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 ГРОМАДА
Він починав в епоху 

БєлАЗів

20 лютого – День пам'яті  
Героїв Небесної Сотні

Черговий успіх  
Поліни Драган  

Пальне дешевшає

До Катеринівки й назад – 
безплатно

Шановна Оксано Трохимів-
но! Чимало випробувань випало 
Вам у житті. Вас дитиною з роз-
куркуленими батьками радян-
ська влада відправила на Урал. 

Там, у засланні, зарані померла 
Ваша мати. На тому втрати, по-
невіряння не скінчилися. Але 
доля не була скупою для Вас і 
на добро та радість.

Де б Ви не працювали  –  на 
заводі чи в колгоспі, Вас завжди 
шанували за працьовитість і лю-
дяність.

Знаємо, що й удома  ви ото-
чені любов’ю і турботою. От і 
сьогодні вся Ваша велика роди-
на –  у тому числі четверо дітей, 
дванадцятеро внуків, тридцяте-
ро правнуків, два праправнуки 
– вітає Вас з ювілеєм. Приєдну-
ємося до цих вітань і ми. Бажа-
ємо доброго здоров’я і благопо-
луччя.

Тетяна ТЕРЕЩЕНКО,
 голова Катеринівської 

об’єднаної територіальної 
громади, та депутати 

Катеринівської сільської ради

Шановна Світлано Іванівно!

Вітаємо Вас з днем на-
родження! Бажаємо міцного 
здоров’я на многая літа, благо-
получчя, щедрої долі, щастя, 
наснаги.  

Працівники ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління»

Вітаємо наших ювілярів –

Кожен може контролювати свою 
пенсійну справу 

Одного з найкращих спеці-
алістів ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» – Олексія Без-
латнього провели днями на за-
служений відпочинок.

Бувалого водія (починав у 
1982-му на БєлАЗі) запросили в 
адміністрацію підприємства, де 
тепло подякували за багаторіч-
ну працю. Зокрема, генеральний 
директор Володимир Кухта на-
голосив:    

– Завдяки таким, як ви, 
Олексію Андрійовичу, праців-
никам ми й посіли чільне місце 
серед вітчизняних підприємств 
своєї галузі та маємо фінансові 
можливості підтримувати грома-
ду.  

Також керівник підприємства 
вручив Олексію Безлатньому 
цінні подарунки, в тому числі спі-
нінг. Адже Олексій Андрійович – 
завзятий рибалка.  

Дорогою ціною 
Чотири роки тому у ці лютневі дні протистояння між учасни-

ками Революції гідності і владою сягнуло піку.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, 

коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі сто-
лиці загинули активісти Євромайдану Сергій Нігоян та Михайло 
Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло (зі слі-
дами тортур) активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 
року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані 
загинуло найбільше людей – 84 особи, після 21 лютого – ще 18.

Таку високу ціну заплатила Україна за звільнення від дикта-
тури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи. 

Небесною Сотнею загиблих повстанців названо 21 лютого, 
під час прощання з ними на Майдані. Тоді ж лунала пісня «Пли-
не кача», яка стала народним реквіємом.

105 загиблим активістам посмертно присвоєно звання Героя 
України, в тому числі білорусу Михайлу Жизневському, а інозем-
ців, які теж полягли за нашу свободу під час Революції гідності, 
посмертно нагороджено орденами Героїв Небесної Сотні.

Третє місце в обласній олім-
піаді з російської мови здобула 
нещодавно катеринівська деся-
тикласниця Поліна Драган.

– Цього Поліна досягла 
завдяки власній наполегливос-
ті та якісній роботі наставниці 
– вчительки російської мови і 
зарубіжної літератури Ольги Бу-
ряк, – каже заступник директо-
ра Катеринівської школи Любов 
Вітряченко. – Ольга Борисівна 
– творча вчителька, вона засто-
совує сучасні методи навчання, 
бере участь у конкурсах педаго-
гічної майстерності. Ну, а про те, 
що Поліні Драган добре даються 
як гуманітарні науки, так і точні, 
ваша газета уже писала.

Дійсно, кілька місяців тому 
«Наша громада» розповідала, 
що Поліна не перший рік бере 
участь у мовно-літературному 
конкурсі імені Петра Яцика і по-
сідає призові місця в районних 
його етапах. Повідомлялося та-
кож про минулорічну перемогу 
дівчини на районній олімпіаді з 
математики, про друге місце, за-

йняте нею того ж року на олімпі-
аді з фізики.

– Невдовзі Поліна брати-
ме участь в обласній олімпіаді з 
інформатики, – продовжує Лю-
бов Вітряченко. – Бажаємо їй 
перемоги.

Іван КІНДРАТЕНКО

Безплатне транспортне спо-
лучення з Катеринівкою налаго-
дила сільська рада днями для 
жителів Володимирівки, Лісного, 
Олексіївки та Осикуватого.

Таким чином орган місцево-
го самоврядування подбав про 
людей з віддалених сіл, яким по-
трібно відвідати Катеринівську 
сільську раду (для отримання 
адміністративних послуг тощо), 
Катеринівську медичну амбула-
торію та місцеву аптеку.

Як повідомили у виконавчому 
апараті сільської ради, затвер-
джено такий розпорядок цих пе-
ревезень:    

– щопонеділка о 8 годині ав-
тобус відправляється з Лісного 
(від адміністративної будівлі ПП 
«Лісне»), о 8 годині 20 хвилин – 
з Осикуватого (від магазину ДП 
«Мінерал»);

– щовівторка о 8 годині  від-
правляється з Олексіївки (від  
колишнього магазину  на  вулиці 
Горького), о 8 годині 15 хвилин 
– від адміністративної  будівлі 
ПрАТ «Олексіївське»;

– щосереди о 8 годині від-
правляється з Володимирівки 
(від будівлі Володимирівського 
старостату).

У зворотному напрямку авто-
бус відправляється з Катеринів-
ки о 10 годині 30 хвилин.  

З 13 по 14 лютого деякі ме-
режі АЗС знизили ціни на пальне 
від 0,06 копійки до 1,02 гривні за 
літр. Зокрема, мережа «Овіс» 
знизила ціни на бензини марок 
А-92 і А-95 на 1,02 грн/л – до 
28,80 грн/л і 29,34 грн/л відпо-
відно. У мережі Route 20 паливо 
подешевшало на 55 коп./л, а на 
станціях Shell бензини подешев-

шали на 32 коп./л. Такі мережі, 
як Glusco, Luxwen, «БРСМ-
Нафта», «Катрал» і «Нефтек» 
опустили ціни на 6-50 коп./л. 
Середні ціни по країні 14 люто-
го знизилися на 1-2 коп./л. Ціни 
на паливо в роздрібних мережах 
почали падати 12 лютого. Цьому 
сприяло зниження цін на нафту і 
зміцнення курсу гривні.

Пенсійний фонд України від-
крив веб-портал – зручний ме-
ханізм отримання інформації не 
тільки для пенсіонерів, а й пра-
цюючих осіб.

Зареєструвавшись на веб-
порталі (www.portal.pfu.gov.ua), 
кожен працюючий громадянин 
має змогу бачити в своєму «осо-
бистому кабінеті» дані про те, чи 
сплачує роботодавець за нього 
внески, в якому розмірі, отрима-
ти відомості про спеціальний або 
пільговий стаж (за його наявнос-
ті). Маючи такі дані, працівник 
може легко «контролювати» на-

копичення свого страхового ста-
жу для майбутньої пенсії, і якщо 
виникають якісь питання, одразу 
розпочати їх вирішувати, а не че-
кати, коли настане пенсійний вік.

Пенсіонери завдяки сервісу 
можуть отримати дані з влас-
ної пенсійної справи, де зазна-
чаються вид і сума призначеної 
пенсії, до того ж – з урахуванням 
усіх надбавок, підвищень, гро-
шових допомог, індексацій та ін-
ших доплат. Крім того, на сторін-
ках порталу є графіки прийому 
керівництва Пенсійного фонду, 
адреси управлінь Фонду; інфор-

мація про умови, порядок при-
значення, перерахунку та випла-
ти пенсій; зразки бланків, заяв, 
інших документів, необхідних 
для призначення та перерахунку 
пенсій.

Наприклад, громадянка Л. 
хоче дізнатися про свій страхо-
вий стаж. Що необхідно зроби-
ти?  Зареєструватися на веб-
порталі, зайти в «Особистий 
кабінет» та переглянути наявну 
інформацію про особу. У разі її 
відсутності необхідно надіслати 
запит через веб-портал. Відпо-
відь надійде вже наступного дня.

Оксану Трохимівну Ількевич – з нагоди сторіччя та Світлану Степанову



Написати про жительку Обо-
знівки Надію Григорівну Дудку 
автора цих рядків попросили 
люди, яких вона навчала в шко-
лі. Талановита вчителька, від-
мінник народної освіти, а ще – 
просто  добра жінка, яка багато 
пережила на віку... Так охаракте-
ризували Надію Дудку її колишні 
учні. Не довго думаючи, вирішив 
зустрітися з Надією Григорівною.

Прийняла вона мене з радіс-
тю. І співрозмовницею вияви-
лася цікавою. Як і щоразу, коли 
спілкуюся з літніми людьми, по-
просив Надію Дудку пригадати 
жахи минулого сторіччя, які ви-
пали на долю нашого народу.

– У голодовку тридцять 
третього мені було п’ять років, 
– розповіла Надія Григорівна. – 
Не знаю, що зі мною сталося б, 
якби батьки не відправили мене, 
найменшу дитину, в місто. Там 
мене прийняли татів брат і його 
дружина, у них своїх дітей не 
було. Дядько працював на заво-
ді. А тут, в Обознівці, люди голо-
дували. Коли мені виповнилося 
сім років, батьки забрали додо-
му. Знаю, що брат Ваня довго 
відходив від голоду, у нього ноги 
попухли. Сусідська дитина теж 
опухла, вона довгенько після 
того хворіла, їй вся вулиця допо-
магала чим могла.

Добре пам’ятає Надія Григо-
рівна і окупацію:

– Німці організували тут 
підприємство на зразок колгос-
пу. Працювали там і обознівці, 
і катеринівці. Якось мене з ді-
вчатами відправили рвати горох. 
Нарвавши, ми сіли на купу горо-
хового бадилля. Це як побачив 
німець, який їхав на бричці, по-
гнав нас дорогою до контори. Не 
знаю, що  хотів зробити з нами. 
Наші батьки побачили, кинулися 
слідом, просили не карати. Лед-
ве вмовили. А одного обознівця, 
він через п’ять хат жив від нас, 
німці повісили за те, що вкрав у 
них автомата. Він хворий на го-
лову був, от і скоїв таке...  

Розповіла Надія Дудка і про 
те, як німці захопили хату, в якій 
вона мешкала з батьками (брат 
Іван воював; сестру Олексан-
дру німці вивезли в свою країну; 
батька, учасника Першої світо-
вої, радянська влада не мобілі-
зувала через слабке здоров’я). 
Тулилася їхня родина, за слова-
ми Надії Григорівни, в «боковці» 
(допоміжне приміщення в сіль-
ській хаті), яку надали добрі су-
сіди. А коли німці відступали, то 
спалили багато хат, в тому числі 

– житло Горіних (дівоче прізвище 
Дудки – Горіна).

– Під час бою за село всі 
поховалися в погребах, ми – 
теж, у сусідському, – пригадала 

пенсіонерка. – Коли вибралися, 
то побачили на вулиці поране-
ного червоного офіцера. Мама 
із сусідкою кинулися до червоно-
армійців, які на краю села були. 
Ті приїхали сюди на машині, 
а офіцер – вже мертвий.  За-
горнули його, бідного, в рядно і 
поховали недалеко звідси – на 
подвір’ї, де тепер Валя Сириця 
проживає. Після війни останки 
багатьох червоноармійців, по-
леглих в Обознівці і похованих 
в різних її кутках, перепохова-
ли у братській могилі. Шукали 
й останки офіцера, про якого я 
розповіла, але не знайшли. Не 
знаю, як це пояснити.

Далі Надія Григорівна повіда-
ла, що після війни, закінчивши 
сім класів, вступила до педаго-
гічного училища в Кіровограді. 
Коли отримала диплом, її напра-
вили у село на Волині вчителю-
вати.

– Робота ця мені до душі, 
– запевнила Надія Дудка. – Від-
чувала приязне ставлення до 
себе. Нас, вчителів, дуже шану-
вали. Люди навіть вклонялися, 
вітаючись.

Там молода вчителька по-
чаткових класів і зустріла, як 
пишуть у шкільних творах, свою 
долю. Сидір Дудка на той час 
вчився на агронома, а потім пра-
цював за спеціальністю. Вісім 
років вчителювала Надія на Во-
лині. А повертатися в Обознівку 
вирішила заради батьків, які по-
требували допомоги. Сидір Дуд-
ка підтримав дружину.    

Перебравшись з чоловіком в 
Обознівку, Надія Григорівна вла-
штувалася в Катеринівській шко-
лі. Той час жінці запам’ятався 
так:

– Працювалося добре. 
Діти – слухняні. Такого не тра-
плялося, щоб учень образив 
вчителя. Кажуть, тепер таке 
буває. Як чую про це, страшно 
стає.  

Добрими, за словами Надії 
Дудки, були і стосунки у вчи-
тельському колективі. Душев-
ним, працелюбним вчителем 
запам’ятався їй Вадим Васи-
льович Смотренко – відомий в 
обласному центрі педагог, крає- 
знавець, музикант, який почи-
нав вчителювати в Катеринівці. 
Високої думки Надія Григорівна 
і про Таїсію Громову (більше ві-
дому як Тетяну, хоча її справжнє 
ім’я – Таїсія), яка тоді очолювала 
восьмирічку в Катеринівці:

– Тетяна Іванівна вимо-
гливим директором була, але 
справедливим. Вона не терпіла, 
коли вчителі лінувалися, стави-
лися до роботи формально. До 
мене Тетяна Іванівна претензій 
не мала.

На запитання про власну пе-
дагогічну методу Надія Дудка 
відповіла так:  

– Я ніколи не ображала ді-
тей. Брала тільки ласкою. Якщо 

хлопча нашкодить, питала його 
лагідно: що ж ти?.. А воно й 
сльозу пустить. Дітей я люблю.

Після десяти років вчителю-
вання в Катеринівці Надія Григо-
рівна перейшла у школу в Обо-
знівці.

– На роботу в Катеринівку 
я ходила пішки, а до школи – це 
неблизький світ, – пояснила пен-
сіонерка той свій вчинок. – Доро-
га пролягала через пустир. Тран-
спорт між селами не ходив. А 
мене саме прооперували. Сло-
вом, треба було влаштовуватися 
в Обознівці. Громова, як дізнала-
ся, що йду, трохи розсердилася.

В Обознівці Надія Дудка вчи-
телювала до пенсії. Про цей 
період у неї також дуже приєм-
ні спогади. Каже, що ладила і з 
дітьми (а в класах у ті роки було 
по тридцять учнів), і з вчителями 
та шкільною адміністрацією, і з 
батьками вихованців.

– Батьки тоді дітей в руках 
тримали, – згадує ветеран пе-
дагогіки. – Відчували, що вони в 
першу чергу відповідають за ви-
ховання своїх чад. І не було та-
кого, щоб вчителям розказували, 
як їм треба роботу виконувати.

Також Надія Дудка заува-
жила, що в ті часи учні якщо й 
робили подарунки вчителям, то 
не дорогі. Наприклад, дарували 
книжки, репродукції картин, які 
тоді мало коштували.   

Педагогічний стаж Надії Дуд-
ки – 42 роки. Це ж стільки лю-
дей їй зобов’язані – даруйте за 
штамп – своїми першими крока-
ми у світ знань! Багатенько з них 
проживає в Обознівці і Катери-
нівці.

– Рада зустрічатися з 
тими, кого навчала, – каже Надія 
Дудка. – Ось і недавно трапився 
такий випадок. Іду я в магазин. 
Зупиняється машина, в ній – 
Вася Свириденко, мій колишній 
учень: «Сідайте, Надіє Григорів-
но, підвезу». Я йому: «Васю, та 
магазин же – осьо». А він: «Та 
хоч трохи підвезу». Приємно, 
коли признаються, здоровка-
ються. Вова Сириця, наприклад, 
живе в Києві. А як приїде до ма-
тері, й мене провідає. Я рада 
йому. А буває, що й не впізнаю 
учнів. Обіймають мене, цілують, 
а я не знаю, хто це. Нехай виба-
чають.

Віктор КРУПСЬКИЙ

На знімках: Надія Григорів-
на зі своїми учнями; її робота 

неодноразово відзначалася 
грамотами
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Надія Дудка: Приємно, що колишні учні 
признаються, здоровкаються   

Заробили на кіно  
Про підсумки суботника в Ка-

теринівці поінформувала «Зоря 
комунізму» у випуску за 27 квіт-
ня 1972 року. Розповідається, як 
катеринівці посадили клени біля 
стадіону, як жителі приватного 
сектору чепурили свої подвір’я 
та ділянки біля них. А школярі 
зібрали тоді три тонни брухту, 
заробивши таким чином 150 кар-
бованців. За це кожен отримав 
квиток у кіно. Автор цієї замітки 
–  вчитель Катеринівської школи 
К. Руденко.

У боротьбі з лишаєм
 Про заходи, вжиті в районі 

для  порятунку колгоспної худо-
би від стригучого лишая, ішлося 

на  засіданні  районного комітету 
народного контролю, яке відбу-
лося на початку липня 1972 р. 
Серед господарств, в яких тва-
рини опинилися в групі ризику, 
був і колгосп імені Горького. За 
це районний комітет народного 
контролю оголосив тамтешньо-
му фельдшеру догану. А «Зоря  
комунізму» повідомила про це в 
одному з липневих випусків.

От задощило!   
На початку липня 1972 року 

сильні дощі порушили чіткий 
ритм роботи рудника вогнетрив-
ких глин  – вода затопила навіть 
насосні установки, які відкачу-
вали її.  Та працівники рудника, 
як написала про це «Зоря  кому-
нізму» у випуску за 18 липня, не 

розгубилися і гуртом заходилися 
ліквідовувати наслідки стихії. 
Дехто для цього пожертвував 
законним відпочинком після ро-
бочої зміни. Через кілька годин 
насоси, перенесені в безпечне 
місце, знову запрацювали. У га-
зетній замітці називаються пра-
цівники, які доклали для цього 
найбільше зусиль. Це  – Борис 
Максютін, Михайло Іванюк, Іван 
Волошин, Олександр Мамалига, 
Андрій Шеремет.

Костюм шили кілька 
місяців

У «Зорі комунізму» за 11 лип-
ня 1972 року опубліковано лист, 
який надіслав до редакції жи-
тель Володимирівки Л. Мороз. 
Цей чоловік розповів про ось яку 
проблему: ще в березні замовив 

костюм у сільській майстерні 
побутового обслуговування, а 
його все ніяк не пошиють. Він 
скаржився в районний побутком-
бінат, там його запевнили, що 
костюм буде до 9 травня, та це 
виявилося порожньою обіцян-
кою. Звертався чоловік з цього 
приводу і до районного проку-
рора, але той нічим зарадити 
не міг. Повідомивши про ці свої 
поневіряння редакції, Л. Мороз 
зазначив, що побутовики не по-
вертають йому 75 карбованців, 
які сплатив, оформляючи за-
мовлення. Через два тижні після 
опублікування листа Л. Мороза 
газета знов повернулася до по-
рушеної ним проблеми. Цього 
разу –  щоб повідомити читачам: 
як поінформувало редакцію ке-
рівництво райпобуткомбінату, 
костюм Л. Морозу вручено 17 
липня.     

Про це писала «Зоря комунізму»

Шановна громадо!
У разі виникнення запитань 

щодо адміністративних послуг 
(видача довідок, характерис-
тик, вчинення нотаріальних 
дій, реєстрація актів цивільно-
го стану тощо), діяльності ви-
конавчого апарату ради, роз-
порядку його роботи ви можете 
зв’язатися з нашими спеціаліс-
тами телефоном за такими но-
мерами:

30-15-47 – відділ загально-
організаційної, інформаційної 
роботи, документообігу, надан-
ня адміністративних послуг, охо-
рони навколишнього середо- 
вища та соціальних питань 
(Бурлак Роман Юрійович);

30-15-49 та 0957139463 – 
відділ освіти, культури, молоді 
і спорту, охорони культурної 
спадщини та праці – (Циба Яна 
Сергіївна).

Телефон «гарячої лінії» 
сільської ради – 0504828885.

 Виконавчий апарат  
Катеринівської сільської ради

Працівники ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління» гли-
боко сумують з приводу смерті 
колишнього працівника підпри-
ємства

Ткаченка  
Володимира Павловича 

та висловлюють співчуття рід-
ним і близьким покійного.

Працівники ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління» гли-
боко сумують з приводу смерті 
колишньої працівниці підпри-
ємства

Львової 
Надії Сергіївни 

та висловлюють співчуття рід-
ним і близьким покійної.

Варто знати 
Нове у стягненні  

аліментів
6  січня 2018 року опублі-

ковано Закон України «Про 
внесення змін  до деяких за-
конодавчих актів України щодо 
посилення захисту права дити-
ни на належне утримання шля-
хом вдосконалення порядку 
примусового стягнення забор-
гованості зі сплати аліментів».  

Відповідно до цього зако-
ну,  6 лютого 2018 року набра-
ли чинності зміни   до Кодексу 
України про адміністративні 
праворушення. Зокрема  види 
адмінстягнень доповнено  но-
вим –  суспільно корисні ро-
боти,  які, згідно із  ст. 183-1 
КупАП,  можуть  бути застосо-
вані до осіб, які   мають забор-
гованість зі сплати аліментів 
на утримання дитини, одного 
з подружжя, батьків, або інших 
членів сім’ї,  сукупний розмір 
якої перевищує  суму відповід-
них платежів за шість місяців.

Статтю  157 Сімейного 
Кодексу України доповнено 
частиною п’ятою наступного 
змісту: «Той із батьків, з ким 
за рішенням суду проживає   
дитина, самостійно вирішує 
питання щодо тимчасового ви-
їзду дитини за межі України  з 
метою лікування, навчання ди-
тини за кордоном,  відпочинку, 
за наявності  довідки, виданої 
органом  державної виконавчої 
служби, про наявність заборго-
ваності зі сплати аліментів, су-
купний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів  за 
шість місяців».      



На конкурс «А ще був випадок...»
Перші парфуми  

Чергову кумедну історію за-
пропонувала жителька Катери-
нівки Любов Ковган на конкурс 
«А ще був випадок...».

«Це трапилося в шкільні 
роки, – розповіла Любов Ков-
ган у листі до редакції. –  Мені, 
дівчинці, захотілося духів. На-
складала я копійок, а їх на духи 
не вистачило. А на трійний оде-
колон вистачило. Купила я пля-
шечку трійного. Удома щедро 
покропила ним шкільну фор-
му. І так мені погано стало від 
того запаху! Голова болить, ну-
дить мене. Заходилася я прати 
шкільну форму. Та не так легко 
позбутися запаху трійного оде-

колону. Я хвилююся: як же його 
в школі  бути з таким ароматом? 
Потім було не одне прання, а за-
пах на формі лишався. Отакі в 
мене були перші парфуми».

Чаювання через 
силу

Років з тридцять тому жите-
лі Володимирівки Володимир і 
Євдокія Коти гуляли на весіллі 
аж у Казахстані. І там Євдокія 
Павлівна потрапила в кумедну 
ситуацію – якраз підходящу для 
конкурсу «А ще був випадок...», 
оголошеного нашою редакцією.   

– Чоловікові сестри дав-
но перебралися в Казахстан, 
– розповіла Євдокія Павлівна. – 

Якось ми поїхали туди на весіл-
ля – женився чоловіковий пле-
мінник. Весілля було багате. І 
горілку всі пили, хоч і мусульма-
ни. Нарешті діло дійшло до чаю-
вання. Мені доручили розносити 
чай. Бачу, дехто після першої 
чашки кладе на неї ложечку. 
Мабуть, хочуть добавки – по-
думалося мені. І підливаю чаю 
ще, ще... Багатенько чаю казахи 
випили, поки мені не пояснив 
хтось: покласти ложку на чашку 
– це значить, що вже досить. А 
сказати вголос про це казахам 
не дозволяє етикет, який перед-
бачає шанобливе ставлення до 
господарів. Взагалі ж враження 
про казахів у мене склалося до-
бре. Хороші вони люди.       

У Катеринівці немає лю-
дини відомішої, ніж ге-

неральний директор ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління» 
Володимир Валентинович Кухта 
– він уже понад тридцять років 
очолює успішне підприємство й 
багато робить не тільки для сво-
го, а й інших сіл, що минулого 
року об’єдналися в одну терито-
ріальну громаду. Знають  тут до-
бре і його дружину, Тетяну Олек-
сандрівну, котра, як і її чоловік, 
переймається проблемами лю-
дей, допомагає їх розв’язувати, 
хоч і посад ніяких уже не займає. 
Вона і в депутати сільради піш-
ла, щоб бути корисною для гро-
мади, щось для неї робити.

– Коли торік мене обрали 
депутатом, – розповідає жінка, – 
перше, що ми з Кухтою для себе 
вирішили, – відновити дитячий 
садок у Володимирівці. Примі-
щення стоїть закрите, обладнан-
ня розкрадається, а маленьких 
дітей возять в Олексіївку – як так 
можна? Ми ж хочемо, щоб мо-
лодь у селі залишалася!

Фразу «ми з Кухтою» я ще не 
раз чутиму під час нашої розмо-
ви й зрозумію, що вона сформу-
валася в Тетяни Олександрівни 
давно і не випадково. Бо вони 
з чоловіком – однодумці. І не 
тільки, коли йдеться про якісь сі-
мейно-домашні справи, однакові 
думки в них і про справи громад-
ські. 

– Якось ми з Кухтою були в 
Києві і він спостерігав з балкона 
п’ятого поверху святковий са-
лют, – згадує, – і знаєте, що я по-
чула від нього? Він сказав: «Як 
мені хочеться, щоб наші люди 
теж побачили таку красу». Я здо-
гадувалася: щось уже замислив. 
І коли на День працівників ме-
талургійної та гірничодобувної 
промисловості (професійне свя-
то для більшості катеринівців. 
– Авт.) вечірнє небо над Катери-
нівкою засвітилося різнобарвни-
ми вогнями, всі були дуже раді, 
а Кухта стояв осторонь і тішив-
ся, що йому вдалося подарува-
ти односельчанам ті захоплюючі 
хвилини. Він завжди вважав і 
вважає, що сільські жителі по-
винні мати гідну заробітну плату, 
можливість користуватися всіма 
благами сучасної цивілізації, і 
постійно щось для цього робить, 
особливу увагу приділяє дит-
садкам, школам, їх оснащенню 
комп’ютерами, каже: там форму-
ється майбутнє села, краю, всієї 
країни.

Запитую Тетяну Олександрів-
ну, як вона, киянка, сприйняла 
переїзд на постійне проживання 
до села, що нічим не вирізняло-
ся, навіть дороги нормальної не 
мало, чи довго звикала.   

– А я вже до того пожила 
в Часовому Ярі, невеличкому 
містечку на Донбасі, відомому   

найбільшим у Союзі комбінатом 
вогнетривких виробів. Коли по-
бралися з Кухтою в 1984 році, 
відразу туди переїхала, і нічого зі 
мною не сталося. В Катеринівці 
теж швидко прижилася, бо ми з 
чоловіком були як дві половинки 
– допомагали одне одному, під-
тримували одне одного.  

Каже, з Кухтою ніколи не бу-
ває сумно, як людина він дуже 
цікава. Цю його особливість 
вона відзначила для себе від-
разу, як уперше його побачила. 

Хоча найбільше запали в душу 
очі.

– Я працювала з його се-
строю, – розповідає Тетяна 
Олександрівна, – і якось вона 
каже, що до неї має приїхати 
брат. Ось відчиняються двері, 
і на порозі кімнати з’являється 
молодий, високий чоловік з дуже 
красивими голубими очима. Я 
таких голубих очей ще не бачи-
ла. Запам’ятала їх  на все жит-
тя. І той погляд його… Я відра-
зу зрозуміла, що цей чоловік не 
такий, як усі. Він посидів трохи, 
вийшов, а в мене перед очима – 
тільки його очі. Потім він ще не 
раз приїздив до Києва, і чим це 
скінчилося, я вже сказала.

Проти того її рішення – за-
лишити Київ – була мама. На-
гадувала, що усі стараються пе-
ретягнути свою другу половину 
до столиці, будь-що там закріпи-
тися, а вона їде невідомо куди. 
Не розуміли її й колишні одно-
класниці та однокурсниці по Ки-
ївському торгово-економічному 
інституту. 

У Катеринівці, новому міс-
ці роботи чоловіка, їм виділили 
двокімнатну квартиру й невелич-
кий город.

– Я до того не знала, що тре-
ба робити на городі, – усміхаєть-

ся Тетяна Олександрівна, – тому 
придивлялася до сусідів: ага, 
вони щось гребуть граблями – 
давай і я буду гребти. Першою 
посадила цибулю – це було най-
простіше, а потім поступово на-
вчилася й іншу городину садити. 
Дечому вчила мама, коли при-
їздила в гості, – вона хоч і жила 
в Києві, але родом була із села. 
Тепер вирощуємо на городі все, 
що потрібно для власних потреб. 
А ще город від думок різних від-
волікає…

Їхній город вирізняється ве-
ликою кількістю квітів. Як зізна-
ється моя співрозмовниця, лю-
бить, щоб їх було багато і різних. 
Квіти у вазах, зрізані вона не 
сприймає, їй більше до душі ті, 
що ростуть. З найулюбленіших – 
польові. 

– Мене навіть найвишуканіші 
домашні квіти так не зворушу-
ють, як польові, – каже Тетяна 
Олександрівна. – Буває влітку, 
як побачу в полі маки, дзвіночки, 
волошки, прошу Кухту зупинити 
машину, щоб помилуватися, – це 
ж така краса!   

Вона не любить людей не-
щирих, підлих, лінивих, емоцій-
но реагує на неправду, яку хтось 
поширює. Не виключає, це в неї 
– від предків. Скажімо, її дід по 
материній лінії в радянські часи 
за свій характер, за свою впер-
тість зазнав чимало лиха.

– Коли мама померла, на по-
хорон із її села приїхали люди, 
від яких я вперше почула, що за 
людина був мій дід, – каже Тетя-
на Олександрівна. – Виявляєть-
ся, він був проти колективізації, 
відмовився вступати в колгосп, 

критикував владу, наголошував, 
що він українець. Через ту його 
позицію у них відібрали великий 
будинок, худобу, сільськогоспо-
дарський реманент, і вони поне-
вірялися по родичах, аж поки не 
виїхали. Мені батьки про це не 
розповідали, боялися нашкоди-
ти, бо я була комсомолкою, по-
тім членом партії.

Попри прямоту і принципо-
вість Тетяна Олександрівна спів-
чутлива до людської біди. Це ві-
домо чи не всім у селі. Особливо 

жінкам, чиїм чоловікам загрожує 
звільнення з роботи. Їй часто до-
водиться виступати таким собі 
посередником між сім’єю поруш-
ника трудової дисципліни і своїм 
чоловіком, керівником підприєм-
ства.

– У Кухти, – пояснює, – до 

працівників дві вимоги: не крас-
ти і не пиячити. Порушникам цих 
вимог загрожує звільнення, і тоді 
їхні жінки звертаються до мене з 
проханням вмовити Кухту, щоб 
дав їм шанс виправитися. У біль-
шості випадків люди слова до-
тримують, а трапляється, що й 
ні, і тоді мені стає дуже образли-
во. Але зла на них я не тримаю. 
Як і Кухта.

Тетяна Олександрівна часто 
виступає у ролі благодійника. То 
для неї звична справа – вируча-
ти когось грішми, особливо, коли 
йдеться про лікування. Виручає 
в межах, звичайно, свого «бю-
джету», що складається з пенсії. 

Інколи їй докоряють, що вона 
спілкується з тими, з ким не вар-
то було б спілкуватись, мовляв, 
не гідні вони уваги, але в Тетяни 
Олександрівни щодо цього своя 

точку зору: спілкуватися треба – 
а може, це комусь дуже потріб-
но?

– Жодна людина в селі не 
скаже вам, що Кухтиха зазна-
лася, – додає. – Я спілкуюся з 
усіма, не було ще такого випад-
ку, коли б я комусь відмовила 
його вислухати. Тим більше, що 
не завжди порадники мають ра-
цію. Наприклад, чого тільки не 
говорили мені про одну жінку, а 
вона у скрутну для мене хвилину 
сама прийшла на допомогу.

На закінчення знову повер-
таю нашу розмову до минулоріч-
них виборів, до діяльності ново-
обраної ради. 

– Вибори дуже змінили де-
яких наших людей,– ділиться 
враженнями моя співрозмовни-
ця,  – хтось удавав, що тебе не 
знає й відвертався, хтось демон-
стрував не характерну для нього 
агресивність. А який галас було 
здійнято з приводу того, що на 
виборчих дільницях були вста-
новлені камери відеоспостере-
ження! Вони не заважали вибор-
цям висловлювати свою волю, 
але за них чіплялися, бо треба 
ж було нашим опонентам якось 
пояснити свій програш. 

Вона тішиться, що рада 
об’єднаної громади працює ак-
тивно, що жителі всіх п’яти сіл 
не чекають, поки для них щось 
зроблять.

– Вони звертаються до ради з 
пропозиціями, а це означає, що 
гуртом ми зможемо зробити ще 
багато, – каже Тетяна Олексан-
дрівна.

Ось така вона, як на мене, 
нетипова дружина начальника, – 
небайдужа, відкрита, співчутли-
ва, принципова, обов’язкова. До 
слова, про обов’язковість. У во-
лодимирівському дитсадку, про 
який на початку говорила Тетяна 
Олександрівна, уже тривають 
ремонтні роботи. Мине ще трохи 
часу, і він сповниться дитячими 
голосами...

Сергій ЧОРНИЙ
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Нетипова дружина 
начальника

Восени минулого року роз-
почався Всеукраїнський конкурс 
дитячого малюнка «Охорона 
праці очима дітей», організова-
ний редакцією журналу «Охо-

рона праці» за підтримки 
Державної служби України з 
питань праці.

До нього долучилася й 
Катеринівська об’єднана 
територіальна громада. 
Найкращими роботами ту-
тешніх учасників конкурсу 
визнано малюнки Галини-
Анжеліки Кучеренко з Олек-
сіївської школи, Кіри Бачин-
ської та Іляшенка Данила з 
Катеринівської школи.   

Невдовзі відбудеться об-
ласний тур конкурсу, на ньо-

му оцінюватимуться і малюнки 
цих дітей. 

Переможців всеукраїнського 
конкурсу назвуть у квітні ниніш-
нього року.  

Так дітям бачиться охорона праці



Під час посту можна при-
готувати страви не менш 
смачні, ніж зазвичай.

Грибний гуляш 
з печериць

350 г печериць, 1-2 болгар-
ських перці, 1 ст. л. борошна, 
2 ст. л. томатної пасти, 2 
цибулини, 3 зубчики часнику, 
суміш трав (на вибір), сіль і 
перець, 1,5 скл. води.

Печериці нарізати навпіл 
або на 4 частини. Цибулю порі-
зати кільцями, часник – дрібно, 
перець – великими кубиками. 
На розігрітій олії обсмажити 
цибулю і часник кілька хвилин. 
Додати болгарський перець і 
смажити 5 хв. Сюди ж виклас-
ти печериці, трохи обсмажити з 
овочами, посолити, поперчити 
і додати трави. Потушкувати 
ще 5 хв. Додати томатну пасту, 
перемішати і додати борошно. 
Долити воду, протушкувати ще 
3 хв. і вимкнути. За бажанням 
можна додати рубану зелень. 
На гарнір можна подати каші, 
макарони або картоплю.
Салат монастирський 

300-400 г моркви, 3-4 яйця, 
3-4 зубці часнику, сметана або 
майонез для заправки, сіль. 

Моркву і яйця відварити до 
готовності, почистити та натер-
ти на крупній тертці. Посолити 
та заправити сметаною чи ма-
йонезом. Якщо любите, додай-
те часник. 

Картопляні зрази 
з грибами

1,5 кг картоплі, 500 г гри-
бів, 2 цибулини, 3 ст. л. борош-
на, 1 ст. л. крохмалю, сіль, пе-
рець, олія.

Картоплю почистити, відва-
рити і розім’яти на пюре. Дрібно 
нарізати цибулю, гриби і смажи-
ти на сковороді в олії до готов-
ності, посолити і поперчити за 
смаком. В охололу картоплю, 
додати борошно, крохмаль і до-
бре перемішати. Сформувати 
12 кружечків, викласти на ко-
жен по 1 ст. л. начинки і заще-
пити краї. Обваляти у борошні 
і смажити на сковороді в олії на 
невеликому вогні з обох боків 
до золотистої скоринки.

Рисовий пудинг
1,5 скл. круглого рису, 3 скл. 

води, 300 г яблук, 50 г родзи-
нок, 1 ст. л. лимонного соку, 
щіпка кориці, 5 ст. л. цукру.

Рис ретельно промити. 
Закип’ятити воду, посолити і 
всипати рис. Довести на силь-
ному вогні до кипіння, потім 
зменшити вогонь і варити кашу 
до напівготовності близько 10 
хв. Яблука очистити і дрібно 
нарізати. Збризнути лимонним 
соком. Родзинки залити окро-
пом і залишити на 10 хв., злити 
воду. Скласти яблука і родзинки 
у миску, додати корицю, пере-
мішати. Розігріти духовку до 
150°С. Викласти у форму (а 
краще у казан з кришкою) по-
ловину підготовленого рису. На 
нього – начинку з яблук і родзи-
нок, посипати цукром. Викласти 
рис, що залишився. Накрити 
кришкою і запікати 15-20 хв., 
зняти кришку і залишити кашу 
ще на 5 хв.
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Готуємо вдома

Щоденний прогноз за місячним календарем
16 лютого – ідеальний пері-

од для укладення шлюбу. Ство-
рена сьогодні сім’я буде міцною, 
дружною і згуртованою. Найбіль-
ше цей день підходить парам, 
котрі ведуть активний спосіб 
життя, прагнуть пригод і приєм-
них подій. 

17 лютого – сьогодні необ-
хідно уникати проявів особистої 
агресії, підозріливості, недові-
рливості, безкомпромісності і 
злості. Важливо залишатися до-
брозичливими, терпимими і ми-
ролюбними. Впоратися з енерге-

тичними потоками допоможуть 
фізичні і психологічні наванта-
ження. 

18 лютого – сьогодні у вас 
є можливість точніше «вписати-
ся» в ритми Всесвіту. Насправді 
більша частина бажань, які ви 
мрієте здійснити, насправді вам 
не потрібні, вони нав’язані ззов-
ні. А досягнення бажань, чужих 
справжній природі, призводить 
до того, що життя стає нещас-
ним і безглуздим. 

19 лютого – сьогодні краще 
побути на самоті і обмежити кон-

такти до мінімуму, оскільки зараз 
можуть спостерігатися неперед-
бачувані неконтрольовані вами 
реакції на те, що відбувається. 
Сприймайте все дане вам як 
необхідний матеріал для духо-
вного росту. 

20 лютого – сьогодні небажа-
но продавати, краще придбава-
ти. Небажано зараз і віддавати 
борги, повертати застави. 

21 лютого – день бажано 
присвятити проведенню пере-
говорів, встановленню нових 
особистих зав’язків. Не вислов-

люйте вголос побоювань або 
сумнівів. Краще залишайтеся 
спокійними, ведіть фінансові 
справи з гідністю і нічого не бій-
теся. 

22 лютого – сьогодні може 
спостерігатися емоційна неста-
більність, можуть виникати пе-
репади настрою. Важливо зали-
шатися спокійними і ставитися 
до всього з розумною часткою 
іронії. Шлюби, укладені сьогодні, 
будь удалими тільки в тому ви-
падку, якщо подружжя відкрите 
назустріч змінам.

Закінчення. Поч. у № 6
Катеринівка 

у статистичних звітах 
другої половини 

ХІХ століття

Протягом 1883-1885 років у 
Єлисаветградському повіті Хер-
сонської губернії проводився по-
двірний перепис населення. Міс-
цеве земство оприлюднило його 
у додатках до другого тому «Ма-
териалов оценки земель Хер-
сонской губернии» в 1886 році. 
Цю об’ємну книгу при бажанні 
можна знайти в Державному ар-
хіві Кіровоградської області.

На її сторінках ідеться зо-
крема й про «дєрєвню» Катери-
нівку (Бошняківку) Обознівської 
волості. Говориться, що насе-
леному пункту «близько ста ро-
ків». Розташована Катеринівка 
«на північному березі великого 
ставка на березі річки Грузької, 
а економія – на південному». 
Тут статистики нарахували один 
торговий заклад, три – промис-
лові, «запасний магазин» та 
один дім. Хат – 55, а «холодних 
господарських будівель – 60».

Дається порівняння з «доре-
форменим» 1859 роком, коли в 
Катеринівці було 24 двори й 150 
жителів. 1883 року їх кількість 

зросла, відповідно,  до 55 й 253 
(123 чоловіків і 130 жінок). Ко-
лишні поміщицькі селяни утри-
мували 47 господарств, міщани 

– 6, євреї – 1, купці та інші – 1. 
Цікаво, що відповідно до цих 
категорій населення, які виділя-
лися за часів Російської імперії, 
письменних серед селян нараху-
вали 14, а серед інших – по од-
ному. Українців («малорусских») 
в Катеринівці проживало 248, а 
ще – 5 євреїв. Населення виро-
щувало «гулевої рогатої» худо-
би – 74, волів – 34, свиней - 24 
й 19 овець. Крім того, колишні 
поміщицькі селяни мали два ві-
тряки, три кінні молотарки, 26 ко-
ней, один шинок, 5 екіпажів, 15 
плугів, 37 возів та одну гарбу. За 
купцями рахувався один водя-
ний млин. Міщани мали одного 
коня з фургоном, а також по три 
воли й «гулевої рогатої» худоби. 

Наголошувалося, що в селі «бу-
гая немає».

За даними краєзнавця Кос-
тянтина Шляхового, на 1899 рік 

землею в Катеринівці володіла 
дружина  землевласника з Обо-
знівки Олександра Володимиро-
вича Дмитрієва – Наталія Ми-
хайлівна, котрій належало 372 
десятини 1202 сажні.

Жителі Катеринівки 
в метричних книгах 

Михальчівської 
(Обознівської) церкви
Той же Костянтин Шляховий 

зазначає, що в Михальчівці (піз-
ніше Обознівка) 1788 року церк-
ву Святого Миколи Чудотворця 
(до парафії якого відносилося й 
сільце Катеринівка гусарського 
підпоручика Степана Андрійо-
вича Дебрецинія), побудував 
секунд-майор Іван Васильович 

Михальчі. У Державному архіві 
Кіровоградської області збері-
гається кілька огрядних томів 
метричних книг Миколаївської 
церкви села Михальчівки, в яких, 
починаючи з 1881 по 1917 роки є 
чимало цікавої інформації й про 
жителів Катеринівки, котрі наро-
джувалися, одружувалися та… 
помирали. Майбутні дослідники, 
ретельно вивчивши їх, дізнають-
ся не лише про священнослужи-
телів (Григорія Брюховецького, 
Миколу Селецького, Антонія За-
вадського та інших), котрі роби-
ли ретельні записи до цих книг, 
про соціальну приналежність 
чоловіків і жінок, їхні прізвища 
та імена, віросповідання, а й про 
причини смерті у ті давні часи.

Так, у 1881 році в Катеринівці 
народилися Анастасія Наєнко, 
ще дві дівчинки та два хлопчики. 
Зате доволі багато людей, пе-
реважно дітей, померло. В гра-
фі про причини смерті вказано: 
дифтерія. Постраждали родини 
Добровольських, Бондаренків, 
Погрібних та інших. Дифтерит 
косив дітей Катеринівки і на-
ступного року. Серед помер-
лих сини й доньки Євтушенків, 
Майстренків, Добровольських, 
Бондаренків. Сплеск народжу-
ваності в Катеринівці спосте-
рігався у 1890-91 роках, коли 
на світ з’явилися Дарія Велика, 
Мотрона Правда, Агафія Смир-
ницька, Іван Щербина, Ольга 
Черненко та інші. Власне, до 
згаданих прізвищ, пов’язаних з 
Катеринівкою на зламі ХІХ–ХХ 
століть, ще знаходимо прізвища 
Пасішняків, Пастушенків, Діхтя-
ренків, Чорноволів, Шевченків, 
Цаприків, Бабіїв, Куценків, Сули-
мів та інших. Цікаво, що уважне 
вивчення метричних книг дає 
можливість зрозуміти, як здій-
снювалася русифікація україн-
ських прізвищ. Наприклад, нео-
дноразово згадуване прізвище 
Правда, в 1893 році стосовно 
одруженої Дарії пишеться уже, 
як Правдова!

З історії  
Катеринівки

Цукерка потрійної дії
Це м’який спосіб очищення 

кишковика з допомогою смачної 
цукерки потрійної дії, яка гаран-
товано допомагає, не створюю-
чи при цьому звикання, і абсо-
лютно безпечна для організму. 

Знадобиться: по 100 г чор-
носливу і родзинок або інжиру 
(помити і ошпарити окропом, 
пропустити через м’ясорубку), 
100 мл рослинної олії (маслино-
вої, соняшникової, кунжутної), 
100 г меду, 50 г листя сенни 
(придбайте в аптеці і додатково 
змеліть у кавомолці).

Добре змішайте усі інгреді-
єнти до однорідної густої кон-
систенції. Скачайте кульки з 1 
ч. л. суміші. Покладіть у баноч-
ку, закрийте кришкою і поставте 
в холодильник. Зберігаються 
вони дуже добре. Щоденна доза 

– одна кулька на ніч. Курс при-
йому – 5-7 днів. Окрім м’якого 
послаблюючого ефекту, такі 
«цукерки» чинять ще й вітамінну 
та антипаразитарну дію.

Допоможе шлунку  

● Якщо мучить нудота і важ-
кість у шлунку, заваріть у термосі 
імбир (2-3 см нарізаного плас-
тинками кореня на 2 л води). На-
стоюйте 20 хв. і пийте як чай за 
30 хв. до прийому їжі.

● Відчуваєте печіння у шлун-
ку? Випийте чай з перцевою 
м’ятою, заваривши гілочку на 
склянку окропу. 

● Чай з фенхелю допомагає 
при нетравленні і підвищеному 
газоутворенні: 2 ч. л. сухого фен-
хеля залийте 500 мл води, на-
стоюйте близько години і пийте 
по 1/2 скл. за 15 хв. до їди.

● Подразнений шлунок за-
спокоїть алтей лікарський. Слиз, 

що міститься в ньому, затримую-
чись на стінках шлунка, залікує 
ушкоджені місця. 2 ч. л. сухого 
листя залийте 1/4 л гарячої води, 
дайте настоятися 10 хв. і пийте 
без цукру.   

Часниковий лікер 
від 100 хвороб 

У прозору пляшку покласти 
12 зубчиків часнику, розрізавши 
кожен на чотири частини (так 
часник віддасть усі свої корисні 
речовини). Залити часник 3 скл. 
червоного вина, щільно закрити 
і поставити на сонячне підвікон-
ня на 14 днів. Щодня збовтува-
ти по 2-3 рази. Через два тижні 
процідити і перелити в темну 
пляшку. Приймати по 1 ч. л. три-
чі на день протягом місяця. 

Засіб очищує кровотворну 
систему, виводить солі з орга-
нізму, зміцнює імунітет, судини, 

серце, поліпшує обмін речовин, 
очищує від токсинів. Добре лікує 
жіночі хвороби і запалення. 

Часник збуджує апетит, по-
силює виділення ферментів у 
травних органах, сприяє кращо-
му перетравленню і засвоєнню 
їжі. Ефірна олія часнику має 
сильну бактерицидну дію, тому  
його споживання має і дезінфі-
куюче значення. Вважається, 
що він вбиває збудників бага-
тьох надзвичайно небезпечних 
інфекційних хвороб і одночасно 
підвищує опірність людського 
організму до хвороботворних 
мікроорганізмів. 

Користь часнику для профі-
лактики серцево-судинних за-
хворювань пов’язана, зокрема, з 
його здатністю знижувати рівень 
поганого холестерину. Крім того, 
часник корисний при підвищено-
му тиску: знижує його, розширю-
чи судини.

Ваше здоров’я 


