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Протидіяти разом
Поліцейські закликають жи-

телів області об’єднати зусилля 
для протидії злочинцям, які з ме-
тою наживи викрадають елемен-
ти телекомунікаційних та  елек-
тричних мереж. 

У поширеному зверненні за-
значається, що такими діями 
злочинці не лише завдають чи-
малих матеріальних збитків, а й 
ставлять під загрозу життя лю-
дей. Правоохоронці просять по-

відомляти за телефонним номе-
ром «102» про факти вчинення 
або підготовку до скоєння злочи-
нів, пов’язаних із крадіжками та 
пошкодженням телекомунікацій-
ної інфраструктури операторів 
зв’язку, викраденням чорних та 
кольорових металів із електро-
мереж, меліоративних систем, 
трубопроводів, трансформатор-
них та насосних станцій, заліз-
ничних доріг. 

Стало простіше  
Уряд спростив процедури ви-

їзду за кордон громадян деяких 
категорій.

Батькам надали право дору-
чати супровід дітей, які подоро-
жують повітряним транспортом, 
членам екіпажу літаків відповід-
но до вимог Міжнародної органі-
зації цивільної авіації.

Також уточнено термін дії 
проїзного документа дитини. 
Діти, які не досягли 16-річного 
віку, можуть виїжджати за кор-
дон до закінчення терміну дії  
проїзного документа. Тобто він 
діє протягом терміну, на який ви-
дано державним органом.

Сімейний лікар відповідальний 
за здоров'я пацієнта 

Так висловився генеральний 
директор ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» Володимир 
Кухта, вітаючи минулої п’ятниці 
очолюваний ним колектив з 
професійним святом – Днем 
працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловості. 
За словами Володимира Кухти, 
економічні показники підпри-
ємства, порівняно з минулоріч-
ними, зросли на 30 відсотків, 
середня зарплата працівників 
становить 13 тисяч гривень, 
при цьому немалу частину при-
бутку (крім податків, яких торік у 
бюджети сплачено 9 мільйонів) 
воно спрямовує на потреби міс-
цевої громади.

В урочистих зборах колек-
тиву ПАТ взяли участь і голова 
обласної ради Олександр Чор-
ноіваненко та катеринівський 
сільський голова Тетяна Тере-
щенко. Олександр Чорноіванен-
ко подякував гірникам за добру 

роботу і вручив генеральному 
директору ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» Володимиру 
Кухті почесну грамоту обласної 
ради, машиністу екскаватора 
Валерію Журавленку та водію 
Олегу Маркідову – грамоти. Го-
лова облради наголосив, що 
Катеринівська ОТГ – одна з най-
успішніших громад Кіровоград-
щини і що великий внесок у її 
розвиток належить ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління».  

– Недарма підприємство від-
значено найвищою нагородою 
області – «Честь і слава Кіро-
воградщини», – зауважив Олек-
сандр Чорноіваненко. 

Найкращі працівники отрима-
ли грамоти і премії від підприєм-
ства. Це – водії великовантажних 
автомобілів Костянтин Міценко, 
Микола Верба, Ігор Коханенко 
та Віктор Сапа, машиністи екс-
каваторів Володимир Степанов, 

Олександр Про-
фатило і Валерій 
Мельник, бульдо-
зерист Олександр 
Кравченко, електро-
слюсар Віктор Сте-
панов, автослюсар 
Сергій Петров, водій 
автобуса Олександр 
Воронін, водій авто-
мобіля ГАЗ-53 Олег 
Чмихун, мийник-
прибиральник рухо-
мого складу Сергій 
Таран, слюсар з 
ремонту гірничого 
обладнання Воло-
димир Назаренко, 
охоронець Анато-
лій Желовніков, на-
чальник вантажної 
дільниці  Микола За-
горський, заступник 
начальника рудника 
Ігор Львов.  

Головне святкове дійство з 
нагоди професійного свята ка-
теринівських гірників відбулося 
увечері в суботу. Така вже тут 
традиція склалася: відзначати 
його як день села. От і нинішньо-
го року на площі перед місцевим 
БК не було яблуку де впасти. 
Приїхали подивитися на шоу, 
підготовлене місцевими артис-
тами, й люди з інших сіл Катери-
нівської ОТГ, з Кропивницького. 

Закінчення на стор. 
На знімках: Володимир Кухта 

вручає грамоту та премію ма-
шиністу екскаватора Володими-
ру Степанову; голова обласної 
ради Олександр Чорноіваненко 
(ліворуч) ознайомлюється з ро-
ботою кар'єру; ось воно – «біле 
золото» Катеринівки.

З липня розпочався черго-
вий етап медичної реформи. 
Відтепер комунальні й при-
ватні медзаклади, які підписа-
ли договори з Національною 
службою охорони здоров'я, 
отримуватимуть фінансуван-
ня за принципом «гроші йдуть 
за пацієнтом». Це означає, що 
громадяни, які підписали де-
кларацію із сімейним лікарем, 
можуть розраховувати на безплатні послуги в рамках первин-
ної допомоги. Лікарі мають спостерігати за здоров’ям пацієнтів, 
їхніх дітей, встановлювати діагнози та лікувати найпоширеніші 
хвороби, травми, отруєння. За потреби лікар скеровуватиме 
своїх пацієнтів до лора, ендокринолога, хірурга та інших лікарів 
або консультуватиметься з ним щодо лікування підопічного. Так 
само лікарі первинки вестимуть пацієнтів із хронічними хвороба-
ми та станами. У їх компетенції – і запобігання хворобам. Вони 
мають вчасно виявляти ризики для здоров’я, консультувати, як 
поступово звільнитись від згубних звичок, де знайти додаткову 
допомогу і як перейти до здорового способу життя.  

Декомунізація завершується 
Комітет Верховної 

Ради з питань право-
вої політики та пра-
восуддя нещодавно 
схвалив ініціативу 150 
парламентаріїв про 
перейменування Дні-
пропетровської облас-
ті на Січеславську, а Кіровоград-
ської — на Кропивницьку.

Для перейменування облас-
тей необхідно внести зміни до 

Конституції. Такі рі-
шення ухвалюють-
ся не менш як 300 
голосами депутатів.

Після перейме-
нування Дніпропе-
тровської та Кірово-
градської областей 

в Україні залишиться лише 10 
комуністичних топонімів – назви 
дев’яти сіл та одного району (Кі-
ровоградського).

20 гривень з новим дизайном

У вівторок, 17 липня Нацбанк 
презентував банкноту у 20 гри-
вень зразка 2018 року з оновле-
ним дизайном та удосконаленою 
системою захисту.

«Нову банкноту номіналом 
20 гривень буде введено в обіг 
25 вересня 2018 року. Спочат-
ку випустимо близько 5 міль-
йонів штук купюр номіналом 20 
гривень. Після введення в обіг 
нових банкнот громадянам не 
потрібно буде замінювати старі. 
Нові купюри поступово витіснять 
їх», – повідомив на презентації 
нової банкноти директор Депар-
таменту грошового обігу Нац-
банку Віктор Зайвенко.

У дизайні 20-гривневої бан-
кноти основні мотиви оформ-
лення майже не змінилися. За-
лишився портрет письменника 
Івана Франка та зображення 
Львівської опери. Також купюра 
зберегла зелений колір.

Наприкінці цього місяця в 
Обознівці відкриють поліцей-
ську станцію.  Про це заявив 
очільник поліції області Роман 
Козьяков на одній з недавніх 
нарад. Нагадавши, що такі мі-
ні-відділи уже діють в деяких 
інших населених пунктах Кіро-
воградщини, Козьяков підкрес-

лив, що це дає правоохоронцям 
ширші можливості для опера-
тивного реагування на правопо-
рушення.   

 Для поліцейської станції ви-
ділено адміністративне примі-
щення колишньої Обознівської 
сільської ради. 

Буде поліцейська станція «Розвиваємося разом 
з громадою»
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Варто знати 
Пенсіонерам 
і не тільки їм 

Шановні жителі Кіровоград-
ської області! Пропонуємо вам 
користуватися інтернет-ресур-
сом Пенсійного фонду України 
– веб-порталом електронних 
послуг Пенсійного фонду Укра-
їни. 

Веб-портал, який почав 
функціонувати з жовтня 2012 
року, постійно оновлюється, 
доповнюється та актуалізу-
ється новими функціями. Його 
користувачі мають змогу, не 
виходячи з дому, отримувати 
наступні послуги:

- отримувати відомості з 
Реєстру застрахованих осіб 
ПФУ (РЗО): анкетні та адресні 
дані, дані паспорту, страхового 
свідоцтва, електронного пен-
сійного посвідчення, відомості 
про заробітну плату та страхо-
вий стаж;

- переглядати свої звернен-
ня до органів ПФУ;

- замовляти такі електронні 
документи, як довідки про до-
ходи пенсіонера для субсидії, 
довідки про доходи пенсіоне-
ра, індивідуальні відомості про 
застраховану особу (довідка 
ОК-5).

Пенсіонери-користувачі 
веб-порталу електронних по-
слуг Пенсійного фонду Укра-
їни мають змогу переглядати 
власну електронну пенсійну 
справу: номер пенсійної спра-
ви; дату відкриття особового 
рахунку; вид пенсії; дату при-
значення пенсії; довідку про 
заробітну плату (яка врахова-
на при призначенні/перера-
хунку пенсії); довідку про стаж, 
врахований для визначення 
права на пенсію; довідку про 
стаж, врахований для розра-
хунку пенсії.

Зареєструватися на веб-
порталі Пенсійного фонду 
України можна у два способи:

перший – скориставшись 
власним ЕЦП (електронним 
цифровим підписом);

другий – завітавши до сер-
вісних центрів Пенсійного фон-
ду України в Кіровоградській 
області, які працюють на те-
риторії кожної територіальної 
одиниці області.

Крім того, Пенсійний фонд 
України пропонує отримува-
ти інформаційні розсилки за 
допомогою смс-повідомлень. 
У такий спосіб застраховані 
особи та пенсіонери можуть 
отримувати інформацію про 
сплату страхових внесків, при-
значення пенсії, відмову в при-
значенні пенсії, проведений 
перерахунок пенсії, припинен-
ня виплати пенсії, поновлення 
виплати пенсії тощо.

Щоб отримувати смс-
повідомлення, необхідно за-
реєструватись на веб-порталі 
електронних послуг Пенсійно-
го фонду України за ЕЦП або 
дати згоду на інформування 
при особистому візиті до сер-
вісного центру Пенсійного 
фонду України в Кіровоград-
ській області.

Наталія СІМОНЯН,
начальник головного 

управління Пенсійного фонду 
України в Кіровоградській 

області. 

Буваючи у Володимирівці, 
завжди заходжу у поштове від-
ділення, яким завідує Світлана 
Ніколаєнко, депутат Катеринів-
ської сільської ради. Вона ін-
формує мене про місцеві нови-
ни, зводить з цікавими людьми. 
Щоразу спостерігаю на полицях 
закладу невеликі картонні короб-
ки. Якось поцікавився у Світлани 
Іванівни, що то за речі. І дізна-
вся: це – посилки, адресовані 
деяким володимирівцям, які 
спокусилися шаленими грішми, 
обіцяними в оголошеннях у бага-
тьох друкованих виданнях.

– Вони зав'язали листуван-
ня зі столичними фірмами, які 
обіцяють виграші по кількасот 
тисяч гривень, – пояснила Світ-
лана Ніколаєнко. – Тепер ті фір-
ми регулярно шлють їм пакунки 
з дешевим ширвжитком, який 
видають за дуже цінні та корис-
ні речі. Щоб викупити посилку, 
треба заплатити кілька сотень 
гривень. Дехто з наших людей, 
зрозумівши, що виграшу не ба-
чити, відмовляється від поси-
лок. А столичні фірми їх шлють 
і шлють...

Також Світлана Ніколаєнко 
зауважила:

– Коли я дізнавалася, що 
черговому землякові закортіло 
виграти силу-силенну грошви, 
казала йому, щоб викинув з голо-
ви дурниці. Та хто мене слухав!

 Володимир Морозюк – з тих 
володимирівців, які не прислу-
халися вчасно до попереджень 
Світлани Ніколаєнко.  Зате те-
пер він знає: за обіцянками об-
дарувати усіх і вся купою грошей 
криється намір якнайглибше за-
лізти в кишеню кожного.

Про те, як постраждав сам, 
Володимир розповів з подроби-
цями:

– Три місяці тому жінка купи-
ла кросворди. А там – інформа-
ція про суперлотерею, ішлося 
про 360 тисяч гривень виграшу. 
Я заповнив відповідну анкету і 
відіслав. Через тиждень отри-
мав поштою папери, в тому 
числі каталог товарів. Пропо-
нувалося замовити товари, щоб  
наприкінці місяця отримати со-
лідний грошовий приз. Я клюнув 

на цю вудочку. Згодом 
отримав креми і ще де-
яку єрунду. Заплатив 
за це аж 300 гривень. 
Потім ще дві посилки 
викупив. Там – фор-
мочки для кексів і таке 
інше. Усього з тисячу 
гривень відддав за це. 
Дорого! І весь час мені 
обіцяли, що ось-ось 
отримаю супервиграш. 
Зрозумівши, що все це 
– викачування грошей, 
припинив робити за-
мовлення. А вони мені 
продовжують слати то-
вари. Зараз на пошті 
дві посилки лежать. Не 
знаю, що там всереди-
ні, забирати їх не буду. 
Мене дочка лає за те, 
що влип у цю історію. Каже, що 
у них у селі на Житомирщині є 
дідок, який теж хотів розбагатіти 
і за два роки накупив через по-
шту непотребу на десять тисяч 
гривень. Ні, тепер у ці виграші не 
вірю. І всім раджу: не зв'язуйтеся 
з тими, хто їх обіцяє.

Також Володимир Морозюк 
показав частину паперів, які 
отримав від столичної фірми. З 
них випливає, що Морозюку на-
лежать «головний приз – 360 
тисяч гривень, додатковий приз 
– 240 тисяч гривень, премія за 
швидкість – 60 тисяч гривень». 
А щоб отримати ці капітали, ні-
бито достатньо ще разок ото-
варитися на кількасот гривень. 
Наприклад, купити набір за 300 
гривень, до якого входять 50 
грамів цикорієвого напою, крем 
від болю в попереку, засіб для 
миття посуду і невеличкий руш-
ничок. І це, мовляв, – дешево, зі 
знижкою в розмірі 100 гривень.  

А ще папери, які продемон-
стрував Володимир, свідчать: у 
тій фірмі не шкодують грошей 
на поліграфію. Враження солід-
ності має справити на довірли-
вих людей й термінологія цих 
документів – «червоний диплом 
переможця», «супровідна відо-
мість до сумки з готівкою», «до-
сьє головного переможця», «го-
лова комісії з вручення призів», 
«фінансовий консультант». Мені 

ж здається, що у фірмі, з якою 
зв'язався Морозюк, добряче на-
реготалися, складаючи ці пишні 
тексти. То був сміх над людьми, 
які ще довіряють друкованому 
слову і сподіваються на диво, 
котре може розв'язати їхні мате-
ріальні проблеми.

Звісно ж, не тільки у Володи-
мирівці є простаки. Уже не пер-
ший рік жителі різних куточків 
України збагачують ділків, які 
обіцяють їм величезні виграші. 
Наприклад, кажуть, в одному із 
сусідніх з Володимирівкою сіл 
літня жінка витратила на такі по-
силки усі гроші, які заплатив їй 
фермер за річну оренду землі. 
А ще один пенсіонер, теж із цих 
сіл, був одержимим ідеєю запо-
вісти дітям і онукам 500 тисяч 
гривень, які сподівався виграти в 
такий же спосіб. Його син, дові-
давшись про це, ходив на пошту 
і забирав кореспонденцію, адре-
совану батькові. Занепокоїв-
шись відсутністю листів на свою 
адресу, старий правильно при-
пустив, що тут щось не чисто. І 
коли машина з кореспонденцією 
приїздила у село, пенсіонер уже 
чекав її біля поштового відділен-
ня. Цього чоловіка уже немає в 
живих. Бажаючи отримати за-
дарма півмільйона гривень, він, 
кажуть, витратив з десять ти-
сяч гривень, зароблених потом 
і кров'ю.

Віктор ІВАНЕНКО

Повірили в диво

Передача значної частини 
владних повноважень грома-
дам, очевидно, мала б зменши-
ти документообіг. А що маємо 
на практиці?

– Якщо за перший квартал 
нинішнього року до Катеринів-
ської сільської ради  надійшло 
1012 листів, то за другий квар-
тал – уже на 26 листів більше. 
І, схоже, ця тенденція до збіль-
шення триватиме, – ділиться 
думкою начальник відділу за-
гально-організаційної, інформа-
ційної роботи, документообігу 
ради Роман Бурлак.

За його словами, частина 
отримуваних документів носить 
формальний характер. 

– Дуже багато часу заби-
рають різні звіти, – продовжує 
Роман, – навіть про те, що вже 
давно відбулося. Та ми нікуди 
від цього не дінемося. Тим біль-
ше, що на всі листи маємо від-
повідати вчасно.

Є, на жаль, відомства, які ак-
тивною перепискою створюють 
видимість бурхливої діяльнос-
ті. Ні на що вони не впливають, 
нічим допомогти громаді не мо-
жуть, але закидають листами, 
більшість з яких – прохання: то 
розмістити оголошення на сайті 
ради, то, знову ж, прозвітувати, 
бо їм треба теж комусь там зві-
тувати, і т. д. Хоча для органу 
місцевого самоврядування зна-
чно важливіше приділяти увагу 
зверненням місцевих жителів. 

На запитання, чи часто люди 
звертаються до сільської ради, 
начальник відділу відповідає: 
зараз дещо рідше, ніж на по-
чатку роботи ради. На його 
переконання, зменшення кіль-
кості звернень – це наслідок по-
ліпшення функціонування усіх 

служб. Хоча, додає, є люди, для 
яких не має значення як та чи 
інша служба функціонує, для 
них головне – поскаржитися, зо-
крема, на «гарячу лінію» якого-
небудь керівника.

Які ж проблеми найчастіше 
турбують жителів Катеринів-
ської громади? Вони такі ж, як 
мабуть, і всюди, і стосуються 
переважно надання матеріаль-
ної допомоги та поліпшення 
умов проживання. 

Так, одинока стара жінка не 
могла самостійно пересувати-
ся, то попросила допомогти їй 
так званими ходунками. Інша 
жінка зламала ногу, і їй необхід-
ні були милиці. І ходунки, і ми-
лиці  надали, бо рада закупили 
їх для надання в користування 
одиноким пристарілим особам. 
Складніше, коли йдеться про 
кошти на лікування, на похован-
ня тощо, але й ці питання ви-
рішуються, адже сільська рада 
затвердила спеціальну програ-
му «Турбота». Щоправда, ско-
ристатися нею можуть не всі, 
а тільки ті, хто неспроможний 
впоратися із проблемою само-
тужки.

Узагалі коло питань, з якими 
звертаються жителі громади до 
своєї ради, дуже широке. Хтось 
просить полагодити криницю чи 
житло, хтось – виділити земель-
ну ділянку.

– Але є й питання, які вихо-
дять за межі нашої компетен-
ції, – продовжує Роман Бурлак. 
– Скажімо, мешканці однієї з 
вулиць поскаржилися на якість 
роботи енергетиків. Вплинути 
на енергетиків напряму ми не 
можемо, тому звернулися до 
адміністрації районних елек-
тричних мереж. Там, до слова, 
відреагували дуже швидко, і 
тепер проблем із подачею елек-
трики немає на території всієї 
об'єднаної громади.

Буває, що до ради люди 
звертаються й з пропозиціями, 
порадами. 

– Ми до пропозицій теж ста-
вимося уважно, бо вони є свід-
ченням того, що люди не бай-
дужі до життя громади, хочуть 
бачити його ще кращим, – каже 
на закінчення нашої розмови 
службовець.

Сергій ЧОРНИЙ

Роман Бурлак:     На всі звернення 
відповідаємо вчасно

Закінчення. Початок на 
стор.1

До них із привітальними 
словами звернулися комерцій-
ний директор ПАТ "Кіровоград-
ське рудоуправління" Віктор 
Мамалига та Катеринівський 
сільський голова Тетяна Тере-
щенко.

Присутні щиро дякували за 
дуже професійні виступи дитя-
чому вокальному гурту «Райду-
га» (керівник Діана Баранова), 
артистам драмгуртка Олексан-
дру Желовнікову, Роману Бур-
лаку, Марині Вороняну, Дмитру 
Погорілому (керівник Ніна Без-
латня), хоровій групі, яка їм до-
помагала, вокальному гуртку 
«Жасмін» (керівник Світлана 
Свиридова, вона ж виконала 
кілька українських естрадних 
пісень), жонглеру гирями нео-
дноразовому переможцю єв-
ропейських іц світових першо-
стей серед ветеранів Сергію 
Шевченку та саксофоністу Ві-
талю Волошенку з Кропивниць-
кого. Порадувала своїм співом 
земляків і  начальник відділу 
освіти, культтури, культурної 
спадщини, спорту, туризму й 
охорони праці  сільської ради  
Яна Циба.

До організації святкового 
концерту багато зусиль докла-
ли працівники катеринівського 
будинку культури на чолі з Ма-
риною Профатило, а допома-
гала їй у цьому учениця місце-
вої школи Поліна Драган.  

Після півторагодинного кон-
церту небо над Катеринівкою 
запалало феєрверками (це 
теж місцева традиція), а потім 
були танці. 

Через два дні, у понеділок, 
голова облради ще раз відві-
дав катеринівське гірниче під-
приємство. Він, зокрема, по-
бував у кар’єрі, де Володимир 
Кухта ознайомив його з техно-
логією видобутку каоліну.  

Віктор ІВАНЕНКО

«Розвиваємося 
разом 

з громадою»
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Про це писала 
«Зоря комунізму»
Так працювали 

в Грузькому
Про осінню оранку в грузь-

ківському колгоспі імені Чапає-
ва розповіла районка в номері 
за 5 листопада 1974 року. По-
відомляється, що тамтешні ме-
ханізатори «зобов'язалися не 
залишити жодного гектара під 
веснооранку і тому працюють у 
дві зміни». Серед передовиків 
називаються Микола і Володи-
мир Усатенки, які щодоби зорю-
вали по 22 – 23 гектари.

А в наступному, за 7 листо-
пада, випуску газети опубліко-
вано одразу два матеріали про 
колгосп ім. Чапаєва. В одному 
з них, під заголовком «Товариш 
секретар», розповідається про 
невтомного Івана Івановича Кар-
люгіна, секретаря відділкової 
парторганізації. «Його важко за-
стати на одному місці, – ствер-
джується в статті. – То він у пта-
хівників, то на молочно-товарних 
фермах, то  з'ясовує, чи дотри-
муються правил агротехніки 
орачі. Він заносить до блокнота 
прізвища найстаранніших. Це 
потрібно для того, щоб їх від-
значити.  Іван Іванович встигає 
скрізь. На те він і секретар». Під-
креслюється, що Карлюгін – ще 
й керівник школи основ науково-
го комунізму. Авторами цієї стат-
ті значаться В. Лісниченко та М. 
Мерещенко, комуністи колгоспу 
ім. Чапаєва.

А в замітці «Затих рокіт мо-
торів», опублікованій у газеті за 
те ж число, ідеться про підсумки 
збирання в колгоспі ім. Чапаєва 
цукрових буряків. Повідомля-
ється, що добре потрудилися 
комбайнер Леонід Данов та його 
помічник Леонід Раца, водії Іван 
Калич, Олексій Семерик, Мико-

ла Севчук та колгосники, які на-
вантажували буряки на машини, 
– Яків Чеботар і Микола Довго-
пол. Автор замітки – Л. Нікітіна, 
ланкова 2-го відділку колгоспу.

 Про бібліотеку й читачів
«Скарбниця друкованого сло-

ва». Так називається стаття про 
катеринівську бібліотеку, надру-
кована у газеті за 4 січня 1975 р. 
З посиланням на бібліотекарку 
Олену Горлову повідомляється, 
що про поповнення закладу літе-
ратурою дбає рудник вогнетрив-
ких глин (тільки 1974 року купив 
книжок загальною вартістю 310 
карбованців), що на полицях бі-
бліотеки – вже 7000 книжок, а чи-
тачів у ній –  400. Як найактивні-
ші читачі називаються електрик 
Геннадій Сулейманов, шофер 
Віталій Діденко, маляр-штукатур 
Марія Троян, начальник відділу 
капітального будівництва Яків 
Макарчук. Автор цієї статті – Лю-
бов Майстренко.

Кіно від Надії
Про грузьківського кіномеха-

ніка Надію Чабанову написала 
районна газета у випуску за 16 
січня 1975 року. Розповідається, 
що вивчилася цьому ремеслу 
Чабанова в Києві одразу після 
війни, а в Грузькому вона – з 
1949 року. Згадуються і її учні. 
Зокрема,  Андрій Ушаков та Се-
мен Свиркул, кіровоградські кі-
номеханіки.

Сільські новини, свої жи-
тейські проблеми і, звісно ж, 
урядову політику обговорюють 
володимирівські пенсіонери, зу-
стрічаючись біля місцевого по-
штового відділення в дні отри-
мання пенсії.  Тиждень тому 
кореспондент «Нашої громади» 
став свідком саме таких розмов 
літніх жінок, які сиділи на лавочці 
біля пошти, чекаючи, поки заві- 
дувачка покличе всередину.  

– Оце попалося мені оголо-
шення, що продаються дрова. 
Наче недорого. Треба подзво-
нити та взнати, як вони складе-
ні, – пенсіонерка мала на увазі, 
що дрова може бути складено 
не щільно.

– Аби ж нам пенсії по 35 ти-
сяч, як у депутатів зарплати, то 
не тільки на дрова вистачило б, 
– сказала інша жінка, перекона-
на, що велика офіційна зарплата 
– єдине джерело доходів бага-

тьох нардепів.
– Ох, ці пенсії! Скоро пенсія 

мого діда дожене мою, – ви-
словила нерозуміння пенсійної 
реформи ще одна володимирів-
ська пенсіонерка (як зрозумів 
автор цих рядків, трудовий стаж 
її чоловіка – менший, ніж у неї).   

Потім лавку зайняли інші жін-
ки, і вони теж говорили головним 
чином про пенсії.

– Але ж вам трохи підви-
щили? – запитав кореспондент 
«Нашої громади» в однієї з пен-
сіонерок, яка відрекомендувала-
ся Євгенією Іванівною Білан.

– Підвищили, – усміхнулася 
та. – Я й торбу осьо взяла, бо в 
кишеню всі гроші можуть не вліз-
ти.

Поговорили ми й про пози-
тивні перетворення, які відбува-
ються у Володимирівці завдяки 
децентралізації влади.

– Відколи ми в об'єднаній 

громаді, село кращає, – сказа-
ла Євгенія Іванівна. Повсюди 
прибрано, бур'яни викошено. А 
раніш сміття було повно, в цен-
трі села телята й кози паслися. 
Ремонти в дитсадку, амбулаторії 
робляться. 

Задоволена пенсіонерка й 
новою лікаркою, Оксаною Туров-
ською.

– Оксана Василівна – і уваж-
на, і привітна, – запевнила. – Так 
і напишіть в газеті. А ще опу-
блікуйте мою особисту подяку 
фельдшерці Ользі Сергіївні Ма-
нойкіній. Я недавно хворіла, так 
вона до мене двічі на день хо-
дила, уколи робила. У неї легка 
рука!

Віктор ІВАНЕНКО
На знімку: Олена Дмитрівна 

Мошак, Стефанія Миколаївна 
Іванченко та Євгенія Іванівна Бі-
лан.

Місце зустрічі – біля пошти

В одному з квітневих випусків 
«НГ» розповідалося про «рай-
ський куточок», на який перетво-
рили свою садибу в Катеринівці 
пенсіонерка Людмила Суржик 
із сином Романом. До слова, 
Рома через виробничу травму 
змушений пересуватися на інва-
лідному візку. Садиба вразила 
доглянутістю і творчим підходом 
господарів до її планування й 
опорядження. Тоді ж вони запро-
сили мене завітати до них, «коли 
все зацвіте».

– Ой! – із жалем вигукнула 
Людмила Романівна, зустрівши 
мене біля хвіртки. – Ви спізни-
лися, бо вже відцвіли троянди і 
півонії. 

Але вона даремно хвилю-
валася. Їхня садиба примусила 
мене думати, що я потрапив у 
ботанічний сад, – так усе тут 
буяє! 

Звертаю ува-
гу на декоративні 
гарбузи, що зви-
сають з огорожі. 
Як я вже писав, 
це з них Рома лю-
бить виробляти 
шкатулки та інші 
сувеніри, щоб по-
тім дарувати зна-
йомим. Ганок сті-
ною заступають 
триметрові стебла 
топінамбура. Сур-
жики пояснюють: 
садять його, щоб 
улітку мати хо-
лодок. Праворуч 

бачу лимонне деревце, на якому 
дозрівають великі плоди. Дерев-
цю всього три роки, а воно вже 
плодоносить. Неподалік росте 
гостролистий кущ – то олеан-
дра. Теплолюбна рослина, тому 
у ґрунт її висаджують лише на 

літо. Поряд з нею із пухкої землі 
вибралися дивовижні паростки. 
То проросло насіння туї.

– Хочемо посадити тую по 
всьому периметру нашої ділян-
ки, – пояснює Рома.

А далі переді мною постають 
різнобарвні квіти, і не біда, що 
вже відцвіли троянди.

Квіти розташовані на садибі 
острівцями. Найбільший з них – 
біля «літньої резиденції» госпо-
дині, де є піч, плита, необхідне 
кухонне начиння, і, знову ж таки, 
де панує зразковий порядок.

З городини  Суржики май-
же нічого не вирощують через 
брак вільної площі. Під парка-

ном проти сонця – тільки кілька 
кущів помідорів. Великі плоди 
вже починають рожевіти. Але 
мене захоплює більше те, як ви-
нахідливо облаштовано для них 
тепличку. До суцільного паркану 
прикріплено дуги, на яких трима-

ється поліетиленова плівка. На 
день її піднімають, а на ніч, осо-
бливо, коли можуть бути  замо-
розки, опускають. Ще я помічаю 
міні-арку, з якої звисають огірки. 
Мабуть, вони і вродили так ще-
дро, тому що їх піднято над зем-
лею. 

Я стою, не в змозі ві-
дірвати очей від краси, 
яку, виявляється, може 
творити кожен, було б ба-
жання. Ніби зрозумівши, 
про що я думаю, Людми-
ла Романівна каже:

– Якось запропонува-
ла Ромі: «Може будемо 
просити тобі путівку в са-
наторій?». А він: «Мамо, 
та в нас же свій санато-
рій, поглянь, як краси-
во!». 

Тут і справді, як у са-
наторії.  І я залишаю гос-

подарів з відчуттям гордості від 
знайомства з неординарними 
людьми. 

Сергій ЧОРНИЙ
Фото автора

У Суржиків свій «санаторій»



Ваше здоров'я
Трави – це ліки   

І як у будь-яких ліків, у них 
є протипоказання. Навіть про-
ста ромашка комусь допома-
гає, а для когось небезпечна.

Від меліси болить голо-
ва. Меліса володіє слабкою бо-
лезаспокійливою дією, підвищує 
працездатність, зменшує три-
вожність і дратівливість. Але в її 
складі є токсична речовина ци-
траль. Якщо протягом трьох тиж-
нів щодня пити чай з мелісою, 
можуть з'явитися запаморочен-
ня, головний біль, закласти ніс.

Ромашка викликає анемію. 
Ромашку аптечну рекомендують 
як жовчогінний і протизапальний 
засіб. Вона добре знімає спазми, 

допомагає заспокоїти шлунок 
при виразці і гастриті, відновлює 
пошкоджені слизові оболонки. 
Однак, якщо ромашкою лікува-
тися постійно, це може закінчи-
тися залізодефіцитною анемією. 
Адже ромашка не дає залізу 
всмоктуватися в кров. Передозу-
вання ромашки збиває менстру-
альний цикл і ускладнює перебіг 
вагітності.

Звіробій не дружить з сон-
цем. Цю рослину часто викорис-
товують як натуральний антиде-
пресант. Вона знімає запалення, 
спазми в кишечнику і шлунку. 
Але влітку звіробоєм краще не 
зловживати, тому що ця трава 
збільшує чутливість організму 
до ультрафіолету. Не можна за-
смагати, якщо ви приймаєте 
настій або відвари з цією рос-
линою, інакше можна отримати 
опік. Тривале вживання звіробою 
може призвести до запорів, по-
яви гіркоти в роті і болів у печінці.

Гепатит від чистотілу. 
Чистотіл корисний при печінко-
вих захворюваннях і проблемах 
з жовчним міхуром, пародонтозі. 
Поліпи, бородавки, мозолі, кон-
диломи припікають свіжим соком 

чистотілу. Але передозування 
може спровокувати токсичний ге-
патит, викликає нудоту, блювоту, 
параліч дихального центру.

Користь насіння 
Виявляється, лузаючи насін-

ня, ми отримуємо багато користі 
для здоров'я. Насіння соняшнику 
– головний постачальник в ор-
ганізм поліненасичених жирних 
кислот, що перешкоджають ста-
рінню. Воно – прекрасний засіб 
профілактики атеросклерозу, 
інфаркту міокарда та інших за-
хворювань серцево-судинної 
системи, а також допомагає при 
захворюванні печінки і жовчови-
відних шляхів. Достатньо з'їдати 
на день по 100 г насіння.

Насіння слід підсушувати, 
бо при смаженні знищується до 
90% корисних речовин. Купувати 
краще насіння в шкаралупі, ніж 
без неї, оскільки в очищеному 
насінні жири окислюються.

Після інсульту
► Пропустіть через 

м'ясорубку 2 лимона і 2 апель-
сина, без кісточок. Масу змішай-

те з 2 ст. л. меду, витримайте в 
скляній банці добу при кімнатній 
температурі, потім поставте в хо-
лодильник. Вживайте по 1 ст. л. 
2-3 рази на день з чаєм.

 ► У будинку, де є хворий 
після інсульту, обов'язково по-
винна бути кішка. Не поспішайте 
зганяти її з ліжка, в якому лежить 
людина, котра страждає серце-
во-судинним захворюванням. 
Помічено, що в цьому випадку 
тварина стає свого роду лікарем. 
Кішка допомагає впоратися зі 
стресом після інсульту і сприяє 
відновленню мови, рухових по-
рушень у хворого.

Готуємо вдома
Печена кукурудза

4 зубчики часнику, 1 пучок 
зелені петрушки, олія, чорний 
мелений перець, запашний пе-
рець, сіль, спеції за смаком.     

Розтовкти часник, додати 
подрібнену зелень, чорний і 
запашний перець, спеції за 
смаком, олію, перемішати. Ка-
чани кукурудзи обмазати при-
готовленим соусом, присипати 
сіллю, ретельно обгорнути хар-
човою фольгою. Запікати куку-
рудзу у духовці при температу-
рі 200-220° С 30-40 хв. Під час 
приготування кукурудзу кілька 
разів перевернути.

   Юшка з болгарським 
перцем

400 г хека, по 2 томати, 
цибулі і картоплі, 1 болгарська 
червона перчина, 1 пучок пе-
трушки, 1 ст. л. оцту, сіль.  

Очистити рибу, нарізати се-
редніми шматочками. Очисти-
ти цибулю і картоплю, нарізати 
четвертинками. Перець звіль-
нити від насіння, розрізати 
уздовж навпіл. Скласти всі ін-
гредієнти в каструлю, влити 3 л 
води, на помірному вогні вари-
ти до майже повної готовності, 
потім посолити, покласти рибу, 
підлити води, влити оцет, про-
варити 10 хв., додати дрібно 
нарізані помідори і зелень, пе-
ремішати.     

Піца з кабачків 
700 г кабачків, 1 яйце, 1/2 

скл. манки, 3 ст. л. борошна, 
перець чорний мелений. Для 
начинки: 200 г ковбаси або 
шинки, 4 помідори, 100 г сиру, 
100 г майонезу. 

Кабачки натерти на крупній 
тертці, додати яйце, борошно, 
манку, сіль, перець. У форму, 
змащену маслом і посипану 
сухарями, викласти кабачкову 
масу. Ковбасу або шинку на-
різати скибочками, помідори 
– кружечками. Сир натерти. 
На кабачки викласти ковбасу, 
потім помідори, змастити ма-
йонезом і посипати сиром. За-
пікати 30-40 хв. при 200° С.

Солодкий перець 
з корицею та яблуками  

4 кг солодкого перцю, 1 кг 
яблук. Маринад: 1 л води 1,5 
скл. оцту 6%, 4 ч. л. цукру, 1 
ст. л. солі, 1 ч. л. кориці.

Розрізати перці уздовж на-
впіл, видалити плодоніжки і на-
сіння, опустити в киплячу воду, 
бланшувати 3 хв., після чого 
охолодити. Розрізати кожне 
яблуко на четвертинки, виріза-
ти серцевину, бланшувати 2 хв. 
і теж охолодити. Для маринаду 
в киплячу воду додати цукор, 
сіль, оцет і корицю. Розклас-
ти по стерилізованих банках 
шарами яблука і перець, двічі 
залити окропом, витримуючи 
по 10 хв., на третій раз залити 
маринадом і закрутити.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

20 липня – добре займатися 
плануванням, відвідувати роди-
чів. Можна готувати ліки, про-
водити очищення кишечника, 
влаштовувати собі розвантажу-
вальний день. Уразлива пери-
ферійна нервова система. У біз-
несі  – другий шанс.

21 липня – день провокацій 

і спокус. Можуть загостритися 
хронічні хвороби. Небезпечне 
переїдання. Уникайте сімейних 
скандалів і обмежте контакти з 
малознайомими людьми.

22 липня – день сприятли-
вий для відпочинку. Вдалий час 
для зачаття дитини. Корисні за-
раз трав’яний чай і натуральні 
соки, овочеві супи і рагу. 

23 липня – не потрібно кида-
ти розпочаті справи. Уразлива 

спина, особливо хребет. Корисно 
їсти каші, фрукти. Вдалий період 
для фінансових операцій, для 
активних дій у сфері бізнесу.

24 липня – не можна розслаб- 
лятися, плакати і сердитися. Не 
слід навантажувати серце фізич-
ними вправами. На короткий час 
варто утриматися від грубої їжі. 
У бізнесі вітається благодійність.   

25 липня – не сумнівайте-
ся і вірте в свою удачу. Період 

сприятливий для лікування, про-
філактики і протезування зубів. 
А також масажів і водних проце-
дур. Корисна легка їжі, морепро-
дукти. Добре вносити в бізнес 
щось нове. 

26 липня – розпочата сьогод-
ні справа буде вдалою. Уразливі 
очі. Корисно споглядати воду, 
небо, схід і захід сонця. Їжте тіль-
ки свіжу їжу. Добре в цей період 
вдаються організаційні питання.

Виявляється, в Обознівці сто років тому 
діяв суд. Інформацію про це кореспондент 
«Нашої громади» виявив в державному ар-
хіві Кіровоградської області. Установа на-
зивалася так: «народний суд 10-ї дільниці 
Єлисаветградського повіту (с. Обознівка)». 
У суді були кримінальний та цивільний від-
діли. До  сфери його впливу належали, крім 
Обознівки, ще кілька сіл. Мовою судочинства 
була російська. Вироків і рішень, ухвалених 
цим судом, не збереглося, але є перелік роз-
глянутих ним справ, який дає змогу уявити 
про стосунки місцевого селянства із законом 
у перші роки радянської влади.   

Зокрема, з назв кримінальних справ, роз-
глянутих у 1918 – 1923  роках, дізнаємося, 

що тоді поширеними були крадіжки худоби й 
зерна («О краже коров у Веремеева П.», «О 
краже лошадей у Грека П.» і т.п.). Про про-
довольчу розкладку (офіційне пограбування 
радянською державою селян) нагадує така 
назва справи: «О недостаче зернового хле-
ба, собранного по разверстке». Боролася 
тоді держава і з такими явищами, як  «варка 
самогона», «самовольная порубка леса», 
«распитие самогона», «хранение дробово-
го оружия», «несвоевременная регистрация 
новорожденного ребенка», «покупка краде-
ного», «незаконное обучение учеников на 
частной квартире».

Зі списку цивільних справ за цей же пері-
од дізнаємося, що на світанку більшовиць-

кої влади місцеві жителі часто судилися 
за землю («О восстановлении усадебной 
границы»), за гроші («О долге»), за жит-
ло («О выселении из квартиры», «О праве 
пользования половиной дома») та інше май-
но («О разделе имущества»). Як і тепер, тоді 
частими були звернення до суду з прохання-
ми визнати право на спадщину. Опікунів си-
ротам також призначав суд, він же відбирав 
дітей у непутящих батьків.

Впадає в око така назва цивільної спра-
ви: «О взыскании долга по набору в лавке». 
Мабуть, хтось отоварювався в магазині, за-
певняючи, що заплатить в недалекому май-
бутньому, і не виконав цієї обіцянки.  

Віктор ІВАНЕНКО

Чорнобривці досить не ви-
багливі і дуже красиві. Але мало 
хто знає про деякі цінні власти-
вості цієї рослини. Наприклад, 
в квітках всіх відомих видів чор-
нобривців є речовина кварце-
тагетін, яку застосовують для 
підфарбовування тесту, киселів, 
желе, наливок, масла та інших 
харчових продуктів, надаючи їм 
золотаво-сонячного кольору.

Чорнобривці, особливо дріб-
ноквіткові види цієї рослини, во-
лодіють інсектицидними власти-
востями. Пучки стебел з листям 
і суцвіттями можна розвісити в 
садовому будиночку, щоб відля-
кувати мух та інших комах. Вда-
ються до допомоги чорнобрив-
ців, коли необхідно вберегти 
городні грядки від таких відомих 
шкідників, як попелиці, капустян-
ка, нематода, яка паразитує на 
суниці і картоплі. Для цього квіти 
розсаджують серед зростаючих 
помідорів, капусти та інших ово-
чевих культур, обрамляють ними 

грядки, а іноді й цілі ділянки.
Говорячи про корисні влас-

тивості чорнобривців, не можна 
не сказати про лікарське засто-
сування цієї рослини. Водний 
настій квіткових кошиків чорно-
бривців в народній медицині ви-
знаний як потогінний, сечогінний 

і протиглисний 
засіб (1 ст. л. 
в и с у ш е н и х 
квіток залити 
склянкою води 
і настояти при-
близно 8-10 
год. у термосі 
або вкутавши).

Їх характер-
ний сильний 
гіркуватий аро-
мат нагадує 
запах полину. 
Ефірні масла 
деяких видів 
чорнобривців 
служать по-

чатковою сировиною для скла-
дання нових комбінацій парфу-
мів, застосовуються ці масла і в 
миловарінні, використовуються 
в кулінарії при виготовленні схід-
них солодощів.

Виростити чорнобривці на ді-

лянці дуже просто. Ранньою вес-
ною в борозенку у вологу землю 
висівають насіння на глибину 1-2 
см і прикривають місце посадки 
на тиждень або старим поліети-
леновим мішком, або склом. Че-
рез тиждень почнуть з'являтися 
перші сходи. Рослина швидко 
набирає силу, і вже в травні мож-
на розсаджувати чорнобривці по 
ділянці. Вони прекрасно перено-
сять пересадку, причому в будь-
якому віці, навіть коли цвітуть. 
Через два місяці після появи 
сходів рослини зацвітають. На-
сіння чорнобривців зберігають 
свою схожість 3-4 роки.

Обов'язково посадіть чор-
нобривці! Вони прикрасять ваш 
сад, принесуть чималу користь, 
а крім того, не вимагають вели-
кої уваги: не вибагливі до кіль-
кості вологи і ґрунтових умов, 
швидко ростуть, стійкі до посухи 
та спеки, до хвороб і шкідників.

Чорнобривці – у саду і на городі

Правосуддя по-обознівськиМинуле


