займав скромну посаду старшого помічни-
ка бухгалтера Єлисаветградської земської 
управи, – розповів Костянтин Шляховий. – 
Його батько, ротмістр Валеріан Еразмович 
Фліорковський, 1850 року купив у спадко-
ємців Павла Васильовича Енгельгардта ряд 
сіл, зокрема Кирилівку, де жили рідні Тараса 
Григоровича Шевченка. Під впливом гро-
мадської думки та в результаті переговорів з 
Миколою Новицьким відпустив на волю бра-
тів і сестру Шевченка з родинами. 

Краєзнавець Шляховий має на увазі 
Миколу Дементійовича Новицького (1833 
– 1906), приятеля Шевченка. Ось що напи-
сав Микола Новицький у своїх спогадах: «П. 
Фліорковський, хоча й не з поваги до Т. Шев-
ченка, за яким, за його словами, він ніяко-
го таланту не визнавав, а лише з поваги до 
Комітету (мається на увазі комітет Товари-
ства для допомоги нужденним літераторам 
і вченим, якому довелося й клопотати про 
викуп Шевченкових родичів – В.К.), виявив 
цілковиту готовність дати волю рідним Шев-
ченка навіть без грошової винагороди, хоч 
би тієї ж миті, з однією лише умовою, щоб 
вони негайно після того пішли з Кирилівки 
куди хочуть! Що ж до наділення їх землею, 
то в цьому він найкатегоричнішим чином від-
мовляв, кажучи, що не погодиться на це ні за 
які гроші! Він наводив і мотиви такої відмови: 
з одного боку – небажання робити виняток 

для Шевченків, який міг послужити спокусою 
для інших їхніх односельчан; а з другого – 
небажання вирішувати наперед питання про 
звільнення селян, яке, можливо, буде вирі-
шене урядом інакше, тобто без земельного 
наділу...

На цьому наші розмови й закінчилися… 
Пізніше я дізнався, однак, що п. Фліорков-
ський, звільнивши рідних поета, узяв навіть 
на себе сплату 900 крб. банківського за них 
боргу, за що товариство висловило йому 
свою вдячність».

Інформація про Степана (Стефана) Флі-
орковського є на сайті «Родовое гнездо». Зо-
крема, там вказується, що дворянин Стефан 
Фліорковський належав до землевласників 
Єлисаветградського повіту (наведено відпо-
відний перелік за 1908 – 1909 роки).  

А на сайті geni.com (його девіз: «Дослі-
діть древо вашої сім’ї разом») є відомості 
про Володимира Стефановича Флорков-
ського. Вказується, що Stefan-Bohdan-Adam 
Florkowski доводився йому батьком. Дата 
народження Володимира Флорковського на-
звана дуже приблизно: «між 1873 і 1933 ро-
ками». Немає сумнівів у тому, що Володимир 

Флорковський 
– син того са-
мого Стефана 
Фліорковського 
(Флорковсько-
го), який воло-
дів маєтком в 
Обознівці.

Оце й уся 
інформація, яку 
вдалося зібра-

ти про Фліорковських. 
Можна припустити, 
що маєтку вони по-
збулися з повален-
ням царської влади. 
Як же склалася після 
того доля Стефана 
Валеріановича і його 
сім’ї? Допомогти мені 
з’ясувати це вияви-
ла бажання жителька 
Обознівки Ліна Ми-
колаївна Ярошенко. 
Вона познайомила 
з односільчанкою, 
представницею роду 
Фліорковських. Та по-
яснила, що Стефан 
Фліорковський – її 

прадід, але більше розказувати про це не 
захотіла, ще й попросила не називати її пріз-
вище. Наскільки я зрозумів, ця жінка уникає 
публічності через те, що за радянської вла-
ди їй попрікали за походження. 

Сподіваюся, при наступній зустрічі вона 
погодиться на інтерв’ю.

Віктор КРУПСЬКИЙ   
На змімках: будинок, де колись мешкали 

Фліорковські, а тепер розташовується Обо-
знівський психоневрологічний інтернат; Во-
лодимир Стефанович Фліорковський (фото 
із сайту geni.com).

Маєток пана Фліорковського



Симптоми, характерні  
для хвороби Лайма

1. Проблеми з концентра-
цією уваги. Хворим стає важко 
зосередитися на конкретному за-
вданні й на окремих звуках. Зна-
ходячись у переповненій кімнаті, 
люди з хворобою Лайма часто не 
здатні сконцентруватися на сво-
єму співрозмовнику, звертають 
увагу навіть на незначні сторонні 
шуми. Через це постійно драту-
ються.

2. Забудькуватість. 
Страждає переважно короткочас-
на пам'ять. Приміром, вилітають з 
голови почуті нещодавно фрази, 
люди забувають, куди кладуть ті 
чи інші речі. Стає важко читати, 
адже все одразу забувається.

3. Постійна виснаженість. 
Хворі почуваються настільки 
втомленими, що часто не мають 
сил навіть підвестися з ліжка й 
виконати елементарні побутові 
справи. При цьому втома не ми-
нає незалежно від того, скільки 
людина спить і відпочиває.

4. Біль у горлі. Часто є до-
волі інтенсивним, схожим на той, 
що турбує під час ангіни.

5. Важкість у ногах. Осо-

бливо відчутна одразу після ран-
кового пробудження. Час від часу 
може супроводжуватися спазма-
ми.

6. Уповільнене серцебит-
тя. За хвороби Лайма виникає 
запалення, яке блокує електричні 
сигнали в серці. Через це воно по-
чинає рідше скорочуватися.

7. Головний біль. Відчува-
ється так, ніби щось тисне на го-
лову. Може бути настільки ж силь-
ним, як мігрень.

8. Втрата тяги до улю-
блених продуктів. Хвороба 
Лайма може вплинути на смакові 
відчуття. Через це людина часто 
стає байдужою до продуктів, сма-
ком яких раніше насолоджувала-
ся.

9. Нав'язлива поведінка. 
Люди з хворобою Лайма часто 

не можуть вийти з дому, доки на 
100% не впевняться, що все в 
порядку. При цьому по декілька 
разів перевіряють, чи вимкнуті 
електроприлади, чи зачинені две-
рі. Уже стоячи на порозі, поверта-
ються, щоб переконатися ще раз.

10. Труднощі в спілкуван-

ні. Людям із хворобою Лайма 
складно підбирати слова. Часто 
хворі не договорюють до кінця 
фрази.

11. Підвищена чутли-
вість до світла. Очі настільки 
хворобливо реагують на нього, 

що в деяких випадках хворим 
доводиться носити сонцеза-
хисні окуляри навіть у примі-
щенні.

12. Розмитий зір. Кар-
тинка перед очима у хворих 
не стає чіткішою навіть за-
вдяки окулярам.

13. Нерегулярні мі-
сячні. У періоди загострення 
хвороби Лайма виникають 
гормональні коливання. На 
їхньому фоні й порушується 
менструальний цикл. Регулю-
вати його допомагають про-

тизаплідні таблетки.
14. Зменшення сексуаль-

ної активності. Через хворобу 
Лайма знижується лібідо як у жі-
нок, так і в чоловіків.

15. Підвищена чутли-
вість шкіри. Нестерпним стає 
навіть легкий дотик одягу до тіла.

Готуємо вдома
Йогуртовий суп 

з огірками і горіхами 
500 мл йогурту натураль-

ного, 2–3 свіжі огірки, 1/2 скл. 
волоських горіхів, 1/2 скл. води, 
2–3 ст. л. лимонного соку, 2 ст. 
л. оливкової олії, по 2 ст. л. ру-
баної зелені петрушки і кропу, 
2–3 листочки свіжої м'яти, 1–2 
зубки часнику, сіль і перець – за 
смаком.  

Два огірки очистіть, покла-
діть в блендер. Додайте 2/3 
горіхів, м'яту, часник, олію, кри-
жану кип'ячену воду і збийте до 
однорідності. У огіркову масу 
додайте зелень і перемішайте. 
Додайте йогурт, приправте сіл-
лю, перцем, лимонним соком, 
перемішайте і приберіть в холо-
дильник на 30 хв. Решту горіхів 
дрібно порубати, огірок наріжте 
тонкою соломкою і додайте в го-
товий суп.

Буряковий суп 
з оселедцем 

По 500 мл кефіру і бульйону 
курячого нежирного, 2–3 зваре-
ні або запечені в шкірці буряки, 
3 зварені в мундирі картоплини, 
250 г філе оселедця малосоль-
ного, по пучку зеленої цибулі і 
зелені кропу, сіль за смаком.

Буряк натріть на середній 
тертці. Картоплю і оселедець на-
ріжте дрібними кубиками. Зелену 
цибулю і кріп дрібно порубай-
те. Кефір змішайте з холодним 
бульйоном і збийте вінчиком до 
однорідності. З'єднайте буряк, 
картоплю, оселедець і зелень, 
залийте кефірною сумішшю. Пе-
ремішайте і дайте настоятися в 
холодильнику 2–3 год. Готовий 
суп посоліть за смаком. Щоб зне-
жирити бульйон, добре охолодіть 
його в холодильнику, потім проці-
діть через 2–3 шари марлі – весь 
жир залишиться на тканині.

Томатна окрошка 
з куркою і картоплею

300 г курячого філе відваре-
ного, 2 свіжі огірки, 3 зварені в 
мундирі картоплини, 3 гілочки 
зеленої цибулі, 3–4 гілочки кро-
пу, 4 варені яйця, сіль і перець 
чорний мелений – за смаком, 1 
л томатного соку.

Огірки нарізати тонкою со-
ломкою. Зелень посікти. М'ясо і 
картоплю нарізати кубиками. Усі 
інгредієнти з’єднати, трохи посо-
лити і перемішати. Яйця нарізати 
скибочками. У порційні тарілки 
викласти по кілька ложок суміші. 
Томатний сік налити в кожну та-
рілку, регулюючи густоту окрош-
ки. Прикрасити скибочками яєць 
і поперчити до смаку. 
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Ваше здоров'я

Рік тому за порадою небайду-
жих катеринівців побував у Люд-
мили Романівни Суржик та її сина 
Романа. Мешкають вони в  центрі 
села, де мають пів будинку та не-
велику присадибну ділянку. Люд-
мила Романівна вже на пенсії, 
син теж не працює, оскільки че-
рез травму хребта пересувається 
лише в інвалідному візку, та це не 
завадило їм створити дуже ком-
фортні умови для життя.

Особливо сподобалася тоді 
мені ділянка. Тут знайшлося місце 
і для помідорів та огірків, полуниці 
та малини, а ще – для різних екзо-
тичних насаджень і великої кіль-
кості квітів. Це царство рослиннос-
ті і барв асоціювалося в моїй уяві 
з оазисом. Бракувало тільки водо-
йми, про що я й сказав господа-
рям. Вони відповіли: подумають. 
А на початку цьогорічної весни 
випадково зустрів у магазині Люд-
милу Романівну, яка повідомила: 
басейн вони купили, і запросила 
завітати до них улітку, тобто коли 
басейн уже встановлять. 

І ось я знову у Суржиків. Ще 
біля воріт мою увагу привертає 
щось схоже на парус в глибині 
двору. Здогадуюсь: отам і має 
бути басейн. «Парус» – то захист 
басейну від пекучого сонця й від 
дощу, від пилу, що переноситься 

вітром. Сам же басейн можна по-
рівняти з човном, з тією лише різ-
ницею, що, на відміну від човна, 
він наповнений водою і стоїть на 
місці.

На те, що це не просто ре-
зервуар для води, вказує різне 
обладнання. Воно є складовою 
частиною басейну і робить корис-
тування ним дуже простим і зруч-
ним. Наприклад, не треба самому 
очищати і дезінфікувати воду – це 
зробить автоматика. Продумано, і 

як можна швидко нагрівати воду, 
не використовуючи електроенер-
гію.

– Це така благодать, цей ба-
сейн! – каже Людмила Романівна. 
– Тричі на день купаюся в ньому. 

Ще вона в захопленні від ран-
кових прогулянок селом на елек-
тричному велосипеді. Його їй, 
колишній спортсменці, подарував 
син, придбавши через інтернет. 

Валерій М'ЯТОВИЧ

Який же оазис без… басейну!

Хвороба Лайма небезпечна 
ускладненнями

В Україні зараз – нашестя 
сонцевиків будякових (інша 

назва цього метелика – чортопо-
лохівка). Пурхають вони і в селах 
Катеринівської ОТГ, в сусідньому 
Грузькому. 

Чортополохівка належить до 

мігруючих метеликів. Ось що на-
писала про це днями у фейсбуці 
прес-служба Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів Украї-
ни. Недавно ці метелики бачили 
пейзажі Північної Африки, а зараз 
мандрують на північ, щоб восени 
знову повернутися до Африки. 
При міграції швидкість метеликів 
може сягати 50 км/год, за добу 
вони пролітають до 500 км. 

Зимують сонцевики будякові 
на півночі Африки або на Близько-
му Сході, де відкладають яйця, на 
цьому річне життя метеликів за-

кінчується. З яєць вилуплюється 
гусінь, яка згодом перетворюється 
на лялечку, і вже з неї навесні ви-
ростає новий метелик. Ці чорто-
полохівки нового покоління знову 
збираються в зграї і, за невідомим 
науці покликом природи, летять 
через кілька тисяч кілометрів до 
України та інших, навіть північних, 
країн Європи. Тут теж виводяться 
нові покоління сонцевиків.

Чи шкідлива чортополохівка 
для сільського господарства? На 
численних сайтах агрономічного 
спрямування повідомляється, що 

гусениці чортополохівки здатні 
скелетувати листя, яке трапляєть-
ся на їхньому шляху. Така гусінь 
здатна завдати відчутної шкоди 
сої, соняшнику, рицині, кукурудзі, 
овочевим і баштанним культурам. 
Не гребують вони й айстрами, ла-
вандою. 

Заселені шкідником рослини 
слід обробляти інсектицидами. 
Фітосанітари радять обробляти 
посіви в тиху безвітряну погоду 
вранці та увечері. Не пізніше як 
за дві доби до таких робіт аграрії 
мають  попереджати про це орга-
ни самоврядування, населення та 
пасічників.

Прилетіли з Африки

Кліщ переносить збудників 20 хвороб. Хворобу Лайма – най-
частіше. Сироватки від неї немає, тож інфекція лишається в 
організмі на все життя. Хвороба Лайма – це бактеріальна інфек-
ція, яка вражає всі системи організму. Особливо сильного удару 
завдає нервовій, серцево-судинній та опорно-руховій. На перших 
стадіях протікає практично непомітно. Дає про себе знати вже 
після того, як стає хронічною.


