
Завершується внутрішній 
ремонт приміщення Катери-
нівської лікарської амбулаторії 
– головного медзакладу нашої 
об’єднаної громади. На момент, 
коли там побував кореспондент 
«НГ», працівникам ПАТ «Кіро-
воградське рудоуправління» 
(це його силами і за його кошт 
робиться ремонт) залишалося 
лише постелити лінолеум.   

Сказати, що це приміщення 
погарнішало, – нічого не сказати. 
Його просто не впізнати. Дуже 
ефектно виглядають ідеально 
рівні стіни кабінетів, пофарбова-
ні акриловими фарбами різних 
кольорів. Наприклад, кабінет лі-
каря тут – фіалковий, дитяча кім-
ната – кольору зеленого яблука, 
процедурний та фізіотерапев-
тичний кабінети – в пастельних 
тонах. Стелі – теж модерні, підві-
сні. Повсюди – економічні діодні 
світильники. За останнім словом 
моди оформлено й туалетні кім-
нати. Два бойлери забезпечують 
заклад теплою водою.   

Так гарно облаштованих мед- 
закладів і в містах небагато.

Як розповіли кореспонденту  
«НГ» працівники Катеринівської 
лікарської амбулаторії, невдовзі 
у них будуть і нові меблі, і нова 
пральна машина. Це й зрозумі-

ло  – бувалі в бувальцях столи, 
шафи та стільці не личать таким 
гарним кабінетам.

Безумовно, тут буде ком-
фортно і пацієнтам, і медперсо-
налу.

Ну, а про те, що в Катеринівці 
восени торік відкрито стомато-
логічний кабінет з обладнанням 
європейського рівня, «НГ» пові-
домляла.
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Цей день в історії

Занепокоїлися через 
смертність на виробництві

Представляються 
працівниками 

суду

Яких підробок – найбільше

107 лип – на згадку  
про кожного Героя

Агресія почалася з операції 
«зелених чоловічків»  

26 лютого Україна відзначатиме День кримськотатарського 
супротиву російській окупації. Цього дня у 2014 році в Сімфе-
рополі, під будівлею Верховної 
Ради Криму, спалахнули сутички 
між сепаратистами та кримськи-
ми татарами, які виступали за 
те, щоб  півострів залишався у 
складі України. Наступної ночі бу-
дівлю кримського парламенту за-
хопили російські спецназівці – так 
звані зелені чоловічки. Розпочалася окупація, яка триває й досі.   

27 березня 2014  року Генеральна асамблея ООН ухвалила 
резолюцію про підтримку територіальної цілісності України. За 
це проголосували представники 100 держав, проти – 11, утрима-
лися – 58. Анексію Росією Криму підтримали Зімбабве, Венесу-
ела, Сирія, Куба, Нікарагуа, Судан, Білорусь, Вірменія, Північна 
Корея і Болівія.

Проект архітекторів Ірини Во-
линець і Марії Процик визнано  
найкращим у конкурсі проектів 
Національного меморіального 
комплексу Героїв Небесної Со-
тні. Про це повідомляє Міністер-
ство культури.

Архітектори задумали цей 
меморіал як простір, котрий до-
помагатиме зрозуміти історію 
боротьби українців за світле 
майбутнє. Також автори наго-

лошують, що їхній витвір нага-
дуватиме про швидкоплинність 
людського життя у прагненні 
кращого.На початку шляху, з 
боку Майдану, встановлять сте-
лу, яка аркою врізатиметься в 
пагорб. На стелі – імена Героїв 
Небесної Сотні. На бруківці вста-
новлять світлові квадрати – сим-
вол продовження шляху. По оби-
два боки алеї посадять 107 лип 
– на згадку про кожного Героя. У 
найвіддаленішій точці алеї буде 
місце тиші та мовчання. Сим-
волічним кінцем меморіального 
шляху стане сад. Пагорби на 
Алеї Героїв Небесної Сотні про-
понується засадити квітами бі-
лого кольору, а вздовж пішохід-
них стежок – встановити лавки.

Результати конкурсу у номі-
нації «Музей Революції Гідності»  
оприлюднять у липні 2018 року.

В уряді розробили законо-
проект, яким передбачено знят-
тя мораторію на перевірки під-
приємств стосовно дотримання 
трудового законодавства та охо-
рони праці.

Правом здійснювати такі пе-
ревірки наділяється Державна 
служба України з питань праці. 
Аби запобігти корупції, уряд ви-

значить предмет і частоту пере-
вірок, а також сформує індиві-
дуальний перелік вимог щодо 
безпеки праці для кожного виду 
бізнесу – так званий чек-лист.  

Відновити такі перевірки в 
уряді вирішили, стурбувавшись 
ось якою статистикою: в Україні 
з початку року на виробництві 
загинули 39 людей.   

Лікуватимуть у комфорті

Олімпійському чемпіону з 
фристайлу Олександру Абра-
менку виплатять державну вина-
городу в розмірі, еквівалентному 
125 тисячам доларів. Про це по-
відомив міністр молоді і спорту 
Ігор Жданов.

Нагадаємо, українець Олек-
сандр Абраменко завоював 18 
лютого золоту медаль у чоло-
вічому фристайлі на Зимових 
олімпійських іграх у Пхьончхані.

125 тисяч доларів за перемогу

Відокремити цілителів  
від медицини

Міністерство охорони здо-  
ров’я не має наміру надалі ви-
давати ліцензії знахарям. У МОЗ 
хочуть провести громадське об-
говорення відповідного законо-
проекту. Чиновники міністерства 
впевнені, що відокремлення на-
родних цілителів від медицини 
допоможе захистити суспільство 

від шарлатанів.
До того ж, у штаті МОЗ немає 

спеціалістів, які могли б оцінити 
дієвість методів  народних ціли-
телів. Це міністерство пропонує 
віднести діяльність знахарів до 
релігійної сфери чи сфери роз-
ваг. Мовляв, нехай у тих галузях 
цілителі й дозволи отримують.   Вітаємо з днем народження

жителів Олексіївки Ольгу Іванівну Жарун та Володимира  
Васильовича Чмихуна, жительку Обознівки Ганну Михайлівну 
Сапу.

Бажаємо доброго здоров’я, щастя, достатку, родинного затишку.
Катеринівська сільська  рада    

Активізувалися шахраї, які 
видають себе за працівників 
апеляційного суду області.

У зв’язку з цим апеляційний 
суд звертається до учасників су-
дових процесів, інших громадян, 
щоб вони не вірили тим, хто, 
представляючись по телефону 
працівником апарату суду (по-
мічником судді, секретарем су-
дового засідання), обіцяє успіш-
не вирішення їхніх проблем за 
гроші.

Судова установа просить по-
відомляти про такі пропозиції 
правоохоронним органам.

Про це журналістам розпо-
віли у  Департаменті захисту 
економіки Національної поліції. 
За словами правоохоронців, з 
підробленої національної валю-
ти  найбільше  – купюр номіна-
лом 200 і 500 гривень. Що ж до 
іноземної валюти,  найчастіше 
в Україні трапляються підробки 
номіналом $100 і €100.

Найчастіше фальшиві гроші 

виявляють працівники банків та 
обмінних пунктів,  перевіряючи 
готівку, яку їм дають клієнти. У ві-
домстві стверджують, що  фаль-
шиві гроші можна отримати не 
тільки в магазині, на ринку, а   й 
з банкомату.

Кіровоградщина не належить 
до областей, де знаходиться в 
обігу найбільше фальшивих гро-
шей.

Шановні пенсіонери!
Звертаємося до вас з проханням повернути використані проїзні 

квитки за лютий 2018 року.
Проїзні квитки на березень 2018 року видаватимуться з 26 лю-

того 2018 року.
Виконавчий комітет Катеринівської сільської ради
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 «Такі, як я, депутати, потрібні були 
владі, щоб показати: колгоспники 

теж управляють країною»  

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

Колектив ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» глибоко 
сумує з приводу смерті колиш-
нього працівника підприємства

Шошина Володимира 
Андрійовича

і висловлює співчуття рід-
ним та близьким покійного.

Варто знати 
Платники аліментів 

звітуватимуть 
щоквартально  

Платники аліментів повинні 
подавати щоквартальні звіти 
про здійснення оплати.

Про це повідомив дирек-
тор департаменту виконавчої 
служби Міністерства юстиції 
Олексій Воробйов. «Нам не 
важливо, яким чином він (плат-
ник аліментів) буде платити: го-
тівкою чи банківським перека-
зом. Він має надати звіт про те, 
що він не має заборгованості», 
– пояснив чиновник.

Воробйов зазначив, що 
відомство раз на три місяці 
перевірятиме заборгованість 
за сплатою аліментів. І якщо 
після трьох місяців у платни-
ка аліментів є заборгованість, 
його вносять до державного 
реєстру боржників.

Він додав, що у випадку 
розрахунку готівкою, зі стягу-
вачів краще брати розписки, 
щоб не виникало питань під 
час звітності. Якщо платник 
аліментів хоче поїхати за кор-
дон, але має заборгованість, 
йому необхідно подати звіт про 
сплату. Тоді його випустять за 
межі України.

Як відомо, у Київській та За-
порізькій областях почали дія-
ти перші мобільні групи з лікві-
дації заборгованості по оплаті 
аліментів, а Міністерство юс-
тиції відкрило онлайн-реєстр 
осіб, які вперто не сплачують 
аліменти.

Іноді нам, журналістам, тра-
пляються літні люди, яким є що 
розповісти про своє життя, про 
минуле взагалі, але які вперто 
не бажають розмовляти на ці 
теми. Автор цих рядків переко-
наний: вони проти такого спілку-
вання не тому, що, як може зда-
тися, вважають свої дитинство, 
юність безпросвітно нещасли-
вими через війну, голодомори 
і культ особи Сталіна. Ні, у них 
такого відчуття немає, бо і в най-
тяжчі роки були в них і радощі, 
і втіхи. А не люблять ділитися 
спогадами тому, що, як думаєть-
ся авторові цих рядків, вважають 
своє минуле особистою, так би 
мовити, територією, куди не слід 
пускати першого стрічного.

Саме з такою жінкою – жи-
телькою Володимирівки Парас-
кою Спанчак – я познайомився 
минулого тижня.    

На мої запитання тітка Паша 
(я наважився величати Параску 
Миколаївну так, як її односельці) 
відповідає короткими речення-
ми. А коли промовить два ре-
чення підряд  – замовкає, ніби 
щойно з необережності видала 
велику таємницю. Так я поступо-
во дізнаюся, що народилася Па-
раска Спанчак у листопаді 1940 
року у Станіславській (тепер 
Івано-Франківській) області, а у 
Володимирівці вона – з  1951-го. 
З’ясовую, що її сім’я перебра-
лася в центр України не добро-
вільно. На цю думку наводить 
згадка Параски Миколаївни про 
репресії, які чинила радянська 
влада проти тих, хто допомагав 
чи симпатизував УПА. Олену, 
старшу сестру Параски, навіть 
відправили в заслання у Північ-
ний Казахстан. А батьки з мало-
літньою Параскою перебралися 
у Володимирівку. Про свої сто-
сунки з повстанцями батьки при 
ній не розмовляли.

– У володимирівській школі 
мені сподобалося, – продовжує 
тітка Паша. – Хоча деякі діти й 
відсувалися від мене за партою. 
Бо, мовляв, «бандера». Так їх 
навчили старші...

День, коли повідомили про 
смерть Сталіна, Параска Спан-
чак пам’ятає чудово:

– Це було п’ятого березня 
п’ятдесят третього. Німецьку у 
нас викладала грузинка, вона 

плакала за Сталіним. А нам було 
смішно...

Мабуть, піймавши себе на 
тому, що розговорилася, тітка 
Паша замовкла знову. Але зго-
дом розповіла, що старшу се-
стру 1957 року реабілітували, 
що з Казахстану Олена приїхала 
у Володимирівку, де й прожива-
ла до останнього свого дня.

Далі дізнаюся, що після шко-
ли Параска Спанчак навчалася 
у Кіровоградському кооператив-
ному технікумі, а коли здобула 
спеціальність товарознавця, то 
працювала в магазинах в Олек-
сіївці, в Аврамівці.

Питаю у тітки Паші, чи не 
була вона тоді свідком якихось 
цікавих історій, і співрозмовниця 
відповідає ствердно:

– Бувало всякого. Ми на 
підводах тоді возили товар по 
селах, торгували на вулицях. 
Треба було пильнувати, бо дех-
то приміряв одяг і утікав з ним. 
Одна жінка вкрала кофту, по до-
розі додому зайшла в сільраду і 
сховала її там за портретом. Чий 
потрет? Леніна чи Брежнєва. Та 
ви про це не пишіть, воно нікому 
не треба. І я про це знаю тільки 
з чуток.  

Готуючись до розмови з Па-
раскою Миколаївною, я дізна-
вся від її односельців, що вона 
майже сорок років трудилася в 
колгоспі дояркою, що   її нагоро-
джували грамотами, преміями. 
Питаю у тітки Паші,  як їй працю-
валося тоді.

– Осьо, – показує покручені 

пальці. – А дехто із сердоболь-
них, як почали впроваджувати 
машинне доїння, переймався, 
що корови постраждають.

Параска Миколаївна підтвер-
джує, що нагороджували її і гра-
мотами, і преміями.       

– Якось навіть депутатом 
райради мене обрали, – згада-
ла. – Комусь депутатство допо-
могло – дістати шиферу чи ще 
чогось. А такі, як я, були потрібні 
в депутатах, щоб радянська вла-
да  могла сказати: колгоспники 
теж управляють країною. Ми 
тільки руки «за» піднімали.

Пам’ятає Параска Миколаїв-
на і такий випадок: хотіли  дати 
їй першу премію, та передума-
ли, присудивши її іншій жінці, 
чий чоловік – наближений до 
колгоспного начальства. Та тітка 
Паша зла ні на кого не тримає. 
Каже, що не в преміях щастя.

Згадала Параска Миколаївна 
й про  «вогники» у сільському 
клубі, про гарну гру духового ор-
кестру під керівництвом Микити 
Трохимовича Ключки. Але в де-
талі заглиблюватися не стала.

Знаючи, що Параска Спанчак 
поховала доньку Валентину, я 
не став ятрити рану старенької 
розпитуваннями про покійну. А 
от про внуків запитав.

– Онуків у мене – троє, – пові-
домила співрозмовниця. І пере-

лічила: – Марина, Наталка, Саш-
ко. Є і правнук – Ігор, Маринин 
синок. Йому рік і вісім місяців. 
Зустрічі з онуками, правнуком – 
це для мене велика радість.

Віктор КРУПСЬКИЙ    

На знімках: Параска Спанчак 
у молодості і тепер; дочкине ве-
сілля; онук Олександр.

Спадкування – це перехід 
прав та обов’язків (спадщини) 
від особи, яка померла (спадко-
давця), до інших осіб (спадкоєм-
ців).

Спадкоємець за заповітом чи 
за законом має право прийня-
ти спадщину або не прийняти 
її. До складу спадщини входять 
усі права та обов’язки, що нале-
жали спадкодавцеві на момент 
відкриття спадщини і не при-
пинилися внаслідок його смер-
ті. Спадкоємець, який прийняв 
спадщину, може одержати свідо-
цтво про право на спадщину.

Видача свідоцтва про право 
на спадщину на майно, право 
власності на яке підлягає дер-
жавній реєстрації, проводиться 
нотаріусом. Для цього спадко-
ємець має подати документи, 
які посвідчують право власності 
спадкодавця на відповідне май-
но. Відсутність свідоцтва про 

право на спадщину не позбавляє 
спадкоємця права на спадщину.

Нотаріус має перевірити по-
дані документи та дізнатися, 
чи немає заборон або арешту 
цього майна. За відсутності у 
спадкоємця необхідних доку-
ментів нотаріус відмовляє йому 
у вчиненні нотаріальної дії та 
роз’яснює процедуру вирішення 
зазначеного питання в судовому 
порядку.

Справа щодо оформлення 
документів, що посвідчують пра-
во власності на нерухоме майно, 
розглядається в порядку цивіль-
ного судочинства в районних, 
районних у містах, міських та 
міськрайонних судах за місцем 
розташування майна.

За подання позову сплачу-
ється судовий збір у розмірі 1%. 
При цьому розмір оплати не 
може бути меншим 40% розміру 
прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу та не може 
перевищувати розміру 5 прожит-
кових мінімумів.

Ціна позову визначається, ви-
ходячи з грошової оцінки нерухо-
мого майна. Вартість може бути 
зазначена в технічному паспор-
ті на майно або за результатом 
проведеної експертної оцінки.

До позовної заяви, оформле-
ної відповідно до вимог Цивіль-
ного процесуального кодексу 
України, додаються докази, які 
обґрунтовують позовні вимоги, 
наприклад: свідоцтво про смерть 
спадкодавця; архівні довідки чи 
витяги з рішень сільської ради 
про надання земельної ділянки; 
дозвіл на будівництво будинку; 
довідка виконавчого комітету 
сільської ради депутатів трудя-
щих; записи у погосподарських 
книгах; реєстрація місця прожи-
вання спадкодавця у будинку за 
паспортом; технічний паспорт на 

будинок; сплата за комунальні 
послуги; документи з колгоспу 
про відведення в установленому 
порядку земельної ділянки під 
забудову тощо.

Цивільна справа розгляда-
ється судом протягом розумного 
строку, але не більше 2 місяців 
з дня відкриття провадження у 
справі.

З заявою про реєстрацію 
прав власності на житловий 
будинок можна звернутися до 
будь-якого реєстратора (нотаріу-
са) в межах області. Після чого, 
на підставі відомостей з Держав-
ного реєстру прав, нотаріус має 
можливість видати Свідоцтво 
про право на спадщину.

За детальною правовою до-
помогою з цього питання можна 
звернутися до обласного управ-
ління юстиції, що знаходить-
ся за адресою: вулиця Двор- 
цова, 6/7, м. Кропивницький, або 
зателефонувати за номером 
(0522) 35-66-41.

Дещо про спадкування

Серед білого дня
У Катеринівці на цьому тиж-

ні обікрали родину.  Це сталося 
удень. Поки господарів не було 
удома, в їхній будинок через 
вікно забралися злочинці (а 
може, він був один) і забрали 
звідти чималі кошти (як у наці-
ональній валюті, так і в доларах 
США) та золоті прикраси. Про 
це повідомлено поліцію.

На момент підготовки цього 
номера до друку лиходіїв ще 
шукали.
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Готувалися до літа
«Ще в січні в районі розпоча-

ли підготовку до оздоровлення 
дітей в піонерських таборах». 
Це – початок замітки «Щоб до-
бре відпочивалось», надруко-
ваної у районній газеті за 13 
червня 1972 року. Серед шкіл, 
які добре підготувалися до літа, 
називається й Катеринівська 
восьмирічна.  

Поскаржився і дістав 
прочухана

«П’яниця у ролі скаржни-
ка». Так називається стаття у 
«Зорі комунізму» за 6 липня 
1972 року, в якій викладається 
ось яка історія. Такий-то житель 
Катеринівки поскаржився в ре-
дакцію на двох земляків, котрі, 
за його словами, побили його і 
сорочку порвали. Редакція, аби 
з’ясувати правду, звернулася в 
сільраду, і та дала ось яку відпо-
відь. Мовляв, громадянин, який 
звернувся в редакцію з претен-
зіями до односельців, – відомий 
у Катеринівці пияк, скандаліст, 
хуліган, який виявився ще й на-
клепником. За це автор газетної 

статті дав скаржнику добрячого 
морального прочухана.  

«З високими 
показниками»

Так озаглавлено замітку про 
трудові досягнення катеринів-
ських гірників,  опубліковану у 
районці за 28 жовтня 1972 року. 
Серед передовиків називають-
ся водій самоскида А. Арбузов, 
помічник машиніста екскавато-
ра М. Гришин, електрослюсар Г. 
Сулейманов, майстер В. Селін.

Чемпіон – катеринівська 
команда  

Про завершення футбольно-
го турніру на приз газети «Зоря 
комунізму» розповідається  у 
випуску за 4 листопада 1972 
року. Повідомляється: 29 жов-
тня на стадіоні рудника вогне-
тривких глин зустрілися дві ко-
манди – футболісти колгоспу 
«Родина» і господарі поля. З ра-
хунком 3:2 перемогла команда 
рудника,  їй як чемпіону району 
вручено диплом, перехідний 
приз та квитанції про передпла-
ту «Зорі комунізму» на 1973 рік.

Про це писала 
 «Зоря комунізму»

Про що б  не розказував 
житель Осикуватого Ва-

силь Іщенко, мова його – неква-
плива та розмірена. А ще цей 
81-літній чоловік – схильний до 
метафоричних висловлювань. 
Наприклад, коли Василь Терен-
тійович каже, що такий-то одно-
селець «уже додому пішов», має 
на увазі, що той помер.  Події 
кількадесятирічної давнини Ва-
силь Іщенко пам’ятає дуже до-
бре, ніби вони сталися вчора. 
Тому, спілкуючись з Василем 
Терентійовичем, я намагався ви-
питати у нього якнайбільше.   

 На запитання, в якому віці 
почав працювати в колгоспі, Ва-
силь Іщенко відповів образно і 
лаконічно:     

– Одразу ж, як народився.
А далі пригадав, що четвер-

токласником уже працював «на 
прицепці», тобто помічником 
тракториста.

– Як орали поле, то я сидів на 
плузі, причепленому до тракто-
ра, вимикав плуга на поворотах, 
– розповів Василь Терентійович 
про свої тодішні, так би мовити, 
службові обов’язки. – Та хіба я 
один такий в колгоспі був! Інші 
хлопці теж на прицепці робили. 
Їх уже немає, додому пішли.

Як зрозумів автор цих рядків з 
подальшої розповіді Іщенка, той 
у юному віці виявив неабиякий 
хист до механізаторства. За це 
Василя, ще школяра, перевели 
з  «прицепки» в учні тракторис-
та, а згодом і самому довірили 
сільгосптехніку. Працювати під 
час канікул на тракторі чи ком-
байні для нього стало звичною 
справою.

– Якось у травні в нашій шко-
лі сталася епідемія, і екзаме-
ни перенесли на літо, – згадав 
Іщенко про свої шкільні роки. – А 
в мене ж – жнива. Я саме на ком-
байні працював, косив пшеницю, 
як приходять у поле директор 
Федір Архипович Медведьов і 
Тетяна Іллівна Скиба, завуч, та 
й кажуть: гайда на екзамен. За-
глушив я комбайна, дівчатам, які 
в причепі були, гукнув, щоб за-
чекали, і – в школу. Тоді в Оси-
куватому своя школа була, до 
неї з поля, де я косив, – метрів 
зі сто. Зайшов я в клас. Сам – в 
пилу, брудний. Словом, опудало. 

А дівчатка в класі – нафуфирені, 
гарнесенькі...

І все ж школяр Іщенко не осо-
ромився тоді перед однокласни-
ками, бо предмет знав «краси-
во» (його власний епітет).

– Вчитель мені так і сказав: 
знаєш на двадцять балів, – при-
гадує Василь Терентійович.

А скільки ж платили в кол-
госпі юному комбайнерові? По-
чувши це запитання, чоловік 
подивився на мене так, ніби я з 
Місяця впав.  

– Ой-ой-ой! – мовив пенсіо-
нер. – Грошей – ніде було клас-
ти. Трудодень – ото й весь заро-
біток.

Далі Іщенко згадав про голо-
дне дитинство:

– Весною з братами ходив на 
поле, видовбували мерзлу кар-
топлю, мати з неї маторженики 
пекла, аби нам не подохнути.  

Сім’я їхня була багатодітною.
– Ніна, Даша, Федь, Іван, – 

перелічив сестер і  братів Ва-
силь Терентійович. – Був ще 
й Василь. Він з голоду помер у 
тридцять третьому. Я появився у 
тридцять сьомому, назвали теж 
Василем.

Пам’ятає Іщенко і події воєн-
ного часу:

– Як німці наступали, то тут 
довго не затрималися. А коли 
відступали, нас вигнали з хати 

і самі там оселилися. Ми як по-
вернулися потім в хату, вжахну-
лися: напльовано, нагаджено! 
Свинота!

У погребі, за словами Васи-

ля Терентійовича, він з родиною 
(крім батька, який воював) ря-
тувався і від сильних обстрілів 
села під час наступу червоноар-
мійців.  

– Коли німці втекли, я виліз з 
погреба, – розповів пенсіонер. – 
Бачу, машини їдуть, а на них – 
наче драбини. То були «катюші». 
Ох вони і «заспівали»...

А ось що Василь Терентійо-
вич розповів про березень 1953 
року, коли помер Сталін:

– Кажуть, що хтось тоді пла-
кав. Не бачив таких. Мої батьки 
не побивалися, це точно. У них 
же дитина з голоду померла в 
тридцять третьому. Не знаю, хто 
там плакав. Може, од радості? 
Люди тоді молилися Богу, аби 
перемінилося на краще.

На запитання про одруження 
Іщенко повідомив:

– Це було в шістдесят першо-
му. Я, з армії повернувшись, ме-
ханізатором працював. А Валя 
– дояркою.

Валентина Іщенко, яка досі 
тільки слухала, доповнила чоло-
віка:

– Два тижні позустрічалися, 
і він засватав мене. На весілля 

вбралася в плаття штапельне, 
рожеве. У селі модистка була, 
вона й пошила його. А  фата – з 
марлі.  

– А в мене були сірий жаке-
тик, сірі штани, біла сорочка, 
– пригадав глава сім’ї. – Купив 
одяг, бо вже заробляв. А як тіль-
ки прийшов з армії, то в солдат-
ському ходив.

За словами Іщенків, весіл-
ля їхнє було небагатолюдне. «У 
жертву» принесли порося. Горіл-
кою частували гостей самороб-
ною.

– Із сирого буряка, – уточнив 
Василь Терентійович. – Вона 
сильно лєчебна, там же – віта-
міни...

В Іщенків – троє дітей, шесте-
ро внуків. Усі проживають в об-
ласному центрі. Звісно, провіду- 
ють стареньких. Але більшість 
часу Василь Терентійович і Ва-
лентина Григорівна проводять 
одне з одним. Іноді дістають фо-
тографії, на яких вони – молоді, 
гарні, сповнені планів, сподівань.

Один зі знімків вразив автора 
цих рядків  величиною – заввиш-
ки не менше метра.

– Це з дошки пошани, – по-
яснив господар. – А грамот у 
мене – скирда.  Та що грамоти 
–  й орден маю. Трудової слави 
третього ступеня. Хотіли й дру-
гого дати, та я захворів, мені на 
техніці заборонили працювати, і  
перейшов у слюсарі. Це за п’ять 
років до пенсії було.

– Я жодного дня в колгоспі 
різноробочим не був, – підкрес-
лив Василь Терентійович. – Усе 
на тракторах, на комбайнах. Я 
всі моделі знаю, що в колгоспі 
були.

Віктор КРУПСЬКИЙ

На знімках із сімейного аль-
бому Іщенків: Василь Теренті-
йович з дружиною  та сином; на 
весіллі Василя і Валентини.   

Василь Іщенко: Школярем я вже 
жнивував на комбайні

А от українською це слово ви-
мовляється з особливою тепло-
тою: «бабуся». 

Виявляється, у всіх країнах 
«бабусі» не тільки вимовляють-
ся по-різному, а й займають різну 
соціальну позицію по відношен-
ню до онуків. Звичайно, багато 
в чому взаємодія бабусь, дітей 
і онуків залежить від конкретної 
сім’ї. Тим не менше, існують за-
гальні тенденції для бабусь кон-
кретної нації. 

Американська бабуся 
В Америці бабусі досить да-

лекі від сімей своїх дітей і ону-
ків. Вони можуть приїжджати до 
них у гості. Американські бабусі 
ведуть активний спосіб життя: 
пишуть книжки, відкривають 
магазини, займаються спортом. 
Американський менталітет при-
пускає, що у бабусь своє життя, 
у дітей – своє. Хоча ті й інші дуже 
трепетно ставляться до підтри-
мання теплих стосунків. Бабусі 
дуже добрі до своїх онуків, люб- 
лять балувати їх, рідко кара-
ють. Вони люблять розповідати 
онукам про своє дитинство. Це 
сприяє спадкоємності традицій 
у молодшого покоління і формує 
повагу до старших. Американські 
бабусі не няньчать онуків. Тільки 
близько 21% бабусь сидять з ді-
тьми до 4 років. При цьому вони 
можуть спокійно брати невели-

ку грошову винагороду за свої 
послуги. Просто це вважається 
нормою в американців. У США 
дуже рідко трапляється, що ба-
буся і її дочка чи невістка живуть 
під одним дахом та ще й розподі-
ляють обов’язки на кухні. 

Українська бабуся
Важко собі уявити українську 

родину без бабусі. Вона бере ак-
тивну участь у житті своїх дітей і 
онуків. За статистикою, в Україні 
близько 25% сімей неповні. Куди 
тут без бабусі, яка часто і за до-
глядальницю, і за годувальника 
сім’ї. Дуже часто бабуся, особли-
во з маминого боку, стає другою 
мамою. Вона бере участь у всіх 
справах сім’ї, від сніданку і пере-
вірки домашнього завдання до 
вибору інституту і супутника(ці) 
життя для онуків. 

Французька бабуся
У Франції бабусь ніхто не 

вважає бабусями (літніми жін-
ками). Французькі бабусі дуже 

жваві, вони люблять ошатно  
вдягатися, влаштовувати зустрі-
чі та вечори з друзями. Жінки у 
віці понад 55 років продовжують 
вести активне життя. Більшість 
французьких бабусь бачать сво-
їх онуків не більше одного разу 
на тиждень. Тільки третина ба-
бусь присвячує їм більшу части-
ну свого вільного часу. У Франції 
дуже популярний День бабусь. 
Це свято запроваджено офіцій-
но. Щороку у першу неділю бе-
резня у Франції проводяться «гу-
ляння» бабусь. У цей день у всіх 
французьких магазинах бабусям 
роблять величезні знижки. Гарно 
вбрані бабусі збираються з дру-
зями за святковим столом з лі-
кером і тортом. Онуки в цей день 
готують вітальні листівки та бе-
руть участь в організації заходів. 

Бабусь не вибирають, їх тре-
ба любити, дуже трепетно ста-
витися до віку і знати, що бабуся 
пам’ятає і любить своїх онуків 
завжди.

Грен, нонна, абела – бабуся
Різними мовами слово «бабуся» звучить по-різному. Англій-

ською, французькою та німецькою мовами «бабуся» почина-
ється на «гр»: англійською – «грендмазер» або «грен», німець-
кою – «гросмюттерхен», французькою – «гран-мер». Італійська 
та іспанська мови хоч і відносяться до романських мов, але їхні 
«бабусі» звучать зовсім по-іншому. Італійською бабуся – «нон-
на», «веччетта», іспанською – «абела», «абеліта». 



На суцільне свято хочуть 
перетворити наше життя 

упорядники календарів в інтер-
неті. Взяти хоча б лютий. Не 
встигнеш відгуляти Всесвітній 
день болотно-водних угідь, як на-
стає День бабака. А далі – День 
хворого, День закоханих, Китай-
ський Новий рік, День кота, День 
полярного ведмедя, День спон-
танного прояву  доброти... Деякі 
з новітніх свят українцям дуже 
полюбилися. Усе йде до того, що 
14 лютого таки оголосять вихід-
ним. А от, наприклад, День кота 
(17 лютого) в нашій країні ще не 
відзначається з таким розмахом, 
як День закоханих. І це при тому, 
що в давнину про котів складали 
казки, колискові, а деякі житей-
ські закономірності, пов’язані з 
поведінкою котів, лягли в основу 
народних прикмет.   

Маючи інформацію, що у Во-
лодимирівці проживає чимало 
гарних і розумних екземплярів 
котячої породи, я вирушив напе-
редодні їхнього свята в це село, 
аби дізнатися, як їм живеться, чи 
не утискають їх у правах. Їхні ха-
зяїни були не проти такого зна-
йомства, але коти вирішили по-
своєму. «Вибачайте, але нашого 
Мурчика немає вдома, –  сказав 
один з власників котів. – Уже й 
самі хвилюємося, бо ще поза-
вчора зник». Приблизно те ж 
повідомили ще кілька володими-
рівців. Утім, нічого дивного у від-
сутності своїх улюбленців вони 
не вбачають: саме потепліло, і 
вічний інстинкт покликав вусато-
хвостатих за межі своїх домово-
лодінь.

Мене уже охопив відчай, як 
зустрівся з Валерієм Черненком, 
котрий запевнив, що його Васько 
– удома.

– Саме відпочиває після ро-
боти, – пояснив чоловік, беручи 
в руки чималого кота чорно-білої 
масті. 

А далі розповів ось яку істо-
рію:   

– Був у мене колись Тузик. 
Розумнішого собаки я не бачив. 
Я на город – і Тузик на город. 
Він і чужих курей з двору ганяв. 
І телевізор дивитися любив. А 
як собаку побачить у телевізорі, 
то обов’язково гавкне. На жаль, 
загинув Тузик на одинадцятому 

році. Через рік після того Вітя, 
мій син, підібрав у селищі Ново-
му оцього кота, він ще кошеням 
був. Назвали його Василем. І 
помічаємо ми, що у Васьки – 
всі звички Тузика. І на город за 
мною бігає, і курчат чужих ганяє, 
і під магазин щоранку ходить 
(Тузик теж так робив). А живе 
Вася в Тузиковій будці.

Словом, Валерій Черненко 
вів до того, що став свідком зви-
чайнісінької реінкарнації.

– Тобі смішно? – чоловікові 
здалося, що я стою на матеріа-
лістичних світоглядних позиціях. 
– Може, воно й дивно. Але я вірю 
в те, що Васька у попередньому 
житті гавкав.   

Що ж стосується прямих Ва-
силевих обов’язків, його госпо-
дар запевнив:

– Мишей ловить добре. Після 
нічної роботи лягає трохи відпо-
чити. Потім іде до магазину.

На запитання про Василевий 
раціон господар відповів, що кіт 

їсть натуральну се-
лянську їжу:

– Кістки трощить, 
м’ясо охоче їсть. 
Хліб – не дуже. Зате 
полюбляє рідке – 
супи, борщі. Спеці-
альних кормів йому 
не купуємо.

– І парубкує Вася 
в міру, – похвалився 
Валерій Черненко. 
– На ранок поверта-
ється додому. А Ту-
зика, бувало, по три 
доби чекали.  

– Бачу, дуже лю-
бите котів, собак, – 
зауважив я співроз-
мовникові.

– І котів, і собак, і 
кролів, і все живе, – 
відповів той. І запро-
понував поглянути 
на його живність.    

– Кролями за-
ймаюся уже 48 ро-

ків, – пояснив, дістаючи з клітки 
здоровенного кроля. – Першо-
го мені подарував у 1969-му 
Олександр Степанович Мемега 

– вчитель хімії, мій хрещений – 
на день народження Таїси, моєї 
дочки.   

Начуваний про високий рі-
вень смертності кролів у домаш-
ніх умовах, я сказав про це Ва-
лерію Черненку.

– Так, дохнуть вони дуже, – 
підтвердив той. –  А від чого? 
Від укусів комарів. Тому я в кож-
ну клітку ставлю коробочку із 
соляркою. Комар напився її – і 
здох.  Небезпечні для кролів ло-
бода, болиголов. Небажана для 
них й інша трава, якщо свіжа. 
Тому, наприклад, мій зять Олег 
і Вова Жердій уже два роки го-
дують кролів тільки сіном. Але ж 
кролю хочеться і свіженького. Ти 
ж теж не їстимеш огірок з банки, 
якщо з грядки є. Тому траву тре-
ба прив’ялювати.

А ось що сказав Валерій Чер-
ненко на мою репліку про те, що 
кролі – не такі  розумні, як коти й 
собаки:

– Як кролям дасть їсти не-
вістка – не їдять. Бо звикли до 
мене.    

Показав господар і своїх сви-
ней. Вони в нього, як і в багатьох 
тепер, – чорні.

– А різати їх рука не підніма-
ється, – зізнався чоловік. – І кро-
лів уже давненько не забиваю 
сам. Жалко.

З Черненком можна розмов-
ляти довго. Усе його цікавить 
– і спорт, і художня література 
(«Маю книжок багато», – запев-
нив), і політика.

– У нашому селі дехто не 
розуміє дуже простих речей, – 
поділився наболілим пенсіонер. 
– Наприклад, обурюються, що 
депутати  поробили собі шалені 
зарплати – по двадцять тисяч. Я 
кажу: та це ж копійки для наших 
депутатів, бо в них – по дві фа-
брики, по заводу.

Пообіцявши, що про депутат-
ські зарплати ще поговоримо, я 
попрощався з Валерієм Чернен-
ком. Повертався з Володимирів-
ки упевненим, що котам у цьому 
селі живеться непогано.

Віктор КРУПСЬКИЙ

Перловка з капустою
1 скл. перлової крупи, 1 скл. 

квашеної капусти, 1 морква, 1 
цибуля, 10 штук чорносливу з 
кісточкою.

Перлову крупу вимити й за-
мочити на ніч. На сковорідці 
в олії обсмажити моркву, ци-
булю, додати кислу капусту і 
тушкувати, доки капуста стане 
м’якою. Додати туди чорно- 
слив із кісточкою і перлову кру-
пу. Накрити кришкою і тушку-
вати на маленькому вогні до 
готовності перловки.

Лобіо 
1 скл. квасолі (краще чер-

воної), по 1 цибулині і моркви-
ні, 2-3 ст. л. томатної пасти, 
1 ст. л. борошна, олія, спеції 
(хмелі-сунелі) і сіль – за сма-
ком, 1-2 щіпки цукру, перець – 
за смаком, 1-3 зубчики часнику, 
зелень (кріп, петрушка, кінза) 
– за смаком.

Квасолю замочити в холод-
ній воді на ніч. Зварити квасолю 
в несолоної воді до готовності. 
Злити відвар в окремий посуд, 
а квасолю охолодити. Цибулю 
нарізати кубиками, моркву на-
терти на крупній тертці. Обсма-
жити овочі на олії, помішуючи, 
3-4 хв. Потім додати борошно, 
перемішати. Додати томатну 
пасту. Трохи обсмажити, помі-
шуючи, 1 хв. Додати спеції, сіль 
і цукор. Залити відваром від 
квасолі до стану рідкої сметани. 
Викласти в соус квасолю. Пере-
мішати і тушкувати лобіо на ма-
ленькому вогні 10-15 хв. Зняти 
з вогню. Помити і дрібно нарі-
зати зелень. Часник очистити 
і дрібно нарубати ножем. Коли 
квасоля буде кімнатної темпе-
ратури, додати зелень і часник. 
Добре перемішати і подавати.

Салат з буряка

По 2 буряка і яблука, 30 г 
горіхів, сік половини лимона, 
50 мл олії (краще маслинової), 
2 ст. л. оцту, 1 ч. л. солі, 2 ч. 
л. цукру. 

Буряки залити холодною во-
дою, накрити кришкою, довести 
до кипіння, додати оцет і варити 
до готовності. Остудити, очис-
тити від шкірки і нашаткувати 
тонкою соломкою. Яблука теж 
нашаткувати тонкою соломкою. 
Приготувати соус. У мисочку 
насипати сіль і цукор, додати 
лимонний сік, перемішати. Про-
довжуючи перемішувати, по-
ступово влити олію. Соус гото-
вий. У миску до буряка і яблук 
додати горіхи, залити соусом і 
перемішати. Готовий дієтичний 
салат викласти в салатник, по-
сипати горішками, прикрасити 
лимоном і подати до столу.
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Готуємо вдома

Щоденний прогноз за місячним календарем
23 лютого – можуть заго-

стритися хронічні хвороби. Це 
пов’язано з тим, що хронічні 
хвороби мають кармічну приро-
ду, тобто виникають, коли якась 
проблема тривалий час не ви-
рішується на психофізичному 
рівні і з часом переходить на фі-
зичний.

24 лютого – сприятливий час 
для сімейного бізнесу. Ремонт 
не тільки очистить і оновить 
ваше житло, а й дасть новий ви-

ток стосунків у родині. 
25 лютого – неприємні по-

дії першої половини дня будуть 
короткочасними і не отримають 
розвитку. У другій половині дня 
необхідно бути обережними і 
уважними у будь-якій справі.  

26 лютого – у першій поло-
вині дня будьте обережні при ви-
конанні будь-якої справи. Можна 
вирушати у тривалу подорож. У 
другій половині дня не можна 
сердитися, лаятися, плакати. 

Не треба виявляти поспіху і на-
пористості, все має йти своєю 
чергою. 

27 лютого – один з найкра-
щих днів для укладення шлюбу 
і вінчання. Сім’ї, створені сьогод-
ні, будуть щасливими. Якщо рап-
том між закоханими станеться 
сварка, значить хтось із вас не 
щирий у своїх почуттях.  

28 лютого – можуть повтори-
тися ситуації з минулого, виник-
нути старі проблеми, які потребу-

ватимуть негайного розв’язання. 
Саме зараз можна їх вирішити, 
не відкладаючи на інші дні. По-
старайтеся звільнитися від ван-
тажу минулого. Це допоможе 
змінити ситуацію на краще.  

1 березня – сприятливий 
день для початку будь-якої важ-
ливої справи. Однак перш ніж 
братися за діло, бажано все до-
бре продумати. День підходить 
для зміцнення стосунків з роди-
чами.

Ранні ознаки артриту  
● Кожна людина має індиві-

дуальний поріг болю. Але якщо 
біль у суглобах настільки силь-
ний, що впливає на якість сну і 
змушує прокидатися серед ночі, 
це ознака остеоартрозу. Біль при 
остеоартрозі викликаний висна-
женням хряща, що потім при-
зводить до тертя кісток суглоба. 
Біль при цьому може бути не-
стерпним і заважати спати.

● Скутість суглобів після ніч-
ного сну або довгої бездіяльнос-
ті, наприклад після перегляду 
фільму, є ознакою ревматоїдного 
артриту.

● Раптовий біль у великому 
пальці ноги сигналізує, швидше 
за все, про напад подагри, – по-
ширеної форми артриту.

● Зазвичай люди відчувають 
біль у колінах піднімаючись схо-
дами і, особливо, спускаючись 
вниз, коли у них остеоартроз. 
Цей стан погіршується, якщо є 
зайва вага, тому навантаження 
на хворі суглоби зростає.

● Грипозний стан, який по-
єднується зі скутістю і болем 
у суглобах, може вказувати на 
ревматоїдний артрит. Даний тип 
артриту належить до системних 
запальних захворювань, коли 
в процес запалення втягується 
весь організм, на відміну від ізо-
льованого запалення, обмеже-

ного одним або декількома су-
глобами, як при остеоартрозі.

● Кісткові ущільнення на 
останніх (нігтьових) фалангах 
кистей рук і тверді утворення на 
середніх фалангах пальців ліка-
рі використовують як візуальну 
інформацію для діагностики ос-
теоартрозу.

● Ви не можете вставити ключ 
у замок або застебнути сорочку? 
Зазвичай, це пов’язано з ревма-
тоїдним артритом, який уражає 
дрібні суглоби і робить пальці 
рук недостатньо рухливими.

Ревматоїдний артрит є «си-
метричним» захворюванням, 
тобто одночасно уражуються су-
глоби обох рук або ніг.

Протипоказання 
застосуваня липи

Важливо пам’ятати, що чай 
з квіток липи – це, перш за все, 
лікувальний засіб. Тому його не 
варто часто вживати і заміню-
вати ним звичайний чай. Адже 
липа підвищує захисні функції 
організму і має потогінну власти-
вість, а це призводить до зайво-
го збудження нервової системи 
та додаткового навантаження на 
серце. Якщо вживати липовий 
чай щодня протягом тривалого 
часу, то може погіршитися зір, 
виникнуть проблеми з нирками. 
Крім того, можливі алергічні ре-
акції на липовий цвіт.

Ваше здоров’я 

«Мій кіт у попередньому 
житті гавкав»


