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ГРОМАДА
Друге місце в районнній олім-

піаді з трудового навчання за-
йняла нещодавно одинадцяти-
класниця ліцею «Нова школа» 
Іванна Губрій. Довідавшись про 
це, наш кореспондент вирушив 
в олексіївський корпус, де на-
вчається Іванна.

Школярка розповіла, що 
пристрастилася до рукоділля у 
восьмому класі, що нині її улю-
блений матеріал – фетр.

– На олімпіаді теж використа-
ла фетр, пошила з нього пода-
рунковий конверт, – повідомила 
вона.

– Іванна – дівчинка з фанта-
зією, – похвалила Іванну Губрій 
Олена Беліченко, вчитель тру-
довового навчання. – Їй прихо-
дять нестандартні ідеї, і реалізує 
вона їх майстерно. Іванна і ви-
шиває бісером, і плете на дро-
тяній основі. А ще чудово в'яже. 
Торік вона на районній олімпіаді 
з трудового навчання зайняла 
перше місце.   

15 грудня під час 
Об'єднавчого собору, що про-
ходив у Софіїському соборі в 
Києві,   православні архієреї 
оголосили про об'єднання 
українських церков в Єди-
ну помісну незалежну церк-
ву. Її настоятелем обрано 
тридцятидев'ятирічного ми-
трополита Переяславського і 
Білоцерківського Епіфанія (на 
знімку). На Святвечір Вселен-
ський патріарх Варфоломій вручить йому томос – документ, що 
узаконить вихід українських православних віруючих з-під впливу 
російської церкви. 

Як зазначив колишній настоятель Української православ-
ної Церкви Київського патріархату Філарет,  створення єдиної 
помісної церкви сприятиме зміцненню основ державності та 
об'єднанню українського народу. Саме цього й не бажає наш 
північний сусід, який розв'язав війну на сході України, аби при-
мусити українців повернутися в Радянський Союз путінського 
розливу. Уже розпочався перехід приходів УПЦ Московського 
патріархату в нову українську церкву. Першими це зробили ві-
руючі Вінничи на чолі зі своїм єпископом Симеоном.

«Іванна – 
дівчинка з фантазією»

Кабінет міністрів вніс зміни 
до постанови з державної реє-
страції транспортних засобів. Як 
повідомляє прес-служба МВС 
України, відтепер реєстрація га-
зобалонного обладнання та ви-
дача тимчасового реєстраційно-
го талону під час передачі права 
користування авто не передба-

чатимуть обов’язкового експерт-
ного огляду. Крім того, огляд не 
треба проводити при реєстрації 
нових транспортних засобів, ви-
бракуванні авто та перереєстра-
ції машини у зв’язку зі зміною ан-
кетних даних, місця проживання 
власника.

Реєстрацію спрощено

Прострочив – плати штраф
З травня 2019 почне діяти 

новий закон, який передбачає 
штраф за кожен день простро-
чення оплати комунальних по-
слуг. Рахувати будуть із 20-го 
числа. Розмір пені – лише 0,01% 
боргу. Це небагато, але в цілому 

по країні назбирається чимала 
сума, вважають автори закону. 
Зібрані таким чином додатко-
ві кошти спрямовуватимуться 
на обслуговування лічильників, 
укладання договорів тощо.  

Подія епохального значення

З 1 січня 2019 року населен-
ню Кіровоградщини електрое-
нергію постачатиме нове підпри-
ємство – ТОВ «Кіровоградська 
обласна енергопостачальна 
компанія». ПрАТ «Кіровоградо-
бленерго» – теперішній поста-
чальник – надаватиме лише по-
слугу з розподілу електроенергії.

У зв'язку з цим ПрАТ «Кіро-
воградобленерго» опублікувало 
на власному сайті оголошення, 
яким рекомендує споживачам 
«задля уникнення непорозумінь 
у розрахунках та відключення 
від послуги електропостачання в 
терміновому порядку розрахува-
тись за боргами за використану 
електричну енергію». 

В оголошенні також повідо-

мляється: «відповідно до «Пра-
вил роздрібного ринку елек-
тричної енергії», затверджених 
постановою НКРЕКП 14 березня 
2018 року № 312, термін, у який 
здійснюється відключення або-
нента у разі несплати ним забор-
гованості за спожиту електро-
енергію, скоротився до 10 днів. 
Відновлення електропостачання 
здійснюється лише після повної 
оплати споживачем заборго-
ваності і компенсації витрат на 
повторне підключення та від-
ключення абонента-боржника (в 
окремих випадках може статися 
так, що вартість цих робіт пере-
вищуватиме сам борг)».

Крім того, ПрАТ «Кіровоград- 
обленерго» рекомендує спо-

живачам записати показники 
своїх лічильників станом на 1 
січня 2019 року та передати їх 
енергокомпанії протягом 5 днів. 
Показники лічильника можна 
передавати таким чином: за-
телефонувати до кол-центру за 
номером 0800-501-148 (цілодо-
бово та безкоштовно) чи району 
електричних мереж за місцем 
проживання (телефон РЕМ вка-
зано у рахунку на оплату), ско-
ристатися особовим кабінетом 
на сайті компанії www.kiroe.com.
ua або надіслати електронною 
поштою call-center@kiroe.com.
ua, kanc@kiroe.com.ua, вказав-
ши адресу, прізвище, ім’я та осо-
бовий рахунок.

У зв'язку зі зміною постачальника

Розчистили дороги  
Так вже повелося в 

українських селах, що міс-
цеві підприємства й фер-
мери часто беруть на себе 
обов'язки комунальних 
служб.  

От і минулого тижня до-
роги від снігу в Катеринівці 
розчищено силами ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправ-
ління», в Обознівці – ТОВ 
«АПК «Ніка», в Олексіївці 
– ПрАТ «Олексіївське», в 
Лісному  – ПП «Лісне», у 
Володимирівці  – фермер-
ського господарства Григо-
рія Демченка.  

На знімку: тракторист 
Юрій Цюпка, який працює у 
ФГ Григорія Демченка, завершив звільняти від снігу центр 
Володимирівки.

Лідер гурту «Океан Ельзи» Свя-
тослав Вакарчук: 

«Сьогодні важливі не голосні заяви. 
Подивіться на білборди, які нас оточу-
ють кожного дня. По-перше, я не розу-
мію, звідки всі ці гроші у цих людей? Я 
не бідний, достатньо успішний музикант, 
який декларує великі заробітки. Я не 

можу собі дозволити цих реклам на телебаченні або навіть на біл-
бордах, які дозволяють собі люди, які розказують нам зранку до 
вечора про те, що вони хочуть змінити життя на краще і близькі 
до народу. Вони розказують про пожертви, що їх усіх так навколо 
люблять. Так чого ж їхні рейтинги довіри близькі до температури 
абсолютного нуля в Кельвіна. Щось не сходиться. І сьогодні вони 
насправді хочуть мене втягнути: «Слава, скажи, що ти будеш ба-
лотуватися або ти йдеш у політику». І поставити в одну ланку з 
собою. Зробити мене частиною їхніх правил гри. Я не піддамся на 
цю пастку».

Цитата дня

Ідею «трьох районів»  
не підтримано

Як уже повідомлялося в по-
передньому випуску, народний 
депутат з Кропивницького Олек-
сандр Горбунов («Народний 
фронт») запропонував залиши-
ти на території Кіровоградської 
області лише три райони. Відпо-
відний законопроект він подав 
до парламенту. Днями Кірово-

градська обласна рада вислови-
лася проти ідеї парламентаря. 
Не підтримали її 37 депутатів 
із 39 присутніх, причина – поділ 
області на три райони суперечи-
тиме інтересам громади. Своє 
рішення депутати облради на-
правили голові Верховної Ради.

Міністерство охорони здо- 
ров’я закликає батьків 
обов’язково вакцинувати ді-
тей проти кору, дотримуючись 
термінів календаря щеплень, 
і якомога швидше надолужити 
щеплення, якщо 
пропустили планову 
вакцинацію. Діти до 
18 років, а також до-
рослі з груп ризику 
– військові, учасни-
ки ООС, студенти, 
освітяни і медики 
вакцинуються без-
оплатно. 

Імунізація є питанням на-
ціональної безпеки, оскільки 
здоров’я українців залежить від 
рівня охоплення щепленнями у 
країні. Загалом з початку року 

в Україні на кір захворіли 49 
518 людей (18 297 дорослих та 
31 221 дітей). Найбільше хворі-
ють на кір якраз у тих областях, 
де рівень охоплення плановою 
вакцинацією найменший. Ми-

нулого тижня від 
ускладнень вна-
слідок кору помер-
ла дитина в Одесі. 
Їй було рік і три 
місяці. Дитині не 
робили планового 
щеплення від кору 
в 1 рік з медичних 
причин. МОЗ на-

гадує, що захистити дітей з сер-
йозними протипоказами щодо 
щеплень може тільки колектив-
ний імунітет, коли 95-98% насе-
лення вакциновані проти кору. 

Без вакцинації не обійтися

У день Святого Миколая вихованців 
Катеринівського дитячого садка провіда-
ли представники ПАТ «Кіровоградського 
рудоуправління» та сільгосппідприєм-
ства «Ніка», які передали малечі цукер-
ки.  Не забули за дітей і у Володимирівці. 
Там Миколай розносив по класах манда-
рини і «Гулівери» від місцевих підприєм-
ців Наталії Герасимович та Миколи Кос-
тенка, а депутат сільської ради Євген 
Вітюк передав солодощі. Гості побажали 
дітям добре вчитися та слухатися бать-
ків і вчителів.

Миколай не забув
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Варто знати
...І тримайте 

в таємниці свій 
телефонний номер

Усі знають, що не можна 
повідомляти стороннім пін-
коди до своїх платіжних карт. 
А вони, виявляється, тепер 
злочинцям і не дуже потрібні. 
Нині, щоб украсти гроші з бан-
ківського рахунку, достатньо 
знати телефонний номер, до 
якого прив'язаний той рахунок.  

Передусім зловмисник до-
магається блокування чужої 
SIM-карти і перевипуску її для 
себе. Тобто фактично він кра-
де SIM-карту. Ось як він чи-
нить.

Натрапивши в інтернеті на 
оголошення про продаж яко-
гось товару, лиходій телефо-
нує за вказаним там номером, 
розпитує про річ, яка прода-
ється. Перервавши розмову, 
згодом телефонує з іншого 
апарата, пояснює, що з цьо-
го краще чути. Потім робить 
дзвінок ще з одного телефона, 
і знову посилається на пога-
ний зв'язок. Далі зловмисник 
звертається до оператора мо-
більного зв'язку, аби той замі-
нив йому SIM-карту. (Тепер це 
можна зробити дистанційно, 
по телефону. Треба лише за-
здалегідь придбати  SIM-карту 
без номера.) При цьому зло-
вмисник повідомляє операто-
ру телефонний номер, який 
насправді хоче вкрасти. Опе-
ратор просить повідомити, з 
яких номерів здійснювалися 
три останніх телефонні дзвін-
ки за вказаним номером. Афе-
рист називає їх. Далі оператор 
вимикає SIM-карту, яка знахо-
диться в телефоні законного 
її власника, і  активує  SIM-
карту, якою володіє зловмис-
ник. Далі аферист заходить в 
інтернет-банкінг жертви і пере-
казує гроші, які є на її рахунку, 
собі.

Буває, злочинці, аби вкрас-
ти SIM-карту, спершу поповню-
ють чужий мобільний рахунок 
кількома гривнями. Далі афе-
рист телефонує людині, ра-
хунок якої поповнив, десятки 
разів з різних номерів. Він ви-
магатиме повернення помил-
ково перерахованих грощей. 
Часто це робиться ночами. А 
вранці той, до якого телефону-
вав зловмисник, виявляє, що 
його SIM-карту – заблоковано. 
Бідолашний звертається до 
оператора мобільного зв'язку 
і чує: «Кілька годин тому за 
вашим проханням здійснено 
перевипуск SIM-карти». Тим 
часом з його банківського ра-
хунку зникли гроші.

Аби запобігти крадіжці SIM-
карти, слід звернутися до опе-
ратора мобільного зв'язку для 
реєстрації номера на себе. 
При цьому слід пред'явити 
паспорт та довідку про при-
своєння ідентифікаційного 
коду.  

Після цього замінити SIM-
карту можна буде лише при 
особистому зверненні з пас-
портом у магазин оператора.

А ще оператори радять не 
вказувати в оголошеннях, в 
коментарях у соціальних ме-
режах номери телефонів, які 
прив'язано до банківських ра-
хунків.

«Ми трудилися з ентузіазмом!»
З історії катеринівських каолінових копалень

«Якість глини гарна»
23 липня 1931 року газета 

«Соціялістичний наступ», яка 
видавалася в Зінов'євську (нині 
– Кропивницький), повідомила 
про те, що «в Зінов'євському 
районі біля села Катеринівка 
знайдено поклади вогнетривкої 
глини» і що «якість глини гарна».  

Це був період, визначе-
ний більшовиками як перша 
п'ятирічка (1928 – 1932 роки). 
У липні – серпні 1929 року ЦК 
ВКП(б) ухвалив поправки до 
плану першої п'ятирічки, від-
повідно до яких мали суттєво 
прискоритися темпи розвитку 
металургії, інших галузей про-
мисловості. Таким чином, руд-
ник вогнетривких глин біля Кате-
ринівки став для країни одним з 
об'єктів, дуже важливих у справі 
індустріалізації.

Кар'єр, який почали розро-
бляти в Катеринівці, було заве-
дено називати Лівобережним (за 
місцем знаходження відносно 
річки Грузької). Вогнетривку гли-
ну добували вручну – кирками 
й лопатами, підіймали її нагору 
вагонетками, далі перевозили 
на залізничну станцію.

Ветеран рудника Павло Бул-
гак (працював на підприємстві 
з 1958 рік по 2010-й), посила-
ючись на свого батька Дмитра 
Гавриловича (який трудився до 
1941 року в кар'єрі механіком-
мотористом), розповів, що «до 
війни для перевезення глини ви-
користовувалися ЯГи і ще якісь 
машини». (ЯГи – це вантажів-
ки виробництва Ярославського 
державного машинобудівного 
заводу.) До речі, й сам Павло 
Булгак (хоч народився 1941 року) 
має уявлення, як вигляд мав до 
війни Лівобережний кар'єр:

– Пам'ятаю, що  при рудни-
ку були два чи три лампачевих 
бараки для робітників, пекарня, 
дитсадок, електростанція, усе це 
споруджено до війни. У дитсадку 
і мене няньчили, це було у сорок 
третьому чи сорок четвертому 
році.

 Тяжко довелося працювати в 
кар'єрі до війни і Ксенії Андріївні 
Бабій, бабі жителя Катеринівки 
Володимира Бабія.

– Баба Ксенія розповідала 
мені, що вагонетки завантажу-
вала глиною і кіньми возила їх 
нагору, – пригадав Володимир 
Бабій.

«Один кінь був 
дуже розумний»

Після війни компартія про-
голосила курс на якнайшвидшу 
відбудову народного господар-
ства. Водночас (у травні 1945-
го) Держкомоборони СРСР  
ухвалив постанову «Про заходи 
щодо перебудови промисло-
вості у зв'язку зі скороченням 
виробництва озброєнь», якою 
передбачалися демілітаризація 
народного господарства, на-
лагодження випуску продукції 
для потреб населення. На мир-
ні рейки перевели і металургію. 
Для Катеринівки з її покладами 
вогнетривких глин це означало 
швидке відновлення гірничих 
робіт.  

Катеринівські гірники почали 
розробляти кар’єр на правому 
березі Грузької. Керував руд-
ником Євдоким Решетило (він і 
перед війною тут працював на-
чальником.) Працівники кар'єра 
все ще користувалися примі-
тивним знаряддям – лопатами й 
кирками, а транспортом слугува-
ли кінні грабарки й малопотужні 
вантажівки. Згадує все той же 
Павло Булгак:  

– Я – свідок того, як у 
п'ятдесятих роках у кар'єрі ще 
використовували коней. Коні 
були з товстелезними ногами, 
сильні. Але тихі, спокійні. Їх на-
зивали німецькими. Здається, 
їх було четверо. Казали, що цих 
коней наша армія відбила у нім-
ців, які тягали ними гармати. Ка-
зали також, що коні ті добряче 
зносилися на війні. Але в кар'єрі 
ваговози знадобилися ще й як. 
Їх запрягали у вагонетки,  возили 
ними з дна кар'єра нагору вогне-
тривку глину. Вагонетки рухали-
ся по рейках. Біля коней – по-
гоничі. Наприклад, тьотя Поля 
Шевченко і баба Катя з Грузько-
го, забув її прізвище, працювали 
погоничами. У вагонетку помі-
щалася тонна глини. Зазвичай 
кожного коня запрягали у дві 
вагонетки. Один кінь був дуже 
розумний: як побачить, що його 

у три вагонетки запрягли, – з міс-
ця не зрушить. А як дві вагонетки 
побачить, то й поганяти його не 
треба, сам іде нагору. Він знав 
свою норму. Крім німецьких, 
були в руднику й  звичайні коні. 
І стайня була. Коли завантаже-
ні вагонетки опинялися нагорі, 
глину пересипали з них у вели-
чезний дерев'яний бункер, міст-
кістю тонн з двадцять. До бунке-
ра під'їжджали машини – ЗІС-5, 
в їхні кузови висипалася глина. 
Машинами її перевозили до за-
лізниці. Коні застосовувалися 
в кар'єрі, здається, до 1949 чи 
1950 року. На зміну їм прийшла 
лебідка. Лебідка приводилася 
в рух дизельним двигуном, з її 
допомогою і підіймалася нагору 
глина.

Замість кирок –  
відбійні молотки  

– Після війни в  кар'єрі поча-
ли застосовувати відбійні молот-
ки, – розповіла Людмила Мирна, 
яка працювала на цьому підпри-
ємстві з 1952 року по 1987-й (го-
ловним чином – в адміністрації, 
в тому числі – в бухгалтерії). – 
Робітників, які працювали від-
бійними молотками, називали 
забійниками.

Збереглися свідчення про 
ті часи Андрія Шеремета (пра-
цював у руднику з 1948 року  
до кінця 1980-х, відзначився як 
гарний спеціаліст з ремонту гір-
ничого обладнання, автомобілів 
та іншої техніки): «Я і компресо-
ри запускав, і промивав відбійні 
молотки. Цього ніхто, крім мене, 
ще не вмів, знали тільки як на-
тиснути кнопку на відбійному 
молотку».

За словами Андрія Андрі-
йовича, першими забійниками 
були  Мельник, Журкін, Ніщета, 
Жужма. А ось як описував Андрій 
Шеремет свою участь у ліквідації 
наслідків аварії на електростан-
ції: «Була сильна гроза, і внаслі-
док цього в одному з генераторів 
вийшов з ладу якір. Зупинили 
той дизель. Я кажу: відремонтую 
якір. Розібрав його, почистив. 
Там усе вигоріло. Потім приєд-

нав усе. Запустили – працює». 
Слід зазначити, електростанція 
рудника (на основі дизельних ге-
нераторів «Кларк» виробництва 
США) в ті роки була єдиним дже-
релом електроенергії в кар'єрі і 
Катеринівці загалом.  Запустили 
її 1948 року.

– Навіть у п'ятдесяті роки 
електрику в житла подавали не 
постійно, а лише в обід та уве-
чері, – розповів ветеран рудника 
Іван Бабій.

«Техніка була стара, 
зношена»

1949 року катеринівські гір-
ники отримали для розкривних 
робіт перший екскаватор (ди-
зельний, об'єм  лопати –  0,75 
кубічного метра), 1950-го –  
п'ятитонні самоскиди МАЗ-205, 
на них працювали Іван Мельник, 
Павло Гура, Віль Бабій.

А ось що розповів Володи-
мир Бабій:

– Мій батько, Віль Ілліч, вла-
штувався у кар'єр 1951 року. 
Спершу на МАЗі шоферував, а 
потім на чехословацькій «Татрі». 
До речі, батька назвали на честь 
Леніна (ім'я утворене з ініціалів 
та першої літери псевдоніма 
вождя). Я називаю свого батька 
безпартійним комуністом. Бо був 
чесним трудівником, а в КПРС 
не вступив.

– Якось у 1954 році нам,  шко-
лярам, влаштували екскурсію 
рудником, – згадує Павло Бул-
гак. – На той час там уже було 
кілька МАЗів. Закінчивши  школу, 
я пішов на водійські курси. Після 
них я влаштувався на руднику 
водієм. Мені довірили ЗІС-585 
– самоскид вантажопідйомністю 
у три з половиною тонни. Тоді в 
кар’єрі було п’ять  «газончиків»-
самоскидів, п’ять ЗІСів і сім 
МАЗів-205. Возив породу, білу 
глину. Працювалося важко. Тех-
ніка була стара, зношена. Вона 
до того, як на рудник поступила, 
десь використовувалася. Але ми 
трудилися з ентузіазмом! Яким 
мені запам'ятався тодішній ке-
рівник рудника? Решетило – з 
крутих начальників. Дуже-дуже 
строгий. Він і на війні політру-
ком був. Решетило не терпів по-
рушень трудової дисципліни. Із 
запахом спиртного ніхто не ри-
зикував прийти на роботу. Тоді 

працевлаштуватися було дуже 
складно, кожен тримався за своє 
місце.

У середині 1950-х років у руд-
нику створено маркшейдерську 
службу. У червні 1955-го  прибув 
сюди працювати маркшейдером 
Григорій Калабух (до того він 
трудився дільничним маркшей-
дером у П'ятихатському рудо-
управлінні, він обслуговував і 
Кіровоградську дільницю цього 
підприємства, тобто рудник у Ка-
теринівці).

Збереглися письмові спо-
гади Григорія Івановича, з яких 
зрозуміло, чому виникла потре-
ба у його переїзді в Катеринівку 
на постійне місце проживання.  
«Коли потужність Кіровоград-
ської дільниці стала більшою 
П'ятихатського рудника, мене й 
перевели сюди», – писав Григо-
рій Калабух.  

У тих же 1950-х роках 
гірники облаштували біля 
залізниці майданчик для 
складання глини, а від 
кар'єра до нього проклали 
дорогу з твердим покрит-
тям. Збудовали проммай-
данчик з двоповерховою 
конторою, їдальнею, сто-
лярною майстернею, пи-
лорамою, гаражем, мате-
ріальним складом. Про це 
у спогадах Григорія Кала-
буха ідеться також.

Наприкінці 1950-х ро-
ків силами підприємства 

почалося будівництво лінії елек-
тропередач, яка мала з'єднати 
Катеринівку і кар'єр з єдиною 
енергосистемою країни. Ввели в 
дію цю ЛЕП 1963 року.

У тих же 1950-х у кар'єрі по-
чали використовувати екскава-
тори-драглайни.

Таїсія Громова – тодішня ди-
ректор Катеринівської середньої 
школи –  розповіла про те, що за 
люди складали у 1940-і – 1950-і 
роки кістяк рудника і робітничого 
селища в Катеринівці:  

– Сюди направляли спеціа-
лістів-гірників і з Кривого Рогу, і з 
Олександрії, а в основному –  з 
Росії. Зокрема, з Боровичів Нов-
городської області. І мій чоловік, 
покійний уже, з – Боровичів, він 
там закінчив технікум. Геннадій 
Євгенович Макеєв, який працю-
вав головним інженером рудни-
ка, – теж був з Боровичів.  

 Це була дивина –  
жінка за кермом

Багато катеринівців чули 
про жінку, яка із середини 
п'ятдесятих по кінець сімдеся-
тих працювала в руднику водієм. 
Мова – про Євдокію Симоненко.  
Ось що розповіла її донька Гали-
на Кремсал:

– Мені було одинадцять ро-
ків, коли наша родина у 1956-у 
перебралася сюди з Полтавщи-
ни. Мати влаштувалася у рудин-
ку водієм. Вона і на Полтавщині 
шоферувала, на машині швид-
кої медичної допомоги. Тут нам 
дали квартиру в будинку неда-
леко від гаража. Спочатку мама 
працювала на «газоні»,  потім на 
ЗІЛі. Вона возила глину. А коли 
жінкам заборонили працювати 
на великих вантажівках, їй дали 
«діжурку» – «газон» з брезенто-
вим шатром на кузові. На ньому 
вона й їздила до пенсії. Коли 
мати тільки почала тут працю-
вати, всі дуже дивувалися: як це 
так, що жінка за кермом? Як їде 
вона селом, всі хочуть подиви-
тися. Потім звикли. Вона глину 
возила.

Далі буде.
Віктор КРУПСЬКИЙ
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Упродовж майже півсто-
ліття – з середини 1960-х 

по 2009-й – грузьківський хор 
на чолі з Анатолієм Стратійчу-
ком успішно репрезентував своє 
село в районі та області. Поділи-
тися спогадами про ті й давніші 
часи попросив Анатолія Іванови-
ча автор цих рядків, завітавши 
нещодавно до нього в гості.

Згадувати господареві допо-
магала його дружина. От і на за-
питання, чому Стратійчук обрав 
професію, пов'язану з музикою, 
першою відгукнулася Зінаїда 
Миколаївна:    

– Він ще школярем відзна-
чився завдяки красивому голосу. 
Їздив на конкурси у місто. Там 
його й зацапали (жінка мала на 
увазі «помітили». – В.К.). І по-
радили вступати в олександрій-
ське культпросвітнє.

– Хоча я на тракториста хотів 
вивчитися, – зауважив Анатолій 
Іванович. – Та мати не дозволи-
ла.

Як розповів Стратійчук далі, 
йому, коли навчався в Олексан-
дрії, найбільше з усіх предме-
тів полюбилися співи, тоді ж він 
захопився світовою вокальною 
класикою.

– Я й тепер люблю класику, 
– запевнив господар і неголосно 
заспівав серенаду з опери Бізе 
«Пертська красуня»:

– На призыв мой тайный, 
страстный

О, друг мой прекрасный,
Выйди на балкон.

Как красив свод неба 
атласный

И звездный и ясный
Струн печален звон.

А от баян, за словами Анато-
лія Стратійчука, йому підкорився 
не відразу.

– Спершу тяжко було, – зізна-
вся. – Та я працював над собою. 
Так, поступово, й прийшла лю-
бов до баяна.

На запитання, на що жив 
тоді, Анатолій Іванович відповів:    

– Отримував стипендію. На 
старі гроші – 140 карбованців, 
тобто 14 – на нові. Перебивався 
з хліба на воду. Ще добре, що в 
училищі давали обіди за півціни. 
Коли  хотів поласувати, купував 
«подушечки», це такі цукерки.

– Мати Толина була вдовою, 
– доповнила чоловіка Зінаїда 
Миколаївна. – Допомагати сино-
ві не мала з чого.

– Коли закінчив училище, 
мене направили на роботу в бу-
динок культури в Новомиргороді,  
– продовжив Стратійчук. – Там я 
і отримав повістку з військкома-
ту. Мати як дізналася – в плач. 
Тоді ж на Кубі ледь до війни не 

дійшло. (Анатолій Іванович має 
на увазі Карибську кризу – заго-
стрення у стосунках між СРСР і 
США, яке виникло у жовтні 1962 
року. СРСР відправив на Кубу 
багато військових та зброї, в 
тому числі ядерні ракети. – В.К.) 
Але на Кубу я не потрапив, слу-
жив у Грузії.

– Толя і в солдатах співав, – 
вставила Зінаїда Миколаївна. – 
Там його одразу запримітили, бо 
голос – як у Солов'яненка. Йому 
й в консерваторію вступати ра-
дили!

Та, як повідав Анатолій Стра-
тійчук далі, він після військової 
служби влаштувався в будин-

ку культури у рідному Грузько-
му. Розвивати культуру почав із 
створення сільського хору. За 
словами Анатолія Івановича, од-
носельці тягнулися до вокально-
го мистецтва.

– Бачили, що я трохи вмію, –  
Стратійчук скромничає, – і про-
сили мене: Толю, навчи. Коли 
хор сформувався, в ньому на-
лічувалося з тридцять людей, 
заняття проходили двічі на тиж-
день –  по вівторках і п'ятницях.

– У нашому селі багато го-
лосистих, – доповнила Зінаїда 
Стратійчук. – Це і Висоцькі, і Бір-
зули, і Любенки...

На прохання розповісти про 
тодішній репертуар хору Анато-
лій Іванович неголосно заспівав:  

– Цвети, наш край,
Советский наш край!

Давай, земля,
Из года в год

Богатый урожай!
Пора! Пора! За дело с утра!
Встречают рассвет на ходу 

трактора.
Весна, весна навстречу 

идет,
На подвиг зовет весь 
колхозный народ...

– Звичайно ж, виконували ми 
й народні пісні, – сказав Стратій-
чук. – І не лише українські, а й 
молдавські. Тексти молдавських 
дістав Сеня Молдавський, який 
керував танцювальним ансамб-
лем.

– Культура в Грузькому тоді 
процвітала, – запевнила Зінаїда 
Миколаївна. – Танцювальний 
гурток, драматичний, оркестр 
духових інструментів...

– Я в молодості вступив був 
у музучилище в Кіровограді, тоді 
ним Полєвой керував, – при-
гадав Стратійчук далі. – І не пі-

шов учитися, бо саме в сільській 
школі дали роботу вчителя, а це 
– добра зарплата. Потім я всту-
пив на музпед в педінститут, рік 
провчився і покинув.

– Можливо, дружина не до-
зволила, щоб ви продовжили 
освіту? – спробував пожартува-
ти я.

– Та ні, я не була проти, – за-
певнила Зінаїда Стратійчук.

– Роботи багато було вдома, 
– пояснив її чоловік. –  Довелося 
як музикантові удосконалювати-
ся самотужки. Буваючи у місті, 
купував посібники для баяніс-
тів...  

І я усвідомлюю недоречність 

свого жарту, бо ще як тільки зай-
шов на подвір'я Стратійчуків, 
зауважив про себе, що тут меш-
кають люди роботящі і хазяйно-
виті. Звісно ж, якби господар у 
молодості думав лише про під-
вищення свого освітнього рівня, 
такого добротного будинку він не 
звів би.   

– Скільки років ви уже разом? 
– запитую.

Взяв слово чоловік:
– Поженилися, коли мені 

було двадцять шість, Зіні – двад-
цять. З тих пір – п'ятдесят один 
рік. Судьба!  

Прошу подружжя розповісти 
про весілля.

– Почали гуляти в неділю, – 
розповіла Зінаїда Миколаївна. 
– Бо субота – робочий день. У 
понеділок народ похмелявся. У 
вівторок – кури. Гостей гуляло 

більше ста. Це було в листопа-
ді. А розписалися ми аж у січні. 
Йдемо якось повз сільраду, Толя 
й каже: «Давай розпишемося». 
І розписалися. За свідків взяли 
якихось дядьків, що трапилися 
в сільраді. Коли вже були вдома, 
прийшов мій батько: «Ви люди 
чи не люди? Розписалися – і на-
віть шампанського не випили». 
Я йому: «Па, це ж ми, а не ви, 
розписалися». Тоді батько зі-
брав могорич, пішов у сільраду. 
А ми невдовзі взяли мій весіль-
ний наряд, поїхали до мого бра-
та в город, його жінка повела нас 
у фотоательє. Там і сфотографу-
валися як молодята. Чому не по-
спішали розписуватися? Бо для 
нас це не мало ніякого значення.

– А будуватися коли почали? 
– продовжив допитуватися я.

– Толя привів мене до себе 

жити, а хата – стара, у бурю хо-
дором ходила, у дощ зі стелі 
капало, – пригадала Зінаїда Ми-
колаївна. – Як буря починалася, 
свекруха: «Зіно, закутуй Таню 
і йди на вулицю. Бо крокви так 
скриплять! Не приведи Госпо-
ди, завалиться хата». Таня – це 
наша дочка. На другий рік ми за-
клали фундамент ось цієї хати. 
Мій батько допомагав будувати. 
Так, хата добра. Та попробуй її 
тепер взимку нагріти!

Далі Анатолій Іванович по-
вернув розмову на тему куль-
тури. Розповів, що очолюваний 
ним хор не раз виступав на 

сценах районного та обласного 
рівнів, що 1994 року колективу 
присвоїли звання народного са-
модіяльного.

– Диплом вручав Сиченко, 
начальник обласного управління 
культури, – пам'ятає Стратійчук. 
– Він тоді сказав, що ми – молод-
ці.

Розповів Анатолій Іванович і 
про вокально-інструментальний 
ансамбль, який діяв у Грузькому:

– Наш ВІА був одним з най-
кращих в районі. Головним в ан-
самблі був Вова Чмихун, він на 
клавішних грав. А я співав. Ми 
часто на весіллях виступали. А 
весілля ті – по три дні, до третьої 
ночі. Скільки нам платили? 50 
карбованців на чотирьох. І гос-
тинця давали – літр горілки та 
харчів торбу.

Помітивши на видному місці 
в головній кімнаті Стратійчуково-
го будинку фото молодого чоло-
віка з баяном, я запитав, хто це. 
Господарі пояснили: онук Вла-
дислав, який проживає у Москві.

– Владик закінчив там акаде-
мію мистецтв, тепер в оркестрі 
солірує на баяні, – уточнив Ана-
толій Іванович. – Улітку приїздив 
до нас. Я його попросив зіграти 
щось на моєму баяні. Ох і гарно 
він вміє! Віртуоз!  

Перед тим, як попрощатися, 
я звернувся до Анатолія Івано-
вича з таким самим проханням. 
Господар охоче взяв інструмент, 
полилася музика. А коли баяніст 
ще й заспівав (то була «Пісня 
про рушник»), я зрозумів, що 
йому недарма радили вступати 
у консерваторію.  

Віктор КРУПСЬКИЙ   
На знімках: Анатолій Стратій-

чук сьогодні і в молодості.

«У нашому селі багато голосистих»

Про це писала «Зоря комунізму»
Щоб не боліли зуби  

Про Фелікса Кравченка, сто-
матолога Катеринівської амбула-
торії, розповіла районна газета 
за 13 січня 1976 року: «Кожного 
дня на прийом до нього запису-
ється чимало людей. І дорослі, і 
діти кажуть, що в руках Фелікса 
Григоровича навіть бормашина 
не страшна». 

Як вмілого спеціаліста оха-
рактеризовано у замітці і Віктора 
Гудінова, який працював у тому 
ж медзакладі зубним техніком.  
Зазначається: «Протези Віктор 
Савелійович виготовляє на міс-
ці, людям не доводиться їхати 
в Кіровоград». Повідомляється, 
що Кравченко і Гудінов не лише 
вели прийом у закладі, а й бува-
ли на дільницях рудника, у шко-
лі, де роз'яснювали, як слід до-
глядати за зубами. 

Автор цієї замітки – В. Дука, 

інженер з техніки безпеки рудни-
ка вогнетривких глин.

Хто – в Кремлі,  
а хто – на екскаваторі

У районці за 24 лютого 1976 
року опубліковано статтю «Звіту-
ватиме Петро Іванович», її автор 
– П. Громов, комуніст з рудника 
вогнетривких глин. Ідеться про 
Петра Трибоя, машиніста екс-
каватора, що очолювана ним 
бригада виконала квартальне 
завдання на 120,6 процента. Під-
креслюється, що Петро Іванович  
– комуніст, наставник молодих 
робітників (Миколи Гришина, Ві-
ктора Голубця, Миколи Савочкі-
на). 

Повідомляється і про початок 
XXV з'їзду КПРС. Зазначається, 
що «Петро Іванович в цей день 
буде за важелями ексакаватора, 
сотні тонн видобутої глини бу-
дуть його звітом перед партією».    

18 грудня Верховна Рада 
України проголосувала за зміни 
та ухвалила закон №8584 «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)». 
У новому документі з’явилося 
визначення поняття «булінг». 
Це діяння учасників освітньо-
го процесу, які полягають у 
психологічному, фізичному, 
економічному, сексуальному 
насильстві, зокрема із засто-
суванням засобів електро-
нних комунікацій, що вчиня-
ються стосовно малолітньої 
чи неповнолітньої особи або 
такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, 
внаслідок чого могла бути чи 
була заподіяна шкода психічно-
му або фізичному здоров’ю по-
терпілого.

Відтепер за булінг карати-

муть штрафом у розмірі від 50 
до 100 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або гро-
мадськими роботами на строк 

від двадцяти до сорока годин. 
Водночас, якщо цькування вчи-
нене групою осіб або повторно 
протягом року після накладен-
ня адміністративного стягнен-
ня, то штраф становитиме від 
100 до 200 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або 
громадські роботи на строк від 
сорока до шістдесяти годин.

Покарання не уникнуть і 
особи віком 14-16 років, що 
вчинили булінг. На їхніх бать-
ків чи опікунів буде накладено 
штраф від 50 до 100 неопо-
датковуваних мінімумів дохо-
дів громадян чи громадські 
роботи на строк від двадцяти 
до сорока годин.

У разі якщо керівник освіт-
нього закладу (школи, гімназії 
тощо) не повідомить у полі-
цію про факти булінгу – це так 
само каратиметься штрафом 

або виправними роботами з від-
рахуванням до 20% заробітку.

Документ набирає чинності 
з дня, наступного за днем його 
опублікування. Тепер його має 
затвердити Президент Петро 
Порошенко.

За цькування у школі каратимуть



На жаль, взимку без падінь і 
травм не обходиться. Особливо 
недобре, якщо травмується су-
глоб. Як розпізнати таку травму 
і що потрібно робити?

Основні симптоми пошко-
дження суглоба – це біль і на-
бряк. Можливі крововиливи і 
зниження рухливості. Разом з 
тим, при переломах і розриві 
зв'язок може виникати надмір-
на рухливість у ділянці суглоба. 
При переломі зі зміщенням, 
розриві зв'язок або вивиху 
обриси пошкодженого суглоба 
зовні деформуються.

Для розтягнення зв'язок 
характерні: біль, набряк, поси-
ніння, слабка рухливість через 
біль. Вивих – це коли головка 
кістки виходить з ямки суглоба. 
Це відбувається при розриві або 
розтягуванні суглобової сумки. 
Основні симптоми – різкий біль, 
набряк і обмежена рухливість.

Якщо зламана кістка, то ви-

никає набряк, кінцівка дефор-
мується, і це супроводжується 
вираженим болем.

Для уточнення діагнозу слід 
звернутися до травмпункту. 

Профілактика травм
► Важливо вміти правильно 

падати. Не потрібно виставляти 
пряму руку, а також намагайте-
ся не нахилятися назад, якщо 

відчуваєте втрату координації.  
► Як утримати рівновагу при 
спуску з гори? Чим крутіший 
схил, тим сильніше потрібно на-
хилитися вперед і зігнути ноги. 

Якщо на вулиці слизько, 
не поспішайте, крокуй-
те повільно, підтюпцем, 
на трохи зігнутих ногах 
і злегка подаючи корпус 
вперед. Руки тримайте 
вільними – не закладай-
те їх у кишені і нама-
гайтеся обходитися без 
пакетів. У разі падіння 
кидайте сумку! Допома-
гайте собі руками втри-
мати рівновагу.

► Якщо втриматися 
не вийшло, в жодному 
разі не виставляйте лікті 

або прямі руки. Напружте тіло, 
втягніть шию, притисніть лікті, 
випряміть спину, зігніть ноги і 
падайте на бік.

► Якщо ж ви падаєте прямо 

на спину, то притисніть підборід-
дя до грудей і широко розкинь-
те руки. Це дозволить вберег-
ти потилицю і лікті. ► Якщо ви 
посковзнулися на сходах – за-
хищайте руками голову. І нама-
гайтеся ніколи не падати на сід-
ниці – для молодих це загрожує 
переломом куприка, для літніх 
– переломом шийки стегна.

Перша допомога  
     при травмі суглоба
● потрібно забезпечити не-

рухомість пошкодженої ділянки 
за допомогою м'якої фіксуючої 
пов'язки;

● прикласти холод;
● акуратно доставити потер-

пілого в травмпункт;
● у жодному разі не можна 

користуватися розігріваючими 
мазями – тільки холод і спокій.

У подальшому при травмах 
використовуються зовнішні за-
соби для усунення набряку, 
зняття болю і запалення. 

Готуємо на Новий рік
Італійський пиріг 

Тісто:2 яєчних жовтки, 100 
г цукрової пудри, 1 ст. л. цедри 
лимона, 100 г охолодженого 
вершкового масла, 200 г бо-
рошна, дрібка солі. Крем: 4 яєч-
них жовтки, 40 г кукурудзяного 
крохмалю, 130 г цукру, 500 мл 
молока, 100 г кедрових горіхів, 
1 ст. л. цедри лимона.

Усі інгредієнти для тіста по-
дрібнити до стану мокрої крих-
ти (найзручніше – в кухонному 
комбайні). Зібрати тісто у щіль-
ну кулю, загорнути у плівку і 
покласти в холодильник на 30 
хв. Далі 2/3 тіста розкачати в 
пласт і викласти в круглу фор-
му з низькими бортиками (24 см 
в діаметрі – ідеальний варіант), 
попередньо змастивши її верш-
ковим маслом і присипавши бо-
рошном. Наколоти корж видел-
кою, а тісто, що залишилося, у 
плівці покласти в холодильник. 
Верх тіста у формі застелити 
фольгою або пергаментом, за-
повнити сухою квасолею або 
іншим обважнення і випікати 
при 190° С 15 хв. Для крему у 
молоко додати зрізану цедру 
половини лимона і поставити 
закипати. В окремому посуді 
збити жовтки з цукром, додати 
крохмаль і ретельно переміша-
ти, щоб не було грудочок. З ка-
струлі з молоком витягти цедру, 
1 ополоник гарячого молока до-
дати в яєчну суміш і акуратно 
розмішати, щоб яйця не згор-
нулися. Додати яєчну суміш в 
каструлю з молоком і варити 
крем на середньому вогні до 
загусання, помішуючи. У гото-
вий охолоджений крем додати 
кедрові горішки (1 ст. л. зали-
шити для прикрашання), пере-
мішати і розподілити крем по 
випеченому коржу. Верх пирога 
прикрасити фігурною решіткою 
із тіста, що залишилося. При-
сипати горішками. Випікати 20 
хв. впри 180°С. Готовий пиріг 
охолодити і дістати з форми. 
Щоб було легше витягти пиріг 

з форми, можна перед випікан-
ням коржа застелити форму 
пергаментним папером, а потім 
– витягти разом з папером, по-
тягнувши за краї. Подавати пи-
ріг охолодженим, присипавши 
цукровою пудрою.

Салата з буряком 
    і яловичиною  

400 г відвареної яловичини, 
5-6 картоплин, 1 буряк, 300  г 
моркви по-корейськи, 100 г зе-
леного горошку, яблуко, 3 яйця, 
майонез, 1 ч. л. хрону, зелень. 

Овочі і яйця відварити. На-
терти овочі, яблуко і яйця на 
дрібній тертці. Яловичину на-
різати смужками і викласти на 
велику тарілку. Змастити м'ясо 
хроном і майонезом, посипа-
ти консервованим горошком. 
Решту інгредієнтів викласти 
поверх яловичини у такому по-
рядку: картопля, морква, яйця 
і буряк. Кожен шар змащувати 
майонезом. Прикрасити салат 
зеленню і дати просочитися 
протягом 30 хвилин.
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Щоденний прогноз за місячним календарем

21 грудня – не піддавайтеся 
можливим перепадам настрою. 
Сприятливий час для комерцій-
них справ. Але все слід добре 
обдумати і спланувати. Хвороби, 
що почалися в цей день, потре-
бують комплексного лікування. 
Краще утриматися від вживання 
спиртного та куріння.            

22 грудня – час боротьби з 
власними поганими звичками. 
Несприятливо починати нові 
справи і проводити важливі за-

ходи. Варто більше уваги приді-
ляти кар'єрі, навчанню. Стере-
жіться негативних енергетичних 
впливів. Можна починати дієти.

23 грудня – день важливих 
рішень, звітів і планів. Сприят-
ливий для поїздок і подорожей. 
День духовної любові, усвідом-
лення якої подарує радість і 
щастя. Самонавіювання допо-
може зробити установки на май-
бутнє. 

24 грудня – день несе світ-
лу енергетику, творче осяяння і 
надію. Підходить для активного 

відпочинку. Хороший день для 
нових знайомств. Великий шанс 
захворіти у тих, хто живе на межі 
перевтоми і стресу. 

25 грудня – будьте розсуд-
ливими і стриманими у будь-
якій ситуації. Сприятливий день 
для роботи над собою, бороть-
би з недоліками і комплексами. 
Сьогодні краще відмовитися від 
солоної і гострої їжі, щоб не пе-
ревантажувати нирки. Можливе 
загострення алергічних захво-
рювань. 

26 грудня – будьте обереж-

ні з новими ідеями і проектами. 
Прекрасний день для творчості. 
Краще відпочити від будь-яких 
турбот, підбити підсумки, склас-
ти плани на майбутнє, зайняти-
ся господарськими справами. 
Добре починати дієти і фізичні 
тренування.

27 грудня – усе розпочате 
матиме успіх, якщо ви впевнені в 
собі і своїй справі. День вдалий 
для того, щоб прийняти важливе 
рішення і зробити правильний 
вибір. Бережіть печінку, не зло-
вживайте алкоголем.

Ваше здоров'я

Якими листівками вітали 
з Новим роком століття тому 

Чого тільки не колекціонує 
відомий кропивницький колек-
ціонер Юрій Тютюшкін – і пивні 
етикетки, і навіть цеглу з клей-
мами, та найбільше він відомий 
серед колег-філокартистів збір-
ками поштівок. Особливо вида-
них наприкінці дев'ятнадцятого 
– на початку двадцятого століть. 
Багато з них присвячені тодіш-
ньому Єлисаветграду. Вони да-
ють уяву, яким було це місто, як 
розвивався в ньому транспорт 
тощо. Захоплює висока якість 
поштівок.

– Поштові листівки друкува-
лися переважно в Німеччині та 
Франції, – пояснює Юрій Воло-
димирович. – Там друкарська 
справа була дуже розвинена. 

За його словами, попит на по-
штівки диктувався тогочасними 
традиціями. Найкращим спосо-
бом послати вісточку про себе, 
вже не кажучи про привітання 
зі святом, були саме поштівки. 
А оскільки вони нагадували со-
бою кольорові картинки, то їх не 
поспішали позбуватися. Неначе 
знали, що колись за ними полю-
ватимуть колекціонери.

Є в зібранні Юрія Тютюшкі-
на й листівки, які виготовлялися 
як звичайні фотографії. Старші 
люди можуть засвідчити, що такі 

листівки продавали інваліди в 
електричках, на автостанціях.

– У Радянському Союзі фа-
бричних поштових листівок 

бракувало, то до їх випуску до-
лучалися фотографи-аматори, 
– продовжує Юрій Володимиро-
вич. – Часто такі листівки виго-
товлялися на замовлення кон-
кретних осіб, тому на них можна 
побачити портрети, сімейні 
фото.

Оскільки зустріч із філокар-

тистом відбувалася незадовго 
до Нового року, поцікавився, чи 
є в його зібранні старі поштівки, 
присвячені цьому святу. 

– Звичайно, є, – каже. – З 
дитинства, завдяки листівкам, 
Новий рік у нас асоціювався з 
Дідом Морозом. Залежно від 
досягнень науки і техніки, він 
то їхав на санчатах, то летів на 
літаку і навіть на космічній ра-
кеті. Поштівки початку минулого 
століття були значно різноманіт-

нішими. На них не обов'язково 
зазначалася пора року – зима, 
могла бути зображена там і гі-
лочка бузку. Втім дивіться самі.

Він поклав пе-
реді мною чималий 
стос листівок різних 
не тільки за сюже-
том, а й за технікою 
друку, якою не мож-
на не захоплювати-
ся навіть сьогодні.

На закінчення 
розмови Юрій Воло-
димирович попро-
сив презентувати 
йому перший випуск 
«Нашої громади». 
Пояснив: колекціо-
нує перші випуски 
газет Кіровоградщи-
ни. 

– Мрію організувати виставку 
– хай люди побачать, який ви-
гляд мало те чи інше періодичне 
видання.

Колекціонер є колекціонер. 
Перший випуск нашої газети ми 
із задоволенням передали Юрію 
Володимировичу.

Валерій М'ЯТОВИЧ 

Щоб не травмуватися, падайте правильно


