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Спонукають до зняття мораторію
Якщо проблема мораторію 

на продаж землі в Україні не 
буде вирішена вчасно, то Євро-
пейський суд з прав людини пе-
рейде до призначення грошової 
компенсації – від 2 до 75 тисяч 
євро для одного позивача. Про 
це повідомила представник Мі-
ністерства юстиції Аліcа Пєтухо-
ва. За її словами, рішення ЄСПЛ 

у справі «Зеленчук та Цицюра 
проти України» не дає Украї-
ні вибору, виконувати рішення 
ЄСПЛ чи ні. Європейський Суд 
з прав людини вважає, що дер-
жава, оголошуючи мораторій, 
не забезпечила справедливого 
балансу між інтересами суспіль-
ства і майновими правами гро-
мадян. Уже двічі виступив перед пу-

блікою  – на урочистостях з наго-
ди Дня вчителя в Катеринівці та 
на святкуванні Покрови в Олек-
сіївці  – дитячий оркестр шумо-
вих інструментів з Володимирів-
ки, хоча організовано його лише 
нинішньої осені.  

Аби з'ясувати, як це вдалося 
дітям, ще недавно дуже далеким 
від музики, кореспондент «На-
шої громади» зустрівся з їхньою 
наставницею – Світланою Сви-
ридовою. Розмова відбулася у 
музичній школі № 4 Кропивниць-

кого, яка є основним місцем ро-
боти Світлани Миколаївни (вона 
навчає тамтешніх вихованців во-
кально-хоровому мистецтву).

Передусім автор цих рядків 
запитав у Світлани, що її при-
вело у Володимирівку. Та пояс-
нила, що улітку нинішнього року 
займалася з юними вокалістами 
у будинку культури в Катеринівці 
і Марина Профатило, яка керує 
центром культури та туризму 
Катеринівської сільради, запро-
сила її на роботу у Володими-
рівський БК – там була вільною 

посада керівника гуртка.     
– Приїхавши у Володими-

рівку, я першим ділом пішла в 
школу, де зустрілася з дітьми і 
вибрала з-поміж них найспівучі-
ших, наймузикальніших, з яскра-
во вираженим почуттям ритму, –  
пригадала Світлана Свиридова. 
– З них і сформувала оркестр. 
Вік учасників – з першого по сьо-
мий клас. Інструментами – бара-
банами, бубнами, ксилофонами, 
маракасами, трикутниками – я 
забезпечила їх своїми.

Закінчення на стор. 2

Щороку 9 листопада в на-
шій країні відзначається День 
української писемності та 
мови, запроваджений 1997 
року указом Пре-
зидента Кучми. Він 
збігається з право-
славним святом – 
днем вшанування 
пам'яті преподо-
бного Нестора-
Літописця, послі-
довника  творців 
слов'янської пи-
семності Кирила і 
Мефодія.

Цього дня в 
Україні відзнача-
ють найкращих популяризато-
рів рідного слова, а Українське 
радіо проводить радіодиктант 
національної єдності (акцію 

започатковано 2000 року). Та-
кож 9 листопада щороку почи-
нається Міжнародний конкурс 
знавців української мови імені 

Петра Яцика. Він про-
водиться за підтримки 
Міністерства освіти і 
науки України та Ліги 
українських мецена-
тів. Щорічна кількість 
учасників цього кон-
курсу – понад 5 міль-
йонів з 20 країн.

Раніше існувала 
така традиція: 9 листо-
пада батьки, відвівши 
дітей до школи,  ішли 
до церкви, ставили 

там свічку перед образом Не-
стора-літописця і молилися, 
щоб він допоміг дитині в нав- 
чанні.

В оркестрі їм сподобалося

Для безпеки руху

З півдесятка нових дорожних 
знаків з'явилося днями в Катери-
нівці.

І знаки, і бетонні 
стовпчики, на яких їх 
закріплено, придба-
ло ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправлін-
ня», його ж силами 
їх встановлено на 
вулицях села.

Потурбувавшись 
таким чином про 
безпеку дорожного 
руху в Катеринівці, 

гірниче підприємство в черговий 
раз підставило плече місцевій 
громаді.  

Можуть списати борги
Державний «Приватбанк» 

планує масштабну реструктури-
зацію кредитів фізичних осіб, а 
також малого та середнього біз-
несу. Під реструктуризацію, яка 
за інформацією "Приватбанку", 
повинна початися в кінці листо-
пада і триватиме орієнтовно 6–8 
місяців, потраплять роздрібні 

кредити і позики малому і серед-
ньому бізнесу, видані до 19 груд-
ня 2016 року. 

Планується також списати 
значну частину боргів за рахунок 
сформованих резервів банку, 
але це станеться тільки після за-
кінчення процесу реструктуриза-
ції.

Треба платити
Якщо субсидію родині ще не 

нарахували, то їй варто сплати-
ти кошти, вказані у квитанціях 
за воду, світло та газ, спожиті 
у вересні. Про це повідомляє 
урядовий сайт Тeplo.gov.ua.  
Зазначається, що затримка з 
оформленням субсидій виникає 
в основному через несвоєчасне 

подання місцевими органами 
інформації про склад зареєстро-
ваних осіб, перелік житлово-ко-
мунальних послуг і тарифи. Уря-
довий портал нагадує, що знижку 
на сплату компослуг родині при-
значать з моменту прийняття за-
яви та документів управлінням  
соцзахисту населення.   

Сьогодні – День української  
писемності та мови

...А називаємося житницею 
Європи

Мова – про український білий 
хліб. Як з'ясували фахівці цього 
ринку, у Литві білий хліб можна 
купити по 13 гривень за кіло-
грам, у Польщі – за 18, в Украї-
ні ж дешевше за 19 гривень (за 
кілограм) його не знайти. А от 
чорний хліб в Україні поки най-

дешевший серед європейських 
– 19,5 гривні за кілограм. В Ес-
тонії кілограм чорного коштує 
28 гривень, у Польщі – майже 
47 гривень. Утім, за прогнозами 
експертів, до кінця нинішнього 
року український хліб може по-
дорожчати ще на 5–10 відсотків.

Наводити лад на катеринів-
ському кладовищі і прилеглій 
до нього території почало по-
завчора комунальне підпри-
ємство «Обрій» Катеринівської 
сільської ради. Побувавши там, 
кореспондент «Нашої громади» 
застав комунальників, озброє-

них мотокосами і сокирами, за 
роботою – розчищали цю місци-
ну від бур'янів і чагарників.

А сьогодні, у п'ятницю, ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправлін-
ня» має відрядити туди кількох 
своїх працівників – вони продо-
вжать роботи з благоустрою кла-

довища, початі 
комунальника-
ми. Так розпоря-
дився генераль-
ний директор 
ПАТ «Кірово-
градське рудо-
управління» Во-
лодимир Кухта. 
За його словами, 
наступного року 
очолюване ним 
підприємство по-
дбає про заміну 
паркана навколо 
кладовища.       

Тут буде лад
Державна програма енергое-

фективності, яка в народі нази-
вається теплими кредитами, ді-
ятиме і наступного року. Разом з 
тим уряд закликає кожного укра-
їнця дбати про економію енерго-
ресурсів, за рахунок чого можна 
зменшити витрати на комуналь-
ні послуги від 40 до 70 відсотків. 
Зокрема, утеплення будинку 
економить до 50 відсотків ви-
трат, заміна старих вікон енер-
гоефективними – до 15, встанов-
лення лічильника обліку тепла, 
регуляторів на радіатори (бата-
реї) – більше 20 відсотків. Енер-
гозберігаючі лампочки і датчики 
руху в сукупності зменшують ви-
трати із сімейного бюджету на 
електроенергію до  70 відсотків. 
Ощадливе використання води, 
правильне користування побу-
товими приладами  – ще одна 
можливість економити кошти.

Як економити

Друга спроба
Магазинам Кропивницького 

заборонили продавати алкоголь 
з 22.00 до 8.00. Таке рішення 
прийняв виконком міськради 
Кропивницького задля зменшен-
ня вживання алкоголю підлітка-
ми та збереження режиму тиші. 
Заборона стосується продажу 
пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв, вин столових суб’єктами 
господарювання, окрім ресто-
ранів. Цікаво, що рішення про 
обмеження продажу алкоголю в 
нічний час у місті приймалося й 
раніше, проте одна із торгових 
мереж скасувала її у судовому 
порядку.
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Варто знати
Реєстр боржників

Єдиний реєстр боржників 
містить інформацію про лю-
дей, які мають борги з алімен-
тів. Також у реєстрі значаться 
підприємства, які заборгували 
з виплати заробітної плати.

Відомості про боржників, 
включені до Єдиного реєстру 
боржників, є відкритими та 
розміщуються на офіційному 
веб-сайті Міністерства юстиції 
України.

У реєстрі значаться ім’я, 
прізвище, по батькові борж-
ника, його дата народження. 
Якщо йдеться про юридич-
ну особу – у реєстрі вказано 
ідентифікаційний код особи у 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб.

Головне призначення реє-
стру – запобігання відчуження 
боржниками майна.

Нотаріуси та інші реєстра-
тори перед будь-якою угодою з 
відчуження майна зобов’язані 
з'ясувати, чи не значиться в 
Єдиному реєстрі боржників 
особа, яка бажає оформити 
відчуження свого майна. Якщо 
це так, нотаріус або реєстра-
тор зобов’язаний відмовити у 
здійсненні реєстраційних дій і 
того ж дня повідомити про це 
органу державної виконавчої 
служби або приватному вико-
навцю.

Не пізніше наступного дня 
з моменту отримання цьо-
го повідомлення виконавець 
обов’язково повинен прийняти 
рішення про накладення аре-
шту на це майно.

Інформація, внесена до ре-
єстру, є відкритою. З нею може 
ознайомитися і банк при роз-
ляді заяви про кредитування, 
і будь-яке підприємство при 
прийомі на роботу.

Додаткова 
відпустка тим, 
хто має дітей

Українським законодав-
ством передбачено надання 
додаткової відпустки праців-
никам, які мають дітей.

Так, відповідно до статті 
19 Закону  «Про відпустки» 
та статті 182¹ Кодексу законів 
про працю України жінці, яка 
працює і має двох або більше 
дітей віком до 15 років, або ди-
тину-інваліда, або яка усино-
вила дитину, одинокій матері, 
батьку, який виховує дитину 
без матері (у тому числі у разі 
тривалого перебування матері 
в лікувальному закладі), а та-
кож особі, яка взяла дитину під 
опіку, чи одному із прийомних 
батьків надається щороку до-
даткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних 
днів без урахування святкових 
і неробочих днів.

За наявності декількох під-
став для надання цієї відпуст-
ки її загальна тривалість не 
може перевищувати 17 кален-
дарних днів.

Додаткові відпустки праців-
никам, які мають дітей, нада-
ються понад щорічну основну 
відпустку, щорічну додаткову 
відпустку за роботу із шкід-
ливими і важкими умовами 
праці, щорічну додаткову від-
пустку за особливий характер 
праці, а також понад щорічні 
відпустки, встановлені іншими 
законами та нормативно-пра-
вовими актами.

Додаткові відпустки праців-
никам, які мають дітей, пере-
носяться на інший період або 
продовжуються у порядку, ви-
значеному статтею 11 Закону, 
якою регулюється питання пе-
ренесення щорічної відпустки.

Майже 3,5 мільйона лю-
дей загинуло в Україні в 

Голодомор 1932 –1933 року. Це 
була спланована радянською 
владою акція, вчинена з метою 
помститися селянам за те, що 

чинили опір колективізації, зри-
вали плани заготівлі, виконати 
які було нереально. З кожним 
роком усе менше стає свідків 
української трагедії 1932-го – 
1933-го.  А ті, хто дожив до цих 
днів, пам'ятають той жах в таких 
деталях, наче це було вчора.

Один з них – житель Грузько-
го Федір Карлюгін.

 – Коли почалася голодовка, 
мені було дев'ять років, – роз-
повів Федір Семенович. –  Мати 
працювала у колгоспі. Я  і брати 
допомагали їй як могли. Збира-
ли  в колгоспі цукрові буряки, 
аби заробити хоча б мисочку 
супу, але це вдавалось не за-
вжди. Їсти дуже хотілося. В їжу 
йшли трава, горобці, навіть 
ворони. Мамі іноді вдавалося 
вкрасти в колгоспі жменьку ви-
сівок. Вона приносила їх у роті, 
ховаючи за щоками, а вдома 
пекла коржика. Той коржик був 
для нас найсмачнішим із усієї 
їжі. Ще борошно робили з лис-
тя, для цього ми скубли білу 
акацію.  А батько, бувало, при-
несе клумачок мишію. Мати на-
товче його в макітрі, потім запі-

кає в печі. Мені воно таке гірке 
було, ти його до рота, а воно 
–  назад...

Люди вмирали сім'ями кожен 
день. Коли поїли птахів, котів і 
собак, почалося страшне! Люди 

їли людей! У сусідньому селі 
жили наші знайомі – сім'я Поно-
марьових. Коли представники 
влади прийшли до них забира-
ти хліб, глава сімейства Василь 

кинувся захищати невеликий 
мішок висівок, який заховав за 
городом у ямі. Його вбили од-
разу. Ганна, дружина, ледь не 
збожеволіла, адже лишила-
ся сама з малими дітьми, а їх 

було дев'ятеро. Найменшеньке 
дитя було ще у колисці і постій-
но кричало, а старші опухли з 
голоду. Вони збирали кропиву, 
варили юшку з неї і пили. І от 

одного разу діти прокинулись 
ранком від дивного запаху. Ган-
на хазяйновито бігала біля печі 
і щось помішувала у каструлі. 
Найстарша дочка заглянула під 
кришку, а там – маленька ручка 

немовляти. Діти дуже поляка-
лися. Страшна звістка облетіла 
все село. І коли прийшли  за-
арештувати Ганну, вона крича-
ла, що не вбивала дитини. Та 
швидко зрозуміла, що її таки 
заберуть. Тоді вона крадькома 
дістала варену печінку з кастру-
лі й запхала у рукав. Їсти сильно 
хотіла!

Після того ми боялися спати. 
Моя мати помітила, що не сплю, 
і запитала, що зі мною, а я ска-
зав: «Не хочу, щоб ви мене з'їли, 
як тітка Ганна своє дитя». Моя 
мама обійняла мене і заплакала.

Отаке я пережив. Як каже 
моя дружина Марія, життя про-
жити – не поле перейти. Я з 
Марусею прожив майже 70 ро-
ків пліч-о-пліч. Всяке бувало: 
і скрутні часи, і веселі. Все ми 
розділяли порівну: і щастя, і 
біду. Сина Семена виховували 
так, щоб жив по правді. Тепер от 
внукові розповідаємо про те, що 
пережили. І коли мова заходить 
про голодовку, щоразу кажу: не 
бажаю зазнати такого найлюті-
шому ворогу.

Вікторія БІБІК

«Коли поїли птахів, котів і собак, 
почалося страшне!»

Закінчення. Початок на стор. 1.
На запитання, на які інстру-

менти діти виявили найбільший 
попит, Світлана Миколаївна від-
повіла:

– Усім хотілося грати на ба-
рабанах. Але я розподілила ін-
струменти по-своєму. Хлопцям 
дісталися барабани і бубни, ді-
вчатам – маракаси, ксилофони, 
трикутники.

Що стосується репертуару 
володимирівських вихованців 
Світлани Свиридової, він поки 
що складається з єдиної п'єси – 
«Турецького маршу» Моцарта.

– Цей твір ми виконували 
на концертах в Катеринівці та 
Олексіївці, – повідомила Світ-
лана. – Звісно ж, під музичну 
фонограму. У планах на най-
ближче майбутнє – поповнити 
репертуар «Гопаком».

За словами Свиридової, її 
нові підопічні, попри відсутність 
музичного досвіду, виявилися 
старанними, слухняними ді-

тьми.  У цьому, власне, – й се-
крет їхніх перших успіхів на мис-
тецькій ниві.   

– Бачу, їм подобається за-
йматися цим, – поділилася вра-
женнями Світлана. –  Бачу, їм 
хочеться опанувати не тільки 
шумові інструменти. Але в бу-
динку культури немає нічого для 
цього. Та й вчити дітей грати на 
фортепіано, на баяні чи гітарі – 
то вже інший рівень. Тоді треба 
й нотній грамоті навчати. Наш 
же оркестр шумових інструмен-
тів обходиться без нот.   

Також Світлана зауважила, 
що долучає володимирівських 
дітей ще й до хореографії (сама 
навчилася цьому в дитинстві). 
От і на концертах в Катеринівці 
та Олексіївці одна частина її ви-
хованців під музичну фонограму 
грала на шумових інструментах, 
а інша в цей час танцювала.

Попросив автор цих рядків 
Світлану Миколаївну й розпові-
сти й про себе. Та повідомила, 

що сама родом – зі Знам'янки, 
що після тамтешньої школи за-
кінчила Олександрійське учи-
лище культури, потім – держав-
ний педагогічний університет 
в обласному центрі. Володіє 
фортепіано, баяном, гітарою. 
Улюблений інструмент – гітара. 
У музичній школі № 4 працює з 
третього курсу університету.

– Тут у мене – і хор, і солісти-
вокалісти, – зауважила Світла-
на. – Регулярно беремо участь у 
конкурсах. Побували і в Харкові, 
і в Києві, і в Дніпрі, і в Черкасах, 
і в Жовтих Водах. Чотирнадцять 
з моїх тутешніх учнів –  лауреа-
ти різних конкурсів.

На запитання про музичні 
уподобання Світлана Свиридо-
ва відповіла:

– Люблю твори Моріконе, 
Доги, Паулса, Таривердієва, 
Весняка. Також люблю оперету.

На завершення розмови ав-
тор цих рядків запитав у Свири-
дової, чи не важко їй раз – двічі 

на тиждень їздити у Володими-
рівку, чи справді цікаво займати-
ся там з дітьми, більшість яких, 
ставши дорослими, працювати-
муть у сферах, далеких від му-
зики.

Світлана запевнила, що 
поки що не відчула труднощів, 
пов'язаних з роботою у селі, і що 
цей новий досвід виявився для 
неї і цікавим, і корисним.     

– Відчуваю, що це допоможе 
у моєму як педагога розвитку, – 
додала вона.

Віктор КРУПСЬКИЙ

В оркестрі їм сподобалося

Електронне пенсійне по-
свідчення – це унікальний су-
часний технологічний багато-
функціональний інструмент, за 
допомогою якого можна отри-
мати пенсію, просто і швидко 
сплатити за комунальні по-
слуги через інтернет, розра-
хуватись в магазині та  корис-
туватися всіма державними 
електронними сервісами. І, 
безперечно, електронне пен-
сійне посвідчення дає пра-
во власникові користуватися 
всіма пільгами, які належать 
йому як пенсіонеру.

За наявності електронного 
пенсійного посвідчення пен-
сіонер навіть не виходячи з 

дому може переглянути на 
веб-порталі Пенсійного фонду 
України інформацію про роз-
мір пенсії та її складові, стра-
ховий стаж, заробіток, сплаче-
ні страхові внески тощо. Крім 
того, електронне пенсійне по-
свідчення дає можливість по-
дати через інтернет органові 
Пенсійного фонду заяву про 
перерахунок пенсії.

Нині електронне пенсійне 
посвідчення мають можли-
вість отримати усі пенсіонери, 
яким вже виплачуються пен-
сії через Державний ощадний 
банк України або які виявили 
бажання отримувати пенсію 
через цю банківську установу.

Для замовлення електро-
нного пенсійного посвідчення 
жителям області необхідно 
звертатися до сервісних цен-
трів головного управління  
Пенсійного фонду України в 
Кіровоградській області за міс-
цем проживання. Із  заявою 
слід пред'явити паспорт, довід-
ку про присвоєння ідентифіка-
ційного номера та додати фо-
токартку розміром 30х25 мм.

Процедура виготовлення 
електронного пенсійного по-
свідчення триває до 30 робо-
чих днів і є для пенсіонера без-
платною. Електронні пенсійні 
посвідчення видають у відді-
леннях Ощадбанку.

Паперові пенсійні посвід-
чення, які видавались рані-
ше, продовжують діяти. Якщо 
людині зручно користуватися 
паперовим пенсійним посвід-
ченням, вона й тепер може 
отримати саме таке. Якщо ж 
пенсіонер бажає повноцінно 
використовувати всі електро-
нні сервіси Пенсійного фонду 
чи інших органів влади, він зро-
бить вибір на користь електро-
нного пенсійного посвідчення.

Наталія СІМОНЯН,
начальник головного 

управління 
Пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області

Розрахуватися в магазині можна з допомогою 
пенсійного посвідчення

Малий Федір Карлюгін (справа в передньому ряду) з родиною 
за кілька років до Голодомору. 
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Поспілкуватися з Леонідом 
Логвиновим мені порадили в 
авторемонтних майстернях ПАТ 
«Кіровоградське рудоуправ-
ління», де він не один десяток 
років працював автослюсарем. 
Відрекомендували Леоніда Ми-
колайовича як трудящу людину, 
професіонала автослюсарської 
справи. Розшукав Логвинова я 
у приватному секторі селища 
Нового.

– Мешкаю тут кілька років, 
– пояснив пенсіонер. – До того 
жив у Грузькому.     

  Знаючи, що Грузьке – це 
молдавське село, я не міг не по-
цікавитися національністю спів-
розмовника.

– Так, я – молдованин, – ска-
зав Леонід Миколайович. А на 
запитання, чому носить прізви-
ще начебто російське, відповів 
так:

– У Грузькому проживають і 
Нікітіни, так вони теж – молдо-
вани.

Як розповів Логвинов далі, 
він вільно володіє молдавською.

– Коли був малий, з матір'ю 
розмовляв по-молдавськи, – 
згадав Леонід Миколайович. 
– І в школі ми, молдавські діти, 
спілкувалися між собою теж по-
своєму. А як ти думав? У нашій 
школі до сорок сьомого року на-
віть молдавську мову виклада-
ли.     

Що ж стосується національ-
них звичаїв та наїдків, Логвинов 
повідомив:

– У дитинстві їв мамалигу. 
Смачна вона, мамалига.  Але в 
основному мати готувала укра-
їнські страви. Женився я без 
нанаша та нанашки (так у мол-
дован називаються посаджені 
батьки молодят. – В.К.). Бо ве-
сілля ми не гуляли, не було з 
чого.   

– У п'ятдесят сьомому році 

я влаштувався на роботу в ка-
теринівському руднику, в «оксі» 
(«отдел капитального строи-
тельства». – В.К.), – продовжив 
Логвинов. – Мені тоді й сімнад-
цяти не було. Взяли туди мене 
разом з Василем Нікітіним. Вася 
– старший від мене, він тоді 
саме з армії повернувся. Спер-
шу я працював різноробочим на 
будівництві. Згодом перевели в 
учні токаря...     

 За словами Леоніда Мико-

лайовича, 
найдовше 
він пра-
цював на 
гірничому 
підприєм-
стві авто-
слюсарем.

– Біль-
ше сорока 

років, аж до дві тися-
чі сьомого, ремонту-
вав машини – МАЗи, 
КрАЗи, БєлАЗи, «Та-
три», – сказав Лео-
нід Миколайович. – У 
кого навчився? Та по-
троху у всіх, хто стар-
ший і досвідченіший 
був від мене. Напри-
клад, у Семена Фе-
доровича Варлавіна.   

Як зауважив Логвинов, ро-
бота ця йому подобалася, хоча 
багато хто в автослюсарях не 
засиджувався довго – перево-
дився у водії, яким більше пла-
тили.

– Чому ж ви не пішли у шо-
фери? – запитав я.

– Я б залюбки, якби не про-
блеми зі слухом. Мене оглуши-
ло у війну. Я в погребі ховався 
від обстрілу, а снаряд недалеко 
розірвався.

У зв'язку із оплатою 
праці на каолінових 
копальнях у радянські 
часи Варлавін поділив-
ся й ось якою інформа-
цією:

– Тоді рудоуправлін-
ню не дозволяли дуже 
піднімати зарплати сво-
їм працівникам. Щоб 
сусідні колгоспи не за-
лишилися без водіїв. 
Зате тепер на руднику 
зарплати – добрі!

 – Чи часто бачитеся 
з людьми, з якими пра-

цювали на руднику? – запитав 
я далі.

– Трапляються  випадкові 
зустрічі, – відповів пенсіонер. 
– Тут недалеко Вася Піманов 
(працює водієм самоскида в 
кар'єрі. – В.К.) живе, з ним зу-
стрічаюся частіше, ніж з ким-
небудь іншим. А як хто з наших 
помирає, то йду на похорон, 
там і бачуся з усіма.  Тепер у 
мене багато вільного часу. Час-
тенько беру велосипед і їду на 
наш майданчик у Новому (на 
околиці селища знаходиться 
майданчик ПАТ «Кіровоград-
ського рудоуправління», куди 
звозиться добутий каолін і де 
його вантажать у залізничні 
вагони. – В.К.). Подобається 
дивитися, як працює наша тех-
ніка. Мене туди тягне. Все-таки 
п'ятдесят років віддав руднику.

Віктор КРУПСЬКИЙ

«Подобається дивитися,  
як працює наша техніка»   

Невтомні, активні  

 «Про цих хлопців дуже тепло відгукуються в кол-
госпі імені Чапаєва. Повагу односельців комсомольці 
здобули невтомною працею на виробництві, актив-
ною участю у громадській роботі. Всі вони є учасника-
ми художньої самодіяльності». Так охарактеризувала 
районка в номері за 15 листопада 1975 року інженера 
В. Лісниченка та трактористів М. Китрара, П. 
П'ятакова,  С. Шурунгу.  

Слово брав водій
У «Зорі комунізму» за 18 грудня 1975 року надру-

ковано виступ А. Никишова, водія рудника вогнетрив-
ких глин, на XVIII районній партійній конференції.  
«Ми видобули понад план вогнетривкої глини 150 ти-
сяч тонн, на 730 тисяч карбованців реалізували про-
дукції, дали прибутків у розмірі 400 тисяч карбован-
ців», – ішлося в тому виступі. Наголошувалося, що в 
перших лавах боротьби за високі виробничі здобутки 
– комуністи, в тому числі машиністи екскаваторів В. 
Буряк, В. Зарівняк, шофер А. Арбузов.

Придбали автомобілі
Радянська преса часто наголошувала на  «не-

впинному зростанні добробуту трудящих». От і «Зоря 
комунізму» за  5 грудня 1975 року опублікувала за-
мітку про те, що «трудящі району лише за 11 місяців 
цього року на заощаджені кошти придбали у влас-
не користування через райспоживспілку 82 машини 
марки «Жигулі», 28 «Москвичів», «Запорожець», 22 
важкі мотоцикли МТ-10. Серед новоспечених власни-
ків техніки названо комбайнера колгоспу імені Горь-
кого В. Тиніченка.    

Про це писала 
«Зоря комунізму»

Батькові
Своєму батькові Григо-

рію Артемовичу Біденку з 
нагоди 115-річчя від дня на-
родження присвячую

Берізку бачу у пітьмі.
Вона стара вже, похилилась.
Дивлюся в сотий раз в житті
Я, батьку, на твою могилу.

Все пригадалось: ніч дзвінка
І сад, зворушливо зелений,
І хліборобська, в мозолях, 

     рука,
Яка гортала мій шкільний 

     щоденник.

Зринає в пам'яті: бувало,
Чіплявся місяць на тополю,
Обнявши твою руку, 

      засинала,
Зігріта і пригорнута тобою.

Як повернуть мені оті 
     хвилини,

Що загубилися поза роками,
Пісні, які співав ти, і сивини,
І руки, що так пахли 

     цигарками.

Минають роки. Осінь йде  
     лунка,

Це сімдесята вже вона 
     у мене.

Як хочеться, щоб батькова 
     рука

Життя мого погортала 
     щоденник!

Любов МАЙСТРЕНКО,
с. Катеринівка

7 листопада уряд прийняв по-
станову «Про внесення змін  до 
деяких постанов Кабінету Міні-
стрів України», якою:

● установлено порядок інфор-
мування органами державної вико-
навчої служби органів соціального 
захисту населення щодо встанов-
лення факту сплати одним з батьків 
аліментів;

● передбачено порядок стягнення 
з одного з батьків, який ухиляється 
від сплати аліментів, суми сплаченої 
допомоги, яка підлягає поверненню 
та зарахуванню її до державного бю-
джету (у добровільному або судово-

му порядку);
● надано можливість органам со-

ціального захисту населення переві-
ряти отриману від одержувачів тим-
часової допомоги інформацію через 
інформаційні системи Мінʼюсту, у 
тому числі через Єдиний реєстр 
боржників, Єдиний державний ре-
єстр судових рішень;

● визначено підстави для при-
зупинення виплати тимчасової до-
помоги терміном на дванадцять мі-
сяців у разі подання одержувачем 
такої допомоги недостовірної інфор-
мації про доходи та майновий стан, 
а також у разі неповідомлення (не-

своєчасного повідомлення) про ви-
никнення обставин, за яких виплата 
допомоги припиняється;

● установлено однаковий строк 
для отримання органами соціально-
го захисту населення інформації на 
запити до відповідних органів дер-
жавної влади при призначенні соці-
альних допомог;

● надано право на отримання 
державної соціальної допомоги ма-
лозабезпеченим сімʼям без змен-
шення її розміру сімʼям, до складу 
яких входять студенти, які не мають 
доходів або отримують лише сти-
пендію.

Удосконалено порядки призначення та виплати 
різних видів державної допомоги

Страховий стаж 
обчислюється тери-
торіальними орга-

нами Пенсійного фонду відповід-
но до вимог Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» (далі – Закон) 
за даними, що містяться в системі 
персоніфікованого обліку, а за пері-
оди до впровадження системи пер-
соніфікованого обліку – на підставі 
документів та в порядку, визначено-
му законодавством, що діяло до на-
брання чинності цим Законом.

Підпунктом 2 пункту 2.1 «Поряд-
ку подання та оформлення докумен-
тів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України 
«Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування», затвер-
дженого постановою правління Пен-
сійного фонду України від 25.11.2005 
року № 22-1, визначено, що період 
здійснення фізичною особою підпри-
ємницької діяльності, крім осіб, які 
здійснювали підприємницьку діяль-
ність за спрощеною системою опо-
даткування, з 1 липня 2000 року під-

тверджується довідкою із бази даних 
реєстру застрахованих осіб Держав-
ного реєстру загальнообов’язкового 
державного соціального страхуван-
ня за інформацією відділу персоні-
фікованого обліку. Період здійснення 
фізичною особою підприємницької 
діяльності за спрощеною системою 
оподаткування до 1 січня 2004 року 

підтверджується спеціальним торго-
вим патентом, або свідоцтвом про 
сплату єдиного податку, або патен-
том про сплату фіксованого розміру 
прибуткового податку з громадян, 
або довідкою про сплату страхових 

внесків, а з 01 січня 2004 року – до-
відкою з бази даних реєстру застра-
хованих осіб за інформацією відділу 
персоніфікованого обліку. 

Згідно з пунктом 3-1 розділу ХV 
«Прикінцеві положення» Закону, до 
страхового стажу для визначення 
права на призначення пенсії (не для 
визначення її розміру), згідно зі стат-
тею 26 цього Закону, включається, 
зокрема, ведення підприємницької 
діяльності із застосуванням спроще-
ної системи оподаткування, а також 
із застосуванням фіксованого подат-
ку: з 01 січня 1998 року по 30 червня 
2000 року включно, що підтверджу-
ються довідкою про реєстрацію як 
суб’єкта підприємницької діяльності; 
з 01 липня 2000 року по 31 грудня 
2017 року включно, за умови сплати 
страхових внесків (єдиного внеску) 
незалежно від сплаченого розміру 
(крім випадків звільнення від сплати 
єдиного внеску).

О. РОМАНЧЕНКО, 
заступник начальника головного 

управління Пенсійного фонду  
України в Кіровоградській області

Страховий стаж підприємця



Очільниця МОЗу Уляна 
Супрун продовжує давати по-
ради з профілактики і лікування 
різних захворювань. Нещодав-
но вона написала у «Facebook», 
як вберегтися від застуди, ГРВІ, 
грипу.  

Уляна Супрун наголосила, 
що застуда – це звичайний стан 
організму, який переживають 
тисячі людей в осінньо-зимо-
вий період. «Звичайну застуду 
чи ГРВІ із легкими симптомами 
лікують лише постільним режи-
мом і рясним питтям протягом 3 
– 5 днів. Організм цілком може 
впоратись із вірусом сам. Що 
стосується препаратів, які змен-
шують біль у горлі чи полегшу-
ють кашель, – за кордоном такі 
ліки не застосовують, оскільки 
вони не мають ефективності у 
лікуванні цих симптомів, а про-
сто ненадовго полегшують стан 
хворого», – написала Супрун.

Також вона зазначила, що 
симптоми грипу розвиваються 
різко, майже миттєво, з темпе-
ратурою до 40 градусів, болем 
в очах, ломотою у м’язах чи 
ознобом – у такому випадку по-
трібно одразу звернутись до 

лікаря та не займатись самолі-
куванням.

За словами очільниці МОЗу, 
для боротьби з застудою в імун-
ної системи є достатньо ресур-
сів.

Також вона порадила укра-
їнцям вакцинуватися від грипу, 

оскільки одне щеплення захи-
щає упродовж усього сезону і 
допоможе сформувати імунітет 
проти вірусу.

«Дотримуйтесь правил осо-
бистої гігієни – часто та ре-
тельно мийте руки. Завжди 

провітрюйте приміщення та за 
можливості проводьте більше 
часу на свіжому повітрі. Збалан-
совано харчуйтесь, повноцінно 
спіть та залишайтесь фізично 
активні», – порадила Супрун.

А ще чиновниця закликала 
людей залишатися вдома, якщо 

захворіли, щоб захис-
тити себе від усклад-
нень та не передавати 
інфекцію іншим.

«Створіть своєму 
організму умови, щоби 
він міг боротись з ві-
русом.  Дотримуйтесь 
постільного режиму 
без зайвих наванта-
жень, пийте побільше 
рідини, знижуйте тем-

пературу тіла (якщо вона вище 
38,5 градусів). У міжнародних 
протоколах при лікуванні ГРВІ 
першочергово радять прийма-
ти парацетамол (для зниження 
температури) у поєднанні з ібу-
профеном», – наголосила Су-

прун, зауваживши, що не варто 
купувати ліки без призначення 
лікаря.

Народні методи на кшталт 
поїдання цибулі не допомо-
жуть врятуватися від захворю-
вання на грип, а от захищають 
від нього вакцини та здоровий 
спосіб життя, стверджує вико-
нувачка обов’язків міністра охо-
рони здоров’я. За її словами, у 
боротьбі з грипом також безси-
лі часник, лимон та вітамін С, 
оксолінова мазь і бальзам «Зі-
рочка», а також імуномодулято-
ри й блокатори вірусів.

До цього слід додати таке. До 
аптечної мережі Кіровоградщи-
ни минулого місяця надійшло 
майже 700 доз протигрипоз-
них вакцин. У Кропивницькому 
їх можна придбати в аптеці на 
проспекті Студентському, 4-А, 
в аптеці ПВФ «Ацинус» на вул. 
Великій Перспективній, 65, в 
аптеці в обласній лікарні (про-
спект Університетський, 2/5).

Готуємо вдома
Запіканка з пельменів 

«Ледача дружина»
800 г морожених  пельме-

нів, 4 яйця, 2-3 цибулини, 100 г 
твердого сиру, 250 г майонезу, 
сіль і перець – за смаком, олія. 

На олії обсмажити до золо-
тавого кольору нарізану куби-
ками цибулю. Яйця і майонез 
збити виделкою до однорідної 
консистенції, посолити, попер-
чити. Форму змастити олією 
і поставити в духовку, нагріту 
до 200–210°С на 1–2 хв., щоб 
морожені пельмені не прили-
пли до форми. Дістати форму 
з духовки, викласти морожені 
пельмені, зверху смажену ци-
булю. Залити все яєчною су-
мішшю і посипати тертим на 
великій тертці сиром. Запікати 
40 хв. Перед подачею посипа-
ти подрібненою зеленню. 

М'ясні кульки 
з картоплею

200 г яловичого фаршу, 500 
г картоплі, 150 г рису, 1 морк-
ва, 0,5 цибулини, 200 мл води, 
1 ст. л. томатної пасти, 2 ст. 
л. рослинної олії, 2 ст. л. сме-
тани, 50 г твердого сиру, сіль, 
спеції за смаком.  

Зварити до напівготовності 
рис. Натерти моркву і дрібно 
нарізати цибулю. Обсмажити 
овочі на сковорідці. Зміша-
ти рис і зажарку з фаршем. З 
отриманої маси зробити неве-
ликі кульки. Нарізати картоплю 
кружечками. Змастити форму 
олією. Викласти картоплю і 
кульки з фаршу у вигляді квіт-
ки або за бажанням. Запікати в 
духовці 20 хв. при 180°С. Тим 
часом приготувати заливку: 
змішати сметану, воду, томат-
ну пасту, сіль, спеції. Залити 
цією сумішшю заготовку і за-
лишити в духовці ще на 15 хв. 
Далі посипати запіканку тер-
тим твердим сиром і відправи-
ти в духовку ще на 5 хв., щоб 
сир повністю розплавився. Пе-
ред подачею на стіл прикраси-
ти страву зеленню.

Салат з буряком
2 буряки, по 1 яблуку, морк-

ві, цибулині, 250 г свіжої капус-
ти, 3 ст. л. олії, 2 ч. л. яблуч-
ного оцту, сіль за смаком, 
будь-яка зелень.

Буряк і моркву очистити від 
шкірки. Натерти разом з яблу-
ком на тертці. Цибулю нарізати 
півкільцями, а капусту солом-
кою. Перемішати овочі, додати 
рубану зелень, сіль, оцет і за-

правити олією.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

9 листопада – сьогодні вас 
може відвідати оригінальна ідея, 
нестандартне рішення, осяяння. 
Сумніви і страхи можуть викли-
кати головні болі. 

10 листопада – у вирішенні 
важливих питань треба більше 
покладатися на власну інтуїцію. 
Ділянка горла і шийний відділ 
хребта зараз особливо уразливі.

11 листопада – сни в цей 
період символічно показують 
процеси ваших внутрішніх змін. 
Можна виявити ті внутрішні бло-
ки, перешкоди, які перетворюють 
ваше життя в ходіння по колу, в 
низку одних і тих же подій.  

12 листопада – час відпо-
чинку, пасивності, деякою мірою 
навть споглядальності. Треба 
бути уважним і не піддаватися 
на провокації, зберігати спокій і 

терпимість до того, що відбува-
ється. Корисно приділити увагу 
волоссю і нігтям.

13 листопада – занепокоєн-
ня і метушня тільки пригнічува-
тимуть вас. Тож не навантажуйте 
себе зайвими турботами. Дуже 
вразливі всі органи, пов’язані з 
диханням. Суперечки можуть 
призвести до розриву стосунків. 

14 листопада – уразлива 
периферійна нервова система, 

тому варто дотримуватися спо-
кою. Можна голодувати, прово-
дити очищення шлунка, кишеч-
ника. Не час для зміни місця 
роботи. Велика ймовірність 
травматичних ситуацій.   

15 листопада – сприятливий 
день для творчості, отримання 
нових знань. Будьте стримані і 
терпимі до чужих недоліків. Мо-
жуть нагадати про себе хронічні 
хвороби. 

Часник від грипу не лікує
Ваше здоров'я

Город без клопоту: не копа-
ти, не полоти і не поливати – це, 
мабуть, мрія кожного власника 
присадибної ділянки. Виявля-
ється, є способи, які допоможуть 
отримати чудовий врожай не ви-
трачаючи багато часу та зусиль.

Щоб не копати – 
сади сидерати

Сидерати – це рослини, що 
належать до сімейства бобових, 
з л а к о в и х 
тощо, які ви-
сівають на 
городі в пе-
ріод між ви-
рощуванням 
о с н о в н и х 
культур, щоб 
повернути у 
ґрунт пожив-
ні речовини. 
Використову-
ється весняна та осіння посадка 
сидератів. 

У першому випадку посадку 
здійснюють як тільки зійде сніг. 
У цей період зазвичай висіва-
ють гірчицю або крес-салат, які 
швидко ростуть. Після їх збиран-
ня до висадки овочів має пройти 
2 або 3 тижні. 

Осінню посадку сидератів 
здійснюють відразу після збо-
ру врожаю. Найпопулярнішими 
рослинами для посіву є пшениця 
та овес.

Після таких посадок клопоту 
на городі стає менше, оскільки 
його не потрібно перекопувати. 
За зиму надземна частина встиг-
не перепріти, перетворившись 
на добриво, а після весняного 
прибирання, зелену частину 

рослин можна використовува-
ти для виготовлення поживного 
трав’яного настою для піджив-
лення. Коріння рослин залиша-
єть у ґрунті.

Користь від сидератів полягає 
у поліпшенні структури ґрунту, 
збагаченні ґрунту необхідними 
елементами, зменшенні кількос-
ті бур’янів на ділянці, оскільки 
сидеративні культури покрива-
ють землю і не дають пробитися 

шкідникам.
Н а й ч а с -

тіше вико-
ристовують: 
овес, пшени-
цю, жито, яч-
мінь, гірчицю, 
рапс, фаце-
лію, сою, лю-
церну, коню-
шину, буркун. 
Можна купи-

ти або приготувати самостійно 
суміш з декількох видів таких 
рослин.

Мульчування грядок
Завдяки цьому заходу збері-

гається вологість ґрунту, земля 
не перегрівається на сонці і не 
промерзає в холодну пору. Роз-
кладаючись, мульчуючий ма-
теріал стає добривом. І що не 
менш важливо – зникає необ-
хідність полоти бур’яни, оскільки 
вони просто не ростуть.

Як мульчу застосовують на-
ступні матеріали: листя, бадил-
ля, сіно, солома, тирса, хвоя, 
торф, папір. Для кожної групи 
рослин намагайтеся підібрати 
найбільш підходящий матері-
ал для створення мульчуючого 

шару. Періодично його дове-
деться замінювати.

Крапельний полив 
збереже час

Крапельна система поливу 
забезпечує постійну подачу води 
до рослин.

Після встановлення системи 
крапельного поливу на своєму 
городі, вам не потрібно буде 
годинами тримати шланг над 
грядками, або бігати з відрами. 
Такий підхід зменшить ваші ви-
трати часу. 

Як це працює? На височині 
встановлюється бочка з водою, а 
до неї підключаються спеціальні 
шланги з отворами або порами, 
крізь які поступово просочують-
ся крапельки води. Ці шланги 
укладаються в міжряддя. Все, 
що потрібно робити, щоб полив 
не припинявся і підтримувала-
ся постійна вологість ґрунту на 
грядках – за необхідності дода-
вати воду в бочку. До речі, витра-
та води буде меншою, ніж в тому 
випадку, якщо поливати грядки зі 
звичайного шланга.

Гарний врожай без зайвого клопотуСад, город

Троянди не цвітуть з кількох 
причин. Однак не слід робити 
висновки щодо рослини у пер-
ший рік після посадки, коли кві-
ти не з'являються з об’єктивних 
причин.

Якщо квіти не з'являються 
на трояндах віком понад 2 роки, 
варто задума-
тися. Основні 
фактори, що 
впливають на 
відсутність кві-
тів на садових 
трояндах, такі:

► Непра-
вильна посад-
ка – протяги, 
низинні ділянки 
саду, занадто щільні, кислі або 
бідні піщані ґрунти.

► Травматична або не-
правильна обрізка – варто 
запам'ятати, що на кущах слід 
видаляти всі тонкі, пошкоджені 
пагони, а також ті, що ростуть 
вглиб крони.

► Неграмотний догляд.
► Відмирання прищепленої 

гілки, коли замість троянди від-
ростають пагони шипшини.

► Ураження троянд вірусни-
ми або бактеріальними інфекці-
ями.

► Природне старіння рос-
лин.

П р о а н а л і -
зуйте ці при-
чини і усуньте 
недоліки у ви-
рощуванні тро-
янд. Квіти не 
цвітуть при над-
лишку азоту, 
тому не варто 
захоплюватися 

надмірним підживленням пере-
гноєм, коров'яком або пташиним 
послідом. За цвітіння відповідає 
фосфор, тому при посадці слід 
вносити в яму подвійний супер-
фосфат, а також підживлювати 
фосфорними добривами росли-
ни з середини літа до осені.

Якщо троянди не цвітуть


