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влади в Україні є народ.
                                    Стаття 5 Конституції України

 ГРОМАДА

Маленька, але продуктивна

«Щоб жінка біля тебе  
почувалася щасливою»

Зі святом, любі жінки!

Дорогі жінки! Сердечно ві-
таємо вас з прекрасним святом 
–  Міжнародним жіночим днем. 

Своїми чарівністю, добро-
тою, чуйністю ви прикрашаєте 
світ, наповнюєте його теплом і 
добром. Своїми інтелектом і на-

полегливістю ви робите його до-
сконалим і справедливим.

Ви і вдома підтримуєте зати-
шок, і на роботі встигаєте, і гро-
мадська діяльність вам по плечу. 
Захоплюємося вами!    

Бажаємо вам і вашим роди-

нам здоров’я, добра, щастя, лю-
бові. Хай і надалі вашими талан-
тами та працею  примножуються 
слава, багатство і краса України.

Нехай вам усе вдається! 
Працівники ПАТ «Кірово-

градське рудоуправління»

  – Жінки – це все, ми без них 
– нуль, –  так почав житель Воло-
димирівки Юрій Цюпка.  – Утім,  
вони без нас – так само.

Що ж до подарунків, Юрій 
Вікторович сказав, що чолові-
ки мають обдаровувати дру-
жин щодня – турботою, ласкою, 
любов’ю.  

– Щоб жінка біля тебе по-
чувалася щасливою, – пояснив 
Цюпка.

За словами Юрія, він не на-
лежить до тих чоловіків, які раз у 
рік, на жіноче свято, звільняють 
дружин від домашньої роботи.

– Допомагаю своїй Валі за-
вжди, – запевнив Юрій Цюпка.

Отже, для його дружини 8 Бе-
резня – звичайнісінький день?

– Ні, – відповів Юрій. – У цей 
день я роблю для Валі трохи 
більше, ніж в інші.     

А от Олександр Сіряк, жи-
тель Олексіївки, каже, що готу-
ється до 8 Березня завжди за-

здалегідь. Він переконаний, що 
дарувати на таке свято каструлі 
та сковорідки  – не годиться.

– Найкращий подарунок жін-
ці, дівчині – це прикраса, – каже. 
– Звісно, на кожне свято не вихо-
дить порадувати дружину юве-
лірним виробом. Але нинішнього 
року я купив Валі, це моя дружи-
на, золотий ланцюжок.

Як розповів Олександр далі, 
не за горами той час, коли  йому 
доведеться вітати з 8 Березня 
ще й доньку. Поки ж Златі, яку 
він називає принцесою, – всього 
лише півтора року.

За словами Олександра Сі-
ряка, він не чекає Міжнародно-
го жіночого дня, щоб допомогти 
дружині по господарству.

– І прибираю, і посуд мию, – 
розповів чоловік. – Можу й  їсти 
приготувати. Найкраще з усіх 
страв у мене виходить яєчня з 
ковбасою.

Житель Олексіївки Владис-

лав Тітко, хоч йому лише і вісім 
років, теж  знає, що до чоловічих 
обов’язків належить вітати жіно-
цтво з 8 Березня.  

– До цього мене привчив 
тато, – сказав другокласник. – 
Вітаємо маму, бабусь. Даруємо 
квіти. Бабуся Валя в одному 
будинку з нами живе. А бабуся 
Свєта – в місті, до неї якщо не 
їдемо, то телефонуємо. Тато, 
буває, на 8 Березня пече торт. 
Я йому допомагаю. А в школі ми 
якраз вивчили пісню про маму. 
Заспіваю її мамі на свято.

Закінчення на стор. 2

Буде вакцина від кору

Перебоїв з газом не буде

Відновлять аеропорт

Конкурс для села

Найближчим часом Кірово-
градщина отримає 7 тисяч доз 
вакцини від кору, паротиту та 
краснухи. Вакцинація місцевих 
дітей відбудеться до кінця бе-
резня. 

Про це повідомляється на 
сайті облдержадміністрації.

Там же наголошується, що 
специфічного лікування від кору 

немає, проте захворюванню 
можна запобігти вакцинаціями. 
Згідно з українським календа-
рем профілактичних щеплень, 
першу вакцинацію роблять дити-
ні у 12 місяців, другу – у 6 років. 
Міністерство охорони здоров’я 
закликає народ подбати про ще-
плення дітей відповідно до цього 
календаря.

Кризовий комітет при Мініс-
терстві енергетики та вугільної 
промисловості ухвалив рішення 
щодо завершення заходів з еко-
номії газу. Відтепер усі спожива-
чі газу можуть використовувати 

його в необхідних обсягах. Як 
відомо, тимчасове обмеження 
споживання газу було введене 
через відмову Російської феде-
рації поставляти газ Україні.

Розпочався прийом заявок 
для участі в IIІ Всеукраїнському 
конкурсі «Неймовірні села Укра-
їни 2018», повідомляє департа-
мент агропромислового розви-
тку Кіровоградської ОДА. Його 
головною метою є сприяння 
взаємодії дрібного і середнього 
бізнесу та органів державного 
управління на селі для підтрим-
ки розвитку сільських територій 

і громад, популяризація життя в 
селі, збереження історико-куль-
турної спадщини українського 
села. Відбір сіл-конкурсантів 
проходитиме в 2 етапи: з 2 бе-
резня по 30 квітня і  з 7 по 20 
травня. Села-претенденти на 
участь у конкурсі мають запо-
внити анкету та надіслати її на 
електронну пошту agroportal.
ua@gmail.com.

У Кропивницькому відбулась 
нарада щодо відновлення та 
повноцінного використання міс-
цевого аеропорту. За словами 

представників влади, позиція Ка-
бінету Міністрів України та Пре-
зидента України – повною мірою 
використовувати Кропивницький 
аеропорт. Тим більше, що для 
цього є всі передумови, зокрема 
професійні кадри. Одним із пер-
шочергових завдань є віднов-
лення злітно-посадкової смуги. 
Необхідно також привести до на-
лежного стану 1300 метрів смуги 
для учбово-тренувальних захо-
дів та збільшити робочу ділянку 
смуги з 1600 до 2100 метрів.

Портрет Шевченка є в кожній укра-
їнській школі. Більшість з них, навіть 
якщо намальовані олією на полотні, 
не становлять художньої цінності. 
Це – звичайнісінькі копії знаменитих 
картин. До таких належить і копія 
полотна Івана Крамського «Портрет 
поета і художника Тараса Григоро-
вича Шевченка», яка зберігається в 
Олексіївській школі (оригінал висить 
у Третяковській галереї в Москві –  на 
знімку). І все ж ця копія – не рядовий 
екземпляр. Незвичайною вона стала 
завдяки любові, з якою її бережуть кілька десятиліть.   

Як розповіла директор Олексіївської школи Вікторія Токар, 
Шевченковий портрет дістався їй від баби (по матері)  – Анни 
Григорівни Сорокоум.

Закінчення на стор. 3

9 і 10 березня – шевченківські дні
Портрет Кобзаря, який 

подарувала бабуся  

Як порадувати жінок у їхній день? – ось що кожного року 
перед 8 Березня непокоїть сильну стать. На цю тему кореспон-
денти «Нашої громади» напередодні жіночого свята поспілку-
валися з деякими з місцевих чоловіків. 

У центрі Катеринівки боротися зі сніговими заметами допомага-
ла снігоприбиральна міні-машина. Придбало її ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління». Техніка працює безвідмовно, якісно і продуктивно.



Про це писала «Зоря комунізму»
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Володимир Кухта: Кожен квадратний метр 
землі має служити інтересам громади

За те, що не забули   
Зворушливий лист опубліко-

вано в «Зорі комунізму» за 6 січ-
ня 1973 року: «Мені 34 роки. 14 з 
них я прикута до ліжка – хворію. 
Мабуть, не варто говорити, що 
все це значить, коли навіть уяви-
ти себе не можеш у колі трудів-
ників. Та про мене не забувають. 
Ось і цього разу. Прийшли при-
вітати з Новим роком учні Олек-
сіївської восьмирічної школи на 
чолі з вчителькою Юлією Григо-
рівною Коваленко. Спасибі вам, 
дорогі. В.Шиян».

Рятували свинарство   
«Стан справ на свинофермі 

останнім часом непокоїв і парт-
ком, і правління господарства».   
Так починається замітка «На пе-
реднім краї», опублікована в ра-
йонній газеті за 6 січня 1973 року. 

Як пояснюється далі, «люди, 
яким довірили цю ділянку, вия-
вилися недобросовісними, вони 
занедбали тварин і приміщен-
ня», тому партком і правління 
постановили направити на фер-
му сумлінних працівників, в тому 
числі Марію Удод (її призначили 
завідувачкою) та Марію Ткачен-
ко. Розповідається, що новий 
персонал за місяць навів лад на 
фермі. «Узимку ферми – найвід-
повідальніша в колгоспі ділянка 
роботи»,  – підкреслюється у за-
мітці.

 До 29-ї річниці визволення  
Про слідопитів, учнів Воло-

димирівської школи, ідеться у 
статті «Сини різних народів», 
надрукованій у «Зорі комунізму» 
за 6 січня 1973 року (автор – ди-
ректор школи П.Куліш). Повідо-

мляється: учні встановили осо-
би 16 невідомих раніш загиблих 
червоноармійців, які визволяли 
Володимирівку, листуються з 
їхніми рідними. «Листуємося 
й з підполковником у відставці 
Костянтином Івановичем Тимо- 
шенком, який при визволен-
ні Володимирівки командував 
мінометним взводом, та нині 
проживає у Миколаєві», –  за-
значається у статті. Наголошу-
ється, що у визволенні села бра-
ли участь представники різних 
народів. Приурочено публікацію 
29-й річниці вигнання окупантів з 
Кіровоградського району.

Слово про дядю Васю 
«Немолода вже людина Ва-

силь Данилович Куйда – йому 
скоро п’ятдесят». Це – перше 
речення замітки «З молодечою 

енергією», опублікованої у «Зорі 
комунізму» за 6 січня 1973 року. 
Очевидно, її авторові на той 
часу було не більше двадцяти, 
якщо записав героя свого твору 
у старики. «А погляньте, як до-
бре він справляється з обліком 
у другій комплексній бригаді в 
колгоспі імені Горького, – захо-
плюється автор. – Дядя Вася, як 
його любовно називають хлібо-
роби, бере активну участь у ре-
візіях. Це одне його громадське 
навантаження. А ще він – на-
родний засідатель у районному 
суді». Також розповідається, що 
Василь Данилович – палкий про-
пагандист радянських законів: як 
тільки уряд видав постанову про 
посилення боротьби з пияцтвом  
– ознайомив з цим документом 
односельців.      

Варто знати 
Соціальна допомога 

– за місцем 
проживання   

Виконавчий комітет Катери-
нівської сільської ради затвер-
див положення «Про надання 
соціальної допомоги вдома».

Соціальна послуга догля-
ду вдома – це комплекс захо-
дів, що здійснюються за міс-
цем проживання отримувача 
соціальної послуги протягом 
робочого дня суб’єкта, що на-
дає соціальну послугу догляду 
вдома, який спрямований на 
створення  умов забезпечення 
життєдіяльності осіб, які част-
ково або повністю втратили/
не набули здатності до само-
обслуговування та опинилися 
в складних життєвих обстави-
нах.

Рішення про надання со-
ціальної послуги догляду вдо-
ма чи відмову у її наданні 
приймається комісією органу 
місцевого самоврядування, 
що надає соціальну послугу, 
протягом 14 календарних днів 
з моменту звернення (подачі 
заяви). Рішення приймається 
з урахуванням ступеня індиві-
дуальних потреб отримувача 
соціальної послуги.

Суб’єкт, що надає соціальну 
послугу, може відмовити отри-
мувачеві у її наданні, якщо він 
не здатний задовольнити інди-
відуальні потреби отримувача 
соціальної послуги.

Основні заходи, що склада-
ють зміст соціальної послуги 
догляду вдома, передбачають: 
допомогу у веденні домашньо-
го господарства – закупівлю та 
доставку продуктів харчування, 
ліків та інших товарів, допомо-
гу у приготуванні їжі, допомогу 
у прибиранні житла, дрібний 
ремонт одягу, взуття; надання 
інформації з питань соціаль-
ного захисту населення; допо-
могу в оформленні документів, 
внесення платежів; допомогу 
в організації взаємодії з інши-
ми фахівцями та службами – 
виклик лікаря, транспортних 
служб, відвідування хворих у 
закладах охорони здоров’я; 
психологічну підтримку – бесі-
ди, спілкування, мотивацію до 
активності.

Підставою для припинення 
надання послуги догляду вдо-
ма є: відмова отримувача со-
ціальної послуги та/або його 
законного представника від 
отримання соціальної послуги 
догляду вдома; направлення 
отримувача соціальної послу-
ги до стаціонарної інтернатної 
установи або закладу, інших 
установ або закладів постій-
ного перебування; зміна місця 
проживання отримувача со-
ціальної послуги; невиконан-
ня вимог одержання соціаль-
ної послуги догляду вдома та 
письмового попередження про 
можливість відмови у її надан-
ні; наявність медичних проти-
показань для надання соці-
альної послуги догляду вдома; 
поліпшення стану здоров’я 
(наявність медичного висновку 
про здатність до самообслуго-
вування, потребу в постійній 
сторонній допомозі) або за ре-
зультатами визначення індиві-
дуальних потреб; закінчення 
строку дії договору на надання 
послуги догляду вдома; смерть 
отримувача послуги; ліквідація 
суб’єкта надання соціальної 
послуги; наявність родичів, які 
проживають в одній терито-
ріальні одиниці або в межах 
територіальної громади, та ма-
ють можливість доглядати за 
заявником.

– Відразу після прийняття 
урядом розпорядження в Кате-
ринівській сільській раді розпо-
чалася підготовка до прийому 
державних земельних ділянок. 
Уже другого лютого фахівці Го-
ловного управління Держгеока-
дастру в Кіровоградській області  
обстежили землі сільськогоспо-
дарського призначення держав-
ної власності, що знаходяться 
на території нашої об’єднаної 
громади. При цьому вони зазна-
чили, що до комунальної влас-
ності територіальної громади 
не передаватимуться землі під 
лісосмугами, польовими дорога-
ми та господарськими шляхами. 
Головний аргумент – нібито гро-
мада не забезпечить контролю 
за їх використанням. Це супере- 
чило не тільки згаданому роз-
порядженню уряду, а й частині 
2 статті 22 Земельного кодексу, 
де чітко зазначається, що до 
земель сільськогосподарського 
призначення належать сільсько-
господарські угіддя (рілля, ба-
гаторічні насадження, сіножаті, 
пасовища та перелоги), а також 
несільськогосподарські угіддя 
(господарські шляхи, прогони, 
полезахисні лісосмуги і т. д.). 
Тому мені як депутату район-
ної ради довелося звернутися 
за роз’ясненням до Головного 
управління Держгеокадастру. У 
відповіді, що надійшла за тиж-
день, про жодні винятки вже не 

йдеться, натомість зазначаєть-
ся, що наша громада отримає 
земельні ділянки державної 
власності в повному обсязі.

Чому ми так прискіпливо ста-
вимося до виконання розпоря-
дження уряду? Почну з лісосмуг, 
яких маємо близько трьохсот 

гектарів. Якщо їх не передати 
громаді, через кілька років вони 
зникнуть, адже, за відсутності 
ефективного господаря, вирубу-
ються, захаращуються, знищу-
ються. Наприклад, при підготов-
ці документації з’ясувалося, що 
площа лісосмуг на території ко-
лишньої Олексіївської сільської 
ради «всохла» на дев’ять гекта-
рів. Фактично їх попідорювали, 
й ніхто не платить за викорис-
тання звільненої від насаджень 
площі. Ми хочемо налагодити 

охорону лісосмуг, розчистку, ви-
користання їх в інтересах гро-
мади, для чого передбачається 
створити відповідний виробни-
чий підрозділ.

Щодо польових доріг і госпо-
дарських шляхів. Якби йшлося 
тільки про ті з них, що прокла-

дені вздовж лісо-
смуг чи між по-
лями, то, гадаю, 
питання не пору-
шувалося б так 
гостро. Хоча їх, ті 
дороги, все одно 
комусь потрібно 
ж обслуговува-
ти – ремонтува-
ти, підтримувати 
в робочу стані. 
Більше нас ці-
кавлять дороги, 
передбачені при 
розпаюванні ве-
ликих площ на 

випадок, коли хтось із власників 
паю забажає обробляти його са-
мостійно. Поки таких бажаючих 
немає, ці дороги – 75 гектарів – 
засіваються. В кращому випадку 
за додатковий гектар орендар 
платить фіксований податок 
(100 – 120 грн), в гіршому – ні 
копійки. Це не правильно. Ми хо-
чемо, аби земля під такими до-
рогами здавалася в оренду, тоді 
плата за її використання буде 
значно вищою.

Щоб зрозуміти, наскільки 

важливо це робити, вдамся ще 
до одного прикладу. За Обо-
знівкою на Новомиргород про-
кладено польову дорогу. Згідно з 
планом, ширина її має бути два-
надцять метрів, а сьогодні вона 
не перевищує чотирьох метрів, 
решта дорожньої площі  вико-
ристовується для вирощування 
сільгоспкультур. Можливо, це й 
правильно, що земля не гуляє, 
але, знову ж таки, за користуван-
ня нею треба платити.  

І останнє. Такий наш підхід 
до використання земель, в тому 
числі й тих, що передані дер-
жавою, може не сподобатися 
деяким господарникам. З цього 
приводу хочу сказати, що рано 
чи пізно всі змушені будуть гос-
подарювати чесно – іншого нам 
просто не дано. Тому краще все-
таки починати наводити порядок 
раніше. Цього вимагають од нас 
і плани розвитку території, ін- 
фраструктури, поліпшення умов 
життя наших земляків. Ми пови-
нні шукати резерви збільшення 
надходжень до бюджету і в пер-
шу чергу за рахунок ефектив-
ного використання землі. Кожен 
квадратний метр її має служити 
інтересам громади.

В останній день січня нинішнього року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням передав зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну влас-
ність об’єднаних територіальних громад. Вважається, що реалізація цього документу підви-
щить ефективність використання згаданих земельних ділянок та суттєво поповнить фінансові 
можливості об’єднаних територіальних громад. Як просувається ця робота в Катеринівській 
об’єднаній територіальній громаді? Прокоментувати ситуацію газета попросила члена виконко-
му Катеринівської сільської ради Володимира Кухту. Ось що він сказав:

Андрій Носачов 
з Катеринівки, якого 
ми зустріли з рибаль-
ськими снастями, 
сказав, що відзначає 
жіноче свято, але 
більше йому подоба-
ється чоловіче. І тут 
же додав: 

– Це я жартую,  
насправді ж люблю 8 
Березня і готуюся до 
нього з усією, так би 
мовити, відповідаль-
ністю.

– Тішите дружину власноруч приготовленими 
стравами? – цікавимося.

– Ні, кухня – то не моє, готувати не вмію, а ось 
квіти, подарунок і гарний настрій – це обов’язково.  

– Як звуть вашу дружину?
– Юля. 
– Передайте їй від нас теж вітанням зі святом.
– Передам.
Як можна зробити висновок з цих коротких 

інтерв’ю, на Міжнародний жіночий день чоловіки 
чекають не менше, ніж жінки. Адже це той день, 
коли вони можуть не соромлячись сказати своїм 
коханим найкращі слова й ствердити їх конкретни-
ми діями, а не тільки подарунками.

Віктор КРУПСЬКИЙ, Сергій ЧОРНИЙ
Редакція вітає читачок «Нашої громади» зі 

святом та зичить їм міцного здоров’я, миру і 
злагоди в родинах.

«Щоб жінка біля тебе  
почувалася щасливою»

Шановна громадо!
Ви можете зв’язатися з наши-

ми спеціалістами телефоном за 
такими номерами:

30-15-47 – відділ загально-
організаційної, інформаційної 
роботи, документообігу, надання 
адміністративних послуг, охоро-
ни навколишнього середовища 
та соціальних питань (Бурлак 
Роман Юрійович);

30-15-49 та 0957139463 – 
відділ освіти, культури, молоді і 
спорту, охорони культурної спад-
щини та праці – (Циба Яна Сер-
гіївна). 

Телефон «гарячої лінії» сіль-
ської ради – 0504828885.

Виконком сільради



Про перебування Тараса 
Шевченка в нашому краї відомо 
кожному, хто хоч трохи цікавить-
ся місцевою історією. Про   цей 
факт нагадує і стела у Володи-
мирівці (на знімку), на якій викар-
бувано: «На честь перебування 
Тараса Григоровича Шевченка з 
батьком в степах Кіровоградщи-
ни». На цій же стелі  вказується, 
що її «встановлено до 175-річчя 
з дня народження поета», і на-
водиться цитата з Шевченкової 
повісті «Наймичка»: «Степь и все 
степь. Наконец мы остановились 
ночевать в Дидовой Балке».

Власне, «Наймичка» – це го-
ловне джерело інформації про 
те, що Тарас  дитиною  побував 
у наших краях (у повісті  містить-
ся розлогий ліричний відступ, 
в якому автор згадує про те, як 
батько і він, чумакуючи, їздили 
на південь).  Саме на цей твір 
послалися   Василь Анісов та 
Єлизавета Середа у «Літописі 
життя та творчості Т. Г. Шевчен-
ка». Вони датують ту мандрівку 
1824 роком. Нескладно підра-
хувати, яким тоді був вік Тараса 
(народився, як відомо, 1814-го). 
У «Наймичці» ж повідомляєть-
ся: «Мне было тогда 13 лет». А 
ось  ще одна   невідповідність з 
повістю: достеменно відомо, що 
Григорій Шевченко помер, коли 
синові Тарасові було 11 років.     
Літературознавця Володимира 
Панченка ці розбіжності не диву-
ють. «Шевченко не у всьому точ-

ний:   на його ліричному спогаді 
позначилася цілком зрозуміла 
аберація пам’яті, адже писала-
ся «Наймичка» під час заслання 
поета, через три з лишком деся-
тиліття після самої «чумачки», 
– пояснив Володимир Панчен-
ко  у статті «Коляска та чумаць-
кий віз», опублікованій у газеті 
«День» за 6 грудня 2003 року.   

Що ж стосується  наведе-
них у  «Наймичці» топонімів, 
які вказують на  перебування 
Шевченка у нашому краї, Воло-
димир Панченко впевнений: тут 
Тарас Григорович майже нічого 
не наплутав. Згадане Шевчен-
ком Гуляйполе – то давня назва 
Златополя, а Дев’ятою Ротою 
колись називали його частину. 
Грузовка, яка теж згадується в 
повісті,  – це, звісно ж, теперіш-
нє Грузьке. Щоправда, Шевчен-
ко неправильно назвав річку, 
на якій стоїть Новомиргород (у 
повісті це Тікич, насправді ж –  
Вись). Що ж до Дідової Балки, 
Володимир Панченко пише:  «За 
кілька кілометрів від Володими-
рівки є урочище з такою назвою. 
Нині це довга й глибока балка, 
захована від ока майже 300 гек-
тарами лісу. Перед кожним, хто 
зупиниться край цього лісу, від-
кривається степова панорама, 
причому Новомиргород, Грузьке 

та Єлисавет виявляються майже 
на одній лінії».

Утім, у зв’язку з Дідовою Бал-
кою доречніше вести мову не 
про Володимирівку, а про Олек-
сандрівку (колись –  Балєєве), 
яка знаходиться недалеко від 
Володимирівки і в якій, до речі, 
залишилося дуже мало жите-
лів. Як з’ясував кореспондент 
«Нашої громади» у виконую-
чого обов’язки старости Воло-
димирівки Сергія Євенка, саме 
в  Олександрівці починається 
річечка, яку місцеві жителі на-
зивають  Дідовою Балкою.  Та 
річечка впадає у Велику Вись під 

Каніжем (село у Новомиргород-
ському районі).

А ось що розповів Сер-
гій Євенко про створення та 
відкриття у Володимирівці 
пам’ятного знака на честь Тара-
са Шевченка:

– Відкрили стелу 1989 
року. Це, здається, було у шев-
ченківські дні. Захід був помпез-
ний  –  не сільського, а районно-
го, навіть обласного значення. 
Виступали представники облас-
ної влади. Було театралізоване 
дійство  – з Тарасиком на вози-
ку. Та й ідея створити стелу на-
лежала не сільській владі, а об-
ласній чи районній. Виготовили  
пам’ятний знак на гранітному 
кар’єрі. Здається,   допомагали 
й  інші підприємства.  Сільрада, 
яку тоді очолював Анатолій Пав-
лович Підмогильний, виділила 
під стелу земельну ділянку.

Чому ж пам’ятний знак на 
честь перебування Шевченка в 
нашому краї встановили саме 
у Володимирівці? Олена Нікіті-
на, кропивницька журналістка, у 
статті  «Прощай, Дідова Балка», 
написала про це так: «Старожи-
ли Олександрівки згадують, що 
коли вирішувалося питання, де 
встановлювати знак, чиновники 
казали, що сюди, до місця пере-
бування Шевченка, ніхто не при-

їде – дороги немає, тому було 
вирішено встановити там, де є 
асфальт. А корчма, де малий 
Тарас зупинявся з батьком на 
ночівлю, була саме в Балєєвому, 
неподалік від урочища Дідова 
Балка» (газета «Украина-Центр» 
за 10 червня 2009 року).  

Володимирівці, ясна річ, не 
ображаються на владу за те, що 
встановила стелу на честь Шев-
ченка в їхньому селі. Тим паче, 
що серйозні краєзнавці (у тому 
числі Павло Малєєв) наводять 
такий доказ перебування тут 
Тараса: чумацький шлях, яким 
мандрували Шевченки, збігаєть-
ся із  теперішньою  дорогою, що 
пролягає через  Новомиргород, 
Каніж, Володимирівку, Грузьке, 
Кропивницький.

Причетність Володимирів-
ки до великого українця пев-
ною мірою  підвищує авторитет 
села. За словами Сергія Євенка,  
якось володимирівців запросили 
на  заходи в обласному центрі, 
які  проводилися у шевченківські 
дні.  

А от вберегти металеву ого-
рожу навколо пам’ятного знака 
володимирівцям, на жаль, не 
вдалося.  «Славних прадідів ве-
ликих правнуки погані» вкрали її 
і здали у брухт.

Іван КІНДРАТЕНКО  
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Валентина Шиліна:  
У відпустці я скучала  

за підопічними

Тарасовими шляхами 

Закінчення. Поч. на стор. 1
– Бабуся народилася у 1919 

році у польському Перемишлі, 
– розповіла Вікторія Ігорівна. – 
Бабусі Ані випала нелегка доля. 
У дев’ять років залишилася без 
матері, у десять – без батька. 
Вона та ще троє дітей вимушені 
були змалку працювати на пана, 
аби прогодуватися. Потім бабуся 
перебралася на Львівщину. Там, 
у Золочеві, одружилася. Закін-
чила земний шлях на Кірово-
градщині. Вона була патріоткою 
України. Любила народні пісні. 
І вишиванням захоплювалася. 
Коли ми ще в Золочеві прожива-
ли,  оцей портрет Шевченка висів 
у бабусиній хаті у головній кімна-
ті на почесному місці. Шевченко 
для неї багато важив. І не тільки 
для неї. Я в багатьох помешкан-
нях бачила портрети Шевченка, 
Лесі Українки.  На жаль, я не роз-
питала у бабусі, звідки в неї пор-
трет Тараса Григоровича, з якого 
часу. Моя мати, яка народилася 
1954 року, каже, що скільки себе 
пам’ятає – бачила удома цю кар-
тину. Коли я перебиралася на 
Кіровоградщину, бабуся подару-
вала її мені. Влаштувавшись у 
школі в обласному центрі, я при-
несла в клас цей портрет і поче-
пила там його. Тепер він зі мною 
–  в Олексіївській школі.

До речі. Художники і скуль-
птори різних епох зображували 
Тараса Шевченка по-різному. 
Яким же він був насправді?

З картин, фотографій та 
словесних описів сучасників ді-
знаємося, що Шевченко був се-
реднього зросту, широкоплечим, 
міцної статури, але не товстим 
чоловіком. Обличчя – кругляс-
те, волосся – темно русяве. Що 
стосується очей, свідчення су-
часників різняться. Одні ведуть 
мову про світло-сірі очі, інші – 
про темно-сірі. Є й свідчення про 
блакитні, карі очі. У молодості 
Тарас голив бороду і вуса, але 
носив бакенбарди. Волосся за-
чісував назад.

Заслання підірвало здоров’я 
Шевченка. Це позначилося на 
моральному самопочутті. Ма-

буть, через це в другій половині 
свого життя Тарас Григорович – 
з бородою і вусами.     

За словами співробітниці 
Харківського літмузею, одного 
з авторів дослідження «Кобзар 
під радянським пресом» Ольги 
Резниченко, образ Шевченка у 
смушковій шапці виник ще у XIX 
ст., і його створив сам Тарас. До-
слідниця стверджує, що шапка 
– це ознака козацького   батька, 
адже в той час народ вважав 
Шевченка за батька.

До 1917 року пам’ятники Коб-
зареві створювали в основному 
з білого мармуру. Цей матеріал 
втілює любов до світу.

Радянські пам’ятники Шев-
ченку зазвичай – бронзові. У 
них Кобзар – втілення класової 
ненависті. Похмурим Шевченка 
зображували і в «Кобзарях» ра-
дянського періоду. Створювався 
образ Тараса як ненависника 
усіх ворогів радянської влади – 
від «українських буржуазних на-
ціоналістів» до «американських 
імперіалістів».

Ольга Резниченко зазначає, 
що у XXI столітті маніпуляції 
Шевченком тривають. Дослідни-
ця має на увазі спроби показати 
Тараса Шевченка світським ле-
вом, легковажним завсідником 
петербурзьких балів.

Іван КІНДРАТЕНКО    

Портрет Кобзаря, який 
подарувала бабуся  

З Валентиною Іванівною Ши-
ліною я зустрівся в Обознівці, де 
вона доглядає хвору маму – Ра-
їсу Володимирівну Воловик. Тій 
уже 79 років, 42 з яких працюва-
ла на фермі.  

– Я змалечку бігала допо-
магати мамі, – каже Валентина 
Іванівна, – тож не з чужих слів 
знаю, яка то тяжка була робота. 
Спочатку більше тридцяти років 
вона доїла корів, потім пере-
йшла доглядати телят, тому що 
руки дуже боліли, але й там не 
легше було – щодня носила те-
лятам по триста літрів молока. 
Тепер має опухлі руки й скручені 
пальці.

Про те, як трудилася Раїса 
Володимирівна, свідчить потем-
нілий від часу орден «Знак по-
шани» та численні грамоти.

– Мама отримує й непогану 
пенсію, – продовжує моя спів-
розмовниця, – от тільки здоров’я 
вже немає.

Валентина Іванівна народи-
лася в Обознівці, тут ходила до 
школи, тут зустріла і свого чо-
ловіка. Він приїжджий, вчився 
з нею в одному класі. Юрій Ва-
сильович працював у катеринів-
ському кар’єрі, тепер на пенсії.

– А я закінчила будівельний 
технікум, трохи попрацювала 
виконробом, майстром, а потім 
двадцять один рік від територі-
ального центру соціального об-
слуговування опікувалася оди-
нокими людьми похилого віку, 
– розповіла далі жінка. 

З її слів, вона так переймала-
ся становищем своїх підопічних, 
що навіть вночі думала про них – 
чи не холодно їм, чи дах не про-
тікає. Каже:

– Коли йшла у відпустку, ску-
чала за ними й ходила провіду-

вати, бо знала, що вони на мене 
чекають.

Їй доводилося прибирати в 
хатах, садити й доглядати горо-
ди, ходити за покупками до мага-
зину й аптеки, викликати лікаря 
тощо. Тішиться, що ніколи не ви-
никало з підопічними непорозу-
мінь, що вони не скаржилися на 
неї, а вона на них. 

– Я відразу, як почала пра-
цювати, постановила собі, що 
мушу шукати підходи до кожної 
людини, – ділиться «секретом» 
успіху Валентина Іванівна, – і це 
мені завжди вдавалося. Люди 
проймалися довірою до мене, і 
з усіма склалися хороші стосун-
ки. Я з вдячністю згадую Тетяну 
Іванівну Громову, Ліну Микола-
ївну Ярошенко, Віру Гаврилівну 
Зотову, віру Степанівну Гришину 
й інших за те, що довіряли мені, 
з розумінням ставилися до моєї 
праці.

Їй допомагали школярі – са-
дили городи, носили воду. Не 
забувала про одиноких стариків 
і адміністрація рудоуправління 

– виділяла кошти на 
лікування, а на День 
людей похилого віку 
обов’язково вручала 
продуктові набори. 
Сьогодні її колишні-
ми підопічними опі-
кується дочка Вікторія. Для неї 
ця робота добре знайома, адже 
не раз допомагала мамі. 

Не можу не згадати тут і того, 
як Валентина Іванівна радіє успі-
хам онучки Валерії Хоровець, 
дев’ятикласниці Катеринівської 
школи. Дівчина, окрім того, що 
добре навчається, відвідує різ-
номанітні гуртки, бере участь у 
спортивних змаганнях, а як уче-
ниця музичної школи вже побу-
вала з виступами у Львові і Киє-
ві. Достойна своєї бабусі онука!

Сергій ЧОРНИЙ

На знімках: Валентина  Іва-
нівна Шиліна; її мама Раїса Во-
лодимирівна.



Якщо не встигли восени, тре-
ба в березні видалити старі паго-
ни порічок, малини, смородини. 
Для утворення відсадків слід 
пригнути гілки аґрусу, смороди-
ни, порічок і присипати землею.

Також обрізають дерева, щоб 
не було загущення. Видаляють 
засохлі, пошкоджені гілки та ті, 
що ростуть усередину крони. Це 
слід зробити до набрякання бру-
ньок. Зрізи змащують олійною 
фарбою або садовим варом.

Готують ґрунт для грядок. 
Першими сіють морозостій-

кі культури — салат, петрушку, 
моркву, шпинат, щавель. Напри-
кінці місяця у відкритий ґрунт 
висівають горох. Починає про-
ростати при +1 – +2°С, сходи 

можуть витримати -5 – -6°С. Го-
рох – цінний попередник для ін-
ших культур. Його корені містять 
бульбочкові бактерії, здатні на-
копичувати азот.

У неопалюваних теплицях сі-
ють ранню редиску. На розсаду 
– середні і пізні сорти.

Також на розсаду висівають дельфініуми, сальвії, петунії. 
Бульби жоржин можна проро-
щувати в третій декаді березня. 
Їх розкладають у ящики і пере-
сипають тирсою, торфом. Ви-
ставляють у світлі приміщення з 
температурою +18 – +20°С.

Якщо комусь із дослідників 
новітньої історії  захочеться по-
спілкуватися з учасниками вну-
трішньоукраїнських міграційних 
процесів радянської доби, йому 
треба побувати у нашій Володи-
мирівці. Серед місцевих старо-
жилів є вихідці із Західної Украї-
ни. Ті з них, які молодші, кажуть, 
що спершу їздили сюди на се-
зонні заробітки (у Західній Укра-
їні через обмаль сільгоспземель 
не було де докласти рук), а потім 
і залишилися тут назавжди. Ті, 
які старші, розповідають, що їхні 
родини втекли сюди від сталін-
ських репресій, від сталінських 
податків.

Про податки веде мову і Оле-
на Дмитрівна Мошак, яка у Во-
лодимирівці – з початку 1950-х.

– Родом я – з Івано-Фран-
ківщини, – розповіла старенька. 
– Батька вбили німці у сорок пер-
шому, я тоді маленькою була. Я 
– десята дитина в батьків. Вижи-
ли  не всі. Тяжко довелося нашій 
мамці і у війну, і після неї. Подат-
ки страшні ж були за Сталіна! Не 
маючи чим розрахуватися з дер-
жавою, вона прислухалася до 
знайомого, який порадив пере-
биратися в Центральну Україну. 
Переїхали ми сюди у п’ятдесят 

першому чи п’ятдесят другому.
І хоча у степовому краї живе 

уже майже сімдесят років, Оле-
на Дмитрівна пам’ятає запахи 
прикарпатського лісу:

– Як зайдеш у ліс, а там 
– так грибами пахне! Якби мені 
оце зараз та тим лісом пройтися!    

За словами Олени Мошак, у 
Володимирівці їх прийняли до-
бре:

– Хату нам колгосп виді-
лив, хоч і невірну. І порося дав.

На запитання, чи швидко по-

збулася західняцького акценту, 
пенсіонерка відповіла ствердно:

–  Я швидко перевчилася. 
Дитиною ж була. А мамка довіку 
говорила з акцентом.

День, коли оголосили про 
смерть Сталіна, Олена Дмитрів-
на пам’ятає з деякими деталями:

– Нас, школярів, вивели 
на лінійку, сказали, що народ 
спіткало велике горе – батько 
Сталін помер. А мамка не тужи-
ла за ним. Казала, що їй байду-
же. За Сталіна ж важкенько жи-
лося!

Далі старенька розповіла, що 
у 1957 чи 1958 році влаштувала-

ся на роботу в колгосп (працю-
вала, як і всі, за трудодні), а у 
1960-му вийшла заміж за Воло-
димира Мошака.

– Володя до того жона-
тий був, щось у нього з першою 
жінкою не вийшло, – пригадала 
Олена Мошак. –  Його родичі 
насовітували, щоб мене брав. 
Він як зайшов уперше до нас, 
сказав, що звідси не піде нікуди. 
Спочатку ми жили в материній 
хаті, потім побудувалися.

– Чоловік і я тяжко працю-
вали, – зауважила пенсіонерка. 
– Він гній з ферм вивозив, пашу 
привозив. А я дояркою була. У 
п’ять ранку – підйом і бігти на 
ферму, корів доїти. Потім до ве-
чора – ще два доїння.

За словами Олени Дмитрів-
ни, вона в передовиках ходила. 
Складала в серванті подарова-
ний колгоспом посуд, сама ж «на 
дошці пошани висіла».

Олена Мошак народила 
трьох дітей. Вона сумує за чо-
ловіком, за сином Віктором, яких 
вже немає в живих. Радіє дочкам 
Мілі й Олі, онукам, правнукам. 
Іноді переглядає старі фотогра-
фії, на яких – молода й гарна.

Іван КІНДРАТЕНКО

Пісні пиріжки   
0, 5 кг борошна, 1 скл. води, 

30 г дріжджів, 1 ст. л цукру, 4 
ст. л олії, 0,5 ч. л. солі; для на-
чинки: 1 середній качан капус-
ти, 1 кисле соковите яблуко, 
2 цибулини, 1 ч. л томатної 
пасти, 2 ст. л олії, 1 лавровий 
лист, 1 ст. л. цукру, сіль.

У теплій воді розчинити 
дріжджі, цукор і 1 ст. л. борош-
на. Залишити у теплі на 15 хв. У 
просіяне борошно додати сіль, 
опару й олію. Замісити тісто. 
Прикрити рушником і залишити 
на 2 год. в теплому місці, щоб 
підійшло. Для начинки спасе-
рувати дрібно нарізану цибулю. 
Додати нашатковану капусту і 
потушкувати під кришкою 10 хв. 
Додати очищене і натерте на 
крупній тертці яблуко, лавровий 
лист, томат, сіль, цукор. Пере-
мішати і обсмажити без кришки 
ще 7-10 хв. З тіста сформувати 
5-20 невеликих кульок, розкача-
ти коржики, покласти на середи- 
ну кожного начинку і зліпити 
пиріжки. Викласти на змаще-
не олією деко і залишити, щоб 
підійшли, на 20 хв. Змастити 
поверхню пиріжків свіжозава-
реним підсолодженим чаєм і 
випікати у духовці, розігрітій до 
200°С. Через 10 хв. зменшити 
температуру духовки до 180°С 
і випікати ще 20 хв.

Рисова запіканка
200 г рису, по 100 г яблук, 

груші, ананаса (якщо є можли-
вість) і волоських горіхів, по 1 
ст. л лимонного соку і олії, 50 
г цукру, 10 г ванільного цукру, 
щіпка солі, 500 мл води.

Промити рис, залити водою, 
посолити і варити, помішую-
чи, до напівготовності 15 хв. 
Промити рис водою в друш-
ляку. Яблуко, грушу і ананас 
почистити і нарізати часточка-
ми. З’єднати фрукти, скропити 
лимонним соком і перемішати. 
У змащену олією форму ви-
класти половину рису, на нього 
– фруктову начинку, посипати 
цукром, зверху накрити залиш-
ками рису і полити олією. За-
пікати під кришкою у розігрітій 
до 150°С духовці 20 хв. Зняти 
кришку і запікати ще 5 хв.

Салат з курятиною
250 г відварного куря-

чого філе, 250 г моркви по-
корейськи, 350 г консервованих 
шампіньйонів, 150 г твердого 
сиру, 4 відварених яйця, 1 цибу-
лина, оцет, майонез.

Цибулю нарізати півкільця-
ми, залити оцтом, щоб трохи 
помаринувалася. Дрібно на-
різати філе, викласти першим 
шаром в салатник, змастити 
майонезом. Наступним шаром 
– мариновану цибулю. Далі – 
дрібно нарізані гриби, змасти-
ти майонезом. Натерти яйця  
на тертці і розподілити тонким 
шаром. Потім – дрібно наріза-
на морква по-корейськи. Знову 
змастити майонезом. І наоста-
нок викласти натертий сир.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

Роботи в саду і на городі в березні

9  березня – будь-який не-
гативний вчинок приречений  
на провал. Рекомендується пе-
редавати свій досвід, готувати 
учнів і послідовників, виявляти 
щедрість або просто накопичу-
вати знання. Вдалий день для 
людей науки.   

10 березня – ослаблюється 
імунітет і опірність хворобам, 

тому про здоров’я сьогодні треба 
турбуватися особливо ретельно. 
Дуже високий ризик переломів і 
забиттів.   

11 березня – образи сно-
видінь говорять про потенційні 
творчі сили, що вимагають ре-
алізації. Правильно витлума-
чений сон підкаже вам шляхи, 
якими слід направити творчу 
енергію для досягнення гармонії 
і благополуччя.   

12 березня – якщо вас спіт-

кає якась невдача – не засму-
чуйтеся. Втрачене сьогодні 
повернеться сторицею. Сприят-
ливий день для здійснення тор-
гових операцій.  

13 березня – небезпечний  
день для бізнесу. Краще від-
класти усі фінансові операції. В 
робочому колективі можуть ви-
никнути серйозні конфлікти. Не 
допускайте зарозумілості зі сво-
го боку, щоб від цього багато не 
втратити.  

14 березня – холодна вода 
сьогодні дуже небезпечна. Вжи-
вання хімічних препаратів може 
викликати різні ускладнення.
Особливо уразлива зараз лім-
фатична система.

15 березня – раніше укла-
дені контракти можуть принести 
перші плоди. Але не влашто-
вуйте відразу презентацію своїх 
успіхів, навпаки, перші удачі три-
майте в таємниці і довіряйте їх 
тільки найвідданішим людям.

Коктейль від кашлю
Змішайте 2 ч. л. топленого 

масла, 1 ч. л. меду, 1 жовток. 
Масу додайте в склянку теплого 
молока. Пийте перед сном два-
три дні.

Про користь кефіру  
Як стверджують дієтологи, 

кисломолочні продукти багаті 
речовинами, які необхідні люд-
ському організму, ослабленому 
холодами. Експерти радять ді-
тям і дорослим частіше вживати 
продукти з кисломолочними бак-
теріями.

Навіть звичайний кефір є хо-
рошим стимулятором для імуні-
тету. У ньому у великій кількості 

містяться вітаміни і мінерали, які 
легко засвоюються.

Крім того, результати числен-
них досліджень доводять, що 
кефір:

• допомагає від хронічного і 
гострого гастриту, атеросклеро-
зу, діабету, авітамінозу, ішемії, 
дисбактеріозу, гіпертонії;

• зарекомендував себе у про-
філактиці цирозу печінки;

• у дітей кефір з триденною 
витримкою скріплює і нормалізує 
випорожнення, а одноденний, 
навпаки, служить проносним;

• часто є невід’ємною складо-
вою багатьох дієт для схуднення;

• переводить глюкозу і молоч-
ний цукор в організмі в інші про-
дукти, що знижує рівень цукру в 
крові;

• склянка кефіру на ніч нор-
малізує роботу шлунка і пригні-
чує гнильні процеси в органах 
травлення;

• склянка кефіру за 30 хв. до 
сніданку збуджує апетит і тонізує 
нервову систему;

• корисний для всіх жінок під 
час вагітності, годування груддю, 
менструацій і клімаксу. Справ-
ляє заспокійливу і тонізуючу дію, 
пом’якшує напади нудоти, нор-

малізує обмінні процеси в орга-
нізмі, збагачує залізом, фосфо-
ром і кальцієм.
Регулюємо цукор у крові

• 100 г зерен вівса залити 3 
склянками води, кип’ятити годи-
ну на малому вогні. Настояти 10-
12 год., пити по 0,5 склянки тричі 
на день до їди. Курс – місяць.

• Пропустити через м’ясо- 
рубку по 200 г свіжої петрушки з 
корінням і часнику, 0,5 кг лимонів 
з цедрою, але без кісточок. Все 
змішати, настояти в темному 
місці 15 днів. Приймати по 1 ч. л. 
вранці щодня до їди.

• Увечері змішати 1 склянку 
кефіру і 1 ст. л. подрібненої в ка-
вомолці гречаної крупи. Випити 
вранці за 20 хв. до їди.

Ваше здоров’я 

«Вставала я о п'ятій ранку – треба 
було бігти на ферму, корів доїти»


