
Вітаємо з днем народження 
Людмилу Макеєву, головного 
бухгалтера ДП «Мінерал» ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня»! 

Б а ж а є м о 
Вам, Людмило 
Анатоліївно, до-
брого здоров’я, 
родинного бла-
гополуччя, успі-
хів у роботі. 
Залишайтеся 
такою ж енергійною і яскравою, 
якою Вас знаємо. Нехай супро-
воджує Вас удача, хай збува-
ються Ваші мрії! І пам’ятайте: 
поважаємо Вас і цінуємо.  

Працівники ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління»

Вітаємо з ювілеями Галину 
Іванівну Пасічник, Клавдію 
Василівну Чорновасиленко, 
Юрія Миколайовича Колгіна, 
Лідію Іванівну Марченко! 

Бажаємо шановним ювіля-
рам міцного здоров’я, домаш-
нього тепла, активного довго-
ліття.

Катеринівська 
 ветеранська організація

***
Вітаємо з днем народження 

Миколу Михайловича Кушні-
ра! Бажаємо міцного здоров’я, 
щастя, удачі, благополуччя, 
здійснення мрій.

Працівники ПрАТ 
«Олексіївське»

Вітаємо з днем народження 
Людмилу Беліченко!

Зичимо дорогій Людмилі Іва-
нівні доброго здоров’я, щастя, 
удачі, достатку.

Жителі Олексіївки  
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Оподаткування пенсій 
скасовано

Інтернет став доступним  

Спрощено правила ввезення автомобілів
До утворення Катеринівської 

об’єднаної територіальної гро-
мади жителі Олексіївки лише 
мріяли про якісний інтернет. 
Увійти до всесвітньої «павути-
ни» вони могли тільки з мобіль-
них телефонів, а стільниковий 
зв’язок у їхньому селі залишає 
бажати кращого.  

І от мрія олексіївців про до-
ступний інтернет збулася – до 
їхнього села прокладено опти-
ко-волоконний кабель. Напри-
кінці минулого тижня почалося 
підключення до нього приватних 
домоволодінь.  

Про те, щоб жителі цього села 
мали якісний доступ до всесвіт-
ньої мережі, подбало ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління». 
Нагадаємо, керівництво цього 
підприємства, агітуючи свого 
часу за утворення об’єднаної 
громади з центром у Катеринів-
ці, обіцяло олексіївцям допомо-

гу і підтримку і тепер виконує ці 
зобов’язання.  

На знімку: працівники ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня» проводять інтернет в домо-
володіння однієї з родин Олексі-
ївки.

Для фронту, для перемоги

На армію витратили колек-
тив ПАТ «Кіровоградське рудо-
управління» і його керівник Во-
лодимир Кухта грошові премії, 
отримані торік від обласної ради 
як додаток до відзнаки області 
«Честь і слава Кіровоградщи-
ни» (цієї нагороди підприємство 
удостоєно за вагомий внесок у 

соціально-економічний розвиток 
регіону).  

Працівники підприємства, які 
й до того допомагали учасникам 
АТО, одразу вирішили переда-
ти ці гроші на користь війська. 
Купувалися деталі до машин, 
інші необхідні на війні речі, які 
передавалися на фронт через 

волонтера Павла Кучеренка і 
його товаришів (з ними катери-
нівські гірники у тісних стосунках 
– з 2015 року). От і цього тижня 
працівники ПАТ придбали та пе-
редали військовим, які несуть 
службу в зоні АТО, коштовні при-
лади – прилад для нічного ба-
чення, приціл та дальномір.

ВР внесла зміни в закон «Про 
деякі питання ввезення на митну 
територію України та реєстрації 
транспортних засобів», спрос-
тивши таким чином ввезення та 
реєстрацію імпортних автомобі-
лів. За прийняття законопроекту 

проголосували 235 депутатів.
У ст. 2 згаданого закону сло-

ва «пропуск на митну терито-
рію України» замінено словами 
«митне оформлення». Це скасо-
вує необхідність мати сертифі-
кат підтвердження відповідності 

екологічним стандартам, який 
потрібно було пред’являти при 
ввезенні автомобіля в країну і 
при держреєстрації. Однак, та-
кий сертифікат все одно потріб-
но надати на внутрішній митниці 
при митному оформленні авто.

Вітаємо!

Прем’єр за прискорення 
децентралізації

Глава уряду Володимир 
Гройсман минулої середи наго-
лосив на необхідності прийняття 
законів, які нададуть децентра-
лізації нового імпульсу. За його 
словами, майже два десятки за-
конопроектів з розвитку рефор-
ми місцевого самоврядування 
та територіальної організації 
влади, децентралізації владних 
повноважень, підвищення спро-
можності об’єднаних територі-

альних громад  очікують свого 
розгляду в парламенті. 

Серед пріоритетних – законо-
проект «Про засади адміністра-
тивно-територіального устрою 
України». «Він не передбачає 
змін чинного сьогодні адміністра-
тивно-територіального устрою, а 
лише визначає порядок та про-
цедуру проведення таких змін» 
– сказав прем’єр-міністр.

Нарешті  пенсіонери-силовики 
отримають нові пенсії

Уряд пообіцяв найближчим 
часом закінчити перерахунок 
пенсій пенсіонерів  силових 
структур. Його проводять з ура-
хуванням розміру грошового за-
безпечення, військового звання, 
надбавки за вислугу років та ін-
ших надбавок. 

Виплату перерахованих під-
вищених пенсій військовим буде 

проведено в три етапи у таких 
розмірах: з 1 січня 2018 року — 
50 відсотків, з 1 січня 2019 року 
по 31 грудня 2019 року — 75 від-
сотків, з 1 січня 2020 року — 100 
відсотків суми підвищення пен-
сії. Перераховані пенсії військові 
і працівники МВС отримають уже 
в березні – квітні.

Передача землі ОТГ розпочалася
Як відомо, Кабінет Міністрів 

своєю постановою з метою по-
глиблення децентралізації пере-
дав землі сільгосппризначення 
поза межами населених пунктів 
об’єднаним територіальним гро-
мадам. На Кіровоградщині пер-

шою оформила своє право на 
землю поза межами населеного 
пункту Помічнянська міська ОТГ 
Добровеличківського району. 
Розмір земельної ділянки – 70,57 
гектара.

Морози послабшають із 6 березня
Сильні морози в Кропивницькому та прилеглих до нього районах 

триватимуть до 6 березня. Сьогодні, 2 березня, температура сягала 
вночі -15 градусів, удень – -8. Завтра стовпчик термометра опустить-
ся вночі до -16, вдень – до -3. 4 та 5 березня температурний режим 
збережеться такий же, а ось 6 березня вночі вже буде -7, вдень – -1.

Оподаткування пенсій суперечить Конституції. Таке рішен-
ня у вівторок, 27 лютого, виніс Конституційний Суд України. Він 
встановив, що оподатку-
вання пенсій, починаючи 
з певного розміру, при-
зводить до їх фактичного 
зменшення та суперечить 
таким елементам консти-
туційного принципу верхо-
венства права, як право-
ва визначеність, правова 
передбачуваність, право-
мірні очікування і справед-
ливість. Відтак положення 
Податкового кодексу щодо оподаткування пенсій втрачають свою 
чинність з дня ухвалення вказаного рішення, а саме рішення під-
лягає оскарженню. Здавалося б, справедливість відновлено, але 
виникає запитання: хто поверне пенсіонерам незаконно стягнені 
з них кошти? Невже тільки Європейський суд з прав людини?
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 «Молодою я дуже боялася болю, 
і через це не вступила в партію. 

Думала: якщо потраплю у лабети 
ворога, не витримаю тортур»

Варто знати 
Якщо купили 

неякісне    
У разі придбання товару не-

належної якості покупець має 
право вимагати пропорційного 
зменшення ціни або безоплат-
ного усунення недоліків товару 
в розумний строк, або відшко-
дування витрат на усунення 
недоліків товару.

Товар неналежної якості 
може підлягати обміну протя-
гом гарантійного строку, який 
зазначається в документах, 
котрі додаються до продук-
ції. У разі виявлення недоліків 
товару, які виникли протягом  
гарантійного терміну з вини 
виробника, покупець має пра-
во розірвати угоду і повернути 
кошти,  витрачені на покупку, 
замінити товар на такий самий 
або аналогічний.

Наявність недоліків або 
факт фальсифікації підтвер-
джується висновком експерти-
зи, яка має бути організована 
продавцем у триденний строк 
з дня одержання від споживача 
письмової згоди на цю дію.

Експертиза проводиться 
за рахунок продавця. Якщо  
експертизою доведено, що 
недоліки виникли внаслідок 
порушення споживачем вста-
новлених правил використан-
ня, зберігання чи транспорту-
вання, вимоги споживача не 
підлягають задоволенню, а 
споживач зобов’язаний відшко-
дувати продавцю витрати на 
проведення експертизи.

Заміна на такий самий то-
вар здійснюється негайно у 
разі його наявності, у разі пе-
ревірки якості товару – протя-
гом 14 днів, у разі відсутності  
товару – протягом 2 місяців з 
моменту подання заяви.

Недоліки товару, на які вка-
зує споживач, мають бути усу-
нуті протягом 14 днів з дати 
пред’явлення товару або за 
згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу спо-
живача на час ремонту йому 
надається (з доставкою) товар 
аналогічної марки.

За кожний день затримки 
виконання вимоги споживача 
сплачується неустойка у розмі-
рі 1 % від вартості товару.

При усуненні недоліків шля-
хом заміни комплектуючого 
виробу або складової частини 
товару, на які встановлено га-
рантійні строки, гарантійний 
строк на новий комплектуючий 
виріб і складову частину вира-
ховуються з дня видачі спожи-
вачеві товару після ремонту.

За захистом своїх прав спо-
живачам слід звертатися до 
регіональних підрозділів Дер-
жавної служби України з пи-
тань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів. 
Адреса головуправління Дер-
жпродспоживслужби в Кірово-
градській області – вул. Тараса 
Карпи, 84, м. Кропивницький; 
тел.: (0522)24 63 36, 24 63 39.

Такі звернення мають бути 
розлянуті протягом місяця.  
Якщо в цей термін неможливо 
вирішити питання, признача-
ється новий, який  не повинен 
перевищувати 45 днів.

Споживач для захисту сво-
їх прав може звернутися до 
суду за місцем проживання, 
місцем заподіяння шкоди чи 
виконання договору. Спожива-
чі звільняються від сплати су-
дового збору за позовами, які 
пов’язані з порушенням їхніх 
прав (ч. 3 ст. 22 ЗУ  «Про за-
хист прав споживачів» ).

(За матеріалами Головтер- 
управління юстиції у Кірово-
градській області)

5 березня 1953 року – день 
смерті Сталіна – у більшості 
людей, які народилися в СРСР,  
асоціюється з припиненням 
більшовицького терору проти 
народу. У цьому постійно пере-
конуємося і ми, кореспонденти 
«Нашої громади», спілкуючись 
з літніми селянами. Нам ще не 
довелося зустріти серед них ста-
ліністів. Коли запитуємо, як від-
реагували на смерть «вождя на-
родів», більшість відповідають, 
що не засмутилися, бо дуже вже 
багато сьорбнули лиха за його 
правління. Так, зокрема, кажуть 
ті, хто втратив рідних у голодо-
мори, хто сам ледь вижив тоді. 
Хоча, звісно, є й такі, які зізна-
ються: смерть генералісімуса 
сприйняли як велике горе – як і 
належить людям, світосприйнят-
тя котрих затьмарив культ особи 
вождя.                  

Того, що сумувала за Сталі-
ним у березні 1953-го, що й після 
того тривалий час вірила брех-
ливій пропаганді, не приховує і 
жителька Катеринівки ветеран 
педагогіки Таїсія Громова. Про 
це, а також про непрості стосун-
ки Таїсії Іванівни з КПРС автор 
цих рядків дізнався, поспілку-
вавшись з нею напередодні 65-ї 
річниці смерті найжорстокішого з 
радянських тиранів.

– У п’ятдесят третьому я 
закінчувала педагогічне учили-
ще в Майкопі, це в Адигеї, – при-
гадала Громова. –  Коли оголо-
сили про смерть Сталіна, усіх 
охопив сум. Я також журилася. 
Бо одурманена, як всі, була. Ми, 
студенти, траурні пов’язки носи-
ли.

Як зауважила Таїсія Іванівна 
далі, згодом вона зрозуміла, що 
об’єктивних причин глибоко лю-
бити більшовицьку владу у неї й 
не було.

– Мого діда по батьків-
ській лінії розкуркулили, – по-
яснила. – Він був із заможних 
кубанських козаків, розводив 
рисаків. До Сибіру його не ви-
слали тільки тому, що земляки 
заступилися. Дитинство я про-
вела в радгоспному бараці. 
Наша сім’я  мала корову. Тому 
нас зобов’язали здавати держа-
ві щороку 360 літрів молока, 40 
кіло м’яса,  ще й 700 карбован-
ців податку сплатити. Якось ми 
дізналися, що арештовано агро-
нома радгоспу, молодого чоло-
віка. Я та ще деякі діти за дору-
ченням батьків носили йому їжу 
в тюрму, яка знаходилася за 12 
кілометрів. Я не пригадую, щоб 
хтось із дорослих обурювався 
через те, що арештували неви-
нного. Мабуть, розцінювали це 
як прикру помилку, а у бороть-
бі з ворогами народу помилки 
вважалися цілком допустимими. 
Пам’ятаєте прислів’я, яке нібито 
полюбляв Сталін: «Ліс рубають 
– тріски летять»? Люди ж затур-
кані були, неграмотні. А як тяжко 
працювали в радгоспі! Ми, діти, 
– теж. Потім я зрозуміла, що то 
було рабство.

Пам’ятає Таїсія Громова й 
реакцію її тодішнього оточення 

на доповідь глави КПРС Хру-
щова «Про культ особи та його 
наслідки», виголошену у люто-
му 1956 року на  XX з’їзді партії. 
(Хрущов виступив проти «чужо-
го духові марксизму-ленінізму 
культу особи», поширення якого 
«призводило до серйозних хиб у 
нашій роботі». Усі порушення со-
ціалістичної законності Хрущов 
пов’язав з діями «банди Берії». 
Тепер ми усвідомлюємо повер-
ховість критики сталінських зло-
чинів у тій доповіді Хрущова. У 
ній засуджувалися лише зовніш-
ні прояви тоталітаризму («культ 
особи») та найжахливіші випад-
ки зловживання владою. Зага-
лом же політика КПРС на всіх 
етапах «соціалістичного і кому-
ністичного будівництва» визна-
валася правильною.)

– Коли відбувся XX з’їзд 
партії, я вчителювала у Вірменії, 
– розповіла Громова. –  Тамтеш-
ні люди не дуже повірили Хру-
щову. А дехто, зокрема вчителі, 
обурювалися його доповіддю: 
чому ж мовчав, коли Сталін жи-
вий був?

Далі Таїсія Громова пригада-
ла таку історію:

– Це було вже тоді, коли 
я, перебравшись з чоловіком в 
Україну, працювала у Грузькому. 
Я дізналася, що один з колег, 
вчитель хімії, відсидів десять 
років за антирадянську агітацію. 
Він мені розповідав, у чому кон-
кретно його звинуватили. Ось 
як це було. Він ішов з дружиною 
вулицею, і побачили вони чима-
лий портрет Сталіна. Дружина 
задивилася на вождя і впустила 
торбинку з яйцями. Чоловік жар-
тома дорікнув їй за це. Мовляв, 
не треба було так витріщатися. 
А хтось із перехожих це почув і 
доніс...

Розповіла Таїсія Іванівна і 
про те, чому не стала комуніст-
кою:

– У комсомолі можна було 
перебувати до 28 років. Далі 
найсвідоміші громадяни проси-
ли прийняти їх у комуністи. Я, 
коли мені виповнилося 28, теж 
задумалася над цим. І вирішила, 
що я – недостойна звання кому-
ніста. Мене стримувала така об-
ставина. Я, молода вчителька, 
дуже боялася болю. Лікувати 
зуба – це для мене були тортури. 
Одного разу я навіть стоматоло-
га штовхнула. Тим часом партія 

вчила, що кожен комуніст має 
бути готовим до найсуворіших 
випробувань. Тоді кожен знав, 
що молодогвардійці з гідністю 
витримали жорстокі катування. 
І мені думалося: якщо потраплю 
в лабети ворога і мене катува-
тимуть, не витримаю. Отакою 
наївною була.  Згодом моє став-
лення до партії змінилося. Я вже 
директором школи в Катеринівці 
була, коли до мене звернувся 
секретар парторганізації руд-
ника з пропозицією поповнити 
лави комуністів (у школі влас-
ного первинного осередку партії 
не було). Аргументи його були 
такі: директор школи має бути 
партійним. І секретар первинної, 

чоловік з початковою освітою,  
запропонував мені свою допо-
могу в підготовці до вступу. Від 
цього мене покоробило. Адже я 
добре знала історію, розбира-
лася в політиці, знала прізвища 
комуністичних лідерів усіх країн 
світу, деякі з них не так просто 
й вимовити. І мене, таку грамот-
ну та розвинену, зібралася вчи-
ти малоосвічена людина! Ні, не 
треба мені така партія! А оста-
точно я вирішила не вступати в 
КПРС, коли дізналася про ганеб-
ну поведінку керівників райкому. 
Я тоді була депутатом сільської 
ради, і якось після сесії голова 
колгоспу, теж депутат, розповів 
мені про такий випадок. Йому 
бюро райкому оголосило догану 
за те, що допустив нестачу про-
довольства у колгоспній коморі. 
А голова й не винен був у цьо-
му. Він вимушений був тривалий 
час годувати за рахунок колгоспу 
керівну верхівку райкому партії – 
у господарство регулярно при-
їздив райкомівський «бобик», 
який вимагалося завантажити 
провізією. Так би й тривало, 
якби не злодійкуватий колгосп-
ний комірник. Він вирішив: якщо 
райком бере безплатно харчі, то 
й йому, комірникові, можна. Про 
те, що комірник краде, дізна-
вся голова колгоспу і притиснув 
його.  Згодом в райком надійшла 
анонімка, в якій розповідалося, 
що в колгоспній коморі діється 
казна-що. При перевірці ці відо-
мості, як мовиться, підтверди-
лися. За це керівникові колгоспу 
бюро райкому і оголосило дога-
ну. Коли голова колгоспу про це 

мені розказав, я обурилася не 
тільки поведінкою райкомівсько-
го керівництва, а й тим, що він, 
керівник господарства і комуніст, 
промовчав. На це він мені відпо-
вів, що якби сказав на засіданні 
бюро правду про причину неста-
чі, то йому не догану оголосили 
б, а виключили б з партії і відпра-
вили б у тюрму. Я тоді подумала: 
отака в нас партія – «керівна і 
спрямовуюча сила радянського 
суспільства»!

Через якийсь час після того 
до мене, директора восьмирічки, 
приїхала представниця райкому, 
вона повідомила, що мене хо-
чуть представити до ордена, та 
у зв’язку із цим запропонувала, 

щоб я вступала до партії. Ще й 
пообіцяла підготувати мене до 
вступу. Я висловила нерозумін-
ня: невже головний критерій при 
відзначенні людей державними 
нагородами – партійність? А по-
тім ще й згадала про райкомів-
ського «бобика», який в колгосп 
за провізією їздить.  Представ-
ниця райкому дуже образилася 
на ці слова! Сказала мені, що 
я – недостойна посади директо-
ра школи, що мене викличуть в 
райком – «на бюро». Я відпові-
ла так: мовляв, викликайте, я не 
прийду, бо не належу до партії. 
«На бюро» мене так і не викли-
кали. Тільки й того, що завідучий 
райвно Стельмухов (порядна 
людина, толковий керівник) по-
радив утримуватися від їдких ви-
словлювань у бік райкому партії.     

Як розповіла Громова далі, 
дуже не сподобалися їй і ось які 
одкровення одного з районних 
чиновників:

– Він мені казав, що його 
батьки, як і я, – безпартійні.  Я 
слухала і думала: от ідіот, ти ж 
не знаєш, чому я не вступила в 
партію. Неприємно було слухати 
його вихваляння і про те, чому 
уник служби в армії. Адже я сво-
го сина провела в армію, хоча й 
без великої радості.    

За словами Таїсії Іванівни, 
через того чиновника вона й за-
лишила посаду директора шко-
ли. Її обурювали його накази на 
зразок: «До вас у школу їдуть 
перевіряючі, купіть для них ко-
ньячку п’ятизіркового».

Віктор ІВАНЕНКО



Про це писала 
 «Зоря комунізму»

Приємно усвідомлювати, 
що розповіді про людей 

викликають жвавий інтерес у на-
ших читачів. Дехто з них сам бе-
реться за перо, аби на сторінках 
газети сказати добре слово про 
своїх земляків. Ось якого листа 
отримала редакція «Нашої гро-
мади» від жительки Катеринівки 
Ольги Решетилової:

«Усім нам доводиться жити 
поряд із людьми добрими і зли-
ми, ввічливими і грубими, жадіб-
ними і щедрими. В цьому сенсі 
моїм дітям дуже пощастило – 
їхньою сусідкою є Лєна Голінко. 
Це людина неймовірної добро-
ти, людяності. Коли знаходиш-
ся поряд з нею, потрапляєш в 
атмосферу душевного тепла, 
доброти, сонячності. Вона дуже 
гарна господиня, в неї лад і в бу-
динку, і в дворі, і на городі. 

Дорога Лєночко, дай Боже 
тобі довгих і щасливих років жит-
тя, міцного здоров’я та достатку. 
Нехай тебе зігріває своїм теплом 
любов рідних і близьких – ти того 
варта.»

Звісно, редакцію зацікавила 
жінка, на чию адресу сказано 
такі гарні слова, і я напросився 
до неї в гості. На порозі мене зу-
стрів чоловік Олени Василівни 
Володимир Ілліч – як з’ясується, 
водій за професією, затятий ри-
балка і неабиякий жартівник. 
Наприклад, про свою роботу в  
Катеринівському кар’єрі в далекі 
сімдесяті він скаже: «Тоді в нас 
була така техніка, що не кожен 
без горілки міг на ній працювати, 
не те що сьогоднішні машини з 
кондиціонерами – лише натис-
кай кнопки».  

Того ранку я виявився не єди-
ним гостем Голінків. До них уже 
завітала Лілія Григорівна Три-
бой. З Оленою Василівною вона 
багато років працювала в Обо-
знівському психоневрологічному 
інтернаті – відтоді й дружать. 

– Лєна дуже добра людина, 
– сказала. – Коли  1993 року я 
прийшла працювати в інтернат, 
потрапила в її зміну, і вона вчила 
мене доглядати за хворими. По-
тім я ще перейняла в неї чимало 
кулінарних «секретів», хоч і сама 
готую непогано.

А Олена Василівна не вва-
жає, що володіє чимось таким, 

що робить приготовлені нею 
страви смачними. 

– Головне, – ділиться, – бра-
тися за роботу з гарним настро-
єм, тоді все вдаватиметься.

Її часто запрошували кухо-

варити на весіллях і ніхто ще 
не був розчарований чи неза-
доволений. Страви були такими 
смачними, що гості з’їдали за 
день усе, що готувалося на два.

– На ранок не залишалося 
нічого, – розповідає Олена Ва-
силівна, – тому терміново доку-
пляли продукти, заново варили 
й пекли, але встигали до того 
часу, поки люди прокинуться й 
прийдуть похмелятися.

Найбільше, каже, гості полюб- 
ляють її налисники. Намагаюся 
вивідати рецепт.

– Він дуже простий, – усмі-
хається жінка. – Берете літр мо-
лока, розбиваєте в нього п’ять 
яєць, додаєте п’ять жмень бо-
рошна, цукор і сіль за смаком. 
Все збиваєте. Старайтеся, щоб 
млинці випікалися тонкими й 
міцними. Для начинки можна 
використати сир, м’ясо, печінку, 
варення, тобто все, що душа за-

бажає.
Поки розмовляємо, на кух-

ні порядкує Володимир Ілліч – 
смажить рибу.

– Він теж непогано готує, – 
каже Олена Василівна про чоло-

віка. – Особливо вдається йому 
солянка, картопля в будь-якому 
варіанті, риба. Коли мої батьки 
хворіли, я їздила до них щодня  
в Панчеве, то він і куховарив, і 
корів доїв, яких у нас було дві.

Вони обоє з Панчевого, там і 
покохали одне в одного. 

– Володя вже працював у 
колгоспі водієм, тому на поба-
чення приносив мені шоколадки, 
– зізнається жінка. 

Чоловік, який чує нашу роз-
мову, жартує:

– Батько не пускав її до клу-
ба, поки вона не з’їсть шмат 
сала. 

– Не вірте йому, такого не 
було! – каже Олена Василівна і 
пояснює: – Ми із сестрою були 
такі худющі, що мама нас за-
вжди просила їсти більше.

Володимир Ілліч приносить 
тарілку ще гарячих смажених 
карасиків. Припрошує всіх спро-

бувати. Сам він не взяв собі жод-
ного. Пояснив:

– Я люблю процес ловлі, а 
їсти – не дуже. Хіба що рибні 
котлети. З великої рибини зні-
маю філе, двічі пропускаю через 

м’ясорубку, щоб кісточки всі пе-
ремололися, додаю цибулі, пер-
цю, солі, яйце.

Найбільша рибина, піймана 
ним торік, затягнула на одинад-
цять з половиною кілограми.

– Мої хлопці – всі рибалки, – 
додає Олена Василівна. «Хлоп-
ці» – окрім чоловіка, двоє синів 
і внук Ваня. – У вихідні Вані вда-
лося впіймати плітку і карася, то 
він почувався дуже щасливим.

Нарешті запитую про сусі-
дів. Моїм новим знайомим є 
що розповісти. Колись любили 
всі роботи виконувати гуртом – 
садили картоплю, допомагали 
мазати нову хату. Вони й зараз 
живуть дружно: комусь треба на 
кілька днів поїхати із села – сусі-
ди приглянуть за господарством. 
Прийдуть на допомогу й коли 
трапиться біда.

– Сьомого вересня позами-
нулого року мені зробили опе-

рацію, а двадцять восьмого ве-
ресня померла моя мама, то всі 
жителі нашої вулиці не залиши-
лися байдужими, допомагали, 
хто як міг, – розповідає Олена 
Василівна. – Особливо я вдячна 
моїм кумам Галі Завіні, Марусі 
Раці, Ліді Смірницькій та сусідам 
Олі Романовій і Валі Ткаченко, 
які підтримували мене після опе-
рації. Відмітьте й Любов Семе-
нівну Самусенко – дуже надійна 
й добра сусідка, завжди виручає 
нас, а ми – її.

Іду знайомитися із Любов’ю 
Семенівною, садиба якої через 
паркан. Їй уже дев’яносто чоти-
ри, але ще порається по госпо-
дарству. На запитання, де випа-
ло трудитися, відповіла:

– Усюди – і в колгоспі, і на за-
воді м’ясо-кісткового борошна. 
На заводі дев’ятнадцять років 
як один день відпрацювала. Не 
легко було, але куди дінешся.

Про своїх сусідів – Олену 
Василівну і Володимира Ілліча – 
каже, що кращих сусідів і бажати 
не варто.

– З ними живеться легко, – 
додала на закінчення жінка. 

Потішила вона й мене, зазна-

чивши, що дуже любить читати 
«Нашу громаду» і щоп’ятниці че-
кає, коли її вкинуть до поштової 
скриньки…

Сергій ЧОРНИЙ

На знімках: О. Голінко – 
молодий кулінар; з чоловіком 

Володимиром Іллічем; сусідка 
Л. С. Самусенко
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З книжками – в поле
Роботу володимирівської бі-

бліотекарки Марії Тарнавської 
описала «Зоря комунізму» у ви-
пуску за 19 серпня 1972 року.
Розповідається, що Марія Іва-
нівна часто виїздить в поле, 
до ферм, де пропонує колгосп-
никам новинки літератури. А 
на току під час жнив вона об-
ладнала фотовиставку «Рубежі 
п’ятирічки».  

Продали вино дітям
Про неподобства у сфері 

продажу алкоголю та тютюну 
розповідається у замітці «До 
чого призводять порушення», 
надрукованій у районній газеті 
за 3 лютого 1973 року.  Нази-
ваються прізвища працівниць 
катеринівського та обознівсько-
го магазинів, які продали вино 
і сигарети неповнолітнім хлоп-
цям. Повідомляється, що кожну 
трудівницю прилавка оштра-
фовано на 50 карбованців. За-
значається, що, мабуть, про 
їхні протизаконні вчинки ніхто 
й не дізнався б, якби хлопчаки 
під впливом винця не нароби-
ли шкоди. Вони забралися в 
колгоспний зимівник бджіл, від-

крили вулики і повипускали рої. 
Прізвища бешкетників назива-
ються також.  

Вимагали, щоб стриг 
майстер

Претензії до райпобуткомбі-
нату висловив голова профко-
му рудника вогнетривких глин 
П. Громов у дописі до «Зорі 
комунізму», який опубліковано 
у номері за 1 грудня 1973 року. 
Ідеться про те, що працівники 
рудника (які достроково викона-
ли план!) незадоволені якістю 
роботи перукаря у Катеринівці. 
Вказувалося, що той перукар  – 
всього лише учень в райпобут-
комбінаті. Вимагалося направи-
ти в Катеринівку справжнього 
спеціаліста.

Стрибок вчителя 
Про підсумки обласних зма-

гань з багатоборства за норма-
тивами ГПО повідомила район-
ка в номері за 10 серпня 1974 
року. У статті «До нових спор-
тивних перемог» згадується і 
Катеринівська школа. Василь 
Бордіян, вчитель цієї школи,  
показав найкращий результат у 
стрибках у висоту – 1,8 метра.

«Кращих сусідів 
 і бажати не варто» 

Картини, що додають позитиву
Якщо хочете, щоб у вашо-

му будинку панували щастя, 
оптимізм і душевний підйом, 
не варто розвішувати картини 
або репродукції із зображенням 
старих чоловіків і жінок. Не має 
значення, наскільки добре вони 
намальовані, наскільки харак-
терні їхні обличчя і т. п. – карти-
ни чоловіків і жінок, що зів’яли, і 
взагалі сумні обличчя не несуть 
у собі позитивного заряду.

Картини злих тварин теж 
притягують ворожу енергію. Ти-
гри, леви, леопарди, пантери і 
їм подібні не повинні знаходи-
тися в будинку. Це тварини хижі, 
загрозливі, і створювана ними 
енергія притягує в дім небезпеку.

Найкращими картинами є 
пейзажі. Завжди багаті люди 
прикрашали своє житло чудови-
ми картинами гір з водопадами і 

річками. Ці пейзажі, як правило, 
мають стратегічну мету підтрим-
ки сім’ї. Картини гір, наприклад, 
завжди висять за інкрустованим 
кріслом патріарха, тому патріарх 
завжди має належну підтримку.

Прикрашайте свій будинок 
картинами із символами щасли-
вого успіху, такими як фрукти і 
квіти. Дуже популярний персик, 
оскільки це символ надзвичайно 
міцного здоров’я, що гарантує 

довголіття. Півонія є символом 
шлюбу і кохання.

Третя категорія картин хоро-
шого успіху – це релігійні карти-
ни. Картини з божествами і цита-
ти з Біблії або інших священних 
книг вважаються священними 
об’єктами, які приносять доро-
гоцінне благословення в дім. Не 
має значення, до якої релігії ви 
належите, – якщо ви принесете 
в свій дім релігійну картину і ста-
витиметеся до неї з належною 
пошаною, вона створить в домі 
атмосферу гарного настрою.

Окрім зображень богів і свя-
тих, у багатьох релігіях існує 
мистецтво каліграфічного за-
пису мантр і молитов. Вони теж 
працюють як символи доброго 
успіху, і якщо у вашій релігії вони 
є, радимо розмістити їх у вашо-
му домі.

Жувальна гумка. Прикла-
діть пакет з льодом до забрудне-
ної ділянки, щоб «заморозити» 
жуйку, і видаліть її шпателем.

 Чай і кава. Висушіть пляму 
паперовим рушником, вспіньте і 
нанесіть миючий засіб на пляму, 
після висихання піни проведіть 
очищення м’якою щіткою. При 
необхідності промийте чистою 
водою, а надлишок вологи вису-

шіть серветками.
 Біле вино. Обробіть пляму 

розчином з ¾ частин метилово-
го спирту і ¼ частини води, про-
сушіть серветками. Потім нане-
сіть піну м’якого миючого засобу, 
просушіть.

 Червоне вино. Відразу ж 
промокніть рідину серветками 
і посипте забруднену ділянку 
сіллю. Після того, як сіль вбере 

вино а тканина висохне, аку-
ратно очистіть її м’якою щіткою. 
При необхідності замийте піною 
м’якого миючого засобу, промий-
те водою, просушіть надлишок 
вологи серветками.

 Фруктовий сік. Нанесіть 
на пляму розчин з суміші оцту 
і аміаку, промокніть надлишок 
вологи, потім обробіть ділянку 
чистою водою, просушіть сер-
ветками.

Видаляємо плями на диванах



Жителька Катеринівки Оле-
на Киянченко з’явилася на світ 
в особливий день – 29 лютого. 
Як же вона відзначає день наро-
дження в такі, як нинішній, – не 
високосні роки? Невже чекатиме 
2020-го, в якому буде 29 лютого?  
З цими запитаннями кореспон-
дент «Нашої громади» звернув-
ся до Олени.      

Насамперед вона розповіла 
ось що:

– Знаю від мами, що вона, 
коли я з’явилася на світ, дуже 
занепокоїлася датою мого на-
родження. Мати просила лікаря 
написати, що я народилася або 
28 лютого, або 1 березня. Лікар 
відповів, що напише так, як воно 
є насправді. І дотримав слова.

Далі Олена Киянченко по-
відомила, що не вірить у забо-
бони, пов’язані з 29 лютого,  а 
відзначає день народження у 
невисокосні роки по-різному – і 
28 лютого, і 1 березня. Розмова 
кореспондента «Нашої грома-
ди» відбулася на початку другої 
декади лютого, на той час Оле-
на Киянченко ще не визначила 

день святкування на нинішній 
рік.  

І  хоча Олена Олександрівна 
й не вірить у містику, її, як здало-
ся автору цих рядків, все ж цікав-
лять люди, які теж народилися 
29 лютого.  

– Знаю Марину з Олексіївки, 

вона хлопчика народила в цей 
день, – сказала Олена Киянчен-
ко.

Поспілкувався на цю тему ко-
респондент «Нашої громади» і 
зі Світланою Ніколаєнко з Воло-
димирівки, онук якої з’явився на 
світ 29 лютого 2016 року.

– Коли народився Владик, 
ми, родина, одразу кинулися 
з’ясовувати, що це означає: на-
родитися 29 лютого,  – прига-
дала Світлана Ніколаєнко.  – І 
з’ясували, що в цей день наро-
дилося багато видатних людей. 
Владик  рано почав ходити, роз-
мовляти. Він уже віршики знає –  
про «Мишку косолапого» і тому 
подібні. А бачили б ви, як Владик 
танцює! Улюблений його артист 
– Дзідзьо. Владику дуже подоба-
ється його «Сара» та «Павук». 
Як почує ці пісеньки, одразу – 
танцювати. Хороший хлопчик 
росте.

Що ж стосується святкувань 
Владикових днів народження, 
Світлана Ніколаєнко каже:

– Якщо рік  – не високосний, 
таким, як Владик, треба відзна-
чати день народження 1 берез-
ня. Раніш  – не  можна.

Іван КІНДРАТЕНКО

Суп із сочевицею
1 л води, 150 г сочевиці, 1/2 

кореня селери, по 1 морквині,  
болгарській перчині і цибулині, 
2-3 зубчики часнику, 2 ст. л. 
олії, 1 ст. л. томатної пасти, 
по 0,5 ч. л. цукру, сешеного 
чебрецю і меленого перцю, 1 
лавровий листок, сіль і зелень 
за смаком.

Сочевицю замочити на 2 
год. Овочі очистити. Цибулю і 
часник дрібно нарізати, селеру, 
моркву і болгарський перець 
нарізати кубиками. У казанку 
розігріти олію і пасерувати ово-
чі 5 хв. Ввести томатну пасту, 
200 мл води і цукор, перемі-
шати і готувати ще 3 хв. з мо-
менту закипання. Всипати до 
овочів сочевицю, влити ще 800 
мл води і варити до готовнос-
ті сочевиці (30 хв.). За 5 хв. до 
кінця приготування приправити 
суп перцем, лавровим листом 
і чебрецем, посолити за сма-
ком. Подавати, прикрасивши 
зеленню.

Шпроти 
по-домашньому

1 кг свіжомороженої мойви, 
1 скл. окропу, 5 ч. л. чорного 
листового чаю, 1/2 скл. олії, 2 
ч. л. солі, лавровий лист, пе-
рець горошком, цибулеве луш-
пиння. 

Заварити міцний чай з про-
митим цибулевим лушпинням 
і процідити. Мойву розморози-
ти,  випатрати, видалити голо-
ви і промити. Викласти мойву 
у форму (наприклад, у гусят-
ницю) щільно спинками вгору. 
Зєднати олію з чаєм, додати 
сіль, подрібнений лавровий 
лист, перець, перемішати і за-
лити мойву. Накрити форму 
кришкою і готувати в духовці 1 
год. при 170°С.

Львівський сирник  
0,7 кг домашнього сиру, 5 

яєць, 150 г цукру, 120 г вершко-
вого масла, 100 г родзинок, це-
дра 1 лимона, по 1 ст. л. манки 
і кукурудзяного крохмалю. Гла-
зур: 65 г чорного шоколаду, 3 
ст. л. молока.

Родзинки промити, залити 
гарячою водою на 15-20 хв. і 
обсушити. Сир протерти через 
сито і збити з цукром. Продо-
вжуючи збивати, по одному 
ввести яйця. Всипати родзинки, 
крохмаль, манку і цедру, пере-
мішати. Вискласти в отриману 
масу 100 г м’якого вершкового 
масла, знову перемішати. Фор-
му змастити маслом, що зали-
шилося, викласти туди сирну 
масу і запікати в духоці 30-40 
хв. при 180°С. Сирник остудити 
і дістати з форми. Для глазурі 
молоко і шматочки шоколаду 
прогріти, помішуючи, до його 
розчинення. Полити сирник 
шоколадом і залишити в холо-
дильнику до застигання.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

2  березня – сприятливий час 
для активної діяльності, початку 
нової справи, нових знайомств. 
Але можете зациклитися на не 
дуже важливих подіях, що зава-
дить вам розкритися повністю.  

3 березня – час відпочинку 
від напружених і активних дій на-
передодні. Якщо вам присниться 
тривожний сон, це сигнал про 

те, що ви так і не розслабилися 
і постійно переживаєте через 
дріб’язкові події.  

4 березня – сьогодні відсту-
пають навіть хронічні хвороби.
Сприятливими будуть проце-
дури, спрямовані на лікування 
безпліддя та імпотенції. У трену-
ваннях і оздоровчих програмах 
можна зробити паузу. Небезпеч-
но вживати зайвого (алкоголь, 
їжа). Велика ймовірність травм.   

5 березня – сновидіння слід 

сприймати як відображення 
того, ким ви є в даний момент. 
Якщо правильно пояснити сим-
воли сновидіння, можна зрозумі-
ти, над чим вам варто попрацю-
вати . 

6 березня – сьогодні треба 
спочатку добре подумати, перш 
ніж щось зробити. Якщо зараз 
ви будете думати тільки про свої 
егоїстичні потреби, то не дивуй-
теся, коли через кілька днів усі 
виявляться байдужими до вас.  

7 березня – ідеальний день 
для укладення шлюбу для тих, 
хто впевнений у своїх стосунках. 
Не рекомендується укладати 
шлюб людям із сильною соці-
альною орієнтацією.  

8 березня – можливі вну-
трішня боязкість, сумніви в за-
втрашньому дні, емоційна не-
стабільність. Потребуватимете 
постійної уваги до себе: любові 
оточуючих, особистих похвал 
тощо. 

Синдром розбитого 
серця  

За даними американських 
учених, синдром «розбитого» 
серця може виникати при стре-
совому або вкрай емоційному 
стані, наприклад, при розлучен-
ні, смерті близької людини. Його 
симптоми вкрай схожі з такими 
при інфаркті міокарда. 

Основна причина розвитку 
даної патології детально не ви-
вчена, однак вважається, що 
нею може бути інтенсивний ви-
кид адреналіну та інших гормо-
нів стресу, які мають шкідливий 
вплив на серце. В результаті ви-
никають такі симптоми, як біль у 
грудях і утруднене дихання, що 

також характерні для інфаркту 
міокарда. Синдром «розбитого» 
серця часто виникає в осіб у віці 
старше 50 років, переважно у жі-
нок, хоча також може виникати і у 
молодих людей.

За словами вчених, наслідки 
синдрому «розбитого» серця, як 
правило, оборотні, якщо не від-
булося тривалого впливу на сер-
цевий м’яз. У більшості пацієнтів, 
які перенесли дану патологію, 
серцева діяльність відновлюєть-
ся протягом короткого періоду 
часу. Проте вчені попереджа-
ють, що симптоми, які супрово-
джують такий синдром, схожі з 
такими, що виникають при роз-
витку інфаркту міокарда, тому у 
разі виникнення болю в грудях і 
утрудненого дихання слід негай-
но звернутися до лікаря.

Чи шкідлива 
«швидка» локшина?
З чого роблять локшину 

швидкого приготування? Одні 
кажуть, що вона шкідлива, 
інші – навпаки. Кому вірити?

Локшину швидкого приготу-
вання готують з води і борошна 
з високим вмістом білка. Перед 
упакуванням готову локшину 
пропарюють і обсмажують. 

Упаковка «швидкої» лок-
шини зазвичай містить брусок 
самої локшини і один-два-три 
маленьких пакетики зі спеція-
ми та іншими добавками. Ось в 
маленьких пакетиках – основне 
зло. У приправи додані різні під-
силювачі смаку, такі як глютамат 
натрію та інші. А сама локшина, 
хоч і містить розпушувачі для тіс-

та, не така вже й шкідлива. Це 
всього лише локшина, обсмаже-
на за спеціальною технологією 
так, щоб з неї вийшла вода. Але 
нею теж краще не зловживати. 
Якщо ви переживаєте за власне 
здоров’я, краще візьміть з собою 
на роботу або в поїздку нату-
ральний перекус – яблуко, горі-
хи, сухофрукти.

Ускладнення після кору
Після захворювання на кір у 

дітей можуть виникати усклад-
нення. До основних  відносяться 
запалення середнього вуха або 
отит, запалення соскоподібного 
відростка скроневої кістки або 
мастоїдит, бронхопневмонія, за-
палення лімфовузлів на шиї, ла-
рингіт та енцефаліт.

Ваше здоров’я 

Не чекаючи 2020-го

Можна стверджувати, що 
людство, зважаючи на постійні 
війни й теракти, змінюється не 
в кращий бік, а ось тваринний 
світ в цьому плані радує, адже 
маємо немало прикладів, коли 
собака мирно живе з одвічним 
своїм ворогом кішкою, а кішка 
– з мишею і  т. д. У господар-
стві жителів Катеринівки Любо-
ві та Василя Майстренків  є кіт, 
який відмінно справляється з 
обов’язками квочки, а курчата 
для нього – найрідніші істоти.

– Добрішого кота, ніж наш 
Рудольф, знайти, мабуть, не-
можливо, – розповіла Любов 
Григорівна. – Коли вилуплю-
ються курчата, він їх облизує 
й зігріває своїм теплом. Курча-
та звикають і  не відходять від 
нього, буває, сплять разом. А 
ще курчатам дуже подобається 
стрибати на Рудольфа, клювати 
його, на що він реагує дуже по-
блажливо.

Кота назвали Рудольфом 
тому, що він, по-перше, рудої 
масті, а, по-друге, кличка його 
матері – Рудя.

На знімку: Рудольф зі свої-
ми підопічними. Фото зроблено 
влітку минулого року. 

Замість квочки Трохи гумору
Пацієнт подає лікарю 

п’ятдесятигривневу банкноту і 
каже:

– Величезна вам подяка, лі-
карю!

Лікар, скоса поглядаючи на 
купюру:

– Не перебільшуйте, не така 
вже вона величезна.

* * *
Відвідувач запитує в лікаря:
– Лікарю, а чи правда, що від 

моркви поліпшується зір?
– Правда. Ви коли-небудь ба-

чили зайця в окулярах?
* * *

Лікар слухає пацієнта й 
пpиказує:

– Добре… добре…
– А що добре, лікарю? – за-

питує пацієнт.
– Добре, що в мене такого не-

має.
* * * 

– Лікарю, ви знову не той зуб 
рвете!

– Не може бути! Це вже 

останній!
* * *

Медсестра в операційній:
– Лікарю, ми його втрачаємо!
Лікар:
– Не варто хвилюватися, у 

нас таких ще повна палата!
Пацієнт перед операцією:

– Лікарю, я вмру?
Лікар подивився на нього ско-

са:
– Ну що ви, нас за це так сва-

рять!


