ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

Звітували червонохрестівці

Школярів навчали військової
справи на учбовому полігоні
Які «секрети» насправді зберігає
підземний Очаків?

.

Засновники: райдержадміністрація, районна рада, трудовий колектив редакції

П’ЯТНИЦЯ, 22 травня 2015

Найстарша районна газета на Миколаївщині
ДО ПРИЇЗДУ ФЕЛЬДШЕРА З ДНІПРОВСЬКОГО

Кілька
років
тому
фельдшером
Дніпровського ФАПу
став молодий, проте
ініціативний О. Кольба. За обмежених
умов роботи, молодий
медик одразу виказав
своє бажання залишитися працювати тут
і надалі, а мешканці
села не могли натішитися його працездатністю і любов’ю до
обраної професії. Та з
початком АТО, він був
мобілізований і поїхав
добровольцем до зони
бойових дій. Місцеві, як могли, доглядали за ФАПом. Проте, слід визнати, старенька будівля, яка не бачила капітальних ремонтів кілька десятків
років, продовжує руйнуватися.
І ось, у червні О. Кольба демобілізується. До його приїзду головний лікар
«Очаківського центру первинної медико-санітарної допомоги» Т.Б. Лазарева разом з головою районної ради О.І. Борщевським та Солончаківським
сільським головою М.В. Шуманом приїхали до Дніпровського, щоб з’ясувати обсяги необхідних ремонтних
робіт. Також до приїзду фельдшера
планується купити для нього обіцяне помешкання у селі. З державного бюджету вже виділена певна
сума коштів на придбання будинку, і наразі розглядаються декілька
варіантів.
Вл. інф.
Фото Т. Лупул.
Юлія Іванівна Брунчак
переживає дуже складні часи.
Вона перенесла кілька важких
хірургічних операцій і прикута до
інвалідного візка. Наша з вами
підтримка і допомога їй дуже
потрібні. Родичі, друзі, колеги,
близькі Юлії люди вже знають
про біду і намагаються допомогти. Ця інформація – для колишніх
учнів та їхніх батьків, взагалі для
тих, хто добре знає Юлію і хоче
їй допомогти.
№ банківської карти у Приватбанку 6762 4683 1488
4440.
Або просто завітайте до школи № 3 і скажіть, що ви хочете
допомогти Юлії Іванівні Брунчак.
Розповідь про Вчителя від
Бога читайте на 7 стор.

ПЕРЕДПЛАТА - 2015
Якщо ви бажаєте отримувати «Чорноморську зірку» у 2015
році, передплатіть її у поштових відділеннях за місцем проживання, або в редакції газети (Леніна, 20, 1-й поверх, приміщення
бібліотеки).
Вартість газети з липня до кінця року - 36 грн. або 6 грн.
на місяць.
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. видається з 21 травня 1919 року

ВІДЛУННЯ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
Починаючи з 12 травня, на виконання Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» та Плану проведення робіт з розмінування акваторії Чорного моря в
межах області, рятувальники Миколаївщини розпочали
проведення планових робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів акваторії Чорного моря в районі
Кінбурнського півострова. Лише за один тиждень обстеження затонулих суден та прибережної території
піротехнічним
підрозділом
Головного
управління
ДСНС України
у Миколаївській
області
виявлено 507
боєприпасів
часів Великої
Вітчизняної
війни. Кожна
із виявлених
знахідок, не
зважаючи на
тривалий час перебування під «водною ковдрою», ще
й досі перебуває у відмінній «бойовій формі», і її неконтрольований підрив міг призвести до біди.
19 травня із робочим візитом до Кінбурну прибув голова Миколаївської ОДА В.І. Меріков та голова
Очаківської РДА С.В. Самоуков. Основною метою візиту
стало ознайомлення із ходом робіт по розмінуванню
акваторії Чорного моря. Також Вадим Іванович зустрівся з мешканцями коси, які звернулися до очільника
області з проханням допомогти їм організувати Спілку

мисливців, а таких
серед косівчан 60,
та збільшити квоти
на вилов риби, бо
для даної місцевості то є єдиним
шляхом заробляння коштів. Голова
ОДА пообіцяв зробити все можливе
згідно з чинним
законодавством,
щоб
допомогти
мешканцям даного
регіону.
Роботи по очищенню Кінбурнського півострова від вибухонебезпечних предметів
продовжуються. Перший етап планується завершити у
червні, коли почнеться сезон відпочинку, і на території
коси спостерігатиметься велике скупчення туристів та
гостей краю. Протягом зазначеного періоду планується перевірити біля 5000 кв.м акваторії поблизу затонулих об’єктів та вилучити виявлені вибухо небезпечні
предмети, які будуть знищені встановленим порядком.
Вже починаючи із вересня і
до листопада,
доки дозволятимуть погодні
умови, роботи
буде
продовжено.
Вл. інф.
Фото Т. Лупул

Новини звідусіль

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ
ДВЕРЕЙ У МУЗЕЇ

Серед 55 учасників І-го теоретичного туру мали змогу взяти участь
у традиційній подорожі екологічними стежками Кінбурнської коси та
у конкурсній програмі 35 учнів–переможців.
За 10 років у екологоосвітній
клас
РЛП «Кінбурнська коса»
надійшло більше 500 конкурсних
робіт щодо природничої, екологічної та краєзнавчої цінності Кінбурнської коси. Побували на косі
більше 300 школярів.

руб, вихованець Очакіської ДЮСШ
В. Шульга. У важкій боротьбі наш
хлопець показав справжній професіоналізм та волю до перемоги і
посів І місце у своїй віковій та ва-

НАШІ УЧНІ ЗНОВУ ПЕРШІ

18 травня весь світ відзначав
День музеїв. До цього свята у військово-історичному музеї ім. Суворова пройшов День відкритих
дверей. Всі присутні мали нагоду
ознайомитися з експозицією музею
та виставками і взяти участь у майстер-класах, на яких можна було
навчитися робити картини з ниток,
букети з цукерок та плести зі стрічок. Для учнів 6-Б класу ЗОШ №4
був організований цікавий квест
«Подорож у минуле».
В кінці свята діти виготовили 2
послання для учасників АТО, які
вже передані волонтером до зони
бойових дій.

«КРАЮ МІЙ РІДНИЙ»

19 травня на Кінбурнській косі
відбувся ІІ тур щорічного районного краєзнавчо–природничого конкурсу «Краю мій рідний!», десять
років тому започаткованого РЛП
«Кінбурнська коса». У цьому році
переважна більшість учасників
– учні очаківських, Василівської,
Чорноморської та Козирської шкіл.

Переможницею Всеукраїнського
конкурсу дитячої творчості «День
зустрічі птахів - 2015», організованого Київським еколого–культурним центром та Всеукраїнською екологічною організацією
«Жива планета» стала учениця
Василівської ЗОШ Майя Янчишина (під керівництвом провідного
фахівця НПП «Білобережжя Святослава» І.В. Лахтіонової). Серед
1000 школярів українських шкіл,
які самостійно виготовили незвичайні штучні гніздівлі та розвісили
їх, а також написали у газети про
свою діяльність, за підсумками
журі були відібрані 10 переможців,
серед яких наша Майя Янчишина,
яка отримала Похвальний лист та
мобільний телефон.

КРАЩИЙ БОРЕЦЬ
ОБЛАСТІ

На минулому тижні у Миколаєві
пройшли обласні змагання з боротьби самбо серед юнаків та дівчат, на яких Очаківський район
представляв мешканець села Куцу-

говій категорії.
Хочеться зазначити, що для
14-річного хлопця чемпіонат такого рівня не є новим, бо тільки у
цьому учбовому році Віталій став
триразовим переможцем Миколаївської області, щоправда з дзюдо.
Наразі його чекають на Всеукраїнських змаганнях з самбо,
які пройдуть 29 травня. Бажаємо
борцю, щоб і звідти він привіз на
Очаківщину золоту медаль.
Вл. інф.

2 стор.
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Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта від 18.05.2015

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюється проект розпорядження голови Очаківської районної
державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, організатором перевезень на яких є райдержадміністрація», розроблений відділом економіки, торгівлі та інфраструктури Очаківської
районної державної адміністрації.
Основною ціллю розробки даного проекту розпорядження є приведення у відповідність до
норм чинного законодавства на автомобільному транспорті Умов проведення конкурсу, що
регулюють організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування і не виходять за межі території району для досягнення найбільш ефективної організації
та забезпечення проведення конкурсів.
Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
у письмовій формі протягом 1 місяця за адресою: м.Очаків, вул. 50 річчя Жовтня 7-а, приймальня Очаківської райдержадміністрації, тел.: 3-00-82, або повідомленням на електронну
адресу ochakov@mк.gov.ua
Проект розпорядження разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Очаківської районної державної адміністрації http://rda.ochakiv.info/ (розділ
«Регуляторна політика та підприємництво», підрозділ «Оприлюднення регуляторних актів»).
З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також у
відділі економіки, торгівлі та інфраструктури Очаківської райдержадміністрації, каб. №24.

Оголошення
для суб’єктів які здійснюють діяльність в сфері торгівлі
на території району

На території області впроваджується проект «Соціальні Мережі Знижок». Даний проект
надає змогу отримувати пільгові ціни на товари та послуги в магазинах, організаціях, підприємствах всіх форм власності та всіх форм діяльності, як малозабезпеченим, так і іншим
мешканцям регіону. Започатковано діючий пілотний проект з певною кількістю організацій,
які надають пільги. Випущено 5000 карток Соціальної Мережі Знижок. Фінансування проекту
проводиться за рахунок підприємств, установ, благодійних організацій, спонсорів. Для отримання більш детальної інформації і роз’яснень необхідно звертатися за телефонами: 063-62544-92; 097-945-66-03; 066-011-38-74, E-mail: dcubuniversal@ukr.net; адреса сайту: http://smz.
biz.ua, Відділ економіки, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

Інформація про державну реєстрацію

Очаківська районна державна адміністрація повідомляє про державну реєстрацію розпорядження голови Очаківської районної державної адміністрації від 27.04.2015 № 64 «Про визначення
Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг
при Очаківській районній державній адміністрації», зареєстрованого в Очаківському міськрайонному управлінні юстиції Миколаївської області 15 травня 2015 року за № 5/282.
Даним розпорядженням визначено Перелік адміністративних послуг, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг при Очаківській районній державній адміністрації. Перелік адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті Очаківської райдержадміністрації http://rda.ochakіv.info.

ГО «ОЧАКІВЩИНА»: ДОПОМАГАТИ СЛІД,
АЛЕ ВРАХОВУЮЧИ МОЖЛИВОСТІ

18 травня відбулося чергове засідання ГО «Очаківщина», у якому взяли участь голова РДА С.В.
Самоуков та голова районної ради О.І. Борщевський. На порядок денний було винесено розгляд
кількох звернень.
Порадившись щодо першого з них, про виділення коштів на оздоровлення дітей учасників АТО,
присутні прийняли рішення: оскільки сума потрібна чимала (у списку налічувалося понад 30 дітей, при ціні путівки близько 4 тис. грн.), а коштів на рахунку ГО дуже мало, - звернутися з цього
приводу з офіційним листом до голови райдержадміністрації, аби розглянути можливість оздоровити цю категорію дітей через програму «Турбота».
Щодо двох наступних звернень – І.В. Снесаря, батька військовослужбовця (м. Очаків), що перебуває в зоні АТО та Д.І. Муратова, теж учасника АТО (с. Матросівка), та їх прохання придбати
форму, аптечку, наколінники тощо, то було вирішено звернутися до райвійськкомату, аби зв’язатися з частинами, де перебувають військовослужбовці, та вивчити питання їхнього рівня забезпеченості формою та необхідним облаштуванням, і тоді вже, за потреби, допомогти.
Л.М. Самойленко з с. Парутине, яка звернулася до ГО з проханням допомогти оплатити лікування (у сумі 600 грн.), вирішили допомогти теж через програму «Турбота».
Наприкінці засідання голова ГО А.І. Костерчук звернувся до голови райради О.І. Борщевського
з проханням проаналізувати участь у фінансовій підтримці «Очаківщини» у розрізі кожної із сільських рад району.
Вл. інформ.

ЗВІТ на 18.05.15 року

НАДХОДЖЕННЯ - 2100 гривень (ФОП Костерчук А.І. – 2000 гривень, Хаюк П.Л. (с.Рівне)
- 100 гривень. ВИТРАТИ: 2100 гривень (100 гривень – комісія банку, 2000 гривень – допомога на поховання Музики Ігора Ігоровича). Залишок на рахунку: 209,93 гривень

ЗВІТУВАЛИ ЧЕРВОНОХРЕСТІВЦІ

Відкриваючи 13 травня ХХІІІ звітно-виборчу конференцію Очаківської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, на яку прибуло
90 делегатів з міста та району, її голова Н.Я. Біжко
зазначила, що за звітний період (тобто останні п’ять
років), її діяльність була спрямована на те, щоб відповідно до статутних завдань та загальновизнаних
гуманістичних принципів, якомога більше допомагати
усім нужденним, поліпшувати здоров’я та зменшувати
страждання знедолених людей, і у цьому її підтримують чимало партнерів. Тому вона запросила на сцену
голову Миколаївської обласної організації Товариства
Червоного Хреста України Л.С. Краснюк, щоб за плідну
співпрацю та вагомий внесок у розвиток червонохрестівського руху вручити Почесні грамоти представникам органів місцевої влади, керівникам ЗМІ, підприємств і установ, головам громадських об’єднань та
первинних організацій ТЧХУ, волонтерським загонам
шкіл міста, приватним підприємцям. Насамкінець урочистої процедури Почесну грамоту за сумлінну і плідну творчу працю отримала й сама Наталя Ярославівна.
Далі делегати обрали робочу Президію та мандатну комісію,
затвердили порядок денний та регламент роботи конференції, і обрали її робочі органи: секретаріат, редакційну комісію
з підготовки проекту постанови та лічильну комісію.
Першим питанням порядку денного став звіт про роботу
МРО ТЧХУ за період з 22.04.10 по 13.05.15 її голови Н.Я. Біжко. У своїй доповіді Наталя Ярославівна відзначила, що успішна діяльність будь-якої організації в повній мірі залежить від

умов, створених для роботи. За п’ять років зроблено ремонт
приміщень, суттєво поліпшилась матеріально-технічна база:
організація отримала дошку Євмінова, комп’ютер, проектор,
екран, факс, глюкометри для вимірювання рівня цукру в
крові. Значно поповнився пункт прокату інвалідними візками,
ходунками, підлокітниками, палицями.
Вона констатувала, що зросла підтримка червонохрестівців
серед населення. Про це свідчить той факт, що за звітний
період кількість первинних організацій ТЧХУ, які є основою
товариства, збільшилася в півтора рази (з 54 до 83), й вони у
своїх лавах налічують нині майже 4,5 тис. осіб.
Доповідачка підкреслила, що основні акценти у діяльності
робилися на питаннях надання медичної та соціально-побутової допомоги найбільш незахищеним особам, інформованості
населення, готовності до надання допомоги постраждалим
внаслідок надзвичайних ситуацій, навчанню навичкам першої
допомоги, розвитку молодіжного волонтерського руху.
Значно зросла кількість послуг, які надаються населенню
на дому, зокрема медичних – з близько 20 тис. до понад 30
тис., соціально-побутових – з 710 до понад 2 тис. І це лише
ті, які надаються патронажними сестрами, а такі послуги надають ще й молодші медичні сестри. Підвищилась і кількість
послуг, що надаються при медико-соціальному центрі організації, де працює банк одягу, пункт прокату речей по догляду
за хворими.
Червонохрестівці завжди відгукуються на всі соціально-важливі події, які відбуваються в країні. Разом з волон-

терами, районною та міською бібліотекою, центром сім’ї та
молоді, освітою, районною лікарнею, соціальним захистом,
церковною недільною школою вони проводять чимало заходів до Дня Перемоги, Міжнародного дня донора, Дня інвалідів тощо, організовують місячники та акції з протидії поширенню СНІДу та туберкульозу, збору коштів для біженців
та лікування поранених в АТО.
Завдяки підтримці місцевих ЗМІ, мешканці району та міста
мали змогу отримати інформацію про діяльність Очаківської
МРО ТЧХУ, ознайомитися з інформаційно-консультаційними
матеріалами щодо популяризації ідей та завдань Товариства,
ведення здорового способу життя, попередження соціально-небезпечних хвороб. Все це несе позитивний вплив на
імідж організації, результатом чого є розуміння та підтримка
її діяльності серед людей, більшості з яких небайдужа доля
тих співгромадян, які опинилися у скрутному життєвому становищі. Тому активними спонсорами організації є чимало
депутатів усіх рівнів, приватних підприємців. Так, за 5 років
було зібрано та надано благодійної допомоги 9649 особам на
загальну суму 751506 грн.
Одним із важливих звдань Товариства є допомога при виникненні надзвичайних ситуацій. Організація має пакет оперативної документації, схему оповіщення. На випадок надзвичайної ситуації є складське приміщення, в якому сформовані
недоторкані запаси майна відповідно до існуючих нормативів.
Кожен рік Очаківська МРО ТЧХУ бере участь у навчаннях Миколаївської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.
Наталя Ярославівна додала, що складовим елементом готовності організації до дій при надзвичайних
ситуаціях, є підготовка населення з надання
першої допомоги. В організації створений і обладнаний клас для навчання по наданню першої допомоги з наочною агітацією, плакатами,
комп’ютером, проектором, манекеном. Навчання проводять дві медичні сестри, які пройшли
відповідні курси та отримали сертифікати інструкторів першої допомоги.
Важливим напрямком діяльності є й санітарно-просвітницька робота серед населення району,
на підприємствах, в організаціях, школах, яка
проводиться патронажною службою, особливо
з питань боротьби зі СНІДом, профілактики туберкульозу. Разом з працівниками центру сім’ї,
дітей та молоді, лікарями ЦРЛ в учбових закладах, військових частинах, в бібліотеках, в с.
Іванівка, Куцуруб читались лекції, проводились
бесіди, показувалися відеофільми.
Особливим напрямком є робота з молоддю
як самостійно, так і в співпраці з центром сім’ї
та молоді, управлінням у справах неповнолітніх, управлінням освіти. 80 волонтерів організації допомагають людям похилого віку, оволодівають навичками надання
першої допомоги на відповідних курсах (так учні ЗОШ № 4,
Іванівської, Куцурубської та Чорноморської ЗОШ вже отримали відповідні сертифікати). Волонтери-учні, також, допомагають розповсюджувати членські марки, проводити заходи,
акції, беруть участь в проведенні концертів, допомагають в доставці продовольчих наборів. На завершення
виступу доповідачка констатувала, що, на жаль, на сьогодні в районі та місті не працюють медико-санітарні
гуртки, загони «Турбота». Робота з цього напрямку потребує подальшого вдосконалення та залучення нових
молодих людей до спільної праці.
Після звіту голови організації делегати конференції
заслухали, також, звіт голови її ревізійної комісії Н.Т.
Бомк, яка ознайомила присутніх з ревізією фінансової
діяльності товариства.
У обговоренні обох звітів взяли участь перший заступник голови РДА С.П. Стовманенко, заступник міського голови В.В. Кифоренко, завідувач поліклінікою ЦРЛ
В.І. Кнітель, начальник УСЗН міськради Л.В.Савчук,
голова Ради ветеранів Ф.І. Жуков, заступник директора МРЦЗ Л.В. Шарченко, заступник начальника УСЗН
РДА Н.В. Калінська та редактор міської газети «Очаків»
Н.М. Заборова. Усі вони подякували червонохрестівцям
і голові організації Н.Я. Біжко за ті величезні зусилля,
які вони докладають, аби допомогти усім знедоленим,

та визнали, їх роботу задовільною і висловили сподівання на
подальшу тісну співпрацю задля вирішення життєво складних
ситуацій, які інколи виникають у наших громадян. Зокрема,
С.П. Стовманенко зазначив, що робота Товариства Червоного
Хреста в усі часи є соціально необхідною, а нині, коли у країна втягнута у неоголошену війну, її важливість взагалі важко
переоцінити. А Н.В. Калінська відзначила високий професіоналізм працівників цієї організації, і в той же час, чуйність і
небайбужість.
Щиро подякував усім присутнім на конференції делегатам,
керівникам міста та району за тісну співпрацю та розуміння
завдань, які вирішують червонохрестівці, спрямованих на підтримку найбільш соціально незахищених верств населення,
завідувач організаційним відділом Національного комітету
ТЧХУ Л.Д. Бутевич. – Головне, що організація живе, працює,
і її знають – наголосив він. Леонід Дмитрович також висловив сподівання, що наша країна незабаром здолає усі сьогоднішні труднощі та обов’язково встане на шлях економічного
процвітання, адже вона на сьогодні має величезну підтримку
міжнародної спільноти, у тому числі, й через організації Товариства Червоного Хреста, і вже, починаючи з нинішнього
року, цю підтримку відчуватиме на собі не тільки Донбас та
межуючі з ним області, а й інші регіони України. А ще він підкреслив необхідность подальшої широкої популяризації серед
населення, особливо серед молоді, головних гуманістичних
принципів діяльності червонохрестного руху, що дозволить у
майбутньому запобігти багатьом моментам порушень міжнародного законодавства та прав людини, які нині мають місце.
На завершення роботи делегати схвалили проект постанови конференції, у якій визнали роботу МРО ТЧХУ задовільною
та намітили першочергові завдання подальшої спільної роботи, обрали членів правління та ревізійної комісії організації,
делегатів на ХХІІІ обласну звітно-виборчу конференцію та
члена правління обласної організації ТЧХУ у особі Н.Я. Біжко.
Проголосували присутні і за її переобрання головою МРО на
новий термін.
Л. Кочмар
Фото автора
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Корупційна «бульбашка»:

кому не вигідна дорога на Захід

Ось уже другий місяць з екранів телевізорів не сходять політики-«правдоруби», які кричать
про вражаючу корупцію нового уряду. Мовляв, колишній голова Державної фінансової інспекції
Микола Гордієнко за час своєї роботи знайшов докази корупційних дій Кабміну на астрономічну
суму 7,6 млрд. грн. Щоправда, жодних доказів цих злочинів опоненти прем’єра не наводили:
головне, що суми зловживань звучали вражаюче.
А минулого тижня стало зрозуміло, чим продиктована така поспішність: виявилось, що голосні заяви М.Гордієнка не більше, ніж мильна бульбашка. Так, у п’ятницю, 15 травня, перший
заступник Генерального прокурора України Володимир Гузир заявив, що доказів корупційних
зловживань з боку уряду та Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка немає. Астрономічні суми, названі Гордієнком, і близько не підтвердилися. Тож вочевидь логіка опонентів уряду була простою: чимшвидше звинуватити Арсенія Яценюка у всіх гріхах, поки не виявилось, що гріхів-то
насправді і немає ніяких.
Насправді ця історія була шита білими нитками з самого початку. Адже заяви про міфічні 7,6
млрд. грн.., начебто вкрадених Кабміном, Гордієнко зробив після того, як його відсторонили від
обов’язків через службову халатність і обвинувачення в корупції.
Все виглядає на те, що Гордієнко став знаряддям помсти з боку сил, яким дуже не подобається робота влади і які мріють про реванш. Недарма за критиками діяльності Кабміну чітко
проглядають постаті проросійських олігархів, для яких головне – власна нажива, а зовсім не
європейський розвиток країни. Не випадково найбільше інформаційного бруду вилили на Яценюка у ЗМІ, які належать «солодкій парочці» Фірташ-Льовочкін.
Втім, випустивши на арену Гордієнка із гучними заявами, олігархи прорахувались: виявилось, що озвучені колишнім головою Держфіну злочини стосувались зовсім не уряду Арсенія
Яценюка, а найбільше – державних підприємств часів діяльності Миколи Азарова. Тож змія, яка
мала вкусити нинішній Кабмін, фактично вкусила сама себе за хвіст.
Між тим опоненти уряду мали куди амбітніші плани, аніж просто навісити на голову уряду
ярлик «корупціонера». Справжня мета цієї кампанії – дискредитувати уряд, розвалити коаліцію і влаштувати тріумфальне повернення до влади прибічників Віктора Януковича. Недарма
заяви Гордієнка на російському телебаченні, показували чи не частіше, ніж на українському.
В історії України вже були приклади розвалу коаліції через голослівні обвинувачення. «У 2005
році колишній глава адміністрації президента звинуватив нині чинного Президента Петра Порошенка в корупції. Жодного факту не було підтверджено, жодної правди в цьому не було. Але
тоді виник політичний конфлікт і, політичний скандал, який спровокував потім розпад коаліції
і дострокові вибори», - заявив у п’ятницю Арсеній Яценюк.
Втім, сьогодні реалізувати такий план не вдасться – біля керма держави вперше за багато
років стоять люди, які дбають не про власну кишеню, а про загальнодержавні інтереси. Як
підтвердження цього – готовність прем’єра відкрито і публічно свідчити за будь-яким фактом
корупції чи будь-яким звинуваченням у незаконних діях. Причому голова уряду звернувся до
органів прокуратури з проханням якомога ретельніше вивчити усі факти, надані Гордієнком,
аби з’ясувати, хто ж насправді корупціонер. І хтозна, чи не випливуть на світ божий факти, які
розкажуть багато цікавого про колишніх очільників держави і людей, які сьогодні називають
себе патріотами, а насправді залишились вірними злочинному режиму. Прикметно, що незважаючи на заклик Яценюка подовжити термін роботи робочої групи ВР, яка займалася вивченням «дези» Гордієнка, депутати за це не проголосували. Після провальної доповіді голови цієї
групи стало зрозуміло – це таки «деза».

Втім, за цими гучними інформаційними «пшиками» уряд не забуває вирішувати нагальні проблеми. Так, Кабмін виділив 1 мільярд гривень на ремонт доріг по Україні. 700 мільйонів гривень
в бюджеті передбачено на будівництво доріг в Західному регіоні. Разом із народними депутатами урядовці вирішили, що першою на черзі стане дорога від Львова до Івано-Франківська
– сьогодні цей шлях «дорогою» можна назвати з великою натяжкою. Причому вперше Кабмін
має намір зекономити – замість 700 млн. грн за розрахунками фахівців, планують вкластись
у 550 млн. грн. Заощадять на самому підході до роботи: просто не дадуть вкрасти, як це звичайно робилось на великих будівництвах. Уряд вже зараз займається залученням іноземних
інспекторів, які перевірять якість робіт та їхню ціну. Цього року нове життя отримає ще ціла
низка доріг на Західній Україні. Залишок розміром близько 60 мільйонів євро від кредиту ЄББР
мають намір відправити на будівництво дороги до Рахова.
І поки кремлівські критикани звинувачують уряд у міфічній корупції і мріють повернути
Україну назад під крило Росії, український уряд в буквальному розумінні торує дороги на Захід.
Сергій Горчак

Шкільна молодь Очаківщини вийшла на польові військові іспити

Після п’ятирічної перерви в Очакові сплановані та проводяться триденні навчально-польові збори юнаків допризовного віку міста та району. Захід розпочався 13 травня з організації виконання практичних стрільб з АК–74 на учбовому
полігоні Очаківського військово-морського гарнізону.
Тривожне сьогодення, викликане агресією Російської Федерації на теренах автономної республіки Крим та східних
областей України змушує переглянути толерантний підхід до
військової підготовки шкільної молоді в нашій державі. Захист
Вітчизни сьогодні - це найбільш актуальне питання, яке спонукає нас до мобілізації усіх наявних як промислових так і
людських ресурсів. Одна з ключових ланок обороноздатності
країни – це якісна підготовка молоді до служби в лавах ЗС
України.
Розуміючи важливість питання підготовки шкільної молоді
до служби в армії, було видано відповідне розпорядження голови Очаківської райдержадміністрації та міського голови про
проведення даних зборів. Очаківський районний військовий
комісаріат видав відповідний наказ про організацію учбових
місць та залучення відповідних військових фахівців у ролі інструкторів, для якісного практичного навчання допризовної
молоді Очаківщини. Кожна з шкіл міста та району видала свій
наказ «Про організацію та проведення 3 – денних учбово-польових занять з учнями 11 класів загальноосвітніх навчальних

закладів, що вивчають курс програми допризовної підготовки
у травні 2015 року».
Збори розпочались на території Військово-Морського арсеналу з загального шикування допризовників та військовослужбовців-інструкторів в/ч А2637, Очаківського РВК. Перед
учасниками навчальних зборів виступив військовий комісар Очаківського РВК підполковник Геннадій Леурда, який
розповів про необхідність формування у юнаків високого рівня готовності до виконання вимог сучасної військової діяльності, набуття практичних знань основ захисту Вітчизни та
виховання в собі високих морально-психологічних якостей
громадянина та захисника України. Він ознайомив присутніх з
планом учбових занять, представив керівників учбових місць
та довів основні вимоги дотримання загальних мір безпеки
при виконанні поставлених учбових завдань. Всього до участі
в зборах залучаються більше як 100 юнаків чоловічої статті з
міста і району.
Розпорядок дня на період навчально-польових зборів
сплановано так, щоб учні випускних класів відчули і суворість
військової професії, і справжню військову дисципліну. Тому
з перших хвилин занять, коли почали лунати чіткі військові
команди, юнаки з грайливої зграйки дітей перетворились на
чоловічу команду, на їхніх обличчях читалась готовність до
пізнання військової мудрості.
Практичне виконання початкової вправи стрільб з АК-74
складалося з декількох учбових місць. По-перше, юнаки в польових умовах удосконалили знання з матеріальної частини
АК-74, шляхом практичного розбору і збірки автомату, уточнення призначення окремих деталей і механізмів зброї. На
допомогу юнакам прийшли військовослужбовці Очаківського
РВК, у кожного з яких за плечима великий досвід поводження
з най- поширенішим
у світі автоматичним засобом стрільби. Крім статутних
правил поводження
зі зброєю інструктори розповідали учням про випадки з
особистої практики,
коли
необережне
та безвідповідальне
ставлення до закріпленої зброї може
привести до негативних наслідків.
На інших учбових місцях юнаки
потренувалися
в
швидкості розбору
та збірки автомату,
згідно з установленими армійськими
нормативами. Потренувалися в спорядженні магазинів
бойовими патронами, провели курс

поводження зі зброєю при стрільбі, дотримання спеціальних
мір безпеки.
І ключовим завданням першого дня, безперечно стали
практичні початкові стрільби по ростових і грудних мішенях
умовного противника. Військовослужбовці в/ч А2637 під
керівництвом капітана 3 рангу Олексія Левіна детально, з
кожним індивідуально опрацьовували порядок прицілювання та ведення вогню з АК-74, вказуючи на помилки і даючи
практичні поради першого в житті практичного застосування
військового озброєння.
В цілому перший день зборів відбувся за планом, учбова
мета була досягнута, учні отримали практичні знання і досвід.
Та найголовніше, молодь відчула себе причетною до військової справи і стала на крок ближчою до
захисту своєї Вітчизни.
Окрему подяку в організації триденних зборів шкільної молоді Очаківщини
хочеться висловити командуванню в/ч
А2637 в особі командира частини капітана
1 рангу Віталія Харченка та його заступнику з виховної роботи капітана 2 рангу Василя Іллєва, особовому складу частини за
практичну допомогу і моральну підтримку
майбутніх призовників. Завдяки їх допомозі практичні стрільби були проведені не
тільки для школярів Очаківського району,
а й для учнів Березанського району.
Попереду ще два дні, наша молодь буде
отримувати знання з інженерної підготовки, метання учбових гранат, дії солдата
в дозорі, в наступі і обороні, та з інших
питань, пов’язаних зі службою в Збройних
Силах України.
О. КОТЕНКО,
заступник військового комісара
Очаківського РВК –
Начальник відділення
комплектування
майор
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ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ ОЧАКОВА
У каждого города есть свои байки, и Очаков не
исключение. Очаковские легенды непременно связаны с турецким прошлым. «Преданья старины глубокой», волнующие воображение, сводятся к мифической золотой карете, не то – самого турецкого
султана, не то - знатного паши, укрытой в одном из
мрачных городских подземелий. Разговоры эти возобновляются каждый раз, когда случается очередное проседание грунта у кого-нибудь в огороде или
проваливается дорога. Но частой и главной причиной такого события является обыкновенная утечка
воды из прохудившегося городского водопровода,
реже - обильные дожди. Но бывает, провал обнажает остатки строительных конструкций, и тогда это уже целое событие.
Несколько лет назад такой провал грунта произошел
прямо во дворе художественного музея. Открывшаяся
огромная яма зияла довольно долго. Хорошо сохранившуюся каменную кладку арочного свода от асфальтового
покрытия двора отделяло не более 1 метра. Сразу возник
вопрос: почему тоннель так близко от поверхности? Дело
в том, что крепость в свое время была построена на значительной возвышенности, которую со временем срыли.
Любопытствующие в провале рассмотрели немного: осыпавшийся грунт почти под верх заполнил тоннель, и увидеть, что находилось в глубине, оказалось невозможным.
Направление сохранившегося свода точно указывало на Дом
культуры. В годы войны, по воспоминаниям очевидцев, на
месте Дома культуры находилась румынская комендатура, а
под ней - огромный подвал, используемый оккупантами под
склад. Может, это были части одного общего объекта? Что
именно скрывала земля – осталось загадкой, потому как общественность никто из «компетентных органов» не информировал. Через некоторое время яму просто засыпали песком.
Тогда я стал случайным свидетелем разговора двух приятелей, встретившихся за кружкой пенного напитка. Один
другому степенно рассказывал, как «один знакомый одного его знакомого» однажды забрался в некий тайный ход
подземелья и прошелся катакомбами под Очаковом: сначала вдоль берега, потом немного побродил под городом,
по пути заходя в подвалы горожан и склады войсковых
частей. Подземное путешествие изобиловало букетом неправдоподобно-живописных подробностей, которые являются естественным следствием такого рода встречи. Найти
карету «одному знакомому» помешал какой-то сущий пустяк, из-за которого потребовалось срочно возвращаться.
На прощание, с чувством и долго обнимаясь, друзья договорились встретиться еще раз, приведя на следующую
встречу того самого «знакомого одного знакомого».
Даже самая бурная фантазия всегда отталкивается от
правды, «уносясь, порой, в такие дали, какие нам постичь
едва ли».
Итак, если существует легенда, значит, для этого есть
весомое основание.
О золотой карете мне слышать доводилось неоднократно, и за прожитые годы убедился, что это не более, чем
плод устного творчества, стилистическая фигура городско-

НА ПЛАНЕ ПОКАЗАНЫ: O - минные галереи
го фольклора. Несколько другое дело представляли подземелья. В Очакове старинный подвал, как часть какого-то
непонятного тоннеля с заложенными в более позднее время торцевыми стенами, не диковинка.
В одной толстой книге по фортификации, которую довелось прочитать, автор подробно изложил историю европейских долговременных укреплений. Относительно Очакова там было сказано скупо, примерно следующее: при
модернизации крепости, проводившейся в 19-м и 20-м
веках, строителями были использованы остатки турецких
крепостных сооружений, хорошо сохранившихся с 18 века.
Какие же это были «остатки турецких крепостных сооружений», если доподлинно известно, что крепость в конце 18
века была полностью разрушена?
Пришлось засесть за справочники и картографические
источники, чтобы попытаться самостоятельно разобраться
в этой проблеме.
Никаких золотых карет, никакого сплошного подземного
лабиринта. Все намного проще, но от этого не менее интересно.
Крепость Очаков, регулярно разоряемая казаками на
протяжении нескольких столетий, за все то беспокойное
время практически не претерпела радикальных измене-

ний. После каждого разора турки ограничивались восстановлением нанесенных повреждений. Полевые укрепления и крепостные сооружения оставались архаичными.
Единственным средством для усиления мощи цитадели от
набегов казаков, турки посчитали необходимым местами
увеличить толщину стен и расставить на стенах побольше артиллерии. Начиная с 1702 года, вокруг крепости стал
строиться сухой ров, затем было сделано несколько новых
укреплений и устроены мины. Но натиску регулярной армии, с ее мощной осадной артиллерий, крепость противостоять не могла. После последнего штурма Очакова в 1737
году, разрушенные стены, башни и полузасыпанный ров
были восстановлены турками по старой системе.
Действия Российской империи, направленные на юг, требовали основательной перестройки единственного форпоста, преграждавшего ей путь к Черному морю.
К модернизации крепости Турция приступила сразу же
после потери Крыма.
С весны 1784 по ноябрь 1787 года в Очакове находился
ЛАФИТТ-КЛАВЕ, который руководил обширными фортификационными работами, направленными на усиление крепости.
АНДРЕ-ЖАН ЛАФИТТ-КЛАВЕ (1740(1760)-1794) - талантливый французский инженер-фортификатор. По его проекту были восстановлены старые минные галереи и устроены
новые (6 подземных ходов в северо-восточной части крепости, всего - 12 минных галерей общей протяженностью
до 4-х километров), усилены форты, углублен сухой ров.
Благодаря Лафитту-Клаве, крепость Очаков приобрела
свой окончательный вид, известный по многочисленным
планам и картам русско-турецкой войны (1787-1791). Начавшаяся война помешала французу завершить все запланированные мероприятия. По распоряжению французского
посла он был вынужден вернуться в Турцию, а затем во
Францию. Укрепления крепости были выполнены по бастионной системе, предложенной Вобаном. Французская фортификационная школа в то время считалась самой передовой в Европе. В соответствии с современными взглядами
на строительство крепостей, вокруг Очакова был выстроен
сплошной ретраншемент с прикрытыми артиллерийскими позициями, возведены земляные укрепления полевого
типа, сделаны многочисленные засеки на пути возможного
передвижения кавалерии. Артиллерию также разместили
на валгангах. Обширное строительство потребовало много
камня. В это время турки особенно активно потрудились,
разбирая фундаменты зданий Ольвии, добывая там строительный камень для крепости, чем окончательно погубили
остатки античного города. Крепость Очаков в 1788 году
представляла собою весьма прочное укрепление в виде
неправильного четырехугольника. После модернизации
она по праву вошла в десятку лучших европейских фортификационных сооружений наряду с Бендерами, Измаилом,
Хотином.
Н. Иванов
Продолжение в следующем номере

ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ ПО-ПАРУТИНСЬКИ
З 11 по 13 травня в с. Парутине відбулися «Олімпійські Ігри – 2015» серед Вальдорфських шкіл України. За
традицією Ігри завжди проводять на землях античної
Греції або її колоній. У цьому році відкриття і проведення
Ігор відбулося в Національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія».
З історії виникнення Олімпійських Ігор.
Існує така легенда, що найперші Олімпійські
ігри були організовані Геркулесом, сином Зевса.
Також є відомості про те, що перші Ігри проводилися в 776 році до н.е. на полях Олімпії. Стародавні греки вважали Олімпійські Ігри дуже важливими, вони казали, що тіло так само, як розум і
душа, повинно бути розвинене. Ніщо не могло пе-

решкодити проведенню
Ігор: навіть якщо йшла
війна,
вона
повинна
була припинитися. Олімпійські ігри проводилися
один раз на 4 роки протягом тисячоліття, поки
в 394 р. н.е. римляни не
відмінили їх.
Потім, через багато
років, у французького
барона П’єра де Кубертена виникла ідея відновлення Олімпійських ігор. У 1894 році за його ініціативи був
скликаний міжнародний конгрес 15-ти держав. Цей конгрес одноголосно визнав
необхідність відродження Олімпійських ігор і проведення їх регулярно, один раз
в чотири роки. Через два роки на відбудованому стадіоні в Афінах, в Греції, були
проведені перші сучасні Олімпійські Ігри.
Участь у змаганнях взяли учні-п’ятикласники трьох шкіл: Одеської Вальдорфської школи
«Ступени», Київської Вальдорфської школи «Софія» та Парутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Відкриття Ігор розпочалося театралізованою виставою біля головного вівтаря на теменосі
Ольвії (теменос – це священна ділянка міста). Олімпіоніки, так називають учасників змагань,
познайомилися з давньогрецькими богами Зевсом, Афіною, Афродітою, Фемідою, Діке, Гераклом та Хором. Проспівали гімн богам та дали клятву полісів (поліс – це міська громада,
колектив громадян певного міста). Був запалений олімпійський вогонь. Усі учасники, у ході
жеребкування, були поділені на п’ять команд: террійці (стихія землі), аквійці (стихія води),
геліосійці (стихія сонця), борійці (стихія вітру) та ксилійці (стихія рослин). Судді Олімпійських
Ігор – елланодіки, принесли клятву Зевсу, що судити будуть чесно. Закінчився перший день
театралізованою виставою Київської Вальдорфської школи «Софія»

Другий день розпочався власне змаганнями у п’яти
видах спорту: метання диска, біг на коротку дистанцію,
стрибки у довжину, вільна боротьба та метання списа.
Змагання пройшли у дружній атмосфері. У фінал вийшли по два учасника із кожної команди. Серед них і
п’ятикласники Парутинської школи: Згурський Богдан
– вільна боротьба та метання дисків, Біньковська Карина
– біг на коротку дистанцію, Мурашкін Леонід та Корольчук Владислав – стрибки у довжину. У ході фінальних Ігор
кожна із команд дістала перемогу у певному виді спорту.
А Мурашкін Леонід посів почесне третє місце у змаганнях
зі стрибків у довжину. Закінчився другий день театралізо-

ваною виставою Одеської Вальдорфської школи «Ступени»
Заключний етап Олімпійських
Ігор розпочався 13 травня естафетою-марафоном учасників змагань. Переможцем стала команда
террійців. Закриття Олімпійських
Ігор, по традиції, відбулося біля
головного вівтаря на теменосі
Ольвії. Учасники змагань отримали почесні грамоти, а переможці-олімпіоніки – золоті медалі
олімпійців.
Олімпійські Ігри пройшли цікаво, весело, завзято. Всі учасники були задоволені співпрацею
та спілкуванням один з одним,
школи обмінялися сувенірами та
подарунками, учні та керівники з
різних областей України потоваришували між собою і домовилися, що наступного року знову зустрінуться на Ольвійській землі.
Шеіна Т.В.
учитель хімії та біології,
класний керівник 5 класу
Парутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
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ГІРСЬКА КВІТКА ТЕПЕР РОСТИМЕ НА КІНБУРНІ

Коли починаєш писати про колегу, з якою поруч пропрацював кілька десятиріч, то одразу впадаєш в певний «ступор»: а що ж, власне, про неї (чи про нього) говорити? І річ не в тім, що говорити нема про що, навпаки: важко обрати, на чому зосередитись, щоб «не розтектися думкою по
дереву».

Я розповім вам про вчительку….

Красива жінка, чудова матір і бабуся, професіонал
найвищого ґатунку, Вчитель з великої літери, винятково порядна та скромна людина… Додамо ще кілька
витягів з трудової книжки: «Старший вчитель», «Вчитель-методист», «Спеціаліст вищої категорії», «Оголошена подяка до…..» (величезна кількість приводів для
цього, сторінок для відзнак та подяк вже не вистачає,
записи переходять на додаткові аркуші). Це все про неї,
про Юлію Іванівну Брунчак, вчителя початкових класів
Очаківської школи № 3. З 1976 року працює вона в цій
школі. Колись ми з нею намагалися порахувати, скільки ж учнів вона взяла крихітними першокласниками і
повела їх у великий та прекрасний світ знань. Кілька
сотень! І кожного вона пам’ятає, про кожного може
сказати чимало добрих слів, чудово знає, як склалася його подальша доля. Першим учням Юлії Іванівни
вже майже по 50 років, але варто було запитати. «Що
ви пам’ятаєте про свою першу вчительку?», - то ще
до спогадів на обличчі кожного з’являлась добра посмішка. Люди неначе поверталися в ті щасливі роки,
де поруч з ними була друга мама – добра, лагідна, все
розуміюча та завжди готова прийти на допомогу і в
навчанні, і в побуті, і взагалі у житті. Як вдається цій
жінці поєднувати в собі безмежну доброту до оточуючих і одночасно принциповість та вимогливість до себе
та учнів? А учні її обов’язково виростають хорошими
Нову рослинку коси виявили та дослідили юні екологи, посівши таким
чином перше місце в обласному конкурсі

Справжніми дослідниками природи Кінбурнської коси почувають
себе ці дві дівчинки з Василівської школи: восьмикласниця Діана
Лахтіонова та шестикласниця Бородіна Ірина. Дівчата беруть активну участь у природоохоронній діяльності шкільного міні–парку
«Борисфен», роботу якого координує НПП «Білобережжя Святослава», та є членами гуртка «Юні охоронці природи».
В цьому році Діана та Ірина представили на обласний конкурс
«Юний дослідник» роботу шкільної пошуково–дослідницької групи, яка під керівництвом провідного фахівця з екоосвіти І.В. Лахтіонової вивчала «невідомого рослинного мешканця» коси.
За результатами І-го етапу конкурсу дівчата були запрошені для
участі до ІІ-го - очного етапу - в номінації «екологія» до м. Миколаїв, де 30 квітня в Обласному еколого–натуралістичному центрі
учнівської молоді зробили презентацію «Перша знахідка GENTIANA
(ТИРЛИЧ, рос. ГОРЕЧАВКА) серед Кінбурнських пісків». До речі,
здійснилася ця поїздка саме завдяки керівнику групи – І.В. Лахтіоновій, яка особисто доклала для цього всіх зусиль – і організаційних, і навіть трохи більше.
Дівчата посіли перше місце, набравши найбільшу кількість балів
у своїй номінації «екологія».
Минулої осені, побачивши цю квітку під час екскурсії, юні екологи були здивовані появою гірської квітки на піщаному півострові.
Понад півроку вони досліджували умови та географічні фактори,
які допомогли рослині прижитися в нехарактерному для неї місці, та висловили з цього приводу свої наукові припущення. Тепер
нововиявлена рослина родини Тирличевих, в тому числі завдяки
дослідженню дівчат, має увійти до загальнообласного списку рідкісних рослин Миколаївщини.
Вітаємо переможців і бажаємо натхнення в здійсненні нових відкриттів.
І. ФОРМАНЮК,
На знімку: переможниці
з «портретом» квітки Тирлич.

людей, поруч з якими тепло. Не
холодно і не жарко, а саме тепло.
Юлія Іванівна серед цих людей.
Найвищою похвалою в устах
дуже шанованого нами директора школи Л.М.Сукової були слова:
«Цьому вчителю я б віддала вчитись свого онука!». Обома руками
підписуюсь під цими словами. Юлії
Іванівні Брунчак я обов’язково віддам навчатися своїх онуків.

людьми, класи Юлії Іванівни завжди відрізняються
міцними знаннями. Хоча ми, колеги, ніколи не чуємо
з її класу не те що крику – навіть підвищеного голосу
вчителя. Учні (і теперішні, і колишні) теж не можуть
пригадати, щоб вона когось хоча б мимохіть образила
чи нагримала на когось. Ніколи її учнів не запрошують
на «профілактичні бесіди» до учительської чи кабінету
директора. Складається враження, що в цьому класі ( в
цих класах) панують повні злагода і взаєморозуміння.
Хоча, чому враження? Так воно і є насправді. І тільки сама Юлія Іванівна знає, яких моральних та фізичних зусиль їй це коштує. Завжди усміхнена, спокійна,
виважена… За своє життя я зустрічала лише кількох

P. S. У кожної людини свої
рецепти боротьби з безсонням: хто рахує овець,
верблюдів або слонів, хто
просто рахує від одного до
тисячі, хто уявляє себе на
березі широкої повноводої
річки з повільною течією…
А ви знаєте, як рятується від безсоння
вчителька початкових класів з понад сорокарічним стажем роботи Юлія Іванівна
Брунчак? Вона згадує і перебирає в пам’яті
списки, які незліченну кількість разів писала у класних журналах – прізвища та
імена своїх учнів.
Від імені та за дорученням колишніх
і теперішніх вчителів
Очаківської школи №3 –
Лариса МАГУ.

Скоро - 100 лет Очаковскому футболу

Команда «Стадион» (Очаков)

Основана в 1923 г.
Быть может, для большинства современных болельщиков игроки очаковских команд
50-х и 60-х годов являются частью какого-то
немыслимо далекого прошлого. Что же тогда
говорить о тех, кто еще до революции стоял у
истоков очаковского футбола или возрождал
любимую игру в 20-х. Тем не менее, они, родоначальники футбольного Очакова, являются такой же частью славной истории нашего
города, как и многое другое, чем по праву гордятся очаковцы. И хотя в честь футбольных
кумиров не называют улицы и переулки, но их
имена живут в памяти настоящих болельщиков, как и должно быть.
Дату рождения Очаковского футбола точно
назвать невозможно. Документальных подтверждений тому, что в футбол в Очакове
играли с начала ХХ века или гораздо раньше,
нет. Все начиналось в крупных городах. В 1908
г. в Николаеве была организована команда
«Зебра», а в 1909 г. возник первый рабочий
спортивный кружок «Диагор». Первые же
команды Николаевщины появились немного
позже: «Орел» , «Спорт» и «Виктория» в Вознесенске – в 1913 г., в Очакове – в 1915 г. Информация взята с официального сайта Федерации футбола Николаевской области, так что
в 2015 г. нашему футболу исполняется ровно
100 лет. Кто же они, первые футболисты Очакова - мы пока достоверно не знаем. Предположим, что это могли быть военнослужащие
(все-таки наш город в то время считался крепостью) или гимназисты, которые, благодаря

«продвинутому» учителю гимнастики, начали
пинать мяч на каком-то очаковском пустыре.
Впрочем, неизвестно также, какое название
носила первая очаковская футбольная команда. Есть только год создания. Но если была
одна команда, то должны были появиться и
соперники. Однако история пока умалчивает о
становлении и развитии игры в первом десятилетии очаковского футбола.
Но вот прошло время после двух революций и гражданской войны, в период которых
в Очакове явно было не до футбола. Страна
переживала трудные годы. В журнале «Всеобуч и спорт» за 1923 год, единственном спортивном издании, которое пропагандировало
здоровый образ жизни, можно было прочесть:
«Редакция надеялась, что те задачи, которые
она выдвинула, а именно: пропаганда спорта
и спортизация, оздоровление и физическое
развитие трудового населения Республики –
будут выполняться без одной минуты перерыва. Однако ход экономической жизни помешал этому благому делу». Гражданская война,
интервенция, разруха, голод… Казалось, ни о
каком футболе не может быть и речи. Но энтузиасты не сдавались. Латаные-перелатаные
мячи тогда были дороги так же, как хлеб. Лопнувший мяч означал срыв матча, а то и всего
турнира.
В конце января 1923 г. в Николаеве состоялся семинар для футбольных судей, включавший в себя теоретическую подготовку. Все
участники семинара сдали экзамен на право
судить матчи. А с потеплением возобновились
игры в нескольких категориях первенства Ни-

колаевского округа. Законодателями футбольной моды нашего края тогда были команды
«Грузчики» («Местран»), КСМ, «Унион», НСК.
Стоит ли говорить, что все они были из Николаева?
Однако футбольная жизнь николаевских команд не была очерчена границами главного
города округа. Они принимали у себя в Николаеве команды других городов, сами часто
выезжали к ним. Два товарищеских матча в
1923 г. николаевские футболисты проводят
в Очакове. 19 августа с местной очаковской
командой, носящей название «Стадион»,
играет команда «Грузчики» (между прочим,
ставшая чемпионом Николаева в 1923 г.). Победили гости со счетом 3:0. На следующий
день состоялся еще один матч. Сообщается,
что против «Стадиона» играла сборная Николаева, которая готовилась к третьему чемпионату Украины (проводился 8-18 сентября
в Харькове в рамках Первой Всеукраинской
Спартакиады). В составе сборной выступали:
Войтенко— Шкапин, Андросов— В. Грушин, П.
Полегенький (вице-капитан), Захарченко —
Жиров, Прокофьев, Гальперии (капитан), Белухин, Кон. В этой игре для победы хватило и
одного гола, забитого в ворота гостеприимных
хозяев поля. Видимо сказалась несыграность
игроков сборной (состав был утвержден только 17 августа) или же очаковцы собрались и
всеми силами старались не проиграть с большим счетом. Опять же, точно не известно место проведения этих игр. Но, судя по планам
города тех лет, они могли состоятся на территории нынешних БТК или военного городка по

ул. Шмидта.
После этих игр, взвесив свои возможности,
представители команды Очакова обратились
с заявкой в Николаевскую объединеннуюфутбольную секцию (НОФС) о зачислении команды «Стадион» в лиговые матчи по первой категории (класс А) для розыгрыша первенства
Николаевского округа. Также, намечалось в
первенстве и участие команды города Вознесенска. Как все сложилось у новичков нам
доподлинно неизвестно.
В сентябре 1923 г. на очередном заседании
НОФС председателем избрали Якова Городского, молодого в то время корреспондента
газеты «Красный Николаев», впоследствии
советского поэта.
А в 1924-1926 годах в стране развернулась
антифутбольная кампания, причислившая
этот вид спорта к «непролетарским». Поэтому
чемпионаты в 1925 и 1926 не разыгрывались,
а следующий чемпионат состоялся в 1928-м.
Среди предложений «рационализаторов» по
«пролетаризации игры» было, например, такое. Предлагалось разбить все поле на квадраты, причем в каждом из них мог занять
место лишь один футболист, и таким образом
передавать мяч партнеру, задерживая его в
своем квадрате не более 5 секунд. Вскоре ЦК
ВКП(б) признал абсурдность действий Пролеткульта как в спорте, так и в искусстве.
А футбол Николаевщины, и Очаковщины в
том числе, продолжал жить…
Сергей Кузнец
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Уважаемую КОРИНЕНКО ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ поздравляем с
юбилейным Днем рождения!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Семьи Лелек, Жосан, Калинских
Профспілка працівників відділу освіти РДА щиро вітає усіх колег, які навесні відзначили свої
ювілеї: з 20-річчям – Перепелицю Анастасію Олександрівну (Куцурубська ЗОШ), з 30-річчям - Гунзу Ульяну Ігоревну, Лопанську Анну Юріївну (Чорноморська ЗОШ), з 35-річчям – Каптура Олександра Анатолійовича (Покровська ЗОШ), з 40-річчям – Орєховську Наталію Володимирівну
(Рівненська ЗОШ) та Ковтун Ольгу Іванівну (Куцурубська ЗОШ). Бажаємо вам щастя, творчих
успіхів, натхнення та професійних досягнень!
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди та дружби у родині,
Щоб вся біда у безвість відійшла,
А радість залишилася віднині!
Бажаєм вам, шановні, довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, мирі і добрі прожить!

ДЕНЬ МАТЕРІ У ДРУЖНЬОМУ КОЛІ
На одне з найбільш хвилюючих свят – День Матері, до Благодатненської бібліотеки за моїм запрошенням завітали бажані гості – сусіди із села Рівного. Їхній співочий колектив подарував пісні, від яких
у присутніх з’являлися сльози на очах, бо кожен згадав свою маму, тяжкі роки війни та відбудови країни. До пісень гостей приєдналися й благодатненці,
зокрема фермер Ольга Іванівна Бардіна.
Свій колектив рівненчанки створили за власною
ініціативою (треба сказати, що у їхньому селі взагалі
проживають дуже творчі й талановиті люди).
Поетеси Валентина Афанасіївна Данилків та Людмила Михайлівна
Литвинчук
прочитали свої вірші,
присвячені матерям. Приєднався до
них і отець Віталій,
який у віршованих
рядках
подякував
мамі за її молитви,
що допомогли йому
визначитися з вибором життєвого шляху
та стати священиком.
Від
задушевної
розмови
з
отцем
Віталієм та матушкою
Анною про урожай,
що очікується цього
року, майбутнє краси-

ПРОДАЮ

дом в с. Ивановка со всеми удобствами (100 кв.м, 35 сот. земли). Летняя
кухня, гараж, баня, подвал, подсобные помещения, гараж для лодки на
берегу лимана (3х6). Тел.: (097)126-82-53; (095)33-18-022.
***
дійну корову, тільну телицю. Можлива доставка та обмін.
Тел.: (095)648-40-94.
***
ВАЗ-2106 после капремонта, черного цвета. Возможен обмен на КРС,
свиней. Тел.: (095)648-40-94.
***
дом по ул. Энгельса (в районе водоканала), 60 м кв. Все удобства. Земельный участок вместе с домом – 10 соток. По желанию места хватит для нового строительства. Тел.: 3-02-34, (066)363-79-23
***
комплектующие к ПК, недорого. Тел.: (063)62-16-008
***
3-хкомнатную квартиру со всеми удобствами по ул.Чижикова, 86А (район автовокзала) или обменяю на 1-комнатную с доплатой. НЕДОРОГО!
Тел.: (095)943-82-53, (097)998-19-11
***
моторную лодку «Прогресс-4», металлическую будку, сейф для мотора,
новый двигатель «Ямаха-30», систему управления двигателем, два двигателя
«Вихрь-30», тележку, лебедку. Тел.: (067)872-49-89, (097)238-34-40
***
автомобили «Москвич» 412 – 500 у.е., ВАЗ 21013 – 800 у.е, ноутбук – 250 у.е.
Тел.: (068)407-47-48.
***
косарку причепну, ціна договірна. Сіно люцерни в тюках. Тел.: (097)263-68-31,
(095)846-88-83.
***
будинок в Куцурубі, або міняю на дві 1-кімн. квартири в Очакові.
Тел.: (068)040-39-28
***
карбамид. Тел.: (096)417-58-33.

Молодь
– майбутнє України
15 травня 2015 року на базі Куцурубської ЗОШ І-ІІІ ступенів з метою

ве та щасливе життя наших сусідів, а ще, від поглядів
на наймолодшу «учасницю» зустрічі, дев’ятимісячну
Серафимку, вдягнуту у національне вбрання, у всіх
присутніх розрівнювалися зморшки на обличчі, тепліше
всміхалися очі.
Жіночки, які незважаючи на вік та хвороби, прибули з Рівного разом з отцем Віталієм та його дружиною,
зарядили усіх таким неймовірним позитивом та подарували кожній душі стільки добра, що вкотре нагадали
- жити, творячи добро, можна завжди.
І. МАКАРЧУК, бібліотекар,
с. Благодатне

КУПЛЮ

гаражные ворота и остатки кабельно-электротехнической продукции. Тел.: (097)739-33-45.

***

компьютеры времен СССР в любом состоянии.
Тел.: (067)904-72-48.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ,

коней, свиней, телят, можливо дійних або глибоко тільних корів, телиць,
телят на відгодівлю. Січкарню, ваги. Тел.: (066)592-41-45, (098)743-71-87.

розкриття лідерського і творчого потенціалу відбувся районний молодіжний форум на тему «Молодь – майбутнє України» із залученням активної
молоді.
Свято започатковане активістами районної дитячої організації «Лідер» і
проводиться щорічно до Дня молодіжних та дитячих громадських організацій. Програмою форуму передбачено звітування активістів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх шкіл району та концертно-роз
важальна програма. 35 представників з 11-ти шкіл району поділилися
своїми досягненнями, ідеями та наміченими планами.
Лідери-активісти звітували про участь у форумі МОІППО «Патріотизм
очима сучасної молоді», в акціях на підтримку наших воїнів-захисників
(обласний проект «Дитячий оберіг для воїна» та Всеукраїнська акція
«Лист пораненому»), у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру»
під гаслом «Право народів на мир», у проведенні благодійних ярмарків
«Вклонімося героям», «Допоможемо солдатам в АТО».
Лідери обмінялися досвідом проведення у своїх навчальних закладах
різноманітних заходів до знаменних і пам’ятних дат, проведення зустрічей
з військовослужбовцями, які брали участь у зоні АТО, акцій, таких як:
«З добрим ранком, ветеране!», «Зі святом, ветеране!», «Вони потребують твоєї допомоги» (надання допомоги ветеранам Другої світової війни),
«Чисте село-наше село», проведення роботи з благоустрою пришкільної
території.
Форум лідерів став у районі традиційним та, безперечно, є запорукою
активного розвитку органів учнівського самоврядування, інтелектуального самовдосконалення учнів та молоді, розвитку їх особистості.
Л. ЗАДОРОЖНЯ,
методист районного методичного кабінету

ПРОДАЮ
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для топки котлов, печей, каминов.
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РАКУШНЯК, ГАЗОБЕТОН

УВАГА, ДИРОФІЛЯРІОЗ!

Дирофіляріоз (Dirofilariasis, від лат. «Diro, filum» - «зла
нитка») – захворювання, що викликається паразитуванням нематоди роду Dirofilaria в організмі людини. Це
гельмінтоз, що характеризується повільним розвитком і
тривалим хронічним перебігом.
Зараження людини відбувається трансмісивним шляхом через укуси комарів, заражених інвазійними личинками дирофілярій. Джерелом зараження комарів
зазвичай є інвазовані домашні собаки, кішки, рідше дикі
тварини.
Проблема дирофіляріозу обумовлена широкою циркуляцією збудника в природному середовищі і відсутністю
належних заходів з виявлення та дегельмінтизації заражених тварин – облігатних дефінітивних господарів (домашніх собак і кішок).
Обстеження та дегельмінтизацію інвазованих домашніх собак проводять у весняно-літній період у ветеринарних організаціях. Собакам, вільним від інвазії в ендемічній зоні, для запобігання захворювання на дирофіляріоз
застосовують ту ж хіміопрофілактику антигельмінтиками,
що і при лікуванні. Найбільш ефективними є препарати,
які можна застосовувати – левамізол, івермектин, вермітан (альбендазол), дектомакс.
Очаківська районна державна
лікарня ветмедицини
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Коректура - Л. Кочмар.
Верстка - Н. Кошова.

от производителя по доступным ценам.
Тел.: 050-889-88-90, 096-889-88-90.

Загублений державний акт на право власності
на земельну ділянку серії МК №042488, виданий 9
березня 2005 року Очаківським відділом земельних
ресурсів, зареєстрований в Книзі запису реєстрації
державних актів за №010502101701 на ім’я Колеватих Анатолія Миколайовича, вважати недійсним.

Уходят те, кто дорог и любим… Внезапно… безвозвратно… безнадежно… Так трудно сердцем пережить людским, и осознать
почти-что невозможно… Когда, казалось…
жизнь… - расцвет!... И впереди путей еще
так много… Но догорел заката яркий свет,
и лишь одна «открытая» дорога… Бесследно спрячет время белый снег прошедших лет и дней
давно минувших… Короткой жизни завершен пробег…
ГОСПОДЬ, КАК ВИДНО – ЗАБИРАЕТ ЛУЧШИХ…
22 мая уже 40 дней как нет любимой, доброй, нежной, заботливой, понимающей жены, мамы, бабушки,
сестры КРАМАРЕНКО Елены Александровны… 40 дней слез и тоски…
40 дней воспоминаний…
Сияет солнце и так воздух свеж, какие дни стоят, но очень грустно,
ушла красивая надежда из надежд, и вновь на сердце горестно и пусто.
Уж 40 дней в квартире тишина, там всё твоё и трудно в это верить.
Мы чашу горя выпили б до дна, но до сих пор нельзя её измерить.
Любимая наша… память о тебе будет вечна… ты в сердце нашем навсегда… бесконечно…
Муж, дочка, сын.
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