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ГРОМАДА
Уже кілька тижнів у катери-

нівському корпусі ліцею «Нова 
школа» діє гурток з вивчення 
англійської. У заняттях беруть 
участь не тільки місцеві ліцеїсти,  
а й олексіївські, їх возять у Кате-
ринівку шкільним автобусом.

Ось що розповіла кореспон-
денту  «НГ» Наталія Лось, вчи-
тель англійської мови катеринів-
ського корпусу ліцею:

– Займаюся в гуртку з учнями 
V – IX класів. Дітям подобається 
вивчати англійську. Щоправда, 
олексіївські діти спершу почу-
валися трішки сором'язливо – 
все-таки незнайоме приміщен-
ня, незнайоме оточення, та вже 
звиклися і їдуть у Катеринівку 
з великою охотою. Інтерес ді-
тей до гуртка значною мірою 
зумовлений тим, що тут вико-
ристовуються сучасні технічні 
засоби – ноутбуки, проектор (у 
катеринівському корпусі завдяки 
підтримці ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» технічне осна-
щення – на високому рівні – В.І.). 
Та й ми, вчителі, стараємося. Зо-
крема, заняття проводимо в ігро-
вій формі. А ще недавно, відгук-
нувшись на наше запрошення, 
з учнями ліцею зустрілися до-
цент кафедри германських мов 
Центральноукраїнського пед- 
університету Надія Іваненко та 
студенти факультету іноземних 

мов цього ж університету, вони 
розповіли, що треба вчити і рід-
ну мову, і англійську, повідоми-
ли й про конкурси та навчальні 
програми, в яких можуть брати 
участь школярі. Наші учні заці-
кавилися конкурсом читців соне-
тів Шекспіра, нині готуємося до 
нього.

– Я займаюся в гуртку з мо-
лодшими учнями – з I по IV клас, 
– розповіла Інна Безлатня, теж 

вчитель англійської мови катери-
нівського корпусу ліцею.–  Бачу, 
усім дітям тут цікаво, а тим, що 
з олексіївського корпусу, сподо-
балася тутешня атмосфера, їх 
приваблює й використання тех-
нічних засобів. На заняттях ми 
і співаємо, і граємося. Це треба, 
щоб діти почувалися вільно, до-
лали бар'єр між собою і навко-
лишнім світом.

 Віктор ІВАНЕНКО

У листопаді – грудні 1918 року у буремному Києві в стінах 
Києво-Печерської лаври дискутували щодо питання автокефалії 
Української Православної церкви. Павло Скоропадський та його 
міністри намагались підтримати автокефалістів з числа єписко-
пів, але «єдинонеділимці» на чолі з митрополитом Київським Ан-
тонієм вистояли, зберігши свою вірність РПЦ.

Останнє засідання того Православного Собору відбулося 16 
грудня 1918 року. За день до того, 15 грудня, впав режим Скоро-
падського, а разом з ним – і реальний історичний шанс збудува-
ти незалежну від Москви церкву.

Рівно через 100 років після тих подій, 15 грудня 2018 року, у 
Києві знову скликають православний Собор для створення авто-
кефальної церкви.

Атмосфера цих двох історичних подій до болю схожа. Украї-
на знову воює з Росією, у повітрі знову висить запах зміни влади, 
митрополит Київський з-за стін Лаври так само відстоює каноніч-
ну єдність з Москвою.

Але є й те, що відрізняє Собори 1918 і 2018 років, – реаль-
ність успіху. Теперішній Собор є завершальним кроком на довго-
му шляху до томосу.

Вчать англійську 
із задоволенням

Інфляція не зупиняється
Споживча інфляція у листо-

паді прискорилася до 10% порів-
няно з 9,5% місяцем раніше. Про 
це повідомила Державна служба 
статистики. 

У порівнянні з жовтнем 2018 
року ціни зросли на 1,4%. Ця 

статистика враховує підвищен-
ня ціни на газ, водночас чинов-
ники оцінили його в 22,9%, а не 
23,5%, як було оголошено на 
засіданні Кабміну. Серед інших 
товарів найбільше здорожчали 
овочі – на 9,1%. 

Рівно сто років тому

До 2020 року в Кіровоград-
ській області шляхом об'єдання 
районів їх кількість можуть змен-
шити до трьох – Кропивницько-
го, Олександрійського, Голова-
нівського.

Відповідний 
з а к о н о п р о е к т 
(«Про зміну меж 
районів Кірово-
градської облас-
ті») зареєстро-
вано у Верховній 
Раді. Докумен-
том пропонуєть-
ся розширити Кропивницький  
район за рахунок Долинського, 
Новомиргородського, Олек-
сандрівського, Бобринецького, 
Знам’янського, Новгородків-
ського, Компаніївського, Устинів-

ського, Олександрійський  – за 
рахунок Петрівського, Онуфріїв-
ського, Світловодського, Голова-
нівський район – за рахунок Бла-
говіщенського, Вільшанського, 

Гайворонського, 
Добровеличків-
ського, Маловис-
ківського, Ново-
архангельського, 
Новоукраїнсько-
го.

Також перед-
бачено,  що межі 
Кропивницько-

го, Олександрійського, Голова-
нівського районів мають бути 
встановлені по зовнішній межі 
територій міських, сільських, се-
лищних територіальних громад 
районів, які увійдуть у їх склад.

Хочуть укрупнити райони

Заборонені ліки    
В Україні наклали постійну 

заборону на реалізацію низки лі-
карських засобів, а саме: «Вал-
сартану», «Ванатексу», «Вана-
тексу Комбі», «Тіари Тріо», які 
використовувалися для лікуван-
ня артеріальної гіпертензії та 
серцевої недостатності. Відпо-
відне рішення ухвалила Держав-

на служба України з лікарських 
засобів на початку грудня. Всі ці 
препарати містять діючу речови-
ну валсартан, в якій є домішка 
N-nitrosodiethylamine (NDEA) у 
концентрації, що перевищує до-
пустиму величину. Ця домішка 
може бути канцерогенною для 
людини і викликати ряд хвороб.  

Не повторити помилок минулого

Наприкінці минулого місяця 
жителі Кіровоградщини, які ко-
ристуються електрикою, вияви-
ли в своїх поштових скриньках 
так звані заяви-приєднання, на-
діслані їм ПрАТ «Кіровоградо-
бленерго». А власники газифіко-
ваних помешкань отримали ще й 
аналогічні папери від ТОВ «Газо-
постачальна компанія «Нафто-
газ України», яке заявило, що 
прийшло на зміну попередньому 
постачальнику газу – ДП «Цен-
тргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

Більшість людей не второ-
пала в цих документах ні слова, 
надто вже по-вченому їх складе-
но: «акцептувавши заяву-приєд-
нання»,  «приєднання до умов 
договору споживача про розпо-
діл електричної енергії за тех-
нічними даними Паспорта точки 
розподілу». Та, дочитавшись до 
фрази «у разі вашої незгоди ... 
ви не маєте права споживати 
природний газ», люди зрозуміли, 
що ризикують зимувати в холод-
них хатах. Переляканий народ 
кинувся в контори електро- та га-
зопостачальної компаній. Дехто, 
запідозривши, що його втягують 
в аферу, вирішив не спішити від-
давати останні гроші за спожиті 

електроенергію та газ. На цю 
думку наводила і така обстави-
на: назва нового постачальника 
газу – дуже схожа на назву на-
ціональної акціонерної компанії, 
про існування якої дізналися 
навіть найвідсталіші прошарки 
населення після того, як стали 
надбанням гласності високі за-
робітки її керівника Андрія Кобо-
лєва.

Та поштові й банківські уста-
нови приймали гроші за газ та 
електроенергію якщо й не зо-
всім справно, то не гірше, ніж до 
розсилання «Нафтогазом» і «Кі-
ровоградобленерго» так званих 
заяв-приєднань. Виявилося, що 
особові рахунки, за якими люди 
платили за газ і електрику раніш, 
дійсні і тепер. І все-таки народ 
непокоївся: чи не пропадуть гро-
ші, сплачені за комунальні по-
слуги?

Лише 5 грудня заступник 
директора філії ТОВ «Газопос-
тачальна компанія «Нафтогаз 
України» у Кропивницькому Сер-
гій Дробко через один з місцевих 
сайтів (більшість жителів області 
про нього, як й про інші сайти, із 
зрозумілих причин не знає) пові-
домив таке.

По-перше, за словами Дроб-
ка,  не визначено терміну, про-
тягом якого споживач має пере-
дати новому газопостачальнику 
заяву-приєднання. Мовляв, це 
можна зробити і протягом 
трьох місяців. До того ж, як за-
певнив Дробко, споживачеві 
необов'язково особисто вруча-
ти заяву-приєднання працівни-
кам газопостачальної компанії, 
можна передати її через іншу 
людину. (З цього випливає: якщо 
заяву-приєднання викинути в 
сміття, нічого страшного для 
споживача не станеться. Але 
Сергій Дробко такого не казав.)

По-друге, в обслуговуванні 
абонентів нічого не змінюється. 
Споживачів продовжують обслу-
говувати у тих же абонвідділах 
управлінь газового господарства 
у районах Кіровоградської об-
ласті, де обслуговували раніше.

Зокрема, у Кропивницькому 
центр обслуговування спожива-
чів знаходиться в бізнес-центрі 
«ELISAVETGRAD» на вул. Єв-
гена Чикаленка, 1А. Телефони 
для консультацій:  0800-215-515, 
044-537-05-54.

Закінчення на стор. 2

Президент проти звільнення 
листонош і закриття відділень

Президент Петро Порошенко 
наказав генеральному директо-
ру Укрпошти Ігорю Смілянському 
припинити звільняти листонош, 
збільшити їм зарплати і зменши-
ти собі. Про це глава держави 
сказав на зустрічі в Адміністрації 
президента. «Я ініціював вне-
сення до державного бюджету 
500 мільйонів гривень, які б ком-
пенсували збитки Укрпошти з 
доставки пенсій. Упевнений, що 
це має бути виконано у частині 
незакриття відділень на селі. На-
казую вам припинити звільнення 

листонош. Ці 500 мільйонів до-
зволять забезпечити і відповідне 
підвищення заробітної платні, і 
захистити листонош, особливо 
в селах. Це не просто доставка 
пенсій, газет, журналів. Для лю-
дини похилого віку – це єдиний 
зв'язок зі світом... Наполегливо 
раджу переглянути власну за-
робітну платню. Сподіваюся, по-
рада президента буде почута», – 
сказав Порошенко. Нагадаємо: 
зарплата Смілянського офіційно 
становить приблизно 330 тис. 
грн на місяць.

Якби ж людям пояснили... 

Зустріч з автором
Днями в ліцеї «Нова 

школа» відбулася зустріч 
з автором книги «Іду на 
мир», доцентом факуль-
тету філології та журна-
лістики Центральноу-
країнського державного 
педуніверситету імені В. 
Винниченка Ольгою Ки-
рилюк. Старшокласники 
прослухали лекцію про ви-
користання питання мови 
в інформаційній війні. 
Найактивніші з них  отримали в 

подарунок книгу з автографом 
авторки.



2 Наша ГРОМАДА,  14 грудня 2018 року

Варто знати
Поради  

жінці-водію
За статистикою, жінки во-

дять машину хоч і повільні-
ше, але набагато акуратніше 
чоловіків. Особливо, якщо в 
авто перебуває дитина. Але 
ситуації трапляються різні, не 
виключено, що вас зупинить 
інспектор поліції, нехай навіть 
просто для перевірки доку-
ментів. Ви повинні знати свої 
права.

Пам'ятайте: якщо вас зу-
пинив співробітник патрульної 
служби, ви не зобов'язані за-
лишати машину (виняток ста-
новлять деякі випадки). І не 
потрібно боятися, адже в біль-
шості випадків страх водіння 
автомобіля спровокований 
саме боязню перед інспекто-
рами ДПС.

Причин, через які вас мо-
жуть попросити залишити 
транспортний засіб, всьо-
го кілька: наявність ознак 
сп'яніння; проведення огляду 
автомобіля або вантажу; не-
обхідність усунення технічних 
несправностей автомобіля.

У всіх інших випадках спів-
робітник поліції не має закон-
ного права вимагати від вас 
виходити з автомобіля.

Ніколи не залишайте авто-
мобіль, якщо крім вас і дитини 
в машині нікого немає. Про-
сто відкрийте вікно – інспек-
тор зобов'язаний сам підійти і 
представитися.

Якщо поліцейський все-
таки захотів оглянути ваш ав-
томобіль, і в тому числі багаж-
ник, він зобов'язаний скласти 
протокол. Поцікавтеся, яка 
причина цієї процедури. Часто 
необхідності в ній немає.

Якщо ви все-таки поруши-
ли правила, й інспектор напо-
легливо просить вас пройти 
на пост, не залишайте дитину 
одну в машині, візьміть її з со-
бою.

Якщо вас зупинили не на 
посту і вимагають пройти в па-
трульну машину для складан-
ня протоколу – не погоджуй-
теся. Ви маєте повне право 
не виходити зі свого авто і 
передати необхідні докумен-
ти через вікно – співробітник 
сам напише протокол у своїй 
машині і принесе вам для під-
пису.

Як перевірити 
історію автомобіля

В Україну щорічно ввозять 
із США і Європи велику кіль-
кість старих автомобілів. Деякі 
з них пошкоджені в результаті 
аварій, природних катаклізмів 
і т. д., але продавці цю інфор-
мацію приховують. Як легко і 
швидко перевірити історію ма-
шини?

Для цього на спеціалізо-
ваних сайтах потрібно ввести 
VIN-код або реєстраційний 
номер транспортного засобу. 
Так ви можете легко перевіри-
ти історію машини. Якщо вона 
перебуває в розшуку, якщо 
була в серйозній аварії, по-
страждала від підтоплення, то 
ви про це дізнаєтеся. Звісно, 
перевіряти історію автомобі-
ля потрібно до його покупки. В 
іншому випадку вам доведеть-
ся мати справу з проблемним 
транспортним засобом.

Якщо результати ДТП ча-
сом буває важко приховати, то 
сліди підтоплення в результаті 
зливи або урагану замаску-
вати простіше. У США тільки 
в нинішньому році через під-
топлення постраждали сотні 
тисяч автомобілів.

«На зборах відчувалася 
віра в світле майбутнє»

Минуле

Від Грузького –  
на пам'ятник Леніну
Майже 95 років тому на Різд-

во у Грузькому трапилася НП: 
священик, освятивши хату одно-
го з місцевих жителів, за його ра-
хунок добре повечеряв і дорогою 
додому загубив кадило. Принай-
мні, так написала про це нещад-
на до релігії газета «Червоний 
шлях» («Красный путь») – орган 
окружних виконкому, комітету 
КП(б)У та профбюро, яка вида-
валася (то українською, то ро-
сійською) у 1920-х роках у Єли-
саветграді (згодом Зінов'євську), 
теперішньому Кропивницькому.

У двадцятих числах того ж 
січня 1924 року «Красный путь» 
повідомив про смерть Леніна, 
керівника радянського уряду. 
(Помер Ілліч – як тепер ми усві-
домлюємо, один з найжорсто-
кіших катів українського народу 
– 21 січня 1924 року в Горках під 
Москвою, де його близько року 
лікували). Газета стверджувала, 
що смертю Леніна «потрясен 
весь мир». Повідомлялося й про 
траурні збори в селах округи.

Невдовзі «Червоний шлях» 
інформував читачів про те, що 
жителі різних сіл краю збирали 
гроші на пам'ятник Леніну. Зо-
крема, у випуску за за 14 лю-
того ідеться про збори комітету 
незаможних селян (КНС) в тому 
ж Грузькому, на яких  обгово-
рено міжнародне становище. 
Стверджується, що юридичне 
визнання радянської Росії євро-
пейськими державами «гарно 
вплинуло на незаможників», що 
«на зборах відчувалася віра в 
світле майбутнє». Повідомля-
ється, що ухвалено резолюцію 
такого змісту: продовжувати 
справу Ілліча й зібрати кошти на 
пам'ятник йому ж.

Корупціонер погорів 
у Катеринівці

Того ж лютого читачі «Черво-
ного шляху» дізналися про вирок 
радянському чиновникові, який 
хотів нажитися на катеринів-
ських селянах. Згідно з газетною 
статтею, усе було так. Незамож-
ники Катеринівки взяли в оренду 
млин. До них прибув (очевидно, 
з Єлисаветграда) продінспектор 
Онищенко і зажадав за сприяння 
300 карбованців (нібито на кан-
целярські видатки, в тому чис-
лі на гербові марки) та 23 пуди 
зерна. За яких обставин продін-
спектор попався, в статті не по-
відомляється. Зате вказано, що 
сесія Одеського губернського 
суду (Єлисаветградська округа 
відносилася до Одеської губер-
нії), врахувавши,  що Онищенко 
– один з найкращих продінспек-

торів, засудила його лише до 5 
років допру. Тут варто пояснити, 
що продінспектори, будучи на-
діленими міліцейськими повно-
важеннями, займалися стягнен-
ням податків із селян. А допр 
– це слово, похідне від «дом 
принудительных работ».

Невдовзі після того «Черво-
ний шлях» опублікував замітку 
«Село прокидається», в якій роз-
повідається про Іванівку-Благо-
датну (тепер Івано-Благодатне). 
Мовляв, дрімало село, поки не 
приїхали представники з Єлиса-
вета, не розповіли, як душив цар 
свободу. «Навіть найрелігійніші 
селяни посилали прокльони був-
шій владі і попам, – стверджу-
ється в замітці. – Опісля докладу 
відбулася демонстрація в селі».

Бугая – в складчину   
У газеті за 22 березня повідо-

мляється, що студенти єлиса-
ветградських  сільгосптехнікуму 
та педкурсів прибули в Обознів-
ку «для культурного єднання з 
масами». Зазначається, що гості 
з міста просвітили селян щодо 
культури хліборобства та пока-
зали виставу «Марат». Швидше 
за все, головний персонаж п'єси 
– Жан-Поль Марат,  знаменитий 
політик, учасник Великої фран-
цузької революції. Його шанува-
ли російські комуністи.  

 У квітні «Червоний шлях» 
надрукував звернення: «Селян-
ство, об'єднуйтеся в товариства 
для придбання племінних буга-
їв».

Звісно ж, не обійшла увагою 
більшовицька газета і такої дати, 
як день народження Леніна (він 
появився на світ 22 квітня 1870 
року).   

На початку серпня «Черво-
ний шлях» нагадав читачам про 
10-у річницю від початку Світо-
вої війни. (Як відомо, почалася 
Перша світова у липні 1914 року, 
коли Австро-Угорщина оголоси-

ла війну Сербії, це сталося після 
вбивства сербським студентом 
Гаврилом Принципом австро-
угорського ерц-герцога Франца 
Фердінанда. Але для Росії Пер-
ша світова почалася 1 серпня, 
коли їй оголосила війну Німеччи-
на. Тривала світова війна до 11 
листопада 1918 року, у ній брали 
участь 38 держав, під час неї за-
гинуло понад десять мільйонів 
людей.)

Судили знахарку
У випуску газети за 9 серпня 

повідомляється, що робітники 
заводу «Червоний профінтерн» 
привезли в Грузьке молотарку, 
оснащену нафтовим двигуном, 
і що вони «молотили у сельбуді 
всім незаможникам».(Сельбуд – 

селянський будинок – сільська 
культурно-освітня установа в 
УРСР, їх створили на початку 
1920-х років на противагу лікві-
дованим «Просвітам».)

Про цікавий феномен сус-
пільного життя в Україні 1920-х 
років – громадські політсуди – 
дізнаємося з одного з випусків 
«Червоного шляху» за жовтень 
1924 року. У замітці ідеться про 
громадський політсуд над жи-
телькою Грузького, яка не вико-
нувала розпорядження місцевої 
влади – не додержувалася сівоз-
міни. Суд відбувся в Грузькому. 
Про якісь санкції до порушниці 
не повідомляється. Це був суто 
показовий захід.

Подібне повідомлення знахо-
димо і в одному з випусків газети 
за листопад 1924 року. Ідеться 
про те ж Грузьке, де відбувся 
громадський політсуд «над зна-
харством та лайкою». Зазна-
чається, що тримали відповідь  
«баба-знахарка і її син, який 
лаявся поганими словами», що 
не всі охочі подивитися на цей 
захід  помістилися в приміщенні 
(багатенько задовольняли свою 

цікавість, заглядаючи  знадвору 
у вікна). «Селяни судом задово-
лені», – стверджується в газеті. 

Як обознівці 
ділили землю

Тієї ж осені «Красный путь» 
попередив про перепис в окру-
зі возів та упряжу. Очевидно, 
це робилося для оподаткуван-
ня селян. Газета застерегла, 
що влада не миритиметься з  
«укрывательством зажиточными 
крестьянами» реманенту.

У випуску за 25 жовтня опу-
бліковано замітку про те, яка  
обознівські селяни ділили між 
собою землю. Розповідається, 
що письменний чоловік з місце-
вих зажадав за землевпорядні 
послуги по 8 копійок за десятину, 
що селяни відмовилися від нього 
і покликали Жосана, голову КНС 
з Грузького, який взявся розді-
лити безплатно, що все було б 
гаразд, якби вони не обрали в 
помічники Жосанові ненадійно-
го земляка, самогонника. У ре-
зультаті тим, хто мав воза, коня 
і плуга, дісталася земля поблизу, 
а тим, хто не мав ні хати, ні ко-
няки – аж під «червоною» лінією. 
Звісно ж, «Червоний шлях» цим 
обурювався.

У  листопаді читачі «Красного 
пути» дізналися, що в Грузько-
му організувався жінвідділ, що 
його очолила вчителька труд-
школи Баконська. «Женщины-
крестьянки, в особенности 
молдаванки, очень темны, 
религиозны»,  – з прикрістю кон-
статувала газета.

Того ж місяця вона опублі-
ковала замітку такого змісту: 
«селяни Благодатної-Іванівки 
скаржаться, що в селі нічого не 
зроблено для святкування роко-
вин революції». То була сьома 
річниця більшовицького перево-
роту. Вперше ця дата відзнача-
лася без живого Леніна. «Семь 
лет пролетарской революции – 
семь смертельных ран по миро-
вому капиталу», – наголошував 
«Красный путь».

У грудні 1924 року газета по-
критикувала обознівську владу 
за те, що там «хата-читальня 
і сельбуд існують на папері, 
лише недавно з'явився осередок 
ЛКСМУ». Дісталося завідуючо-
му сельбудом Бродському, який 
«жив у сельбуді  на панську ногу, 
віднаджував селян від сельбу-
ду».

Того ж місяця «Червоний 
шлях» посварив обознівський 
кооператив за те, що його члени 
«замість праці засмічують по-
мешкання цигарками і лушпин-
ням від насіння».

Підготував  
Віктор КРУПСЬКИЙ

Закінчення. Початок на стор. 1.
По-третє, тим, хто отримує субсидії, не-

має чого непокоїтися. За словами Дробка, 
ці розрахунки здійснюються між газопоста-
чальною компанією та органом соціального 
захисту населення без участі абонента.

По-четверте, ДП «Центргаз» не закрива-
ється. Якщо хто заборгував цій фірмі і забув 
про це, вона про нього пам'ятає. У конторі 
«Центргазу» приймають колишніх спожива-
чів, з'ясовують, чи розрахувалися вони.  

За газ, спожитий з 1 листопада, треба 
платити новому постачальникові газу – ТОВ 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Укра-
їни». Плату за газ, спожитий до 31 жовтня, 
слід вносити на рахунок колишнього поста-
чальника – ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоград-
газ». Реквізити обох підприємств поштовим і 
банківським установам відомі.

Також Сергій Дробко повідомив місцез-
находження філії ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз України» у Кропивниць-
кому: вул. Арсенія Тарковського, буд. 67. До 
речі, за цією ж адресою зареєстроване ДП 
«Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

(Чому ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоград-
газ» відмовилося від, здавалося б, вигідної 
справи – газопостачання – це окрема тема. 
Як заявило кілька місяців тому ВАТ «Кірово-
градгаз» на власному сайті,  воно вирішило 
позбутися цієї мороки «через непрофінансо-
вані державою зобов’язання за пільгами та 
субсидіями, неможливість провести вчасні 
розрахунки з постачальниками та відповідні 
судові позови». Тоді ж було повідомлено, що 
ВАТ «Кіровоградгаз» знайшло собі заміну).

А 10 грудня роз'яснення з приводу т. зв. 
заяв-приєднань дав керівник компанії, яка 
незабаром подаватиме населенню Кірово-

градщини електроенергію, – директор ТОВ 
«Кіровоградська обласна енергопостачаль-
на компанія» Олег Валентий. На нараді в 
облдержадміністрації він запевнив: «Сам 
факт сплати споживачами рахунку за спожи-
ту електроенергію є фактом приєднання до 
публічного договору, який буде найближчим 
часом опублікований на сторінках місцевої 
преси та офіційному сайті нашої організа-
ції». (Тобто заявами-приєднаннями, які ми 
отримали від енергопостачальної компа-
нії, можна сміливо розпалювати піч.) Також 
Олег Валентий наголосив, що зміна поста-
чальника електроенергії не спричинить жод-
них додаткових витрат для людей.

Отже, ті, хто справно платить за газ та 
електроенергію, мають спати спокійно. От 
тільки якби керівники компаній, які постача-
ють ці енергоносії, спільно з представниками 
держави заздалегідь і в доступній формі по-
яснили це народу!

Віктор ІВАНЕНКО

Якби ж людям пояснили... 
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Попри свої вісімдесят три 
Володимир Антонович 

Правда справляє враження мо-
лодої й енергійної людини. Бла-
го, й пам'ять має  добру – нази-
ває по імені й по батькові своїх 
перших вчителів, товаришів, пе-
реповідає все, що з ним става-
лося, ніби те відбувалося вчора.

А почали ми з пісні, яку він 
ще підлітком співав, коли впер-
ше закохався. Йому було тоді 
років… тринадцять.

– Да, було таке, – каже. – Ві-
йна закінчувалася, й до нас по-
чали переселятися люди з Дон-
басу, бо там їсти не було що. 
Жили ми тоді на Хуторі в Обо-
знівці. І ось у сусідки поселилася 
Марія Карполь з дочкою Нелею, 
худенька така ця Неля була. Ми 
дружити почали. Нас п'ятеро 
було, та ще сусідчині, а вона ви-
брала чомусь мене. Я її в школу 
водив, бувало, що й на собі ніс 
– вона як козеня вискакувала на 
мене й трималася за шию. 

– Скільки ж їй років було?
– Дванадцять. Мені так шко-

да її було. Мати моя її підгодову-
вала. І так тривало кілька років. 
Якось мати послала нас в кол-
госпну кукурудзу нарізати мишію 
для корови. Ідемо з Нелею і на-
трапляємо на поляну чепчика 
(чебрецю. – Авт.), а по середині 
росте дивовижна квітка – схожа 
на ромашку, тільки пелюстки в 
неї різнобарвні. Я такої квітки ще 
не бачив. Кажу Нелі, яка сидить 
на мішку: «Дивись, яка квітка гар-
на». А вона: «Зірви її для мене». 
Я зірвав. А як та квітка пахла!.. 
Я півсвіту об'їздив, а такого за-
паху не зустрічав… Ну, зірвав я 
її, встромив у кишеньку Нелиної 
бобочки, став та й дивлюся. А в 
голові пісня вже дзвенить: 
Сорвала я цветок полевой, 
Приколола на кофточку 
белую,
Ожидаю свиданья с тобой,
Только первого шага 
не сделаю. 

Неля продовжує:  
Значит, нужно тебе подойти,
Самому обо всем 
позаботиться.
А не то разойдутся пути
И любовь улетит,  
не воротится.

І ми тоді поцілувалися. Щас-
ливі повертаємося додому. Неля 
не втрималася, похвалилася 
моїй матері: «А Вовчик мені 
пісню заспівав». Мати до мене: 
«Ану ж, яку ти пісню їй співав?» 
Діватись нікуди, співаю. Неля до-
лучається, потім мати, бо ми не 
ту тональність вибрали. Отаке зі 
мною було.

(Пісню «Назначай поскорее 
свидание» композитор Б. Мокро-
усов і поет С. Смирнов написали 
на початку п'ятдесятих років ми-
нулого століття, й вона швидко 

стала популярною. – Авт.) 
– Відтоді ми з Нелею час-

тенько цілувалися, – продовжує 
Володимир Антонович, – і це по-
мітила її мати. Вона не хотіла, 
щоб ми зустрічалися, й коли їм 
дали кімнату в гуртожитку ЛТК 
на Абісінії (мікрорайон селища 
Нового. – Авт.), гадала, що на-
шій з Нелею дружбі настав кі-
нець. Але ж Неля ще ходила 
в Обознівську школу, й ми там 
постійно бачилися. Тоді мати 
відправила її в Кіровоград до се-
стри. Все! Немає моєї Нелічки. 
Що ж мені робити? Влаштував-
ся я в катеринівському колгоспі 
причіплювачем. Невдовзі став 
працювати на «Універсалі» – був 

такий трактор. Потім бригадир 
викликає й каже: «Ти через два 
місяці все одно підеш в армію, 
попрацюй заправником», і я по-
годився. Заправляв трактори й 
комбайни до дванадцятої години 
ночі, прокидався перед п'ятою 
ранку, ще й погуляти встигав. 
У тракторній бригаді кухаркою 
працювала баба Лушка. Вона 
чомусь вирішила, що я маю ста-
ти її зятем – в неї було дві дочки 
–  й годувала мене, як на забій.

– А з нинішньою дружиною як 
зустрілися? – запитую. 

Володимир Антонович про-
сить не забігати наперед, бо в 
нього ще було кохання в армії. 

– Забрали мене 29 листо-
пада, й повезли на Москву. Там 
розібрали таких як я по части-
нах, я потрапив в Алабіно – не-

далеко від Москви. Призначили 
у зв'язківці, бо в мене дикція хо-
роша була. Через півроку – вій-
ськові навчання, й мене направ-
ляють у землянку до інспекторів. 

Заходжу, а там – одні генерали й 
маршал Москаленко. Доповідаю 
йому про своє прибуття, маршал 
підкликає до себе й запитує: «То 
що, будеш командувати?» «Так 
точно, товаришу Маршал Радян-
ського Союзу!» – відповідаю. Ну, 
починаються стрільби, я на рації 
сиджу, підказую хлопцям, скіль-
ки треба градусів додати вліво 
чи вправо. І тут один із снарядів 
потрапляє в наш бліндаж. По 
три колоди одна на одній були, 
а порозліталися, як сірники. 
Мене вдарило об рацію, аж зне-
притомнів. Коли отямився, бачу 
всі генерали лежать покотом, а 
в маршала Москаленка з ноги 
кров фонтаном б'є. Я не розгу-

бився, дістав з речового мішка 
джгут, розрізав лампаси, щоб 
перев'язати, а там – осколок 
стирчить. Витяг його, обробив 
рану й перетягнув ногу джгутом. 
Маршал не приходив до тями, 
то я його кілька разів по обличчю 
вдарив…

– Самого маршала?
– Да! – без найменшої за-

тримки відповідає Володимир 
Антонович. – Маршал розплю-
щив очі й запитує, що сталося. 
Доповідаю: снаряд у наш блін-
даж поцілив. Він каже: «От за-
раза! Візьми автомат і піди його 
розстріляй». Він мав на увазі на-
чальника дивізіону, який так не-
точно стріляє. Звісно, я нікуди не 
пішов, бо треба було й генералів 
до тями приводити. Одного з 
них, начальника штабу Москов-
ського військового округу гене-
рал-полковника, довго довелося 
бити по щоках, поки він очуняв. 
Усіх повезли в Москву у госпі-
таль, а я залишився, ніби мене 
й не контузило, ніби я й не трав-

мувався. Тут прибігає командир 
полку Шилін Афанасій Петро-
вич, двічі Герой Радянського Со-
юзу (народився 1924 року, помер 
1972 в званні генерал-лейтенан-
та. – Авт.), й питає: «Що, Воло-
димире, воювати будемо?». А 
я кажу, що мені краще б у гос-
піталь, і впав. В госпіталі, куди 
мене привезли, встановили, що 
в мене струс мозку, зламані три 
ребра й груди ввігнуті, коли об 
рацію вдарився. Груди мені ви-
рівнювали лебідкою: зачепили 
позолоченим гачком і тягнули. 
Два з половиною місяця я ліку-
вався, і там у мене влюбилася 
молоденька медсестра Надя. 
Мати її була військовим хірургом 

у тому ж госпіталі, батько – су-
хопутний генерал. Надя возила 
мене їхньою машиною у   вій-
ськову частину, потім ще кілька 
разів приїздила до мене, а потім 
загинула в ДТП. Мені сказали, 
що вона прав не мала. Я тоді на-
віть хотів застрелитися – отака 
любов була.  

– Після того Нелю не намага-
лися  розшукати?

– Просив матір адресу висла-
ти, а вона написала, що адресу 
їй не дають. 

– А з дружиною, Марією Фе-
дорівною, як познайомилися?  

– Я тільки з армії повернув-
ся і йшов калиту кусати – свято 
таке 13 грудня є. Дорогою зу-
стрів її з подругою. Вони теж на 
вечірку йшли. Маруся сама з Рів-
ного Новоукраїнського району, а 
приїхала до брата й працювала 
на будівництві дороги в Катери-
нівці. Вона як взяла мене тоді за 
руку, то й досі не відпускає. Ось 
уже шістдесят років минуло, як 
ми разом.

– Не шкодуєте?
– Ні, звичайно! Жінка в мене 

гарна. Ми з нею двох синів чудо-
вих виростили – Юрія й Віктора. 
Старший працює лікарем-стома-
тологом, менший керує підпри-
ємством у Кропивницькому. Ма-
ємо чотирьох онуків і правнучку. 
Що нам ще треба?

Життям, зізнається далі, за-
доволений, от тільки б здоров'я 
не підводило.

– Я працював і електриком, 
і водієм БелАЗів та КрАЗів, і го-
ловою ветеранської організації, 
коли надірвався біля машини, 
і ніколи ні на що не скаржився. 
Підприємство виділило нам од-
нокімнатну квартиру, потім ось 
цю, просторішу, в якій ми й нині 
мешкаємо.

Він і досі не пориває зв'язків 
з підприємством. Каже, що може 
будь-коли зателефонувати гене-
ральному директору Володими-
ру Валентиновичу Кухті. Буває, 
що той сам йому дзвонить. А ще 
Правді подобається, як змінила-
ся Катеринівка. 

– Ви ж погляньте, який тут по-
рядок наведено! – каже. – Жити 
в нас навіть краще, ніж у місті, і 
люди тут добрі.

На закінчення розмови запи-
тую про те, що весь час не ви-
ходило з голови, – чому дівчата 
до нього липнули. 

– Не знаю, може, я екстра-
сенс якийсь, – ухильно відповів 
Володимир Антонович і, усміха-
ючись, по-філософськи додав: – 
Нічого дивного в цьому не бачу, 
бо людина народжується для 
любові.

Я  з ним погодився.
Записав Валерій М'ЯТОВИЧ

На знімках: В. Правда з дру-
жиною Марією Федорівною; з 
друзями юності (стоять) Мико-
лою Доброкосм та Михайлом 
Завіною; в роки служби в армії.

Володимир Правда:   
Людина народжується для любові 

Про це писала «Зоря комунізму»
Завдання партії 

і курячі яйця  
«Всемірно розвивати спеці-

алізацію і концентрацію вироб-
ництва продуктів тваринництва 
і птахівництва...». Цією цитатою 
з проекту рішення XXV з'їзду 
КПРС починається стаття «Шля-
хом спеціалізації» в районній га-
зеті за 17 січня 1976 року (автор 
– Г. Згривець, оператор птахофа-
брики колгоспу імені Чапаєва). 
Далі –  про те, як працівники цьо-
го колгоспу, виконуючи завдання 
партії, розвивали птахівництво: 
птицю перевели на кліткове 
утримання, додали механізмів 
на ферми. Також Г. Згривець 
розкрив свої з напарницею В. 
Рогатинською виробничі плани: 
отримати 190 яєць від кожної не-
сучки.

Чим був зайнятий 
лісничий

Розвіяти міф про роботу пра-
цівників лісгоспів взялася «Зоря 
комунізму», опублікувавши у 
випуску за 27 січня 1976 року 
замітку про Михайла Ковтуна, 
лісничого з Могутнього. «Декому 
здається, що у лісничого мало 
турбот. Мовляв, тільки й ходить 
лісом та слухає птахів,  – зазна-
чається там.  –  Насправді ж ро-
боти у Михайла Максимовича 
Ковтуна – хоч відбавляй». Далі 
розповідається, що завдяки Ми-
хайлу Ковтуну 1975 року прорі-
джено молодий ліс на 15 гекта-
рах, заготовлено 200 кубометрів 
дров, зібрано понад тонну жолу-
дів, що він дбає і про збільшення 
мисливської фауни.

Чи хотіли б ви провести ніч 
там, де працюєте чи навчаєте-
ся вдень? Учні катеринівського 
корпусу ліцею «Нова школа» 
виявили таке бажання й здій-
снили його. Про це повідомила 
у Фейсбук директор Ольга Бу-

ряк. «Старшокласники разом з 
учителями перетворилися на 
справжніх індіанців, обравши 
собі ім'я, розфарбувавшись 
згідно з давніми традиціями. 
Ніч пройшла швидко, хоч ба-
гатьом хотілося, аби вона не 

закінчувалася. Шукали скарб, 
розважалися, опанували мову 
індіанських племен та найго-
ловніше – доторкнувшись до 
мудрості найдавніших народів, 
і самі стали мудрішими та згур-
тованішими» –, написала Оль-
га Борисівна й пообіцяла: далі 
буде.

Весела ніч в ліцеї



Чи здорове ваше серце
Здатність піднятися на третій 

поверх, не роблячи при цьому 
зупинок, свідчить про хорошу 
роботу серця. В цьому переко-
нані лікарі Європейського това-
риства кардіологів.

Перевірити стан серця до-
поможуть звичайні сходи. Якщо 
людина швидким темпом і без 
зупинок здатна пройти 4 сходо-
ві прольоти, ризики передчасної 
смерті від серцевого нападу для 
неї мінімальні.

Необхідність робити більше 
3-х зупинок свідчить про вже на-
явні проблеми зі здоров'ям або 
недостатню фізичну підготовку. 
Таким людям загрожує високий 
ризик серцевого нападу й виник-
нення раку.

Отже, якщо ви можете дуже 
швидко піднятися сходами на 
третій або четвертий поверх і не 
робити при цьому зупинок, зна-
чить, у вашого організму хоро-
ший функціональний потенціал. 
Якщо ні, це ознака того, що вам 
потрібно більше рухатись, від-
значають лікарі-кардіологи.

Фахівці рекомендують що-
найменше 150 хвилин на тиж-
день присвячувати помірним 

аеробним вправам або 75 хви-
лин інтенсивним. Також корисно 
поєднувати ці види тренувань.

Комп'ютер – 
не завжди благо

Головний мозок дітей, які 
проводять багато часу перед 
екраном комп'ютера за іграми і в 
інтернеті, сповільнюється в роз-
витку. Такого висновку дійшли 
вчені Національного інституту 
охорони здоров'я США. Фахівці 

провели обстеження 4400 дітей 
у віці від 9 до 10 років. Магнітно-
резонансна томографія показа-
ла, що у підопічних, які тривалий 
час проводили перед екранами, 
спостерігалися зміни в структурі 
тканин мозку. Зокрема, резуль-
тати говорять про те, що у таких 
дітей спостерігається стоншення 
кори головного мозку. Тобто в цій 
ділянці він передчасно старіє.

Крім того, встановлено, що в 
дітей, які захоплюються ґадже-
тами, спостерігається видиме 
підвищення в крові та мозковій 
рідині дофаміну (т. зв. гормону 
задоволення). При підвищенні 
вмісту в крові дофаміну можли-
ві не тільки фізичні, а й психічні 
розлади. А ще часте користу-
вання ґаджетами шкодить зору. 
Ультрафіолет, що випромінюєть-
ся екраном, вкрай небезпечний 
і токсичний для задньої стінки 
очей.

Волоські горіхи – 
на користь кісткам, 
серцю й імунітету

Регулярне вживання волось-
ких горіхів іде на користь не 
тільки серцю, але й кісткам, жов-
чному міхуру та імунній системі. 

Волоські горіхи корисні для 
здоров'я серця й судин. Вжи-
вання цих плодів допомагає 
знизити рівень холестерину, за-
побігти появі серцевого нападу 
й інфаркту міокарда. Для цього 
в день достатньо з'їдати всього 
40–50 г.

Нещодавнє дослідження по-
казало, що вживання ядер во-
лоських горіхів не менше 4-х 
разів на тиждень знижує ризик 
розвитку ішемічної хвороби сер-
ця на 37%. Усе завдяки високо-

му вмісту в цих плодах корисних 
жирів і мінералів.

Волоські горіхи є цінним 
джерелом кальцію, заліза, мар-
ганцю, магнію, міді, фосфору й 
вітаміну В6. Також вони містять 
велику кількість омега-3 жирних 
кислот, які вважаються незамін-
ними для здоров'я. Багатими є й 
на білки та клітковину.

Окрім позитивної дії на сер-
цево-судинну систему, волоські 
горіхи ідуть на користь кісткам. 
Зокрема, сприяють їх зміцнен-
ню й суттєво зменшують ризик 
появи остеопорозу. Важливо 
вживати ці плоди й для здоров'я 
жовчного міхура. За словами 
вчених, тоді проблем з цим ор-
ганом не буде.

Високий вміст омега-3 жир-
них кислот робить волоські го-
ріхи особливо корисними й для 
імунітету: ці речовини допома-
гають організму боротися із за-
паленням та захищають клітини 
від пошкодження.

Готуємо на Новий рік
Ароматний кекс 

з цукатами  
1 кг борошна, 900 мл моло-

ка, 150 мл рафінованої олії, 2 
яйця, 700 г цукру, 150 г родзи-
нок, 150 г волоських горіхів, 
150 г апельсинових цукатів, 
30 г кардамону,  15 г кориці 
меленої, 5 г порошку імбиру,  5 
г розпушувача, ванілін, шоко-
лад / цукрова пудра / цукати 
– для прикрашання.

Р о -
д з и н к и 
з а л и т и 
окропом 
на 10 хв. 
П о т і м 
підсуши-
ти їх на 
рушнику. 
Горіхи і цукати порубати но-
жем. Яйця розтерти з цукром. 
Влити тепле молоко і олію, до-
дати вказані спеції. Переміша-
ти. Додати просіяне борошно з 
розпушувачем і замісити тісто. 
Рівномірно розподілити цу-
кати, родзинки і горіхи. Пере-
класти тісто в змащену форму 
для кексу. Випікати при 190°С 
30–40 хв. Перевірити готов-
ність дерев'яною шпажкою. 
Злегка остиглий кекс полити 
розтопленим шоколадом, по-
сипати цукровою пудрою або 
прикрасити цукатами.

Закуска з крабовими 
паличками  

200 г крабових паличок, 
100 г твердого сиру, 50 г ма-
йонезу, 1 зубчик часнику, во-
лоські горіхи. 

Крабові палички натерти 
на дрібній тертці (попередньо 
їх слід заморозити). Так само 

натерти за-
морожений 
сир. Часник 
пропустити 
через прес. 
Горіхи по-
дрібнити в 
б л е н д е р і 

або качалкою. З'єднати сир, 
горіхи і часник з майонезом. 
Ретельно перемішати. Сфор-
мувати з цієї маси кульки діа-
метром приблизно 2–3 см. Об-
валяти їх у стружці з крабових 
паличок і витримати в холо-
дильнику.

М'ясний рулет з ягодами 
На 600 г яловичого оший-

ка: кілька гілочок розмарину, 
3 зубчики часнику, кілька суц-
віть чорнобривців, 150 г ягід 
кизилу, 1 ст. л. оливкової олії, 
сіль і перець за смаком.

Ошийок зачистити від плі-
вок, розрізати таким чином, щоб 
він мав пласку форму, і відбити. 
Гілочки розмарину нанизати на 
м ' я с о , 
р і в н о -
м і р н о 
розпо -
д і л и -
ти по 
м ' я с у 
часник, пропущений через прес, 
посолити і поперчити. Додати 
зверху кизил, роздавлений ру-
ками, і пелюстки чорнобривців, 
завернути м'ясо в рулет і скрі-
пити ниткою або зубочистками. 
Полити рулет зверху оливковою 
олією і запікати при 180°С 20–
25 хв. Важливо не пересушити 
м'ясо, всередині рулет повинен 
залишатися соковитим і роже-
вим. Такий м'ясний рулет іде-
ально подавати з вишневим со-
усом або гострим соусом чилі. 
На гарнір приготуйте картопля-
не пюре або запечені овочі.

«Наша ГРОМАДА» – загальнополітичне видання. 
Засновник – ПАТ «Кіровоградське рудоуправління».
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Щоденний прогноз за місячним календарем

14 грудня – час будувати 
плани і братися за нові проекти. 
Етап переосмислення нинішніх 
взаємин і виведення їх на інший 
рівень. Дотримуйтеся спокою, не 
перевантажуйте себе фізично.            

15 грудня – день вдалий для 
подорожей, поїздок, переїзду на 

нове місце. Намічені на цей час 
нові справи потребують серйоз-
ної підготовки. Можуть загостри-
тися хронічні хвороби.

16 грудня – краще відкласти 
справи, що вимагають точності 
і продуманості. Остерігайтеся 
вогню і гострих предметів. 

17 грудня – сприятливий час 
для вирішення важких питань і 

проблем. Неприємні події якщо 
і трапляться, то будуть коротко-
часними і не завдадуть особли-
вої шкоди. Період активних фі-
зичних вправ.

18 грудня – можливі емоційні 
спалахи, конфлікти. Остерігай-
теся травмонебезпечних ситуа-
цій. Не навантажуйте серце над-
мірною фізичною працею. 

19 грудня – удача чекає на-
самперед на людей розумової 
праці. Сприятливо укладати до-
говори, союзи, спілкуватися з 
людьми.  Добре лікувати зуби.

20 грудня – добре розібрати 
свої помилки і зробити відповідні 
висновки. Уразливі очі, дайте їм 
відпочинок. Їжа має бути смач-
ною і свіжою.

Ваше здоров'я

19 грудня право-
славні й католики 
вшановують свя-
того Миколая. Вва-
жається, що святий 
Миколай опікується 
воїнами і водіями, 
моряками і мандрів-
никами, дітьми і сту-
дентами, допомагає 
бідним.

За традицією, 
уранці 19 грудня 
діти знаходять під 
подушкою подарунки. Малеча ві-
рить, що це – диво, звершуване 
Миколаєм, і вчаться в святого 
бути милосердними.

Хто ж такий святий Миколай? 
Народився він 270 року на пів-
острові Лікії, що у Середземному 
морі. Батьки хлопчика – Феофан 
і Нона – жили заможно та глибоко 
вірили в Бога, виховували маля у 
християнському дусі. Миколай ріс 
із переконанням, що найстрашні-
шим у житті є вчинити гріх. Ледь 
досягши повноліття, юнак втра-
тив батьків, а спадком розпоря-
дився на користь нужденних. Зо-
крема, допоміг бідному вдівцеві, 
який жив поблизу. Той мав єдину 
доньку, коханий якої був із бага-
тої сім'ї. Зрозуміло, що родина 
хлопця і чути не хотіла про без-
приданницю. Якось увечері Ми-
колай непомітно поклав мішечок 
з монетами у вікно будинку бідних 
сусідів. Містом поширилися чутки, 
що закоханим допоміг ангел. Тоді 
Миколай вперше відчув себе щас-
ливим. На цьому він не зупинив-
ся, і час від час потайки підкидав у 

будинки знедолених одяг, іграшки 
та їжу. Якось городяни вистежили 
Миколая і обрали його єпископом. 
325 року Миколай відвідав Пер-
ший Вселенський собор у Нікеї.

В Україну культ Миколая-чу-
дотворця прийшов разом із хрис-
тиянством. Про це свідчать церк-
ви та храми, збудовані на його 
честь. Зокрема, в XI ст. такий зве-
ли на Аскольдовій горі у Києві, а 
через два століття – у Львові, під 
горою Будельницею, тепер – Кня-
жою.

Віримо, що і цього року святий 
Миколай порадує слухняних дітей 
гарними подарунками, що й нада-
лі не залишатиме всіх нас без опі-
ки та турботи.

Подарунок на День святого 
Миколая не повинен бути до-
рогим. Адже головне в це свято 
– увага. Тому можна вибрати не-
велику іграшку, або розвиваючу 
гру. Крім цього, багато батьків 
дарують просто щось солодке. 
Так само, можна знайти практич-
ний подарунок, наприклад, тепла 
шапка, рукавички і шарф чудово 
підійдуть.

Святий Миколаю, прийди до нас з раю!

Миколайчики – це тради-
ційні пряники або печиво, що 
печуть напередодні дня свято-
го Миколая, а потім дарують 
дітям. Якщо ви не знаєте, що 
покласти під подушку дитині, 
то миколайчики – це чудовий 
варіант.

Святкові пряники або печи-
во можуть бути різної форми, 
та з різним розписом: ялинки, 
чоловічки, сніжинки, зірочки, 
або у вигляді святого Миколая.

Отже. Тісто: 100 г мас-
ла, 300 г борошна, 2 яйця, 40 
г крохмалю, 90 г меду, 1 ч. л. 
розпушувача для тіста, 100 
г цукру , можна додати імбир 
або корицю. Глазур: 1 яєчний 
білок, 1 ч. л. лимонного соку, 
200–240 г цукрової пудри.

Збити масло. Додати усі 
інші інгредієнти, замісити тісто 
і поставити його на холод не 
менше, як на годину. Розкачати 
шаром 0,5 см, формоч¬кою по-
вирізати миколайчики. Виклас-
ти на деко, злегка змащене 
олією. Випікати 5 хв. в гарячій 

духовці. Для глазурі яєчний бі-
лок збити міксером, додавши 
лимонний сік. Поступово до-
давати цукрову пудру і збивати, 
доки глазур не стане густою. 
Чим густіша глазур, тим швид-
ше вона буде застигати та лег-
ше буде малювати нею контур-
ні малюнки на миколайчиках. В 
той же час нею важче буде по-
кривати пряники повністю. Роз-
ділити глазур на декілька час-

тин, щоб 
змішати з 
харчови-
ми барв-
н и к а м и : 
сік буря-
ка, морк-
ви, синьої 

капусти, какао або чорним шо-
коладом. Пензлем розмалюва-
ти Миколайчики на свій смак.

Цього дня готують пісні 
страви, адже триває різдвяний 
піст, але можна готувати страви 
з риби, адже Святий Миколай 
протегував рибалкам.

Солодкий миколайчик


