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Прощавайте, субсидії?  
Витрати державного бюдже-

ту на компенсацію витрат на по-
слуги ЖКГ для населення за 7 
місяців 2018 року скоротилися 
в 4,2 раза у порівнянні з відпо-
відним періодом минулого року 
і становили всього 734 млн грн 
проти 3,07 млрд грн торік. Такі 
дані Держстату. На 54,9 відсотка 
зменшилася з початку нинішньо-

го року і кількість одержувачів 
субсидій. Середній розмір жит-
лової субсидії на одну сім'ю у 
липні 2018 року скоротився на 
28,8 відсотка в порівнянні з ана-
логічним місяцем 2017 року – до 
103,9 грн. Кількість отримува-
чів зменшуватиметься й наділі, 
оскільки уряд не припиняє пошук 
осіб, які приховують свої статки.

1 вересня у ліцеї Катери-
нівської сільської ради «Нова 
школа» відзначать День знань. 
У всіх трьох корпусах закладу 
відбудуться урочисті лінійки, 
на яких лунатимуть привітання 
з початком навчального року, 
прозвучить  дзвоник, який сим-

волізує його.
Треба зазначити, у примі-

щеннях ліцею улітку проведено 
ремонти, які суттєво поліпшили 
їх вигляд. Ремонти виконано за 
кошти бюджету об'єднаної тери-
торіальної громади і ПАТ «Кіро-
воградське рудоуправління».  

Через тиждень – в школу   

Хліб подорожчає

Ціни на хліб в Україні до кінця 
нинішнього року зростуть при-

близно на третину в порівнянні 
з нинішнім рівнем. Причиною 
такого підвищення може стати 
зростання цін на зерно на світо-
вому ринку, вважають експерти. 
Тобто майже щорічне нарощу-
вання виробництва зерна в на-
шій країні зовсім не означає, 
що українці їстимуть дешевий 
хліб. Єдина втіха – ті ж експерти 
стверджують, що дефіциту осно-
вного продукту не буде.

Ставки ростуть
Середні процентні ставки по 

депозитах за минулий тиждень 
виросли для доларових вкладів. 

Про це свідчить огляд акту-
альних депозитних програм в 
банках України, проведений Ліга.
net. Доларові депозити на періо-
ди від 1 до 3 місяців, від 3 до 6 
місяців і понад 12 місяців подо-

рожчали на 0,01 п.п. – до 1,13%, 
2,04% і 2,85% відповідно. Депо-
зити на період від 6 до 12 місяців 
пропонують 2,56% річних. 

Ставки за безстрокових за-
ощадженнях і на термін до мі-
сяця не змінилися і пропонують 
0,96% і 1,10% річних відповідно.

«Пишаюся тим, що народилася 
в один день зі своєю державою»

На весь Кіровоградський 
район тільки Наталія Осадча 
примудрилася народитися 24 
серпня 1991 року – в день про-
голошення Україною незалеж-
ності. Її батьки – відомі у Воло-
димирівці люди, зокрема, Віктор 
Григорович («Наша громада» 
розповіла про нього у випуску за 
18 січня нинішнього року) – не-
перевершений токар, може ви-
точити будь-яку деталь, Світла-
на Вікторівна – гарна господиня, 
вишивальниця. А як склалося 
життя самої Наталії? Вона живе 
й працює в Кропивницькому, там 
ми з нею й зустрілися, щоб по-
просити відповісти на кілька за-
питань. 

– Наталю, ти пишаєшся 
тим, що твій день народжен-
ня збігся з днем народженням 
твоєї держави?

– Безперечно. Коли мене за-
питують, коли в мене день на-
родження, гордо відповідаю: що  
в мене особливий день наро-
дження, бо цього дня було про-
голошено незалежну Українську 
державу. 

– Мама розповідала тобі, 
коли вона дізналася про про-
голошення незалежності 
України?

– Так, казала, в палаті був 
телевізор, і ввечері почула, що 
сталася ще одна, окрім мого на-
родження, подія.

– Як живеться ровесниці 
незалежності України?

– Після закінчення Володи-
мирівської школи вивчилася на 
кухаря-кондитера, встигла по-

працювати і в школі, і в дитсадку, 
а з минулого року – я на «Зорян-
ці». Шити мені подобається. До 
слова, із групи, яка проходила на 
фабриці двомісячне навчання, 
залишилася одна я. Шити люби-
ла змалечку. Маю свою швейну 
машинку і шию все, що мені по-
трібно.

– Село не забуваєш?
– А як його можна забути? 

Там я виросла, там живуть най-
дорожчі мені люди – мої батьки. 
Я кожних вихідних приїжджаю до 
них, щоб побачитися, поділитися 
новинами, допомогти їм по гос-
подарству.

– Хтось із твоїх ровесни-
ків залишився в селі?

– Ні, всі виїхали: одні – до 
Кропивницького, інші – ще далі. 
В селі немає де працювати. 
Можливо, колись відкриються 
якісь цехи, з'явиться робота, тоді 
молодь залишатиметься.

– Ти ще незаміжня, отже 
маєш вільний час – чим його 
заповнюєш?

– Здогадуюся, що можу ви-
датися комусь старомодною, 
але люблю вишивати. Рушники, 
серветки, деякі з них навіть купу-
ють у мене. Весільні, на випус-
кні, своїм двоюрідним братам і 
сестрам повишивала. 

Закінчення на стор. 2

Попередження 
від Кравчука
Перший Президент незалеж-

ної України Леонід Кравчук за-
кликав українців бути пильними. 
«Попереду вибори – президент-
ські і парламентські. Якщо ми 
цього разу помилимось і будемо 
обирати за гречку, то це можуть 
бути для нас останні вибори», – 
наголосив Леонід Макарович. 

Він запевнив, що не всту-
пить до команди жодного з кан-
дидатів. «Я не піду ні до кого в 
команду. Я не піду ні до кого в 
штаб. Я буду аналізувати. От я 
ходив на форум до Тимошенко. 
І зараз вам кажу, і тоді казав, що 
я піду до будь-кого: до лівих, до 
правих, до БПП, до «Народного 
фронту». Це не тому, що мені 
дуже цікаво, а тому, що я хочу 
порівняти, аби сказати людям: 
«Будьте пильними», – додав 
Кравчук.

Аматори Центру культури і 
дозвілля Катеринівської сіль-
ської ради взяли участь у фес-
тивалі народної творчості «Чута-
фест», що відбувся 18 серпня у 
селі Цибулевому Знам’янського 
району. Святковий концерт за 
участі аматорів з різних куточків 
нашої області, ярмарок, вистав-
ки, майстер-класи, атракціони 
і ще багато інших заходів мали 
змогу побачити численні гості 
фестивалю. 

У святковому концерті яскра-
во виступили вихованці хоре-
ографічного колективу  «Рай-
дуга» (Катеринівський СБК), а 
саме: Артем Циба, Ріта Циба, 
Єгор Смиченко, Софія Бабій, 
Сергій Буянов, Віка Суржик, 
Сабіна Євстафієва, Денис Тка-
ченко, Назар Профатило та По-
ліна Миргородська (молодша 
група), а також  Поліна Драган, 
Дар’я Копотій, Лєра Хоровець, 
Наталія Черненко, Юля Кваша, 

Поліна Кучеренко, Олеся Бабій, 
Маша Руденко (старша група)  
з танцювальними композиціями  
«Гуцульський» та «Орися» (ке-
рівники Марина Профатило та 

Діана Баранова). Порадували 
своїм співом глядачів і вокаліст-
ки з тріо «Оберіг»  – Лариса Сло-
боденюк, Людмила Шкундра та 
Олександра Сакалош  (Олексіїв-

ський СБК, керівники Надія Не-
года та Володимир Онойченко).

За гарні виступи учасників 
фестивалю нагороджено почес-
ними грамотами.

З Днем незалежності!
Шановна громадо!

27 років тому ухвалено іс-
торичний документ, що дає 
нам, українському народу, 
право бути справжнім гос-
подарем на своїй землі. До 
цього важливого дня ми йшли 
багато століть. Багато україн-
ців, виборюючи незалежність 
країни,  полягли на полі бою.

На жаль, ми і нині продовжуємо нести людські втрати у ві-
йні за свою самостійність. Вклонімося ж полеглим героям! І 
пам’ятаймо про тих, хто воює нині на сході країни, підтримуймо 
їх повсякчас!

Немає ніяких сумнівів у тому, що ми переможемо. Адже на 
нашому боці – Бог і правда.

Бажаємо вам, дорогі земляки, міцного здоров’я, щастя, бла-
гополуччя, успіхів у всіх добрих справах!

Працівники ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Достойно представили об'єднану громаду
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Варто знати 
Якщо у вас вкрали 

банківську  
картку...   

Якщо ви виявили втрату бан-
ківської картки або помітили, що 
з вашого рахунку зникли гроші, 
негайно повідомте про це банк 
через «гарячу»  телефонну лінію 
банку, через систему онлайн-об-
слуговування в інтернеті або ж 
відвідавши відділення банку.

Запам'ятайте: до моменту 
такого повідомлення відпові-
дальність за картку і кошти банк 
відповідальності не несе.

Банк, отримавши таке пові-
домлення, зобов'язаний іденти-
фікувати користувача і негайно 
унеможливити подальші опера-
ції з використанням банківської 
картки. Залишок коштів на ра-
хунку за дорученням власника 
рахунку переказується на інші 
рахунки або видається готівкою.

У разі встановлення неналеж-
ного переказу банк зобов'язаний 
переказати на рахунок постраж-
далого клієнта відповідні кошти 
з власних ресурсів. Окрім того, 
банк повинен сплатити пеню в 
розмірі 0,1 відсотка від розміру 
неналежного переказу за кожен 
день. У випадку відмови банку 
повертати кошти постраждалий 
має право звернутися у суд з по-
зовом до банку.

Про допомогу 
по безробіттю

Допопога по безробіттю на-
лежить громадянам у разі втра-
ти заробітної плати (грошового 
забезпечення) або інших доходів 
внаслідок втрати роботи через 
незалежні від них обставини.

На допомогу по безробіттю 
може претендувати застрахова-
на (офіційно працевлаштована) 
особа. Реєстрація безробітних 
проводиться центром зайнятості 
за їхніми особистими заявами, 
допомога призначається з вось-
мого дня після реєстрації. Пе-
релік документів, потрібних для 
реєстрації, можна переглянути 
на сайті Держслужби зайнятості.

Розмір допомоги по безробіт-
тю визначається у відсотках до 
середньої заробітної плати (до-
ходу) і залежно від страхового 
стажу: до 2 років – 50 відсотків; 
від 2 до 6 років – 55; від 6 до 10 
років – 60; понад 10 років – 70 
відсотків. Мінімальний розмір 
допомоги по безробіттю нині – 
1440 грн. Допомога по безробіт-
тю у перші 90 календарних днів 
виплачується в розмірі 100 від-
сотків; протягом наступних 90 
календарних днів – 80 відсотків; 
у подальшому – 70 відсотків.

Люди, які мають страховий 
стаж, менший за 6 місяців, або 
були звільнені з попереднього 
місця роботи за некомпетент-
ність, мають право на допомогу 
в розмірі 544 грн.

Підставами для відмови у 
наданні статусу безробітного є: 
відсутність на дату звернення 
до центру зайнятості необхідних 
документів; встановлення факту 
зайнятості особи; письмова від-
мова особи від пропозиції під-
ходящої роботи; неповернення 
особою коштів, отриманих за 
період попередньої реєстрації, 
що припинена на підставі, зокре-
ма: встановлення факту подан-
ня особою недостовірних даних 
та документів, на підставі яких 
прийнято рішення про надання 
їй статусу безробітного, призна-
чення виплати матеріального за-
безпечення на випадок безробіт-
тя та надання соціальних послуг, 
що мав місце протягом періоду 
реєстрації; встановлення факту 
виконання безробітним оплачу-
ваної роботи (надання послуг); 
припинення професійного на-
вчання за направленням центру 
зайнятості без поважних причин.

Радянське законодавство 
передбачало низку інструмен-
тів, покликаних створювати вра-
ження, ніби народ бере участь в 
управлінні країною. Одним з них 
був інститут народних засідате-
лів. Кожна кримінальна і цивіль-
на справа у першій інстанції роз-
глядалася судом у складі судді і 
двох народних засідателів. Зако-
ном «Про статус суддів в СРСР» 
встановлювалося, що «народні 
засідателі при здійсненні право-
суддя користуються всіма пра-
вами судді», що вони «повинні 
неухильно додержувати радян-
ських законів, бути гідними сво-
го високого звання». За цим же 
законом народним засідателем 
міг бути обраний громадянин, 
якому виповнилося 25 років. На-
родних засідателів районних та 
міських судів обирали на зборах 
громадян за місцем їхнього про-
живання або роботи, народних 
засідателів вищестоячих судів – 
відповідними радами. Обирали 
їх на п'ять років. За народними 
засідателями на час виконання 
ними обов'язків у суді зберігав-
ся середній заробіток за місцем 
постійної роботи. І хоча інститут 
народних засідателів слугував 
передусім для створення ілюзії 
народовладдя, ними зазвичай 
ставали люди порядні, авто-
ритетні, з активною життєвою 
позицією. За ці риси трудовий 
колектив Кіровоградського рудо-
управління й висунув Володими-
ра Бабія у народні засідателі Кі-
ровоградського обласного суду.

– Це було, здається, 1986 
року, – згадує Володимир Віліч. 
– Я, 33-річний, був секретарем 
комсомольської організації руд-
ника, не звільненим від осно-
вної роботи (очолював бригаду з 
ремонту гірничого обладнання). 
Мабуть, чоловікові, який був у 

народних засідателях від нашо-
го підприємства переді мною, 
набридло їздити в Кіровоград на 
судові засідання, і він відмовив-
ся від цього почесного обов'язку. 
Після нього я десять років був 
народним засідателем обласно-
го суду.           

 За словами Володимира Ба-
бія, про те, що його викликають 
вершити правосуддя, він дізна-
вався від адміністрації рудника, 
яка отримувала відповідні листи 
від голови облсуду. Бабій одягав 
костюм і вирушав у місто. Їздив 
рейсовим автобусом або влас-
ними «Жигулями».

– В облсуд тоді було запросто 
зайти, – чоловік описує тодішні 
порядки в головному храмі пра-
восуддя загальної юрисдикції Кі-
ровоградщини (тепер туди будь-
кого не пускають). – А на вікнах 
і гратів не було. Не було й клітки 
для підсудних у залі засідань на 
другому поверсі. Мені хтось із 
суддів розказував, як підсудний, 
почувши, що йому призначено 
15 років тюрми, кинувся у вікно 
і втік. Стерегли підсудних солда-
ти-червонопогонники. Вони час-

то виглядали втомленими.
Деякі процеси, у яких 

брав участь як народний за-
сідатель, Володимиру Вілічу 
запам'яталися надовго:

– Судили якось голову колгос-
пу. Він, віддавши корейцям поле 
під кавуни, весь перший врожай 
залишив їм. Це вважалося по-
рушенням. Ішлося в справі і про 
якісь кури «холодного дорізу», 
які голова незаконно отриму-
вав. Я тоді ще поцікавився: що 
ж воно таке – той «холодний до-
різ»? Підсудний пояснив, що це 
кури, які зарізані вже дохлими. 
Також його звинувачували у ха-
барі в розмірі 137 карбованців. 
Словом, нічого серйозного про-
ти голови у багатотомній справі 
я не побачив. А він стільки добра 
зробив для людей! Наприклад, 
газ провів у село.  І сам – такий 
грамотний чоловік! Жаль було 
дивитися на нього на лаві під-
судних. Нарешті судове слідство 
закінчилося, відбулися дебати, і 
ми – суддя Мірошниченко і ще 
один засідатель – зачинилися у 
нарадчій кімнаті, щоб визначи-
ти покарання підсудному. Суддя 
запропонувала засудити його до 
15 років позбавлення волі. По-
чувши це, я сказав, що це дуже 
сувора кара за 137 карбованців 
хабара. У результаті ми йому 
призначили 12 років ув'язнення. 
Теж багато, але такий закон був.

Розповів Володимир Бабій і 
про справу, фігуранта якої йому 
зовсім не було жаль:

– Судили Громового, гвалтів-
ника і вбивцю. Він – після армії, 
жонатий, уже й дитину мав. А об-
винувачували його в бузувірстві 
над чужою 11-літньою дівчин-
кою. Та дитина приїхала в село 
на канікули до баби. Громовий 
узяв її покатати на службовому 
«газоні». Завіз за село, згвалту-

вав, задушив, тіло вкинув у бо-
лото. Спершу він заперечував, 
що вчинив звірство. Але люди 
бачили, як дівчинка сідала в його 
«газон». Як виглядав Громовий? 
Худе таке, миршаве. Я не був 
кровожерним засідателем, але 
Громового, якби моя воля, за-
душив би своїми руками. Йому 
дали, здається, 15 років позбав-
лення волі.

У ті ж роки засідательства 
Бабій дізнався, що в'язні можуть 
виглядати цілком респектабель-
но.

– Іноді при розгляді кримі-
нальних справ суд допитував 
свідків з числа ув'язнених слід-
чого ізолятора, – пригадав Воло-
димир Віліч. – Це були «підсадні 
качки», яких оперативники  ізо-
лятора поміщали в одних каме-
рах з особами, стосовно яких 
велося слідство. Вони, ці «під-
садні качки», виглядали солідно: 
вгодовані такі, чисті, доглянуті, 
із золотими зубами. Як побачив 
такого зека вперше, здивувався.

На запитання, чи не виника-
ло в нього відчуття небезпеки у 
зв'язку із засідательською робо-
тою, Бабій відповів:

– Та іноді було таке.     
Поцікавився автор цих рядків 

і ось якою обставиною: можли-
во, Володимир Бабій бував у ко-
гось із суддів удома?  

– Одного разу був удома у 
судді Мірошниченко, – сказав 
чоловік. – Вона спитала, чи можу 
я меду справжнього дістати. А в 
мене ж дід пасічником був. При-
віз я той мед судді в Кіровоград, 
вона недалеко віл льотного 
училища проживала. Зайшов у 
помешкання. Звичайна двокім-
натна квартира, звичайна обста-
новка. Суддя розрахувалася за 
мед, і я поїхав у Катеринівку.

Віктор КРУПСЬКИЙ

Володимир Бабій: Я не був 
кровожерним засідателем, 

але декого з підсудних задушив би 
своїми руками

27 років тому Україна прого-
лосила незалежність. Цьому пе-
редували такі події.

У 1980-х роках позиції СРСР 
дуже похитнулися. Радянська 
імперія програла гонку озбро-
єнь Сполученим Штатам. Через 
падіння світових цін на нафту 
економіка СРСР опинилася у 
скрутному становищі.  До того 
ж, в Союзі активізувалися наці-
ональні рухи. Радянське керів-
ництво, незважаючи на проголо-
шену демократію, намагалося 
їх придушити. Поки президент 
СРСР Михайло Горбачов об-
думував, як вивести країну з 
кризи, 19 серпня 1991 року час-
тина правлячої радянської елі-
ти за підтримки силового блоку 
спробувала вчинити державний 
переворот. Відсторонивши Гор-
бачова від влади, заколотники 
назвали себе ДКНС (Державний 
комітет з надзвичайного стану). 
Це була остання спроба вряту-
вати радянську імперію. У Мо-
скві опір ДКНС очолив тодішній 
президент Росії Єльцин. Серед 
борців за демократію у Москві 
було й чимало українців. Про-

тестувальники перекрили рух 
танків. 22 серпня задум заколо-
тників провалився.

Україна на той час уже вва-
жалася суверенною державою 
(Декларацію про державний су-
веренітет ухвалено Верховною 
Радою України 16 липня 1990 
року), але повної незалежнос-
ті ще не мала. Коли ж у серпні 
1991 року московські путчис-
ти спробували захопити владу, 
наш парламент постановив, що 
рішення заколотників не мають 
сили на території України. На-

родний Рух – потужна на той 
час політична сила – закликав 
вдатися до страйку, чинити опір. 

19 – 22 серпня 1991 року у 
великих містах України про-
йшли масові акції проти за-
колотників.

Через два дні після 
провалу путчу, 24 серпня 
1991 року, наш парламент 
ухвалив Акт проголошен-
ня незалежності України. 
«Виходячи із смертельної 
небезпеки, яка нависла 
була над Україною у зв'язку 
з державним переворо-
том 19 серпня 1991 року, 
продовжуючи тисячолітню 
традицію державотворення 

в Україні, виходячи з права на 
самовизначення, передбаченого 
Статутом ООН...» – так у доку-
менті аргументовано потребу в 
незалежності. Тоді ж Верховна 
Рада призначила (на 1 грудня 
1991 року) референдум, який 
мав показати ставлення народу 
до Акта проголошення незалеж-
ності. Понад 90 відсотків грома-
дян підтримали це доленосне 
рішення.

«Виходячи із смертельної небезпеки, 
яка нависла була над Україною...»

Так народжувалася Незалежність

Закінчення. Початок на стор. 1

– Собі на весілля вишила 
рушник?

– Звичайно, і не тільки руш-
ник.

– Ти відчуваєш, в який не-
простий час живеш?

– Так. Мене сильно вразила 
загибель «Небесної сотні», а те-
пер ще ця війна на сході України. 
Там, на передовій, багато моїх 
знайомих, я їм пишу, підтримую, 
як можу. Дуже переживаю за них, 
щоб тільки залишилися живими, 
слідкую за новинами, інформаці-
єю звідти. Мій найулюбленіший 
фільм «Кіборги», не один раз 
уже дивилася. Дуже хочеться, 
щоб нарешті на всій території 
України запанував мир. Я вірю, 
що так і станеться.

– Дякую за такі щирі слова 
і зі святом тебе!

– Дякую і теж вітаю з при-
йдешнім Днем незалежнос-
ті України всю Катеринівську 
об'єднану громаду. Хай усім 
щастить!

Сергій ЧОРНИЙ

«Пишаюся тим,  
що народилася 

в один день 
зі своєю державою»



Про організаторів 
і вихователів

«Продукція нашого рудника 
вогнетривких глин відома да-
леко за межами району. Ми по-
ставляємо її Новомосковському 
шамотному заводу Тульської 
області, Боровичівському та 
Часовоярському заводам вогне-
тривких глин. Йдуть состави з 
каоліном і в країни РЕВ. Мину-
лого року ми поставили заводам 
країн соціалістичної співдруж-
ності 44222 тонни глини. На цей 
рік заплановано добути її на екс-
порт близько сорока трьох тисяч 
тонн». Так починається стаття 
«Організатори, вихователі», опу-
блікована у випуску газети за 22 
травня 1975 року. Під організато-
рами й вихователями автор – В. 
Скоков, член бюро парторганіза-
ції рудника – мав на увазі, звісно 
ж, комуністів, які «знаходяться 
в авангарді боротьби за збіль-
шення випуску продукції». На-
звано й передовиків-комуністів –  
П. Трибоя, І. Бабія, С. Профати-
ла, Г. Зарівняка, М. Євтушенка, 
А. Демешка.  

Недодали м'яса, мо-
лока і яєць    

1975-й в СРСР був завер-
шальним роком п'ятирічки, і про 
це постійно наголошувалося 
в засобах масової інформації. 
Трудящих закликали до ефек-
тивнішої роботи. У першу чергу 
це стосувалося тих колективів, 
які не виконували планів. От і у 
випуску  «Зорі комунізму» за 8 
липня 1975 року опубліковано 
статтю «Щоб не ходити у ролі 
боржників», в якій констатовано 
прикрий факт: «господарства 
району не виконали піврічних 
планів продажу державі м'яса, 
молока та яєць». Серед від-
стаючих господарств названо 
колгоспи імені Горького та імені 
Чапаєва.

А дехто каже:  
раніш було все  

«Люди уже забули, що таке 
пляшка прохолодного напою 
чи мінеральної води...» З таким 
докором звернулася «Зоря ко-
мунізму» до керівництва Грузь-
ківського сільського споживчого 
товариства у зв'язку з убогим 

товарним асортиментом в мага-
зині в Овсяниківці (випуск газети 
за 8 липня 1975 року). Зазнача-
ється також, що «місяцями не 
можна купити в магазині моло-
ка, інших молочних продуктів», 
«бракує тарілок, полумисків, ча-
шок, прального порошку, навіть 
простого мила не вистачає».    

Після критики
Тоді у багатьох газетах були 

рубрики на зразок «Після нашої 
критики». У матеріалах, опублі-
кованих у цих розділах, повідо-
млялося про реакцію партійних, 
державних органів, керівників 
підприємств та організацій на 
неподобства, на  які вказувалося 
у пресі. Практикувала це і «Зоря 
комунізму». Приміром, у газеті 
за 17 червня 1975 року надруко-
вано статтю «А справжньої тур-
боти немає», в якій ішлося про 
незадовільний стан культурно-
масової роботи в Обознівці. А у 
випуску за 15 липня того ж року 
у рубриці «Після критики в «Зорі 
комунізму» опубліковано заміт-
ку про заходи, вжиті парткомом 
колгоспу імені Горького  для усу-
нення недоліків.
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Про це писала «Зоря комунізму»

Ця тема народилася до-
волі випадково. Якось під 

час однієї з туристичних поїздок 
розговорився з педагогом із Ве-
ликої Виски Тетяною Бердник. 
Згадали відомих краян, котрих 
несправедливо починають за-
бувати.

– Ось хоча б письменник-
мандрівник Леонід Тендюк, – 
зауважила пані Тетяна. – Це ж 
наш український Джек Лондон! 
А що знаємо про нього? Що на-
родився у Володимирівці Кірово-
градського району? Багато хто 
думає, що поховали його у Киє-
ві, де мав квартиру, куди щора-
зу повертався з морів-океанів… 
Але ж ні. Останній прихисток він 
знайшов теж у Володимирівці. 
Поряд з мамою й сестрою, як і 
заповідав. Там, а також у Пасіч-
ному і у Великій Висці, досі про-
живають його родичі й знайомі. 
Хоч за фахом я математик, але 
зараз опікуюся шкільним музе-
єм, тож минулого року з учнями 
провела цікавий захід, присвя-
чений Леоніду Михайловичу. 
Тоді до нас навіть приїздили з 
обласного центру очільник пись-
менницької організації Василь 
Бондар та незабутній Віктор По-
грібний. Справа в тому, що піс-
ля закінчення Володимирівської 
школи, середню освіту майбут-
ній письменник здобував у рай-
центрі, яким тоді була Велика 
Виска. Добираючись до школи,  
бувало заходив у Матусівку, щоб 
далі йти уже з товаришем по на-
вчанню Віктором Погрібним. До 
речі, потім обоє навчалися в Ки-
ївському державному універси-
теті імені Тараса Шевченка.

А й справді, чому б не згадати 
про Леоніда Тендюка?! Непоміт-
но промайнуть якихось три роки 
й будемо відзначати 90-річчя 
від дня народження унікальної 
постаті в українській літературі: 
поета, мандрівника, фантаста 
та автора цікавих морських опо-
відей. Народившись у працьо-
витій сім’ї свинарки і конюха, він 
став одним із улюбленців молоді 

не лише в Україні, а й далеко за 
її межами. «Мати була велика 
трудівниця, в’язала снопи на мо-
лотарці, – згадував письменник-
мариніст. – Від неї мені переда-
лася гідність і самоіронія, яка 
мене рятує, щоб не збожеволіти 

у цьому божевільному світі». Він 
був найстаршим у сім’ї, де зго-
дом виховувалося ще четверо 
дітей. Його батько під час  війни 
служив артилеристом і загинув в 
її останній день, 9 травня 1945 
року, в чеському місті Брно. До 
речі, про зустріч Леоніда Ми-
хайловича з одним із тих, кому 
довелося воювати з батьком, 
розповіла й уже згадувана Те-
тяна Бердник. Під час тривалих 
кругосвітніх подорожей на нау-
ково-дослідному судні «Витязь» 
якось познайомився з вождем 
одного з туземних племен. По-
чувши від нього німецьке слово, 
поцікавився, чи не європеєць. 
Виявилося, що, справді, перед 
ним німець та ще й учасник Дру-
гої світової. І найвражаюче те, 
що його частина стояла певний 
час на Балашівці в Кіровограді…

У пісні моєї два крила.
Одне – моря бурхливі, океани.
А друге – степ, земля моя 

                                                 кохана.

Та, що мене до моря привела.
У ній наш корінь, і її ми діти,

Проте, щоб в небо сонячне                       
                                              летіти,

Потрібно, як і чайці, два крила!
Леонід Михайлович почав 

писати вірші ще в рідному краї в 
шкільні роки. А славив його за-
хоплюючими розповідями про 
мандри навколо світу: до ост-
ровів Фіджі, Японії, Нової Гвінеї, 
Полінезії, В’єтнаму, США, Кана-
ди, Індії, Пакистану та Австралії. 

Доводячи, що наші степовики 
можуть бути вправними моряка-
ми. Зауважимо, що на пам’ятній 
плиті на його могилі у Володими-
рівці є перелік усіх країн, де він 
побував за життя.

 – Про Леоніда Тендюка є 
чимало цікавих матеріалів у Лі-
тературно-меморіальному музеї 
Івана Карпенка-Карого, – роз-
повіла його директор Катерина 

Лісняк. – Зокрема й про те, що 
у Володимирівці, Могутньому, 
Великій Висці, тодішньому Кі-
ровограді письменник проводив 
зустрічі з юними читачами, пе-
реважно у школах, презентуючи 
нові книги; розповідав учням та 
вчителям про свої подорожі та 

незабутні зустрічі.
Можливо мова заходила й 

про те, як у кенійському порту 
Момбаса Леонід Михайлович 
ходив у гості до французького 
винахідника, неперевершено-
го дослідника Світового океану 
Жака Іва Кусто. «Його корабель 
«Каліпсо» теж стояв у тому пор-
ту, – згадував Леонід Тендюк. 
– Доки лагодили гвинт, Кусто 

відпочивав в одному з місцевих 
будиночків. У мене під рукою був 
томик Екзюпері. Кусто написав 
на палітурці: «З водою треба 
бути дуже обережним»... А може 
розповідав про те, як королева 
Західного Самоа подарувала на-
шому землякові намисто з пер-
лин…

Все відходить в небуття,
Все відходить, все відходить.
Тільки вічні, як життя,
Ці степи, і небо, й води.
Важливо, що жителі нашого 

краю й досі з захопленням чита-
ють цікаві книги Леоніда Тендю-
ка. До того ж в обласній бібліо-
теці імені Дмитра Чижевського 
є ціла колекція його книг з дар-

чими написами поету-філософу 
Володимиру Базилевському, з 
яким дружив. Як ось наприклад: 
«Володі Базилевському. Тихий 
степовий Кіровоград нам дав 
крила».

Один з польських літератур-
них критиків порівняв нашого 
Леоніда Тендюка зі своїм зем-
ляком Альфредом Шклярським, 
автором десятитомника подо-

рожньо-пригодницьких творів 
про Томека. В один ряд він також 
поставив твори Жуля Верна, Фе-
німора Купера, Густава Емара, 
Майна Ріда та Луї Буссенара.

Додамо ще й американця 
Джека Лондона. Не випадково 
ж на згаданому надмогильному 
пам’ятнику Леоніду Тендюку, що 
у Володимирівці, є така цитата з 
роману «Мартін Іден»:

Ліро, геть!
Завмер мій спів!
Тихо пісня відлунала,
Мов журби легенька хмара
В далині ясній розтала.
Ліро, геть!
Завмер мій спів!
Я колись співав під кленом
У гаю темно-зеленім,
Був хоробрим, щастям снив.
Юність швидко пролетіла,
Сльози відібрали сили,
Мовчки йду я до могили.
Ліро, геть!
Завмер мій спів!
Не варто чекати чергової 

круглої дати відомого письмен-
ника, щоб гідно згадувати й по-
пуляризувати його ім’я. Хай спі-
вець мандрів стане прапором 
бодай для тих, хто останнім ча-
сом знайшов для себе сенс жит-
тя в подорожах, які, на щастя, 
стають доступнішими й популяр-
нішими серед українців.

Федір ШЕПЕЛЬ

Поет степу і моря

Відомо, що раки дуже чутливі 
до якості води. Якщо в річці чи 
ставку вони водяться, значить, 
там чисто.

Ловлять і готують раків з 
травня по жовтень, однак най-
смачнішими вважаються раки, 
виловлені ранньої осені. Саме в 
період з кінця серпня по кінець 
жовтня м'ясо раків стає най-
більш поживним і смачним.

Найважливіше – правильно 
їх приготувати,  
щоб повністю 
зберегти весь 
смак, аромат 
і ніжність, все 
те, за що ми 
так любимо 
м’ясо раків. 
Рецептів при-
готування раків 
існує багато. Їх 
відварюють у 
воді, молоці або 
пиві, обсмажують в олії, готують 
з раків супи, суфле і багато ін-
ших страв. Той, хто пробував 
готувати раків у молоці або пиві, 
кажуть, що тоді м'ясо рака стає 
ніжнішим і ароматнішим. 

Насамперед раків треба до-
бре вичистити. Зручно це роби-
ти старою зубною щіткою – вона 
пролазить у всі отвори. Потім 
кладуть живих раків у воду на 
півгодини. Зливають рідину й до-
дають свіжої. Залишають ще на 
годину. 

Перед тим, як варити раків 
у молоці, їх відварюють у воді: 
кілограм живих раків закидають 
у 2 л підсоленої киплячої води 

і варять до почервоніння, при-
близно 7 хвилин. Солі не шко-
дуйте, без неї раки будуть пріс-
ними. На літр води – не менше 
столової ложки. Далі переклада-
ють їх у 2 л молока, додають 3 
ст. л. солі, лавровий лист, кріп, 
чорний перець. Доводять до ки-
піння і варять: для дрібних раків 
потрібно 20 хвилин, для більших 
– приблизно 25. Не довше, інак-
ше м'ясо стане жорстким.

Щоб приго-
тувати раки на 
пиві, його змішу-
ють в однакових 
пропорціях із 
водою й дово-
дять до кипіння. 
Вкидають раків і 
варять до готов-
ності. Пиво кра-
ще брати світле. 
Темне додасть 
гіркоти, й тоді з 

м'яса раків зникне солодкуватий 
присмак.

Смачними є смажені раки. 
Сковороду розігрівають й під-
смажують порізану цибулину 
на вершковому маслі, додають 
пропущені через прес три зубці 
часнику. Обсмажують 3 хвилини, 
щоб з'явився пряний аромат. До-
дають подрібнений кріп і петруш-
ку. Кладуть на сковороду 10–15 
раків. Коли вони почервоніють, 
пересипають у каструлю й за-
ливають склянкою білого вина. 
Доводять до кипіння й варять ще 
10 хвилин. Перемішують, зніма-
ють з вогню і дають настоятися 
під кришкою 15 хвилин. 

Смачні раки в пиві й молоці

Соціальні виплати працюю-
чим пенсіонерам скасовувати 
не будуть. Про це заявили в 
прес-службі Мінсоцполітики. 

Як зазначають у відомстві, 
працюючим пенсіонерам для 
збереження виплат немає по-
треби обирати між пенсією та 

зарплатою. «Міністерство со-
ціальної політики офіційно по-
відомляє, що зазначена інфор-
мація не відповідає дійсності. 
Проведена пенсійна реформа 
не передбачає необхідності ви-
бору між пенсією та зарплатою 
для працюючих пенсіонерів. 

Навпаки, саме для того, щоб 
припинити дискримінацію пра-
цюючих пенсіонерів, і була про-
ведена пенсійна реформа», – 
відзначили у відомстві.

Також в міністерстві додали, 
що ні уряд, ні відомство не ма-
ють наміру обмежувати права 
пенсіонерів, які працюють.

Працювати пенсіонерам вигідно



У китайському зоопарку Lehe 
Ledu, який відкрили у місті Чун-

цін у 2015 році, дикі тварини жи-
вуть на волі. Для відвідувачів у 

ньому передбачені 
автобуси, оснащені 
величезними кліт-
ками.

Щоб тварини слі-
дували за маршру-
том автівки, їх при-
манюють шматками 
м'яса. Приманку чі-
пляють на автобус 
або дозволяють від-
відувачам викидати 
її через отвори в 
клітці.

«Наші відвідувачі 
мають можливість пе-
режити гострі відчуття, 
піддаючись пересліду-
ванню й нападу з боку 
великих кішок. Звісно, 
будь-які ризики виклю-
чені. Про всі небезпе-
ки людей попереджа-
ють. Вони знають, що 
пальці й руки з клітки висовувати 
не можна, адже голодний тигр 
не бачить різниці між людиною 
і своїм сніданком», – розповідає 
Чан Лян, прес-секретар зоопар-
ку.

Незвичайний формат засно-
вники зоопарку обрали, щоб не 
виривати тварин з їхнього при-
родного середовища й уникнути 
вторгнення людей у дику приро-
ду.

Ваше здоров'я
Підтримайте 

здоров'я легенів
Легені – один з найважли-

віших органів у тілі людини, 
тому так важливо стежити за їх 
здоров'ям. Виявляється, підтри-
мати здоров'я легенів можна за 
допомогою простих продуктів 
харчування. Для профілактики 
легеневих захворювань дуже 
важливо переглянути свій раці-
он, додавши в нього кілька ко-
рисних продуктів-антиоксидантів 

– речовин, які можуть мінімізува-
ти окислювальний вплив вільних 
радикалів, захищаючи при цьо-
му організм на клітинному рівні.

Фахівці склали свій список 
продуктів, які позитивно позна-
чаться на здоров'ї легенів: мор-

ська риба, страви з кисломолоч-
ного сиру, курячі яйця, волоські 
горіхи, мигдаль, листя петрушки, 
ягідний морс. 

Стережіться 
ботулізму

Центр громадського здоров'я 
Міністерства охорони здоров'я 
країни опублікував свіжі дані по 
захворюваність на ботулізм в 
Україні. За останніми даними, з 
початку року на ботулізм захво-
ріли вже 80 українців. З них сім 
чоловік – померли.

Українцям, щоб не ризикува-
ти захворіти на ботулізм, радять 
у спеку не вживати в'ялену, соло-
ну і консервовану рибу. Також в 
зоні ризику – консерви та вироби 
з м'яса, якщо такі продукти перед 
вживанням не були оброблені 
термічно.

Ознаками хвороби називають 
порушення зору і мови, сухість у 
роті і м'язову слабкість.

Також в МОЗ запевнили, що 
в Україні «є високоякісні антиток-
сини канадського виробництва, 
які необхідні для негайного ліку-
вання ботулізму».

Готуємо вдома
На Горіховий Спас

Салат з і горіхами
2-3 яблука (з кислинкою і 

щільною м'якоттю), стебло 
селери, 100 г волоських горіхів, 
100 г салатної зелені, 2 ст. л. 
майонезу, лимонний сік. Яблу-
ка очистити, нарізати дрібними 

кубиками. Селеру нарізати таки-
ми ж шматочками. Горіхи трохи 
подрібнити. З'єднати подрібнені 
інгредієнти і заправити майоне-
зом. Зелень помити і підсушити, 
викласти на блюдо, скропити со-
ком лимона, а зверху викласти 
заправлений салат.        

Риба з горіхами
Свіжа річкова риба 3-4 кг, 

300 г волоських горіхів, 5-6 ци-
булин, сіль і мелений перець.

Рибу почистити, випатрати, 
промити і просушити папером. 
Натерти з усіх боків сіллю і чор-
ним перцем і дати промарину-
ватися 20–30 хв. Для начинки 
цибулю і горіхи пропустити че-
рез м'ясорубку, злегка присо-
лити. Готову начинку викласти 
в черевце риби. Викласти рибу 
на фольгу, змащену вершковим 
маслом, і загорнути. Запікати 
при 180–200°С 50–60 хв. Далі 
рибу розкрити і запікати ще 10 
хв., щоб з'явилася скоринка. 

Горіхові козинаки
500 г рідкого меду, 100 г цу-

кру, 500 г волоських горіхів.
Горіхи подрібнити ножем. 

Мед разом з цукром довести 
до кипіння і додати подрібнені 
горіхи. Варити на повільному 
вогні 15 хв. Гарячий козинак 
викласти або на змочені в хо-
лодній воді тарілки, або на 
силіконовий килимок для ви-
пічки, розрівняти і залишити до 
повного охолодження. Потім 
акуратно зняти з килимка або 
тарілки (низ тарілки підігріти, 
так козинак легше зняти) і нарі-
зати невеликими плиточками.

Горіхове печиво
200 г будь-яких горіхів, 150 

г цукрової пудри, 2 яйця, 50 
г борошна. Горіхи пропустити 
через м'ясорубку. Розтерті з цу-
кровою пудрою жовтки змішати з 

горіхами. Збити в круту піну біл-
ки, акуратно додати їх у горіхову 
суміш, добре вимішати. Додати 
борошно, ще раз перемішати. 
Тісто розкачати ковбаскою, нарі-
зати на невеликі коржики товщи-
ною до 1 см. Печиво викласти на 
деко, застелене пергаментом. 
Випікати в духовці до рум'яного 
кольору. Посипати цукровою пу-
дрою.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

24 серпня – день початку 
нових справ. Не можна вживати 
дуже гірку і солодку їжу. Корисно 
навантажуватися себе фізично. 
Це реалізує накопичену енергію. 
Очам дайвате більше відпочин-
ку. Сімейним парам добре почи-
нати нові близькі стосунки.

25 серпня – день спокус. 
Можуть загостритися хронічні 

хвороби. Уразлива підшлункова 
залоза. Не їжте дуже гарячі або 
дуже холодні страви. Більше сві-
жих овочів і фруктів, різні каші. 
Підвищена активність у бізнесі.

26 серпня – крик, злість мо-
жуть призвести до захворювань. 
Дайте організму час відпочити і 
накопичити нові сили. Їжте біль-
ше фруктів, овочів, а також про-
сті супи і каші з цільного зерна. 
Слід уникати суєти і шуму.   

27 серпня – робіть усе, що 
подобається і виходить. Це при-

несе рдість і задоволення. Мо-
жуть відступити навіть хронічні 
хвороби. Їжте все, але не пере-
їдайте. Можна дозволити собі 
навіть келих червоного вина.  

28 серпня – будь-яку ситуа-
цію оцінюйте як віддзеркалення 
вашої суті. Наше життя таке, як 
ми його сприймаємо і як на нього 
реагуємо. Єдина можливість змі-
нити щось – це змінити реакцію 
на життя.   

29 серпня – позбавтеся нега-
тивних емоцій, злості, заздрості, 

роздратування. Не навантажуй-
те себе надмірною фізичною 
працею. Чим простіша дієта, тим 
краще. У бізнесі можливі усклад-
нення, неприємні сюрпризи.

30 серпня – не можна вияв-
ляти пиху, зарозумілість, злість, 
гидливість. Займіться госпо-
дарськими справами і сім`єю. 
Найбільш уразливою є верхня 
частина спини. Може виникнути 
оніміння рук і біль у лопатках. 
Продуктивний день для колек-
тивної роботи.

Зоопарк навпаки  У світі цікавого

Виявляється, у Миронівці, що 
за три кілометри від Володими-
рівки, колись був магазин. Тор-
говельний заклад знаходився у 
хаті Галини Петрівни Чаус. Точні-
ше, в одній з кімнат помешкання.  
А Галина Чаус, тоді їй не було й 
двадцяти років, працювала в ма-
газині продавцем. Покупців вона 
обслуговувала через вікно.

– Споживче товариство, його 
контора знаходилася у Володи-
мирівці, давало мені товар на 
продаж, – згадала пенсіонерка 
Чаус в розмові з журналістом   
«Нашої громади». – Який товар? 
Сіль, сірники, мило, печиво, цу-
керки –  наприклад, «подушеч-
ки». Бували оселедці. А хліб за-
возили рідко. Тоді заведено було 
його самим пекти.    

 На запитання, де ще вона 
працювала, Галина Петрівна 
відповіла, що майже весь її тру-
довий стаж пов'язаний з воло-
димирівським колгоспом імені 
Куйбишева.

– І ланку сапала, і на фермі 
робила, – уточнила. – Я штучним 
заплідненням корів займалася, 
бо ж закінчила ветеринарний 
технікум в Олександрії. Доярок 
часто підміняла. Була й заправ-
ницею два роки. І вдома хазяй-
ство тримала. З чоловіком роз-
лучилася, а треба ж було дітей 

на ноги ставити. Їх троє – Валя, 
Люба, Таня.  

 Одна з дочок Галини Чаус, 
Тетяна Пірко, – присутня при на-
шій розмові.

Вона згадує часи, коли в Ми-

ронівці жило набагато більше, 
ніж тепер, людей.

Тетяна сподівається, що Ка-
теринівська сільська рада приді-
лятиме Миронівці більше уваги, 
ніж приділяла Володимирівська.

– Порядку тут не вистачає, 
зате дуже красиво, – каже жінка 
про Миронівку. – Хто чужий сюди 
як потрапить, то каже: тут як у 
раю.

– А контролери по світлу час-

то мене питають: «Бабо, ви тут 
не боїтеся?» – доповнила дочку 
Галина Чаус. – Ні, не боюся. Я ж 
тут народилася.

Хату свою Галина Петрівна 
любить.

– Як білую її, то співаю про 
себе: «Хата моя, біла хата, рідна 
моя сторона...» (Пісня Анатолія 
Пашкевича і Дмитра Луценка, 
найвідоміший її виконавець – 
Раїса Кириченко. – В.К.) Я хату 
білую кожної весни, – розчули-
лася старенька, на її обличчі – 
сльози.

З допомогою дочки Галина 
Петрівна заспокоїлася і попро-
сила автора цих рядків:

– Напишіть у газеті, що я 
вдячна фермеру Ігорю Олек-
сандровичу Овчаренку.  Я йому 
довірила свою землю. Він і гро-
шей мені, як треба, позичить, і 
бур'яни на вулиці пообкошує. А 
ще я вдячна жителям Володими-
рівки Григорію Васильовичу і Та-
їсії Миколаївні Ісадченкам. Вони 
мені – як рідні, допомагають...

Просила згадати Галина Чаус 
добрим словом і виконуючого 
обов'язки володимирівського 
старости Сергія Євенка.

– Тут у мене по сусідству Іван 
живе, документів у нього немає, 
рідні про нього не турбуються, 
– пояснила Галина Петрівна. – 
Словом, бідує чоловік. А Євенко 
домовився з фермером Овча-
ренком, щоб той його годував. 
Тепер Іван обідає щодня.

Віктор КРУПСЬКИЙ

«Контролери по світлу часто мене 
питають: «Бабо, ви тут не боїтеся?» 
Ні, не боюся, я ж тут народилася»

Колектив ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління» 
глибоко сумує з приводу 
смерті колишнього працівни-
ка підприємства 

Кравченка
Григорія Артемовича

та висловлює щире співчуття 
близьким і рідним покійного.


