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Чому малий споживчий кошик  

В Україні уряд свідомо зни-
жує рівень мінімального спо-
живання, щоб він відповідав 
катастрофічному стану економі-
ки. Такої думки експерти, котрі 

коментують відміну  Окружним 
адміністративним судом Києва 
постанови Кабміну про перегляд 
споживчого кошика українців. 
Як відомо, від прожиткового мі-
німум залежить мінімальна зар- 
плата і пенсія, допомога сім'ям з 
дітьми, допомоги по безробіттю, 
стипендії. Якщо ж буде встанов-
лено реальний прожитковий мі-
німум, виявиться, що майже по-
ловина населення перебуває за 
межею бідності, кажуть фахівці. 

І позмагалися, і відпочили 

Ці дні в історії 
11 травня 1916 року Альберт Ейнштейн публічно предста-

вив свою теорію відносності.
12 травня 996 року у Києві освячено першу на Русі кам'яну 

церкву – Десятинну.
13 травня 1849 року народився Панас Мирний (Панас Яко-

вич Рудченко), український письменник.
14 травня 1975 року київ-

ське «Динамо» вперше завою-
вало футбольний Кубок Кубків.

14 травня 1871 року наро-
дився Василь Стефаник, україн-
ський письменник.

15 травня 1990 року в СРСР 
прийнято програму повернення 
кримських татар до Криму.

16 травня 1648 року війська 
Богдана Хмельницького, підтримані татарською кіннотою Тугай-
бея, здобули свою першу перемогу над військами Речі Поспо-
литої на чолі з Стефаном Потоцьким.

16 травня 2004 року перше місце на 49-му конкурсі «Євро-
бачення» зайняла українська співачка Руслана. 

17 травня 1916 року Англія вперше у світі перейшла на літ-
ній час.

До школи – без конкурсу 
Міністерство юстиції пого-

дило новий порядок зарахуван-
ня учнів до першого класу. «На 
нього чекали усі: і діти, і батьки, 
і школи! – повідомило про це Мі-
ністерство освіти і науки на сто-
рінці у «Фейсбук». –  Для вступу 

до школи першачків не змушува-
тимуть проходити будь-які кон-
курси на знання. Всі матимуть 
гарантований доступ до освіти 
якнайближче до місця прожи-
вання. Це – один з важливих 
принципів реформи освіти».

Села приєднуватимуться 
до міст 

Президент України Петро 
Порошенко підписав закон про 
добровільне приєднання тери-
торіальних громад сіл і селищ 
до міст обласного значення, 
ухвалений парламентом 3 квітня 
нинішнього року. Як повідомляє 
прес-служба глави держави, 
«від об'єднання в одну терито-
ріальну громаду виграють як 

місто-центр, так і села та сели-
ща, які є його «супутниками». 
Міста зможуть розширити свої 
межі, а села і селища отрима-
ють доступ  до якісніших освіт-
ніх та медичних послуг. Закон 
дає змогу місту стати центром 
об'єднаної громади без прове-
дення виборів.

Сімейні лікарі можуть 
зловживати

Лікарі та уповноважені осо-
би, які підписують декларації 
про вибір лікаря у медзакладах, 
не мають права вносити у сис-
тему персональні дані без відо-
ма і підпису пацієнта. Якщо таке 
має місце, то це шахрайство. 
Так вважає в.о. міністра охоро-

ни здоров'я Уляна Супрун. Вона 
уточнила, що українці можуть 
подавати заяву про припинення 
декларації у довільній формі або 
підписати декларацію з іншим лі-
карем – попередня декларація у 
системі автоматично анулюєть-
ся.

Надовго запам'ятається шко-
лярам Катеринівської та Вели-
косеверинівської об'єднаних 
територіальних громад участь 
у першому етапі Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-па-
тріотичної гри «Сокіл»  («Джу-
ра»), що проходив 4 та 5 травня 
поблизу Олексіївки. Перед його 
початком у Катеринівці відбувся 
мітинг, під час якого було вшано-
вано пам'ять загиблих у Другій 
світовій війні та земляка Воло-
димира Тигняна, який загинув, 
беручи участь в АТО.

П’ять команд-роїв демонстру-
вали  навички стройової підго-
товки, спритність, витривалість, 
силу і влучність при проходженні 
туристсько-спортивної смуги пе-
решкод, стрільбі та перетягуван-
ні линви. Учні вміло застосували 
знання з історії України в конкурсі 
та вміння надавати допомогу по-
терпілому. Крім того, юні джури 
показали навички таборування, 

організації побуту в природних 
умовах. Справжньою окрасою гри 
були творчо-мистецькі виступи 
учасників змагань у конкурсі «Ва-
тра» під гаслом «Слава героям!». 

Підсумковим  етапом захо-
ду став дружній патріотичний 

флешмоб «З Украною в серці», 
який  символічно об’єднав усіх 
учасників змагань під кольора-

ми прапора України. Перемож-
ців окремих етапів та всієї гри 
було нагороджено дипломами і 
почесними грамотами. Ніхто не 
залишився без подарунків: всі 
отримали чашки з емблемою гри, 
а рій-переможець (Катеринівська 

ОТГ) – ще й палатки, спальні міш-
ки, каремати, ліхтарі та   казани.

Організатори гри задоволені 
рівнем підготовки її учасників. 
Вони вкотре переконалися, що 
підростає надійна зміна захис-
никам України.

Проведення такого потрібно-
го заходу стало можливим завдя-
ки спонсорській допомозі небай-

дужих людей. В Катеринівській 
сільській раді нам повідомили 
їхні імена. Ось вони: Володи-
мир Кухта (ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління») – придбання 
подарунків для команд, забезпе-
чення транспортом, генератора-
ми, допомога в розбитті табору; 
Віктор Яцканич (ПрАТ «Олексіїв-
ське») – харчування, подарунки 
для учасників, придбання облад-
нання для змагань, допомога в 
організації табору; Володимир 
Луньов (управління поліції охо-
рони Кіровоградської області) 
– рганізація охорони; Ігор Овча-
ренко (ФОП «Овчаренко») – ко-
шти на харчування; Юрій Гри-
горчук (ТОВ «Володимирівське») 
– кошти на харчування; Володи-
мир Островий («Лісне») – кошти 
на харчування; Григорій Демчен-
ко – кошти для організації патрі-
отичного  флешмобу; Григорій 
Косенко – придбання подарунків 
для учасників; Михайло Орлов 
– кошти на харчування; Мико-
ла Онул – оформлення табору; 
Віталій  Миронюк (управління 
ДСНС у Кіровоградській області) 
– палатки та генератори, допо-
мога в їх використанні.

На знімках – «будні» юних 
джур.

Зареєструйтеся на ЗНО
Додаткова сесія ЗНО трива-

тиме з 2 по 11 липня, а реєстра-
ція на нього – до 21 травня. У 
додатковий період можуть за-
реєструватися учасники АТО та 
випускники шкіл з окупованих те-
риторій. Крім того, до 21 травня 
дозволили реєструватися тим, 

хто з поважних причини не зміг 
зареєструватися в основний пе-
ріод реєстрації. Крім основного 
пакета документів, вони мають 
подати заяву щодо надання 
можливості пройти зовнішнє не-
залежне оцінювання під час до-
даткової сесії.

Батьків-боржників примусять 
працювати

В області чимало батьків 
роками ухилялися від сплати 
аліментів на користь своїх ді-
тей. Тепер їх за рішенням судів 
направлено на виконання сус-
пільно корисних робіт. Зароблені 
ними кошти будуть направлені 
на погашення боргу. За слова-
ми керівника обласної юстиції 

Вадима Гуцула, державні вико-
навці скерували до суду 279 про-
токолів про притягнення злісних 
боржників. Загалом із початку 
року державні виконавці стягну-
ли 40,7 млн грн аліментів із без-
відповідальних батьків. Завдяки 
цьому кошти отримали 12 728 
дітей.
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Варто знати
Якщо дійшло 

до поділу майна
Кожен з подружжя має пра-

во на поділ майна, що нале-
жить їм на праві спільної суміс-
ної власності. Немає значення,  
розірвали  чоловік і жінка свій 
шлюб чи ні. Вважається, що 
кожна річ, набута за час шлю-
бу, є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя, 
окрім речей індивідуального 
користування, коштовностей 
та майна, отриманого на під-
ставі договору дарування або 
в порядку спадкування. При 
цьому не важливо, на кого за-
реєстроване це майно. Не важ-
ливо і, наприклад, те, що один 
з подружжя з поважної причи-
ни (навчання, ведення домаш-
нього господарства, догляд за 
дітьми тощо)не мав самостій-
ного доходу.

У розподілі майна, набутого 
за час шлюбу, беруть участь 
лише чоловік та дружина. Діти 
у цьому участі не беруть.

У разі поділу майна, що є 
об’єктом права спільної суміс-
ної власності подружжя, частки 
майна дружини та чоловіка є 
рівними. Варто зазначити, що 
суд може відступити від за-
сади рівності часток подруж-
жя, якщо один із них не дбав 
про матеріальне забезпечен-
ня сім’ї, ухилявся від участі 
в утриманні дітей, приховав, 
знищив чи пошкодив спільне 
майно, витрачав його на шкоду 
інтересам сім’ї. Якщо з одним 
із подружжя проживають діти, 
частка майна може бути збіль-
шена, за умови, що розмір алі-
ментів, які вони одержують, 
недостатній для забезпечення 
їхнього фізичного, духовного 
розвитку та лікування.

Дружина і чоловік мають 
право розділити майно за вза-
ємною згодою. Сторони укла-
дають відповідний договір. 
Договір про поділ житла, іншої 
нерухомості, а також про виді-
лення такого майна дружині, 
чоловікові має бути нотарі-
ально посвідчений. Якщо не 
досягнуто згоди при укладенні 
договору, сторони мають право 
звернутися до суду.

Якщо майно придбане на 
кошти, отримані на підставі 
кредитного договору, то такі 
боргові зобов’язання є спіль-
ними для обох з подружжя, 
незважаючи на те, хто був під-
писантом договору. Отже, при 
поділі майна між подружжям 
повинні враховуватись і спільні 
борги, вони також діляться по-
рівно.

Неподільні речі (автомо-
білі, телевізори тощо) зазви-
чай присуджуються одному з 
подружжя. Наприклад, якщо 
йдеться про авто, суд бере до 
уваги наявність водійського по-
свідчення, а також те, хто ко-
ристується ним. Іншому із по-
дружжя суд присудить грошову 
компенсацію.

Майно фізичної особи – 
підприємця, яке придбане за 
кошти від діяльності підпри-
ємця і не в інтересах сім’ї та 
використовується у його під-
приємницькій діяльності з ме-
тою отримання прибутку, слід 
розглядати як його особисту 
приватну власність. Інший із 
подружжя має право на частку 
доходів, одержаних від цієї ді-
яльності.

У російській армії Гулий-Гу-
ленко дослужився до штабс-
капітана. З початком національ-
ної революції долучився до 
українського руху. 1917-го його 
обирають в ревраду Румчерод 
(«Румунський фронт, Чорномор-
ський флот і Одеська округа»). 
Потім – делегатом Всеукраїн-
ського військового з'їзду. Повер-
нувшись зі столиці, він стає чле-
ном Української ради в Одесі.

Повною мірою проявити вій-
ськові здібності Гулому-Гуленку 
вдається 1919 року. Він створює 
повстанський загін в околицях 
Єлисаветграда. Бореться з  ар-
мією Денікіна, загонами Махна й 
більшовиків.

«Пробравшись у Єлисавет-
град, я приступив до організації 
повстанського комітету, – свід-
читиме він потім на чекістському 
допиті. – Селяни були обурені 
політикою Денікіна, й організа-
ція повстань була вдалою. Я 
почав оперувати в районі Чиги-
рин – Знаменка – Користівка – 
П'ятихатка. В районі я був госпо-
дарем становища».

8 листопада 1919-го Гулий-
Гуленко на чолі 300 повстанців, 
озброєних двома гарматами й 
десятком кулеметів, пробива-
ється в напрямку Холодного 
Яру. Утримують залізницю аж 
до Катеринослава. Кілька днів 

під їхнім контролем перебуває і 
Єлисаветград. «Переїжджаючи 
із села до села, повстанці буди-
ли народні маси, закликаючи їх 
до боротьби з ворогом, і приєд-
нували до себе людей сотнями», 
– згадував про це підполковник 
УНР Олександр Доценко.

До «володінь» Гулого-Гулен-
ка підходять війська УНР, що 
маневрують тилами білогвардій-
ців і «червоних», – пізніше цей 
рейд назвуть Першим зимовим 
походом. Зустріч відбувається 
26 січня 1920-го у Володимирів-
ці. «Ця злука двох національних 
сил: одних, що являлися войов-
никами на місці, і других – нас, 
із регулярної армії, відбилася на 
обох сторонах дуже добре, – зга-
дує командувач армії УНР Ми-
хайло Омелянович-Павленко. 
– Хата, де відбулася ця зустріч, 
нагадувала вулик. Тут усе гуло 
від розмов, бо зустрілися старі 
товариші по зброї, по  сучасній 
боротьбі, знайшлися й рідні. 
Враження від організованості 
гулівців було надзвичайне: пар-
тизани мали бравий козацький 
вигляд, у доброму військовому 
вбранні зо всіма національними 
відзнаками: шликами, стрічка-
ми. Озброєнню партизанів теж 
можна було позаздрити, бо воно 
було першорядне. Сміливо мож-
на сказати, що це була справжня 

національна гвардія».
12 лютого 1920 року гулівці 

вливаються в армію Першого 
зимового походу. Гулий-Гуленко 
стає комдивом. Маневрують ти-
лами більшовиків. Сутичок з ве-
ликими підрозділами уникають, 
зате дрібніші розбивають.

Восени українці відступили у 
Польщу. Тим часом Гулий-Гулен-
ко зі своїм загоном проривається 
до Умані. Отримує поранення, 
лікується на радянській терито-
рії – імовірно, під чужим прізви-
щем. Потім його переправляють 
до Румунії.

Більшовики утверджуються 
на українських землях. Навес-
ні 1921-го у Польщі починає ді-
яти повстанський штаб на чолі 
з генерал-хорунжим Юрієм Тю-
тюнником. Планують наступ ре-
гулярних частин, яких на місці 
підтримають повстанські загони. 
Головний отаман Симон Петлю-
ра призначає Андрія Гулого-Гу-
ленка командувачем Південної 
повстанської групи військ.

Восени 1921-го Тютюнник 
наказує Гулому-Гуленку виру-
шати в район Умані. Там треба 
очікувати на прибуття Запорізь-
кої дивізії під його керівництвом. 
Починається Другий зимовий по-
хід. У ніч на 17 жовтня Гулий-Гу-
ленко з 17 вояками переходять 
кордон. Просуваються успішно, 
та дізнаються, що підрозділ Тю-
тюнника розгромила кавалерія 
Котовського. Повертаються до 
Бухареста.

...18 липня 1922 року в поле 
зору Одеської ГПУ потрапляє 
підозрілий чоловік. Його арешто-
вують. Через кілька днів зізна-
ється, що він – генерал-хорун-
жий армії УНР Гулий-Гуленко.

Його засуджують до 10 років 
позбавлення волі. Подальша 
доля отамана невідома. Най-
поширеніша версія – 1927-го 
звільнений за амністією, пере-
їхав на Донбас, працював там 
агрономом. А Михайло Чебота-
рів, начальник охорони Симона 
Петлюри, у листі до сотника Во-
лодимира Шевченка від 20 лип-
ня 1927 року пише: «Тільки для 
вас: Гулий-Гуленко, генерал, утік 
з большевії. Зараз знаходиться 
в мене».

«Всіма його вчинками керува-
ла віра в національне діло. Авто-
ритет отамана Гулого поміж ота-
манами повстанчих загонів на 
Херсонщині, Катеринославщині 
й далі вгору по Дніпру був винят-
ковий. Махно, що не визнавав 
нікого, вважав для себе часами 
корисним скоординовувати свою 
працю з діяльністю отамана Гу-
лого», – згадував Михайло Оме-
лянович-Павленко.

Об'єдналися у Володимирівці
У січні 1920 року у селі Володимирівці (теперішнього Кі-

ровоградського району) об'єдналися дві національні сили 
– армія УНР та партизанське військо Андрія Гулого-Гулен-
ка, що добре позначилося на стані кожної сторони. На це 
вказує багато дослідників, в тому числі кандидат історич-
них наук Ярослав Файзулін, автор статті «Тільки для вас: 
генерал Гулий утік з большевії», опублікованої у «Газеті по-
українськи» (випуск за 15 червня 2015 р.). Цей матеріал (зі 
скороченнями) і пропонуємо увазі читачів «НГ».

За перший (неповний) робо-
чий тиждень травня понад дві 
тисячі українських родин отри-
мали майже 80 мільйонів гри-
вень «теплих кредитів». Про це 
повідомляє Державне агентство 
з енергоефективності та енер-
гозбереження.

Таким чином, за чотири дні 
люди вибрали 20 відсотків ко-
штів, передбачених у цьогоріч-
ному держбюджеті на реалізацію 
урядової програми з енергое-
фективності, яку в народі нази-
вають «теплі кредити».   

На утеплення індивідуально-
го житла видано 2090 кредитів, 
на енергоефективні заходи для 
ОСББ та ЖБК – 32 кредити, на 
придбання твердопаливних кот-
лів – 56 кредитів.

Варто зазначити, протягом 
січня – квітня нинішнього року 

«теплі кредити» не видавалися 
зовсім.  Людям, які зверталися 
з цього приводу до уряду через 
«гарячу телефонну лінію», від-
повідали: держбюджетом на 
2018 рік передбачено 400 міль-
йонів гривень на реалізацію уря-
дової програми з енергоефек-

тивності, цих коштів 
вистачить на ком-
пенсації 180 тися-
чам українських ро-
дин в розмірі до 14 
тисяч гривень кож-
ній, але відновлення 
дії програми відбу-
деться після завер-
шення необхідних 
бюджетних проце-
дур (затвердження 
паспорта бюджетної 
програми).

Тепер, треба ро-
зуміти, той паспорт нарешті за-
тверджено, і народ кинувся за 
обіцяними кредитами.  

Також Державне агентство з 
енергоефективності та енергоз-
береження наголошує: теперіш-
нім порядком надання «теплих 
кредитів» передбачено відшко-

дування 20 відсотків від роз-
міру кредиту (але не більше 12 
000 гривень), що залучений на 
придбання котлів з використан-
ням будь-яких видів палива та 
енергії (крім природного газу та 
електроенергії) та відповідного 
додаткового обладнання і мате-
ріалів до них. Цим же порядком 
не передбачено відшкодування 
частини кредиту, залученого на 
придбання енергоефективно-
го обладнання і матеріалів, для 
окремих квартир у багатоповер-
хових житлових будинках. На-
томість передбачено стимулю-
вання об’єднань співвласників 
багатоповерхових будинків, жит-
лово-будинкових кооперативів 
до впровадження енергоефек-
тивних заходів шляхом відшко-
дування 40 відсотків від кредиту 
(70 відсотків – для отримувачів 
субсидій) не більш як 14 000 гри-
вень у розрахунку на одну квар-
тиру багатоквартирного будинку.

Довгождані «теплі кредити»

Читайте в наступному номері
У Катеринівці Ла-

риса Леонідівна і Во-
лодимир Андрійович 
Селіни відомі як добрі 
господарі. Свою сади-
бу вони прикрасили 
екзотичною рослинніс-
тю. А ще – вирощують 
батат (солодку карто-
плю), рідкісні сорти 
винограду, квіти. У 
наступному випуску 
«Нашої громади» ми 
пропонуємо знайом-
ство з цими цікавими 
й працьовитими людь-
ми. Вони поділяться з читачами 
деякими «секретами» господа-

рювання, приготування страв 
тощо.   

Децентралізація: досвід
Щоб знали і сприяли

У Новоукраїнській міській 
об’єднаній територіальній гро-
маді триває робота над Комуні-
каційною стратегією. Мета, яку 
ставлять перед собою її авто-
ри, – виробити механізм інфор-
мування населення про все, що 
відбувається у їхньому селі чи 
місті, залучення його до при-
йняття виважених рішень тощо.

Вважається, що запропо-
нувати гарну ідею чи прийняти 
потрібне рішення щодо поліп-
шення життя замало. Про них 
повинні знати всі мешканці гро-
мади. Тільки максимальна поін-
формованість людей про те, що 
відбувається, допоможе залуча-

ти інвесторів, додаткові ресурси, 
добровільних помічників.

Комунікаційну стратегію роз-
робляє група, до якої  увійшли 
представники молоді, бізнесу та 
громадськості. Очолює її заступ-
ник міського голови Людмила 
Білокоз. За її словами, першим 
результатом роботи групи стало 
попереднє формулювання місії 
комунікаційної стратегії, яка зву-
чить наступним чином: «Ство-
рення комфортних, безпечних 
умова життя і діяльності для всіх 
мешканців, гостей та інвесторів 
громади через надання їм мож-
ливостей змінювати і розвивати 
Новоукраїнську міську ОТГ».

Загублено документи на 
ім'я Ігоря Олександровича Ві-
тряченка. Прохання до того, 
хто знайшов їх, – повідомити 
за телефоном 050-53-76-908.
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День вишиванки – віднос-
но нове народне свято. 

Його відзначати запропонувала 
2006 року Леся Воронюк, тодіш-
ня студентка Чернівецького на-
ціонального університету імені 
Юрія Федьковича. Надихнув її 
на це один з однокурсників, який 
регулярно приходив на заняття 
у вишитій сорочці. Леся запро-
понувала іншим приятелям-сту-
дентам вбратися такого-то дня 
(то був третій четвер травня) у 
вишиванки. На її заклик відгук-
нулися десятки юнаків і дівчат, 
кілька викладачів. У наступні 
роки цього травневого дня виши-
ванки одягало ще більше людей, 
і не тільки в Чернівцях. Відзна-
чає День вишиванки й  україн-
ська діаспора по всьому світу.   

Звісно  ж, пам'ятають про 
нього і в нашій громаді. 17 трав-
ня багато хто прийде на роботу, 
на навчання у вишиванці. У тому 
числі – жителька Володимирівки 
Ольга Кравець, яка працює про-
давцем у тамтешньому магазині. 
Її  вишиванка –  власної роботи.  

Ось що розповіла Ольга ко-
респондентові «Нашої громади» 
про історію цього свого захо-
плення:

– Тридцять років тому, коли 
мені було вісім, нам у школі на-
казали, щоб прийшли такого-то 
дня в національному вбранні 
– мали виступати в клубі. Моя 
мама пошила мені білу сороч-
ку і червону спідницю. Сорочку 

оздобила вишивкою гладдю. Я 
цю вишиванку зберегла до цих 
пір. А чотири роки тому Юля, 
моя донька, їй тоді десять було, 
повернувшись якось з уроків, по-
відомила: їй треба вишиванка, в 

школі якийсь захід мав проводи-
тися. Приміряла я на неї сороч-
ку, яку мені мама вишила, вона 
виявилася завеликою. Купувати 

фабричну вишиванку не ста-
ла – хотілося, щоб дочка  була 
вбраною в щось своє, оригіналь-
не. Пошила їй сорочку (у мене й 
ручна машинка є, від бабусі діс-
талася), сама й вишила.

Відтоді я час від 
часу беруся за виши-
вання. Узимку – часті-
ше, бо в цей час ро-
боти на городі немає. 
Вишиваю тільки глад-
дю, мені ця техніка 
подобається більше, 
ніж вишивання хрес-
тиком. Якось вишила 
трояндами рушник 
і подарувала його 
мамі. Виконувала й 
замовлення родички 
з Києва – оздобила 
вишивкою плаття, 
вона його вдягає на 
День незалежності, 
на урочистості різні.  

Як дізнався автор 
цих рядків від Ольги 
далі, її мати, Стефа-
нія Іванівна, родом – із 

Львівщини. Вона коли перебира-
лася сюди, то й придане привез-
ла, зокрема – вишиті власноруч 
простирадла, наволочки. Уже не 

збереглися ті речі – стільки ж ро-
ків минуло. Але у Володимирів-
ці, за словами Ольги Кравець, 
ще є помешкання, де на ліжках 
височіють конструкції з подушок, 
вишитих у минулому столітті. Та 

й молодих, середнього віку ру-
кодільниць в цьому селі виста-
чає, запевнила співрозмовниця. 
Наприклад, Ользі подобаються 
роботи її куми Надії Протасової.

– Дочка ще байдужа до ви-
шивання, – продовжила розпо-
відати Ольга Кравець. – Гадаю, 
вона ще прийде до цього. Мене 
у юності теж рукоділля не хви-

лювало. А вишиванку Юля но-
сити любить. Та й у школі часто 
проводять заходи, на які треба 
одягатися у національне.     

До речі. Вишиванка – це не 
тільки традиційний український 
одяг, вона вважається оберегом.  

У давнину вишиванням за-
ймалися незаміжні дівчата, готу-
ючи собі посаг. Небагата дівчина 
могла похвалитися 30–40 сороч-

ками, середнього достатку – 
50–70, багаті мали їх понад 
сто.

Сорочку для немовляти 
вишивала мама чи бабуся, 
під час роботи вони співали 
пісень, молилися. Так виши-
ванка ставала оберегом.

Звичай носити вишиванку 
з піджаком запровадив Іван 
Франко, цим незвичайним по-
єднанням він привертав вели-
ку увагу до себе. У 1876 році 
Олена Пчілка видала альбом 
вишиванок, після цього в Єв-
ропі виник бум навколо укра-
їнської вишивки, а в Україні 
почалися наукові дослідження 

цього явища.
Нині фрагменти української 

вишивки використовують відомі 
дизайнери, в тому числі Жан-
Поль Готьє, Джон Гальяно, До-
меніко Дольче і Стефано Габба-
на.

Віктор ІВАНЕНКО  

17 травня - День вишиванки

Більше ніж одяг

Виховання красою
Катеринівка будь-якої пори року 

приємно вражає зразковим порядком, 
а сьогодні, коли все довкола буяє й 
квітне, вона особливо нарядна. Вулиці 
й тротуари прибрані, сквери догляну-
ті, біля багатоквартирних будинків і на 
обійстях катеринівців око милують різ-
нобарвні тюльпани, іриси, півонії. 

Перше, про що тут думається, 
– гарний приклад подають дорос-
лі дітям. Діти виростуть і так  само 
дбатимуть про місце, де житимуть і 
працюватимуть, навіть якщо це буде 
інше село чи місто.

Діти в Катериинівці – не єдина при-
вілейована частина населення, ба-
гато уваги приділяється й ветеранам 
праці, однак дітям, мабуть, особливо. 
Для них обладнано  ігрові майданчи-

ки, відкрито інтернет-кафе, а місцевий 
дитсадок – один з найкращих серед 
дитсадків Кіровоградського району. 
Тут гарні ігрові і навчальні кімнати, 
спальні, їдальня. Є все необхідне для 
навчання, розвитку здібностей вихо-
ванців, яких тут більше півсотні (окрім 
катеринівських, дитсадок відвідують й 
обознівські діти). 

– Не можу сказати, що ми були ки-
нуті напризволяще, 
коли підпорядкову-
валися Обознівській 
сільській раді чи 
районові, – розпо-
віла при зустрічі за-
відувачка Наталія 
Тітова, – бо завжди 
нами опікувалося 
руд оу п р а вл і н н я , 
його керівник Воло-
димир Кухта. Але з 
утворенням Кате-
ринівської сільради 
турботи про нас по-
більшало.

Наталія Йосипів-
на працює в дитсадку ще з вісімдеся-
тих років минулого століття (перших 
десять років – вихователькою), тож 
добре знає, що потрібно для успішної 
роботи їхнього закладу. Зокрема – 

нові методики, щоб іти в ногу з часом. 
– Навіть хочеться побувати в сусі-

дів – поляків, болгарів, познайомитися 
з їхнім досвідом, – зізналася.

В основі тих методик – найближче 
малюкам – гра. Малюки вчаться гра-
ючись. Так краще розвиваються їхні 
здібності. Навчанню підпорядковані й 
екскурсії по Катеринівці, перебуван-
ня на ігровому майданчику, в чому ми 
мали змогу переконатися, завітавши 
днями в дитсадок.  

Ірина ПЕТЛЯ
Фото Сергія ЧОРНОГО 

На знімках: Наталія Тітова; на ігрово-
му майданчику; час обідати; смачно 

готує котлети Тетяна Баланда. 

Присоромили грузьківців  
8 червня 1974 р. районка опублікувала статтю 

про незадовільний санітарний стан кафе у Грузь-
кому (автор – лікар районної санепідстанстанції 
Н. Кисельова). А 9 липня того ж року газета пові-
домила, що, як написав до редакції голова Грузь-
ківської сільради А. Топор, «критичний виступ об-
говорено на засіданні виконкому», «вжито заходів 
для усунення недоліків». Зокрема, стверджується, 
що кафе обгородили парканом, прибрали з подвір'я 
порожні пляшки, що впорядкування кафе триває.   

Перед переходом 
на кабінетну систему         

«Новою спорудою прикрасився центр села 
Грузького». Так починається одна із заміток у район-
ній газеті за 22 червня 1974 р. Ідеться про новозбу-
доване приміщення середньої школи. Повідомля-
ється, що обладнано новими приладами кабінети 
хімії та фізики, що в школі є спортивний зал, їдаль-
ня, майстерні. Зазначається, що з 1 вересня, коли 
відкриє двері цей заклад, в ньому діятиме так звана 
кабінетна система навчання. 

  На виручку сусідньому колгоспу       
Про черговий депутатський день в Обознівській 

сільраді повідомила районка в номері за 2 липня 
1974 р. «Народні обранці вели розмову про надан-
ня допомоги трудівникам колгоспу ім. Горького у 
догляді за посівами кукурудзи та інших просапних 
та овочевих культур, – розповідається в цій замітці. 
– З цією метою вирішено провести роз'яснювальну 
роботу серед пенсіонерів, робітників підприємств, 
службовців, учнів, їм також розіслано понад триста 
листівок, якими запропоновано взяти участь в обро-
бітку посівів». Наголошується: велику роботу із за-
лучення односельців до робіт в сусідньому колгоспі 
проводять депутати Петро Каюда, Леонід Ярошен-
ко. Автор замітки – голова виконкому Обознівської 
сільської ради М. Гребенюк.

 Добросовісний, відповідальний 
Нарис про Семена Пантелійовича Полоза з кол-

госпу ім. Чапаєва опублікувала районка у номері за  
16 липня 1974 р. Розповідається, що Полоз колись 
сумлінно працював причіплювачем у тракторній 
бригаді, та з удосконаленням техніки його спеці-
альність стала незатребуваною, от він і перейшов у 
вантажники, і на цій ділянці роботи проявив себе як  
добросовісна людина. Наводиться такий приклад: 
після того, як  до колгоспу імені Чапаєва приєднали 
відділок колгоспу «Україна», треба було перевезти 
курей з Івано-Благодатного  на центральну садибу, 
і за цю відповідальну роботу взявся Семен Панте-
лійович, виконавши її на «відмінно», а допомагали 
йому колгоспниці Раїса Топор та Любов Полякова.         

Про це писала 
«Зоря комунізму»



Ваше здоров'я
Така корисна 

кульбаба
У народній медицині ви-

користовуються практично 
всі частини кульбаби: квіти, 
листя, стебла, коріння. Також 
кульбабу застосовують в кулі-
нарії у вареннях, салатах, бор-
щах, вітамінних асорті.

Лікарська кульбаба допома-
гає при захворюваннях печінки, 
нирок, утворенні каменів у нир-
ках і жовчному міхурі, гастриті 
зі зниженою кислотністю, при 
інтоксикаціях і отруєннях, за-
хворюваннях суглобів, стиму-
лює роботу серцево-судинної 
системи тощо. Завдяки цінним 
речовинам, що містяться в цій 
рослині, кульбаба з успіхом за-
стосовується для лікування ате-
росклерозу, цукрового діабету і 
як додатковий засіб при лікуван-
ні анемії, недокрів'ї.

Також кульбаба має гарні ра-
нозагоювальні властивості і за-

стосовується в лікуванні парезів, 
паралічів, при запальних проце-
сах і як антигельмінтні ліки. Ан-
титоксичні властивості кульбаби 
дозволяють використовувати її 
при укусах отруйних комах, для 
лікування захворювань шкіри.

Найбільш цілюща частина 
рослини – це корінь. Саме тут 
зосереджений унікальний набір 
корисних речовин. До складу 
кореневища входить  речовина, 
що сприяє нормалізації роботи 
печінки і жовчного міхура, зни-
жує вміст холестерину і пригні-
чує ендокринні хвороби. А тому 
корінь кульбаби рекомендуєть-
ся для нормалізації травлення 
і підняття апетиту, підвищення 
кислотності, позбавлення від 
хронічних закрепів.

Також коріння кульбаби 
справляють зміцнювальну і ан-
титоксичну дію, позбавляють 
від дисбактеріозу, нормалізують 
обмін речовин, заспокоюють 
нервову систему. Нормаліза-
ція обміну речовин в організмі і 

очищення шлунково-кишкового 
тракту призводить до поліпшен-
ня стану шкіри, волосся і нігтів, 
відновлює сон.

Квіти і бутони кульбаби 
є цілим джерелом натуральних 
вітамінів і мікроелементів, а 
тому дуже корисні для нашого 
організму. Вони дозволяють ви-

рішувати проблему зниженого 
імунітету, слабкості і недокрів'я. 
Також відвари і варення з квіток 
кульбаби рятують від набряків, 
отруєння, виводять паразитів.

Особливу цінність представ-
ляють рослини, зібрані в період 

активного цвітіння, тобто напри-
кінці весни і початку літа. Саме 
такі суцвіття застосовують для 
приготування варення і меду з 
кульбаб.

Листя. До його складу вхо-
дять такі речовини і мікроеле-
менти, як залізо, кальцій, фос-
фор, калій, а також вітаміни A, 
B, C, E. Листя рослини рекомен-
дують вживати в їжу як потужний 
протицинговий, сечогінний пото-
гінний і відхаркувальний засіб.

►Слід з обережністю вжива-
ти кульбабу людям із ризиком 
закупорки жовчних проток, а та-
кож з підвищеною кислотністю 
шлункового соку, виразковою 
хворобою. 

 Салат з кульбаби 
Молоде свіже листя кульба-

би залити на 30 хв. підсоленою 
холодною водою (щоб зникла 
гіркота), потім посікти, додати 
подрібнену зелену цибулю, пе-
трушку та кріп, соняшникову або 
кукурудзяну олію, сіль та оцет до 
смаку. Все перемішати. 

Готуємо вдома
Пиріг зі скумбрією  

200 мл  молока, 30 г цукру, 7 г 
сухих дріжджів, 430 г борошна, 
1,5 ч. л. солі, 200 г вершкового 
масла, 1 кг скумбрії свіжомо-
роженої, 2 цибулини, 1/2 ч. л. 
меленого чорного перцю, 1 
яєчний жовток.

У теплому молоці розвести 
цукор і дріжджі. Залишити бро-
дити на 15 хв. Борошно просія-
ти в миску, додати дрібку солі. 
Масло кімнатної температури 
додати до борошна і змішати 
руками в дрібну крихту. Вилити 
туди дріжджі і замісити тісто. 
Покласти його в целофановий 
пакет і покласти в холодильник 
на 30 хв. Приготувати начинку: 
з'єднати порізане невелики-
ми шматочками філе скумбрії 
з нарізаною чверть-кільцями 
цибулею, посипати сіллю, цу-
кром і перцем, акуратно пере-

мішати і залишити маринува-
тися 15-20 хв. Тісто розділити 
на дві нерівні частини (одна 
трохи більша за іншу). Більшу 
руками розподілити по формі, 
змащеній маслом, або засте-
леній пекарським папером, за-
лишаючи загнуті краї. На тісто 
рівномірно викласти начинку. 
Закрити іншим шматком тіста. 
Краї зліпити. Пиріг проколоти 
виделкою в декількох місцях і 
змастити жовтком, змішаним з 
1 ст. л. води. Накрити рушни-
ком, щоб трохи підійшов, 15 хв. 
Випікати в розігрітій до 180° С 
духовці 30-35 хв. до золотавого 
кольору. 

 Сирники вітамінні
400 г кисломолочного сиру, 

2 яйця, 2 ст. л. манки, сіль, 10 
пір'їн зеленої цибулі, 4 гілочки 
кропу, олія для смаження.

Пропустити сир через 
м’ясорубку. До сиру додати 
сіль, манну крупу, яйця. Зелень 
порізати і додати до сирної 
маси. Скачати кульки, обваля-
ти у борошні, надати їм фор-
му сирників і смажити на вогні 
вище середнього. Подавати 
найкраще зі сметаною.

Яблучні кекси
150 г вершкового масла, 2 

яйця, 130 г цукру, 2 ч. л. розпу-
шувача, дрібка солі,  210 г бо-
рошна, 2-3  яблук, 1/2 лимона, 
цукрова пудра для посипання. 

М'яке масло і половину цу-
кру збити, щоб масло побіліло і 
стало пишнішим. Додати другу 
половину цукру і 1 яйце. Знову 
збивати на середній швидко-
сті. Потім додати друге яйце і 
продовжити збивати до розчи-
нення цукру і кремоподібного 
стану. У масляно-яєчну суміш 
додати просіяне борошно, роз-
пушувач і дрібку солі. Замісити 
тісто – густе, але легке і пишне. 
Очищені яблука порізати дріб-
ними кубиками, збризнути со-
ком лимона. Викласти в тісто 
яблука і перемішати. Викласти 
тісто у формочки до верху. Випі-
кати в попередньо розігрітій до 
190° С духовці 20-25 хв. Вихід 
– 12-13 шт.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

11 травня – не потрібно ме-
тушитися, виявляти пихатість і 
гординю. Вважається, що роз-
починати якісь справи цього дня 
марно, все погрязне, як в болоті. 
Корисні лазня, масаж. Їжа – чим 
простіша, тим краще.    

12 травня – день надій і по-
шуків. Особливо вразлива зараз 
лімфатична система. Уникайте 
протягів і вогкості. Не переїдай-

те, не відмовляйтеся від перших 
страв. День добре присвятити 
спонсорству. 

13 травня – зарядіть орга-
нізм позитивом. Не рекомен-
дуються великі навантаження.  
Корисні водні процедури. Біль-
ше вживайте овочів, фруктів, 
горіхів,  зелені. Сьогодні раніше 
укладені угоди можуть принести 
перші результати.

14 травня – людський ор-
ганізм підпадає під вплив не-
гативних енергій. Тому якомога 

менше навантажуйти себе. Уни-
кайте протягів і вологих примі-
щень. Можуть загостритися ста-
рі хвороби. День небезпечний 
отруєннями. Зірки не сприяти-
муть бізнесу.  

15 травня – краще провес-
ти день у спокої і розслабленні. 
Ідеальний час для прогулянок 
лісом або відпочинку на березі 
водойми. Можливе загострення 
хвороб сечостатевої системи. 

16 травня – вдалий час, щоб 
почати здоровий спосіб життя. 

Переїдання може спричинити 
відкладення солей, артрити, 
біль у кістках і подагру. День 
сприятливий для пошуку джерел 
фінансування.

17 травня – найкорисніше 
для здоров’я – активні фізич-
ні вправи. Добре вживати в їжу 
страви з гострими спеціями. За-
раз добре здійснювати «прорив-
ні» заходи в своїй справі, вихо-
дити на новий рівень, в деякому 
сенсі можна навіть йти на ризик, 
але дуже обережно. 

Для Олександри Ізотівни Ян-
ковської і Олени Іванівни Тка-
ченко кожна зустріч як свято. 
Перша живе у Катеринівці, друга 
– в сусідній Обознівці, тож ба-
чаться не часто, як хотілося б. 
Але, якщо вже зустрілися, то на-
говоряться вволю. Обміняються 
новинами, згадають минуле. 

За розмовою ми й застали 
їх. Почувши, що ми з газети, зі-
зналися: читають кожен випуск 
«Нашої громади», а тому чека-
ють п'ятниці, коли її привозять у 
село.

Цікавимося, де жінки труди-
лися. Олександра Ізотівна (на 
знімку ліворуч) працювала у від-
ділі капітального будівництва, 
разом з іншими зводила будинки 
для працівників рудника.

– Я б і зараз пішла працюва-
ти, якби здоров'я було краще, – 
каже. – Тепер такі гроші платять, 

а ми отримували всього по сорок 
п'ять – п'ятдесят карбованців,.

Від нинішнього стану Катери-

нівки, від побутових зручностей 
(мешкає в квартирі, яку колись 
сама й будувала) Олександра 

Ізотівна в захваті. 
– Ми живемо як у раю, – по-

ділилася думкою з кореспонден-
тами.

А Олена Іванівна працювала 
в обласній психіатричній лікарні. 
Не зважаючи на труднощі, які 
доводилося долати на життєво-
му шляху, зберегла почуття гу-
мору. Коли розповідає, як сама 
собі зуби рвала, втриматися від 
усмішки неможливо.

– Заболіли якось зуби, то я їх 
аж п'ять вирвала. Як? А ниткою! 
Накидала петлю на зуба і смика-
ла. Ще треба було два вирвати, 
то я пішла до лікаря. Він вирвав 
один і каже, що другий поки що 
не чіпатиме, бо я, мовляв, не 
витримаю. А я йому: «Рвіть. Я 
сама собі п'ять вирвала й нічо-
го». Послухався.

Ось такі наші нові знайомі. 
Зичимо їм здоров'я і йдемо у 
своїх справах…

Ірина ПЕТЛЯ
Фото Сергія ЧОРНОГО

«Ми живемо як у раю»

Із залу суду
Підпільний 

таксист
У підпільному підприємни-

цтві звинуватили жителя Кіро-
воградського району. Зокрема, 
у протоколі, складеному стосов-
но нього обласним управлінням 
Укртрансбезпеки, ідеться про 
«надання послуг з перевезення 
пасажирів на таксі без держав-
ної реєстрації як суб'єкта гос-
подарювання та без одержання 
ліцензії». Нещодавно у цій спра-
ві розбирався Кіровоградський 
районний суд.

Ось що пояснив сам фігу-
рант протоколу: «Якось сусідка 

попросила мене відвезти в Кро-
пивницький, а оскільки там її 
мав зустріти чоловік, дуже рев-
нивий, то вона сказала, щоб я 
встановив на даху машини знак 
таксі. Я так і зробив. При в'їзді в 
Кропивницький мене зупинив ін-
спектор Укртрансбезпеки і склав 
протокол».

Суд визнав автомобіліста ви-
нним і оштрафував його на 17 
тисяч гривень.

Вирок 
«металістові»

20 лютого нинішнього року 
у власника одного з приватних 
домоволодінь на вулиці Маяков-
ського  в Обознівці вкрали час-
тину металевого паркану. Госпо-

дар повідомив про це в поліцію, 
і та розшукала злодія.

Нещодавно справа стосовно 
лиходія розглядалася у Кіро-
воградському районному суді. 
Виявилося, що той уже компен-
сував потерпілому заподіяну 
шкоду і що вони примирилися. 
Врахувавши це, суд призначив 
злодієві покарання у вигляді 
штрафу в розмірі 850 гривень.

 Кримінальна 
хроніка

***
Квартирна крадіжка сталася 

у Созонівці.  Із сейфу зникли но-
утбук, сім тисяч доларів та пів-
кілограма золота.

***
З ковбасного магазину у Со-

колівському з прилавка хтось 
поцупив сире м'ясо вартістю 
400 гривень.

***
У Попівці обікрали приват-

не домоволодіння. З чотирьох 
тракторів зняли акумулятори.

***
Біля Грузького у полі знайде-

но людські останки. Будь-яких 
речей чи документів, які допо-
могли б встановити особу заги-
блого, не виявлено.

***
Із залізничних колій на тери-

торії Інгульської шахти (Перво-
званівка) зловмисники викрали 
костилі та підкладки.


