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Носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ.
                                    Стаття 5 Конституції України

ГРОМАДА

Цього дня 2014 року 
під час Революції гідності 
на Інститутській вулиці у 
Києві силовики розстрі-
лювали протестувальни-
ків. Всього за день ста-
лося близько ста жертв, 
яких назвали Небесною 
Сотнею. О 22 годині Вер-
ховна Рада ухвалила по-
станову «Про засуджен-
ня застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних 
громадян України», чимало представників влади заявили про 
перехід на бік народу.  20 лютого став переломним днем у  Ре-
волюції гідності.

Цього ж дня Росія почала операцію із захоплення Криму, 
вона переросла в агресію на сході України.

В указі Президента, яким встановлено День Героїв  Небес-
ної Сотні, зазначається, що вони загинули, «захищаючи ідеали 
демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське 
майбутнє України».

Загинули, відстоюючи свободу
З 2015 року в Україні 20 лютого відзначається 

День Героїв Небесної Сотні

Олександр Філоненко:  
Головне – не риба  

Бібліотекам – бути!
Уряд затвердив Державні со-

ціальні нормативи забезпечен-
ня населення публічними біб- 
ліотеками. Мета розробки доку-
мента – визначення мінімальних 
потреб громадян на отримання 
бібліотечних послуг, що дозво-
лить зберегти мережу публічних 
бібліотек у сільській місцевості, 
забезпечити якісними бібліо-

течними послугами населення 
об’єднаних територіальних гро-
мад, у яких відсутні публічні біблі-
отеки. Нормативи передбачають 
обов’язковість відкриття та функ-
ціонування публічної бібліотеки 
на 500 – 800 чоловік зони обслу-
говування за умови, що відстань 
між бібліотеками не перевищува-
тиме 3 км. 

Спрощено порядок 
«будівельної амністії»

Набув чинності наказ Мінре-
гіону від 14.12.2018 № 342, яким 
затверджено зміни до Порядку 
проведення технічного обстежен-
ня і прийняття в експлуатацію 
об’єктів, збудованих без дозвіль-
них документів. Зміни спрямова-
ні на спрощення та прискорення 
процедури «будівельної амніс-
тії». Зокрема, з Порядку виклю-
чено інформацію про відповід-

ність місця розташування об’єкта 
будівництва вимогам державних 
будівельних норм. 

Також передбачено можли-
вість подання заяви про прийнят-
тя в експлуатацію самочинно 
збудованого об'єкта та всіх необ-
хідних документів через електро-
нну систему. Крім того, змінами 
вдосконалено форми відповід-
них документів.

З Олександром Якимовичем 
Філоненком я познайомився біля 
контори рудоуправління. Увагу 
до себе він привернув рибаль-
ською екіпіровкою та рибаль-
ським приладдям. Це й спонука-
ло завести з ним розмову.

– На риболовлю? – запитую.
– Та ні, вже з риболовлі, – від-

повідає спокійно-поблажливо, як 
і всі кремезні чоловіки.

– А щось піймали?
– Нічого. Жодного хвоста.
– Шкода.
– Та чого там шкода? Голо-

вне ж – не риба, а відпочинок. 
Півтори-дві години посидів на 
ставку, і вже кращий настрій.

Олександр Якимович – відо-
ма у Катеринівці особистість. 
Зараз він працює охоронцем, 
але всі тут знають його як бага-
торічного бульдозериста кар'єру. 
Тільки такі, як він, могли порати-
ся біля потужних машин. 

– Скільки років на бульдозері 
працював? – перепитує. – У бе-
резні було б сорок. І весь час на 
Обознівському кар'єрі. Ми його з 
нуля починали.

На запитання, коли йому кра-
ще працювалося, мій новий зна-
йомий ніяково здвигує плечами: 

– Не знаю. Не думав про це. 
Для нас, бульдозеристів, завжди 
робота була – чи то сніг іде, чи то 
дощ ллє й багнюка така, що ноги 
не витягнеш. 

– А риболовля яка більше 
подобається – зимова чи літня? 
– повертаюся до того, з чого по-
чиналася наша розмова. 

– Без різниці, – каже Олек-
сандр Якимович. 

– Як гадаєте, чому сьогодні 
без улову? 

– Нинішньої зими взагалі 
риба чомусь погано ловиться. 

– Може, трохи пізніше лови-
тиметься? 

– Та може. Зараз лід не той, 
що треба. То тануло, то замерза-
ло, і тепер він якийсь подвійний. 

– Який найбільший ваш зимо-
вий улов був? 

– А хто його важив? Років чо-
тири тому в Обознівці таких оку-

нів натягав!.. Окремі по кілогра-
му і більше були. Ото риба! 

Враховуючи, що в місцевих 
ставках справді водяться такі 
окуні, вірю, що Олександр Яки-
мович не перебільшує, як заве-
дено серед рибалок. На тому й 
розходимося.

Валерій М'ЯТОВИЧ

«Працюється нормально»
Більше півроку в ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» чекали 

на придбаний в Південно-Африканській республіці самоскид «Bell», 
необхідний для перевезення вогнетривкої глини з кар'єра на заліз-
ничну станцію. Довго долав він тисячі морських миль, і ось нарешті 
минулої п'ятниці розпочав свою 
«трудову біографію». За його кер-
мом – добре відомий не тільки на 
підприємстві, а й в усіх селах ОТГ 
(розвозив газету «Наша громада») 
водій мікроавтобуса Віктор Терен-
тьєв. Мріяв – бути водієм нового 
автомобіля «Bell», не випадково 
ж пройшов стажування на такому, 
придбаному раніше.

За кілька днів телефоную, щоб 
почути, як йому працюється на но-
вому місці, чи не підводить техніка. 
Віктор повідомляє, що  працюєть-
ся нормально й додає: машиною 
він задоволений – потужна, легка 
в управлінні. 

Сергій ЧОРНИЙ

З початку виборчої кампанії до 
поліції Кіровоградщини надійшло 
близько 60 повідомлень про мож-
ливі порушення виборчого законо-
давства. Як пояснили в управлінні 
превентивної діяльності поліції,  за 
26 фактами поліцейські склали про-
токоли про адміністративне правопо-
рушення. Більшість правопорушень 
стосуються дій, передбачених стат-
тею 212-13 КУпАП – «Виготовлення 
або розповсюдження друкованих ма-
теріалів передвиборної агітації, які 
не містять відомостей про установу, 
що здійснила друк, їх тираж, інфор-
мацію про осіб, відповідальних за ви-
пуск». За 12 фактами в ході перевір-
ки не встановлено наявності складу 
адміністративного правопорушення, 
ще за 15 повідомленнями перевірка 
триває.

Вибори–2019
Порушень не бракує

До 28 лютого триватиме при-
йом документів для участі в кон-
курсі на заміщення 26 вакант-
них посад в поліції області. Є 
можливість стати поліцейським 
ізолятору тимчасового триман-
ня, інспектором-черговим ізо-
лятору тимчасового тримання, 
поліцейським з логістики, обліку 

та зберігання речових доказів і 
озброєння, поліцейським сектору 
реагування патрульної поліції та 
ін. Для отримання додаткової ін-
формації щодо участі в конкурсі 
звертатися за телефонами: (050) 
383 99 96, (067) 523 10 90 та на 
е-адресу: nabir.police.kg@gmail.
com.

Поліції потрібні…

Подією минулого 
тижня в ліцеї «Нова 

школа» став чемпіонат 
з бейблейду – популяр-
ної гри  серед молодших 
школярів. Її назва похо-
дить від іграшки, схожої 
на традиційну японську 
дзигу. «Дитяча ініціати-
ва – це завжди круто, тож 
ми з радістю підтримали 
ідею п'ятикласника Арте-
ма Циби провести справ-
жній чемпіонат з чіткими 
правилами, незалежними 
експертами, турнірною 
таблицею», – написала у 
Фейсбуку директор ліцей 

Ольга Буряк. 
Закінчення на стор. 2

Чемпіони популярної гри

Тетяні Кухті, депутату сільської 
ради і прекрасній жінці, –  

з нагоди ювілею
Дорога Тетяно Олександрівно!

Багато теплих слів Ви почуєте 
сьогодні на свою адресу, і цілком їх 
заслужили. Заслужили своєю актив-
ною життєвою позицією, принциповіс-
тю,  мудрістю, людяністю, добротою. 
Ви  – незвичайна жінка: й справами 
громади переймаєтеся, і військовим, 
які тримають оборону на Донбасі, до-
помагаєте, і земляків, які опинилися 
в складних житейських ситуаціях, 
виручаєте, й про домашній затишок 
дбаєте.  

Бажаємо Вам та Вашій родині доброго здоров'я, щастя, благо-
получчя, удачі. Хай Вам усе вдається!  

Жителі Катеринівки
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Продовження. Початок у № 73

Як відомо, у разі незгоди з 
рішенням органу соцзахисту 
населення про відмову в жит-
ловій субсидії можна звернути-
ся до комісії при цьому органі, 
яка, можливо, перегляне його 
рішення. Про найпоширеніші 
причини відмови селянам у 
субсидіях  та про повноважен-
ня згаданих комісій «Нашій 
громаді» розповіла заступник 
директора департаменту со-
ціального захисту населення 
облдержадміністрації – началь-
ник управління сім'ї та соціаль-
них виплат Надія Кримська (по-
чаток – у попередньому номері 
газети).

– Як відомо, тепер при при-
значенні субсидії важливе міс-
це реєстрації. Але люди не за-
вжди реєструються за місцем 
проживання. Чи можна в таких 
випадках розраховувати на 
позитивне рішення комісії?   

– За загальним правилом, 
житлова субсидія призначається 
одному із членів домогосподар-

ства, які зареєстровані в житло-
вому приміщенні.

За рішенням комісії житлова 
субсидія може призначатися од-
ному із членів домогосподарства, 
які не зареєстровані в житловому 
приміщенні, але фактично про-
живають у ньому на підставі до-
говору найму (оренди) житла, 
або індивідуальним забудовни-
кам, будинки яких не прийняті 
в експлуатацію, у разі, коли їм 
нараховується плата за житло-
во-комунальні послуги. Також за 
рішенням комісії житлова субси-
дія може призначатися одному із 
членів домогосподарства, які не 
зареєстровані в житловому при-
міщенні (будинку), але фактично 
проживають у ньому без укла-
деного договору найму (оренди) 
житла, у разі, коли вони є вну-
трішньо переміщеними особами. 
У такому випадку склад домогос-
подарства декларується заявни-
ком під час звернення за призна-
ченням житлової субсидії.

– Часто дорослі діти про-
живають окремо від претен-
дента на субсидію (іноді – за 

кордоном), але зареєстровані 
в його житлі і не допомага-
ють йому.   Чи може комісія 
дійти за таких обставин ви-
сновку, що субсидію слід при-
значити?

– Житлову субсидію за рішен-
ням комісії не може бути призна-
чено у разі, коли у члена домогос-
подарства або у члена сім’ї особи 
із складу домогосподарства за 
інформацією ДФС, Пенсійного 
фонду України,  взагалі відсутні 
доходи, які враховуються під час 
призначення житлової субсидії, 
або нарахований середньомісяч-
ний сукупний дохід менший, ніж 

розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої на початок 
періоду, за який враховуються 
доходи для призначення житло-
вої субсидії, та/або ними або за 
них не сплачено єдиний внесок 
на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування 
у розмірі, не меншому від мі-
німального, сумарно протягом 
трьох місяців у періоді, за який 
враховуються доходи для при-
значення житлової субсидії (крім 
випадків, коли є заборгованість 
роботодавця із виплати заробіт-
ної плати та сплати єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування за 
цих осіб), і такі особи перебува-
ли за кордоном сукупно більше 
60 днів протягом періоду, за який 
враховуються доходи для при-
значення житлової субсидії (крім 
випадку, коли такі особи або інші 
члени домогосподарства нада-
ють соціальні послуги, перебува-
ють у місцях позбавлення волі, 
під домашнім арештом, перебу-
вають у складних життєвих об-
ставинах, викликаних тривалою 

хворобою, що підтверджується 
висновком лікарсько-консульта-
тивної комісії закладу охорони 
здоров’я встановленого зразка, 
є алко- або наркозалежними, що 
підтверджується висновком лі-
карсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров’я пер-
винного рівня на підставі довідки 
встановленого зразка закладу 
охорони здоров’я, що провадить 
діяльність з надання нарколо-
гічної допомоги населенню, в 
якому особа перебуває на дис-
пансерному обліку, а також якщо 
працездатні особи в період, за 
який враховуються доходи для 
призначення житлової субси-
дії, документально підтвердили 
шляхом надання легалізованих в 
Україні документів набуття стра-
хового стажу в інших країнах, з 
якими укладено договори про 
соціальне забезпечення, перелік 
яких розміщується на офіційно-
му веб-сайті Мінсоцполітики). До 
60-денного періоду перебування 
за кордоном не включаються дні 
службового відрядження, ліку-
вання або навчання за кордо-
ном, що підтверджується відпо-
відними документами.

Закінчення в наступному 
номері.

Комісія розбереться

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

Продовження. Початок у но-
мерах 51 (67), 52 (68), 2 (70), 4 
(72), 5 (73). 

Не хлібом єдиним
У шістдесятих – сімдесятих 

роках минулого століття Катери-
нівська школа вважалася однією 
з найкращих у районі, стояла в 
одному ряду із Созонівською, 
Соколівською  і Аджамською.

До найталановитіших,  най-
працьовитіших вчителів, з якими 
їй довелося працювати у Катери-
нівці, тодішня директор школи Т. 
Громова відносить Вадима Смо-
тренка,  Ольгу Унгурян, Миколу 
Бур'янова, Олену Цибульську, 
Надію Дудку, Віру Носовську, Га-
лину Мамалигу, Валентину Тка-
ченко.    

– Критерій якості вчитель-
ської роботи – рівень знань ді-
тей, – переконана Громова. –   А 
наші учні на олімпіадах займали 
перші місця. У тому числі – з ма-
тематики. Тоді багатьом нашим 
випускникам була б пряма доро-
га в інститути. Наші відмінники 
вступали в пед- й медучилище. 
Ті, що навчалися на «добре», 
ішли в технікуми. Трієчники 
–  теж. У ті часи вступити в тех-
нікум було непросто – на одне 
місце претендували декілька 
абітурієнтів. І з технікумів нам 
надсилали листи вдячності – за 
гарних вихованців.   

Про місцеве культурне жит-
тя 1970-х років розповіла Олена 
Горлова:  

– Актова зала будинку куль-
тури використовувалася і як кі-
нотеатр. Кіно показували чотири 
дні на тиждень. Мені, бібліоте-
карці БК, доводилося і білети на 
перегляд кінофільмів продавати. 
Сеанси починалися о шістнад-
цятій, вісімнадцятій, двадцятій. 
Зал завджи був майже повен. 
Кіно полюбилося і дітям, і до-
рослим. А ще на початку 1970-х 
років у БК був чудовий хор, його 
створив Василь Ніколенко, то-
дішній завідучий БК, прекрасний 
баяніст. Хор складався з жіночої 
і чоловічої груп. На жаль, проіс-
нував хор недовго, кілька років.  

За словами Горлової, най-
активнішими учасниками ху-
дожньої самодіяльності були 
Н.Черненко, Н. Дьяконова, Т. Ба-
рановська, В. Вінтенко, В. Буряк, 
В. Тімець,  Л. Ралко, Л. Варла-
віна, В. Правда, П. Рожицький, 
Б. Максютін, Т. Калабух, В. Ви-

шневський та родина Гребеню-
ків.

На початку 1980-х у Кате-
ринівці створили ВІА «Каолін». 
Розповідає його керівник Микола 
Гребенюк:

– Коли я навчався у восьмо-
му класі, батьки купили гітару. 
Грати на ній навчився самотуж-
ки. Нотну грамоту опанував пе-
ред армією завдячуючи Василю 
Леонтійовичу Ніколенку. Після 

армії я вступив в училище куль-
тури, що в Олександрії. На іспиті 
заспівав під гітару власний твір. 
Я тоді складав пісні, в основно-
му антивоєнні. Закінчивши учи-
лище, повернувся у Катеринівку, 
де влаштувався на роботу в БК. 
1981 року об'єднався з кілько-
ма самодіяльними музикантами 
у ВІА. Назвали його «Каолін», 
підкресливши таким чином при-
четність до гірничого підприєм-
ства. У першому складі ансамб-
лю були я, Олександр Ткаченко 
та Анатолій Желовніков. Я – на 
клавішних, Ткаченко – на гітарі, 
Ластовка – на бас-гітарі, Же-
ловніков – на барабанах. По-
тім ударником став Володимир 
Федоров. Я грав і на гітарі, а на 
клавішних  –  мій племінник Віта-
лій Волошин. Інструменти у нас 
були власні.

Хлопці, які зі мною грали в 
«Каоліні», були працівниками 
рудника. В основному ми збира-
лися на репетиції вечорами . У 

1980-х роках ми отримали пас-
порт гурту. Цей документ, засвід-
чений відділом культури рай-
виконкому, ідентифікував наш 
колектив як ВІА «Каолін». На 
мистецьких конкурсах районного 
рівня ми посідали призові місця. 
Виступали й за межами  району. 
Наприклад, давали концерт у 
П'ятихатках Дніпропетровської 
області.

 У 1968 році у Катеринівці 

відкрили дитсадок (з усіма зруч-
ностями!), побудований рудоу-
правлінням. У  «Зорі комунізму» 
за 25 травня 1969 року повідо-
мляється, що він належить до 
найкращих дошкільних закладів 
району.

Серед найкращих праців-
ників катеринівського дитсадка 
–  Д. Литвинова, Н. Ралко, Т. Гу-
брій, Н. Титова, С. Черненко, В. 
Гришина, Л. Черненко.

 У 1970-х у так званому робіт-
ничому селищі відкрили великий 
магазин, побуткомбінат.

1974 року в Катеринівці діль-
ничну лікарню реорганізували в 
амбулаторію.

– Нам сказали: невигідно  
утримувати стаціонарне відді-
лення, – розповіла Раїса Лас-
товка, ветеранка місцевої меди-
цини. Офіційно про причини цієї 
реорганізації повідомлено  в га-
зеті «Зорі комунізму» за 3 верес-
ня 1974 року. У статті за підпи-
сом «Я. Хейсон, головний лікар 

району», розповідається, що «не 
так давно здано в експлуатацію 
нове приміщення районної лі-
карні» і що «з метою підвищен-
ня якості медобслуговування 
населення Володимирівську і 
Катеринівську дільничні лікарні 
перетворені на лікувальні ам-
булаторії». Зазначається, що в 
цих амбулаторіях «працювати-
муть лікар-терапевт, стоматолог, 
фельдшер, акушерка».

Тим часом у Катеринівці 
бурхливо розвивався футбол.

– Наприкінці сімдесятих я 
саме починав  грати  за «Огне-
упор», – розповідає місцевий 
житель Юрій Ластовка. – Я тоді 
школярем був. Завдяки трене-
ру Григорію Івановичу Зайченку 
«Огнеупор» займав гарні позиції 
в районі. Найсильнішими супер-
никами були команди Бережин-
ки,  Созонівки і колгоспу «Росія» 
з Аджамки.

Григорій Іванович навчав нас 
чистій, без грубих прийомів, грі. 
І він не залучав  на змагання чу-
жинців – як тепер кажуть, легіо-
нерів. Хоча можливості залучи-
ти професіоналів з Кіровограда 
завжди  були. Брали ми участь 
і в обласних змаганнях. Конку-
ренція на такому рівні, звісно, – 
вища, ніж на районному. Для нас 
важливо було набратися досвіду 
гри із сильними суперниками. 
До найкращих команд району 
належав «Огнеупор» і у вісімде-
сяті роки.  Фінансова підтримка 
«Огнеупора» з боку рудника у 
сімдесяті – вісімдесяті роки була 
суттєвою. Якось підприємство 
навіть нагородило команду  тур-
поїздкою до Болгарії.   

Далі буде
Віктор КРУПСЬКИЙ

Варто знати
Як уберегти бджіл

Торік, за підрахунками фа-
хівців, в нашій області загину-
ла рекордна кількість бджіл. 
Причина – невчасне інформу-
вання фермерами власників 
пасік про застосування отру-
тохімікатів для боротьби із 
шкідниками сільгоспкультур. 
Найбільшої шкоди завдано 
бджільництву в Бобринецько-
му, Долинському, Добровелич-
ківському, Олександрійському 
та Олександрівському райо-
нах. Про це йшлося на нещо-
давньому засіданні обласної 
державної надзвичайної про-
тиепізоотичної комісії.

Аби не повторити сумний 
досвід минулого року, фахівці 
нагадують, що, обробляючи 
поля, сільгоспвиробники ма-
ють дотримуватися запобіжних 
заходів та враховувати низку 
факторів. Зокрема, не можна 
обробляти посіви отрутохімі-
катами, коли швидкість вітру 
перевищує 5 м/с, особливо – з 
використанням авіації. Забо-
роняється обробляти пести-
цидами сади, ягідники, поля в 
період цвітіння. Обробіток най-
краще проводити за відсутнос-
ті активного льоту бджіл, тобто 
в ранкові або вечірні години.

Законодавство зобов'язує 
фермерів не пізніше ніж за 3 
доби до застосування отруто-
хімікатів попередити про це 
бджолярів в радіусі 7–10 км. 
Пасічники теж повинні вживати 
запобіжних заходів: зареєстру-
вати пасіку за місцем її пере-
бування та повідомити про це 
фермерів у радіусі 10 км.

Важливою обставиною під 
час розгляду спорів, що вини-
кають у зв'язку із загибеллю 
бджіл, є реєстрація та паспор-
тизація пасік у районних дер-
жавних лікарнях ветеринарної 
медицини. Також, згідно з ви-
могами статті 13 Закону Украї-
ни «Про бджільництво», пасіка 
підлягає реєстрації за місцем 
проживання фізичної особи 
або за місцем знаходження 
юридичної особи, яка займа-
ється бджільництвом, у міс-
цевих державних адміністра-
ціях або сільських, селищних, 
міських радах. Без цього буде 
важко вимагати відшкодування 
збитків у разі отруєння бджіл.



Жителька Катеринівки Гали-
на Іванівна Пасічник сьогодні 
відзначає 81-річчя. Її  вітають 
рідня, друзі, бажають доброго 
здоров'я, щастя, довголіття. А 
за тиждень до того в гостях у Га-
лини Іванівни побував автор цих 
рядків, ми поговорили про мину-
ле й теперішнє.

– Ніхто з наших за ним не по-
бивався, – так відповіла співроз-
мовниця на запитання про те, як 
в Олексіївці, звідки вона родом, 
сприйняли смерть Сталіна. –  
Добре пам'ятаю це, у п'ятдесят 
третьому мені п'ятнадцять років 
було. У школі, звичайно, оголо-
сили, що помер великий чоловік, 
вождь народів. Але мати моя не 
плакала. Бо голодовку пережи-
ла. Тяжко їй було і після війни, 
батько ж із фронту не повернув-
ся.

– Після школи я одразу в 

колгоспі влаштувалася, 
– продовжила Галина 
Іванівна. – Працювала, 
як і всі, за паличку...

Жінка має на увазі 
експлуататорський по-
рядок оплати праці в 
колгоспах, який було 
запроваджено у 1930-х 
роках і який 
діяв аж до 

середини 1960-х. 
Він передбачав за-
рахування колгоспни-
кам трудоднів за ро-
боту різних категорій. 
Наприклад, колгосп-
никові, який виконав 
денну норму найпро-
стішої роботи, запи-
сували 0,5 трудодня. 
За роботу найвищої, 
дев'ятої, категорії записували 
4,5 трудодня. Вартість трудодня 
в колгоспах встановлювалася 
в кінці сільськогосподарського 
року, коли вартість продуктів і 
грошей, які залишилися в гос-
подарстві, ділили на число тру-
доднів усіх колгоспників за рік, 
і кожний колгоспник одержував 
відповідно до числа нарахо-
ваних трудоднів. До середини 
1950-х колгоспи розраховува-
лися з працівниками виключно 

сільгосппродукцією, потім їм до-
зволили платити грішми.   

 – Де я тільки не робила в 
колгоспі, – сказала Галина Па-
січник. – І коло свиней, і гній 
возила. І все – з піснями. Бо ми 
молоді були, здорові.  

– 1960 року вийшла заміж, 
– згадала вона далі. – За Олек-

сандра Пасічника. Він саме 
прийшов з армії, працював елек-
триком, по селу елекролінію про-
водив. Яка, питаєте, свайба була 
в нас? Прийшло гостей з двад-
цятеро. На столах – самогонка з 
буряка, капусняк. Гармоніст був 
свій, сільський.  Скільки подару-
вали нам? Уже й не пригадаю. 
Вкидали в банку по карбованцю, 
по два.  

Згодом я завагітніла пер-
шою дитиною. А діда, – Галина 

Іванівна має на увазі покійного 
чоловіка, йому на той час і трид-
цяти не було, – колгосп послав 
у Бобринець, на тракториста 
вчитися. Потім колгосп дав нам 
хату. Ми її перекрили і жили там, 
поки в 1964 році не перебралися 
в Катеринівку, бо дід на рудник 
працювати перейшов. Оцю хату 
ми самі збудували. Дід усе вмів 
робити руками, добрий майстер 
був. Працював у руднику і шофе-
ром, і трактористом, і на екска-
ваторі, заробляв добре. А я – в 
клубі рудника, прибиральницею. 
Чоловік і телевізори лагодив, 
сам навчився, спеціальні журна-
ли передплачував. Рік тому він 
помер. Внук Вова в нього вдав-
ся. Теж усе вміє.

Дітей у пенсіонерки Пасічник 
двоє, онуків – троє, правнуків – 
четверо. Усіма вона задоволена, 
за всіх непокоїться.

Тішить Галину Пасічник і те-
перішній вигляд Катеринівки.  

– Це все завдяки Кухті, – 
жінка має на увазі величезний 
внесок ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління», очолюваного 
Володимиром Кухтою, у благо-
устрій села. – І нас, пенсіонерів, 
він не обіжає. Дає доплату до 
пенсії, подарунки на свята.

 Віктор КРУПСЬКИЙ

Недалеко від мене, в ста-
рій Катеринівці, живе до-

бра жіночка. Язик не поверта-
ється назвати її бабцею. Вона 
– говірка, любить веселі свята, 
всілякі заходи, які проводяться 
в селі. Я навіть трішечки заздрю 
їй, бо вона ніколи ні на що не 
нарікає, не скаржиться, не пла-
че, не сидить біля хати, колиса-
ючи свої болячки. Чи, може, за 
усмішкою не видно сліз?

Любов Порфирівна народи-
лася в селі Панчевому Ново-
миргородського району. Доля їй, 
як і більшості жінок її покоління, 
випала нелегка. У 16 років по-
чала працювати. Разом зі своєю 
ланкою зустрічала схід сонця в 
полі. По 5 гектарів на кожну са-
пальницю припадало. Особливо 
тяжко було восени, коли дово-
дилося цілими днями очищати 
буряки, складені в кучугури. Під 
вечір вантажили їх у  машину і 
відправляли у Капітанівку, на цу-
кровий завод. І так – 12 років. Та 
були в дівчат і радощі. На роботу 
й з роботи йшли з піснею, час-
тенько й посеред лану затягува-
ли. Не мали дорогих парфумів, 
а пахли полем, грозовими доща-
ми, хлібом і молоком, коровами 
і коноплями, і неможливо було 
змити цей запах колгоспної ро-
боти.

Такою побачив Любу Мико-
ла Сажньов, коли повернувся 
з армії. Три роки вона чекала 
його. Високий, небагатослівний, 
красивий, роботящий. І з трак-
тором, і з комбайном – «на ти». 
Служив у НДР. Там і навчився 
толерантності, скромності. Сло-
вом, хлопець – хоч куди. На Різд-
во й весілля відгуляли. Через рік 
народився синочок, назвали Ми-
колкою.

Якось навесні 1967 року заві-
тав до них кум Микола Чельнік, 
житель Катеринівки.

– Чому тут сидите? – запи-
тав. – В колгоспі якір кинули? 
Їдьмо в Катеринівку! Там і робо-
та є, і квартири дають.

Тоді багато молодих чолові-
ків працювало на руднику вог-
нетривких глин у Катеринівці. 
Серед них – Микола Желовні-
ков, Володимир Голінко, Микола 

Чельнік. Отже, зібрали молодята 
нехитрі пожитки і перебралися в 
Катеринівку. Там купили хату і 
заходилися господарювати.

...Надворі – зимно. Гідромет-
центр пообіцяв хуртовину. А в 
хаті Любові Порфирівни – тепло 
і затишно. Я з насолодою вди-
хаю запах свіжого хліба.

– Сама печу, – пояснює гос-
подиня. – І хліб, і пиріжки.

На столі – розгорнута книжка 
«Тарзан» американського пись-
менника Едгара Райса Берроу-
за. Помітивши моє здивування, 
тітка Люба знову пояснює:

– Хтось вишиває, хтось в'яже, 
а я читаю. Он, бачте, скільки в 
мене книг. А телевізор не люб- 
лю. Сьогодні, правда, вмикала. 
А з екрана така вихолена Фе-
деріка Могеріні каже, що Україні 
таки потрібно підняти ціну на газ 
для населення. Розумна яка! Не-
хай розкаже, як  нам зиму пере-
зимувати! Я шість п'ятсот відда-
ла за машину дров. Не знаю, чи 
вистачить до весни.

  Сидимо за столом. Перегля-
даю сімейні фото. Ось – Любов 

Порфирівна з подругами. 25 ро-
ків з ними працювала санітаркою 
в облпсихлікарні. Ось – вона із 
сином Колею та донькою Валею. 
А ось – пожовкле від часу фото, 
на якому – гарний молодий чо-
ловік. Жінка дивиться на нього з 
ніжністю і любов'ю.

– Це – мій Коля, – каже.

– Любили? – обережно запи-
тую.

– І люблю.
У 55 років Любов Сажньова 

залишилася вдовою.

Женихи не минали двору,
Та образу несли від хати:
Ну, помер, ну, звичайно ж, горе,
Та даремно чого чекати?
Вік жіночий – коротка гілка,
Що прогавиш – не наздогнати.
А вона усміхалась гірко
І просила сватів із хати.

Чому ж не склалося? І знову 
Любов Порфирівна дивує мене 
відповіддю:

– Як там у пісні Ірини Білик: 
«Таких, як ти, не буває»? Він був 
добрим батьком, дідусем, ніж-
ним чоловіком, моєю опорою. А 

народився 8 березня. Два свята 
ми справляли в один день. Якось 
домовилися, що подарунків один 
одному не купуватимемо. Зран-
ку збиралися і їхали в місто, щоб 
купити спільний подарунок – чи 
телевізор, чи пральну машину, 
чи холодильник. Микола хотів, 
щоб у мене все було. А одного 

разу сталося так. Прокинулася 
раненько, щоб пролісків нарвати 
йому на день народження. Див-
люся, а біля мого ліжка в білій 
вазочці – проліски. Він ще рані-
ше прокинувся.

– Як вам живеться тепер? –  
запитую Любов Порфирівну.

– Живу для дітей і онуків. 
Вони, спасибі, мене не забува-
ють, часто відвідують. Торік, на 
81-ліття, першим приїхав Мак-
сим Забродоцький – чоловік 
моєї онуки Тетяни. Привіз у по-
дарунок качура і дві качки. Дуже 

гарного заводу. А 
яке свято мені 
влаштували діти 
у цей день! За-
мовили в місті 
кафе. Торт був 
метровий, я тако-
го раніш і не ба-
чила. Нещодав-
но дочка Валя 
приїздила, щоб 
забрати мене до 
себе. Казала: «У 
нас двоповер-
ховий будинок, 
виділимо тобі 
кімнату. Живи, 

відпочивай!» Я й погодилася. 
Два дні просиділа на другому по-
версі. Більше не змогла. Зібрала 
речі і – в Катеринівку. Люблю 
свою хату. Тут виросли діти. Тут 
жив мій Коля. Тут городець, двір. 
Сюди прилітають лелеки, вони 
звили гніздо біля моєї хати. Тут 
я вдома!

8 березня тітка Люба піде на 
кладовище, щоб покласти про-
ліски на Миколину могилу і ска-
зати: «Сумую, за тобою, любий».

   Любов МАЙСТРЕНКО

  P.S. З нагоди Дня святого 
Валентина ЗМІ традиційно роз-
повідають про романтичні історії 
за участі знаменитостей. Я теж 
захоплююся такими історіями 
– про кохання Володимира Ма-
яковського і Лілі Брік, Володими-
ра Висоцького і Марини Владі, 
Сальвадора Далі і Олени Дьяко-
нової. А невже наші  земляки – 
такі, як Любов і Микола, – не гідні 
нашої уваги?   
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Одна любов на все життя

 Були часи, коли  
працювала «за паличку»

Чемпіони 
популярної гри
Закінчення. Початок на стор. 1

Допомогли провести зма-
гання педагог-організатор 
А. Очкала та вчитель фізкуль-
тури С. Вітряченко. 

Узяти участь у змаганнях 
побажали 32 учні. До фіналу 
пробилися вісім з них. Завдя-
ки тому, що заключні змаган-
ня транслювалися на екрані 
телевізора, за ними змогли 
спостерігати учні і вчителі. 
Призерами першого чемпі-
онату з бейблейду стали: 
Назар Профатило – І місце, 
Олеся Бабій – ІІ місце, Мак-
сим Бондарець – ІІІ місце. 
Відділ освіти та спорту Кате-
ринівської сільської ради по-
дбав про подарунки для при-
зерів. «Якщо у вас є ідея, то 
ми її підтримаємо та разом 
реалізуємо», – написала на 
закінчення Ольга Буряк.

Ідеальна пара
15.02.2019 о 19.00 

Конкурсно-розважальна 
програма до Дня закоханих 

«Ідеальна пара – 2019».
Прийди і підтримай пари! 

Володимирівський 
сільський клуб



Який буряк лікує
Якщо мова йде про лікування 

буряком, то мають на увазі черво-
ний столовий буряк (той, з якого 
роблять вінегрет).
 Якщо хочете почистити 

кишечник – робіть салат із сиро-
го буряка з олією. Можна додати 
в нього подрібнені волоські горіхи 
або чорнослив.
 Для очищення товстого 

кишечника дуже добре викорис-
товувати салат «Мітла» зі свіжого 
буряка і свіжої капусти, заправле-
ний соняшниковою або маслино-
вою олією.

 Корисний тушкований бу-
ряк. Буряк натерти на тертці і туш-
кувати з рослинною олією 15–20 
хвилин на маленькому вогні. 
Можна додати цибулю.
 Буряковий відвар почис-

тить печінку. Зварили буряк – 
відвар не виливайте! Якщо його 
процідити, він буде хорошим се-
чогінним і проносним засобом. 
Буряковий відвар справляє цілю-

щу дію на печінку, чистить її, при 
цьому усі шкідливі речовини ви-
ходять природним шляхом.

Чорнослив збереже 
кістки

Чорнослив – чудовий профі-
лактичний засіб. Він допомагає 
уникнути переломів і розвитку ос-
теопорозу, пригнічує руйнування 
кісткової тканини і знижує її лам-
кість. Усього дві – три сушені сли-
ви на день допоможуть запобігти 
крихкості і ламкості кісток на довгі 
роки. Крім того, чорнослив можна 
додавати у безліч смачних страв!

Ліпома – доброякісна 
пухлина

Ліпома – це доброякісна пух-
лина, яка складається з жирових 
клітин. Найчастіше вона містить-
ся під шкірою. Пухлина легко ру-
хається і зазвичай не болить. 

На рак ліпома може перероди-
тися тільки в рідкісних випадках, 
коли жировик росте багато років, 
досягає дуже великих розмірів, 
часто травмується. Невеликі ліпо-
ми безпечні. Тим не менше, вар-

то звернутися до онколога. Зовні 
ліпома схожа на інші пухлини – і 
доброякісні, і злоякісні. 

Якщо ліпома не заважає, її 
можна не чіпати. Обов’язково 
видаляти треба болючі ліпоми і 
якщо вони швидко ростуть. По-
збутися жировика слід, якщо він 
росте біля суглоба, утруднює 
рухи або, розвиваючись поряд із 
судинами або нервами, стискає 
їх. 

Ні компреси, ні мазі не впо-
раються з ліпомою. Позбутися її 
можна, найчастіше, хірургічним 
шляхом. 

Перекис водню 
допоможе у побуті
Він допомагає при порізах і 

саднах, а також при догляді за до-
машніми улюбленцями і навіть в 
процесі прибирання. 

На кухні. Перекис допоможе 
знищити мікроби – сальмонели та 
бактерії, які з часом з'являються 
на обробних дошках і інших по-
верхнях. Прибираючи в кухні, 
обприскайте дошки спершу 3% 

перекисом водню, потім – столо-
вим оцтом, після чого промийте 
під проточною водою і просушіть. 
Робочий стіл протріть ганчіркою, 
змоченою перекисом. Додайте 50 
мл перекису в посудомийну ма-
шину (крім основного засобу) – і 
якість миття поліпшиться, а вими-
тий посуд заблищить.

У санвузлі. У ванній кімнаті 
перекис допоможе знищити цвіль. 
Візьміть 30 – 35% розчин, змішай-
те з водою в рівних пропорціях і 
з пульверизатора обприскайте 
поверхні, на яких з'явилася цвіль. 
Плями від іржі і патьоки протріть 
ганчіркою, змоченою в суміші пе-
рекису водню і нашатирного спир-
ту, узятих в рівних частинах. Для 
миття унітазу з'єднайте 2 л води, 
1 склянку перекису і 1 ст. л. амі-
аку, залийте всередину і опустіть 
кришку; потім почистіть щіткою. 
Час від часу стіни санвузла (якщо 

вони облицьовані плиткою або 
покриті водоемульсійною фар-
бою) обробляйте з пульвериза-
тора 3% перекисом водню, на-
грітим до 40 – 50 градусів.

У кімнаті. Для зволожен-
ня повітря розведіть в 4 – 5 л 
води 500 мл 3% розчину пере-
кису водню і використовуйте 
для розпилення за допомогою 
пульверизатора – така проце-
дура не тільки зволожить, а й 

освіжить повітря. 
Для кімнатних рослин 

приготуйте розчин з 1 л води і 25 – 
30 мл перекису і протирайте (або 
обприскуйте) ним листя. 

Готуємо вдома
Рисова запіканка 

з яблуками  
  2 яблука, 2 скл. відварено-

го рису, 1 ч. л. кориці, 4 ст. л. 
цукру, 3/4 скл. сметани. 

Яблука очистити і нарізати 
шматочками. Рис відварити до 
готовності. Рис і яблука укласти 
шарами у форму для запікання, 
рис повинен бути знизу і зверху. 
Кожен шар яблук посипати ко-
рицею і цукром (використати 
тільки половину цукру). Накри-
ти кришкою і запікати в розі-
грітій до 190°С духовці 35 хв. 
Збити сметану з цукром, що за-
лишився. Запіканку полити со-
лодкою сметаною і поставити в 
духовку ще на 10 хв. Запіканку 
можна подавати як теплою, так 
і холодною, прикрасивши яго-
дами або запеченими фрукта-
ми. 

Корисні цукерки 
з вівсянки 

1,5 скл. вівсянки, 40 г верш-
кового масла, по 1 ст. л. сме-
тани, меду і какао, ванільний 
цукор, по 2 ст. л. волоських го-
ріхів і родзинок, 1 ст. л. кураги.   

Масло розтопити, додати 
в нього вівсянку. Добре пере-
мішати, щоб вівсянка вся про-
сякла маслом. Потім додати 
сметану, мед, какао, ваніль і 
знову добре перемішати. Зали-
шити на 10–15 хв. Основа для 
цукерок готова. Курагу і родзин-
ки помити, залити окропом на 
2 хв. Воду злити, курагу наріза-
ти шматочками. Волоські горіхи 
порубати ножем. В основу для 
цукерок додати родзинки, ку-
рагу, горіхи. Добре вимішати. 
З отриманої маси сформувати 
кульки, кожну обваляти в какао. 
Перед подачею цукерки охоло-
дити в холодильнику 1–2 годи-
ни. В цукерки можна додавати 
чорнослив, сушену вишню, гар-
бузові цукати.    

Запіканка з картоплі
1 кг картоплі, 170 г твер-

дого сиру, 4 – 6 зубчиків час-
нику, 3 яйця, 1/2 скл. майонезу, 
сіль.

Сир натерти на крупній терт-
ці. Половину сиру змішати з 1 
збитим яйцем, а половину – з 
майонезом, подрібненим час-
ником та 2 яйцями. Картоплю 
також натерти на крупній тертці 
і змішати з майонезною масою. 
Посолити і викласти у форму. 
Зверху вилити суміш яєць із си-
ром. Запікати 40 – 45 хв. у духо-
вці при 180 – 190°С.
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Ваше здоров'я

Ідея обзавестиcя котом вини-
кла одразу після переїзду до Ка-
теринівки. Я і чоловік вирішили, 
що непогано було б, якби щодня 
нас зустрічав з роботи радісним 
мурчанням пухнастий клубочок, 
з яким можна було б гратися, 
який би горнувся вночі. Нам було 
байдуже – буде це породистий 
кіт чи звичайний дворовий, ми 
все одно його любили б. І така 
нагода трапилась. Більше двох 
років тому давня знайома пода-
рувала нам британця Тимофія, 
йому було три місяці. Як тільки 
Тьома переступив поріг нашої 
квартири, ми зрозуміли, що ви-
слів «не кіт живе з тобою, а ти з 
котом» – саме про нього.

Новій обстановці Тимофій не 
здивувався. Обійшовши кварти-
ру, він одразу виявив, де може 
почастуватися, а де справи-
ти природні потреби. Спочатку 
наша мрія про привітного кота 
розвіялася. Тімон, як ми часто 
його називаємо, дав зрозуміти, 
хто в домі хазяїн. Виявилося, він 
не терпить, щоб його брали на 
руки чи просто торкалися, коли 
він не хоче. Але згодом ми пере-
коналися, що Тимофій – розум-

ний кіт, який нас любить. Розпо-
вім про деякі його звички.

Як я вже зазначала, Ти- 
мофій не любить частих торкань 
до своєї величності, тому шукає 
найвіддаленіші місця для відпо-
чинку. Це може бути що завгод-
но: бойлер, підвіконня, навісна 
кухонна шафа, навіть верх від-
чиненого вікна.

Тимофій дуже любить свіжі 

огірки і помідори. Дізналися про 
це ми випадково, якось заради 
забави давши йому скуштувати 
помідора. Відтоді купуємо ці ово-
чі і взимку. А якось улітку привез-
ли додому ящик свіжих томатів і 
забули пригостити ними Тьому. 
Повернувшись з роботи, ми ви-
явили з десяток овочів розкида-
ними по кухні, кожен з них був 
надкушеним. Така вона, котяча 
помста за людську жадібність.

Які б іграшки ми не купували 
Тимофію – м’ячики чи пищалки, 
йому найбільше подобається 
«бюджетний варіант» – коробка 
з-під взуття. Вона йому служить і 
місцем для відпочинку, і засобом 
пересування по кімнаті, і укрит-
тям від нашої надмірної уваги.

При своєму складному харак-
тері наш кіт все ж не любить само-
тності. Це можна зрозуміти з його 
поведінки кожного ранку, коли 
збираємося на роботу. Тимо- 
фій тоді – сумний, ображений, 
забивається в куток і спостерігає 
за нашою метушнею, а потім і 
зовсім ховається з виду. Прий-

шовши з роботи, часто виявляє-
мо на підлозі речі, які наше диво 
викинуло з шафи. Буває, воно на 
них лежить. Тимофію потрібно, 
щоб хтось був удома. Готуєш їжу 
– він поряд у кухні, ідеш у спаль-
ню – він прийде за тобою, щоб 
вкластися поблизу.

А ось як Тимофій виявляє 
любов. Щоразу, коли з чоловіком 
відпочиваю перед телевізором, 
кіт вилазить на нас, лягає і по-
чинає муркотіти. Тоді ми його 
гладимо і чухаємо за вушком. Це 
триває не більше хвилини. Далі 
Тімон різко піднімається і дає на-
втьоки.

А ще Тимофій має звичку 
довго сидіти на підвіконні і спо-
стерігати за тим, що діється на- 
дворі. Коли прилітають голуби, 
стає на задні лапи, як бабак, і 
нявкає до них.

Вікторія БІБІК
Від редакції. Звісно ж, ба-

гатьом читачам нашої газети 
теж є що розповісти про своїх 
котів, собак, інших домашніх 
улюбленців. Поділіться історія-
ми про них з усіма! Телефонуй-
те нам за номером 050 9462677.

Наш Тимофій полюбляє помідори17 лютого – 
День кота


