
Скільки бізнесмени не розка-
зуватимуть про свою безмежну 
любов до Батьківщини, голо-
вним мірилом їхньої турботи 
про народ є те, як вони платять 
податки. Ось як виконують цей 
священний обов’язок підприєм-
ства, які діють на території Обо-
знівської сільської ради.

За січень – вересень ниніш-
нього року ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» (керівник 

В.Кухта) сплатило до сільсько-
го бюджету податків у розмірі 4  
739 800 гривень, ТОВ «Сонек» 
(керівник Ф. Мєліков) – 294 221 
гривню, АПК «Ніка» (керівник 
М. Онул) – 264 001 гривню, ПП 
НС НФ «Соєвий вік» (керівник Р. 
Монич) – 84 622 гривні, ТОВ «АПК 
Моя родина» (керівник В. Бере-
говий) 83 943 гривні. Загалом до 
сільського бюджету за цей час на-
дійшли 5908023 гривні.

Рік тому з ініціативи ПАТ «Кі-
ровоградське рудоправління» на 
честь учасників АТО, живих і по-
леглих, у Катеринівці закладено 
алею, а в Обознівці – сквер. Са-
дили деревця, придбані підпри-
ємством, усі бажаючі.

Звісно, деякі рослини не пе-
режили холодну зиму та спекот-
не літо. Днями такі дерева на 
алеї в Катеринівці замінено но-
вими саджанцями. 

Ця ініціатива належала все 
тим же катеринівським гірникам.

      Спорт
6:3 на користь 

наших
З рахунком 6:3 переміг 

катеринівський «Огнеупор» 
великосеверинівську фут-
больну команду на її полі у 
неділю в рамках районного 
чемпіонату. 

Відзначилися такі спортсмени з «Огнеупора»: Олександр Же-
ловніков, Роман Губрій, Олексій Лопушнян, Святослав Потьомкін 
(забили по голу) та Ігор Вітряченко (забив два голи). Наступної 
неділі на стадіоні у Федорівці завершиться цьогорічний районний 
футбольний чемпіонат, буде оголошено його переможця.       

Цікава арифметика 
Хто скільки платить до місцевого 

бюджету

Шанс для 45-літніх і старших
Пенсійна реформа передбачає, що кількість співробіт-

ників компанії, вік яких – понад 45 років має становити не 
менше 4 відсотків від загальної чисельності працівників. 
Про це на засідан-
ні уряду 18 жовтня 
заявив прем’єр-
міністр Володимир 
Гройсман.

«Люди іноді го-
ворять про те, що 
їм більше 45 років, 
і вони не можу зна-
йти собі роботу. Так 
от, ми  ввели кво-
тування, що люди, 
вік яких – понад 45 
років, можуть уже 
претендувати на робочі місця в українських компаніях – це 
буде не менше 4 відсотків від загального складу працівни-
ків», – сказав Гройсман.
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29 ЖОВТНЯ – перші вибори  
у Катеринівській  об’єднаній 
територіальній громаді

Волонтер Павло Кучеренко: Їздимо тільки 
до тих бійців, які на передовій

 ГРОМАДА

Сімох волонтерів з Кропив-
ницького відзначив Президент 
України медалями «За гума-
нітарну участь в антитерорис-
тичній операції» нещодавно, з 
нагоди Дня захисника України. 
Серед нагороджених – і Павло 
Кучеренко (на знімку праворуч), 
який зі своєю групою регулярно 
відвозить військовим в зону АТО 
продовольство, автозапчастини 
та інші необхідні на війні речі, зі-
брані в Катеринівці.  

У Катеринівці кореспондент 
«Нашої громади» і зустрівся з 
Павлом Павловичем. Ми спілку-
валися в наметі, який волонтер-
ська група Кучеренка розбила у 
центрі  села, щоб приймати там 
«гуманітарку» від людей. Автор 
цих рядків попросив Павла Куче-
ренка розповісти, що його спону-
кало зайнятися волонтерством.          

– Протягом 24 років, до 
російського вторгнення на схід 

України, я проживав із сім’єю у 
місті Щасті на Луганщині, а сам 
родом – з Кіровограда, тут про-
йшли мої дитинство і юність, 
–  дещо здалеку почав Павло. 
– У Луганську я мав будівельну 
фірму. Коли навесні 2014-го на 
Донбасі підняли хвоста сепара-
тисти, я вивісив на своїй домів-
ці в Щасті український прапор. 
Хтось доніс про це бойовикам, 
коли вони захопили місто. Чет-
вертого червня до мене додо-
му прийшли два росіянина, два 
чеченці і один місцевий і, за-
явивши, що представляють нову 
владу, забрали мене із собою. 
Відвізши в місце розташування 
свого військового угруповання, 
вони зачинили мене в підвалі. 
Та мені вдалося до ранку звідти 
вибратися. Повертатися додому 
було нерозумно, тож я подався 
до лісу, де переховувався, поки 
батальйон «Айдар» не звільнив 

Щастя. 14 червня я зустрівся 
з родиною. Насамперед від-
правив дітей до своїх батьків 
у Кіровоград. Сам з дружиною 
залишилися в Щасті. Тоді, на 
початку літа, я і зав’язав перші 
контакти з українськими військо-
вими. То були танкісти з 80-ї бри-
гади. Допомагав їм чим міг. Хоча 
схилити тамтешнє населення до 
допомоги нашій армії – це дуже 
складне завдання. Майже всі 
там тоді були налаштовані про-
російськи.  2 вересня я і дружина 
перебралися в Кіровоград. Так 
вчинити мені порадив один з на-
ших командирів. «Не впевнений, 
що втримаємо Щастя», – чесно 
сказав він мені. А 9 вересня я 
вже вирушив з Кіровограда на 
схід країни з продовольством 
та іншими речами, зібраними в 
Кіровограді для батальйону «Ай-
дар». 

Закінчення на стор. 2

35 парт, стільці до них та дві 
спортивні гвинтівки отримала 

днями Володимирівська загаль-
ноосвітня школа у подарунок від 
ПАТ «Кіровоградське рудоуправ-
ління».

– Я перед цим побував у 
Володимирівці, і в мене склали-
ся не надто приємні враження 
від стану матеріально-техніч-
ного забезпечення тамтешньої 
школи, – сказав з цього приводу 
кореспонденту «Нашої грома-
ди» генеральний директор ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня» Володимир Кухта. – Це не 
годиться, що в школах однієї 
територіальної громади – дуже 
різні умови для навчання.

Володимир Кухта має на 
увазі те, що Катеринівська шко-
ла завдяки підтримці очолю-

ваного ним підприємства уже 
давно оснащена і добротними 

комп’ютерами, і  проекторами, 
і меблями. Крім того, ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління» 
позаторік допомогло тут і з ре-
монтом класних приміщень. До 
слова, Катеринівська школа 
цими днями теж отримала пода-
рунок від гірників –  три спортив-
ні гвинтівки.

Школярам – від гірників

На честь захисників Батьківщини



На цьогорічній виставці АГРО-
ЕКСПО, що проходила  в Кро-

пивницькому, побувала делегація 
Данешльонського воєводства з Поль-
щі на чолі з директором управління 
охорони навколишнього середови-
ща Петером Блажковим. У супроводі 
директора департаменту екології та 
природних ресурсів Кіровоградської 
обласної державної адміністрації 
Олександра Ковтунова (на знімку) по-
ляки відвідали ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» та села Катеринівку 
і Обознівку. Гостей цікавила співпра-
ця бізнесу і місцевої територіальної 
громади. Про їхні враження від тієї по-
їздки кореспондент «Нашої громади» 
запитав у Олександра Володимирови-
ча, а заодно й попросив відповісти на 
інші запитання.

– Поляки побували  в кар’єрі, де ви-
добуваються каоліни, на прикладі сіл 
Катеринівки і Обознівки знайомилися, 
наскільки бізнес може бути соціально 
відповідальним, і були приємно вражені, 
– сказав Олександр Володимирович. – 
Вони не приховували захоплення високим 
рівнем організації виробництва, тим, як 
підприємство дбає про своїх працівників, 
про населені пункти, де вони живуть, які 
кошти вкладає у розвиток місцевої інф-
раструктури. Нормальний стан доріг, об-
ладнані безкоштовним вай-фаєм зупинки 
і безкоштовне водопостачання – уже на-
віть це не могло залишити гостей бай-
дужими. Вони зізналися, що у них давно 
відбулася децентралізація, але дещо з по-
баченого тут можуть запровадити в себе. 
Наприклад, їм сподобалася передача на 
утримання споживачів об’єктів водопоста-
чання. З цим досвідом гостей ознайомив 
генеральний директор ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління» Володимир Кухта. 
Суть його полягає ось у чому: підпри-
ємство пробиває свердловину, ставить 
необхідне обладнання для подачі води і 
передає цей об’єкт користувачам, а ті вже 
слідкують, щоб обладнання правильно 
експлуатувалося і електроенергія дарем-
но не витрачалася.    

– У Володимира Валентиновича є 
ще одна ідея, варта уваги, – грома-

да повинна мати свій пасажирський 
транспорт…

– Так. Наскільки мені відомо, вже 
відбувся тендер на закупівлю одного 
автобуса, а буде їх два. Володимира 

Валентиновича не влаштовує якість тих 
послуг, що надають сьогодні перевізни-
ки, й вартість проїзду – він за те, щоб 
знизити його вдвічі.

– Пропоную перейти до питань 
вам ближчих. Що можете сказати про 
дотримання рудником екологічного 
законодавства? 

– Тут витримуються всі регламен-
ти. Наскільки мені відомо, немає пре-
тензій і в екологічної інспекції. Якби вони 
були, підприємство вже не працювало 
б. До слова, не треба бути великим спе-
ціалістом, щоб зрозуміти, що на цьому 
підприємстві достатньо піклуються і про 
екологічну безпеку, і про безпеку праці. 

– А які проблеми для вас є пер-
шочерговими в області?

– Їх чимало, але найбільше маємо 
їх в обласному центрі, що й зрозуміло 
– тут і виробництва більше, і населен-
ня – майже третина всього населення 
області. Мене тішить, що нарешті міс-

цева влада відгукнулася на наші засте-
реження стосовно стану атмосферного 
повітря в місті. Ми домовилися, що на 
депутатський день, який відбудеться в 
цьому місяці, мені нададуть можливість 
поінформувати депутатів про те, що тре-
ба робити, і який вплив місцеві підпри-
ємства чинять на стан атмосферного 
повітря. Актуальним для міста є також 
функціонування очисних споруд Інгуль-
ської шахти. Вони не справлялися зі 
своїм призначенням, і до річки Інгул по-
трапляли неочищені шахтні води. На сьо-
годні, завдяки вжитим зусиллям, ситуація 
змінилася в кращий бік. Передбачається, 
що до кінця нинішнього року вона ще по-
ліпшиться, адже роботи на очисних спо-
рудах не припиняються. Серйозна про-
блема – і очищення вод, що потрапляють 
в Інгул з вулиць Кропивницького. Міська 
система їх очищення  давно потребує ре-
монту й модернізації. 

– Очевидно, цього потребують й 
очисні споруди Катеринівки?

– Ви маєте рацію: вони зношені й 
майже теж не працюють. Ми включили 
їх до своїх першочергових пріоритетів, і 
зараз ведемо пошук технології, яка була 
б і дешевою, і достатньо ефективною. В 
цьому плані розпочинаємо співпрацю з 
рудником та місцевим самоврядуванням. 
Гадаю, спільними зусиллями нам вдасть-
ся  залучити не тільки найбільш прийнят-
ну технологію, а й кошти спеціального 
фонду. 

– Ну що ж, залишається побажа-
ти вам успіху.

– Дякую.

Сергій ЧОРНИЙ
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Олександр Ковтунов: 
Катеринівські очисні споруди – 

серед наших пріоритетів

На таких тримається 
підприємство

Уже 17 років працює Василь Піманов 
водієм у каолінових копальнях Катери-
нівки. Останніх вісім – на «Коmatsu», до 
того – на БелАзі. Ще раніш він належав 
до водійської «касти» далекобійників, 
багатенько попоїздив і по Україні, і за її 
межами.

Та за роки роботи на гірничому підпри-
ємстві Василь Іванович звик до того, що 
найдовший його маршрут – 11 кілометрів 
(до майданчика біля залізниці, де «Кіро-
воградське рудоуправління» складує ко-
рисні копалини перед тим, як відправити 
їх металургійним заводам).

Японською машиною Василь Піманов 
задоволений. Каже:

– І надійна, і комфортна вона.
Начальник рудника Володимир Макє-

єв додає:
– Буває, що й імпортна техніка підво-

дить. Тоді уся надія – на таких, як Піма-
нов. Наприклад, недавно на зміні Василя 
Івановича виникла несправність у маши-
ні. На допомогу прийшли водії з інших 
змін, яким належало відпочивати. Ясна 
річ, і сам Василь Іванович не пішов додо-
му, коли його робочий час закінчився. Чо-
тири години хлопці ремонтували машину, 
і таки усунули несправність. Та не тільки 
Піманов і його змінники жертвують своїм 
відпочинком, коли того вимагає робота. 
Ми дорожимо такими працівниками й за-
охочуємо їх і морально, і матеріально.

Волонтер Павло Кучеренко:  
Їздимо тільки до тих бійців, які на передовій

Закінч. Початок на стор. 1

З того часу регулярно їжджу з това-
ришами в зону АТО, передаю нашим бій-
цям харчі і таке інше. Хто мої товариші? 
Усі вони – кіровоградці, я їх з дитинства 
знаю. Нині нас – 22...

– Їздимо винятково до хлопців, які во-
юють на передових позиціях, – підкрес-
лив Павло Кучеренко. –  Наші адреси 
– це Зайцеве, Опитне, Попасна, Верх-
ньоторецьке, станиця Луганська, Піски, 
Мар’їнка... Куди нас кличуть, туди й їде-
мо. І для нас не суттєво, служать чи ні  в 
тій частині наші земляки. Але якщо хтось 
із місцевих просить передати гостинця 
для сина чи чоловіка, який воює в зоні 
АТО, ми не відмовляємо і частенько за-
лучаємо до цього  своїх знайомих серед 
військових.   

Також Павло Кучеренко зауважив:

– Хлопці, які воюють на передовій, 
все ще потребують підтримки від  цивіль-
ного люду. Що бійцям треба? Та все – і 
харчі, в тому числі домашня консервація, 
і взуття,  і матраци, і ковдри, і подушки, і 
поліетиленова плівка, і утеплювачі, і ско-
би, і цвяхи, і буржуйки. До речі, буржуйки 
ми самі виготовляємо. Купуємо газові ба-
лони і з них робимо пічки.   

Знаючи, що в селах нашої громади 
найбільший внесок у справу підтримки 
армії належить підприємству «Кірово-
градське рудоуправління» і що волонтер-
ська група Кучеренка тісно контактує з 
його керівництвом, кореспондент «Нашої 
громади» попросив Павла Павловича 
розповісти про це детальніше.

– Володимира Кухту нам Бог по-
слав, –  сказав волонтер. – А познайоми-
лися ми за таких обставин. У 2015 році 
ми їздили по селах Кіровоградщини – 

збирали гроші на біноклі, на тепловізори, 
на все-все. Заїхали і в Катеринівку. Заві-
тали до гендиректора «Кіровоградського 
рудоуправління». Розповіли про свою ді-
яльність, показали фото. Відтоді це під-
приємство нас і заправляє, і купує все, 
що треба бійцям. Недавно воно придбало 
лобове скло і ресори для КамАЗа, який 
належить 17-у батальйону. Які, питаєте, 
були найдорожчі придбання «Кіровоград-
ського рудоуправління» для армії? На-
приклад, безпілотник. Дуже вдячні наші 
бійці і простим селянам, які допомагають 
війську чим можуть...

– Я по селах багато їжджу, і бачу, 
що таких мальовничих, ошатних, догля-
нутих, як Катеринівка, – мало, – сказав 
на завершення розмови Кучеренко . – Тут 
відчувається справжня Україна.

Іван КІНДРАТЕНКО

17 жовтня під стінами Верховної Ради 
зібрався кількатисячний мітинг. Основні 
вимоги його учасників – прийняття зако-
нів про зняття депутатської недоторкан-
ності, зміна виборчого законодавства та 
створення антикорупційного суду.

Вимоги не безпідставні. Взяти ту ж 
недоторканність. Прикриваючись нею, 
члени українського парламенту скою-
ють чимало правопорушень, але ніхто 
з них не несе покарання. В тому числі й 
за такі правопорушення, як хабарництво. 
Недоторканність народних обранців має 
стосуватися лише їхньої політичної діяль-
ності, вважають учасники акції.

Щодо необхідності зміни виборчого 
законодавства, то, на думку мітингую-
чих, чинна система виборів до Верховної 
Ради не відповідає принципам демократії 

і спрямована на те, щоб багаті могли собі 
придбати місце в парламенті. Йдеться 
про запровадження тільки пропорційної 
системи виборів з відкритими списками.

Твердження про те, що кожен суд в 
Україні має бути антикорупційним, тобто 

розглядати будь-які справи про 
корупцію, справедливе. Однак на 
практиці чомусь так не відбува-
ється, а тому створення спеціа-
лізованого антикорупційного суду 
розглядається як остання надія в 
боротьбі з цим явищем.    

Чи прислухається до учасни-
ків політичної акції парламент? 
Висловлюються припущення, 
що шансів на це мало. Народних 
депутатів не злякають навіть на-
мети, що їх поставили в перший 
день мітингу. Підстава – висунути-

ми вимогами ще не пройнявся весь укра-
їнський електорат, а лише тільки окремі 
політичні сили.

Василь ЧАБАНЕНКО

Чого вимагають мітингуючі під Верховною Радою

Новини
Кому кредит доступніший 

Першочергове право в отриманні 
пільгового кредиту на придбання до-
ступного житла відтепер мають учасни-
ки АТО та внутрішньопереміщені особи. 
Вперше такий принцип Кабінет міністрів 
заклав у порядок використання коштів 
за відповідною держпрограмою щодо 
забезпечення громадян доступним жит-
лом. 

Чому не треба  
спалювати листя

При згорянні однієї тонни рослинних 
залишків у повітря вивільняється біля 9 
кг мікрочастинок диму. До їх складу вхо-
дять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі 
метали  і низка канцерогенних сполук. В 
тліючому без доступу кисню листі виді-
ляється бензопірен, що здатен виклика-
ти у людини ракові захворювання. Окрім 
того, з димом у повітря вивільняються 
діоксини – одні з найотруйніших для 
людини речовини. Ось чому санітарні 
служби закликають власників присадиб-
них ділянок не спалювати опале листя, а 
використовувати його для приготування 
добрив. 

Пенсію підвищили  
майже всім

Про це на апаратній нараді минулого 
вівторка повідомив голова Кіровоград-
ської облдержадміністрації Сергій Кузь-
менко. За його словами, закон  щодо 
підвищення пенсій торкнувся абсолют-
ної більшості пенсіонерів області. Із 288 
тисяч пенсіонерів у жовтні підвищені 
пенсії отримали 276 тисяч.  Він також 
наголосив, що надалі пенсії автоматич-
но перераховуватимуться відповідно до 
збільшення зарплат, рівня інфляції тощо.



Світлана Товстоног у Володи-
мирівці оселилася 25 років тому. 
Тут вона й почала віршувати.

– У селі все надихає на 
творчість,  – зізналася Світлана 
кореспонденту «Нашої грома-
ди».  – Раніш, коли була міською 
жителькою, віршів не складала.

За словами Світлани Товсто-
ног, сільське життя їй дуже при-
пало до душі.   

– Тут така природа краси-
ва, такі люди добрі! Куди тому 
місту!  – каже жінка. – Я розка-
зую міським подругам про те, як 
у селі класно. Вони не вірять.

А перебралася Світлана в 
село через те, що вийшла заміж 
за селянина.

– Гостюючи якось у мате-
рі в Олексіївці, я познайомилася 

там з Льонею,  – продовжила 
Світлана.  – Полюбила його за 
чисту душу. У місті таких чоло-

віків, як мій, нема. Цього року у 
нас срібне весілля було.

Років з десять тому Світлана 
Товстоног присвятила своєму 
благовірному віршика «Как хо-
рошо, что есть у меня Леня...», 
де описала, як уранці смажить 
оладки коханому, поки той по-
рається по господарству – годує 
птицю, собак, рубає дрова. За-
кінчується вірш так же оптиміс-
тично, як і починається: «Жизнь 
хороша, и будет все в порядке».  

Ще одного вірша Світлана 
присвятила своєму батькові – 
жителеві Обознівки Анатолію 
Бондарю. У творі передаються 
переживання немолодого чоло-
віка, коли він гортає родинний 
фотоальбом: «Здесь я был юн-
цом, а вот здесь я – в армии, Вот 
любовь моя (а может, не моя), И 
родители здесь совсем состари-
лись, Вечно в памяти, позабыть 
нельзя. А вот дети все, тоже 

были малыми, Давно выросли, 
и у всех семья. Здесь вот внуки 
взрослые – сердцу милые, Вспо-
мнить жизнь свою – да не хватит 
дня...»

Є у творчому доробку цієї 
привітної жінки й віршики на гро-
мадянську тематику. Наприклад, 
в одному з останніх вона описа-
ла блага, якими користуються 
жителі Катеринівки та Обознівки: 
«На всіх вулицях тут світло, во-
догони в кожен дім, Ще й доро-
ги асфальтують до хатиноньок 
усім...» Далі констатується, що у 
Володимирівці, на жаль, – усе не 
так, та висловлюється сподіван-
ня, що завдяки об’єднанню де-
кількох тутешніх громад навколо 
Катеринівки й володимирівці за-
живуть цивілізовано.   

Іван КІНДРАТЕНКО
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«Найтяжчу роботу покладали на нас, жінок»

Світлана Товстоног: «У селі все 
надихає на творчість»

Дворічного «мандрівника» шукали всім миром

– Та навіщо це треба! – за-
махала руками жителька Лісного 
Стефанія Чмихун, коли корес-
пондент «Нашої громади», заві-
тавши до неї вц гості, попросив 
поділитися спогадами про бага-
толітню роботу в радгоспі. (По-
спілкуватися з цією старенькою 
жінкою порадили  її односель-
ці, характеризуючи її як добру, 
роботящу і цікаву в спілкуванні 
людину.) Врешті-решт Стефанія 
Миколаївна здалася. Щоправда, 
від фотографувань категорично 
відмовилася. Тож довелося за-
довольнитися перефотографу-
ванням знімків, на яких Стефа-
нія, ще далеко не бабця, – або 
сама, або поряд з рідними їй 
людьми, які уже давно відійшли 
в інший світ.                 

– Я в Лісному з 1956 року, 
– почала розповідь Стефанія 
Чмихун. – Приїхала сюди з-під 
Тернополя. Я там працювала в 
колгоспі. Перед жнивами град 
вибив урожай. От нас, п’ятеро 
дівчат, і направили в центр Укра-
їни, щоб ми тут заробили зерна 
для колгоспу. За це пообіцяли 
полатати дахи на наших хатах. 
Направляли нас у Дніпропе-
тровськ. А в Знам’янці, там була 
пересадка, нас помітив Григорій 
Кузьмович Гора, директор рад-

госпу з Лісного, і забрав нас до 
себе. На радгоспному «бобику» 
і привіз сюди.

Як розповіла господарка 
далі, згодом вона забрала сюди 
свого сина від першого чолові-
ка, Володю. Що ж до роботи в 
радгоспі, Стефанії тривалий час 
довелося бути підсобником на 
будівництві. Тобто доводилося 
виконувати найтяжчу роботу – 
колотити цементний розчин, но-
сити його мулярам, подавати їм 
цеглу.

– Усе, що тут збудовано, 
– то моїх рук робота, – показа-
ла Стефанія Миколаївна в бік 
будівель, які колись належали 
радгоспу. – І контора, і їдальня, 
і конюшні...   

У 1960 році Стефанія вийшла 
заміж за Миколу Чмихуна. По-
вінчалися у церкві в обласному 
центрі. Потім побудувалися (до 
того молодиця з дитиною меш-
кали в радгоспному гуртожитку).

– Жили ми з Миколою 
душа в душу, – запевнила жінка. 
– Він любив Володю як рідну ди-
тину.

Далі Стефанія Миколаївна із 
сумом в голосі уточнила, що чо-
ловіка поховала 18 років тому, а 
син помер давно, молодим. Як 
вона пояснила, Володя загинув 
від того, що на службі в армії 
отримав чималу дозу радіації.    

– У радгоспі добре пра-
цювалося, – повернулася до 
попередньої теми господарка. 
– Краще, ніж в колгоспі, де «за 
паличку», тобто за трудодень,  
люди робили. А в радгоспі гроші 
платили. Я двадцять п’ять років 
пропрацювала на сівалці, при-
чепленій до трактора. Сіяла все 
– від гороху і вівса до соняшни-
ка і кукурудзи. Це відповідальна 
робота – на сівалці. А взимку 
працювала вантажницею. На-
приклад, їздили у місто по комбі-
корм. Ким, питаєте, був мій Ми-
кола? Шофером.  

– Мене шанували в рад-
госпі, – повідомила жінка. – Що-
року мій портрет – на дошку по-
шани. Медалі давали. Та від них 
тепер ніяких пільг. Пенсія – пів-
тори тисячі. Субсидію не дають. 
Кажуть: «Не положено, бо землю 
маєте». А ще я двічі на місяць їж-
джу в місто. Купити чогось смач-
ненького, онука провідати. Коли 
повертаюся, то прошу в касі на  
автостанції пільгового квитка. А 
мені відповідають: «Бабушка, 

льготних мєст нєту»...
До місцевої влади у Стефанії 

Миколаївни теж є претензії.
– Невже не можна коло-

дязь, яким ми користуємося, 
відремонтувати? – дивується 
старенька. – Ви про це краще 
напишіть в газеті.

Сергій ЧОРНИЙ
На знімках із сімейного аль-

бому Стефанія Чмихун сама 
та з чоловіком.

Сьогодні цю подію жителі 
Олексіївки та сусідніх сіл Кірово-
градського району переповіда-
ють з неприхованою радістю: ще 
б пак, дворічна дитина знайшла-
ся живою і здоровою, не зважаю-
чи на те, що ніч провела у ліску, 
на вогкій землі. 

А починалося все так. Уве-
чері минулої п‘ятниці з повідо-
мленням про зникнення малень-
кого сина до поліції звернулася 
27-річна уродженка Вінниччини, 
яка прибула в село, щоб осели-
тися в свого співмешканця. Як 
розповіла жінка правоохорон-
цям, близько 18-ої години вона 
залишила дитину гратися у дво-
рі, а сама пішла по воду до кри-
ниці, де поспілкувалася з місце-
вими жителями. Повернувшись 
назад, дитини на місці вже не 
виявила.

Самостійні пошуки, попри всі 
старання, результату не дали. 
Розуміючи, що самотужки їй не 
впоратися, жінка зателефонува-
ла до поліції, а також звернулася 
до сільської ради. Правоохорон-
ці прибули швидко. Як повідоми-
ла прес-служба УМВС в області, 
за тривожним викликом на по-

шуки малюка були підняті пра-
цівники відділу ювенальної пре-
венції апарату управління поліції 
області, Кропивницького відділу 
поліції, Кіровоградського район-
ного відділення та Управління 
державної служби з надзвичай-
них ситуацій. Активно долучили-
ся до пошуків небайдужі місцеві 
жителі, зокрема працівники міс-
цевого фермерського господар-
ства.

Незважаючи на темну пору 
доби, поліцейські, їхні колеги та 
небайдужі селяни метр за ме-
тром «прочісували» місцевість. 
Ретельно оглядалися покинуті 
будинки, колодязі та яри. Пра-
цівники поліції опитували людей, 
встановлювали громадян, які 
виїздили тієї ночі з населеного 
пункту, у тому числі на громад-
ському транспорті. Однак жоден 
дитину не зустрічав. Тривоги до-
давали прохолодна ніч і дрібний 
дощ.

Уранці працівники сектору 
ювенальної превенції Кропив-
ницького відділу поліції Олег Лі-
нецький та Андрій Бондаренко 
на відстані понад два кілометри 
від населеного пункту у кущах 

почули дитячий плач. Наблизив-
шись, побачили малюка, якого 
всі шукали. Як сказали поліцей-
ські, хлопчик був радий бачити 
незнайомих йому людей, адже 
дуже замерз і налякався. Як 
саме він забрів на таку значну 
відстань від домівки, пояснити 
не зміг, адже ще не вміє добре 
розмовляти.

Хорошою звісткою поліцей-
ські поділилися з селянами 

телефоном. А от момент по-
вернення малого до матері зі 
сльозами радості на очах спо-
стерігали всі, хто долучився до 
пошуків. Та не меншою була ра-
дість і гордість від того, що на 
біду відгукнулося дуже багато 
людей, особливо односільчан.  

Лілія СЕМЕНУХА

Фото з оперативного відео

Варто знати
Скільки платитимуть  

військовим та бійцям АТО
Кабінет Міністрів прийняв 

постанову №704  про грошове 
забезпечення військовослуж-
бовців, осіб рядового і началь-
ницького складу та інших осіб, 
яким суттєво змінено систему 
нарахування виплат військо-
вим. 

Документом визначено но-
вий механізм встановлення 
посадових окладів і окладів за 
військовим званням. Щорічне 
збільшення розмірів прожитко-
вого мінімуму (або за певних 
умов мінімальної заробітної 
плати) автоматично підвищува-
тиме розміри посадових окла-
дів та окладів за військовим 
званням.

Так, щомісячна винагорода 
військовослужбовцям, які ви-
конують завдання в зоні АТО, 
становитиме:

- на лінії бойового зіткнення 
– не менше 10 000 грн;

- в інших місцях проведення 
АТО – не менше 4500 гривень.

Також введено одноразову 
допомогу військовослужбовцям 
після укладення першого контр-
акту:

- особам рядового складу – 
вісім розмірів прожиткового міні-
муму (14096);

- особам сержантського і 
старшинського (молодшого на-
чальницького) складу – дев’ять 
розмірів прожиткового мінімуму 
(15858);

- особам офіцерського скла-
ду – десять розмірів прожитко-
вого мінімуму (17620).

Також для військових збері-
гається надбавка за вислугу ро-
ків, надбавка за службу в умовах 
режимних обмежень та надбав-
ка за кваліфікацію і премія.



У вас може бути апендицит, 
якщо:

► болить живіт – біль може 
починатися в ділянці пупа;

► біль у животі посилюєть-
ся і переміщується нижче пупа 
вправо (в нижній правий ква-
дрант) – найчастіше саме в цьо-
му місці люди відчувають біль 
при апендициті;

► біль не проходить і поси-
люється при рухах, ходьбі або 
кашлі;

► у вас біль у будь-якій час-
тині живота або в боці;

► у вас нудота і була багато-
разова блювота; крім того, від-
сутній апетит;

► у вас запор, біль у спині, 
невелике підвищення темпера-
тури або набряк передньої че-
ревної стінки.

У деяких людей перерахова-
ні вище симптоми відсутні. У лю-
дей похилого віку, дітей віком до 
2-х років і вагітних жінок може не 
бути болю в нижньому правому 
квадранті живота. Інші люди не 
відчувають біль у боці, тому що 
у них апендикс розташований в 

іншому місці.
Існує безліч станів, при яких 

розвиваються симптоми, схожі 
з такими, як при апендициті. Та 
якщо у вас виникли будь-які з 
перерахованих вище симптомів, 
негайно звертайтеся до мед- 
установи, оскільки апендицит 
може за дуже короткий промі- 
жок часу стати серйозною за-
грозою для вашого життя і 
здоров’я. Лікування буде наба-
гато простішим, якщо апендикс 
не розірвався. У більшості лю-
дей апендикс розривається не 
менше, ніж через 24 години піс-
ля того, як відчули себе погано.

Один із найдієвіших засобів 
народної медицини – це суміш 
кориці та меду. Вона дуже ко-
рисна й ефективна при багатьох 
проблемах зі здоров’ям.

Мед містить велику кількість 
вітамінів і мінералів, має анти-
бактеріальні та протигрибкові 
властивості, тому його часто ви-
користовують як природний ан-
тисептик у традиційних ліках. 

Кориця допомагає при висо-
кому рівні холестерину і цукру в 
крові, а також під час вірусних 
інфекцій. Її бажано використову-
вати щодня.

Проблеми з серцем. Зробіть 
пасту з меду та кориці, вживайте 
її щодня під час сніданку. Вона 
очищає артерії і знижує рівень 
холестерину, зменшуючи ймо-
вірність серцевого нападу.

Біль у животі. Суміш кори-
ці і меду допомагає при болю у 

шлунку. Крім того, ця суміш запо-
бігає появі виразки.

Холестерин. Мед + кориця – 
ця комбінація допомагає знизити 
рівень холестерину на 10% всьо-
го за 2 години. Потрібно зміша-
ти 2 ст. л. меду і 3 ст. л. кориці у 
великій чашці чаю та регулярно 
пити цю суміш.

Грип. Мед містить речовини, 

які борються з бактеріями та ві-
русами, а кориця підсилює його 
дію.

Артрит. Змішайте 2 ст. л. 
меду і 1 ст. л. кориці у склянці 
води. При хронічному артриті 
приймайте цю суміш вранці та 
на ніч.

Інфекція жовчного міхура. 
Наповніть склянку теплою во-
дою і додайте 2 ст. л. кориці та 1 
ч. л. меду. Випивайте щодня. Ця 
суміш вбиває мікроби у жовчно-
му міхурі.

Застуда. При застуді, хроніч-
ному кашлі і нежиті або закладе-
ному носі змішайте 1 ст. л. меду 
і 1/4 ст. л. кориці та приймайте 
три дні поспіль.

Зміцнення імунітету. Регу-
лярне вживання меду та порош-
ку кориці підвищує імунітет і за-
хищає ваш організм від бактерій 
і вірусів.
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Кожного зі своїх вісімдесяти 
голубів він знає «в обличчя»

Готуємо вдома

Симптоми апендициту

Допоможе суміш кориці та меду

І таке трапляється!
19-річна Конні Вілтон із ан-

глійського міста Барнслі дізна-
лася про те, що вагітна за 4 
години до пологів. Про це пише 
британське видання The Sun.

Протягом усієї вагітності ді-
вчина відвідувала фітнес-клуб і 
вечірки, вживала алкоголь. У неї 
не було живота та інших симп-
томів.

Єдине, що турбувало Конні – 
це набір ваги. Вона ніяк не мо-
гла зрозуміти, звідки беруться 
зайві кілограми. Позбутися їх не 
вдавалося навіть дієтами.

Одного разу вона відчула 
сильний біль у спині і поїхала в 
лікарню. Там зробили УЗД сечо-
вого міхура, щоб перевірити на-
явність інфекції, а виявили сер-
цебиття.

«Мені сказали, що я вагітна о 
9 годині вечора, а о першій ночі 
я вже тримала на руках Сета. Ці 
чотири години стали моїми 9-ма 
місяцями вагітності», – розпові-
дає вона.

Ваше здоров’я

Житель Обознівки Во-
лодимир Таран – завзятий 
голуб’ятник. Любов до голубів у 
нього – від батька.

– Родом я з Українки, це 
село –  теж у Кіровоградському 
районі, – розповів Таран автору 
цих рядків по дорозі до свого обі-
йстя (зустрілися ми на території 
агрофірми «Ніка», де Володи-
мир працює трактористом). 

Батько так радів, спостеріга-
ючи за своїми голубами!

На запитання, яким породам 
віддавав перевагу батько, чоло-
вік повідомив:

–  Він тримав простих льот-
них. І в мене тепер такі ж  про-
стяки. Мені вони подобаються 
найбільше з усіх.

Як дізнався автор від Воло-
димира далі, той примудрився 
займатися голубництвом, навіть 
коли мешкав у петеушному гур-
тожитку в обласному центрі.

– Навчався я в ПТУ номер 
вісім на Волкова, – пригадав Та-
ран. – Поставили з товаришем 
недалеко від гуртожитку голуб-
ник. Зерно привозив з дому. А 
потім нам заборонили займати-
ся голубами на території учили-
ща. Завучка ще й погрожувала: 
«Спалю!»

В Обознівці Володимир Та-
ран уже сорок років. З Українки 
сюди перевіз голубів – частину 
спадку від батька. Першим ді-
лом поставив голубник. Потім 
почав зводити будинок. Нині в 
нього – близько вісімдесяти го-
лубів.

– Годувати їх у мене є 
чим, – похвалився голуб’ятник. – 
Зерно отримую в господарстві.    

Коли ми вже підходили до 

подвір’я Тарана (будинок у нього 
– добротний), автор  поцікавив-
ся, як ставляться до його захо-
плення рідні.

– Люда, це моя жінка, іно-
ді бурчить, – зізнався чоловік. 
– Коли випущу голубів, вона, бу-
ває, каже: «Чи роботи немає, що 
ти ними любуєшся?» Ніякого ін-
тересу до голубів не проявляють 
і діти, їх у мене восьмеро.

І от ми на подвір’ї Тарана. 
Господар відчинив дверцята го-
лубника. Пернаті, опинившись 
на волі, кинулися підбирати 
зерно, яке не доїли кури, гуси. 
Таран підкинув голубам корму 
ще. Обличчя його аж посвітліло. 

Було видно: чоловік дуже лю-
бить голубів.  

Намагаючись випитати у Во-
лодимира Тарана якомога біль-
ше про його улюбленців, атор 
провокативно запитав: чи прав-
да, що голуб при всій його зо-
внішній красі – дурна птаха?  

– Неправда це, –  твердо 
заперечив господар. – Голуби – 
дуже розумні. Коли я навчався у 
ПТУ і завучка заборонила, щоб 
я тримав голубів, довелося пе-
ревезти їх додому в Українку. А 
один звідти повернувся в місто.   

За словами Володимира Та-
рана, у його батька теж був та-
кий голуб. Той птах відбився від 

свого стада, а через рік повер-
нувся.

Запитання, як його батько 
упізнав того голуба, Володимира 
Тарана здивувало:

– А як же не впізнати? Я 
своїх голубів усіх знаю.

Брак вільного часу не дозво-
ляє обознівцю часто їздити в об-
ласний центр у голуб’ятницьких 
справах. Але значних подій там 
Таран не пропускає.    

–  Днями  буде виставка голу-
бів у місті, – повідомив чоловік. 
–  Треба їхати.   

Віктор ІВАНЕНКО

Банановий пиріг
1 скл. борошна, 2/3 скл. 

цукру, 1 скл. кефіру, 1/2 ч. л. 
соди, 1 банан, 1 ст. л. соку ли-
мона, цедра, вершкове масло.

У глибокій мисці погасити 
соду соком лимона. Додати ке-
фір, борошно і цукор. Переміша-
ти блендером. Банан натерти на 
крупній тертці. Додати разом з 
цедрою лимона у тісто і акурат-
но перемішати. Викласти тісто у 
змащену маслом форму для ви-
пікання, розрівняти і випікати в 
духовці 25-30 хв. при 200°С.

Салат з оселедця
250 г філе оселедця, по 2 

яблука, маринованих огірка і ва-
рених яйця, 1 цибулина червона, 
по 2 ст. л. сметани і майонезу. 

Дуже дрібно нарізати філе 
риби, порубати цибулю, яйця, 
нарізати яблука і огірки дрібним 
кубиком. З’єднати майонез зі 
сметаною, поперчити і посолити, 
перемішати з нарізаними огірка-

ми. Викладати салат шарами: 
оселедець, цибуля, соус, яблуко, 
соус, яйця, соус. А можна все пе-
ремішати. Перед подачею дати 
настоятися 2 год.

Тефтелі з капустою
500 г м’ясного фаршу, 200 г 

капусти, 1/3 скл. пропареного 
рису, 2 моркви, 2 цибулини, 50 
г томатної пасти, 500 мл води, 
сіль, перець, 2 ст. л. борошна, 
олія, зелень петрушки.

Капусту нашаткувати. 1 
морквину натерти на тертці, 1 
цибулину подрібнити і обсма-
жити разом з морквою і капус-
тою. Овочеву суміш остудити, 
з’єднати з фаршем і рисом, до-
дати сіль, перець. З отриманого 
фаршу сформувати тефтелі, об-
валяти в борошні, обсмажити на 
олії і викласти у форму. Для со-
усу цибулину подрібнити, моркву 
натерти на дрібній тертці і злегка 
обсмажити на олії. Додати то-
матну пасту, воду, перемішати і 
тушкувати 5 хв. залити тефтелі 
соусом і запікати в духовці 30 хв. 
при 180°С.


