
Події і факти

Добрі новини

Уже протягом тижня між Кро-
пивницьким і Володимирівкою 
курсує рейсовий автобус, який 
належить ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління». Нагадаємо, 
це товариство нинішньої осені 

отримало в профільному мініс-
терстві ліцензію, яка дає право 
здійснювати регулярні пасажир-
ські перевезення. А можливість 

обслуговувати людей за марш-
рутом  «Кіровоград – Володими-
рівка» у гірничого підприємства 
з’явилася після того, як пере-
візник, котрий працював на цій 
лінії, відмовився від неї.

Люди, які встигли скориста-
тися послугами нового переві-
зника, задоволені його роботою. 
Наприклад, пенсіонер з Воло-
димирівки Володимир Жердій 
сказав кореспонденту:

– Раніше, коли на цьому 
маршруті працював інший пе-
ревізник, ми, пенсіонери, часто 
не могли скористатися правом 
пільгового проїзду. Тепер нас 
возять в ньому безплатно. А 
проїзд для людей, які не ма-
ють пільг, суттєво подешевшав. 
Спасибі від усієї Володимирівки 
за це!                                                                                                
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Щоб жінки отримували не 
менше чоловіків 

Зарплата українських жінок у першому півріччі склала 80 
відсотків зарплати чоловіків.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко на 
Українському жіночому конгресі, що відбувся нещодавно. Та-
кож він зауважив, що 
ситуація в цій сфері 
поліпшується, оскіль-
ки ще кілька років 
тому жінки отриму-
вали на 30 відсотків 
менше, ніж чоловіки.  

Урядовець по-
яснив цю позитивну 
тенденцію підви-
щенням мінімальної 
зарплати до 3200 
гривень. Але, за сло-
вами Розенка, цього  недостатньо. 

«Ми чудово розуміємо, що питання оплати праці дуже тіс-
но пов’язане з майбутнім пенсійним забезпеченням жінок», 
– сказав віце-прем’єр.

Люди задоволені новим перевізником

Інтернет стане доступнішим

Коли екскаватор – під рукою

Ремонт головної дороги по-
чався на цьому тижні у Володи-
мирівці.

Тамтешні жителі, які уже 
звикли до вибоїн на вулиці 
Шевченка (спричинених рухом 
великовагового транспорту), ди-
вуються: що це означає? Відпо-
відаємо: це почала працювати 
новообрана рада об’єднаної те-

риторіальної громади.
Ремонт виконується за бю-

джетний кошт спеціалізованим 
підприємством і включає такі 
роботи: вирівнювання дороги, 
засипання щебенем, потім – 
відсівом, трамбування катком. 
Про асфальтування поки що не 
йдеться –  погода не дозволяє. 
Та й після цього ремонту дорога 

набуде цілком пристойного ви-
гляду.    

Нагадаємо, Тетяна Терещен-
ко, теперішній голова громади, у 
ході недавньої виборчої кампа-
нії, зобов’язувалася зі своєю ко-
мандою вжити заходів для при-
ведення місцевих доріг у норму.

                                                                                           
Віктор ІВАНЕНКО           

Незабаром Олексіївка буде з 
якісним інтернетом. Про це по-
дбало ПАТ «Кіровоградське  ру-
доуправління». Днями воно роз-
почало рити траншею до села, в 
яку буде покладено кабель. 

Поки що жителі Олексіївки 
змушені вдовольнятися ефір-
ним інтернетом, який суттєво 
програє кабельному. 

Аварія на водопроводі у Ліс-
ному сталася нещодавно. На 
допомогу жителям цього села 
одразу прийшло ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління». Під-
приємство відрядило туди свого 
машиніста Леоніда Ільяшенка 
на екскаваторі. Той швидко ви-
конав доручене йому завдання. 
Ремонт водопроводу триває.

Так оцінили жителі Володи-
мирівки виступ у їхньому клубі 
в День працівників сільського 
господарства фольк-
гурту з Кропивниць-
кого «Garage Band».

Концерт пройшов 
при повному аншлагу. 
Заради цього у Воло-
димирівку приїздили 
жителі Могутнього та 
Олексіївки. Хіти, які 
виконували музикан-
ти, змусили піти в та-
нок не тільки молодь, 
а й літніх селян.  

А запросили 
«Garage Band» у Володимирів-
ку фермери з Могутнього Мико-
ла Костенко та Ігор Овчаренко.

 А тим часом той же клуб у 
Володимирівці отримав нову 

акустичну систему. Її подарува-
ло закладу культури ПАТ «Кіро-
воградське рудоуправління». 

Подарунку надзвичайно рада 
місцева молодь, якій давно хо-
тілося танцювати під якісний 
звук.    

«Такого чудового концерту  
ми давно не бачили»

Статуту громади –  
найвищу силу

Уряд схвалив днями законо-
проект, яким передбачено біль-
ше, ніж досі, юридичних гарантій 
для місцевого самоврядування.  

Зокрема, ідеться про те, що 
статут територіальної громади 
має найвищу юридичну силу се-
ред актів її самоврядних органів. 
Передбачається обов’язкове 
дотримання статуту всіма роз-
ташованими на такій території 
органами влади, об’єднаннями 
громадян, підприємствами, 
установами та організаціями, 
посадовцями та всіма людьми, 
які постійно або тимчасово там 
мешкають.

Право на безплатні  
консультації

2018-й оголошено Роком реа-
лізації просвітницького проекту 
«Я маю право!». Відповідний 
указ видав днями Президент 
Петро Порошенко. Як повідо-
мив він на засіданні Національ-
ної ради реформ, згідно з цим 
указом наступного року органи 
юстиції безплатно консультува-
тимуть людей з таких питань: 
як нараховується субсидія, як 
протистояти незаконному захо-

пленню власності, як захистити-
ся від протиправних дій влади. 

У  п’ятірці лідерів
У вересні нинішнього року 

середньомісячна зарплата на 
Кіровоградщині склала 6167 
гривень, що на 1248 гривень 
більше, ніж у січні, та на 1895 
гривень більше порівняно з ве-
реснем 2016 року. 

Про це повідомляється на 
сайті обласної державної адмі-
ністрації. Також зазначається, 
що Кіровоградщина  – у п’ятірці 
лідерів в країні за темпами рос-
ту зарплати. 

У боротьбі за лісосмуги
Голова облдержадміністрації 

Сергій Кузьменко на недавній 
нараді дав вказівку правоохо-
ронцям посилити  боротьбу з 
незаконним вирубуванням лісо-
захисних смуг. 

На тій же нараді Сергій 
Кузьменко прокоментував ін-
формацію про затримання го-
лови Бобринецької райдерж- 
адміністрації у службовому ка-
бінеті при отриманні хабара (по-
садовець узяв гроші за дозвіл 
на санітарну чистку лісосмуг). 

– Перед законом усі рівні. 

Чекаємо на результати розслі-
дування та рішення суду, – під-
креслив голова ОДА.

Театр запрошує малят
Кіровоградський  академіч-

ний обласний театр ляльок за-
прошує юних глядачів на виста-
ви, що відбудуться у грудні.

02.12 – «Вовк і семеро козе-
нят» О. Ємельянова (5+)

03.12 – «Веселі ведмежата» 
М. Поліванова (3+)

09.12 – «Таємнича знахідка» 
Н. Педько (3+)  (Лунтік, Драко-
ша, Губка Боб, смішарики та 
інші ростові ляльки)

10.12 – «Про Хому та щуку» 
Є. Гімельфарб (5+)

16.12 – «Сонечко і снігович-
ки» О. Веселов (4+)           

Розважальна програма з 
ростовими ляльками до Дня 
іменинника

17.12 – «Айболить і Барма-
лей» за К. Чуковським (5+)           

Розважальна програма до 
Дня Святого Миколая

23, 24, 31.12 – Новорічна 
шоу-програма з виставою  «При-
годи  у крижаному королівстві» 
Н. Педько (3+) 

Початок вистав – о 12.00 го-
дині. Довідки за тел. (0522) 24-
28-94, 24-37-76                 



На святого Михаїла  
в Олексіївці 
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Професіоналізм гарантує ефективність

Реформа школи. Погляд з Катеринівки  
Як уже не раз наголошу-

валося в нашій газеті, ново-
обрані голова та депутати  
Катеринівської об’єднаної 
територіальної громади не 
збираються закривати жодної 
із шкіл на підпорядкованій те-
риторії. Проте змін в місцевій 
освітній галузі не уникнути. 
Тим паче, що реформи у цій 
сфері оголошено справою 
державної ваги – нинішньої 
осені прийнято новий закон    
«Про освіту». У профільному 
міністерстві вважають, що він 
дозволить модернізувати ві-
тчизняну школу, яка поки що 
не дає дітям вмінь і навичок, 
необхідних у житті, – критично 
та креативно мислити, вести 
переговори, швидко прийма-
ти якісні рішення. Не «нашпи-
говувати» дітей знаннями, а 
навчити застосовувати їх на 
практиці – ось на що спря-
мований новий закон.  Тим 
часом у школах, виконуючи 
настанови міністерства, уже 
не ставлять оцінок першо- та 
другокласникам, зате активно 
впроваджують комп’ютерні 
технології навчання. Зустрів-
шись з директором Катери-
нівської загальноосвітньої 
школи Оленою Теніченко та 
її заступником Любов’ю Ві-
тряченко, кореспондент «НГ»  
поцікавився у них, чи поміти-
ли вони ефект від уже впро-
ваджених новацій та що вони 
думають про майбутнє освіт-
ньої галузі в нашій об’єднаній 
територіальній громаді.   

Передусім Олена Теніченко 
зауважила, що більш предмет-
ною така розмова буде після ви-
значення радою громади струк-
тури місцевої освітньої сфери. 
При цьому директор школи ви-
знає, що шкільне навчання має 
бути більш наближеним до жит-
тя.

– Якось я була на курсах 
в обласному інституті післяди-
пломної освіти, – згадала Олена 
Теніченко. – Запам’яталися ви-
ступи німецьких колег, які розпо-
віли, що дають учням завдання, 
які пов’язані з реальними ситу-
аціями і вирішення яких потре-
бує знань з різних сфер життя. 
Наприклад, пропонують підра-
хувати, у скільки обійдеться по-
їздка автомобілем з батьками до 
родичів (з витратами на пальне, 

на харчування в дорозі, на по-
дарунки тощо). А наша система 
освіти довгий час передбачала 
навчання дітей теорії, а не прак-
тиці. Результат цього такий: коли 

в школі починаємо ремонт, діти 
не можуть підрахувати, скільки 
знадобиться шпалер.         

– Наступного року в пер-
ший клас підуть діти, яким на-
вчатися за новою програмою,  
– продовжила Олена Теніченко. 
– Згідно з новим законом «Про 
освіту», здобуватимуть середню 
освіту вони протягом 12 років. 
Перших чотири класи – це мо-
лодші, з п’ятого по дев’ятий діти 
здобуватимуть базову середню 
освіту, після чого можуть вступи-
ти в профільний навчальний за-
клад або залишитися в школі ще 
на три роки (за ці три роки вони 
здобудуть профільну середню 
освіту). У багатьох  країнах Єв-
ропи здобуття середньої освіти 
триває 12 – 13 років.

Далі керівниця школи за-
уважила, що нині гаджети дуже 
відволікають дітей від навчання,  
навіть від реальності.

– Вони перерв не дочекають-
ся, щоб поринути у віртуальні 
ігри, – знає Олена Теніченко. 
– Коли потім починається урок, 
вчителеві доводиться повертати 
такого учня у реальний світ. Щоб 
діти менше проводили часу за 
комп’ютерами, наш вчитель фіз-
культури залучає їх до спорту, 
до туризму. Цього року він орга-
нізував похід шкільної команди у 
Високі Байраки. Для цього спон-
сори подарували нам намети, ін-
ший інвентар. А високобайраць-

кі вчителі і учні запропонували 
нашим пройтися тамтешніми 
туристичними маршрутами. Такі 
заходи багато чому навчають ді-
тей. У тому числі – допомагати 

один одному, ділитися остан-
нім. Тепер плануємо розробити  
туристично-краєзнавчий квест, 
який передбачатиме ознайом-
лення з визначними місцями Ка-
теринівки і Обознівки.  

Є у керівництва Катеринів-
ської ЗОШ і більш глобальні 
плани. Наприклад, запровадити 
навчання  старшокласників ав-
тосправі. На думку Олени Те-

ніченко, один день на тиждень 
десяти- й одинадцятикласники 
могли б займатися в автошколі, 
щоб потім з атестатами отрима-

ти й водійські посвідчення. Ясна 
річ, для такого навчання потрібні 
кошти.    

Також Олена Теніченко – за 
те, щоб розвивати гурткову ро-
боту в школі.

– Діти, які бажають вступа-
ти до вишів, охоче займалися б у 
предметних гуртках, – пояснила 
директор. –  Але досі коштів на 
це не вистачало. Зокрема, на 
оплату праці вчителів. Хоча пе-
дагоги й без того займаються з 
дітьми після уроків. Можливо, 
тепер, коли освіта фінансувати-
меться з бюджету громади, ко-
шти на такі гуртки знайдуться.

Варто було б, на думку Оле-
ни Теніченко, й створити при 
одній із шкіл громади центр на 
зразок Малої академії учнівської 
молоді, яка діє в обласному цен-
трі і є престижним навчальним 
закладом.  

– Викладали б у цьому центрі 
найкращі з учителів наших трьох 
шкіл, – сказала Олена Тенічен-
ко. – А займалися б там обдаро-
вані діти з цих же шкіл. Напри-
клад, по суботах.  

Любов Вітряченко розповіла 
про новації, які уже впровадже-
но в навчальний процес:

– Вчитель, виправляючи 
помилки в зошитах учнів почат-
кових класів, не має права ви-
користовувати червоне чорнило. 

Також не дозволяється ставити 
оцінки першо- та другокласни-
кам. Більш того, їх тепер не мож-
на навіть хвалити словесно. І в 

їхніх щоденниках вчителі нічого 
не пишуть. І домашні завдання 
першо- та другокласникам те-
пер не дають. Третьо- та четвер-
токласники такі завдання уже 
отримують, але тільки з україн-
ської мови та математики і в об-
сязі, не більшому 25 відсотків від 
матеріалу, викладеного на уроці. 
Крім того, учням початкових кла-
сів не можна давати домашні 
завдання перед вихідними, ка-
нікулами, після контрольної. Час 
покаже, чи добре це чи ні. А по-
зитивний ефект від використан-
ня комп’ютерів, мультимедійних 
дошок  – очевидний. Особливо 
на уроках хімії, біології. Завдяки 
комп’ютерам діти проводять різ-
ні досліди заочно. Хімреактиви 
ж тепер в школі використову-
вати не можна. Та комп’ютери  
– комп’ютерами, а й від дошки 
з крейдою, вважаю, не слід від-
мовлятися.

Згадала Любов Вітряченко і 
про вже чинні зміни у шкільних 
програмах:

– Наприклад, «Кайдашеву 
сім’ю» Нечуя-Левицького пере-
несено з дев’ятого класу в де-
сятий. «Тараса Бульбу» Гоголя 
тепер вивчають на уроках укра-
їнської літератури, а не зарубіж-
ної, як раніше. Для цього твір 
перекладено на українську. А от 
шкільний курс біології цього року 
ускладнили. Хоча у міністерстві 
й кажуть, що треба давати ді-
тям знання, які знадобляться в 
житті. Покладаємо надії на нові 
програми, відповідно до яких 
поглиблене навчання дисциплін 
відбуватиметься у 10-х – 12-х, 
так званих профільних, класах.

Зачепила Любов Вітряченко і 
питання інклюзивної освіти, яка 
вже є реальністю і в Катеринів-
ській школі.

– Це добре, що діти з осо-
бливими потребами навчаються 
разом з іншими, знаходяться в 
соціумі, – не сумнівається за-
ступник директора школи.  –  Але 
якщо в класі є хоча б одна така 
дитина, вчителеві потрібен асис-
тент. Вважаю, це питання треба 
вирішити якомога швидше.

Іван КІНДРАТЕНКО

P.S. Редакція «НГ» охоче опу-
блікує думки інших представни-
ків місцевої освітянської галузі з 
приводу реформи школи.   

День святого Михаїла, або 
Собор святого архистратига 
Михаїла, відзначили право-
славні 21 листопада.

А в Олексіївці цього дня від-
булося ще й храмове свято (на 
знімку). Адже тутешня церква 
названа на честь цього святого.  

Київські князі вважали Миха-
їла своїм патроном, зображали 
його на стародавніх гербах Ки-
єва. 

Символ Михаїла присутній 
і на головній хоругві часів Бог-
дана Хмельницького та на чис-
ленних козацьких 
прапорах. Образ 
святого Михаїла 
уособлює пере-
могу добра над 
темними силами.

З днем свя-
того Михаїла 
пов’язано чима-
ло прикмет. Одна 
з них така: якщо  
день – похмурий, 
це – до хорошого 
врожаю.

Згущене молоко для  
піонерів В’єтнаму   

16 травня 1968 року в «Зорі 
комунізму» опубліковано за-
мітку «Піонери району – піоне-
рам В’єтнаму», в якій ідеться 
про те, як школярі району зі-
брали та здали державі брухт і 
макулатуру, а на виручені гро-
ші придбали подарунки сво-
їм одноліткам з В’єтнаму (тоді 
СРСР підтримував Північний 
В’єтнам у його війні з Південним 
В’єтнамом). Розповідається і 
про участь у цій кампанії кате-
ринівських школярів: «Піонери 
Катеринівської восьмирічної 
школи ще на початку квітня про-
вели операцію «Металобрухт 
у фонд В’єтнаму», а кошти, які 
надійшли у копилку дружини, 
витратили на портфелі, зошити, 
іграшки, піонерські галстуки та 
20 банок згущеного молока».

«Зобов’язання  
виконано достроково»

Під таким заголовком опублі-
кувала «Зоря комунізму» 26 
листопада 1968 р. статтю про 
соціалістичне змагання в Кіро-
воградському рудоуправлінні. 
Серед найкращих працівників 

називаються С. Чорновол, М. 
Журкін, С. Мельник, О. Топчій, 
П. Решетило, С. Профатило, І. 
Трийбой, Л. Арбузов, Г. Ткачен-
ко, І. Раца, М. Юдін, В. Кожухар, 
О. Пасічник, І. Степанов, С. Тиг-
нян, М. Запорожченко, Л. Тиг-
нян. Також повідомляється, що 
перше місце в змаганні зайняла 
зміна гірничого майстра Дмитра 
Кремсала.

Покритикували
Про те, що подекуди в райо-

ні затримуються з будівництвом 
побутових павільйонів, кімнат 
і комбінатів, ідеться в замітці 
«Про будівництво побутових», 
надрукованій у «Зорі комунізму» 
за 25 лютого 1969 р. Критикуєть-
ся, серед інших, й адміністрація 
Кіровоградського рудоуправлін-
ня.   

Про звитяжців
У «Зорі комунізму»  за 28 верес-
ня 1968 р. надруковано черго-
вий матеріал про добру роботу 
колективу Кіровоградського ру-
доуправління. «Звитяжці вог-
нетривів» – так називалася та 
стаття. У ній описуються трудові 
звершення машиніста екскава-
тора Степана Профатила (наго-

родженого знаком «Шахтарська 
слава» ІІІ ступеня) та його по-
мічника Олексія Арбузова (ще 
й командира народної дружини 
рудника). Звитяжцями названо 
також працівників рудника Іва-
на Згривця, Анатолія Нікишова, 
Федора Матвійчука. Підписана 
стаття секретарем парторганіза-
ції рудника Геннадієм Макеєвим. 

Серед найкращих
«У селах району збудовано ба-
гато дитячих ясел і дитсадків, де 
створено добрі умови для вихо-
вання дітей», – так починається 
стаття «Краще потурбуймось 
про найменших», опублікована 
в «Зорі комунізму» за 25 травня 
1969 р. Далі перераховуються 
найкращі дитячі заклади райо-
ну. Перший у цьому переліку 
– дитсадок (з усіма зручностя-
ми!) у Катеринівці, спорудже-
ний рудоуправлінням. Однак не 
у всіх селах так добре дітям, 
як у Катеринівці. «Час вже нам 
по-справжньому взятися за бу-
дівництво і обладнання дитячих 
установ, виявляти батьківське 
піклування про найменших гро-
мадян», – суворо закликав всіх 
причетних до цієї справи гро-
мадський кореспондент район-
ки Д. Бурилін.

Про це писала «Зоря комунізму»



Продрозкладки 1920-х  
років наш край не обійшли

Уперше це лихо сталося на 
початку 1920-х. Кілька років во-
єнних дій тяжко позначилися 
на економіці. Справу доверши-
ли експерименти більшовиків у 
сфері виробничих відносин. Щоб 
нагодувати величезне військо, 
управлінський апарат, а також 
втягнутих у жовтневий перево-
рот робітників, держава вдалася 
до реквізицій хліба у селян. Ці 
акції називалися продрозклад-
ками. Реагуючи на них, селяни 
зменшили посівні площі. І тоді 
вождь більшовиків Ленін вико-
ристав військову силу. Однак 
хліба на всіх не вистачило. У січ-
ні 1922 року уряд УРСР змуше-
ний був визнати, що в республіці 
– голод (до того часу офіційно 
згадувалося про голод лише у 
зв’язку з Поволжям).

Про те, що відбувалося на-
весні 1922 року в нашому краї, 
свідчать деякі документи, що 
зберігаються в облдержархіві, в 
тому числі – «Відомості Лелеків-
ського волосного комітету допо-
моги голодуючим про кількість 
голодуючих та кількість смертей 
від голоду» за 16 травня 1922 
року. У «Відомостях»  вказуєть-
ся, що у Катеринівці – 97 голо-
дуючих, в Обознівці – 259, в 
Лелеківці – 1108, у Великій Ма-
майці – 50. Повідомляється, що 
в Катеринівці померли від голоду 
доросла людина і двоє дітей, в 
Обознівці – 7 дорослих і 12 ді-
тей, у Лелеківці – 20 дорослих і 
32 дитини, у Великій Мамайці – 
12 дорослих і 10 дітей.

І 1922 року Україну спіткав 
неврожай. Та республіку знову 
зобов’язали віддати в експортні 
ресурси СРСР велику частину 
зібраного зерна. Голод затягнув-
ся до другого півріччя 1923-го. 
Кількість загиблих в Україні від 
голоду 1921 – 1923 років точно 
не встановлено. Здебільшого 
дослідники ведуть мову про 500 
тисяч.

«Мене годували  
горобцями»

Голодомор 1932 – 1933 ро-
ків визнано геноцидом україн-
ського народу. А все почалося 
з того, що у липні 1932-го рес-
публіці нав’язали нереальні 
плани із хлібозаготівель. Того 
ж літа було ухвалено постано-

ву про «охорону соціалістичної 
власності» – так званий «закон 
про п’ять колосків». У жовтні в 
Україну направляється спец-
комісія із хлібозаготівель на 
чолі із керівником уряду СРСР 
Молотовим. Її завдання – ак-
тивізувати вилучення зерна в 
селян. Організовуються загони 
для конфіскації зерна, худоби у 
селян. У грудні розпочинається 
другий етап вбивства українців 
голодом. В Україну направляють 
Кагановича і Постишева для по-
силення хлібозаготівель. Влада 
переходить до повного вилучен-
ня харчів у селян. У січні 1933-го 
проводяться масові обшуки в се-
лянських господарствах, людей 
позбавляють останніх залишків 
їжі, прирікаючи їх на голодну 
смерть. Директивою Сталіна за-
бороняється виїзд селян з УРСР. 
У лютому Україні виділяють до-
помогу – для забезпечення по-
сівної кампанії. Знесилені, старі, 
а також селяни-одноосібники її 
не отримували. Смертність се-
ред селян невпинно зростала і 
досягла апогею у червні. За да-
ними Інституту демографії та со-
ціальних досліджень НАН Украї-
ни, Голодомор 1932 –1933 років 
в УРСР забрав життя 3 мільйо-
нів 941 тисячі людей.  Жах Голо-
домору – надзвичайно велика 
смертність серед дітей. У бага-
тьох районах України у вересні 
1933 року за шкільні парти не 
сіли близько двох третин учнів. 
Найбільше постраждали від го-
лоду лісостепові регіони Украї-
ни, в тому числі Кіровоградщина.

У радянські часи тема голо-
доморів, які сталися в Україні, 
була закритою. Та люди, які пе-
режили цей жах, все ж згадували 
про нього в приватних розмовах, 
розказували дітям та онукам. 
Наприклад, жителька Катери-
нівки Людмила Мирна у Голо-
домор 32 – 33 років була дити-
ною, тож особистих вражень про 
той час у неї майже немає, вона 
більше знає про це з розповідей 
матері, Марії Червоняк.

 –  Мама розказувала мені, 
що в голодовку з батьком  лови-
ли у стрісі горобців, патрали їх, 
варили і годували мене, малу, – 
сказала Людмила Мирна корес-
пондентові  «Нашої громади».  
– Я й тепер як побачу горобців, 
то згадую ті материні розповіді.  

А інша катеринівська пенсі-

онерка  – Валентина Булгак 
повідомила нашому кореспон-
денту про ось який випадок (про 
нього вона дізналася від свого 
батька, Іллі Майстренка):

– Це сталося у тридцять 
другому чи тридцять третьому 

році. Мій дід  Терентій, аби вря-
тувати родину від голоду, купив 
разом із сином, моїм батьком,  
у місті пуд борошна. Заховали 
вони його в надійному місці. А 
хтось із односельців дізнався 
про їхню покупку і заявив у сіль-
раду. І от до мого діда Терентія 
прийшла додому Катерина, се-
стра його дружини –  моєї баби 
Марії. Катерина комуністкою 
була. Вона вимагала віддати бо-
рошно радянській владі. Госпо-
дарі вдавали, що не розуміють 
її, мовляв, яке ще борошно? Тоді 

Катерина заходилася сама шу-
кати продзапас в хаті. Нічого не 
знайшовши, вона ударила пали-
цею по миснику, побила горшки. 
Баба Марія, яка дуже хвора тоді 
була, тільки  й мовила: «Що ж ти 
робиш? Ти ж мені –  сестра!» Ка-
терина відповіла, що її сестра – 
Комуністична партія.

Павло Булгак, чоловік Ва-
лентини Булгак, доповнив її роз-
повідь так:

 – Тесть мені казав, що в го-
лодовку 1932 – 1933  років пер-
шими померли найздоровіші, 
найсильніші чоловіки. А хто хир-
лявий був, той ще й вижив.

Довіку пам’ятатиме розпо-
віді старших про трагедію 1932 
– 1933 років й жителька Катери-
нівки Тетяна Баланда.

 – Про голодовку я ще ма-
лою чула від бабусі, Олександри 
Парфентіївни  Плотникової, 1914 
року народження, –  розповіла 
Тетяна Баланда кореспонден-
тові «Нашої громади». –  Баба 
Шура і її подруги в розмовах час-
то вели мову про це. Обов’язково 
згадувала баба Шура про голод, 
коли хтось із нас, дітей, виявляв 
неповагу до хліба. Нам, малим, 
бабусині розмови про голод були 
незрозумілими. Адже в часи 
мого дитинства було вдосталь і 
хліба, і до хліба. З тих спогадів 
баби Шури мені запам’яталися 

розповіді про те, як вона із се-
строю Ольгою ходили в берег – 
сусаю знайти там та посмоктати, 
як після нього їм животи розду-
вало. А ще про те, як їхня сім’я, 
коли під кінець зими тридцять 
третього зійшов сніг, збирала 

абрикосові кісточки та терла їх 
жорнами на борошно, щоб спек-
ти з нього щось на зразок хліба. 
Згадувала баба Шура й про те, 
як їхній родині у великій пригоді 
стала шкура кози, що висіла на 
горищі. Коли нічого стало їсти, 
ту шкуру зняли з горища, вари-
ли з неї юшку. А в баби Наталки 
Мельнички, сусідки баби Шури, 
тоді помер від голоду малий син. 
Я навіть бачила його могилку – в 
саду баби Наталки, біля яблуні. 
Баба Наталка доглядала за мо-
гилкою, квіти на ній садила...    

Загинула від голоду і старша 
сестричка (по матері) Михайла 
Григораша, жителя Володими-
рівки. Ось що він розповів корес-
пондентові «Нашої громади»:

– Моя мати, Марія Титівна, 
вийшла за сільського багатія. 
Саме неп (нова економічна по-
літика. – Авт.) почався, тож їм  
непогано жилося. Поки у 1929 
році не грянула колективізація.  
Їх розкуркулили – відібрали ко-
ней, волів. Материного чоловіка 
арештували і кудись вислали. 
Після того його у Володимирівці 
ніхто не бачив. А дочка, яку мати 
народила від нього, померла в 
голодовку. Про це мені мати роз-
казувала. Звісно ж, такі розмови 
велися тільки удома. На жаль, я 
не запам’ятав імені сестрички, 
яка загинула від голоду. Не знаю 
й місця, де її поховано.
Відбирали продовольство 

люди безсовісні
Території деяких теперішніх 

західних областей України до 
1939 – 1940 років належали ін-
шим державам, тож їх жителі не 
постраждали від гуманітарних 
катастроф, які сталися в цей час 
в УРСР. А от повоєнну радянську 
продовольчу політику західняки 
відчули ще й як. У тому числі – 
жителька Володимирівки Кате-
рина Відюкова, яка народилася 

1938 року на Буковині. Ось що 
вона розповіла про своє дитин-
ство кореспондентові «Нашої 
громади»:

– Як почалася війна, на-
шого батька на війну забрали. 
Через якийсь час його привезли 

пораненого додому, де він і по-
мер. Матір паралізувало. Біля 
матері – четверо нас, дітей. Я 
–  наймолодша. Від селян ви-
магалося здавати державі харчі 
–  молоко, яйця. Збирали прові-
зію місцеві начальники. Призна-
чалися на ці посади люди без 
страху, без совісті. То не люди 
були – собаки. Один з них, пар-
тійний, Сядя його звати було, 
тобто Олександр, якось прий-
шов до нас і злив у своє відро 
молоко і сметану, яке зібрала 
моя старша сестра.  Та він не-
довго збиткувався над людьми. 
Сядю прибив односелець Пав-
ло, заставши його в себе удома 
біля своєї дружини. Павло стук-
нув Сядю по голові сокирою, той 
днів три – чотири протягнув піс-
ля того, не більше...

– Хай Бог вас милує від го-
лоду, – сказала на завершення 
розмови Катерина Відюкова. –  
Я знаю, що це таке. І як побачу 

де крихітку хліба, то підніму її й 
пташечці кину.

Повоєнний голод добре 
пам’ятає й згадуваний вище 
Павло Булгак з Катеринівки.

–  У сорок сьомому мені 
було шість років, – розповів він 
кореспонденту «Нашої грома-
ди». – Їсти – нічого. Пригадую, 
якось перед жнивами до нас 
прийшов колгоспний бухгалтер 
Дмитро Федорович Плотников. 
Розмовляючи з моєю матір’ю, 
він глянув у бік колгоспного поля, 
яке поряд з нашою садибою зна-
ходилося, і каже: «Маріє, ти б 
послала туди Павлушку, щоб 
він нам’яв колосків! Він же ма-
лий ще – не посадять». І я бігав 
кілька разів на колгоспний лан за 
колосками. Так і виживали.  

Кількість жителів України, за-
гиблих від проводовольчої ката-
строфи 1946 – 1947 років, точно 
не встановлено. Різні дослідни-
ки називають числа від 300 ти-
сяч до мільйона.

Віктор КРУПСЬКИЙ

Призначать більшу пенсію
У Пенсійному фонді повідо-

мляють, що пенсії, які признача-
лися держслужбовцям окремим 
законом, не осучаснюються і не 
переглядаються, бо це стосуєть-
ся лише пенсій, призначених за 
загальним страховим законом. 
Однак спецпенсії будуть пере-
раховані у листопаді, і якщо 

з’ясується, що трудова пенсія у 
таких людей вища за спеціальну, 
їм автоматично призначать біль-
шу пенсію, але вже трудову. 

Не ближче одного метра

Часто між сусідами виникає спір 
стосовно того, на якій відстані 
від межі можна зводити спору-
ду. Для догляду за такою спору-
дою потрібно передбачити певну 
відстань. Згідно з державними 

будівельними нормами, вона 
має становити не менше одного 
метра. Це повинен враховувати 
той, хто починає будівництво.

Аліменти з дітей
Згідно зі ст. 51 Конституції Украї-
ни дорослі діти мають піклувати-
ся про батьків. І це не залежить 
від того, жив батько в родині чи 
ні. Зазначена норма знайшла 
відображення і в Сімейному ко-

дексі. Так, у ст. 202 кодексу за-
значається, що повнолітні діти 
зобов’язані утримувати непра-
цездатних і тих, що потребують 
матеріальної допомоги. Однак 
сам факт непрацездатності бать-
ків не зобов’язує дітей їх утри-
мувати. Непрацездатність вста-
новлюється медкомісією. Крім 
того, такими визнаються особи, 
які досягли пенсійного віку або є 
інвалідами І, ІІ та ІІІ груп.
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На найродючіших  
у світі чорноземах...

25 листопада – День пам’яті жертв голодоморів

Щороку в четверту суботу листопада в Україні відзнача-
ється День пам’яті жертв голодоморів. За компартійної влади 
мільйонні жертви серед українського селянства заведено було 
пояснювати неврожаєм через посуху, і лише за незалежності 
України відкрилася правда про найбільшу трагедію людства. 
Чому ж українцям, яким дісталися найкращі в світі чорноземи, 
у двадцятому столітті випало масово гинути від голоду?

Варто знати 
Висловлюємо велику вдяч-

ність депутату ради нашої 
об’єднаної громади Тетяні Кух-
ті за ікони, які вона подарувала 
нашому храму у Володимирів-
ці. Бажаємо Тетяні Олексан-
дрівні міцного здоров’я, благо-
получчя, всіляких успіхів.   

Парафіяни церкви  
святого Миколая

Подяка

Людмила Мирна

Павло Булгак

Катерина Відюкова



Негативні емоції  
руйнують імунітет
Емоційна складова людини 

– найважливіша частина її спо-
собу життя. Такі емоції, як три-
вога, неспокій, пригніченість, 
туга, смуток, гнів, дратівливість, 
злість, страхи, образи руйнують 
здоров’я. Існує прямий зв’язок 
між негативними емоціями і ста-
ном внутрішніх органів.

● Так, якщо людина образ-
лива і тримає образи в собі, 
накопичує їх, не висловлюючи 
емоцій, це може спровокувати 
захворювання щитовидної за-
лози. ● Якщо людина страждає 
страхами, вони пригнічувати-
муть функцію нирок з розвитком 
гіпертонії. ● Надмірна радість, 
горе або тривоги виснажують 
серце. ● Велика печаль пригні-
чує легені і викликає не лише 
хвороби самих легенів, а й ви-
падіння волосся та захворю-
вання шкіри. ● Смуток і глибока 
туга викликають виснаження 
селезінки і підшлункової залози 
із загрозою розвитку цукрового 

діабету.
Людина або справляється зі 

стресом, або занурюється в де-
пресію, відчай, відчуття власної 
безпорадності. В цьому випад-
ку може підсвідомо сприймати 
хворобу або навіть смерть як 
єдиний або найкращий вихід із 
ситуації.

Негативні емоції і викликане 
ними підсвідоме бажання хворо-
би пригнічують імунну систему. 
Крім іншого, це може призвести 
до бурхливого розмноження ра-
кових клітин, які в нормі присут-
ні у кожної людини. В результаті 
негативні емоції можуть викли-
кати розвиток раку.

Усе може кріп
Настій трави кропу ефек-

тивно використовується для лі-
кування гіпертонії І і ІІ ступенів, 
атеросклерозу з головним бо-
лем, судом у дітей, при алергій-
ному свербіжі, серцево-судинній 
недостатності. Також застосо-
вується він при запальних за-
хворюваннях очей, наприклад, 
кон’юнктивіті. 

Настій: 3 ст. л. подрібненої 
трави кропу залити склянкою га-

рячої води і кип’ятити в закрито-
му посуді на водяній бані 15 хв. 
Дати настоятися 45 хв. і проці-
дити через два шари марлі. 

При гіпертонії вживати на-
стій по 1/3 скл. тричі на день до 
їди. При ГРЗ – по 1-2 ст. л.  4-5 
разів на день; проти метеориз-
му – по півсклянки двічі на день 

до їди; проти безсоння  – по 1 
скл. на ніч. Для лікування гній-
ничкових уражень шкіри і за-
хворювань очей корисні при-
мочки з настою трави кропу. 

Для посилення виділення 
молока у породіллі пити відвар 
насіння кропу: 1 ст. л. сировини 
кип’ятити 10 хв. у склянці моло-
ка, додати 1 ч. л. меду. 

Якщо у вас безсоння, три-
вожний сон, підвищена нервова 
збудженість, приготуйте снодій-
ний напій з насіння кропу: 50 г 

сировини (в 1 ст. л. – 5 г насіння) 
залийте 0,5 л кагору або порт-
вейну і проваріть на слабкому 
вогні 10 хв. процідіть і вживайте 
перед сном по 50 мл напою. 

Який мед лікує
Акацієвий мед застосову-

ється як загальнозміцнюючий 
засіб при безсонні, захворюван-
нях травної системи, нирок і за-
хворюваннях очей. 

Липовий застосовується при 
захворюваннях органів дихання. 

Соняшниковий є гарним по-
живним і лікувальним засобом 
загальної дії. 

Польовий мед широко за-
стосовується при лікуванні за-
хворювань дихальних шляхів, 
нервової системи, серця і трав-
ної системи. 

Грушевий застосовується 
при різних захворюваннях крові 
і як загальнозміцнюючий засіб 
при захворюваннях нервової 
системи та органів дихання. 

Лісовий мед дуже корисний 
при ревматичних захворюван-
нях, ниркових кольках, захворю-
ваннях сечостатевої системи і 
проблемах зі шлунком. 

Страви гарбузові
У сметані з яйцем
600 г гарбуза, 2 яйця, 200 

г сметани, 1/2 ст. л. олії, сіль 
за смаком. 

Гарбуз почистити, нарізати 
шматочками, посолити, обка-
чати в борошні і обсмажити на 
олії з обох боків. Підсмажений 
гарбуз скласти шарами в зма-
щений олією сотейник, полива-
ючи кожен шар яйцем, збитим 
зі сметаною. Посипати звер-
ху сухарями для панірування 
і запікати в духовці до появи 
рум’яної скоринки. 

Котлети
500 г гарбуза, 1 кг карто-

плі, 3 яйця, 150 г борошна, 
сіль і мелений чорний пе-
рець, олія для смаження. 

Картоплю почистити, за-
лити підсоленим окропом, від-
варити до готовності і гарячою 
протерти крізь сито або потовк-
ти товкачиком. Гарбуз почисти-
ти і натерти на дрібній тертці. 
Натертий гарбуз змішати з кар-
топляним пюре, додати яйця, 
борошно, сіль і перець. Сфор-
мувати з добре вимішаної маси 
котлети, обкачати їх у паніровці 
і підсмажити з обох боків до зо-
лотавої скоринки. 

Пудинг
600 г гарбуза, 300 г яблук, 

2 яйця, 50 г вершкового мас-
ла, 100 г цукру, 50 г манки, 
100 г молока, 25 г сметани, 
цедра 1 лимона, дрібка солі. 

Гарбуз почистити, нарізати 
шматочками, залити молоком 
і тушкувати до готовності. По-
тім засипати манку і проварити 
8-10 хв. Яблука почистити і на-
терти на крупній тертці, зміша-
ти з гарбузовою кашею, додати 
цукор, сіль, лимонну цедру і 
яєчні білки. Акуратно перемі-
шати, викласти у змащену мас-
лом форму і запекти в духовці. 

Джем з калиною
500 г гарбуза, 500 г калини, 

500 г цукру. 

Ягоди калини промити, не 
знімаючи з гілочок. Покласти 
в друшляк, бланшувати парою 
над киплячою водою протягом 
5 хв. і відразу ж протерти крізь 
сито. Гарбуз почистити, на-
різати кубиками, потушкувати 
в невеликій кількості води до 
м’якості і протерти через сито. 
Гарбузове пюре і протерту кали-
ну змішати, нагріти до кипіння і 
всипати, безперервно помішую-
чи, цукор. Варити на повільно-
му вогні 30-40 хв., слідкуючи, 
щоб не підгоріло. Готовий джем 
гарячим розлити в стерильні 
банки і закрити кришками.   
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Якому ще чоловікові жінка 

складає вірші?
Готуємо вдома

Ваше здоров’я

Ганна Сапа, жителька Обознівки, нале-
жить до тих, про яких кажуть: дуже цікава 
людина. І справді, розмовляти з нею не нуд-
но. Жінка, попри вісімдесятип’ятирічний вік, 
до деталей пам’ятає пережите, займається 
літературною творчістю, має в своєму до-
робку не один десяток віршів, гуморесок, де-
які з них були навіть  опубліковані в обласній 
пресі.

– А знаєте, що я жодного класу не закін-
чила? – каже жінка. – В школу не ходила, бо 
почалася війна, читати й писати навчилася 
самотужки. Спочатку писала друкованими 
літерами, потім – прописними. Старші брати 
не могли мені допомогти, бо вони ходили в 
польську школу.

Їхня родина на початку минулого століття 
мешкала в Західній Україні. В роки Першої 
світової війни батько потрапив у полон до 
угорців, коли повернувся, вирішили переїз-
дити в Білорусію. Там, сказав хтось, поль-
ський пан спродує землю і її можна придбати 
задешево. З 1926 року жили на новому місці.

– З майбутнім своїм чоловіком Іваном 
познайомилася, коли він у 1950 році повер-
нувся з армії, – продовжує розповідь Ганна 
Михайлівна. – До армії наймитував, бо був 
сиротою. Його батька-поляка вбили під час 
польсько-українського конфлікту 1943 року. 

Він теж не вмів ні читати, ні писати, то я вже 
його вчила.

У них народилося трійко дітей – Марія, 
Оля та Віктор. Віктор мешкає на цій же вули-
ці, де живе й Ганна Михайлівна. Місяць тому 
вийшов на пенсію, продовжує працювати во-
дієм у місцевому кар’єрі.

В Обознівку приїхали на постійне прожи-
вання в 1951 році. Усе з тієї ж причини – че-
рез недобрі стосунки українців і поляків.

– Чому саме Обознівку вибрали? – пере-
питує жінка? – А сюди раніше приїхали люди 
з нашого краю. Переказували, що селяни 
тут добрі, співчутливі. В цьому ми самі пе-
реконалися, коли нас приютила в себе одна 
родина. 

Ганна з Іваном пішли працювати в місце-
вий колгосп. Заробітки були мізерні, тож про 
свою хату могли тільки мріяти. І тоді чоловік 
поїхав на заробітки в Сибір. Це дозволило в 
1957 році придбати стареньку хату. Відразу 
ж заходилися будувати нову. Вхідчини спра-
вили 1962 року.

– Мій чоловік був дуже доброю людиною, 
– каже жінка, витираючи сльози. – Яка ще 
жінка складає вірші про свого чоловіка? А я 
про свого склала. На його вісімдесятиріччя.

Вона дістає аркуші із шкільного зошита, 
списані чітким, розбірливим почерком. То і 
є вірш з нагоди ювілею. У ньому – вся біо-
графія чоловіка. Ось кілька рядків про його 
дитинство:

Кому корову попасе,
Кому трави накосить,
Він все виконував, що міг,
Як хтось його попросить.
А у жнива, в спекотний час
Не спав він в холодочку, 
В багатія снопи носив,
Щоби купить собі сорочку.
Жінка має справді унікальну пам’ять, в 

цьому постійно переконуєшся, адже вона 
називає точні дати, імена і прізвища. 

– У мене тут цілий комп’ютер, – показує 
на свою голову. – Колись син мені казав: 
«Мамо, ти так цікаво розповідаєш, от якби 
це все записати!». 

Ще Ганна Михайлівна підтримує своє 
здоров’я, вдаючись до нетрадиційної меди-
цини. 

– Маю дуже ефективні рецепти, допома-
гають поліпшити загальне самопочуття, зір 
тощо, – каже. – Надрукуйте їх у газеті, може, 
хтось скористається.

Її побажання редакція залюбки виконує, 
адже навіть конкурс оголосила на кращу по-
раду, як допомоги самому собі.

Сергій ЧОРНИЙ

На знімках: Ганна Михайлівна часто пе-
реглядає сімейні світлини; з чоловіком (пра-
воруч) та його однополчанином; на складан-
ні військової присяги сином Віктором.

Від підвищеного артеріального тиску

Одну ложку бджолиного підмору подріб-
нити в кавомолці і залити склянкою горілки 
(200 г). Настоювати дванадцять днів у тем-
ному місці. Приймати по 15–20 крапель на 
ложку води тричі на день до їди. Курс ліку-
вання – не більше 10 днів.

За словами Ганни Михайлівни, отримана 
настоянка годиться й для зняття запалення 

суглобів. Після натирання їх треба загорнути 
у щось вовняне.

Для загального зміцнення організму й 
поліпшення зору

Вичавити 100 г соку алое, додати: 500 г 
горіхів (пропустити через м’ясорубку), 300 
г меду, 250 г лимонного соку. Перемішати. 
Приймати по десертній ложці тричі на день 
за півгодини до їди. Використати всю суміш.

Від редакції. Дехто може засумніватися 
в тому, що мертві бджоли (підмор) можуть 
мати лікувальні властивості. Дослідження-
ми встановлено, що тіло бджоли включає в 
себе практично всі компоненти меду, пилку, 
маточного молочка та воску, які в тій або іншій 
мірі проявляють свої оздоровчі властивості. 
Хітиновий покрив бджіл містить в собі дуже 
цінні хімічні речовини – гепарин і гепариноїди. 
Вони здатні пригнічувати запальні процеси, 
стабілізувати кров’яний тиск, цілюще діють 
на систему крові, стан судин. 

Рецепти від Г. М. Сапи  на конкурс «Мені це допомагає»


