
Враховуючи зростаючий інтерес до газети 
«Наша громада», редакція засновує конкурс се-
ред читачів «Ми – одна сім’я». Для участі в ньому 
треба надіслати розповідь хоча б для однієї з на-
ступних номінацій-рубрик:

«Мій улюблений рецепт» (приготування 
оригінальних страв);

«Мені це допомагає» (поради, як зняти біль, 
вилікувати простуду тощо перевіреними на влас-
ному досвіді засобами);  

« А ще був випадок…»  (веселі пригоди, що 
сталися з вами, з вашими сусідами, знайомими).

До конкурсу запрошуються всі жителі сіл Кате-
ринівської об’єднаної територіальної громади не-
залежно від їх статі та віку. Розповіді бажано під-
кріплювати яскравими, чіткими знімками, в тому 
числі й самих авторів. Кількість надісланих мате-
ріалів не обмежується, головне, щоб вони були 
лаконічними, змістовними і справді цікавими.

Підсумки конкурсу «Ми – одна сім’я» бу-

дуть підбиті напередодні Міжнародного 
жіночого дня. На дев’ятьох переможців (по 
три в кожній номінації) чекають цінні призи, 
зокрема, електрочайники, чайні сервізи, про-
дуктові набори та ін.

Листи надсилати на адресу: с. Катеринівка, 
вул. Гагаріна, 8, редакція газети «Наша громада». 

Перші вибори депутатів Катеринівської сільської 
ради і відповідно сільського голови об’єднаної 
територіальної громади 29 жовтня 2017 року  
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Об’єднана територіальна громада є правонаступником усього 
майна, прав та обов’язків територіальних громад, що увійшли 
до її складу.
     Ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Тетяна Терещенко: Спасибі за довіру

 ГРОМАДА

До призовної дільниці – 
навіть без повістки

Закон України «Про військовий обов’язок і військову служ-
бу» зобов’язує призовниківц після набрання чинності указу 
Президента України про проведення чергового призову та 
після надходження 
повістки районного 
(міського) військового 
комісаріату прибути 
до призовної дільниці 
для проходження 
призовної комісії. У 
разі якщо за будь-яких 
обставин повістка не 
надійшла, громадя-
ни призовного віку 
зобов’язані з’явитися 
до призовної дільниці в десятиденний термін з дня почат-
ку чергового призову. Про це 1 листопада під час брифінгу 
наголосили в Генеральному штабі ЗС України. Нагадаємо, 
що осінній призов нинішнього року розпочався 5 жовтня і 
закінчиться 30 листопада.

Увага, конкурс! 
Переможці отримають цінні призи

29 жовтня відбулися перші 
вибори у 201 об’єднаній терито-
ріальній громаді України, у тому 
числі в шістьох на Кіровоград-
щині. Крім Катеринівської, цьо-
го дня в нашій області обирали 
собі місцеву владу такі об’єднані 
громади – Первозванівська, 
Компаніївська, Помічнянська, 
Тишківська та Смолінська.   

За висновками експертів, 
вибори на Кіровоградщині про-
йшли без суттєвих порушень. 
Так вважає і представник гро-
мадянської мережі «Опора» Зоя 
Пасько (про це вона сказала 31 
жовтня на ток-шоу «Ми» облас-
ного телебачення). За даними 
регіонального центру розви-
тку місцевого самоврядування, 
найвищий рівень електоральної 
активності  в нашій області по-
казала  Катеринівська об’єднана 
громада (тут у голосуванні взя-
ли участь 62 відсотки виборців). 
Отже, на цій території  високим є 
і ступінь легітимності новообра-
ного голови громади та депута-
тів ради.

Головою Катеринівської 
об’єднаної територіальної 
громади обрано Тетяну Те-
рещенко (на першому фото), 
головами Первозванівської, 
Компаніївської, Помічнянської, 
Тишківської та Смолінської – 
Прасковію Мудрак, Олександра 
Маслюкова, Миколу Антошика, 
Петра Куліша, Миколу Мазуру.     

Привітавши Тетяну Терещен-
ко з перемогою, кореспондент 
«Нашої громади» попросив її 
поділитися першочерговими 
планами роботи на новій посаді. 
Ось що вона сказала:

–  Передусім висловлю 
вдячність людям за те, що зна-
йшли час і прийшли на виборчі 
дільниці, чим підтримали й ідею 
створення об’єднаної територі-
альної громади. За мою канди-
датуру віддано більше 65 відсо-
тків голосів. Вважаю це виявом 
великої  довіри до мене. Щиро 
вдячна за це. Зроблю все від 
мене залежне, аби не розчару-
вати громаду. Що ж до планів на 

найближчий час, вони такі. Нам 
треба сформувати виконавчі ор-
гани ради. При цьому, звичайно, 
постане запитання: скільки нам 
треба чиновників? Моя позиція 
така: чиновницький штат не має 
бути «роздутий». Я цю думку 
висловлювала і в ході своєї ви-
борчої кампанії. Переконана, 
дев’ятьох – одинадцятьох пра-
цівників у виконавчих органах 
ради нам поки що досить. Прі-
оритетним завданням місцевої 
влади на найближчий час став-
лю придбання сміттєзбираль-
ної машини та автобуса, яким 
здійснюватимуться пасажирські 

перевезення між селами нашої 
громади. Також треба організу-
вати для людей похилого віку 
соціальний супровід, а для дітей 
та молоді – дозвілля. Це лише 
невеликий перелік завдань, які я 
ставлю перед собою, адже дуже 
багато чого хочеться зробити 
для громади.

Якщо в кого є пропозиції сто-
совно пріоритетів у роботі орга-
ну місцевого самоврядування, 
охоче ознайомлюся з ними. Зби-
раюся працювати в постійному 
діалозі з громадою. Для цього у 
раді діятиме «гаряча» телефон-
на лінія.   

Повідомлення 
Катеринівської сільської виборчої комісії про ре-

зультати виборів Катеринівського  
сільського голови

Терещенко Тетяна Валеріївна, дата народження – 15.10.1989 
р., громадянка України, освіта – вища, безпартійна, місце роботи  – 
Обознівська сільська рада, посада – секретар, місце проживання 
– с.Катеринівка Кіровоградського району Кіровоградської області, 
суб’єкт висування – самовисування, результат виборів – обрано.  

Голова Протасова Н.Г. 
Секретар Кухаревська А.Л.

Повідомлення
Катеринівської сільської виборчої комісії про 

результати виборів депутатів Катеринівської сільської 
ради Кіровоградського району Кіровоградської облас-

ті в одномандатних виборчих округах
1. Ніколаєнко Світлана Іванівна, дата народження – 22.05.1967 

р., громадянка України, освіта – вища незакінчена, безпартійна, 
місце роботи – КДДУ «Укрпошта», посада – оператор, місце прожи-
вання – с.Володимирівка Кіровоградського району Кіровоградської 
області, суб’єкт висування – самовисування, результат виборів – 
обрано. 

2. Вітюк Євгеній Анатолійович, дата народження – 13.01.1991 
р., громадянин України, освіта – вища, позапартійний, від ВО 
«Батьківщина», місце роботи – СФГ «Оберіг», посада – голова, 
місце проживання – с.Володимирівка Кіровоградського району Кі-
ровоградської області, суб’єкт висування – ВО «Батьківщина», ре-
зультат виборів – обрано.

3. Острова Анастасія Олексіївна –  дата народження – 
12.11.1984 р., громадянка України, освіта – вища, безпартійна, від 
«БПП «Солідарність», місце роботи – ПП «Лісне», посада – голо-
вний бухгалтер, місце проживання – с. Лісне Кіровоградського ра-
йону Кіровоградської області, суб’єкт висування – «БПП «Солідар-
ність», результат виборів – обрано.  

4. Горлова Олена Михайлівна, дата народження – 27.09.1982 
р., громадянка України, освіта – професійно-технічна, безпартійна, 
від «Самопомочі», місце роботи – ПрАТ «Олексіївський», посада 
– секретар-діловод, місце проживання – с. Осикувате Кіровоград-
ського району Кіровоградської області, суб’єкт висування – «Само-
поміч», результат виборів – обрано.

5. Куйда Людмила Геннадіївна, дата народження – 03.02.1966 
р., громадянка України, освіта – вища, безпартійна, від ВО «Бать-
ківщина», місце роботи – Олексіївська ЗОШ, посада – вчитель, міс-
це проживання – с. Підгайці Кіровоградського району Кіровоград-
ської області, суб’єкт висування – ВО «Батьківщина», результат 
виборів – обрано.

6. Яцканич Анатолій Михайлович, дата народження – 03.05. 
1984 р., громадянин України, освіта – вища, «Самопоміч», місце 
роботи – ПрАТ «Олексіївський», посада – заступник директора, 
місце проживання – м. Кропивницький Кіровоградської області, 
суб’єкт висування – «Самопоміч», результат виборів – обрано.

7. Мамалига Віктор Олександрович, дата народження – 
12.06.1954 р., громадянин України, освіта – вища, безпартійний, 
від ВО «Батьківщина», місце роботи – ПАТ «Кіровоградське рудо-
управління»,  посада – комерційний директор, місце проживання 
– с. Катеринівка Кіровоградського району Кіровоградської області, 
суб’єкт висування – ВО «Батьківщина», результат виборів – обра-
но.

8. Ластовка Юрій Олексійович, дата народження – 01.01.1961 
р., громадянин України, освіта – вища, безпартійний, місце робо-
ти – ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»,  посада – інженер ТН, 
місце проживання – с. Катеринівка Кіровоградського району Кіро-
воградської області, суб’єкт висування – самовисування, результат 
виборів – обрано.

                         Закінчення на стор. 2
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Новини

Професіоналізм гарантує ефективність

– 4 листопада 1989 року я 
народила близнюків, – так по-
чала розповідь Лада Миколаїв-
на. –  Володя з’явився на світ на 
п’ятнадцять хвилин раніше, ніж 
Валера. Звісно ж, я своїх синів 
завжди розрізняла –  материн-
ське серце в таких речах не по-
милиться.  А в школі   знали, хто 
з них є хто, завдяки особливим 
прикметам – невеличким шра-
мам. У Володі така позначка 

–  на потилиці, у Валерія –  на 
скроні. Хлопці, навчаючись у 
школі, не зловживали своєю схо-
жістю. У початкових класах вони 
навчалися гарно, потім –  на «по-
середньо». Я ж тоді на роботу 
уже влаштувалася і контроль за 
ними послабила.

Що ще я можу розповісти 
про дитинство синів? Пам’ятаю, 
коли їм було по три роки, вони 
забралися на крокуючий екска-
ватор, який стояв недалеко від 
нашого будинку в Катеринівці. 
Екскаватор той височенний  – як 
п’ятиповерхівка. І мої хлопці за-
лізли на самісіньку його стрілу. Їх 
тоді з такими труднощами зняли! 
А моя свекруха, яка не вгледіла 
тоді за онуками, ледве інфаркт 
не отримала. Дуже любили мої 
хлопці річку, риболовлю. Це у 
них  – від батька, його вже немає 
на цьому світі. А ще вони – змал-

ку привчені до роботи. Напри-
клад, допомагали мені буряки 
сапати.  Або наймалися в людей 
збирати порічки. Зароблені гро-
ші приносили додому, на себе 
не витрачали. Ми з чоловіком 
синів не балували – не було з 
чого. Але і велосипеди в хлопців 
були, і снігокат. А як канікули – я  
возила дітей у місто, щоб вони в 
дендропарку порозважалися, в 
тирі постріляли.

До сьомого класу Володя і 
Валера навчалися у Катеринів-
ській школі. Потім я знайшла 
роботу в Кіровограді, і ми пере-
бралися в місто. До речі, хлопці 
дуже противилися цьому. Життя 
без річки,  без друзів дитинства 
їм уявлялося неможливим. І 
коли ми квартирували в селищі 
Новому, Вовчик і Валера бігали 
в Катеринівку (це ж недалеко від 
Нового) – до товаришів, до ді-
вчат, на дискотеку в клуб.

Чи однакової з братом вдачі 
був Володимир? Вони – різні. 
Валера – той відразу скаже, що 
думає з того чи іншого приводу. 
А Вовчику треба було подумати, 
«переварити» все в собі. Та оби-
два – комунікабельні, у них за-
вжди приятелів багато було.    

У місті сини вступили до 
СПТУ № 8. Обидва вирішили 
здобувати спеціальність муля-

ра-монтажника-зварювальника. 
Вивчившись, пішли працювати. 
Брали участь у будівництві су-
пермаркетів, й лінії зв’язку тяг-
нули. У 2009 році Володю при-
звали в армію.  Валеру не взяли 
через сколіоз. Служив Вовчик у 
танкових військах. В армії йому 
подобалося. Йому навіть про-
понували залишитися на понад-
строкову службу, та він повер-
нувся додому, влаштувався на 
роботу. А улітку 2014 року, коли 
на сході України уже тривала ві-
йна, Володя якось сказав мені: 
«Ма, я піду в АТО». Не знаю, 
чи отримував він перед цим по-
вістку з військкомату. Цілком 
можливо, Володя сам попросив, 
щоб його мобілізували. Я його 
відмовляла, а у відповідь: «Ма, 
хлопці ж воюють!»  А тут ще й 
Валера: «Піду з Вовчиком!» Та, 
знаючи, що його не мобілізують 
через сколіоз, Валера попросив 
брата, щоб той пройшов медко-
місію і за нього. Володя не пого-
дився: «Сам проходь, якщо тобі 
треба». До речі, Валера на той 
час уже одружений був.

Спершу Володя потрапив у 
військову частину в Десні, він 
там навчав новобранців танко-
вій справі. А у  листопаді 2014 
року їхній підрозділ направили 
на Донбас.

Телефонував звідти син мені 

щодня. Мені запам’яталося, як 
він попервах зізнався: «Мамко, 
виявляється,  тут страшно».  По-
тім розказував, що днями ремон-
тує танк, а ночами переїжджає в 
інше місце. Не приховував: іноді 
й їсти та пити не було що. Роз-
повідав, як вони, солдати, при-
мудрялися ловити рибу, бо біля 
річок стояли. І як добра жіночка з 
місцевих жителів передавала їм 
харчі та воду.

Як Володя пішов воювати, в 
мене з того часу камінь на душі ле-
жав. Все думала про нього, хвилю-
валася.  Якщо тривалий час немає 
дзвінка від сина, то я й місця собі 
не знаходжу. А тим часом Валера: 

«Брат воює, я ж дома сиджу!»  
Тринадцятого січня 2015 року 

Володя повідомив мені, що цьо-
го дня по ньому снайпер стріляв. 
«Мені пощастило, – розповів 
син, –  лише розсікло брову. Не 
інакше, снайпер цілився у скро-

ню.  Я тоді саме в БТР залазив, 
щоб поїхати за продовольством. 
Я щось хотів сказати своїм хлоп-
цям і повернувся до них облич-
чям. І раптом –  постріл. Вчасно 
ж я повернув голову!»

Шістнадцятого січня підроз-
діл, в якому служив Вовчик, мали 
вивести із зони бойових дій, про-
водилася ротація. Син мені сам 
сказав про це, зателефонував-
ши о дев’ятій ранку. Мовляв, 
сидить з товаришами на речах, 
через дві години –  ротація. На-
ступного ж дня мені зателефо-
нували родичі з Катеринівки: «В 
інтернеті пишуть, що твого Вову 
вбили вчора об одинадцятій...» 
Я не вірила, поки не привезли 
тіло...

Валера теж дуже тяжко пе-
режив смерть Володі. Він ніби 
втратив частинку себе.  Адже за-
вжди був разом з братом-близ-
нюком. Вони горою стояли один 
за одного. І раптом Валера зали-
шився один.

Перші тижні після похоро-
ну Валера щовечора вирушав 
до могили брата. І там сидів по 
кілька годин. Удень – на роботі. 
А вночі – на кладовищі.

Валера на той час уже був 
батьком. Він навіть картав себе: 
«А Вовчик не встиг ні оженитися, 
ні дітей завести...»

Серед наших родичів Володя 
– не перший, хто поклав голову 
на війні. Кілька десятиліть тому 
загинув в Афганістані Володи-
мир Тигнян, брат мого чоловіка. 
А чоловік, до речі, теж виконував 
у тій країні так званий інтернаці-
ональний обов’язок.  

Записав Віктор КРУПСЬКИЙ
 

На знімках: Лада Тигнян; Во-
лодимир Тигнян в АТО; Володи-

мир з братом Валерієм

16 січня 2015 року Україна у війні з російсько-терористичними військами зазнала ще однієї 
непоправної втрати – у Шахтарському районі на Донеччині загинув Володимир Тигнян.  Звістку 
про цю трагедію болісно сприйняли й у Катеринівці, звідки Володя родом. Яким же були його ди-
тинство і юність? Про це напередодні дня народження Володимира (цьогоріч йому виповнилося 
б 28) наш кореспондент розпитав у Лади Тигнян, його матері.  

Лада Тигнян: Цілком можливо, що 
Володя сам попросився в АТО

Закінчення. Початок на стор. 1
9. Кухта Тетяна Олександрівна, дата народження – 15.02.1959 р., громадянка України, освіта – 

вища, безпартійна, від ВО «Батьківщина», пенсіонер, місце проживання – с. Катеринівка Кіровоград-
ського району Кіровоградської області, суб’єкт висування – ВО «Батьківщина», результат виборів – об-
рано.

10. Кучеренко Катерина Іванівна, дата народження – 21.03.1957 р., громадянка України, освіта – 
середня, безпартійна, від ВО «Батьківщина», місце роботи – ПАТ «Кіровоградське рудоуправління», 
посада  – бухгалтер, місце проживання – с. Катеринівка Кіровоградського району Кіровоградської об-
ласті, суб’єкт висування – ВО «Батьківщина», результат виборів – обрано.

11. Забродська Тетяна Іванівна, дата народження – 19.04.1968 р., громадянка України, освіта – не-
повна вища, безпартійна, від ВО «Батьківщина», місце роботи – Обознівська сільська рада, посада  – 
бухгалтер, місце проживання – с. Обознівка Кіровоградського району Кіровоградської області, суб’єкт 
висування – ВО «Батьківщина», результат виборів – обрано.

12. Місько Валентина Федорівна, дата народження – 09.07.1957 р., громадянка України, освіта 
– середня, безпартійна, від «БПП «Солідарність», місце роботи – ТОВ АПК «НІКА», посада  – вагар, 
місце проживання – с. Обознівка Кіровоградського району Кіровоградської області, суб’єкт висування 
– «БПП «Солідарність», результат виборів – обрано.

13. Макеєв Володимир Геннадійович, дата народження – 11.08.1962 р., громадянин України, освіта 
– вища, безпартійний, від «БПП «Солідарність», місце роботи – ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»,  
посада  – начальник рудника, місце проживання – с. Катеринівка Кіровоградського району Кіровоград-
ської області, суб’єкт висування – «БПП «Солідарність», результат виборів – обрано.

14. Коваленко Альона Володимирівна, дата народження – 21.05.1980 р., громадянка України, осві-
та – вища, безпартійна, від «БПП «Солідарність», місце роботи – ТОВ АПК «НІКА»,  посада  – бухгал-
тер, місце проживання – с. Нове Кіровоградської області, суб’єкт висування – «БПП «Солідарність», 
результат виборів – обрано.

Голова Протасова Н.Г. 
Секретар Кухаревська А.Л.

Повідомлення
про результати виборів депутатів Катеринівської сільської ради Кіровоградського 

району Кіровоградської області в одномандатних виборчих округах

Хочуть створити на 
дорогах «пункти тверезості» 

У парламенті зареєстро-
вано законопроект, яким  за-
пропоновано доповнити Закон 
«Про Національну поліцію» 
такою нормою: передбачити, 
щоб  підставою для зупинення 
авто була перевірка водіїв на 
стан сп’яніння у спеціальних 
місцях. Такими місцями, відпо-
відно до законопроекту, будуть  
заздалегідь визначені ділянки 
дороги, де кілька екіпажів по-
ліції перевірятимуть водіїв. Ці 
ділянки позначатимуться до-
рожніми знаками. Пропонуєть-
ся встановити такий порядок 
перевірок: огляду підлягатиме 
кожен 2-й водій, або 7-й, або 
25-й і т.п. Визначатиме цей по-
рядок керівник патрульної по-
ліції

За аліменти варто  
боротися 

Упродовж десяти місяців 
2017 року органами державної 
виконавчої служби Кіровоград-
ської області під час примусо-
вого виконання судових рішень 

стягнули аліментів на 
56, 8 мільйона гривень, в тому 
числі за жовтень – 6, 8 мільйо-
на гривень. Загалом із початку 
року на виконанні безпосеред-
ньо в органах державної вико-
навчої служби області перебу-
вало 21 тисяча судових рішень 
щодо стягнення аліментів. За-
вдяки роботі державних вико-
навців кошти отримали 12 704 
дитини.

Підтвердити свою  
професійність 

Затверджено перелік ро-
бітничих професій, за якими 
здійснюється підтвердження 
результатів неформального 
професійного навчання. Се-
ред них  – «кухар (3–6 роз-
ряд)», «зварник (6–8 розряд)», 
«охоронник (1–2 розряд)», 
«електрозварник ручного зва-
рювання» (2–6розряд), «прода-
вець непродовольчих товарів» 
(3–5розряд), «слюсар-ремонт-
ник» (2–6 розряд). Підтвердити 
вашу професійність може служ-
ба зайнятості, яка уповноваже-
на надавати таку послугу.



«Вогнистим оксамитом горить 
червоний вимпел…»

У газеті за 20 серпня 1966 
року опубліковано замітку «Си-
ровина іде безперервним по-
током», в якій не пошкодовано 
епітетів для описання буднів 
працівників катеринівського 
рудника. «Вогнистим оксами-
том горить червоний вимпел 
на стрілі крокуючого екскава-
тора № 11, –  ідеться в замітці. 
–  Екіпаж тут завзятий, бойовий, 
завжди показує високий клас 
роботи. Це –  машиністи Іван 
Пилипович Трибой, Степан Ва-
сильович Профатилов, Микола 
Васильович Франц. Ці екскава-
торники в числі перших запро-

вадили в кар’єрі безтранспортні 
розкривні роботи. А це набагато 
здешевило вартість сировини». 
Хвалить районка в цій замітці 
також екскаваторників С. Чер-
нявського, П. Мельника, А. Ца-
прину, бульдозеристів А. Пасіч-
ника та М. Охріменка, токаря В. 
Лимаря, коваля І. Дорошенка, 
фрезерувальника І. Годованого, 
слюсарів М. Гончара та П. Мак-
сютіна.

Перевиконано річний план   

«Успішно закінчив 1966 рік 
колектив Кіровоградського рудо-
управління...» Так починається 
підбірка заміток, приурочених 
до підсумків 1966 року і опублі-

кованих у номері за 1 січня 1967 
року.   Посилаючись на началь-
ника рудника Володимира Шам-
шева, районка повідомила, що 
план видобутку глини виконано 
на 107,9 процента, план роз-
кривних робіт –  на 113,9 відсо-
тка. Як передовики згадуються 
бульдозеристи Василь Кожухар 
та Іван Степанов, екскаваторни-
ки Панас Топчій, Степан Профа-
тило, Леонід Нертик.  

Тоді будівництво школи  
тільки почалося

17 серпня 1967 року район-
ка опублікувала замітку «Всією 
громадою». Ішлося про підго-
товку Катеринівської школи до 

нового навчального року. Під-
креслюється особистий внесок 
у ремонт приміщення дирек-
тора Таїсії Громової, вчителів 
Віри Пасічник, Надії Трошиної, 
завгоспа Віри Профатило. По-
відомляється й про початок бу-
дівництва нового приміщення 
для школи.

Як буфетниця поскаржилася  
в районку     

Лист буфетниці катеринів-
сього рудника опубліковано у 

номері за 6 грудня 1967 року під 
заголовком  «Навіщо ж тоді хо-
лодильник?». Ось що написала 
трудівниця буфету Н. Полуніна:  
«Раділа я, коли в їдальню руд-
ника вогнетривких глин, де я 
працюю буфетницею, привезли 
угорський холодильник. Тепер, 
гадала собі, будуть задоволені 
робітники, адже в холодильнику 
можна зберігати і ковбаси, і сир, 
й інші продукти, що швидко псу-
ються. Та раділа я передчасно: 
з тих пір минуло кілька місяців, 
а холодильник і досі не працює. 
Зверталася зі своїм клопотом до 
керуючого тов. Столяренка, до 
інших відповідальних осіб, але 
відповідь одна — відсутній елек-
тропровід. Та невже ж на всьо-
му руднику не можна відшукати 
кількох метрів проводу?».
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Микола Гребенюк: Наш ВІА знали далеко 
за межами Катеринівки

«Старенькі люблять позгадувати про молодість»

Про це писала «Зоря комунізму»

9 листопада в Україні відзна-
чатиметься День працівників 
культури та аматорів народно-
го мистецтва. Скориставшись 
цим приводом, кореспондент 
«Нашої громади» зустрівся з 
жителем Катеринівки Миколою 
Гребенюком, щоб розпитати про 
ВІА «Каолін», який він разом з 
друзями-музикантами створив 
ще на початку 1980-х років.  На-
самперед же автор цих рядків 
поцікавився у Гребенюка, як той 
пристрастився до музики.  

–  Це у мене – від батьків, 
які любили співати,  – відповів 
Микола Миколайович.  – У до-
шкільному віці я уже давав, так 
би мовити,  концерти на вулиці  
– на прохання перехожих співав 
народних пісень. За це мені да-
вали цукерки. А коли я навчався  
у восьмому класі, батьки мені ку-
пили гітару. Грати на ній навчився 
самотужки. Нотну грамоту опану-
вав перед армією завдячуючи 
Василю Леонтійовичу Ніколенку, 
баяністу, який працював у нашо-
му будинку культури.  Після армії 
я вступив в училище культури, 
що в Олександрії. На іспиті заспі-
вав під гітару власний твір. Я тоді 
складав пісні, в основному анти-
воєнні. У ті роки така тема попу-
лярною була у пісенній творчості.

Як розповів Микола Гребе-
нюк далі, він, закінчивши учили-
ще, повернувся у Катеринівку, де 
влаштувався на роботу в місце-
вий будинок культури, підпоряд-
кований гірничому підприємству. 
Невдовзі, 1981 року, Микола 
об’єднався з Юрієм Ластовкою 
та ще кількома самодіяльними 
музикантами з Катеринівки у 
вокально-інструментальний ан-
самбль. Назвали вони свій гурт 
«Каолін», підкресливши таким 

чином причетність до гірничого 
підприємства.

– У першому складі ансамб-
лю були я, Юрій Ластовка, Олек-
сандр Ткаченко та Анатолій Же-
ловніков.  Я грав на клавішних,  
Ластовка на – бас-гітарі, Ткачен-
ко – на гітарі, Желовніков  – на 
барабанах. Потім ударником 
став Володимир Федоров. Я 
грав на гітарі, а на клавішних  –  
мій племінник Віталій Волошин. 
Інструменти у нас були власні. 
Наприклад, я  «Музіму» виробни-
цтва НДР купив завдяки випадку. 
Поїхав у місто, щоб купити зо-
лотий ланцюжок дружині. А коли 
там трапилася дефіцитна елек-
трогітара, вирішив: треба брати. 
Щоправда, не вистачало грошей 
на «Музіму» (вона коштувала аж 
вісімсот карбованців). І я попро-
сив продавців притримати інстру-
мент, а сам з’їздив у село, у се-
стри позичив грошей. Ланцюжок 
дружині я купив згодом.

Хлопці, які зі мною грали в 
«Каоліні», були працівниками 

рудника. В основному ми зби-
ралися на репетиції вечорами. 
І досягли пристойного виконав-
ського рівня. Підтвердження 
цьому – те, що отримали паспорт 
гурту. Цей документ, засвідчений 
відділом культури райвиконко-
му, ідентифікував наш колектив 
як ВІА «Каолін». На мистецьких 
конкурсах районного рівня ми по-

сідали призові місця. Виступали 
й за межами  району. Наприклад, 
давали концерт у П’ятихатках 
Дніпропетровської області.

Яким був наш репертуар? І 
патріотичні пісні, і про кохання. 
Наприклад, на концертах, при-
урочених 9 Травня, ми викону-
вали «Маки», «Снегири» Юрія 
Антонова.  А на свято металургів  
– лірику, жартівливі пісні. Були 
в нашому репертуарі й твори 
«Бітлз». Англійські слова ми за-
писували кирилицею, записува-

ли їх на слух з магнітофона. Тоді 
ще й касет не було, магнітофони 
випускалися бабінні. Виконували 
ми й твори, складені мною. До 
речі, я оформив авторське право 
на більш ніж десяток своїх пісень.   

У 1987 році я, аби заробляти 
більше, влаштувався у руднику. 
Деякий час суміщав працю на 
підприємстві з роботою в БК.

З роками ми, учасники ВІА 
«Каолін», збиралися все рідше 
й рідше. Але коли у двотисячні 
роки зібралися знов, відчули, що 
ми – у  чудовій формі. І як висту-
пили на концерті, народ був про-
сто вражений!

Записав Віктор ІВАНЕНКО

На знімках: Микола Гребенюк 
та ВІА «Каолін» 

Фото автора та із сімейного 
альбому  М. Гребенюка

Як відомо, старість – не ра-
дість. Справедливість цього 
прислів’я гостріше, ніж інші, усві-
домлюють самотні немічні люди 
в літах. Саме для них держава 
створила територіальні центри 
соціального обслуговування. У 
цих закладах працюють соціаль-
ні робітники, які й опікуються та-
кими людьми.

Про особливості цієї роботи 
кореспонденту «Нашої грома-
ди» розповіла жителька Катери-
нівки Ольга Романова, яка біль-
ше десяти років обслуговувала 
катеринівських та обознівських 
немічних стариків.

Як повідомила Ольга Петрів-
на, до того, як влаштуватися в 
територіальний центр соціаль-
ного обслуговування Кіровоград-
ського району, вона працювала 
в дитсадку. Нова служба їй при-
йшлася до душі.    

 За словами Ольги Петрівни, 
вона охоче виконувала хатню 

роботу в домівках стареньких,  
виконувала різні їхні доручення 
(скупитися в магазині, викликати 
лікаря і т.п.). Доводилося й пра-
цювати на городах підопічних. А 
якщо людина геть злягла – пере-
стилала їй постіль, переодягала 
в свіжу білизну.     

На прохання описати робо-
чий день соціального робітника 
в сільській місцевості Ольга Ро-
манова розповіла:

– Улітку о восьмій ранку я ви-
рушала велосипедом до своїх 
бабусь. У кожної проводила по 
годині – півтори. Дня вистачало 
на шістьох підопічних. Решту 
обслуговувала наступного дня. 
Узимку доводилося тяжче. Ве-
лосипедом не поїдеш, тож ко-
ристувалася маршруткою. Та й 
взимку перелік моїх обов’язків 
розширювався, треба було і сніг 
повідкидати, і попіл з пічки ви-
гребти, і нові дрова та вугілля в 
хату занести.  

Автор цих рядків поцікавився 
у співрозмовниці, чи траплялися 
їй дуже вередливі старенькі.

– Ні, що ви! – заперечила 
Ольга Петрівна. – Я з усіма 
спільну мову знаходила. Єдине, 
у зв’язку з чим мої бабусі ви-
словлювали невдоволення, – це 
те, що я затримувалася в них не 
так довго, як їм хотілося. Мені 
так і казали: «Що ж не посидиш 

зі мною, не поговориш?» А мені 
ж – ніколи! Та я намагалася не 
образити підопічних. Яких тільки 
історій не наслухалася від них! 
Старенькі люблять позгадувати 
про молодість. А вона в них була 
не безхмарна. Наприклад, баба 
Віра Тигнянша, вже покійна, роз-
казувала, як її у війну  з такими 
ж, як вона, дівчатами, відправи-
ли копати окопи в мерзлій землі, 
як вони ноги поморозили...

 Місяць тому Ольга Романо-
ва склала, так би мовити, повно-
важення соціального робітника. 
Каже, здоров’я вже не дозволяє 
виконувати цю роботу. Але про 
те, що незабаром, 5 листопада, 
в Україні відзначатимуть День 
працівника соціальної сфери, 
вона пам’ятає. І бажає усім со-
ціальним робітникам міцного 
здоров’я, благополуччя, вдяч-
ності від підопічних.

Іван КІНДРАТЕНКО

Є і ліки від грипу
У Міністерстві охорони 

здоров’я склали перелік ліків, 
які не рекомендовано до вжи-
вання при захворюваннях на 
грип та ГРВІ. До нього потра-
пили антибіотики, сиропи від 
кашлю, вітаміни та рослинні 
препарати.

Керівник відомства Уляна 
Супрун пояснила, що анти-
біотики при грипі та ГРВІ не 
потрібні, бо вірусів вони не 
вбивають, а з-поміж противі-
русних препаратів лише два 
відповідають встановленим 
критеріям – «Озельтамівір» та 
«Занамівір». Замість вживан-
ня інших препаратів медики 
радять інтенсивно пити чаї з 
малиною чи лимоном, а в разі 
виникнення загрозливих симп-
томів – звертатися до лікарів. 
Та найкращим способом вбе-
регтися від грипу є вакцинація.

Як повідомляється на сайті 
Державної служби лікарських 
засобів та контролю за нарко-
тиками, в країні доступні понад 
700 тисяч доз вакцин проти 
грипу.

Нагадаємо, наприкінці груд-
ня в Україні, швидше за все, 
виникне епідемія грипу. 

Домашня сонячна 
електростанція –  

це вигідно

108 сонячних панелей, які 
можуть виробляти електро-
енергію, встановив на даху 
власного будинку житель міста 
Дубно Рівненської області. Со-
нячні панелі можуть виробляти 
до 38 кіловат електроенергії за 
годину. Власник станції продає 
електроенергію державі за «зе-
леним тарифом». 

«Для того, щоб збудувати 
станцію, я взяв кредит у банку, 
бо таких грошей у мене немає. 
Банк взяв станцію у мене під 
заставу. Зараз вона працює і 
одночасно виплачує кредит», – 
сказав приватний підприємець 
Василь Власюк.

За його словами, він дуже 
ощадливо ставиться до вико-
ристання електроенергії, адже 
її вигідніше продавати державі.

До слова, термін придат-
ності сонячних панелей – 50 
років, окупності – до 8 років.



Запіканка з м’яса і 
капусти

300 г білоголової капусти, 
250 м’ясного фаршу, 2 яйця, 
250 мл молока, 2 ст. л. майо-
незу, сіль, чорний мелений 
перець, спеції і приправи – 
за смаком.

Капусту нарізати соломкою. 
Інтенсивно пом’яти руками, 
щоб виділився сік і капуста ста-
ла м’якшою. М’ясний фарш до-
дати до капусти. Туди ж розби-
ти яйця, влити молоко, додати 
сіль, перець і спеції. Все разом 

добре перемішати і переклас-
ти в жаростійку глибоку форму 
для запікання. Верх запіканки 
розрівняти і змастити майоне-
зом (або сметаною). Поставити 
форму в заздалегідь розігріту 
до 200 °C духовку на середню 
полицю і запікати 50 хв. Готов-
ність можна перевірити за до-
помогою дерев’яної палички 
— якщо рідина не виділяється 
при проколі, то запіканку мож-
на діставати. Подавати гаря-
чою.

Риба, запечена  
у духовці

0,5 кг рибного філе, 3-4 
моркви, 1 цибулина, 2 солоних 
огірочка, 200 г твердого сиру, 
лавровий лист, чорний меле-
ний перець і сіль – за смаком. 

Для цієї страви краще взяти 
морську рибу. Нарізати рибне 
філе шматочками, посолити і 
поперчити його. Моркву натер-
ти на тертці, цибулю порізати, 
перемішати все з рибою. Ви-
класти в глибоку сковороду і 
полити олією, додати лавровий 
лист. Поставити все це запіка-
ти в духовку під кришкою до 
готовності. Далі натерти сир і 
нарізати тонкими кружальця-
ми солоні огірочки. Розкласти 
кружечки огірків поверх риби 
і посипати всю страву сиром. 
Поставити в духовку на 5-7 хв., 
щоб сир розплавився. Розріза-
ти рибу на порції і подавайте.

Кекс столичний
1 скл. просіяного борошна, 

трохи більше половини склян-
ки цукру, 100 г родзинок, 150 г 
вершкового масла, 3 яйця, сіль, 
сода – на кінчику чайної ложки, 
1 ст. л. коньяку або ягідної на-
стоянки, 2 ст. л. цукрової пудри.

Розм’якшене масло зміша-
ти з цукром. Додати яйця (по 
одному) і ложку коньяку або 
ягідної настоянки. Потім бо-
рошно, заздалегідь змішане з 
содою та сіллю. Далі помиті та 
висушені родзинки. Форму (або 
формочки) змастити маслом і 
обсипати борошном. Випікаити 
великий кекс близько години, а 
маленькі протягом 30 хв. Готові 
кекси (ще не остиглі) посипати 
зверху цукровою пудрою.

Володимир Віліч Бабій – 
людина у Катеринівці відо-
ма і шанована. Працюючи на 
місцевих каолінових копаль-
нях, він належав до передо-
виків підприємства, досягнув 
п’ятого розряду і як токар, і як 
слюсар-ремонтник.

Його не раз обирали депу-
татом районної ради. І в на-
родних засідателях обласного 
суду Володимир Віліч бував. 
А ще Бабій – завзятий рибал-
ка і мисливець. Про цю при-
страсть кореспондент «Нашої 
громади» і розпитав у нього. 
Як зауважив Володимир Віліч 
передусім, небайдужими до 
риболовлі були його батько і 
дід. А батько ще й мисливцем 
був.

Хто винен у зникненні 
бубирів 

– Дід Ілля робив мені, мало-
му, вудки – з ліщини, з акації, – 
пригадує Володимир Бабій. – А 
яка радість була, коли я розжив-
ся на заводську вудку з пласт-
масовим поплавком! Виміняв її 
у дядька, який їздив селами та 
збирав вторсировину – старі ва-
тянки, інше ганчір’я, взамін про-
понуючи свистки, вудки, інший 
ширвжиток.

За словами Володимира Ба-
бія, батько (легендарний водій 
рудника Віль Бабій, який двад-
цять років працював на одній і 
тій же «Татрі») частенько брав 
його, хлопчика, на обознівський 
ставок. Ловили карасиків (батько 
для цього розчищав місця в оче-
реті від водорослів), коропів (на 
галушки, які варив Бабій-стар-
ший).

– Тоді, на початку шістдеся-
тих, у наших водоймах було ба-
гато риби, – каже Володимир Ба-
бій. – Водилися й бубирі. Їх дід 
дуже любив. Бабуся як варила 
зелений борщ, то замість м’яса 
вкидала в нього підсмажених бу-
бирів. А тепер їх майже нема.

Як пояснив Бабій, у зникненні 
бубирів винні товстолоби:

– Дехто каже, що це не так, 
але я точно знаю, що  товстоло-
бик їсть рибу. Він же планктоном 
харчується. І поїдає з ним ма-
леньку рибку, яка тільки вилупи-
лася. Через це товстолобики й 
жирні такі. Цього року я піймав 
одного бубиря, і одразу ж випус-
тив його.  

На запитання, чи є він вели-
ким любителем рибних страв, 
Володимир Віліч відповів, що 
ні. Мовляв, для нього риболов-
ля – відпочинок, а не спосіб за-
ощадити на продовольстві. Утім, 
великими уловами він не став 
вихвалятися. Сказав лише, що 
запам’яталося, як років з п’ять 
тому піймав у катеринівському 
ставку на спінінг коропа вагою 
вісім з половиною кіло.

– А якось Валентиновичу до-
поміг витягти коропа вагою вісім 
сімсот, – згадав Бабій. (Валенти-
новичем він називає керівника 
ПАТ «Кіровоградське рудоуправ-
ління» Володимира Кухту, теж 
любителя порибалити.)

Також автор цих рядків (аб-
солютно некомпетентний в ри-
боловлі) попросив Володимира 
Бабія пояснити, чому часом річ-
кова риба, куплена на ринку, тхне 
болотом, а часом – дуже смачна.

 – Це залежить від водойми, 
– запевнив досвідчений рибал-
ка. – Якщо ставок – чистий, як у 
Катеринівці, то й риба з нього – 
добра.

Якщо дружина проти, 
це – добрий знак

Поцікавився автор цих рядків 
у Бабія і щодо забобонів, яких до-
тримуються рибалки.

Якщо жінка не пускає на рибо-
ловлю чи на полювання – треба 
йти не вагаючись, бо це – добрий 
знак, – повідомив Володимир Ві-
ліч. – А ще на риболовлю не мож-
на брати для підкріплення рибу, а 
на полювання – м’ясо.

На запитання ж, як його дру-
жина ставиться до того, що він 
захоплюється і риболовлею, і 
мисливською справою, Бабій від-
повів:

– Люба уже давно змирилася. 
До речі, наш син Сергій – теж і 
рибалка, і мисливець.  А працює 

у руднику.
Рибалить Володимир Бабій 

чи не щодня. Пополювати, звісно 
ж, випадає набагато рідше. І хоча 
полювання пов’язані з великими 
фізичними навантаженнями (що-
разу доводиться долати пішки 
кілька десятків кілометрів), Воло-
димир Віліч охоче приєднується 
до молодших від себе мисливців.

– Хлопці ще беруть мене, 

старого воїна, із собою, – сказав 
чоловік. – А ноги у мене – вже не 
ті, як колись. Щоб ви знали, мій 
мисливський стаж – сорок шість 
років. Оце збираємося в Долин-
ський район, там на фазана по-
люватимемо.     

А на кабанів Володимир Ба-
бій з друзями-мисливцями по-
лює в лісі в Олександрівському 
районі. Якось там з ними стався 
такий випадок.

– Я поцілив у двох кабанів, 
але знайти їх вбитих нам не вда-
лося, бо стемніло, – розповів 
Бабій. – Та хлопці не дуже-то й 
вірили, коли я запевняв, що влу-
чив. А наступного дня ми дізна-
лися, що тих кабанів підібрали 
місцеві мисливці. Виявилося, ми 
не дійшли до того місця всього 

лише тридцять метрів.
На запитання, чи смакує 

йому м’ясо диких свиней, Бабій 
відповів так:

– Якщо свинка попадеться, 
то м’ясо – хороше. А от м’ясо  
кабана при смаженні дає не-
приємний запах. Але якщо при-
готувати його із спеціями, попе-
редньо добряче вимочивши, то 
їсти можна.

Та, як запевнив мисливець, 
він ходить на полювання зовсім 
не заради м’яса. І пояснив:

– Якщо розділити тушу ка-
бана між членами мисливської 
команди, на кожного припаде 
всього  лише по кілька кілогра-
мів.

А от витрати на полювання 
тепер, як підкреслив Володимир 
Бабій, – дуже великі.

– Раніш сотня патронів ко-
штувала 11 карбованців 50 ко-
пійок, – згадав чоловік. – Нині ж 
один патрон – 15 гривень. Доро-
ге це тепер задоволення – полю-
вання.  Багато не постріляєш. А 
колись я за сезон полювання на 
качку вистрілював по 600 патро-
нів, на зайця – по 300.
Як забитий кабан ожив 

Розповів Володимир Бабій і 
про свій різницький досвід. Це 
ремесло знали і його дід та бать-
ко. А ним він почав займатися 
ще в 1970 році.

– Відтоді, мабуть, з тисячу 
заколов, – сказав чоловік. – Бу-
вали дні, коли по три кабана за-
бивав. Раніш свиней смалили у 
соломці. Це довгий процес був, 
зате яка шкірка пахуча виходи-
ла! Тепер же смалять газовим 
пальником, а для запаху вико-
ристовують мішковину. А воно 
ж – не те...   

Пригадав Бабій і ось який ку-
медний випадок, який стався з 
його татом:

– Сусід покликав мого бать-
ка, щоб він заколов його кабана. 
Я, малий, теж пішов туди, аби 
подивитися на роботу батька. 
Заколовши кабана, батько на 
пропозицію хазяїна зайшов у 
хату – швиденько перекусити 
та по чарці випити (бо попере-
ду – стільки роботи!). Я зали-
шився на подвір’ї. Там же лежав 
забитий кабан.  І от я помічаю, 
що той кабан уже не лежить, а 
суне подвір’ям. Я – в хату з кри-
ком:  «Па, кабан гуляє!» Довело-
ся батькові і господареві ловити 
кабана та дорізати його...

За словами Володимира Ба-
бія, у його різницькій практиці та-
ких промахів не траплялося.

Віктор ІВАНЕНКО 

Зміцнюємо імунітет
Відомий цілий ряд рослин-

них стимуляторів імунної систе-
ми, які не тільки не мають побіч-
них дій, а до того ж ще смачні, 
поживні і доступні усім.

Шипшина. Краще готувати 
настій: засипати ввечері у літро-
вий термос 2 ст. л. сухих пло-
дів, залити окропом, настояти 
12 год., пити як чай за 20-40 хв. 
до їди. У міру вживання настою 
можна додавати окріп: одного 
разу заварені плоди шипшини 
спроможні віддавати корисні ре-
човини протягом 3-4 діб. 

Квасоля. Плоди і стручки 
містять речовину, що стимулює 
утворення важливого для під-
тримання імунітету білка – ін-

терферону. Їжте квасолю час-
тіше, з неї можна приготувати 
багато смачних страв. 

Гарбуз. Містить велику 
кількість вітаміну А, який вкрай 
необхідний для здоров’я шкіри – 
«передової» нашої імунної сис-
теми.

Буряк столовий. Має за-
вжди бути на столі. Крім того, 
в період загострення хвороб 
можна приготувати наступний 
еліксир: натерти свіжий буряк 
на тертку, змішати з медом у 
співвідношенні 1:1, приймати по 
1/3 скл. тричі на день. Увага! У 
сирому вигляді буряк протипо-
казаний при розладах шлунка, 
сечокам’яній хворобі.

Чай. Неважливо – зелений 
чи чорний, він є незамінним для 
зміцнення імунітету. Містить 
полі феноли, які нейтралізують 

вільні радикали, гальмуючи тим 
самим процес старіння.

Часниковий «дух» від 
нежиті

При застуді, нежиті серед-
ній зубчик часнику подрібніть 
на кашку і наповніть нею на 2/3 
аптечну пляшечку з під яких-не-
будь ліків. Якщо часникова маса 
вийшла дуже густа, додайте 
кілька кцрапель кип’яченої води. 
Пробка має щільно закривати 
пляшечку, щоб не допустити ви-
току найціннішого – фітонцидів.

Суть лікування – вдихати лі-
кувальні пари. Підставивши до 
однієї ніздрі пляшечку, другу за-
кривають пальцем і повільно гли-
боко вдихають, але обережно, 
щоб ненароком не втягти вміст. 
І так – по черзі, поступово збіль-

шуючи час процедури. Спочатку 
такі сеанси повторюють 3-4 рази 
протягом кожної години, потім ін-
тенсивність можна зменшити до 
1-2 разів на годину. Як правило, 
нежить до кінця дня припиняєть-
ся, температура спадає. Наступ-

ного дня вдихання часникового 
«духу» для профілактики кілька 
разів повторюють.
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 Володимир Бабій: У чистій 
воді – і риба добра

Готуємо вдома

Ваше здоров’я


