
                                     О Г О Л О Ш Е Н Н Я
ПАТ  «Кіровоградське  рудоуправління»  терміново потрібні  на  

роботу  робітники  таких  спеціальностей:
- машиніст  бульдозера,  тракторист;
- мийник-прибиральник  залізничних  вагонів (різноробочий).

  За довідками звертатись за телефонами (0522)30-87-52, 
050 457 15 45 

                                                                   Адміністрація

Через затяжну цьогорічну зиму 
санітарне прибирання сіл нашої 
об'єднаної громади розпочнеться 
трохи пізніше, ніж зазвичай. За ко-
роткий термін потрібно буде навес-
ти порядок біля садиб, на вулицях, 
кладовищах, в громадських місцях, 
адже невдовзі відзначатимемо одне 
з найбільших християнських свят – 
Великдень. Більш детально про цю 
роботу та про плани з благоустрою 
«Наша громада» попросила роз-
повісти  катеринівського сільського 
голову Тетяну Терещенко. Ось що 
вона сказала:

– Підтримання належного санітарного стану сіл – один із най-
головніших напрямів нашої роботи. Для цього в бюджеті ниніш-
нього року передбачено поки що 900 тисяч гривень. Кажу «поки 
що», бо не виключаю, що витрати зростуть – все залежить від 
того, які завдання поставимо перед собою.
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                                    Стаття 5 Конституції України

 ГРОМАДА
Оберіть собі лікаря

У Гаївці засумнівалися
Рішення про об'єднання під-

порядкованих сіл в одну громаду 
з центром у Бережинці ухвалили 
минулого місяця Бережинська, 
Гаївська, Покровська та Клин-
цівська сільради. Залишалося 
провести вибори, та сталася не-
сподіванка – Гаївська сільська 
рада постановила призупинити 
процес входження села в Бере-
жинську ОТГ.

Ось як пояснила це гаївський 
сільський голова Віта Примак.  
І вона, і депутати засумнівали-
ся у фінансовій спроможності 
об'єднаної територіальної гро-
мади з центром у Бережинці. Зо-
крема, вони стурбувалися тим, 
що останнім часом зменшився 

обсяг податків, які сплачує в 
місцевий бюджет головне бе-
режинське підприємство – ТОВ 
«Нива-2010». У  Гаївській сіль-
раді пов'язують це зі спором за 
активи згаданого ТОВ, який поки 
що розглядається у судах.

Про своє нове рішення з цьо-
го питання сільрада повідомила 
обласну владу.

Варто зазначити, що пер-
спективним планом форму-
вання громад не передбачено 
Бережинської ОТГ. Але на Кіро-
воградщині уже створено ОТГ, 
які теж не значилися у перспек-
тивному плані.

Віктор ІВАНЕНКО

Усього тридцять літрів…
Таки не даремно їдять свій 

хліб працівники поліції охоро-
ни, які за угодою з ПАТ «Кіро-
воградське рудоуправління» па-
трулюють вулиці Катеринівки та 
Обознівки. «Наша громада» вже 
розповідала про те, як вони опе-
ративно реагують на заяви міс-
цевих жителів, як працюють з по-
тенційними порушниками, як це 
позначається на правопорядку 
в названих селах, і ось ще один 
доказ на користь такої співпраці: 
минулого тижня поліцейським 
вдалося затримати крадіїв ди-
зельного пального.

Як повідомляється на сай-
ті управління поліції охорони, 
близько півночі поліцейський 
патруль, проїжджаючи в Обо-
знівці вулицею поблизу річки, 
помітив двох чоловіків, які несли 
щось у мішках. Для чоловіків ця 
несподівана зустріч з правоохо-
ронцями була явно небажаною, і 
вони кинулися навтьоки. Бігли не 
довго – не ту фізичну підготовку 
мали, щоб змагатися з поліцей-
ськими. На запитання, чому ті-
кали, відповісти не змогли. Все 
з'ясувалося, коли поліцейські 

зазирнули до мішків – там були 
каністри з 30 літрами дизпалива. 
Чоловіки зізналися, що пальне 
нібито злили з екскаватора, що 
належить рудоуправлінню.

Викликана слідчо-оператив-
на група з Кропивницького вилу-
чила каністри та затримала кра-
діїв для пояснень – 48-річного та 
49-річного мешканців Обознівки. 
Розпочато досудове слідство за 
статтею 185 Кримінального ко-
дексу України (крадіжка).

На цьому, як мовиться, мож-
на було б поставити крапку, якби 
не виникло питання: хто сприяв 
злодіям? В рудоуправлінні пере-
конані, що викрасти пальне самі 

вони не могли, що їм 
допомагали. Встано-
вити цих посібників і 
має слідство. 

Тим часом факт 
викрадення пального 
спонукає адміністра-
цію підприємства до 
вжиття заходів, які 
б унеможливили по-
вторення подібного. 
Зокрема, на водіїв 
самоскидів, які пра-
цюють на розкриві, 
чекають неприєм-
ності. Як сказав ге-
неральний дирек-
тор ПАТ Володимир 

Кухта, не виключено, що їх усіх 
буде позбавлено додаткової, так 
званої директорської премії, яка 
становить щомісяця від двох до 
чотирьох тисяч гривень на кож-
ного працівника.
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Скільки й хто відпочиватиме
Цього року на Великдень 

українці відпочиватимуть 3 дні 
– з 7 по 9 квітня. За індивідуаль-
ними графіками працюватимуть 
у ці дні представники сфери 
охорони здоров'я та правоохо-
ронних органів. Також право на 
встановлення кількості вихідних 

для своїх співробітників залиша-
ють за собою приватні компанії. 
Довше нас – чотири дні – відпо-
чиватимуть жителі Чорногорії, а 
також у деяких регіонах Іспанії 
та Австралії. У Грузії починають 
святкувати з Чистого четверга і 
закінчують у вівторок включно.

Початок квітня – зі снігом
Синоптики повідомляють, що 

25−26 березня в Україні очікуєть-
ся невелике потепління – до +3 
+5 градусів, проте вже на почат-
ку квітня можливі дощ зі снігом. 

Так буде до самого Великодня. 
Потім денна температура підви-
щиться до 10−11 градусів. Уціло-
му ж погода залишатиметься ві-
тряною, сирою та прохолодною.

З першого квітня розпочнеть-
ся національна кампанія з ви-
бору лікаря – кожен українець 
зможе обрати собі сімейного лі-
каря (дорослі та діти), терапевта 
(дорослі) та педіатра (діти) й під-
писати з ним декларацію. Лікаря 
можна буде обрати без прив’язки 
до місця реєстрації.

Про це «Нашій громаді» роз-
повів лікар загальної практики 
сімейної медицини Катеринів-
ської лікарської амбулаторії Ігор 
Туровський.

– Якщо ви вже маєте лікаря, 
який доглядає вас або членів ва-
шої родини, ви до нього звикли 
та довіряєте, просто підпишіть 
з ним декларацію, – сказав Ігор 
Володимирович. – Якщо лікар, 
який вів вас до початку кампанії 
з вибору лікарів, не влаштовує, 
саме час знайти йому заміну.

Декларація підписується без-
строково і діє до моменту, поки 
ви не вирішите змінити лікаря. 
Чим раніше ви почнете шукати 
свого лікаря – тим більше у вас 
буде вибору та впевненості, що 
саме цей лікар вам потрібен. 

Лікар первинної допомоги 
обстежує пацієнта та призначає 
необхідні аналізи, забір біль-
шості з яких буде проводитися 
одразу в амбулаторії. На основі 
отриманої інформації він при-

ймає рішення про лікування. За 
потреби лікар дає направлення 
до профільних спеціалістів.

До його обов’язків відносять-
ся також:

– профілактика захворювань 
у групах ризику;

– вакцинація;
– видача медичних довідок та 

лікарняних листків;
– видача рецептів за програ-

мою відшкодування вартості лі-
ків «Доступні ліки», у тому числі 
рецептів на ліки для хронічних 
хворих;

– планування візитів телефо-
ном, згодом – онлайн.
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Актуально!

Гряде велике прибирання

Посилено відповідальність
Верховна рада схвалила за-

конопроект, що передбачає по-
силення адміністративної та 
кримінальної відповідальності 
за незаконну вирубку лісу, а та-
кож за контрабанду лісоматері-
алів. Цим документом доруче-
но Кабінету міністрів розробити 
комплексну програму відновлен-
ня лісового фонду України та 
визначити першочергові обсяги 
робіт щодо відновлення лісів і 

лісорозведення, охорони лісів 
від пожеж, захисту від шкідників 
і хвороб, інших лісогосподар-
ських заходів, а також порядку і 
способів їх проведення. Одна з 
ключових новацій законопроек-
ту – криміналізація контрабан-
ди лісу-кругляка. За порушення 
мораторію документ передбачає 
ув’язнення на 3–7 років, за реци-
див – до 12 років.

Радить міністр
Виконуюча обов'язки міністра 

охорони здоров'я Уляна Супрун 
опублікувала поради, як зберег-
ти здоров'я. Згідно з ними, треба 
займатися спортом, зменшити 
вживання солі і цукру, пити ба-
гато води, не курити, регулярно 

відвідувати лікаря, контролю-
вати артеріальний тиск. Міністр 
агітує за збільшення вживання 
овочів і фруктів, активний спосіб 
життя. Щодо води, то її треба ви-
пивати щодня при вазі 70–75 кг 
не менше 2,8 літра.



Закінчення. Поч. на стор. 1

Нещодавно на засіданні ви-
конкому ми домовилися, що в 
кожному селі нам треба мати 
людину, яка прибиратиме тери-
торії загального користування. 
Працюватиме вона на постійній 
основі, бо робота для неї зна-
йдеться за будь-якої пори року. 
Перебуватиме вона у складі на-
шого комунального підприєм-
ства «Обрій» з усіма наслідками 
– отримуватиме  заробітну пла-
ту, їй зараховуватиметься трудо-
вий стаж тощо. В ефективності 
такого підходу ми переконуємо-
ся на прикладі Володимирівки. 
Тут така людина вже працює 
– розчищає зелені насадження, 
вирубує дикий порост. Ще буде 
працівник, який прибиратиме 
зупинки, білитиме бордюри, до-
глядатиме за пам'ятниками (їх 
у Володимирівці чотири) та зна-

ком, встановленим на честь пе-
ребування в наших краях Тара-
са Григоровича Шевченка. Нині 
розглядаються кандидатури 
претендентів на цю посаду в ін-
ших села.

Особлива увага буде приді-
лена прибиранню кладовищ. У 
деяких селах планують провес-
ти  суботники. Знаю, що, як і за-
вжди, долучаться до цієї справи 
фермерські господарства, під-
приємці. 

Старостам доручено зробити 
подвірний обхід. Мета – нагадати 
господарям про їхній обов'язок 
щодо підтримання садиби та 
прилеглої території в належно-
му санітарному стані. Крім того, 
старости займуться полишени-
ми садибами – проведуть таку 
собі міні-інвентаризацію. Якщо 
не вдасться встановити власни-
ків цих садиб, вирішуватимемо, 
що робити з ними далі. Своєю 

занедбаністю вони справляють 
гнітюче враження на людей, 
псують загальний вигляд села, 
роблять проживання в ньому не-
привабливим. 

Кілька слів про благоустрій. 
Детально говоритимемо про 
нього на одному з найближчих 
засідань виконкому – розгля-
немо пропозиції старост, самих 
жителів нашої громади. Однак 
уже зараз можу сказати, що се-
ред першочергових завдань, над 
якими працюватимемо, – освіт-
лення вулиць. Дещо вже й зро-
блено. Скажімо, у Володимирівці 
обладнання змонтовано, на чер-
зі – підключення його до елек-
тромережі. В Олексіївці маємо 
проектну документацію, монтаж 
обладнання – ще попереду. Не 
залишимо без уваги й інші села, 
аби тільки зростали надходжен-
ня до бюджету. До речі, про на-
повнення нашої казни йшлося 

на недавній нараді з керівника-
ми фермерських господарств та 
одноосібниками. Вони пообіця-
ли підвищити плату за оренду 
земельних наділів, що автома-
тично призведе до збільшення 
доходів громади.

Ще одна важлива робота – 
водозабезпечення. Протягом 
останніх десятиліть ніхто сер-
йозно не займався цією пробле-
мою – не ремонтував водогони, 
не прокладав нові, тож багато 
жителів наших сіл відчувають 
через це значні незручності. Хо-
чемо відновити старі водогони. 
Для цього замінимо діряві мета-
леві труби сучасними довговіч-
ними та пробуримо нові сверд-
ловини. 

І насамкінець. Користуючись 
нагодою, звертаюся до всіх жи-
телів нашої громади з прохан-
ням долучитися до прибирання 
території свого села, а в подаль-
шому – підтримувати в ньому 
належний санітарний порядок. 

Сергій ЧОРНИЙ

Варто знати
Деякі правові 

аспекти 
добросусідства
Досить поширеною є ситуа-

ція, коли власники або користу-
вачі суміжних земельних діля-
нок не можуть дійти згоди щодо 
спільної межі. Це нерідко стає 
причиною сусідських конфліктів, 
психологічної напруги, а також 
ускладнень під час використан-
ня земельних ділянок. 

Щоб цього не сталося, юрис-
ти радять пам'ятати про вста-
новлені законодавством об-
меження та одразу вимагати їх 
дотримання. Так, Державними 
будівельними нормами – ДБН 
79-92 «Житлові будинки для ін-
дивідуальних забудовників Укра-
їни» – встановлено, що відстань 
від стін будинків і споруд до осі 
дерев має бути не менше 5 м, 
для кущів – 1,5 м, від межі сусід-
ньої ділянки до осі дерев – 3 м, 
для кущів – 1 м. При цьому гілки 
дерев та кущів не повинні пере-
тинати меж сусідніх ділянок.

У разі проникнення коренів і 
гілок дерев з однієї земельної ді-
лянки на іншу власники земель-
них ділянок, на які виступають 
гілки та корені, мають право са-
мостійно відрізати корені дерев 
і кущів, які проникають із сусід-
ньої земельної ділянки, якщо це 
є перепоною у використанні зе-
мельної ділянки.

Також, відповідно до ДБН 
360-92 «Містобудування. Плану-
вання і забудова міських і сіль-
ських поселень», якщо з іншого 
боку межі нема забудови, то від-
стань до бічної межі ділянки від 
конструкції стіни, що найбільше 
виступає, повинна становити не 
менше 1 м. При цьому має бути 
забезпечене влаштування необ-
хідних інженерно-технічних за-
ходів для запобігання стіканню 
атмосферних опадів з покрівель 
та карнизів будівель на терито-
рію суміжних земельних ділянок.

Згідно із санітарними норма-
ми туалети потрібно розташову-
вати не ближче 15 м від житло-
вого будинку і літньої кухні, а від 
питного колодязя – за 20 м.

Вимоги щодо огорожі (висоти, 
конструкції, матеріалу) встанов-
люються місцевими правилами 
забудови. Огорожа має проходи-
ти по межі і не повинна створю-
вати перешкод для використан-
ня за призначенням сусідської 
земельної ділянки, затінювати її 
та ін. Також, власники і земле-
користувачі земельних ділянок 
повинні обирати такі способи ви-
користання земельних ділянок 
відповідно до їх цільового при-
значення, за яких власникам, 
землекористувачам сусідніх зе- 
мельних ділянок завдається 
найменше незручностей: заті-
нення, задимлення, неприємні 
запахи, шумове забруднення та 
інше.

Міняти 
не обов'язково
У соцмережах поширюється 

інформація щодо обов'язкової 
заміни паспорта-книжки на ID-
картку. Управління державної 
міграційної служби в області за-
являє, що паспорт громадянина 
України у формі книжки зразка 
1994 р. є чинним, обмежень щодо 
строку його дії немає, замінювати 
його на ID-картку не обов'язково. 
Відповідно до закону, паспорт у 
формі картки видається у таких 
випадках: вперше по досягненню 
14-річного віку, при втраті, кра-
діжці чи псуванні паспорта-книж-
ки, у випадку зміни прізвища чи 
інших даних особи власника, а 
також за бажанням замість вкле-
ювання фотокартки у паспорт 
старого зразка по досягненні 25- 
та 45-річного віку.
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Гряде велике прибирання

«Їх треба стільки, щоб вони 
не заважали людям жити», – 
так висловився про чиновників 
Володимир Гройсман, вкотре 
якось порушивши тему децен-
тралізації влади. При цьому 
прем'єр висловив упевненість: 
«Як тільки ми закінчимо про-
цес (децентралізації – В. І.), 
чиновників стане менше».

Тим часом подекуди ради 
ОТГ, утворених у процесі де-
централізації, почали дбати 
про громади з того, що набра-
ли у свої виконавчі органи чи-
маленько службовців – як рані-
ше казали, слуг народу.

Цікаву інформацію про 
кількість чиновників у деяких 
об'єднаних територіальних 
громадах оприлюднив нещо-
давно Кіровоградський центр 
розвитку місцевого самовря-
дування. В опублікованій ним 
довідці  «Оцінка фінансової 
спроможності Соколівської, 
Новоукраїнської, Маловисків-
ської, Бобринецької та Вели-
коандрусівської ОТГ за 2017 
рік» (автори – експерти Цен-
трального офісу реформ при 
Мінрегіоні) зазначається, що 
найбільше навантаження на 
службовців – у Маловисків-
ській громаді (на одного чинов-
ника  –  340 жителів), а наймен-
ше – у Соколівській (на одного 
чиновника – 95 жителів).

У цих же матеріалах пові-
домляється, що, приміром, у 
виконавчих органах ради Со-
колівської ОТГ –  64 службов-
ців. А, наприклад, у Маловис-
ківській ОТГ (до якої входить 
місто!) – лише 40 (і як вони там, 

бідолахи, справляються?).
На слуг народу у Соко-

лівській ОТГ торік витрачено 
майже 15 відсотків місцевого 
бюджету (точніше, власних 
доходів – без трансфертів). 

Це – більший показник, ніж у 
Маловисківської (майже 14 
відсотків) та Новоукраїнської 
(майже 12 відсотків) громад, 
але значно менший, ніж у Ве-
ликоандрусівської (майже 31 
відсоток).

Наводиться у цій довід-
ці і такий показник, як спів-
відношення власних доходів 
місцевих бюджетів і кількості 
населення. У цьому сенсі Со-

колівська ОТГ виглядає най-
краще. Так, у цій громаді на 
одну особу припадає більше 6 
з половиною тисяч гривень. У 
Маловисківській ОТГ ж – удві-
чі менше. Задніх пасе Велико-

андрусівська громада (менше 
двох тисяч гривень на особу). 
Можливо, десь чиновники і 
вважають, що розвиток місце-
вої промисловості – це резуль-
тат їхніх старань. Виходить, що 
великоандрусівцям не пощас-
тило зі слугами?  

Як відомо, функції само-
врядних органів різних ОТГ 
– одні й ті ж. Тому більш ніж 
дивно виглядає різна в них 

кількість слуг народу.
Відомо також, що села, утво-

рюючи ОТГ, отримали лише 
один додатковий ресурс – 60 
відсотків податку на доходи 
фізичних осіб (ПДФО). Решта 
податків не змінилася. ПДФО 
– це головний бюджетоутворю-
ючий податок об'єднаних гро-
мад. Чи залишиться грошей на 
розвиток сіл, якщо ради ОТГ 
на самому старті своєї діяль-
ності пороздували чиновницькі 
штати? А що буде далі, коли 
держава передасть самовря-
дуванню ще й функції, які нині 
виконують органи соцзабезу, 
МНС, поліції? Доведеться роз-
ширювати  штати службовців 
іще?     

Аби з'ясувати, чи існують 
якісь настанови для само-
врядних органів ОТГ стосовно 
кількості  службовців, автор 
цих рядків звернувся до Олени 
Савченко, радника з місцевих 
фінансів Кіровоградського цен-
тру розвитку місцевого само-
врядування.

– Таких настанов не існує, 
– пояснила Олена Юріївна. 
– Але є рекомендації, розроб- 
лені Центральним офісом ре-
форм, про те, що питома вага 
видатків на апарат управління 
у власних ресурсах місцевого 
бюджету не повинна переви-
щувати 20 відсотків.

Радує те, що тільки в од-
ній з ОТГ Кіровоградщини, 
спроможність яких оцінювали 
експерти  Центрального офісу 
реформ при Мінрегіоні, цей по-
казник перевищує 20 відсотків.   

Віктор ІВАНЕНКО

Цікава арифметика самоврядування

На кожних  95 селян – по чиновнику   

– Чи вдасться мені вибратися з цього лабіринту?
Рис. Ю. Черепанова

Оберіть собі лікаря
Закінчення. Поч. на стор. 1

Коли ваш лікар у відпуст-
ці або на лікарняному, заклад 
первинної медичної допомоги 
або сам лікар, якщо це приват-
на практика, забезпечує на цей 
час заміну. Якщо ви перебуваєте 
у чужому місті, і вам необхідна 
первинна медична допомога, 
можна звернутися до найближ-
чого чергового центру первинної 
допомоги.

З  чого необхідно розпочати? 
Зверніться  у  медзаклад,  де  
працює    сімейний  лікар,  з  яким  

ви  бажаєте  підписати  деклара-
цію.  При собі  треба  мати   пас-
порт,  ідентифікаційний  номер 
та мобільний  телефон.  Якщо  
ви підписуєте  декларацію  з сі-
мейним  лікарем  для  дитини, то  
необхідно також надати свідо-
цтво  про народження  дитини. 

Детальнішу інформацію про 
укладання декларації з лікарем 
можна отримати в Катеринів-
ській лікарській амбулаторії, яка 
чекає на вас. 

Іван Кіндратенко

Усього тридцять літрів…
Закінчення. Поч. на стор. 1
– Цей випадок має бути для 

всіх уроком, – прокоментував 
подію Володимир Валентино-
вич. – Не треба залишатися 
байдужим, коли поряд чиниться 
неподобство. Тим більше, що 
чесно працювати в нас вигідно 
– наприклад, торік кожен водій 
у кар'єрі отримував щомісяця в 
середньому сімнадцять з поло-
виною тисяч гривень. Невже ще 
треба торгувати пальним?  

Декому з читачів ця справа 
може видатися не вартою ви-
їденого яйця, адже йдеться про 
викрадення всього тридцяти лі-

трів «дизельки». А якщо подібне 
чинилося систематично – про які 
обсяги може йтися? Це з одно-
го боку, а з іншого – намагання 
жити за чужий рахунок має кара-
тися, інакше зрушень на краще 
нам ніколи не дочекатися…

Сергій ЧОРНИЙ

P. S. Коли верстався номер, 
стало відомо, що під час служ-
бової перевірки працівниками 
рудоуправління в посадці побли-
зу кар'єру було виявлено чима-
ло як наповнених пальним, так і 
порожніх фляг. Це свідчить про 
систематичність крадіжок. 



Федорівський пенсіонер 
Іван Назаров виявився 

саме таким, яким мені його опи-
сали в Обознівці, де він колись 
очолював колгосп, – людиною з 
принципами, іронічною і різкою 
у висловлюваннях. Іван Кузь-
мович досі не сумнівається в 
ефективності колгоспів, але не 
приховує, що траплялися йому 
й дурні, які намагалися керувати 
сільським господарством з кабі-
нетів у райкомі партії (Назаров 
каже, що саме для таких керів-
ників не шкодував міцних слів).   

 
«Голів колгоспів тоді 

призначали райкоми» 
Зустрівся з Іваном Кузьмови-

чем я у нього удома, у Федорівці. 
Помічаю на стіні кількадесяти-
річної давнини портрет господа-
ря. Завдяки йому мені вже легше 
уявити Назарова колгоспним го-
ловою крутої вдачі. Насамперед 
запитав, як його обрали керівни-
ком господарства в Обознівці. 
Пенсіонер пояснив, що в обо-
знівський колгосп перейшов на 
початку 1970-х з федорівського, 
де працював парторгом (а до 
того – бригадиром, головним аг-
рономом) і де через непоступли-
вий характер не знайшов спіль-
ної мови з керівництвом.  

– В обознівському колгоспі 
імені Щорса спершу працював 
парторгом, а згодом мене обра-
ли головою правління, – прига-
дав Іван Кузьмович. – Фактично 
це було не обрання, а  призна-
чення райкомом партії. Такі тоді 
порядки були.

За словами Назарова, до 
нього колгосп імені Щорса, який 
спеціалізувався на тваринни-
цтві, був занедбаним до краю.   

– Не мали чим годувати ко-
рів, з чого платити зарплату, –  
згадує Назаров. – Та я швидко 
поставив господарство на ноги. 
Що саме зробив? Наприклад, 
запустив власний кормоцех. А за 
комбікормом їздив аж у Київську 
область.

Я поцікавився у співбесідни-
ка: можливо, він мав «руку» в 
райкомі партії?

Усміхнувшись, той сказав:
– Ще й яку! Дуже «теплими» 

стали мої стосунки із секрета-
рем райкому, коли я його послав, 
самі знаєте куди. Навіщо? Він ді-
вчат возив до ставка в Обознівці, 
побачив бур’янину на колгоспно-

му полі, взявся мені мораль чи-
тати. Я й не втерпів.

За словами Назарова, той 
партійний чиновник навіть забо-
роняв йому виїздити у службо-
вих справах за межі району.  

– Але я їздив куди треба було, 
– запевнив Іван Кузьмович. – 
Наприклад, коли газ в Обознів-
ку проводили, то на «Криво-
ріжсталь» поїхав за трубами. 
А дозвіл на отримання газу аж 
у Москві отримував. Керува-
ти колгоспом – то був глевкий 
хліб, не всякий його і ковтнути 
міг. Я крутився як муха в окро-
пі. Люди мене поважали, бо сам 
працював й інших примушував. 

«Колгоспники не крали,  
а брали»

На запитання, чи доводило-
ся отримувати ідіотські накази з 
того ж райкому партії, колишній 
голова колгоспу відповів стверд-
но:  

– Якось під снігом зійшли 
озимі на 400 гектарах. Представ-
ник райкому наказує пересіва-
ти. Мовляв, інакше не вродить. 
Я йому: не буду пересівати. Я 
не зважав на дурнів, робив по-
своєму. Чи вродило тоді, питає-
те? 42 центнери з гектара взяли. 
Мене райком тричі хотів звільни-
ти з посади, та люди не дали.

До дурнів Назаров зараховує 
і тих, хто розпорядився один з 
тваринницьких комплексів кол-
госпу імені Щорса спорудити в 
Лелеківці.

– Думали не головою, а за-
дом, – каже. – Розраховували, 
що городські працюватимуть 
на тому комплексі. Та город не 
дуже розігнався до корів. А от 
соняшника накрасти на колгосп-
ному полі – це городські могли.     

А як ставився Іван Назаров 
до колгоспників, які при нагоді 
несли з роботи додому трохи за-
гального добра? На це запитан-
ня він відповів так:  

– Колгоспники не крали, а 
брали. Я їх за це не дуже й ганяв. 

Як карати, наприклад, доярку? 
Вона ж – тружениця, о четвертій 
встає, у дванадцять лягає, май-
же й не спить. Зате я страшне не 
любив підлабузників, донощиків. 
Вони швидко зрозуміли це і боя-
лися до мене й підходити.

Знаючи, що Іван Кузьмович – 
прихильник колгоспної системи, 
все ж питаю у нього, чи вважає 
він її ефективною.

–  Звичайно ж, колгосп – ефе- 
ктивна форма господарювання, 
– каже Назаров. – Але треба, 
щоб ним розумна людина керу-
вала. Голові й самому треба не 
цуратися роботи. Наприклад, я, 
коли сіно збирали, хустку на го-
лові зав’язував і з усіма сіно ки-
дав у машину. Чи стимулював я 
людей до праці? Аякже! Грошей 
на премії не шкодував. А гроші в 
нас були.

«Якби мене тоді посадили,  
то й досі, мабуть, сидів би»

Далі Назаров розповів, що 
завдяки його підприємливості 
колгосп мав запаси, про які не 
знали ні партія, ні держава:

– Якщо середня врожайність 
пшениці по району – тридцять 
п’ять центнерів з гектара, а в нас 
– тридцять вісім, то я показував, 
що вродило тридцять п’ять і дві 
десятих. Запаси необлікованого 
зерна давали змогу триматися 
на плаву. Лісу на складі у нас 
було більше, ніж на складі Брай-
ченка. Якби мене тоді посадили, 
то, мабуть, і досі сидів би.

– На мене й анонімки писа-
ли, – пригадав Іван Кузьмович. – 
Мовляв, я розтринькую колгосп-
ний бензин – бо й справді їздив 
на роботу звідси, з Федорівки. А 
я, щоб ви знали, у дві години ночі 

вставав. І не для себе старався 
– для колгоспу, для людей.

Для прикладу Назаров зга-
дав, що подбав про харчування 
колгоспників:    

– У колгоспі діяла їдальня. 
У погребі завжди – діжка помі-
дорів, діжка огірків. Я знайшов 
кухариху добру. Гнатівна так 
смачно готувала! Обід коштував 
двадцять копійок. Це збиткова 
ціна, зате люди задоволені були.

До найбільших здобутків на 
посту голови Іван Назаров від-
носить те, що повністю оновив 
у колгоспі комбайновий та ав-
томобільний парки. І, звісно ж, 
підведення до Обознівки газу. 

«Корабель мав прибути 
в Обознівку з Півночі»

Планував він і привезти в 
Обознівку списане судно, щоб у 
ньому на водоймі облаштувати 
ресторан.

– Про корабель я домовився 
з Мішею, це мій однокласник, він 
працював на Північному флоті. 
Усе домовлено з ним було. Та не 
дали мені завершити цю справу  
– випхнули з посади голови. А я 
й водяний млин збирався побу-
дувати. Не дали.

Якщо вірити Назарову, ре-
зультати голосування, на під-
ставі яких його звільнили з по-
сту голови господарства, було 
сфальсифіковано. Це сталося 
у дев’яності роки, коли кол-
госп уже було розпайовано. За 
словами Івана Кузьмовича, до 
звільнення з посади він мав 
можливість привласнити чималу 
частку загального добра, але не 
скористався нею – переконання 
не дозволили.

Про теперішнє село, тепе-
рішніх аграріїв він каже так:

– Народ розлінився, не хоче 
працювати, чекає, поки на пай 
дадуть. А серед фермерів –  ба-
гато хитрих, кривдять людей. 
Хоча такі –   не всі.

Віктор ІВАНЕНКО
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Іван Назаров:  Керувати колгоспом –  
то був глевкий хліб, не всякий 

його і ковтнути міг

Поради психолога
Проблема позбавлення почуття тривоги, занепокоєння є од-

нією з важливих і серйозних проблем наших днів. Тривога отру-
ює життя, не дозволяє зосередитися на головному: вирішенні 
насущних проблем. Можна виділити загальну лінію поведінки, 
яка дозволить якщо не позбутися тривоги, то принаймні контр-
олювати ці прояви.

Як позбутися тривоги
Правило 1: не дозволяти нікому приймати рішення замість вас! 

Зрозуміло, можна вислухати і думку іншої людини, але й тільки. 
Остаточне рішення має залишатися за вами.

Правило 2: ніколи не копатися в минулому і не шкодувати про 
прийняті рішення та вчинки. Дотримуючись цього, ви перестаєте 
непокоїтися про те, чого не можна змінити і, значить, перемикаєте 
свою увагу на турботи сьогоднішнього дня. 

Правило 3: ніколи жодної хвилини не тривожитися і не пережи-
вати про те, чого не можна змінити. Треба скакзати собі: «Що є  – те 
є, все це – складова частина моєї особистості, яка відрізняє мене 
від інших людей». І після цього не витрачати більше часу на зане-
покоєння і роздуми з цього приводу.  

Правило 4: жити сьогодні і зараз, спрямовуючи зусилля на по-
будову свого майбутнього, а не турботу про нього. Бо нам не дано 
знати, що буде через місяць, два місяці, рік і т. д. Тим більше, ми не 
знаємо, що буде завтра!

Правило 5: ніколи не тривожитися через одиничні неприємні 
події або чорну смугу, і ні секунди не сумніватися в тому, що через 
місяць чи через рік обов’язково стане краще. Це дозволить гідно 
пережити складні часи і зберегти здоров’я. 

Правило 6: ніколи не говорити і не думати про те, чого не існує в 
даний момент часу. Для того, щоб боротися з тривогою, пам’ятайте: 
якщо те, що ви хочете отримати, через об'єктивні причини недо-
ступне, вважайте, що його не існує. 

Про це писала «Зоря комунізму»
З допомогою стариків

 Роботу овочівників колгоспу 
імені Щорса описує районка у 
випуску за 9 серпня 1973 року. 
Розповідається, що колгоспник 
Василь Писанюк на довіреній 
йому вантажівці щодня робить 
2 – 3 рейси до плодоовочевого 
комбінату в Кіровограді, відво-
зячи туди свіжі овочі. Посилаю-
чись на очільницю овочівницької 
бригади Н. Лукіну, газета пові-
домляє, що протягом 1973 року 
колгосп уже продав 148 тонн 
овочів (річний план – 980 тонн).

Згадуються і літні колгоспни-
ки Марія Бойко, Галина Конюк, 
Марія Чередниченко, Поліна Ло-
зенко, які долучилися до збиран-
ня городини.

 Розповідь пташниці 
Про те, як їй працюєть-

ся пташницею в колгоспі імені 
Горького, розповіла К. Правда 
в замітці «Зобов'язання вико-
наємо», опублікованій у «Зорі 
комунізму» за 23 серпня 1973 
року. «Доглядаємо курчат, – по-
відомила колгоспниця. – Робота 

в нас – двозмінна. В одній зміні 
зі мною трудиться моя подру-
га Ганна Дащенко. В іншій зміні 
працюють Любов Тениченко та 
Ніна Корнєєва. Учотирьох до-
глядаємо 20 тисяч курчат. Кур-
чат одержуємо у добовому віці. 
Перші 6 – 7 днів вигріваємо їх під 
електролампами, які встановле-
ні у кожній клітці. В раціон кур-
чат входять комбікорм, макуха, 
дерть, риб'яче борошно, крейда, 
відсів. Курчата знаходяться у 
нас два місяці. Нинішнього року 
доглядаємо третю групу. Перші 
дві передали птахівницям, які 
доглядають курей-несучок, у до-
брому стані – зберегли 90 про-
центів курчат. Маємо підстави 
сподіватися, що при догляді цієї 
групи доможемося не гірших ре-
зультатів».

Сіяли озимину     
«Повним ходом іде сівба 

озимих на полях колгоспу імені 
Горького». Це – початок замітки  
«Хлібороби поспішають», надру-
кованої у  «Зорі комунізму» за 6 
вересня 1973 року. Автор публі-
кації, головний агроном колгоспу 

М. Лизогуб, повідомляє:  «цьо-
го року маємо засіяти озимими 
1218 гектарів». Названо в  за-
мітці і найкращих механізаторів 
(Миколу Середу, Олександра 
Корнєєва, Євгена Хухру), сіваль-
ників (Леоніда Чмихуна, Івана 
Іщенка, Миколу Дубового, Дми-
тра Чупика, Миколу Леня) та во-
зіїв зерна (Василя Бойка, Мико-
лу Зороляка, Леоніда Карпенка).

«Правління колгоспу подба-
ло про гарячі обіди  для сівачів», 
– запевнив М. Лизогуб.  

 
 Будні листоноші

Так називається замітка про 
роботу володимирівського лис-
тоноші Тетяни Шпаковської, опу-
блікована в районці за 4 вересня 
1973 року.

Зазначається: Тетяна Єв-
докимівна відмінно обслуговує 
односельців, за що її удостоєно 
звання найкращого зв'язківця 
Кіровоградщини. Також наголо-
шується: Шпаковська завжди 
бере активну участь у передпла-
ті газет і журналів, і восени у неї 
саме починається ця кампанія.  



Готуємо вдома
Домашня шаурма   
3 листи тонкого лаваша, 1 

куряча грудка, по 3 шт. свіжих 
огірків і помідорів, 1 цибулина, 
1/4 качана капусти, 200 г морк-
ви по-корейськи, 200 г твердо-
го сиру, майонез, кетчуп, каррі 
і сіль за смаком, олія для сма-
ження. 

Сир натерти на крупній 
тертці, цибулю нарізати півкіль-
цями, помідори – тонкими час-
точками, огірки – соломкою. 
Капусту нашаткувати, трохи 
посолити і пом’яти руками. Ку-
рячу грудку відварити, остуди-
ти, дрібно нарізати, посипати 
каррі, посолити і обсмажити 
на олії до золотавого кольору. 
Лаваш змастити кетчупом і 
майонезом, на край викласти 
рядами сир, цибулю, помідори, 
огірки, моркву, капусту і філе, 
загорнути рулетом, краї з двох 
боків загорнути.

Салат «Дует»
По 0,5 кг білої і червоної ка-

пусти, 2 моркви, 50 г чорнос-
ливу, 1/4 скл. олії, 1 ст. л. сві-
жого апельсинового соку, 0,25 
ч. л. цукру, сіль, перець.

Капусту тонко нашаткува-
ти (окремо), розім’яти з сіллю. 
Моркву натерти на крупній 
тертці. Чорнослив залити окро-
пом на 15–20 хв., потім дрібно 
порізати. Приготувати соус: пе-
ремішати олію з апельсиновим 
соком, цукром, поперчити за 
смаком. Інгредієнти для сала-
ту з’єднати, заправити соусом, 
перемішати. Перед подачею 
настояти 30 хв. у холодильнику.  

Сирний рулет з яблуками
Тісто: 100 г кисломолочно-

го сиру, 120 г борошна, 1 яйце, 
1 ст. л. олії, 1 ст. л. цукру, по 
1/4 ч. л. солі і соди. Начинка: 3 
яблука, 4 ст. л. цукру, 1/2 ч. л. 
кориці.  

Сир розім’яти виделкою, 
додати до нього борошно, аку-
ратно перемішати. В масу ввес-
ти яйе, олію, цукор, сіль і соду. 
Для начинки яблука натерти на 
крупній тертці і разом із цукром 
томити на сковороді 10 хв. Сік, 
що виділився, злити, додати 
до яблук корицю, перемішати і 
остудити. Тісто розкачати пря-
мокутником, рівномірно виклас-
ти начинку і загорнути рулетом. 
Випікати в розігрітій до 180°C 
духовці 25 хв.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

23  березня – слід проявляти 
підвищену пильність при оформ-
ленні документів. Можливі пе-
решкоди в справах, помилки і 
запізнення. Не рекомендується  
робити дорогі покупки, особливо 
транспортних засобів.    

24 березня – подола йте свій 
егоїзм і вчіться співпрацювати з 
іншими. Можна проаналізувати 

попередні події і знайти опти-
мальні шляхи для здійснення 
своїх майбутніх дій.    

25 березня – бажано від-
мовитися від участі у масових 
заходах. Сни можуть бути про-
рочими. Зараз ви повинні розра-
ховувати тільки на себе, робити 
ставку на майбутнє  і йти вперед.    

26 березня – день дуже 
гармонійний і світлий. Сьогодні 
все буде вдаватися. Уникайте 
поганих слів, руйнівних дій, не-

гативних думок. Не зліться, не 
тримайте образу всередині.     

27 березня – сприятливий 
день для справ з близькими 
людьми. Рекомендується закла-
дати фундамент для будь-якої 
справи. Ремонт очистить ваше 
житло. Не рекомендується подо-
рожувати і розривати стосунки, 
особливо ділові.  

28 березня – концентрація 
енергії зараз настільки висо-
ка, що будь-яка дія наділяється 

нищівною силою. З такою енер-
гетичною зарядженістю добре 
починати політичну кар’єру. По-
чавши щось робити, ні на мить 
не сумнівайтеся в своїх діях, 
інакше вас спіткає невдача. 

29 березня – пильну увагу 
слід звернути на роботу серця. 
Зараз його слід оберігати від 
стресів і нервових зривів. Бажа-
но вживати більше води і  менше 
грубої їжі. Не можна сердитися, 
плакати і вирушати в подорожі. 

Симптоми небезпеки
Гострий панкреатит. Починається 

з гострого болю у верхній частині живота і 
справа під ребрами. З’являється нудота, 
блювота, симптоми посилюються, якщо 
вживати їжу, особливо жирну. Біль опері-
зуючий, віддає в спину. Надувається живіт 
(метеоризм), температура підвищується до 
39–40 градусів. Спеціальна перевірка: при 
натисканні на три пальці нижче середини 
правого нижнього ребра виникає біль.

Гострий холецистит. Характерний 
сильний біль у правому підребер’ї. Іноді у 
верхній частині живота, одноразове блю-
вання, відраза від їжі. Біль розпираючий, 
віддає в ліву лопатку або шию, шкіра жовтіє. 
Можуть пожовтіти випорожнення. Темпера-
тура підвищується до 37–38 градусів. Спеці-
альна перевірка: біль виникає по правій ре-
берній дузі, при натискуванні пальцями під 
ребрами ліворуч на пікові різкого вдиху. При 
натискуванні на місці роздвоєння довгого 
м’яза шиї (він виділяється на шиї при по-

вороті голови), в місці його прикріплення до 
ключиці, біль виникає під правим ребром.

Гострий апендицит. Починається із 
сильного болю у верхньому відділі живота і, 
дуже часто, одно- або двократного блюван-
ня. Через 6–12 годин біль переміщується в 
пахову ділянку, температура тіла при цьому 
підвищується до 38–38,5 градуса. Спеці-
альна перевірка: біль в животі з’являється 
в положенні лежачи на спині при натиску-
ванні праворуч від лобка. Якщо продовжу-
вати тримати в цьому місці руку, підняти, не 
згинаючи, праву ногу під кутом 45 градусів 
– біль різко посилюється. Біль також поси-
люється в положенні лежачи на лівому боці 
з ледь зігнутими в колінах ногами праворуч 
від лобка. 

Не запивайте їжу 
молоком

Молоко – наш традиційний продукт хар-
чування. Якщо немає протипоказань і хо-
четься, пийте його в будь-якому віці. Але 
пам’ятайте: це самостійна їжа, а не допо-
внення до інших страв. По-перше, після їди 

молоко, навіть якщо воно входить до складу 
десертів, «блокує» виділення шлункового 
соку. По-друге, цей продукт вступає в не-
бажану реакцію з кислими фруктами й ово-
чами, тож між їх прийомом має пройти не 
менше півгодини. І по-третє, молоко – спри-
ятливе середовище для бактерій, тому піс-
ля нього слід ретельно прополоскати рота.

Народна медицина радить
● 500 г протертих яблук і 500 г цибулевої 

кашки (те й інше можна пропустити через 
м’ясорубку) змішати з 500 г меду. Приймати 
суміш по 1 ст. л. тричі на день до їди  при 
атеросклерозі, а також при слабкості сечо-
вого міхура.

● Картопляна юшка допоможе при ліку-
ванні хворих суглобів і відкладенні солей. 1 
кг картоплі зі шкіркою вимити й нарізати ма-
ленькими кружальцями завтовшки 3–5 мм. 
Залити 3 л окропу і варити на слабкому вог-
ні протягом години. Потім додати зелень пе-
трушки, кропу, кінзи, селеру. Не солити! Їсти 
цю юшку як першу страву протягом 10 днів. 

Ваше здоров’я 

Волосне правління, поштова станція,  
церква, школа і дві лавки...

Чому Володимирівку названо саме так? Наприклад, у збір-
нику «Історія сіл Кіровоградського району», який вийшов дру-
ком торік, викладаються дві версії цього. Перша: тому що село 
заснували переселенці з Володимирської губернії. Друга: на 
честь місцевого пана.

На прохання «Нашої громади» кропивницький журналіст і 
краєзнавець Володимир Поліщук з’ясував, що ж то був за пан 
і до якої родини він належав. Також він виявив цікаві відомос-
ті про соціальну інфраструктуру Володимирівки XIX століття. 
Для цього Володимир Поліщук звернувся до документів, які 
зберігаються у трьох обласних архівах – Кіровоградському, 
Херсонському та Одеському і які опубліковано на сайтах цих 
установ. Нижче публікуємо результати його пошуків.

Землі, на яких розташову-
ється Володимирівка, належа-
ли князям Баратовим, на честь 
одного з  яких, Володимира, 
швидше за все, й назвали село. 
А спершу вони були записані на 
Ганну Григорівну Булацель, яка 
вийшла заміж за відставного ма-
йора князя Миколу Баратова.

У метричній книзі Георгіїв-
ської церкви села Мартоноші 
(нині це село у Новомиргород-
ському районі),  яка зберігається 
в Державному архіві Одеської 
області, є запис про те, що 25 
жовтня 1781 р. народився хлоп-
чик Дмитро, син відставного 
майора князя Миколи Баратова 
та його дружини Ганни, і  що 28 
жовтня його хрестили. Коли у 
Миколи та Ганни Баратових на-
родився син Володимир (вважа-
ється, що на його честь названо 
Володимирівку), ще слід шукати 
у церковних метричних книгах, 
які зберігаються в архівах.

У церкві села Мартоноші 8 
квітня 1803 р.  хрестили і дівчин-
ку Марію, батьки якої – князь Во-
лодимир Баратов та його дружи-
на Уляна. А от сина Миколу, який 
народився у 1807 р., князь Во-
лодимир Баратов хрестив у Ми-
хайлівській церкві села Трикрати 
(тепер Миколаївської області).

У книзі Покровської церкви 
села Кам’янки (тепер Черкась-
кої області) є запис про те, що 
18 грудня 1819 року повінчано 
штабс-капітана Сергія Левшина  
та  дівчину Марію, доньку князя 

Володимира Баратова. Поручи-
телями при цьому були Василь 
Булацель та князь Микола Бара-
тов. Після одруження Марія узя-
ла прізвище чоловіка, тож село 
стали називати, за прізвищем 
нового поміщика, ще й Левши-
ним.

Доньку Ганну, яка народила-

ся  9 липня 1821 року, капітан 
Сергій Ардаліонович Левшин та 
його дружина Марія Володими-
рівна хрестили у Миколаївській 
церкві у Бобринці. Там же  на-
ступного року  хрестили і донь-
ку Софію. Це можна пояснити 
місцем проходження військової 
служби Сергієм Левшиним. А от 
доньку Надію вони хрестили  4 
серпня 1823 року  у Миколаїв-
ській церкві у Володимирівці.   

У 1800 році у  «володільно-
му селі» Володимирівці була 
дерев’яна церква, священником 
у якій служив Даміан Курчирєв. 
За даними «Списку населених 
місць Херсонської губернії»,  
виданого губернським статис-
тичним комітетом у Херсоні в 

1896 році, в Єлисавет-
градському повіті  було 
49 волостей. Одна з 
них – Володимирівська, 
до неї входило 30 сіл з  
1042 дворами та 5963 
жителями.  У тому ж 
документі вказується: 
у Володимирівці – два 
ставки та дві крини-
ці, волосне правління, 
станція земської повіто-
вої пошти, православна 
церква, церковно-при-
ходська школа (у якій 
– 35 учнів), дві лавки, 
одна з них – винна.

У «Записках імпе-
раторського Одеського 
товариства історії та  

старожитностей» за 1894 рік зна-
ходимо такий запис: «Владими-
ровка (Левшина) с. на Дедовой 
балке. По сообщ. И. А. Ленкеви-
ча, в 2 в. отсюда кто-то рас-
копал большой курган; нашли 
скелет человека и оружие. Л. 
В. Падалка передавал нам, что 
кладоискатели находили здесь 

бронзовые наконечники стрел».
У Держархіві Кіровоградської 

області є два фонди,  пов’язані 
з Володимирівкою. Це фонд 95 
«Левшино-Володимирівське 
поштове відділення, с. Левши-
но-Володимирівка Єлисавет-
градського повіту Херсонської 
губернії» за  1914 – 1919 роки 
та фонд 791 «Церква Свято-
го Миколая, с. Володимирівка 
Єлисаветградського повіту Хер-
сонської губернії», у якому міс-
тяться метричні книги реєстрації 
актів про народження, шлюб та 
смерть за 1878 та 1905 роки.

2005 року у Володими-
рівці біля церкви встановили 
пам’ятний хрест, на якому вказа-
но, що тут на кошти Ганни Гри-
горівни Баратової побудовано 
храм, який освячено у 1791 році. 
У документі «Склад та характе-
ристика православних церков 
Херсонської губернії за форму-
лярними відомостями 1815 року 
з обліковими даними про час 
заснування у приходах, підпо-
рядкованих духовним правлін-
ням Катеринославської єпархії» 
ж читаємо, що «в помещьем 
селе умершей княгини Бара-
товой Владимировке церковь 
деревянная во имя Святителя 
Николая строением крепкая: 
устроенная вновь населенными 
жителями: в 1791-м году позво-
лено ее строить, коего года 
27 числа заложена, а кончена и 
освящена в 1796 году». У «Да-
них про церкви Херсонської гу-
бернії 1906 року» також вказано, 
що дерев’яну церкву на цегляно-
му фундаменті у Володимирівці 
засновано  1791 року княгинею 
Ганною Баратовою.

До речі, у родині Баратових-
Левшиних дітей називали на 
честь діда та баби.


