
Наша
№ 9 (77)

П'ЯТНИЦЯ,        
7 березня ’19  

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

ГРОМАДА

Про те, що Шевченко у дитинстві 
побував в нашому краї, відомо кожно-
му, хто бодай трохи цікавиться місце-
вою історією. Про цей факт нагадує і 
стела у Володимирівці, на якій викар-
бувано: «На честь перебування Тараса 
Григоровича Шевченка з батьком в сте-
пах Кіровоградщини». Там же – цита-
та з Шевченкової повісті «Наймичка»: 
«Степь и все степь. Наконец мы оста-
новились ночевать в Дидовой Балке». 

Утім, на думку дослідників біографії 
Шевченка, правильніше було б встано-
вити цю стелу не у Володимирівці, а в 
сусідній з нею Олександрівці (колись 
–  Балєєве), де й починається річечка, 
яку називають Дідовою Балкою. Та чи-
новники, визначаючи у 1989 році місце для пам’ятника, вирішили, 
що в Олександрівці йому – не місце, бо туди немає дороги, а про-
кладати її – дорого. 

Володимирівці, ясна річ, не ображаються на владу за те, що 
встановила пам’ятник в їхньому селі. 9 березня, в день народжен-
ня Кобзаря, вони знову покладуть до нього квіти. 

На честь Тараса  

Смітиш – плати
Українців штрафуватимуть за 

викинуте повз урни сміття. Відпо-
відний законопроект зареєстро-
вано у Верховній Раді. У пояс-
нювальній записці зазначено, що 
в Кодексі про адмінпорушення 
немає окремої статті, яка б пе-
редбачала відповідальність за 
викидання сміття в недозволено-
му місці. Доповнення встановить 

адміністративну відповідальність 
за викидання будь-яких відходів 
повз урни, контейнери або інші 
ємкості  для збору, утилізації чи 
переробки сміття. За такі дії  на-
кладатиметься штраф в розмірі 
від 20 до 50 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 
340 грн до 850 грн).

Шановні жінки нашої громади!
У Міжнародний жіночий день ба-

жаю вам міцного здоров’я, нев’янучої 
краси, сімейного щастя, щирого ко-
хання та здійснення задумів.

Хай завжди в серці буде весна, хай 
ласкаві промені зігрівають душу, а 
чоловіки завжди оберігають, ціну-
ють і люблять вас!

Зі святом!
З повагою Т. Забродська, 

секретар 
Катеринівської сільської ради                                               

В останній день 
зими  група піротехніч-
них робіт ДСНС в об-
ласті знешкодила на 
підривному майдан-
чику два боєприпаси 
часів Другої світової 
війни. Небезпечні зна-
хідки були виявлені 
поблизу Володимирів-
ки та поблизу дачного 
кооперативу «Аграр-
ник». Прес-служба ві-

домства закликає жи-
телів Кропивницького 
району, на території 
якого в роки минулої 
війни проходили за-
пеклі бої і де час від 
часу виявляються ар-
тснаряди та міни, бути 
обачними, не торкати-
ся небезпечних зна-
хідок та повідомля-
ти про них поліцію і 
ДСНС.

Небезпечна знахідка

Президент на Кіровоградщині 
Минулого тижня нашу об-

ласть відвідав Президент Украї-
ни Петро Порошенко. Він зустрів-
ся з жителями Кропивницького та 
Олександрії. Виступаючи на засі-
данні Ради регіонального розви-
тку в Кропивницькому, відзначив 
як найуспішніші за останніх п'ять 
років реформи в системі охоро-
ни здоров'я та з децентралізації. 
Президент пообіцяв, що вже най-
ближчим часом українці відчують 
результат реформ і в інших галу-
зях. Зокрема, буде ліквідовано 
розрив між багатими і бідними 
шляхом підвищення рівня опла-

ти пра-
ці тощо. 
Для ди-
намічного 
розвитку 
економі -
ки краю 
він пора-
див біль-
ше уваги 

приділяти переробці сільськогос-
подарської продукції, для чого бу-
дувати в кожному районі сучасні 
підприємства, а також активніше 
займатися «зеленою» енергети-
кою, туризмом та ІТ-сферою.

Бережинка дозріла
П'ять годин тривало гро-

мадське обговорення питання 
про можливість приєднання Бе-
режинки до Первозванівської 
об'єднаної територіальної грома-
ди. Зрештою, більшістю голосів 

було прийнято позитивне рішен-
ня. Тепер все залежить від того, 
як поставляться до намірів су-
сідів депутати Первозванівської 
сільської ради.

Використають сонце
Дмитрівська ОТГ (Знам'ян- 

ський район) планує поступовий 
перехід на використання соняч-
ної енергії для різних сфер жит-
тя громади. Загальна вартість 
проекту – майже 4,7 мільйона 
гривень. Фінансуватиметься про-
ект з різних джерел: місцевого й 
державного бюджетів, при цьо-

му передбачено і залучення ін-
вестиційно-технічної підтримки 
програм-партнерів та місцевого 
бізнесу. Все це стало можливим 
завдяки змінам, внесеним до Бю-
джетного кодексу, які передбача-
ють запровадження в Україні се-
редньострокового (на три роки) 
бюджетного планування.

Відключать електрику  
Кіровоградський РЕМ повідомляє, що у зв’язку з техобслуго-

вуванням обладнання 18 березня не подаватиметься електро-
енергія у село Могутнє, 19 березня – на вулиці Вишневу, Садову 
та Шевченка села Володимирівки, 20 березня –  на вулиці Миру, 
Садову та Шкільну села Могутнього та на вулиці Вишневу, Садову 
і Шевченка села Володимирівки, 21 березня – на вулиці Бехтерє-
ва, Туркенича, Вишневу, Калинову й у провулок Бехтерєва селища 
Нового, 25, 27 та 29 березня – на вулицю Польову села Обознівки.

Зі святом, любі жінки!

Любі жінки!
Сердечно вітаємо вас з чудо-

вим святом – Міжнародним жіночим 
днем. 

Своїми чарівністю та ніжністю 
ви прикрашаєте світ, наповнюєте 
його добром і теплом. Своїми інте-
лектом і наполегливістю робите 
його справедливим. 

Ви і вдома підтримуєте зати-
шок, і на роботі встигаєте, і громадські спра-
ви вам по плечу. Захоплюємося вами! 

Бажаємо вам і вашим родинам здоров’я, 
щастя, любові, добробуту. Хай і надалі ваши-

ми талантами і працею примножуються сла-
ва і краса України! Нехай вам усе вдається! 

Працівники ПАТ «Кіровоградське  
рудоуправління»

Поки політики час від часу 
дискутують, чи повинне бути  
8 Березня вихідним днем, пере-
важна більшість українських чо-
ловіків використовує свято, щоб 
укотре засвідчити свою повагу 
і любов до матері, до дружини, 
до дочки, внучки, до всього жі-
ноцтва. Кожен з них робить це 
по-своєму, залежно від того,  на-
скільки вистачає власних мож-
ливостей і фантазії.

До свята готуються і в ліцеї 
«Нова школа». Як розповіла 
його директор Ольга Буряк, у 
цей день хлопці вітають вчите-
лів, технічних працівниць, одно-
класниць, і не обов'язково ку-
пують квіти чи подарунки, часто 
виготовляють щось своїми рука-
ми – листівки, найрізноманітніші 
поробки. Особливо цим відзна-
чаються учні молодших класів, 
адже хочуть порадувати своїх 
мам та бабусь. І це так в кож-

ному корпусі ліцею. А вихованці 
Катеринівського ще й влаштову-
ють після уроків концерт, на який 
запрошують, окрім вчителів, тех- 
працівниць й інших жінок села, 
рідних. І ведучими, і головними 
виконавцями більшості номерів 
виступають хлопці.

– Для нас важливо, що діти 

змалечку привчаються поважати 
жінку, – каже Ольга Борисівна. – 
Тому ми й підтримуємо їхню іні-
ціативу.

На запитання, яке із жіночого 
свята запам'яталося їй надовго, 
директор, мить поміркувавши, 
відповіла, що таких було чима-
ло, оскільки чоловік із сином  за-
вжди приємно дивують її вось-
мого березня. Та все ж назвала 
два з них – коли чоловік підніс 

уранці  їй щойно розквітлий про-
лісок, висаджений у покритий 
лаком старий пеньок, і коли вони 
в заметіль пробивалися маши-
ною із селища Нового в Катери-
нівку, щоб привітати її маму. 

Про своє долання заметів 
на жіноче свято розповіла й 
жителька Катеринівки Вікторія 
Харченко, з якою зустрівся в 
місцевому будинку культури (до-
помагала готуватися до свята). 
Було їй тоді років вісім. 

Закінчення на стор. 4

Таке не забувається

Гарний ювілей
Ювілеї бувають різні й не всім їм ми ра-

діємо. Але якщо ти працюєш на підприєм-
стві не один десяток років, в тебе є підста-
ви пишатися цим фактом. 

Головний бухгалтер ПАТ «Кіровоград-
ське рудоуправління Катерина Кучеренко на 

початку нинішнього місяця відзначила саме 
такий ювілей – 40-річчя роботи на одному під-

приємстві. Починала бухгалтером транспортного 
відділу, потім працювала старшим бухгалтером відділу капі-
тального будівництва, на нинішній посаді – з 2011 року. Побажає-
мо їй міцного здоров'я та успіхів на благо рідного колективу і всієї 
України!
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«Ми трудилися з ентузіазмом!»
З історії катеринівських каолінових копалень

Продовження. Початок у 
номерах 51 (67), 52 (68), 2 (70),  
4 (72) – 8 (76). 

Революції 
третього тисячоліття  
В Україні найяскравішою  по-

дією початку XXI століття стала 
Помаранчева революція (лис-
топад – грудень 2004 року), на-
звана так за кольором символі-
ки Віктора Ющенка, який тоді 
балотувався у президенти. По-
штовхом до революції стали ін-
формаційна блокада, яку в ході 
виборчої кампанії організувала 
влада стосовно Віктора Ющен-
ка і його команди, та масові 
фальсифікації, вчинені владою 
при встановленні результатів 
голосування на користь Віктора 
Януковича – головного супер-
ника Ющенка. Брав участь у По-
маранчевій революції і Володи-
мир Гончар – житель Обознівки, 
якого катеринівці вважають за 
свого. Революція завершила-
ся перемогою демократії – за 
результатами повторного голо-
сування, проведеного 26 грудня 
2004 року на підставі рішення 
Верховного Суду, Віктор Юшен-
ко став Президентом.  

Брав Володимир Гончар 
участь і в Революції гідності 
(листопад 2013 року – лютий 
2014-го).

– Я їздив у Київ тричі, кож-
ного разу був там п'ять днів. 
Пам'ятаю, як складно було ви-
їхати з Кіровограда, – розповів 
він. – Міліція під різними приво-
дами зупиняла наші автобуси, а 
то й кидала під колеса «їжаки». 
У Києві ж проблем з місцем про-
живання не виникало. Першого 
разу нам віддав свій готельний 
номер один з народних депута-
тів, потім ми мешкали удома в 
киян, в гуртожитку. Нас підтри-
мували багато людей, в тому 
числі з Кіровограда. Наприклад, 
я звернувся до знайомих торгов-
ців з Колгоспного ринку, і вони 
зібрали для нас понад півтонни 
сала, п'ятнадцять тисяч гривень.

Також Володимир Гончар зга-
дав, що був знайомий з Віктором 
Чміленком – фермером з Кірово-
градщини, убитим на Майдані.

Дехто плакав 
за БєлАЗами

ВАТ «Кіровоградське рудо-
управління» увійшло в нове 
тисячоліття потужнішим підпри-
ємством, ніж було до розпаду 

СРСР. Триває співробітництво як 
з металургійними підприємства-
ми, так і тими, які виготовляють 
цемент, кераміку.    

У 2007 – 2008 роках катери-
нівські гірники проводять повне 
технічне переоснащення – старі 
екскаватори й самоскиди замі-
нили новітніми імпортними. Це 
дозволило суттєво збільшити 
обсяги видобутку корисних копа-
лин. Нині ПАТ «Кіровоградське 
рудоуправління» – флагман се-
ред підприємств, які входили в 
об'єднання «Укровогнетрив».

– Ще наприкінці дев’яностих  
я задумався над питанням про 
технічну модернізацію, бо БєлА-
Зи регулярно виходили з ладу, 

– розповідає Володимир Кухта, 
генеральний директор ПАТ «Кі-
ровоградське рудоуправління». 
– А на початку двотисячних до 
нас зачастили представники 
світових машинобудівних ліде-
рів, в тому числі «Caterpillar» 
та «Комаtsu», які пропонували 
свої машини. Якось я запропо-
нував співробітникам підрахува-
ти, коли окупиться нова техніка, 
яку придбаємо, узявши кредит в 
банку. Не всім спеціалістам ця 
ідея сподобалася. У нас звикли 
були до БєлАЗів, до велетен-
ських крокуючих екскаваторів, 
до колісного екскаватора, теж 
гігантського – вагою двісті тонн. 
І раптом – ідея перейти на со-
рокатонні екскаватори. Мені 
казали: це ж кредити, навіщо 
воно треба, якось обійдемося, 
працюватимемо потихеньку, як 
і працювали. Але рішення про 
модернізацію ми все ж ухвали-
ли. Це було 2007 року. Коли Бє-
лАЗи, продані нами, вивозили 
звідси, дехто плакав. А тепер 
спитай будь-кого з наших спеці-

алістів, що він думає з приводу 

модернізації, розпочатої десять 
років тому! Він гордо розповість 
про успіхи, яких досягли завдяки 
новій техніці. Я й тепер, буває, 
питаю жартома у співробітників, 
чи не шкодують за БєлАЗами, чи 
не погарячкували ми, замінивши 
їх на «Комаtsu». Та й цю техніку 
уже треба міняти, ресурс її за-
кінчується. І знову чую: нікуди 
поспішати, нехай машини ще 
попрацюють. Але техніка – це 
далеко не все. Коли у 2008 році 
внаслідок технічного переосна-
щення у нас пішли справи кра-
ще, ніж раніш, у декого склалася 
думка, що каоліновий рудник –  
це місце, де гроші лопатою загрі-
баєш без зусиль. Поряд почали 

рити кар’єр. При цьому скопію-
вали нашу технічну документа-
цію. І передбачили використання 
такої ж, як у нас техніки. Навіть 
кількість працівників передбачи-
ли таку ж, як у нас. Але на ділі в 
них нічого не виходило. Вони не 
могли зрозуміти: чому? Як пер-
сонажі відомої байки Крилова, 
котрі після безуспішних спроб 
заграти оркестром запитували у 
Солов’я, як треба сісти, щоб їм 
підкорилися музичні інструмен-
ти. Тепер вони, познущавшись 
над природою, намагаються 
продати цей бізнес.

Іноді Володимир Кухта згадує 
Часів Яр, де починав працювати:  

– У роки мого дитинства там 
уже діяв комбінат вогнетривів, 
до складу якого входили і п’ять 
величезних кар’єрів. Батько очо-
лював рудоуправління, якому 
підпорядковувалися ці кар’єри. Я 
змалку бував у батька на роботі, 
постійно був свідком розмов на 
виробничі теми. До речі, тепер 
мені гірко згадувати про ту сис-
тему управління виробництвом. 
Знаю, що тамтешня система 

управління не змінилася – дис-
петчери, як і десятки років тому, 
викликають машини, а щоранку 
керівники підрозділів збирають-
ся у директора і доповідають 
йому про стан справ. У нас цього 
давно немає. Секретарка що-
ранку до половини дев’ятої по-
дає мені надруковані зведення 
– скільки добуто корисних копа-
лин, скільки витрачено пального 
і т. п., причому стосовно кожного 
автомобіля. Таким чином отри-
мую повну інформацію за по-
передню добу! І будь-якої миті 
можу через монітор комп’ютера 
побачити, що в цей час відбува-
ється в кар’єрі. А мій батько день 
і ніч по телефону з’ясовував у 
підлеглих, які проблеми на їхніх 
ділянках виробництва!  

Хоча, за словами Володими-
ра Кухти, тридцять років тому 
культура гірничого виробництва 
у Часовому Ярі була незрівнян-
но вищою, ніж у Кіровоградсько-
му рудоуправлінні. 

– Я й тамтешній досвід сюди 
приніс, – пригадав Володимир 
Валентинович. – Але якщо за ці 
три десятиліття Кіровоградське 
рудоуправління, подолавши ба-
гато труднощів, стало високотех-
нологічним підприємством, то в 
Часовому Ярі у цьому напрямку 
нічого не робилося. Ніяких інвес-
тицій у виробництво не вклада-
лося. За тридцять з гаком років, 
протягом  яких там не працюю, 
не замінили жодної машини. Там 
ще використовують допотопні 
крокуючі екскаватори. Регрес по-
вний! А в нас за останніх десять 
років – уже третій етап оновлен-
ня техніки.   

Далі буде.
Віктор КРУПСЬКИЙ

Варто знати
Як зареєструвати 

народження 
дитини

Батьки зобов’язані не пізні-
ше місяця від дня пологів заре-
єструвати народження дитини 
в органі державної реєстрації 
актів цивільного стану за міс-
цем проживання одного з них 
або за місцем народження ди-
тини. Заявниками можуть бути 
як батьки дитини, так і інші осо-
би. Присутність обох батьків є 
обов’язковою, якщо батьки ма-
ють різні прізвища. Державна 
реєстрація проводиться з одно-
часним визначенням походжен-
ня дитини та присвоєнням їй 
імені, прізвища та по батькові.

Походження дитини від ма-
тері визначається на підставі 
документа закладу охорони 
здоров’я про народження нею 
дитини. Походження дитини від 
батька визначається на підставі 
свідоцтва про шлюб, якщо на 
час народження дитини мати пе-
ребувала з ним у шлюбі. Якщо 
батьки не перебувають у шлюбі, 
походження дитини від батька 
визначається за письмовою за-
явою матері та батька дитини 
про визнання батьківства або за 
рішенням суду. При народженні 
дитини у матері, яка не перебу-
ває у шлюбі, у випадках, коли 
немає спільної заяви батьків або 
відповідного рішення суду, запис 
про батька провадиться за пріз-
вищем та громадянством матері, 
а ім’я та по батькові батька дити-
ни записуються за її вказівкою.

Одночасно із заявою про 
державну реєстрацію народжен-
ня дитини (усною або письмо-
вою) подаються: паспорт заяв-
ника, якщо заявниками є не її 
батьки; документ, який підтвер-
джує факт народження – медич-
ний документ, виданий закла-
дом охорони здоров’я; паспорти 
батьків або одного з них; доку-
мент, що підтверджує походжен-
ня дитини від батька (свідоцтво 
про шлюб або спільна заява ма-
тері та батька дитини або заява 
матері). За відсутності докумен-
та закладу охорони здоров’я або 
медичної консультативної комісії 
підставою для реєстрації наро-
дження є рішення суду про вста-
новлення факту народження.

 При державній реєстрації 
народження дитині присвоюють-
ся прізвище, ім’я та по батькові, 
які індивідуалізують особу. Пріз-
вище дитини визначається за 
прізвищем батьків. Якщо мати 
й батько мають різні прізвища, 
прізвище дитини визначається 
за їхньою згодою. Батьки, які ма-
ють різні прізвища, можуть при-
своїти дитині подвійне прізвище. 
Спір між батьками щодо прізви-
ща дитини може вирішуватися 
органом опіки або судом. Ім’я 
дитини визначається за згодою 
батьків. Ім’я дитини, народже-
ної жінкою, яка не перебуває у 
шлюбі, визначається матір’ю ди-
тини. Дитині може бути дано не 
більше двох імен, якщо інше не 
випливає із звичаю національної 
меншини, до якої належать мати 
або батько. Спір між батьками 
щодо імені дитини може вирі-
шуватися органом опіки або су-
дом. По батькові присвоюється 
за іменем батька. Якщо батько 
має подвійне ім’я, то по батькові 
дитині присвоюється за одним 
із них. На прохання батьків по 
батькові може також присвою-
ватися згідно з національними 
традиціями або не присвоювати-
ся взагалі. Якщо батьківство ди-
тини не визнано, по батькові ви-
значається за іменем особи, яку 
мати дитини назвала її батьком.

 Несвоєчасна без поважної 
причини державна реєстрація 
батьками народження дити-
ни тягне за собою накладення 
штрафу від одного до трьох нео-
податковуваних мінімумів дохо-
дів громадян (від 51 до 153 грн).

Першими «живі» кошти для 
оплати комунальних рахунків 
за лютий отримали пенсіонери, 
які отримують пенсію 4 березня. 
Тим, у кого є пенсійна картка, 
субсидія надійшла на неї.  Тим, 
у кого її немає, кошти листо-
ноша принесе додому. Усі не-
пенсіонери зможуть отримати 
свою монетизовану субсидію з 
12 березня у будь-якому відді-
ленні Ощадбанку.

Комунальні рахунки за лю-
тий 2019 року субсидіантам 
надійдуть без відображення 
субсидії. Її у березні видадуть 
грошима тим, кому допомогу 
призначено з 2018 року. Ними 
субсидіант має самостійно 
розрахуватися за лютневі кому-
нальні платежі. Гроші, які зали-
шаться після оплати комуналки, 
домогосподарство може вико-
ристати на власні потреби.

З березня таке поняття як 
обов'язковий платіж скасову-

ється. Субсидіанти отримувати-
муть всю суму допомоги на руки 
і мають самостійно розрахува-
тися за спожитий у лютому газ, 
електроенергію, воду та тепло. 

Частині громадян субси-
дія надійде разом з пенсією 
у 20 числах березня – у їхній 
пенсійний день. У переважній 
більшості це працюючі пенсіо-
нери. Виникає запитання – як 
встигнути оплатити комунальні 

платежі за лютий і чи не відмі-
нять субсидію якщо оплата від-
будеться після 25 числа? Від-
повідь: субсидію не відмінять! 
Допомога готівкою наступного 

місяця так само прийде у 
день виплати пенсії. Голо-
вне, щоб заборгованості 
не було станом на травень 
2019 – тоді, коли відбува-
ється перепризначення 
субсидій на новий рік.

Усі одержувачі житлових 
субсидій, які не є пенсіоне-
рами та користуються до-
помогою з 2018 року, з 12 
березня зможуть забрати 
свою монетизовану субси-
дію у будь-якому відділе-

ні Ощадбанку. Потрібен лише 
паспорт та ідентифікаціний 
код. Немає жодної прив'язки до 
місця реєстрації громадянина, 
якому призначено державну 
допомогу для оплати кому-
нальних платежів.

Монетизація розпочаласяПокарали  
за знущаня 

над учителем
Нетішинський міський суд впер-

ше у Хмельницькій області ухва-
лив рішення щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності 
особи за булінг (цькування). «Бу-
лером виявився старшокласник од-
нієї із місцевих шкіл, а потерпілим 
– його вчитель. Булінг проявлявся 
у систематичних образах та психо-
логічному тиску зі сторони учня», 
– повідомляє сектор комунікації по-
ліції Хмельницької області. Підлітка 
визнали винним у вчиненні адміні-
стративного правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 173-4 (Булінг 
(цькування) учасника освітнього 
процесу) Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Суд 
зобов'язав матір неповнолітнього 
сплатити штраф у розмірі 850 грн.

Нагадаємо, що в січні нинішньо-
го року президент підписав закон, 
яким вводяться штрафи за так зва-
ний булінг – цькування у школі. 



Про Дмитрієва, який до 
1917 року володів будин-

ком і землею у Катеринівці, я 
уперше почув від Павла Булгака, 
місцевого старожила, ветерана 
каолінових копалень. 

Ось що повідав Павло Дми-
трович: 

– Мій тесть Ілля Терентійо-
вич Майстренко, який народив-
ся за царя, розказував, що пан 
Дмитрієв був багатим, торгував 
зерном. Коли сталася револю-
ція, Дмитрієв утік за кордон. 
Селяни пішли грабувати 
його маєток. Тесть, якому 
було десять років, теж по-
дався туди. Забравшись в 
панську бібліотеку, тесть 
узяв собі дві книжки Жюля 
Верна. 

Будинок Дмитрієва, 
до речі, зберігся до цього 
часу. Нині він належить 
звичайній сім’ї, а раніш у 
ньому розташовувалася 
школа. 

А ще катеринівські ста-
рожили розповідають, що 
на місці теперішнього се-
лища, збудованого рудо-
управлінням, колись був 
панський сад, дуже роз-
кішний. Його рештки ще 
застала Т. Громова, яка в 
Катеринівці – з 1955 року. 

– Коли тут оселилася, 
рудник саме будував ро-
бітниче селище, – згадала 
вона. – Ясна річ, сад ви-
рубували. Але деякі де-
рева вціліли. Наприклад, 
Івану Крутенку дісталася 
ділянка, на якій росли яблуня 
сорту білий налив і шовковиця. 
Гарні дерева! Давно немає Івана 
Петровича, а яблуня з панського 
саду на його подвір’ї й досі рос-
те!    

– І на моїй ділянці є залишок 
саду пана Дмитрієва – терен, 
– розповів директор з охорони 
праці, персоналу та соціально-
побутових питань ПАТ «Кірово-
градське рудоуправління» Сер-
гій Тихонюк. – Мабуть, на терен 
переродилася слива. 

Аби довідатися про катери-
нівського поміщика детальніше, 
я звернувся до Державного архі-
ву області. Можна сказати, мені 
пощастило – у фондах архіву є 
матеріали про Дмитрієва. Ось 
що я з’ясував.

З’явився на світ Олександр 
Дмитрієв у місті Грозному, тепе-
рішній столиці Чеченської Рес-
публіки. У свідоцтві про його на-
родження зазначається: «1868 
года месяца июля 26 числа у по-
ручика 150-го пехотного Таман-
ского полка Владимира Нико-
лаевича  Дмитриева и законной 
его жены Параскевы, обоих пра-
вославного вероисповедания, 
родился сын Александр. Таин-
ство крещения совершил полко-

вой священик Алексей Свинцов 
27 числа того же месяца».

З інших документів стає зро-
зумілим, що  Володимир Дмитрі-
єв – батько Олександра –  на-
родився  1834 року, що його 
соціальний стан – «из дворян 
Херсонской губернии» (до якої 
належав і Єлисаветградський 
повіт), що на Кавказі він брав 
участь у каральних акціях Росій-
ської імперії проти тамтешніх на-
родів. Про те, що служив цареві 
справно, вказують такі відомості:  

«Поручик Владимир Николаевич 
Дмитриев имеет серебряную 
медаль за покорение Западного 
Кавказа в 1859 – 1864 годах на 
Георгиевско-Александровской 
ленте и Крест за службу на Кав-
казе. При движении летучего 
отряда на Южном склоне Кав-
казского хребта для очищения 
от остатков горского населения 
1864 года 26 марта ранен и кон-
тужен». 

Олександр Дмитрієв, як і 
батько, пішов у військові. У 1885 
– 1887 роках він навчався в Ми-
колаївському кавалерійському 
училищі.  1886 року молодий 
чоловік став унтер-офіцером, 
1887-го – корнетом 22-го драгун-
ського офіцерського полку.  1888 
року Олександра Дмитрієва від-
рядили до 5-ї саперної бригади 
Астраханського полку для ви-
вчення телеграфної і географіч-
ної справи. 1889-го його зара-
хували до запасної армійської 
кавалерії. 1893 року вийшов у 
відставку.

Цивільне життя Дмитрієв 
розпочав жонатим. Ось що по-
відомляє один з архівних  до-
кументів про його одруження: 
«24 апреля 1889 года, достигши 
определенного возраста, без 

разрешения начальства вступил 
в 1-й законный брак с дочерью 
отставного ротмистра девицею 
Наталиею Михайловной Паризо 
де ла Валетт». Тут треба заува-
жити, що Парізо де ла Валетт 
– це легендарний французький 
рід, найзнаменитіший пред-
ставник якого – Жан Парізо де 
ла Валетт – 1557 року став Ве-
ликим магістром Мальтійського 
ордену, а в 1565-му організував 
захист Мальти від нападу турків, 
що спонукало мальтійців назва-
ти свою столицю на його честь 
– Валеттою. Деякі представни-
ки цього роду осіли в Російській 
імперії. Як вважає Володимир 
Щукін, краєзнавець з Миколаїв-
щини, «ймовірно, першим пред-

ставником російської гілки роду 
став Поль Огюст Парізо, який 
народився 1802 року в Москві. 
Він одружився з Катериною Іва-
нівною Соколовою, дочкою помі-
щика Єлисаветградського повіту 
Херсонської губернії» (цитата 
із статті «Архітектор Костянтин 
Парізо де ла Валетт» на сайті 
«Николаев литературный»). За 
інформацією Щукіна,  подаль-
ша історія цієї сім’ї пов’язана з 
Вознесенськом та Миколаєвом.  
Саме у Вознесенську народили-
ся діти, в тому числі – Михайло 
(1833 р.). Як з’ясував Щукін, той 
Михайло Парізо де ла Валетт, 
вийшовши у відставку у званні 
ротмістра, став видатним у Ми-
колаєві громадським діячем – 
був гласним міської думи, його 
обирали міським головою. Дуже 
схоже на те, що він і був батьком 
Наталії Михайлівни, дружини 
катеринівського поміщика Олек-
сандра Дмитрієва.

У Дмитрієвих (Наталія взяла 

прізвище чоловіка) народилося 
четверо дітей: Григорій (1860 
р.), Володимир (1894 р.), Марія 
(1895 р.), Кіра (1903 р).

Як зазначається в архівних 
документах, Олександр і Наталія 
Дмитрієви володіли нерухомістю 
у різних куточках Російської ім-
перії. Так, Олександру належали 
1193 десятин землі в Тирасполь-
ському повіті і 271 – в Єлиса-
ветградському (його помістя тут 
називалося «генеральной дачей 
при деревне Катериновке»). На-
талія мала нерухомість в Єлиса-
ветградському та Херсонському 
повітах, а також на березі Фін-
ського заливу. Інформації про 
походження цих багатств знайти 
не вдалося. 

«Потомственный дворянин 
Херсонской губернии» Дмитрі-
єв досяг великих вершин на ци-
вільній службі. 1898 року Єли-
саветградські повітові земельні 
збори обрали його (а Урядовий 
сенату затвердив) почесним 
мировим суддею повіту. Після 
того Дмитрієва обирали миро-
вим суддею повіту ще кілька ра-
зів. (Почесний мировий суддя в 
Російській імперії брав участь у 
розглядах справ, коли сторони 
спору самі зверталися до нього 
з проханням стати посередни-
ком. Тому почесні мирові судді 

майже не розглядали криміналь-
них справ.) 1909 року Дмитрієва 
перевели в колезькі секретарі, 
призначили молодшим ревізо-
ром державного контролю при 

С.-Петербурзьких заводах мор-
ського відомства. У квітні 1910 
року Дмитрієв став титулярним 
радником, в травні – надвірним 
радником. 1913 року його знову 
обрали мировим суддею по Єли-
саветградському повіту. Того ж 
року Дмитрієва призначили ко-
лезьким радником. Цей цивіль-
ний чин відповідав військовому 
званню полковника. 1915 року 
Дмитрієву «предоставлено пра-
во ношения на левой стороне 
груди знака, установленного  в 
память 50-летия судебных уста-
вов».  

Намагаючись з’ясувати по-
дальшу долю Олександра Дми-
трієва і його родини, я звернувся 
до інтернету. І натрапив на сайт 
проекту «Погост-Тегель», де зі-
брано інформацію про вихідців 
з Російської імперії, похованих 
на православному кладовищі 
Тегель в Берліні. Ідеться там і 
про Олександра Володимиро-
вича Дмитрієва, померлого 4 
лютого 1923 року. Його дата на-
родження (26 липня 1868 року) і 
професія (мировий суддя) не за-
лишають сумнівів у тому, що він 
– той самий Дмитрієв, який мав 
помістя в Катеринівці. 

Віктор КРУПСЬКИЙ
На знімках: пам’ятник 

Жану Парізо де ла Валетту на 
Мальті; будинок в Катеринів-
ці, який належав Олександру 
Дмитрієву; фрагмент пошто-
вої листівки, адресованої «его 
высокоблагородию Александру 
Владимировичу Дмитриеву», 
власникові «имения Катеринов-
ки»; син Олександра Дмитріє-
ва Володимир, фото зроблене 
в майстерні Давида Харлаба в 
Єлисаветграді.
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Він мав помістя  
в Катеринівці 

Не нарікали, не скаржилися 
У шістдесятих роках мину-

лого століття Катеринівська 
школа розташовувалася у дво-
поверховому будинку. Опален-
ня було пічне. Обов’язок топити 
груби було покладено на Мела-
нію Решетило і Галину Велику, 
які працювали прибиральниця-
ми. О котрій годині вони прихо-
дили на роботу, один Бог знає. 
Але о восьмій ранку усі дев’ять 
груб пашіли жаром. У класах –  
тепло, чистота – ідеальна. Це 
мають пам’ятати катеринівці, 
які в ті часи навчалися в шко-
лі, тепер вони – пенсіонери. А 
отримували  Меланія і Галина 
всього лиш 30 карбованців на 
місяць. І я не чула, щоб вони 
нарікали на тяжку роботу, на 
малу платню.

Тоді ж кухарями в школі 
працювали Ольга Грабенко і 
Надія Смиченко. Вони теж до-
бре трудилися – школярі, крім 
традиційних страв, мали на 
сніданок і пончики, і хрустики.  
Усе – дуже смачне, бо пригото-
ване з любов’ю.  Згодом Ольга 
Грабенко і Надія Смиченко пе-
рейшли в колгосп. Їх замінили 
Любов Мамалига і Зінаїда Ков-
пак, теж великі трудівниці. Лю-
бов, талановита кухарка, душу 
вкладала у сніданки для дітей.    

Якби кожен працював так, 
як ці жінки, то й життя було б 
кращим.

Т. Громова,  
колишня директор  

Катеринівської школи

З нагоди 8 Березня 

До 8 Березня в закладах осві-
ти і культури нашої громади го-
тувалися ґрунтовно. Аби свято 
вийшло яскравим, учасники ху-
дожньої самодіяльності вдоско-
налювали свою майстерність, 
розучували нові твори. А школя-
рі ще й працювали над тематич-
ними стінгазетами, виготовляли 
різноманітні декорації. За цим 
кореспондент «Нашої громади» 
і застав тиждень тому учнів Во-
лодимирівського корпусу ліцею 
«Нова школа». 

Сьогодні святкові концерти 
відбудуться в Катеринівці, Олек-
сіївці і Лісному, на завтра їх за-
плановано в Обознівці і Володи-
мирівці.

На знімку: володимирівські 
школярі з педагогом-організато-
ром Оленою Тринчук.



Мало хто з чоловіків може з 
упевненістю сказати, що знає 
все про жінок. Жінка завжди 
була музою, вона надихає на 
неймовірні подвиги та завжди 
залишається загадкою, яку чо-
ловіки намагаються розгадати 
багато віків.

►  В 1909 році в США вперше 
в світі відсвяткували день жінки. 
8 Березня задумувалося спочат-
ку як комуністичне свято жінок 
робітниць. За сприяння СРСР 
у 1977 році це свято отримало 
статус міжнародного.

► За дослідженнями істори-
ків, високі підбори спочатку но-
сили чоловіки. Стародавні греки 
і римляни, незалежно від статі, 
також носили взуття на високій 
платформі. Туфлі на високих 
підборах носив король Франції 
Людовик XIV, каблук на деяких з 
них перевищував 10 см.

►  Неодмінним атрибутом жі-
ночої косметички є помада. По-
маду застосовували ще у старо-
давньому Єгипті, на той час до 
її складу входили яйця комах та 
перетерта риб'яча луска і була 
вона зеленого кольору. Сьогодні 

для виготовлення помади, звіс-
но, використовуються інші інгре-
дієнти. За життя при постійному 
використанні жінка з'їдає понад 
2 кг помади.

►  Відомим фактом є те, що 
жінки живуть довше за чолові-
ків. Причиною цього може бути 
те, що жінки, як правило, більш 
схильні вести здоровіший спосіб 
життя. Також вчені припускають, 
що жіноче тіло, особливо тих 
жінок, які народили дитину, при-
родно, краще пристосоване до 
боротьби з хворобами.

► Українська математик Ма-
рина В'язовська розв'язала про-
блему, над якою вчені ламали 
голову декілька століть. У 2016 
році вона розв'язала задачу 
укладання куль у 8-вимірному 
просторі, а також є співавто-
ром розв'язання у 24-вимірно-
му. Раніше задачу вдавалось 
розв'язати лише максимум 
до тривимірного простору. Це 
справжній прорив у сучасній ма-
тематиці.

►  Мало хто знає, що Леся 
Українка ввела в нашу мову такі 
слова як «напровесні» та «про-

мінь». Зараз ці 
слова здаються 
нам цілком звич-
ними. І в повсяк-
денному мовленні 
ми однозначно 
віддамо перевагу 
слову «промінь» 
аніж його історич-
ному попередни-
ку «луч». А Олена 
Пчілка, мати Лесі, 
дала життя означенню, без якого 
просто не можна уявити ниніш-
ній мовний запас – слову «мис-
тецтво». З її легкої руки в нашій 
мові прижилися також «перемо-
жець», «палкий» та інші слова.

►  Олімпійські ігри проводи-
лися ще в античні часи. Жінки 

були вперше допущені до участі 
в Олімпійських іграх в 1900 році.

►  Жінки краще розрізняють 
смак їжі, оскільки на язику жінки 
більше смакових рецепторів.

►  Незаперечним залишаєть-
ся той факт, що українки найгар-
ніші!

10 березня о 13.00
біля Катеринівського 

будинку культури

ПРОВОДЖАТИМЕМО 
ЗИМУ! 

 
 До Масляної ласкаво 

 запрошуємо вас,
Варенички спробувати 

настає вже час.
Без млинця не впора-

тись
з проводом зими.
До пісні, до жарту 

запрошуємо ми!

Багато хто впевнений, що 
оскільки трави використовують 
у народній медицині, то вони аб-
солютно нешкідливі. Звісно ж, ця 
думка помилкова, особливо коли 
мова йде про новонароджену ди-
тину.

Медики рекомендують почи-
нати купати дитину в травах вже з 
другого тижня її життя – правиль-
но проведена процедура сприя-
тиме адаптації малюка до зовніш-
нього світу, пришвидшить процес 
загоєння пупкової ранки.

Як і будь-яка активна речови-
на, трава цілком може викликати 
алергію – саме тому молодим 
матусям рекомендують робити 
попередні шкірні проби, а також 
знайомити малюка з новими тра-
вами поступово – по одній. Дуже 
важливо уважно відслідковувати 
реакцію малюка на траву. Надалі 
комбінуйте тільки ті трави, які до-

бре поєднуються. Краще купити 
необхідні трави в аптеці, а не на 
ринку.

Не забувайте, що трав'яні від-
вари перед додаванням у воду 
для купання потрібно добре про-
цідити – ні листя, ні кора, ні інші 
компоненти не повинні потрапити 
у ванну – це небезпечно для ма-
люка.

Як вибрати трави 
для купання дитини
 Ромашка відмінно справ-

ляється із запаленнями шкіри і 
слизових оболонок, наприклад, 
при лікуванні попрілості у ново-
народжених її рекомендують ви-
користовувати для знезараження 
ранок, а також для профілактики 
гінекологічних захворювань і фі-
мозу у хлопчиків.
 Череда традиційно вико-

ристовується при лікуванні захво-
рювань шкіри. Вона легко справ-
ляється з висипами, зменшує 
запалення і бореться з гнійними 
проявами захворювань, проте 
вона сушить шкіру – врахуйте це.
Лаванда володіє відмінни-

ми заспокійливими властивостя-
ми – її аромат не тільки пом'якшує 
шкіру, а й поліпшує загальне са-
мопочуття малюка. Після такої 

ванни дитина лег-
ко засне.
 Кропива 

вважається за-
гальнозм іцню -
ючим засобом. 
Нерідко її викорис-
товують для зміц-
нення волосся, 
але мало хто знає, 
що вона відмінно 
пом'якшує, а також 
тонізує ніжну шкіру 
малюків.
Валеріана 

рекомендуєть -
ся для швидкого 
та ефективного 
заспокоювання 
малюків – її вико-

ристовують для того, щоб знизити 
збудження гіперактивних дітей, 
проте ще вона відмінно загоює 
рани.

!  Не варто забувати, що є й ті 
трави, які протипоказані ді-

тям. Це пижмо, полин, чистотіл, 
туя і зіновать (рос. – ракитник). 

Порадьтеся з лікарем, чи під-
ходять ці трави саме вашій дити-
ні!

Готуємо вдома
Курячі стегенця,  

запечені з овочами
6 картоплин, 200 г броколі 

(можна інші овочі), 6 курячих 
стегенець та ніжок, 4 ст. л. 
олії, 3 зубчики часнику, припра-
ва для курки, 1 морквина, сіль 
та зелень сушена – за смаком. 

Крупно нарізаємо картоплю 
і моркву, броколі розбираємо 
на суцвіття. Курячі стегенця 

промиваємо і кладемо у вели-
ку миску. Додаємо овочі, олію, 
приправу, сіль, зелень, подріб-
нений часник і перець. Усе до-
бре перемішуємо, щоб мари-
над покривав м’ясо і овочі. У 
форму для запікання кладемо 
картоплю з овочами, зверху – 
курячі стегенця. Запікаємо 40 – 
45 хвилин в духовці, розігрітій 
до 200°С.

Лінива лазанья
Страву можна приготувати 

заздалегідь. Час приготування 
– 1–1,5 год. «Ледача лазанья» 
може бути повністю грибною 
або овочевою. А замість соусу 
бешамель можна використати 
майонез або сметану. Але з со-
усом буде смачніше.

1 упаковка вірменсько-
го тонкого лавашу, 500 г 
м’ясного фаршу, 500 г наріза-
ної кубиками цибулі, 3 тома-
ти (або кетчуп), 300 г грибів,  
250 г натертого твердого 
сиру, зелень за смаком. Соус: 
2,5 скл. молока, 4 ст. л. борош-
на, 6 ст. л. вершкового масла, 
перець і сіль за смаком. 

Соус. Підігріваємо молоко. 
На середньому вогні розто-
плюємо в сотейнику вершкове 
масло, додаємо в нього бо-
рошно і ретельно розмішуємо. 
Як тільки борошно порожеві-
ло, потроху вливаємо молоко, 
інтенсивно перемішуючи, щоб 
не було грудочок. Соус доводи-
мо до кипіння і варимо близько 
2 хв. до загустіння. Солимо, 
перчимо до смаку.

Начинки. Ділимо на три 
частини нарізану кубиками 
цибулю. 3 – 4 хв. обсмажуємо 
м’ясний фарш з 1-ю частиною 
цибулі на невеликому вогні, со-
лимо і відставляємо. Так само 
готуємо нарізані помідори з 
2-ю частиною цибулі, додаємо 
зелень. Гриби злегка обсмажу-
ємо з 3-ю частиною цибулі.

У форму, змащену маслом, 
кладемо трьома шарами: ла-
ваш + 1/3 начинки + 1/3 соусу 
бешамель. Зверху посипаємо 
тертим сиром і запікаємо в ду-
ховці приблизно 20 хв.
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Ваше здоров'я

А ф і ш а

Купаємо дитину в травах
Купання дитини в травах – хороший спосіб без особливих 

зусиль підтримати імунітет немовляти, допомогти йому роз-
слабитися, підготуватися до сну або впоратися з різними за-
хворюваннями і запаленнями. Однак тут є свої хитрощі і секре-
ти, знання яких допоможе вам використовувати силу природи 
з максимальною для улюбленого чада користю.

Закінчення. Початок на 
стор. 1

Напередодні свята хтось із 
однокласників привітав її тюль-
панами, а вона вирішила пода-
рувати їх своїй бабусі Лідії Олек-
сандрівні, яка жила в Грузькому. 
Тоді випало багато снігу, пішки 
йти було важко, а вона взяла 
велосипед – гадала, так буде 
швидше. Ледве дотягнула вело-
сипед, але тюльпани вручила. 
Розчулена бабуся аж розплака-
лася. Додому Вікторію відвіз ді-
дусь на машині.

У кабінеті начальника відділу 
освіти і культури Катеринівської 
сільської ради Яни Циби звернув 
увагу на картину, на якій зобра-
жені весняні квіти. 
Як з'ясувалося 
– то подару-
нок їй від 
сина Артема 
(на фото) в 
одне із попе-
редніх жіно-
чих свят. Сам 
Артем, якого я 
розшукав у лі-
цеї, сказав, що за-
раз більше часу приділяє занят-
тям в хореографічному гуртку, 
оскільки йому дуже подобається 

танцювати, однак постарається 
порадувати маму новим малюн-
ком.

Мабуть, в житті кожної жи-
тельки нашої громади було 
пам'ятне їй 8 Березня, коли її 
приємно дивували рідні, друзі 
колеги по роботі, однокласники. 
Обов'язок чоловіків – зробити 
так, щоб цей день щороку для 
жінок був по-справжньому свят-
ковим. Жінки ж бо того заслуго-
вують.

Валерій М'ЯТОВИЧ

Таке не забувається

Ці загадкові жінки

Усміхніться
Якщо 8 Березня вам подару-
вали не те, про що ви мрі-
яли, тоді, наступного разу 
мріяти треба голосніше!


