
Бюлетень Маловисківської міської ради та міської громадської організації «Наше місто - спільний дім»

КОРОтКО

МIСЬКI ВIСТI
http://mviskarada.gov.ua/

2 3 4СЬОГОДНі
У НОМЕРі

-  Хто поїхав у автопробіг
- У кого краща вишиванка
-  Де зварили найсмачнішу кашу

- Кого відзначила міськрада
- Хто веселив маловищан
- як святкували Незалежність

- як пройшов рок-концерт
- чим корисні персики
- Що малює Олег Гуцол

МАЛОвиСКівСЬКА МіСЬКА Об’єДНАНА тЕРитОРіАЛЬНА ГРОМАДА 
віДзНАчиЛА ДвА РОКи з ДНя СтвОРЕННя

ПОбАчив Світ 50-й
НОМЕР бЮЛЕтЕНя

«МіСЬКі віСті»

n 1 серпня – експерти проекту
DOBRE Анжей Собчик та Олексій
Гаврилов відвідали вдруге Маловис-
ківську міську ОТГ, де презентували
аналіз даних про територію, які були
сформовані після  вивчення ними
документів міськради та за  резуль-
татами  спілкування з мешканцями
Малої Виски, с.Паліївка та Олек-
сандрівка, яке проходило  під час їх
першого візиту до громади (з 5 по 7
липня 2017 року). 
n 22 серпня з метою підготовки до
чергової 24-ї сесії міської ради, яка
має відбутися 29 серпня 2017 року,
відбулися засідання постійних комі-
сій міськради, на яких було обгово-
рено і винесено на сесію ряд
актуальних питаннь територі.

АКтУАЛЬНО!
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Перший день завжди особливий, адже попереду важливий пе-
ріод – час навчання. А здобуті в школі знання – це той компас, який
допоможе орієнтуватися в океані життя. Тож, 1 вересня, сердечно
вітаю вас із початком нового навчального року!

Цього дня вперше сядуть за парти і помандрують в країну знань
чимало маленьких школярів. Віднині для них багато чого буде
вперше: перший дзвоник, перший шкільний підручник, перший учи-
тель. А ось для одинадцятикласників свято знань сповнене теп-
лого cуму, адже воно буде останнім у рідній школі. Цьогорічний
перший дзвоник сповістить вам, дорогі випускники, про початок фі-
нішної прямої, яку ви маєте гідно пройти і успішно закінчити школу. 

А вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічни-
ком протягом усього навчання, звичайно, є педагог! Тож зичу вам
натхнення, творчої наснаги та нових здобутків на педагогічній ниві.  

Бажаю усім  на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зу-
стріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переко-
наний, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних
успіхів у дорослому житті. Здоров’я вам тепла й любові !

Зі святом вас!

День знань – не лише старт чергового етапу освітнього про-
цесу, не просто загальнодержавне, загальнонаціональне свято,
це свято – глибоко родинне і об’єднуюче. Цей святковий день за-
вжди особливо урочистий і хвилюючий.

Дорогі вчителі на ваші плечі покладена висока місія – ви маєте
не лише дати учням знання та допомогти їм визначити майбутню
професію. Ваше завдання – виховати шанованих членів нашого
суспільства, кожен з яких – особистість, патріот своєї Вітчизни. 

З особливим теплом звертаємося до учнів. Пам’ятайте, усі пе-
решкоди долаються силою знань. Могутня, процвітаюча держава
починається зі шкільних класів, зі спортивних залів та бібліотек.
Саме ваше прагнення до навчання, пізнання та самореалізації є
запорукою гідного майбутнього. Нехай ваші успіхи стануть най-
вищою винагородою вашим учителям та рідним людям, які вкла-
дали у вас усю свою любов, щедрість своїх гарячих сердець.

Бажаємо усім успішного навчального року, міцного здо-
ров’я, миру, щастя, невичерпної енергії та творчих здобут-
ків. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця і
наповнюють їх святковим настроєм!

ДОРОГі УчНі!
ШАНОвНі  вчитЕЛі тА бАтЬКи!

ДОРОГі УчНі, вчитЕЛі, 
СтУДЕНти, бАтЬКи!

З повагою
Юрій ГУЛЬДАС, 

Маловисківський міський голова.

З повагою 
Алла ШПАК, начальник відділу освіти, молоді та

спорту Маловисківської міської ради ОТГ.

Маловищани відзначили 265-у  річницю рідного  міста!

14 серпня 2017 року минула друга річ-
ниця заснування Маловисківської міської
об’єднаної  територіальної громади.
Саме цього дня в 2015 році рішенням Кіро-
воградської обласної ради було затверд-
жено створення Маловисківської
об’єднаної громади в результаті добро-
вільного об’єднання  чотирьох терито-
ріальних громад – Маловисківської міської
та Паліївської, Первомайської, Олександ-
рівської сільських.

На чергові вибори до органів місцевого са-
моврядування  25 жовтня 2015 року  за-
значені чотири території вже йшли як одна
об’єднана громада. В  результаті – міським го-
ловою об’єднаної громади був  обраний
Юрій Гульдас, який до цього був головою
міської ради,  та сформовано депутатський
корпус міської ради  чисельністю 26 осіб.

Після набуття повноважень міської ради
був сформований виконавчий комітет, апарат
та самостійні структурні підрозділи виконкому
міської ради  для виконання  усіх покладених
на місцевий орган влади   власних та делего-
ваних державою повноважень.

У жовтні 2016 року за рішенням міської
ради  відбулися перші вибори старост сіл Па-
ліївка, Веселе, сіл Олександрівка, Новомико-
лаївка, Тарасівка та села Первомайське,
після чого набули повноважень старости сіл
Людмила Шамка, Олександр Кашпуровський
та Наталія Тупаленко.  

Час минає швидко  - ось вже й  два роки
від створення Маловисківської об’єднаної
громади, яка стала першою  на Кіровоград-
щині.
Багато справ зроблено за цей час, а у  пер-
спективі – масштабні плани розвитку терито-
рії. На часі у громаді  не тільки забезпечення
благоустрою,  роботи установ та підприємств
громади, а й розвиток території через про-
ектну діяльність та залучення інвесторів, реа-
лізація визначених Стратегією міської

об’єднаної територіальної
громади нових галузей, ство-
рення умов для само зайня-
тості її мешканців.
Наприклад, для розвитку ту-
ристичної галузі та зеленого
туризму на території вже дру-
гий рік поспіль проводиться
Авіафестиваль, в основу
якого покладена ідея ство-
рення привабливості нашої
території для охочих до видо-
вищ польотів літаків  малої
авіації, знайомство з місце-
вими знаменитостями, життя
яких прямо чи опосередко-
вано пов’язано з Малою Вис-
кою – Кудашева, Кондратюка,
Сухомлина,  які жили в різні
часи, але залишили значний
слід в історії  авіації та космо-
навтики.

Сьогодні також одним з пріоритетних напрям-
ків роботи  міської ради є співпраця з благо-
дійними фондами, які працюють  в Україні.  В
квітні 2017 року Маловисківська міська рада
на конкурсній основі  була відібрана у  ІІ ра-
унді  територіальних громад проекту  DOBRE
На даний час проводиться робота по підго-
товці  підписання Меморандуму з   DOBRE,
після чого громада матиме змогу отримати
допомогу у створенні та фінансуванні про-
ектів місцевого економічного розвитку, дер-
жавно – приватного партнерства,
покращення надання послуг та управління
державними фінансами.

У  рамках реалізації спільного проекту з
польською громадською організацією  Фунда-
ція Менеджерських Інціатив  “Сучасні управ-
лінські компетенції у об’єднаних громадах”
міська рада отримала   можливість детально
ознайомитися з  досвідом  розвитку компе-
тенцій і реалізацією польськими органами са-
моврядування на практиці завдань у сферах
освітньої і соціальної політики, комунального
господарства, фінансів і туристично-марке-
тингових питань.

Значні зміни відбулися і в зовнішньому виг-
ляді нашого міста та сільських населених
пунктів через систематичні ремонтні роботи
приміщень будівель комунальної власності –
шкіл, дитсадків, позашкільних закладів та
спортивних споруд, дорожньої інфраструк-
тури..  Приділяється увага також озелененню
територій, санітарній очистці та благоустрою,
а також створення комфортних умов для ро-
боти та відпочинку її мешканців.

Але найбільшим досягненням другої річ-
ниці Маловисківської громади все ж не є зов-
нішній аспект  організації управлінської
діяльності. Зміни відбулися значно глибші та
масштабніші через  зміну свідомості наших
мешканців, які відійшли від практики спожи-
вацького ставлення до місцевої влади. 

Сучасне життя  привносить у  об’єднану

громаду нові тенденції -  активізацію  ініціа-
тиви  мешканців  та їх   участь в  управлінні
територією. Одним з проявів сучасних прак-
тик співпраці громади та місцевої влади є
бюджет участі, який  реалізований міською
радою через запровадження  конкурсу  міні
проектів «Майбутнє громади в наших руках»,
який  проводиться вже два роки поспіль. Суть
його полягає у тому, що місцева влада спів
фінансує проекти розвитку, підготовлені меш-
канцями населених пунктів, які направлені на
благоустрій та розвиток території. Згідно з
встановленими критеріями конкурсу, всі про-
екти  оцінюються конкурсною комісією та  за
підрахунками голосів  визначаються пере-
можці. У 2017 році перемогу отримали  4 про-
екти, підготовлені місцевими активістами та
громадськими організаціями, які отримали
фінансову підтримку з місцевого бюджету в
розмірі до 25 тис. грн. кожний. На даний час
вже реалізований проект  громадської орга-
нізації  «Майбутнє Паліївки» - облаштовано
дерев’яну альтанку  в зоні відпочинку біля
центрального ставка у  селі Паліївка, біля  но-
возбудованого православного храму Київсь-
кого патріархату. (фото церкви)   інші проекти
-  у процесі реалізації.

Мешканці громади  стали  партнерами міс-
цевої влади у розбудові території,  її актив-
ними учасниками. Особливу активність  у
розвитку проявляє молодь громади – учні та
працівники освітніх установ, які  постійно про-
дукують є нові ідеї її розвитку та навіть мають
певні досягнення через реалізацію проектів
розвитку місцевого значення

Не відстає від молоді і старше покоління
маловищан через участь на громадських за-
садах  у роботі виконавчих органів  та міської
ради, проведенні різноманітних культурних
заходів, акцій з благоустрою та ін. 

За досвідом  Маловисківську громаду від-
відують управлінці з Донецької, Полтавської,
Черкаської та з Кіровоградської областей, які
планують долучитися до прооцесу децентра-
лізації та створити свої об’єднані громади.
Працівники міської ради охоче діляться з ко-
легами здобутим досвідом, надихають влас-
ним прикладом на дії. Адже майбутнє України
– за об’єднаними територіальними грома-
дами, і цей факт вже є незаперечним. 

Ось так вже два роки  живе Маловисківська
об’єднана територіальна громада,  дбаючи
про усіх  14 тисяч  мешканців,  що прожи-
вають   у підпорядкованих десяти населених
пунктах   – 1 місті, 2-х селищах та 7 селах.
Разом з Вами, шановні, ми  ідемо вперед, ра-
діємо  нашим  успіхам, долаємо тимчасові
труднощі,  працюємо над вирішенням  про-
блемних питань.  Ми вдячні  Вам, шановні
наші мешканці громади, за розуміння того,
що розбудова  території  є нашою спільною
справою, бо громада – це усі ми! А разом ми
– сила!

Леся ПОСТОЛЮК, 
секретар Маловисківської міськради.

У НОМЕР!

Дорогі маловищани, жителі всіх
населених пунктів, що входять
до складу Маловисківської міської
об’єднаної територіальної гро-
мади. Ви тримаєте в руках п’ят-
десятий номер міського
бюлетеня, який було засновано за
моєю ініціативою у 2012 році.
Впродовж п’яти років цей міський
часопис інформував читачів про
події, заходи, роботу, здобутки
та напрацювання працівників Ма-
ловисківської міської ради, а
також про видатних і знаних в
громаді людей, які творили та
творять історію нашого рідного
краю – нашої Маловисківщини. 

Щоправда, періодичність ви-
ходу бюлетеня «Міські вісті» змі-
нювалися, а останні пів року, в
силу об’єктивних причин він не ви-
ходив. Втім, нині є напрацювання
щодо відновлення регулярного ви-
ходу часопису, аби жителі населе-
них пунктів нашої міської
об’єднаної територіальної гро-
мади (незабаром, до складу ОТГ
ввіллються ще три території)
знали всю інформацію, про
життя та роботу, як кажуть, з
перших уст. 

Тож залишайтеся з нами і от-
римуйте достовірну інформацію
з нашого часопису. Ми раді працю-
вати для вас!

З повагою Юрій ГУЛЬДАС,
Маловисківський міський голова.
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У малій висці день прапора відзначили автопробігом, а день незалежності та

23 серпня в День Державного прапора України міською
радою організовано автопробіг по визначних місцях центру
громади. Автоколона учасників автопробігу рухалася від
центральної площі до пам'ятника Небесної Сотні. Потім було
відвідано місця поховання Льва Панкова та Віталія Івандюка
– учасників АТО, які загинули під час виконання військового
обов'язку, а також Братську могилу - Пам'ятник загиблим вої-
нам, Пам'ятник жертвам Голодомору 1932-1933 років,
Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам та пам'ятник Тарасу
Шевченку. Відвідування супроводжувалося хвилиною мов-
чання та покладанням квітів в знак вшанування загиблих в
ім'я українського народу.

А вже наступного дня заходи, присвячені Дню Незалеж-
ності та 265-ій річниці заснування Малої Виски, продовжи-
лися. Розпочалися ж вони з вшанування героїв Небесної
Сотні, які пожертвували своїм життям в ім’я волі  українсь-
кого народу та його європейського демократичного  май-
бутнього.

Від пам’ятного знаку героям Небесної Сотні  учасники свята
пройшли центральною вулицею міста Парадом вишиванок,
який став вже традиційним у святковий день 24 серпня.

Далі урочистості відбувалися у міському парку,  де було
підготовлено святкову програму за участі працівників куль-
тури Маловисківської громади, вихованців та викладачів  Ма-
ловисківської дитячої школи мистецтв, аматорського
колективу «Зорі над Виссю»  та учасників художньої самоді-
яльності.

Після концерту представники сільських територій сіл Па-
ліївка, Веселе, Олександрівка, Тарасівка, Новомиколаївка,
Первомайського, Вишневе та Краснопілка запросили мало-
вищан і гостей міста на фестиваль «Каша-фест», під час
якого відбулася презентація цих територій. Міський голова
Ю.Л.Гульдас подякував усім учасникам фестивалю, які пре-
зентували свої території, та зазначив, що Маловисківська
об’єднана громада – це об’єднання територій, яке складає
десять населених пунктів,  розвиток яких однаково важливий
для громади. Тому мешканці сільських територій мають від-
чувати себе частиною маловисківської громади, про яких
дбають і для яких працює місцева влада нарівні з міськими
жителями.

У музичній програмі фестивалю «Каша-фест» також
взяли участь викладачі Маловисківської дитячої школи ми-
стецтв, які підготували виступ з українських народних пі-
сень. Народні гуляння відбувалися у поєднанні з
частуванням різноманітними кашами, які  готувалися тут
же, на відкритому вогню.

Для дітей у міському парку організовано дитячу дискотеку,
атракціони, а бажаючі поспівати отримали таку нагоду,  бе-
ручи участь в караоке. У ранковій програмі на території  місь-
кого парку  презентували учасникам свята свої виставки
місцеві майстрині та художники. За участь у святкуванні вони
були відзначені подяками від міського голови Ю.Л.Гульдаса. 

(Початок. Продовження на 3 стор.).



3МIСЬКI ВIСТIСЕРПЕНЬ 2017 РОКУ

(Закінчення. Початок на 2 стор.).
Урочистості та концерт традиційно відбулися на міському

стадіоні «Колос». Кількість маловищан та гостей міста, що зіб-
ралися на  святкування найголовнішого   свята  нашої  Укра-
їнської держави – Дня  Незалежності та 265-річчя заснування
міста Мала Виска - була досить значною – за кілька тисяч.

Урочистості розпочалися з виступу військового духового ор-
кестру. Втім, особливо урочистим було масове виконання
Гімну України учасниками святкування.  Заспівували Держав-
ний Гімн України   вихованці та викладачі Маловисківської ди-
тячої школи мистецтв під музичний супровід військового
духового оркестру, у поєднанні з хореографічною композицією
юних вихованців  студії «Тріумф», який прозвучав над святко-
вим містом, як уособлення єдності Маловисківської громади
та єдиної, соборної і незалежної Української держави.

Далі  з нагоди свят всіх привітали міський голова Ю.Гульдас,
сільські старости О.Кашпуровський, Н.Тупаленко, Л.Шамка.
Побажав динамічного розвитку нашій об’єднаній  громаді  у
своєму виступі і Новомиргородський міський голова І.Забажан,
який прибув на свято, як почесний гість. Під час урочистостей
за заслуги та вагомий особистий внесок у розвиток Маловис-
ківської об’єднаної територіальної громади, активну гро-
мадську діяльність, ініціативність, високі досягнення у
професійній діяльності та з нагоди 26-ї річниці Незалежності
України та Дня міста Почесною грамотою Маловисківської
міської ради було нагороджено директора міського стадіону
«Колос» А..І.Бондаренка, громадського активіста, працівника
комунального підприємства «Мала Виска МКП» с.Олексан-
дрівка О.В.Балан, директора Паліївського навчально-вихов-
ного комплексу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Н.В.Грек,
виконавчого директора ГО «Фонд розвитку ініціативи громади»
Л.Б.Жовтила, скарбника ГО «Мабутнє Паліївки» А.Л.Жорнову,
ветерана праці, голову ветеранської організації с.Первомай-
ське О.М.Середенко.

Святковий концерт у цей день  був організований на різні
смаки наших мешканців. Для участі у святкових заходах з Хар-
кова  приїхав заслужений артист України, наш земляк,  Волод-
мир Федоренко. У його  виконанні  прозвучали відомі українські
народні та авторські пісні.

Також цікавими на святі  були виступи сімейного тріо родини
сім’ї Бараннік, Є. Жердія, І.Бушко, В.Ільїної. Та особливо теп-
лим і щирим був виступ артиста Олександра Кварти, який при-
був до Малої Виски разом зі своїм колективом  на запрошення
виконкому міської ради. Особливу повагу у маловищан  до ар-
тиста викликало те, що в цей непростий час О. Кварта поєднує
свою концертну діяльність з виступами  у зоні проведення АТО
для наших військовослужбовців. 

Ефектним та видовищним стало  вогняне шоу  від колективу
«Сварожичі». Хореографія у поєднанні з палаючим вогнем у
руках артистів  заворожувала глядачів та створювала ефект
нереальної казкової феєрії.По закінченню відбулася святкова
дискотека, яку проводив кропивницький  діджей  Андрій Нагор-
ний. Свято закінчилося святковим феєрверком на честь Неза-
лежної України та ювілейної річниці міста Мала Виска.

Леся Постолюк, секретар міської ради
Фото Яни Шапошнікової.

265-у річницю заснування міста - концертом, вогняним шоу та феєрверком!
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АНЕКДОТ НОМЕРА

Малюнок О.Гуцола.

відповідальна за випуск Леся Постолюк
Тел.: 5-14-51, E-mail:mviskarada@ukr.net

КорисНо

а чи зНаєте ви Що...

При підготовці номера було використано
матеріали з мережі Інтернет

дозвілля

НАДАЄМО ПОСЛУГИ 
ЕКСКАвАТОРА-НАвАНТАжУвАчА
Глибина викопування до 7 метрів.

НАДАЄМО ПОСЛУГИ
З КОПАННЯ ТРАНШЕЙ

шириною 25 см, глибиною до 1,6 м, високопро-
дуктивною баровою установкою ЕТЦ-165 на базі
трактора МТЗ-82 під прокладання кабелів
зв’язку, водогону, каналізації, газопроводу.

Звертатися за телефоном:
0504873783, Сергій.

Ціна - за домовленістю.

Форма оплати готівкова та безготівкова

066-766-89-06, 067-290-74-06, 099-340-36-50
Звертатися за телефонами:

1 вересня   День знань.
2 вересня   День нотаріату;

День закінчення Другої світової війни.
3 вересня   День підприємця.
7 вересня   День військової розвідки України.
8 вересня   Міжнародний день грамотності.
9 вересня   День фізкультури і спорту;

День дизайнера-графіка;
День українського кіно.

10 вересня  День працівників нафтової, газової тa 
нафтопереробної промисловості;
День танкіста.

13 вересня  День комп’ютерника і програміста.
14 вересня  День мобілізаційного працівника.
15 вересня  День народження Google.
16 вересня  День міста Кропивницький;

День винахідника і раціоналізатора;
День фармацевтичного працівника.

17 вересня  День рятувальника;
День працівника лісу;
Всенародний День Батька.

20 вересня  День рекрутера.
22 вересня  День осіннього рівнодення;

День партизанської слави.
24 вересня  День вихователя і всіx працівників

ДНЗ.
27 вересня  День туризму.
29 вересня  День пам’яті трагедії Бабиного Яру.
30 вересня  Всеукраїнский день бібліотек.

КалеНдар свят: 
вересеНь 2017 ріК

смаКує літо 
персиКи в садКу...

25 серпня у міському парку відбувся концерт
рок-колективів Кіровоградщини, серед яких
були й наші земляки.

Виступ гуртів, відомих  маловищанам-шануваль-
никам  рок-музики, - маловисківського  «Оверкіл»,
великовисківського  «Перевертні» та кропивниць-
кого  «Рубікон»,   глядачі, присутні на концерті,
сприймали емоційно та захоплено. Серед учасників
концерту виступали також гості - рок-групи  з Ново-
миргороду та інших територій Кіровоградщини, які
також отримали схвальні відгуки. Серед всіх рок -
колективів  вирізнявся  молодий маловисківський
гурт «Три кроки до Висі». Цей гурт  складають юні
маловищани, які вже встигли солідно заявити про
себе як активні та творчі особистості. Так, їх соліст
Олександр Петров, вже відомий нам своїми відео-
роликами про Маловисківську гімназію, Малу Виску,
авіатора  С.Кудашева; він та його друзі – активні
учасники міських заходів та активні у громадському
житті.  Але  під час концерту ці молоді люди презен-

тували  іще одну грань свого таланту – музичну. Пі-
сенні композиції, написані ними особисто, їх емо-
ційне виконання та почуття, які вони викликали у
присутніх, без сумніву є підтвердженням тому, що
Мала Виска має перспективну, талановиту, музично
обдаровану молодь, з активною життєвою пози-
цією.

У ході концерту  присутніх глядачів привітали
міський голова Ю.Гульдас та голова ГО «Фонд роз-
витку ініціативи громади».

Концерт було організовано за сприяння Маловис-
ківської міської ради, громадської організації «Фонд
розвитку ініціативи громади» та приватного підпри-
ємця Ю.Федченка. Підтримку в організації концерту
також надали керівництва місцевих торгівельних
мереж “АВІЛОНА” та “ФАЙНО-МАРКЕТ”.

Леся ПОСТОЛЮК,
секретар Маловисківської міської ради,

Фото з архіву міської ради.

Від знань ще ніхто не вмирав. Хоча скелет у кабі-
неті біології насторожує.

*          *          *
На уроці фізкультури: 
- Так, хлопчики, хто з вас курить? Чесно! Не брехати!

!! Так. .. Значить, ти .. і ти. .. Ясно. .. Значить, так: ми з
вами покуримо, іншим - п'ять кіл по стадіону.

*          *          *
- Ех, дівчатка! Даремно ми фізкультуру прогулю-

вали ... Там через "козлів" вчили перестрибувати ...
*          *          *

Вовочка на уроці зоології:
- Я вчора знайшов чотирьох дохлих мух. Два

самця і дві самки.
Вчитель дивиться скептично на учня:
- А як ти зміг визначити їхню стать?
- Дуже просто! Дві приклеїлися до пива, а дві до

дзеркала!
*          *          *

Школа. Урок праці.
Учитель:
- Основне правило техніки безпеки: пальці в ро-

зетку не сунути!
Учень:
- Так вони туди не влазять.
- А ти цвяхи візьми!..

*          *          *
- Куме, я чув ваш син у Москві працює. 
- Так, так ! Працює в крематорії - палить москалів,

а йому за це ще й гроші дають.
*          *          *

Зустрічаються два крокодили: 
- Ну, як полювання? 
- Двох негрів з'їв, а ти? 
- А я одного москаля. 
- Брешеш, ану дихни...

Персик володіє ко-
рисними та лікуваль-
ними властивостями
для організму, за-
вдяки чому персик
широко використову-
ється в народній і тра-
диційній медицині. У
персика дуже корис-
ний склад. Він містить
органічні кислоти:
яблучна, винна, ли-
монна, мінеральні
солі, такі як калій, за-
лізо, фосфор, марга-
нець, мідь, цинк, селен та магній. Персики багаті хорошим
вітамінним комплексом: вітамін С, вітаміни групи В, Е, К,
РР, а також каротин. До складу персиків також входять
пектини і ефірні масла. Дуже корисні кісточки персика, так
як в них міститься гірке мигдальне масло і знаменитий ві-
тамін В17.

Персик - дуже цінний продукт в раціоні харчування лю-
дини. М'якоть плодів персика дуже соковита, ароматна,
освіжаюча, поживна, легко засвоюється. Персик вважа-
ється делікатесним фруктом. Персик рекомендують
дітям, а також ослабленим після хвороби особам для по-
ліпшення апетиту.  Вживання плодів персика корисно при
наявності у людини серцево-судинних, ниркових захво-
рювань, хвороб печінки і жовчного міхура.

Плоди персика містять до 80-90% води, 6-14% цукрів,
в тому числі сахарози 5-10, пектинові речовини - 0,5-1,2%,
вітаміну С - 9,4-20 мг%, каротину - 0,6-1,0 мг%. У насінні
персика міститься 20-60% (від сухої речовини) жирного
масла, 0,4-0,7% ефірного та горькоминдального олії.
Плоди персика вживають у їжу свіжими, а так само в пе-
реробленому вигляді (з персиків варять компоти, варення,
роблять сік, або ж вживають сушені плоди персика).

Крім самих плодів, у народній медицині при ревматизмі
і шлунково-кишкових захворюваннях використовується і
відвар листя і квіток персика. Свіжі квітки персика - хоро-
ший сечогінний засіб, насіння володіють протиглистовими
властивостями дії.

Аромат плодів персика зумовлений ефірами мураши-
ної, оцтової, валеріанова і капринової кислот. У більшості
сортів персиків сім'я, що знаходиться в кісточці, гірке, але
є сорти з солодким насінням. У насінні персика міститься
до 45% жирної олії, яка застосовується в харчовій проми-
словості, а також використовується в медицині.

При порушеннях серцевого ритму, недокрів'ї, захворю-
ваннях шлунка, при зниженій кислотності, при запорах
приймати по 1/4 склянки соку персика за 15-20 хв до їди. Про-
типоказано при алергіях, діабеті, ожирінні.

На роК-КоНцерт у малій висці 
зібралося чимало городяН та гостей міста

Курс валют на 29.08.2017 року
купівля    продаж         НБУ

USD 25.40    25.67 25.516 грн.
EUR 30.05    30.68 30.428 грн.

u На думку кандидата історичних наук, доцента
кафедри історії України Кіровоградського держав-
ного педагогічного університету імені В.Винниченка
Олександра Чорного, підтверджену документами з
архівів, маловідомий герой епохи наполеонівських
війн генерал-майор Микола Данилович Кудашев
ймовірніше за все народився у Малій Висці (слободі
Висці), оскільки саме тут на початку ХІХ століття Ку-
дашевими було збудоване родове обійстя, яке було
центром їхнього єднання аж до початку 60-х років
ХІХ століття, а сама Мала Виска у позаминулому
столітті іноді її мешканцями називалася як Куда-
шівка або Кудашеве.

Князь М.Д.Кудашев (1784-1813 рр.) - російський
генерал часів Вітчизняної війни 1812 року, командир
армійского партизанського загону. Зять М.І.Куту-
зова. У 1812 році перебував при штабі свого тестя.
Брав участь в Бородінській битві. У лютому 1809
року нагороджений орденом Святого Георгія 4-го
класу № 929.У березні 1813 року нагороджений ор-
деном Святого Георгія 3-го класу № 281.
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