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ГРОМАДА
Подарунки піднесуть 

в унікальному кошику 
Зробити приємне дітям, які 

лікуються в облонкодиспансері, 
вирішили з нагоди Великодня во-
лодимирівські школярі.

– Про це я дізналася від педа-
гога-організатора Олени Тринчук, 
– каже завідуюча Володимирів-
ським клубом Світлана Ніколаєн-
ко. – Вона розповіла, що школярі 
хочуть подарувати хворим ро-

весникам канцтовари та ласощі, 
причому покласти їх, згідно з на-
ціональною традицією, в гарний 
плетений кошик. Тоді-то я й зга-
дала, що наша односельчанка 
Валентина Семенівна Чебота-
рьова має чимало предметів до-

машнього ужитку минулої епохи. 
Подумалося: напевне серед тих 
артефактів знайдеться гарний 
кошик! Так воно й сталося. Юні 
умільці з гуртка в нашому клубі 
відреставрували той кошик. Його 
вже передано школі. 

Не помітив «перешкоди»
Зупинку при в’їзді 

в Олексіївку з боку 
Катеринівки зруйно-
вано увечері минулої 
суботи. 

Через кілька днів 
встановили особу 
водія, який, керуючи 
«Daewoo», не по-
мітив «перешкоди». 
У цьому правоохоронцям дуже 
допомогло ПАТ «Кіровоградське 

рудоуправл іння» . 
Коли горе-водій, поні-
вечивши зупинку, їхав 
через Катеринівку, то 
потрапив у поле зору 
однієї з відеокамер, 
встановлених в селі 
гірничим підприєм-
ством.  На причет-
ність автомобіліста 

до аварії в Олексіївці вказували 
пошкодження на машині. 

Оператор – інший, номер – той же
З 1 травня запрацює послу-

га із перенесення абонентських 
номерів для користувачів мо-
більним зв'язком: кожен абонент 
може змінити оператора без 
зміни номера свого телефона. 

Найбільші оператори мобіль-
ного зв'язку, що діють в Україні, 
підтвердили готовність до цього. 
Новація дозволить користувачам 
впливати на формування тари-
фів і якість надання послуг.

Підбито підсумки Всеукраїн-
ського конкурсу знавців англій-
ської мови «Гринвіч», який прово-
дився наприкінці минулого року і 
в якому брали участь і 15 учнів 
катеринівського корпусу ліцею  
«Нова школа». 

Катеринівські ліцеїсти на-
брали пристойну кількість балів, 
за що отримали сертифікати та 
подарунки. А найкращі резуль-
тати показали третьокласниці 
Маргарита  Циба та Анастасія 
Поддєнєжна, які отримали золо-
ті сертифікати. «Наші дівчатка є 
першими в Україні з 6 331 учас-
ників конкурсу! – рада за своїх 
вихованок Наталія Лось, вчитель 
іноземної мови. – Так тримати!»

За гарне знання англійської 

Мільйон чотириста тисяч гри-
вень на дороги передбачила Ка-
теринівська сільська рада в цьо-
горічному бюджеті. 

Вирішено витратити їх на ас-
фальтування  в Обознівці і так 
званій старій Катеринівці та на 
заміну бордюрів у центральній 
частині Катеринівки. Тиждень 

тому кореспондент «Нашої гро-
мади» став очевидцем робіт із 
заміни бордюрів, вони виконува-
лися силами Кіровоградського 
райавтодору (на знімку). 

Нагадаємо, торік за кошти 
місцевого бюджету покладено 
асфальт на деякі дороги в Обоз- 
нівці та Володимирівці.   

За кошти громади

Зробімо остаточний вибір!
Тривале змагання за право очолити нашу державу добігає 

кінця. 21 квітня пройде другий тур виборів президента України. 
До бюлетенів буде внесено всього два прізвища – актора і шоу-
мена Володимира Зеленського та чинного президента Петра По-
рошенка. 

Громадянський обов'язок кожного українця – взяти участь у 
голосуванні. Отже, зустрінемось на виборчих дільницях наступ-
ної неділі!

Чого хочуть 
від нового президента

Більшість опитаних українців 
вважають, що новообраний пре-
зидент у першу чергу має знизи-
ти тарифи на комунальні послу-
ги. Про це свідчать результати 
опитування КМІС, проведеного 
з 9 по 14 квітня. На запитання, 
що повинен зробити наступний 
президент у свої перші 100 днів 
роботи, три найпоширеніші від-
повіді респондентів були такими: 
знизити тарифи на комуналь-
ні послуги – 39,1%; подати до 
парламенту законопроекти про 

зняття недоторканості з депута-
тів, суддів, президента  – 35,5%; 
розпочати / пришвидшити розслі-
дування найбільш резонансних 
корупційних злочинів – 32,4%. 
Далі голоси розподілилися таким 
чином: розпочати переговори з 
Росією – 23,3%, знизити зарпла-
ту топ-чиновникам – 18,4%, роз-
почати переговори з ЄС та США 
щодо Донбасу і Криму – 16,4%, 
пришвидшити розслідування 
злочинів проти Майдану – 9,4% 
та ін.

Якість життя в об'єднаній те-
риторіальній громаді значною 
мірою залежить від її фінансової 
спроможності. Щоб можна було 
розвивати освіту, культуру, охо-
рону здоров'я, підтримувати в 
належному стані місцеві дороги, 
допомагати малозабезпеченим 
тощо, потрібно дбати про напов- 
нення бюджету. Як же в цьому 
плані спрацювали торік старо-
стинські округи Катеринівської 
сільської ради?

У цілому минулого року до 
бюджету сільської ради від те-
риторій надійшло 19,7 мільйона 
гривень. Внесок старостинських 
округів тут такий: Катеринівський 

округ – 13,3 млн грн (67,1%), 
Олексіївський – 4,1 млн грн 
(20,7%), Володимирівський – 2,4 
млн грн (12,2%). Якщо говорити 
про окремі статті надходжень, 
то найбільша частка припадає 
на податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується податкови-
ми агентами із доходів платника 
податку у вигляді заробітної пла-
ти, – 5,6 мільйона гривень та на 
орендну плату юридичних осіб 
за користування землею – 4,9 
мільйона гривень. По обох стат-
тях за кількістю спрямованих до 
бюджету коштів перше місце по-
сів Катеринівський округ, друге 
– Олексіївський, третє – Воло-

димирівський. По сплаті подат-
ку на доходи фізичних осіб, не 
пов'язані із заробітною платою, 
усіх випередив Олексіївський 
округ.

Зрозуміло, що надходження 
до бюджету від старостинських 
округів визначаються наявними 
ресурсами, які треба примно-
жувати та ефективно викорис-
товувати. Адже, щоб отримати 
більше коштів на розвиток своєї 
території, треба збільшувати свій 
внесок до бюджету громади. До 
речі, саме це враховувалося при 
розподілі між округами додатко-
вих надходжень за підсумками 
минулого року.  

Внесок старостинських округів 
 до бюджету громади

З 1 квітня 2019 року замість 
паперових рецептів лікарі пер-
винної ланки мають можливість  
виписувати електронні. Першими 
на Кіровоградщині цією новацією 
скористались  у центрі первинної 
медико-санітарної допомоги По-

мічнянської ОТГ. Більше 70 відсо-
тків тамтешніх жителів підписали 
декларації із лікарями первинної 
ланки. Саме вони і зможуть у 
першу чергу скористатись пере-
вагами нової опції «електронний 
рецепт». 

«Електронний рецепт» діє
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Варто знати
Виплатять 
до 5 травня  

Уряд ухвалив постанову 
про виплату в нинішньому 
році разової грошової допо-
моги учасникам бойових дій, 
постраждалим учасникам Ре-
волюції Гідності, особам з ін-
валідністю внаслідок війни, 
учасникам війни, особам, які 
мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, та особам, 
на яких поширюється Закон 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту», а також жертвам на-
цистських переслідувань.

Зокрема, виплату щорічної 
разової грошової допомоги 
(надійде до 5 травня) передба-
чено у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю 
внаслідок війни та колишнім 
малолітнім (яким на момент 
ув’язнення не виповнилося 14 
років) в’язням концентраційних 
таборів, гетто та інших місць 
примусового тримання, визна-
ним особами з інвалідністю 
внаслідок загального захворю-
вання, трудового каліцтва та з 
інших причин: I групи – 3 850 
грн; II групи – 3 400 грн; III гру-
пи – 2 950 грн.

2) учасникам бойових дій, 
постраждалим учасникам Ре-
волюції Гідності та колишнім 
неповнолітнім (яким на момент 
ув’язнення не виповнилося 18 
років) в’язням концентрацій-
них таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, а та-
кож дітям, які народилися у за-
значених місцях примусового 
тримання їхніх батьків, – 1 295 
гривень;

3) особам, які мають осо-
бливі заслуги перед Батьків-
щиною, – 3 850 гривень;

4) членам сімей загиблих і 
дружинам (чоловікам) помер-
лих осіб з інвалідністю вна-
слідок війни, дружинам (чо-
ловікам) померлих учасників 
бойових дій, учасників війни та 
жертв нацистських пересліду-
вань, визнаних за життя осо-
бами з інвалідністю внаслідок 
загального захворювання, тру-
дового каліцтва та з інших при-
чин, які не одружилися вдруге, 
– 840 гривень;

5) учасникам війни та ко-
лишнім в’язням концентрацій-
них таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, осо-
бам, які були насильно вивезе-
ні на примусові роботи, дітям 
партизанів, підпільників, інших 
учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу 
ворога – 530 гривень.

Виплачуватимуть допомогу 
регіональні органи соціального 
захисту населення. 

Днями Президент України 
підписав закон про банкрутство, 
який передбачає  процедуру бан-
крутства фізичної особи. Досі в 
українському законодавстві така 
процедура існувала лише для 
юридичної особи чи фізичної осо-
би-підприємця. Новий механізм 
дозволяє боржнику потрапити під 
захист суду, який допомагає йому 
вирішити питання заборгованості 
і повернутися до звичного життя.

Звільняючись від боргів, гро-
мадянин повертається до актив-
ної легальної праці, продовжує 
бути платником податків та збе-
рігає трудовий потенціал. Іншими 
словами, йому не потрібно пере-
ховуватися, виїздити за кордон, 
боятися, що в нього заберуть 
майно і т. д.

Ось кілька основних момен-
тів, на які варто звернути увагу. 

1. Ініціювати у суді порушен-
ня справи про банкрутство фі-
зичної особи може лише сам 
боржник. Якщо позичальник не 
хоче, щоб ця процедура до нього 
застосовувалася, кредитор цьо-
го зробити не зможе. І ще. Від-
крити провадження про непла-
тоспроможність можна лише за 
таких умов: розмір прострочених 
зобов'язань перед кредитором 
становить щонайменше трид-
цять мінімальних зарплат (понад 
100 тис. грн); боржник перестав 

погашати планові платежі в роз-
мірі понад 50% місячних плате-
жів за кожним із зобов'язань про-
тягом двох місяців; є постанова 
у виконавчому провадженні про 
відсутність у фізособи майна, яке 
можна стягнути; інші обставини 
підтверджують, що найближчим 
часом боржник не зможе викона-
ти свої зобов'язання.

2. Процедура банкрутства 
передбачає, що протягом п'яти 
років після банкрутства таким 
фізичним особам заборонено по-
вторно ініціювати банкрутство, 
крім випадку, якщо боржник по-
гасив усі борги в повному обсязі 
у порядку, передбаченому кодек-
сом.

3. Якщо незадовго до проце-
дури банкрутства майно відчужу-
валось або переписувалось на 
близьких людей, такий боржник 
не зможе скористатись цією про-
цедурою. Також, якщо боржник 
просить визнати себе неплато-
спроможним, але в цей час у 
його родичів і близьких значаться 
великі статки, то процедура бан-
крутства до такої людини також 
застосовуватись не буде.

4. Щоб розпочати процедуру 
банкрутства, боржник має звер-
нутися до господарського суду із 
заявою про відкриття проваджен-
ня у праві про неплатоспромож-
ність.

5. Керувати вирішенням фі-
нансових проблем боржника 
буде арбітражний керуючий – 
спеціаліст з несплатоспромож-
ності. Його завдання – скласти 
план реструктуризації кредиту і, 
якщо компромісу з банком не до-
сягнуто, – продати майно пози-
чальника, щоб розплатитися за 
зобов'язаннями.

6. Реструктуризація перед-
бачає використання розстрочки, 
прощення боргів, зміну строків 
виплати платежів та інших інстру-
ментів, щоб вивести боржника з 
кризової ситуації. Але не можуть 
бути реструктуровані кредити, 
отримані на відпочинок, розваги, 
придбання предметів розкоші, 
або борги, що з'явилися через 
участь в азартних іграх та парі. 
Також неможливо реструктурува-
ти борги, які стосуються алімен-
тів. 

7. Процедура погашення бор-
гів передбачає продаж майна 
боржника. Вона використовуєть-
ся тоді, коли неможливо погасити 
борги іншим способом. На про-
даж може бути виставлене будь-
яке майно, крім єдиного житла 
боржника (квартира до 60 кв м 
або будинок до 120 кв м), коштів 
на пенсійних рахунках та у фон-
дах соцстрахування.

8. Кодекс набуває чинності 
через півроку після опублікуван-
ня.

Коли людина – неплатоспроможнаОб’єднані  громади 
матимуть власних 

поліцейських 

На Кіровоградщині реалізо-
вуватимуть проект «Поліцей-
ський офіцер громади». Про це 
повідомляється на державно-
му сайті «Децентралізація дає 
можливості».

Проект «Поліцейський офі-
цер громади» ініціювала Наці-
ональна поліція України, його 
впроваджують за підтримки 
міжнародних партнерів Укра-
їни. Суть проекту полягає в 
тому, що в кожній ОТГ житиме 
та працюватиме поліцейський, 
який опікуватиметься виключно 
безпекою та захистом цієї гро-
мади. Офіцер поліції матиме 
постійний зв’язок з громадою, 
головним у його роботі буде 
запобігати правопорушенням. 
Кожного такого поліцейського 
забезпечать робочим кабінетом 
на території ОТГ, службовим 
автомобілем та комп’ютером-
планшетом. Офіцер співпра-
цюватиме з керівництвом ОТГ і 
виконуватиме функції його рад-
ника з питань безпеки.

Проект «Поліцейський офі-
цер громади» вже реалізують 
на Дніпропетровщині. Невдовзі 
розпочнеться його впроваджен-
ня  на Кіровоградщині, де вже 
створено 20 ОТГ, загальна кіль-
кість населення в яких – близь-
ко 140 тисяч.

Від щирого серця
Нещодавно мені виповни-

лося 80. З ювілейною датою 
мене привітали діти, онуки та 
друзі. Завітали й представни-
ки ОТГ – начальник загаль-
ного відділу Катеринівської 
сільської ради Роман Юрійо-
вич Бурлак та голова Катери-
нівської первинної організації 
ветеранів Любов Григорівна 
Майстренко. На свою адресу 
я почула чимало гарних слів і 
побажань, отримала й пода-
рунки. 

Хочу через газету, яку дуже 
люблю, бо в ній пишеться про 
відомих мені людей, щиро-
сердно подякувати всім, хто не 
забуває про мене, – усім їм до-
вгих років життя і миру.

З повагою  пенсіонерка  
Олександра Чельник,

Катеринівка

З таким дипломом матимеш роботу 
Державна служба зайнятості 

уже не перший рік наголошує, 
що вітчизняна економіка від-
чуває велику  потребу в квалі-
фікованих зварниках, швачках, 
кухарях, електромонтерах, слю-
сарях, будівельниках, а от у еко-
номістах та юристах – вже ні. 
З огляду на це набувають ваги 
дипломи, які видають своїм ви-
пускникам професійні училища. 
Тільки в Кропивницькому таких 
закладів – декілька.           

До найпрестижніших місце-
вих професійних училищ нале-
жить Кіровоградське ВПУ, яке 
знаходиться на вулиці Шатила, 4 
і раніш носило номер 9. У цьому 
закладі, раніш відомому тим, що 
випускало телемайстрів, тепер 
навчають за  такими спеціаль-
ностями: офісний службовець 
та контролер ощадного банку 
(після 9 класів школи, термін на-
вчання – три роки); радіомеханік 
з обслуговування та ремонту 
радіотелевізійної апаратури, 
налагоджувальник контроль-
но-вимірювальних приладів та 
автоматики, оператор з оброб-
ки інформації та програмного 
забезпечення; адміністратор, 
оператор телекомунікаційних 
послуг; касир банку (після 9 кла-
сів школи, термін навчання – 3,5 
року); електромонтер станцій-
ного устаткування телефонно-
го зв'язку, оператор поштового 
зв'язку, монтажник радіоелек-
тронної апаратури та приладів, 
оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення 
(після 11 класів, термін навчан-
ня – півтора року). На сайті ВПУ 
(vpu9.kr.ua) зазначається: при-
йом на навчання здійснюється 
приймальною комісією училища 
за результатами співбесіди, ЗНО 
проходити для вступу до учили-
ща не потрібно; учні училища 
– на державному забезпеченні. 
Повідомляються й номери теле-
фонів для довідок: (0522) 37-11-
09, 098-720-56-69, 095-197-70-
36 (приймальна комісія), (0522) 
37-11-78 (навчальна частина). 

«Вивчився в училищі на опе-
ратора з обробки інформації 
та програмного забезпечення, 

– написав на сайті education.ua 
один з випускників цього ВПУ. –
Комп’ютери для студентів дуже 
гарні, аудиторії відремонтовані. 
Приємно вчитися. Знання дають 
пристойного  рівня».

Регіональний центр профе-
сійної освіти імені Єгорова – так 
тепер називається СПТУ № 2 
на Новомиколаївці, яке в часи 
СРСР готувало будівельників і 
кухарів. Нині спектр спеціаль-
ностей, за якими навчають в цьо-

му закладі,  – ширший. Випускає 
центр слюсарів з ремонту авто-
мобілів (ця професія має най-
більший попит на ринку праці, 
наголошується на сайті закладу 
kpl-2.com.ua), малярів, штукату-
рів, столярів, електрослюсарів 
будівельних, монтажників гіпсо-
картонних конструкцій, барме-
нів, офіціантів, кондитерів, куха-
рів. Термін навчання – від року 
до трьох. Прийом до центру про-
водиться шляхом конкурсного 
відбору вступників за результа-
тами співбесід та результатами 
середнього бала свідоцтва про 
базову загальну середню осві-
ту або середнього бала атеста-
та про повну загальну середню 
освіту. Адреса центру – вул. Ва-
силя Нікітіна, 21a, номери теле-
фонів – (0522) 34-08-51, (067) 
177-84-75, (099) 740-64-93. 

На сайті education.ua є теплі 
відгуки про цей заклад. 

У Центральноукраїнському 
вищому професійному учили-
щі імені Миколи Федоровського 
(колишньому СПТУ № 4) навча-
ють за такими спеціальностями: 
верстатник широкого профілю, 
слюсар-ремонтник, зварник, 
електромонтер, офісний служ-
бовець, оператор верстатів з 
програмним керуванням. «Зара-
хування в училище – без вступ-
них іспитів! – повідомляється на 
сайті закладу (vpu-4.com.ua). – 

Впродовж навчання ви отримує-
те стипендію! Під час практики – 
зарплату! Навчання входить до 
трудового стажу! По закінченні 
отримуєте атестат про повну за-
гальну середню освіту, диплом 
кваліфікованого робітника!» 
Адреса училища: вулиця Юрія 
Коваленка (колишня Маршала 
Конєва) 6/5, номери телефонів: 
(0522) 365274, 365474.

«Вступив в училище після 
11 класів на газоелектрозварни-
ка. Не шкодую», – написав на 
сайті education.ua один з учнів 
цього закладу. Ще й зазначив, 
що «майстри тут – з почуттям 
гумору».

«Наше училище – один із 
провідних професійно-технічних 
навчальних закладів будівель-
ного профілю у Кіровоградській 
області», – стверджується на 
сайті професійно-технічного 
училища № 8 (http://kirovograd-

ptu-8.narod.ru), яке знаходиться 
на вулиці Волкова, 15. 

Тут навчають за такими спе-
ціальностями: муляр, електро-
зварник ручного зварювання, 
штукатур, лицювальник – пли-
точник, маляр будівельний, мон-
тажник санітарно-технічних сис-
тем і устаткування, монтажник 
гіпсокартонних конструкцій, сто-
ляр будівельний. Термін навчан-
ня – рік (після 11 класів школи) і 
три роки (після 9 класів школи). 
Номер телефону училища – 
(0522) 55-15-42.

У Кіровоградському про-
фесійному ліцеї сфери послуг і 
торгівлі, який знаходиться  на ву-
лиці Декабристів, 26, навчають  
на перукарів, педикюрників, ма-
нікюрників, візажистів, кухарів, 
продавців продтоварів, контр-
олерів-касирів – як на основі по-
вної середньої освіти, так і базо-
вої середньої. Термін навчання 
(залежно від спеціальності) – від 
півтора року до трьох. Прийма-
ють на навчання шляхом кон-
курсного відбору вступників за 
результатами співбесіди та за 
результатами середнього бала 
свідоцтва про базову загальну 
середню освіту або середньо-
го бала атестата про повну за-
гальну середню освіту. Деталь-
ніше про заклад – на його сайті 
(licey.kr.ua). Номери телефонів 
– (0522) 24-05-01, 22-18-54.

«Вчителі та майстри – дуже 
добрі та відповідальні, ставлять-
ся  до учнів з розумінням та по-
вагою», – залишила відгук на 
сайті education.ua одна з учнів 
ліцею. 

Ще є Кропивницький профе-
сійний ліцей побутового обслу-
говування (на вулиці Гоголя, 79).  
Він готує спеціалістів для легкої 
і харчової промисловостей, з ди-
зайну. Детальніше про це можна 
дізнатися із сайту kplpo.kirovedu.
com та за телефонами  (0522) 
22-67-11, (0522) 22-54-70. 

«Нині працюю в компанії 
AndreTan, а навчили мене шити 
в КПЛПО!» – написала на сайті 
education.ua  одна з випускників 
цього ліцею. 
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Грузьківський пенсіонер 
Микола Маркович Козонок 

– справжня знахідка для журна-
ліста. Він розказав мені і про те, 
що відбувалося в Грузькому в 
Другу світову війну, і про звичаї в 
таборах на Магадані, де служив, 
і про те, як заохочували таких 
передовиків, як він, у колгоспі 
імені Чапаєва. Згадувати йому 
допомагала дружина Лідія Сте-
панівна.

Знаючи, що в Грузькому про-
живає чимало молдован, я на-
самперед поцікавився у Миколи 
Марковича і Лідії Степанівни їх-
ньою національністю. 

– Я – молдованин, так і в пас-
порті записано, – пояснив чоло-
вік. – Мої предки – з переселен-
ців. Рідною вважаю українську 
мову, хоча й молдавську знаю з 
дитинства. Ліда по батькові – ро-
сіянка, по матері – молдованка. 
У них в сім’ї теж по-молдавськи 
балакали. 

– Моє дівоче прізвище – Со-
ловйова, – уточнила Лідія Сте-
панівна. – Прабабуся по батькові 
була переселенкою з Росії. 

– До війни в одній з наших 
шкіл викладали на молдавській, 
я в ній і навчався, – розповів Ми-
кола Козонок. – Викладачі були 
свої, грузьківські. В окупацію 
школи не працювали. Зате німці 
організували господарство. Ре-
манент, худобу, які були в кол-
госпі, розподілили по гуртках, 
в кожному – по десять чоловік. 
Тут, у першому районі, де тепер 
живемо, теж був гурток. Батьки 
розказували, що в гуртках люди 
непогано заробляли. А ті, хто не 
увійшов у гуртки, бідували. 

Розповів Микола Маркович і 
про те, як його батька, Марка Ки-
риловича, та ще одного грузьків-
ця, вчителя Василя Федоровича 
Будулатія, в часи окупації виси-
лали на чужину, як їх по дорозі 
до Третього рейху відпустив ні-
мець-наглядач, як вони в Румунії 
влаштувалися священослужите-
лями (Будулатію прислужилося 
знання латини), як повернулися 
в рідне село, обидва бородаті.     

Микола Козонок ту зустріч з 
батьком пам’ятає в деталях: 

– Коли батько прийшов, я 
вдома був, а мати в полі – боро-
нувала коровою. 

Коли ж червоноармійці вигна-
ли з Грузького окупантів, Марка 
Кириловича мобілізували до вій-
ська. 

– Батько служив візником, він 
командирів возив на підводі, – 
розповів Микола Козонок. – До 
Німеччини дійшов і повернувся 
додому. На війні його контузило 
– німецький снаряд влучив по-
ряд. Батька тоді на п'ятнадцять 
метрів відкинуло. 

За словами Миколи Марко-
вича, в Грузькому по війні від-
новили тільки ту школу, в якій 
викладали на українській, він її й 
закінчив.

– 1954 року мене призвали 
в армію, – розповів Микола Ко-
зонок. – Де служив? Аж у Мага-
дані, у внутрішніх військах. Там 
я й сержантську школу закінчив. 
Ми охороняли табори. Зеки там 
працювали на видобутку золота. 

За словами Миколи Марко-
вича, політв’язні в тих краях від-
бували покарання окремо від ін-
ших засуджених. 

– Нам дозволялося грати із 
зеками в шахи, шашки, – при-
гадав Козонок. – Якось під час 
гри засуджений запитав: «Отку-
да вы?» Я: «Не скажу». Тоді він: 

«А я – с Украины». «Ну, и я с 
Украины», – кажу. Він – розпиту-
вати мене про все, а я мовчу, бо 
не можу сказати, що думаю. На-
решті він: «Через год, гражданин 
начальник, пересмотрят дела в 
отношении нас, политических. И 
освободят». Минув якийсь час, 
і я побачив того чоловіка, уже 
одягненого не в тюремну робу. 
Видно було: полишає табір. 
«Здравствуйте, товариш солдат, 
– звернувся він до мене. – По-
мните, я говорил, что нас осво-
бодят?»

Ніс службу Микола Козонок і 
в таборі, де відбували покаран-
ня кримінальні злочинці. 

– Бачив я і злодіїв в законі, – 
розповів Микола Маркович. – У 
кожного – прислуга по шість чо-
ловік. Ті їм і їсти підносили, і нігті 
зрізали, і стригли, і брили. Що 
цікаво: тюремні строки злодіїв 
у законі були менші, ніж у їхніх 
«шісток». Хитрі вони – злодії, 
уміли командувати. Нас же, сол-
датів, не чіпали. 

За словами Миколи Марко-
вича, під час військової служби 

його прийняли кандидатом у 
члени партії, навіть пропонували 
вступити у вищу юридичну шко-
лу в Ленінграді. Він відмовився, 
бо після закінчення тієї школи 
треба було повернутися в Мага-
дан, а йому хотілося додому.   

Платню, яку Козонок отриму-
вав солдатом, у Магадані майже 
не було на що витрачати, тож 
двічі робив перекази додому, а 
коли демобілізувався – привіз 
із собою чималі гроші, їх виста-
чило на костюм і «москвичку» 
(модне у 1950-х роках пальто). 

– Він купив обновки на товч-

ку на Кущівці в Кіровограді, бо в 
магазинах нічого путнього з одя-
гу не було, – сказала Лідія Сте-
панівна. – Одяг на своє весілля 
теж справили на товчку.

Помітивши на стіні портрет 
господарки в молодості, заува-
жую, що Лідія Степанівна була 
красунею.

– Якби поганою була, я її і 
не взяв би, – запевнив Микола 
Маркович.  

 До 1958 року в СРСР ще ді-
яли МТС – машино-тракторні 
станції. Ці державні підприєм-
ства, маючи трактори, іншу сіль-
госптехніку, надавали колгоспам 
послуги з обробітку землі, зби-
рання врожаю.

– Платили в МТС добре, при-
чому грішми, – пам’ятає Микола 
Козонок. – Не те, що в колгоспах, 
де горбатилися за трудодні. Тож 
я поїхав в Олександрію, вивчив-
ся там на тракториста. Повер-
нувшись у Грузьке, влаштувався 
в МТС. Коли МТС розформува-
ли, вступив у колгосп. 1966 року 
вже був бригадиром тракторної. 
Я й технікум механізації сіль-

ського господарства закінчив за-
очно. 

Першим трактором, який до-
вірили Миколі, був гусеничний 
СХТЗ-НАТІ (нижній знімок). Ці 
машини випускалися у 1940 – 
1950 роках Сталінградським і 
Харківським тракторними заво-
дами, а розробили їх конструк-
тори Наукового автотракторного 
інституту (НАТІ).  

– Працював СХТЗ-НАТІ на 
гасі, заводився рукояткою, – при-
гадав Микола Маркович. – Якось 
тією рукояткою мене вдарило у 
підборіддя. Повезли мене в лі-

карню, там обробили рану. Усе 
обійшлося, а шрам залишився. 

Працював Козонок і на ДТ-54 
(верхній знімок) – гусеничному 
дизельному сільськогосподар-
ському тракторі, який випускав-
ся з 1949 по 1979 рік.  

– Я на гусеничних тракторах і 
орав, і боронував, і культивував, 
і сіяв, – розповів Микола Козо-
нок. – На колісних – не довелося. 
Зате рік на комбайні працював.

На запитання, кого з голів 
грузьківського колгоспу вважає 
найкращим господарником, Ми-
кола Козонок відповів: 

– Бринза. Я при ньому почи-
нав працювати. Колгосп в часи 
Бринзи передовим був. До речі, 
при Бринзі нашим шефом став 
рудник вогнетривких глин. Руд-
ник допомагав нашому колгоспу 
технікою. Наприклад, перевозив 
своїми машинами урожай буря-
ків. 

За словами Миколи Марко-
вича, у 1970-і – 1980-і роки трак-

тористи грузьківського колгоспу 
мали пристойні заробітки. 

– Я будувався, тож гроші 
було на що тратити, – підкрес-
лив чоловік.– А будматеріали 
– в дефіциті. Поїдеш на склад – 
Брайченка чи в райцентрі, а там 
кажуть: «Нема». Одного разу 
мені хтось порадив дати комір-
никові, як мовиться, на лапу. Я 
дав червінець, і комірник одразу 
ж потеплішав. 

– У ті роки процвітали кра-
діжки на підприємствах, – про-
довжив Козонок. – Коли ми до-
чку віддавали заміж, треба було 

м’яса, печінки. Я 
й домовився з од-
носельчанином, 
який працював 
на птахокомбінаті 
в Кіровограді, що 
підійду в такий-то 
час до паркану 
з тилу підпри-
ємства. Там він 
мені й перекинув 
мішок. А сам я в 
колгоспі не крав. 
Бо боявся. Нади-
вився в Магада-
ні, як живеться в 
тюрмі. 

За словами 
Миколи Маркови-
ча, адміністрація 
колгоспу заохо-
чувала таких, як 
він, передовиків, 
цінними подарун-
ками (головним 
чином годинника-
ми) та путівками. 

Однією з вручених йому путівок, 
до Ленінграда, скористалася 
дружина. Зате він побував у са-
наторії в Одесі.

– Годували нас там препо-
гано, – згадав Микола Козонок. 
– Все було знежирене. М’яса не 
давали. Навіть хліба не вистача-
ло. А недалечко – санаторій від 
Молдавії, брат мій двоюрідний 
там якраз відпочивав. Він мене 
запросив туди. Там годували 
ситно і смачно.     

На столі в кімнаті, де мене 
приймали Микола Маркович і 
Лідія Степанівна, – фотографія 
молодого чоловіка у формі льот-
чика цивільної авіації. 

– Це – Максим, синок дочки 
Галі, – пояснила Лідія Козонок. 
– Його старший брат – теж льот-
чик. Галя із сім’єю – у Москві. 
А дочка Віра зі своєю родиною 
– тут. Вона вчителює в Грузьків-
ській школі. Пишаємося дітьми, 
онуками.

Віктор КРУПСЬКИЙ 

«Рудник допомагав нашому 
колгоспу технікою» 

Із залу суду 

Брати-душогуби
Кіровоградський райсуд розглянув 

справу стосовно двох чоловіків, які в груд-
ні 2017 року вбили жительку Аджамки, 
спокусившись грішми, які та саме отри-
мала з продажу землі.

«На той час я гостював у брата в 
Аджамці, – розповідав один з підсудних. 
–  Брат працював у жінки, на яку згодом 
напали, – копав колодязь. Він мені й за-
пропонував заволодіти грішми, які вона 
саме отримала за землю. Я не знав тієї 
жінки, але погодився. Ми випили півлітра 
горілки, запили пивом і – це було близь-
ко дванадцятої ночі – пішли. Прихопили 
із собою ніж, кухонну сокиру. На подвір’я 
зайшли через город. Брат сказав, щоб я 
перший заходив та одразу починав бити 

господарку. Постукали, господарка від-
чинила, я її ударив тупою частиною со-
кири в голову, потім ще кілька разів. Брат 
мав ножа. Мабуть, він ним теж завдавав 
ударів хазяйці. Далі ми шукали гроші, зна-
йшли в сумці 2 пачки купюр по 500 гри-
вень, їх узяв брат. Перед тим, як вийти з 
будинку, брат запалив там  речі. Потім він 
дав мені сорок тисяч гривень, собі зали-
шив сорок п’ять тисяч».

Інший підсудний визнав, що вчинив з 

братом розбій, але наголошував, що сам 
особисто господарку не бив ні ножем, ні 
яким-небудь іншим предметом. 

Першого з підсудних засудили до 14 
років ув’язнення, другого – до 13. 

Допомагав і обікрав  

Близько року тому, на початку травня 
2018-го, в поліцію звернулася жителька 
Грузького, яка постраждала від крадія – 
той поцупив з її домоволодіння на вулиці 
Правди чавунний колісник, таку ж плиту, 
кран для води та купу металевого непо-
требу.

Злодієм виявився земляк потерпілої, 
який того ж місяця допомагав їй у госпо-
дарських справах. Притягнутий до від-
повідальності, він не заперечував вини. 
Недавно Кіровоградський районний суд 
засудив його до двох років ув’язнення. 
Але, згідно з цим же вироком, тюрми той 

уникне, якщо протягом 24 місяців не ско-
їть нових злочинів. 

Варто зазначити, у березні 2018 року 
цього чоловіка оштрафували за крадіжку. 

Зарізала чоловіка 

Про те, що знайшла мертвим спів-
мешканця, повідомила в поліцію 16 квітня   
жителька Обознівки А. 

Правоохоронці, прибувши до її до-
моволодіння, виявили покійного в його ж 
автомобілі ВАЗ. Пролита кров вказувала, 
що помер С. не своєю смертю. 

Поліцейські запідозрили, що чоловіко-
ві вкоротила віку співмешканка. Згодом 
та зізналася, що зарізала його. Це під-
тверджується і свідченнями деяких обо-
знівців про те, що А. і С. увечері 15 квітня 
посварилися між собою. 

Суд обрав запобіжний захід щодо А. у 
вигляді домашнього арешту.   



Гіпотиреоз – хвороба, за якої щитопо-
дібна залоза припиняє виробляти достатню 
кількість гормонів. Більш схильні до неї жінки. 
При гіпотиреозі уповільнюється обмін речо-
вин. Жири не розщеплюються, відкладаються 
на тілі. Людина харчується, як і раніше, а вага 
зростає. 
 Іншими проявами гіпотиреозу є швидка 

втомлюваність, сонливість удень і безсоння 
вночі, загальна слабкість, погіршення пам'яті. 
Людина без причини дратується, нервує, 
мерзне навіть за нормальної температури, гір-
ше мислить, частіше скаржиться на проблеми 
з тиском.
 Шкіра у хворого зазвичай стає суха й 

згодом набуває жовтуватого відтінку, на ліктях 
і колінах з'являються лущення й загрубілості. 
Обличчя має припухлий вигляд, руки й ноги 
постійно набрякають. Типовим є й випадіння 
волосся. При гіпотиреозі воно стає сухим і 
жорстким на дотик, ламке.
 Починають осипатися брови. Нігті ла-

маються й розшаровуються. Характерним 
проявом є й довготривалі запори та проблеми 
з менструаціями. Останні стають болючішими 
й рясними. Перерва між ними скорочується.
 Може спостерігатися й абсолютно про-

тилежна картина: місячні взагалі зникають і 
не відновлюються протягом тривалого часу. У 
чоловіків при гіпотиреозі зазвичай знижується 
потенція.

Уточнити діагноз допоможе УЗД щито-
подібної залози. Також необхідно здати аналі-
зи на гормони.
 Причин розвитку цієї хвороби кіль-

ка. Найчастіше це брак йоду й ушкодження 
щитоподібної залози внаслідок інфекційного 
ураження, запалення, збій в імунітеті, травми 
чи опромінення. Інші причини – спадкове по-
рушення вироблення гормонів щитоподібної 
або збій у роботі гіпофізу – залози головного 
мозку, що відповідає за це.

У лікуванні гіпотиреозу найважливіше 
– усунути причину. Також це захворюван-
ня потребує замісної терапії, що передбачає 
щоденний прийом гормональних препаратів. 

Ефективність курсу лікування перевіряють за 
два-три місяці. Залежно від результатів, лікар 
коригує дозу препаратів. Якщо доза підібрана 
оптимально й хворий дотримується вимог, са-
мопочуття буде в нормі.

 Щоб щитоподібна працювала на-
лежно, важливо берегтися від стресів, ви-
сипатися й підтримувати фізичну активність. 
Обов'язковим є й правильне харчування. В 
раціоні має бути достатньо багатих на йод 
продуктів. Це риба, морепродукти, морські 
водорості, звичайна білокачанна капуста. Во-
лоські горіхи, яйця, яловича печінка, молоко. 
Чимало йоду також у зеленій цибулі, часнику, 
щавлі, шпинаті, картоплі, яблуках, бананах.

Без лікування гіпотиреоз загрожує пору-
шенням статевої функції із подальшим роз-
витком безпліддя, виникненням проблем із 
серцево-судинною, дихальною й імунною сис-
темами.

Небезпечними є ускладнення гіпотиреозу 
під час вагітності. Якщо його не лікувати, че-
рез брак в організмі матері гормонів щитопо-
дібної в плода може розвинутися кретинізм, 
порушується робота нервової системи.

Великодні рецепти
Буженина 

по-польськи
1,5–2 кг м'якоті свинини, 

2,5 л води, 2 ст. л. майонезу, 
2 лаврових листки, 2–3 ст. л. 
горошин запашного перцю, 1 
ч. л. майоран, 1/3 скл. солі, 1 ч. 
л. чорного меленого перцю, 1 
ст. л. цукру, 6–8 зубків часнику. 

Воду налити у каструлю з 
товстим дном і розмішати в 
ній усі спеції разом з майоне-
зом. За бажанням додати 3 ст. 
л. соєвого соусу і 1 ст. л. гірчи-
ці. Закип'ятити. Коли маринад 
охолоне, опустити туди шма-
ток м'яса, довести до кипіння і 
проварити 5 хв. Зняти з вогню. 
М'ясо не виймати. Наступного 
дня знову довести до кипіння 
і проварити на не сильному 
вогні 5 хв. М'ясо залишити до 
повного охолодження в мари-
наді.  

 Підчеревина 
в духовці

1 кг підчеревини, 4 зубки 
часнику, 3 лаврових листки, 
0,5 ч. л. чорного меленого пер-
цю, 0,5 ч. л. духмяного перцю, 
0,5 ч. л. меленого коріандру, 0,5 
ч. л. паприки, 0,5 ч. л. хмелі-су-
нелі, 2 ч. л. солі.

Підчеревину зачистити, по-
мити і обсушити серветкою. 
З'єднати усі спеції. Натерти 
отриманою сумішшю підчере-
вину з усіх боків, зверху об-
класти поламаним лавровим 
листом, викласти шкіркою 
донизу на фольгу, щільно за-
горнути у 2 шари і помістити 
на деко. Випікати підчеревину 
при 200°С на середній поли-
ці духовки протягом години. 
Зняти фольгу, зменшити тем-
пературу до 180°С і запікати 
підчеревину ще 20–30 хв., щоб 
зарум'янилася шкірочка. Пода-
вати охолодженою з хроном, 
гірчицею, аджикою.

Шоколадна паска
500 г кисломолочного сиру, 

0,5 скл. сметани, 50 г вершко-
вого масла, 60 г шоколаду, 50 г 
цукрової пудри.

З’єднати протертий сир зі 
сметаною і м’яким маслом. 
Додати змішаний з цукровою 
пудрою натертий на дрібній 
тертці шоколад і розмішати до 
однорідності. Форму для пас-
ки скропити водою, застелити 
марлею, щоб кінці марлі зви-
сали назовні, і викласти сирну 
масу. Зверху прикрити марлею, 
помістити під прес і залишити 
на 20 год. Форму поставити на 
тарілку, оскільки буде виділяти-
ся сироватка. Готову паску при-
красити на свій смак.
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Ваше здоров'я Від проблем зі щитоподібною 
залозою збільшується вага

Щоб довше залишатись молодими
Дотримуючись цих порад, можна продо-

вжити й зробити більш приємним наше життя.
► Розгадуючи кросворди, вивчаючи іно-

земні мови, виробляючи підрахунки в розумі, 
ми тренуємо головний мозок. Таким чином, 
сповільнюється процес вікової деградації ро-
зумових здібностей; активізується робота сер-
ця, системи кровообігу і обмін речовин.

 ► Не їжте дуже багато. Замість звичних 
2500 калорій обходитеся 1500. Це сприяє під-
тримці активності клітин, їх розвантаженню. 
Також не слід їсти занадто мало.

► Меню повинне відповідати віку. Печін-
ка і горіхи допоможуть 30-річним жінкам упо-
вільнити появу перших зморшок. Селен, що 
міститься в нирках і сирі, корисний чоловікам 
після 40 років, він сприяє зменшенню стресу. 
Після 50-ти необхідний магній, який підтримує 
серце, і корисний для кісток кальцій, а риба 
допоможе захистити серце і судини.

► Довше зберегти молодість допоможуть 
любов і ніжність, тому знайдіть собі пару. Зміц-
ненню імунної системи сприяє гормон щастя 
(ендорфін), який виробляється в організм, 
коли людина закохана.

 ► Спати краще в прохолодній кімнаті (при 
температурі 17–18°С), це сприяє збереженню 
молодості, адже від температури навколиш-
нього середовища залежать обмін речовин в 
організмі й прояв вікових особливостей.

► Частіше рухайтеся. Навіть 8 хвилин за-
нять спортом на день продовжують життя.

► Періодично балуйте себе. Незважаю-
чи на рекомендації, щодо здорового способу 
життя, іноді дозволяйте собі смачненьке.

► Не завжди пригнічуйте в собі гнів. До 
різних захворювань більш схильні люди, які 
постійно лають самих себе, замість того, щоб 
розповісти, що їх засмучує, а іноді й поспере-
чатися.

По-різному складається доля 
керівників держав. Одні потра-
пляють до вязниці, інші шукають 
притулку за межами своєї країни. 
Микиті Хрущову, першому секре-
тарю ЦК КПРС Радянського Со-
юзу (1953–1964), судилося бути 
невиїзним з наданої йому дачі. 
Днями (17 квітня) виповнилося 
125 років з дня його народження.

Запам'ятався Хрущов тим, що 
запровадив у СРСР масове виро-
щування кукурудзи, чим заледве 
не знищив сільське господарство 
країни. Заявив віце-президенту 
США Річарду Ніксону: «Я вам по-
кажу Кузькину мать!», а під час ви-
ступу на засіданні Асамблеї ООН 
взявся бити черевиком по трибуні. 
1961-го пообіцяв, що «нинішнє по-
коління радянських людей буде 
жити при комунізмі».

Любив лаятися. «Хрущов так 
лихословив, що не тільки вуха 
в'янули, а і чавунні тумби червоні-
ли», - йшлося у секретній доповіді 
заступника голови Ради Міністрів 
СРСР Дмитра Полянського 1964 
року. «Бездельник, лентяй, вонь, 
грязная муха, мокрая курица, 
дерьмо, г...о, ж..а» – це тільки ті 
слова, які Полянський наважився 
записати, інші ж жоден папір, за 
його словами, не витримав би. 
Хрущов регулярно принижував 
колег і підлеглих, ображав навіть 
жінок.

Хрущов наполіг на одруженні 
космонавтів заради експерименту. 
Випало таке «щастя» Валентині 
Терешковій та Андріяну Ніколає-
ву. Хрущов і вчені-медики хотіли 
дослідити вплив космосу на ре-
продуктивну систему людини. 
Експеримент з потомством собак-
космонавтів закінчився трагічно: 

щенята народилися сліпі й усі за-
гинули. Але за рік у зіркової пари 
народжується здорова донька.

Серед заслуг Хрущова – роз-
вінчання культу особи Сталіна. 25 
лютого 1956 р. на XX з'їзді КПРС 
він виступив з доповіддю «Про 
подолання культу особи і його на-
слідків». В своїй промові він впер-
ше публічно почав говорити про 
сталінські репресії та порушення 
«соціалістичної законності» у роки 
правління Йосифа Сталіна.

Усунули його з посади в 1964-

му. Сподівався, що після 46 років 
членства в партії отримає хоча б 
якусь чиновницьку роботу, але 
боялися його впливу на людей і 
примусили перебувати на дачі. 
Його пенсія становила 500 карбо-
ванців. середня по країні – значно 
менше 100 карбованців. Хотів від-

мовитися від охоро-
ни – не дозволили. 
Дуже депресував, 
плакав. Думав про 
самогубство. 

Скрасити пенсі-
онерські будні Хру-
щову допомагала 
праця над мему-
арами. Зважився 
взятися за них, коли 
помітив, що його на-
ступники при владі 
починають відбілю-

вати постать диктатора Сталіна. 
Невдовзі про цю затію пронюха-
ли в Кремлі. Викликали на бесіду 
– вимагали припинити роботу, а 
що вже написано, здати в ЦК. Не 
поступився. Диктував мемуари по 
3–5 годин щодня на дачі, де про-
слуховувалися всі розмови. Син 

Сергій зумів передати записи за 
кордон, першу частину спогадів 
там надрукували англійською мо-
вою 1971 року – за кілька місяців 
до смерті Хрущова. Повне зібран-
ня російською – це чотири томи – 
побачило світ 1999-го.

Був одружений тричі, мав 
п'ятьох дітей. Перша дружина На-
дія Горська померла, друга – Єф-
росинія Писарєва теж – від тифу 
1920 року. Третя, Ніна Кухарчук 
(знімки вгорі) – українка, своячка 
письменника Михайла Шолохова. 
Прожили разом майже 50 років. 
У 1965 році під час оформлення 
пенсійних справ і прописки в но-
вій квартирі виявилося, що їхній 
шлюб не зареєстрований. Микита 
Сергійович називав дружину за 
прізвищем. Знала англійську, їзди-
ла з чоловіком у закордонні поїзд-
ки. Працювала на електрозаводі, 
де керувала відділом агітації і про-
паганди. Їздила на роботу трамва-
єм. Там ніхто й не здогадувався, 
що вона – дружина лідера держа-
ви. Саме завдяки їй Хрущов ходив 
в українських вишитих сорочках 
і навіть вживав українські слова. 
Ніна Петрівна пережила чоловіка 
на 13 років.

Після відставки він думав про самогубство


