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Дорогі земляки! Шановні ветерани!
Вітаю вас із Днем пам’яті та примирення, а також 

із 70-ю річницею Перемоги над нацизмом у Європі та 
70-ю річницею завершення Другої світової війни!

70 років тому світ здобув перемогу над нацизмом. 
Наші діди та прадіди боролися за те, щоб ніхто й ніко-
ли не посягав на волю та незалежність будь-якого на-
роду. Сьогодні ми вклоняємося воїнам –  переможцям 
нацизму та нинішнім захисникам Вітчизни, які своїми 
мужніми вчинками утверджують спадкоємність укра-
їнських традицій у прагненні до волі. Мільйони учас-
ників Другої світової війни – не суха статистика для 
нас, а історія практично кожної української сім’ї. Ми 
пам’ятаємо та шануємо подвиг наших героїв.

Сподіваюсь, що ці історичні дати стануть початком 
примирення. Впевнений, що вже скоро ми станемо 
свідками ще однієї перемоги нашого народу над спіль-
ним ворогом. 

Дякую кожному за вірність своїй країні – тоді, 70 років тому, зараз, у складний 
для країни час, завжди. Міцного здоров’я, благополуччя та мирного неба. 

Валентин РЕЗНІЧЕНКО, 
голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

Дорогі ветерани Дніпропетровського району!
9 травня – символ національної гордості, військової слави й добле-

сті героїв. 70-ти річчя Перемоги над нацизмом у Європі ми зустрі-
чаємо зі сльозами на очах, з трепетом у душі й зі щастям у серцях. 
Війна з нацистською Німеччиною була головним випробуванням 
всієї української історії, її трагічною вершиною. Наші батьки й діди 
винесли основний тягар втрат, зіграли вирішальну роль у звільненні Єв-
ропи від окупантів. 

І сьогодні наше спільне завдання – збереження пам’яті про Другу світо-
ву війну, осмислення її уроків, виховання в молоді шанобливого ставлення 
до спадщини Перемоги. У цей день я висловлюю глибоку вдячність і повагу 
всім героям, ми не забудемо їхнього ратного подвигу ніколи. Хочеться поба-
жати вам щастя й добра, висловити глибоку вдячність за неоціненний героїзм,  
яскраве сонце й золотаву пшеницю на ланах рідної батьківщини. 

З повагою Віктор ШИНКЕВИЧ, депутат Дніпропетровської облради.

Підгородненський міський голова Петро 
ДУДКА щиросердечно вшановує разом із жи-
телями рідного міста подвиг ветеранів Другої 
світової війни!

У травневий період весня-
ного буйноцвіття знову при-
ходить до нас чергова 70-та 
річниця Перемоги над 
нацизмом у Європі. 
Ми завжди пам’ятає-
мо, що  9 травня – це 
особливий день для 
нашого народу. Низько 
схиляємо голови перед пе-
реможцями нацизму. Важко 
знайти слова, якими можна було 
б передати всю вдячність за безсмертний подвиг 
визволителів України. 

Вклоняємося доземно солдатським вдовам, 
усім солдатам, які в суворих випробуваннях та 
стражданнях здобули нам Перемогу над нацист-
ськими окупантами. Нехай мир і злагода завжди 
живуть у ваших оселях, хай цей травневий день 
і наші щирі побажання додадуть усім здоров’я, 
бадьорості духу на довгі роки, незгасної любові 
рідних та близьких.

Любимівський сільський голо-
ва Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА від 
усього серця вислов-
лює слова поваги 
ветеранам Дру-
гої світової війни, 
учасникам українського 
визвольного руху та жертвам 
нацистських переслідувань! 

Багато років минуло від не-
забутнього травня 1945 року, але й 
сьогодні величний подвиг захисників 
і визволителів залишається невичерп-
ним джерелом патріотизму, вірного 
служіння своєму народові. У цей вес-
няний день ми згадуємо всіх, чиє життя 
забрала війна, низько вклоняємося 
та складаємо глибоку шану ветера-
нам, які на своїх плечах винесли тягар 
війни та підняли країну з руїн у повоєнні 
роки. 

Ми в вічному боргу перед вами, за обірвану 
війною юність, за зразки мужності, силу духу, са-
мопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю. 
Вітаючи всіх із Перемогою, бажаю всім ясного сон-
ця та всього самого найкращого! 

Шановні ветерани! 
Із 70-річчям Перемоги над нацизмом у Європі та за-

вершенням Другої світової війни!
Свята пам’ять про Другу світову 

війну залишається з нами як висо-
кий зразок мужності, сили духу, 
самопожертви, тяжкої ратної 
праці, а водночас вічної скорботи за 
тими, хто віддав життя за свободу Бать-
ківщини. Тому для нас, нащадків і 
спадкоємців солдатів німецько-ра-
дянської війни, найвищим законом 
буття є вірність їх священній справі 
й нетлінній пам’яті, довічна шана й 
повага. 9 травня ми схиляємося у до-
земному поклоні перед нині живими, всі-
ма тими, хто проніс через лихоліття війни 
любов до Батьківщини й бажання бачити її 
заможною та квітучою. 

Щиро бажаю вам, дорогі ветерани, міц-
ного здоров’я, довгих років активного жит-
тя, родинного затишку й тепла. Нехай зігріває всіх нас не-
згасне світло Перемоги, додає сил та наснаги для добрих 
справ в ім’я щасливого майбутнього рідної землі.

З повагою Валентина СТЕЦЬ, 
Чумаківський сільський голова.

Дорогі ветерани та мешканці селища Ювілейне! 
9 травня ми увічнюємо подвиг Українського на-

роду та його внесок у перемогу анти-
гітлерівської коаліції у Другій світо-

вій війні!   
Сім десятиліть тому над руї-

нами й попелищем, над брат-
ськими могилами, над рідною 
землею замайорів прапор Пе-

ремоги. Цей дійсно святий день, 
який вогняними літерами навічно 

вписав в історію нашої держа-
ви День Перемоги над нацизмом 

у Європі та вигнання з України на-
цистських окупантів. Це ви-

кликає почуття безмежної гор-
дості за наших дідів-прадідів. 

Зі словами щирої вдячності я 
звертаюся до ветеранів Другої світової війни, бо ваш 
подвиг завжди буде для нас взірцем патріотизму, вели-
чі духу й самовідданості! Висловлюю свою безмежну 
синівську вдячність усім, хто тяжкою ратною працею 
наближав довгоочікуваний день визволення та кував 
Перемогу в тилу. Низький уклін вам за це! Бажаю вам 
міцного здоров’я, добра й благополуччя. Нехай в вашій 
домівці завжди панують мир, спокій та достаток.

З повагою Іван КАМІНСЬКИЙ, 
Ювілейний селищний голова.

Шановні ветерани, шановні земляки! 
У травневі дні висловлюю повагу всім ветеранам 

війни, які не шкодуючи 
свого життя наближали 
Перемогу над колабора-

ціоністами та нацистськи-
ми окупантами в німецько-ра-
дянській війні!

Ми завжди пам’ятатимемо 
ціну, яку заплатили наші батьки 

й діди за сьогоднішній мир на 
нашій рідній землі, за надану 
можливість наступним поко-

лінням жити, народжувати й вихову-
вати дітей. 
Ми будемо гідні ратного й трудового по-

двигу наших батьків і дідів. Зробимо все від 
нас залежне, щоб розквітала рідна Україна. 

Сивочолі ветерани! У нашій пам’яті на-
завжди залишиться ваш урок честі й слави, 

героїзму й самопожертви, патріотизму й 
вірності Вітчизні. Ми свято стоятиме-

мо на варті миру, який ви вибороли 
для нас.

Світла й вічна пам’ять загиблим 
воїнам! Честь і слава живим героям!

З повагою Олександр ВІЗІР, 
Новоолександрівський сільський голова.

Дорогі ветерани 
й учасники Другої світової війни!

Наблизився світлий день – 
70-річчя Перемоги! 

Ця дата назавжди залишить-
ся днем нашого національно-

го тріумфу, символом героїч-
ного минулого, величі духу й брат-

ства народів. Стійкість, мужність і 
самовідданість старшого покоління на 

полях битв і на трудовому фронті в ім’я 
перемоги над нацистською навалою – істин-

ний приклад патріотизму для нащадків. 
Щороку 9 травня служитиме нагадуванням 

того, що немає більшої цінності, ніж радість 
життя на вільній землі! Сьогодні, в річницю 

героїчного подвигу, немає поряд із нами тих, 
хто, відстоявши свободу й незалежність Батьків-

щини, повернулися в післявоєнну розруху, муж-
ньо подолали всі тяготи буремних років, відновили 
зруйновані міста й села. Обов’язок нинішніх поколінь 
– бути гідними продовжувачами справи переможців, 
що вирвали країну з лап нацистських окупантів.

Щиро бажаю вам, шановні ветерани, довголіття, до-
бра й радості, оптимізму й непохитної віри у те, що 
завтрашній день буде світлим і щасливим!

З повагою Вадим ВІЛЬКО, 
Кіровський селищний голова.

Дорогі ветерани! 
Вітаємо вас із Днем пам’яті та примирення, з Пе-

ремогою над нацизмом у Європі та 70-ти річчям 
завершення Другої світової війни! 

Невпинний плин десятиліть не в змозі 
стерти в народній пам’яті радість від звіль-
нення Європи від нацизму, висловлюємо 
щиру вдячність воїнам-визволителям за 
героїзм і мужність, які зламали шалений 
опір ворога.

Цими днями ми складаємо шану всім, хто 
наближав Перемогу ратним подвигом, трудо-
вою вахтою біля верстата, сміливими діями в 
тилу окупантів.

Бажаємо всім міцного здоров’я, миру та злагоди, 
добра й затишку кожній родині, наснаги для того, 
щоб зробити рідний край заможним і процвіта-
ючим, а Україну – сильною та достойною євро-
пейською державою.

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.

Шановні ветерани!
70 років тому наш народ здобув Пере-

могу над нацизмом у Європі, виявив-
ши стійкість, самопожертву і масо-

вий героїзм, вистояв у 
смертельному двобої, 
захистив рідну землю, 

зупинив ворожу навалу 
в ім’я свободи й щасливо-

го майбуття.
Висловлюю повагу всім, 

хто пройшов крізь вогонь Дру-
гої світової війни, із Днем Пере-

моги. Бажаю міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, довгих літ 

щасливого та мирного життя. Низький 
уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, 
фронтовикам і трудівникам тилу, які са-
мовіддано працювали задля Перемоги.

З глибокою повагою 
Олександр БІЛОКОНЕНКО,

голова районної ради ветеранів.

Шановні співвітчизники!
Вітаю всіх із Днем пам’яті та примирення в Україні й 

70-ю річницею Перемоги над нацизмом у Європі. 
Ми народилися в той час, коли роки німецько-ра-

дянської війни були вже в минулому, але ми ніколи не 
забудемо вашого великого подвигу, наші шановні ветерани.  

Завдяки вашій самовідданості та патріотизму  наша земля стала 
вільною. Низько схиляємося за це перед вами. 

Щиро бажаю, щоб ні ми, ні наші діти та онуки ніколи не 
знали тих руйнівних лихоліть, а на нашу багатостраждальну 

землю скоріше приходить довгоочікуваний мир і спокій! 
   З повагою до вас Віктор МІЩЕНКО, 

депутат Дніпропетровської облради, в.о. голови Дніпропе-
тровської районної організації ВО «Батьківщина». 

1939-1945 рр. ПАМ’ЯТАЄМО. ПЕРЕМАГАЄМО.



2 
«Дніпровська зоря» ВАРТОВІ МИРУ Й ДОБРА8 травня 2015 року № 18 (7887)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
19.09.07 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського 
конкурсу «Кращий державний службовець» в райдержадміні-
страції протягом квітня проходив І тур конкурсу.

Кандидати проходили комплексне тестування на знан-
ня Конституції України, нового законодавства про держав-
ну службу та запобігання і протидію корупції, виконували 
завдання щодо складання ділового документу, тести на прак-
тичні завдання з комп’ютерних технологій. У номінації «Кра-
щий спеціаліст» І місце зайняв Колесников Владислав Мико-
лайович, головний спеціаліст відділу правового забезпечення 
райдержадміністрації. Переможець І туру В. Колесников візь-
ме участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Кращий дер-
жавний службовець». Побажаємо йому успіхів у підготовці, 
та, неодмінно, перемоги у конкурсі!

Ольга ЗАЙКО, головний спеціаліст відділу персоналу та ор-
ганізаційної роботи райдержадміністрації.

КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ

а проявлений ге-
роїзм у захисті ае-

ропорту міста Донецьк, Се-
кретар Ради національної 
безпеки й оборони Украї-
ни Олександр Турчинов 9 
«кіборгам» вручив імен-
ну зброю – український 
«Форт». Серед них і наш 
герой-захисник Іван На-
човний, позивний «Гном». 
Нагородження відбулося 
під час ефіру проекту «Хо-
робрі серця» на каналі 1+1.

Герой нашого часу – Іван Начовний із Ювілейно-
го. У мирний час працював у Національному гірни-
чому університеті, викладав захист інформації та 
ІТ-технології. В армію старший лейтенант потра-
пив за повісткою. Вона прийшла 1 квітня 2014 року, 
а вже 2 квітня Іван був у частині. 
«Відсидіти в кущах» не намагав-
ся, бо переконаний, що офіцер 
зобов’язаний нести службу під 
час військових дій і перенести 
весь тягар війни.

Командуванням Іван Начовний 
був назначений у «першій кампа-
нії», яка тривала з 1 травня по 1 
листопада, командиром 
взводу 93-ї окремої ме-
ханізованої бригади. 

3 травня виїхали на 
схід країни, в зону АТО, 
й отримали направлен-
ня до Донецької області. 
Тримали оборону під 
Добропіллям, Красно-
армійськом, Гірником, 
на бойових машинах 
доїхали до Донецького 
аеропорту, де не здавали 
позиції. 

Безмірно вдячний Іван 
Начовний «волонтерському рухові», особисто най-
кращому другові, активісту, учасникові Революції 
гідності Максимові Реві, який навіть під обстрілами 
доставляв допомогу нашим армійцям. «Волонтери 
виручали – в найкоротші терміни укомплектову-
вали й привозили прямо на фронт відсутні й дуже 
потрібні речі: спальні мішки, утеплювачі, оглядачі, 
сушарки та багато іншого,  – розповідає Іван Начов-
ний. – Я в черговий раз переконуюся, що якби в нас 
у тилу не було ось цієї армії волонтерів... Це був би 
повний «крах».

Згадує  мужній захисник, як 24-го липня був на-

ступ, і в запеклому бою 
вони зайняли Піски й, 
власне кажучи, під’їзд 
до Донецького летови-
ща. З 24 липня й по 1 
листопада військовос-
лужбовці знаходилися 
саме на цій позиції під 
постійним обстрілом 
ворога.

 Після завершення 
насиченої боями «пер-
шої кампанії» відбула-
ся ротація і 70 днів у 

тилу. Цей час використовувався для поповнення 
втрат, приведення техніки в порядок, бойового 
злагодження знову зібраного підрозділу та для 
відпочинку. 

Свій вільний від зборів до «другої кампанії» 

час Іван намагався використати 
з користю для своїх підлеглих 
хлопців. Потрібно було виріши-
ти три основні проблеми бійців 
– це нагородження, отримання 
статусу учасника бойових дій 
та закриття питань із поранен-
нями. Найскладнішим було 
знову зібрати ударний кістяк із 
уже бойових «кіборгів», хлоп-
ців, які пройшли кілька гаря-
чих точок АТО, які пізнали, як 
гіркоту втрат за загиблими то-
варишами, так і радість перемог 
у танкових дуелях. 

«Гном» розповідає, що знайти внутрішню мотива-
цію, яка змусить тебе повернутися назад на фронт, не 
просто, а складно-надскладно. Це неймовірно важ-
кий вибір. Отже, підготовка та збори. Єдиний пункт 
з перерахованих вище трьох завдань, який встигли 
виконати військовослужбовці (крім відпочинку) – це 
відновлення техніки.

«Скажу одне, до моменту виїзду ми переобирали 
склад роти кілька разів. З мого першого взводу на 
«другу кампанію» зі мною поїхали тільки чотири 
людини з двадцяти одного. Я нескінченно гордий 
і вдячний тим хлопцям, які були зі мною першого 

разу. Спасибі вам!», – з вдячністю звертається до 
своїх бойових побратимів заступник командира 
танкової роти 93-ї окремої механізованої бригади 
в «другій кампанії», старший лейтенант Іван На-
човний.

Щодо «другої кампанії», яка тривала з 13 січня 
по 26 березня, Герой нашого часу згадує: «Хотіло-
ся вірити, що з піврічним досвідом військових дій, 
хоч щось зміниться на краще, але... Ці три основні 
проблеми, вирішення яких може мотивувати бійців 
на нові подвиги, лягають на плечі самих бійців та їх-
ніх прямих командирів (таких же мобілізованих), – з 
гарячим зітханням зізнається захисник Вітчизни. – 
Радує те, що голими й босими, як було першого разу, 

ми вже не поїхали». 
Загалом, нові обов’язки Іва-

на Начовного як заступника 
командира роти (раніше був 
командиром взводу) були ви-
конані в повному обсязі. 

Із сумом згадує наш захис-
ник загибель товаришів-по-
братимів, яких втратив під час 
проходження військової служ-
би в АТО – Юрія Сітяєва та 
Юліана Гунька, механіків-во-
діїв із якими не раз рвався 
в бій і смакував солдатську 

кашу. Іван пригадує свої почуття: «Втрачаєш това-
риша, з яким ще вранці вітався й жартував, і душу 
заповнює безпросвітна безодня… що далі? Тільки 
дзвінок і голос люблячої близької людини повертає 
до життя й змушує йти далі».  Він вистояв і з честю 
пройшов загартування війною.

Вдома на героя з нетерпінням та молитвами чекала 
любляча родина – мама й тато, дружина та 3-х річ-
ний синочок Тимур.

«Там, на передовій, ми знаходимося, щоб захисти-
ти від горя й біди наші родини, найдорожчих за все в 
світі наших дітей», – підсумував свою розповідь Іван 
Начовний.

Сьогодні Іван філософськи мислить стосовно того, 
що відбувається в зоні проведення антитерористич-
ної операції та країні. Очікує отримання статусу 
учасника бойових дій (АТО). З усіх сил намагається 
повернути свої думки до мирного життя. Іван щиро 
бажає жити в оновленій Україні, реалізувати себе в 
професії, бути впевненим у майбутньому. Повернув-
ся працювати до рідного Національного гірничого 
університету, є автором блогу на каналі 1+1: Іван На-
човний «Гном». 

Нехай усі військові нагороди України нарешті 
знайдуть своїх Героїв, а шана та вдячність, людська 
повага не меркнуть із роками.

Наталія ЯКІВЕЦЬ, сел. Ювілейне.

ФІЛОСОФІЯ ВІЙНИ

НА ЗАХИСТІ
РІДНОЇ ДОМІВКИ

В умовах сьогодення питання ощадливого 
використання паливно-енергетичних ресур-
сів, заміщення газу альтернативними видами 
палива та державна підтримка впровадження 
енергоефективних заходів є надзвичайно важ-
ливими для нашої країни.

Одна з таких фінансових програм підтримки 
споживачів розроблена Державним агентством 
з енергоефективності та енергозбереження 
України.

Так, з жовтня минулого року Держенергое-
фективності запроваджено Програму держав-
ної підтримки населення до переходу на аль-
тернативне опалення. Цей механізм забезпечує 
відшкодування 20% тіла кредиту, отриманого 
населенням у ПАТ «Ощадбанк», на придбання 
твердопаливних та електричних котлів.

Хочу акцентувати, що за даними експрес-мо-
ніторингу, проведеного Агентством, попит на 
державну підтримку в рамках цієї Програми 
станом на кінець квітня 2015 року зріс більше, 
ніж у 18 разів. ПАТ «Ощадбанк» за період дії 
програми вже видав 2339 кредитів на суму по-
над 41 млн грн (проти 140 кредитів на суму 2,2 
млн грн за підсумками жовтня 2014 року).

Найбільшу частку кредитів (а це 45%) залу-
чили мешканці Львівської, Черкаської, Сум-
ської, Київської областей та міста Києва, най-
меншу (3% кредитів) – мешканці Херсонської, 
Одеської та Миколаївської областей.

Крім того, наголошую, що 8 квітня 2015 року 
на засіданні Уряду прийняті зміни до Програ-
ми, які спрямовані на стимулювання населення, 
зокрема власників індивідуальних будинків, 
ОСББ та житлово-будівельних кооперативів до 
впровадження енергоефективних заходів.

Із зазначеною Програмою та Постановою 
Кабінету Міністрів України про внесення 
змін до неї можна ознайомитись на сайті 
Уряду за наступним посиланням: 
http://saee.gov.ua/uk/activity/zakonoproektna-diyalnist.

Механізм забезпечує відшкодування частини 
суми кредитів, залучених на придбання енер-
гоефективного обладнання та матеріалів у ба-
гатоквартирних та одноквартирних будинках 
за такими напрямками у таких розмірах:

30% (але не більше 10 тис. грн) – для фізич-
них осіб (населення) для впровадження захо-
дів у одноквартирних будинках (та квартирах 
багатоквартирних будинків); 40% – для ОСББ 
(ЖБК) для впровадження заходів у багатоквар-
тирних будинках.

На сьогодні Уряд України робить все мож-
ливе для надання фінансової підтримки при-
ватним особам, ОСББ та ЖБК для здійснення 
заходів з підвищення енергоефективності жит-
лових будинків, енергозбереження та заміни 
газових котлів на котли, що використовують 
будь-які інші види палива та енергії.

Шановні мешканці району! Візьміть до уваги 
цю важливу  інформацію й зробіть свій вибір 
щодо енергозбереження! Це дасть змогу заоща-
дити не лише енергоносії, а й ваші власні кошти!

Роман ПРУДЕНКО, 
в.о. голови райдержадміністрації.

ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІІ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

ВИСТАВКА ДОКУМЕНТІВ ЧАСІВ ВІЙНИ
В архівному відділі Дніпропетровської райдержадміністра-

ції до 70-річчя Дня Перемоги організовано виставку архівних 
документів часів Другої світової війни. На виставці пред-
ставлені наступні документи держархіву Дніпропетровської 
області та архівного відділу райдержадміністрації: світлини 
бійців 152 стрілкової дивізії; учасників антинацистського під-
пілля і партизанського руху на Україні; постанови Дніпропе-
тровської обласної ради депутатів трудящих; інші документи 
часів війни. Всі бажаючі можуть ознайомитися з представле-
ними документами. Виставка буде відкрита до 15 травня.

Таміла ЖОРНЯК. Фото автора. 

АРХІВ
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Напередодні відзначення 
70-річчя Перемоги, хочу роз-
повісти про свого прадідуся 
Якова Васильовича Коваленка 
– учасника бойових дій, життя 
якого, на мою думку, є взірцем 
для наслідування прийдешніх 
поколінь.

Яків Васильович народився 
25 червня 1908 року в селі Гу-
палівці Магдалинівського ра-
йону Дніпропетровської облас-
ті. Ріс у багатодітній сім’ї, тому,  
закінчивши лише два класи по-
чаткової школи, ще хлопчиком 
пішов працювати.

У жовтні 1928 року був при-
званий Перещепенським РВК на 
військову службу. Після закін-
чення терміну військової служ-
би в 1931 році трудився в овоче-
вому відділі науково-дослідно-
го інституту зернового госпо-
дарства в селі Олександрівка 
Дніпропетровського району.

У 1934 році одружився з 
Мариною Марківною Гарбуз – 
надзвичайно чуйною та краси-

вою жінкою з добрим та любля-
чим серцем. У злагоді та повазі 
подружжя прожило 55 років, 
виховали трьох прекрасних ді-
тей.

З 1937 року працював у цьо-
му ж господарстві конюхом. 
Слід сказати, що коні для Яко-
ва Васильовича стали сенсом 
всього його життя, з величез-
ною любов’ю він відносився до 
своєї професії. 

У 1943 році мій прадідусь 
був мобілізований Синельни-
ківським РВК, став курсантом 
артилерійського полку. З трав-
ня 1943-го аж до закінчення 
війни він воював артилерій-
ським майстром у складі 418 
протитанкового полку. Нагоро-
джений медалями: «За перемо-
гу над Німеччиною», «За взяття 
Відня», «За взяття Будапешта» 
й двічі медаллю «За відвагу». 

Після війни прадідусь повер-
нувся в село Олександрівка й 
продовжив свій трудовий шлях 
у рідному господарстві. Над-

звичайно відповідальний, зав-
зятий до роботи, він залишався 
в трудовому строю навіть уже 
будучи пенсіонером.

Усе життя Яків Васильович 
був надзвичайно активною 
людиною. Незважаючи на всі 
життєві випробування, які ви-
пали на його долю, він залишав-
ся м’якою, доброю людиною, 
вмів вислухати, поспівчувати й 
завжди приходив на допомогу 
тим, хто потребував підтримки.

У нашій родині дідуся дуже 
часто згадують хорошими сло-
вами. Спогади про нього закар-
бувалися і в мою пам’ять, любов 
і повагу до рідної людини я на-
довго збережу в своєму серці.

Марина БУЛАЄНКО, 
правнучка Я. В. Коваленка,

На фото: ветерани Другої 
світової війни села Олек-
сандрівка в День відкриття 
Меморіалу Слави з нагоди 
40-річчя Перемоги (Яків Ко-
валенко – у першому ряду 
праворуч).

ПЕРЕМОЖЦІ ДАЛЕКОЇ ВІЙНИ

МІЙ ПРАДІДУСЬ«Пам’ять… Вона нетлінна й вічна» – прозвучало біля пам’ят-
ника Герою Радянського Союзу Миколі Дмитровичу Богданову. 
Щороку 27 квітня школярі разом із вчителями збираються на уро-
чисту лінійку з нагоди світлої пам’яті свого земляка. Більше 50-ти 
років цю традицію передає молоде покоління своїм нащадкам.

Богданов М.Д. народився 27 квітня 1920 року в селі Любимівка. 
Тут він закінчив 7 класів. Після школи молодий Микола Богданов 
вступив до артилерійського училища. Потім служба в армії, одру-
ження. Та офіцерові не довелося жити родинним життям. Наступив 
грізний 41-й рік. Було всього на фронтових шляхах: і загибель това-
ришів, і плач дітей та матерів, і гіркота відступу, і радість перших 
перемог. У 1943 році гвардії капітан Богданов за героїчну переправу 
через Дніпро нагороджений почесним званням Герой Радянського 
Союзу. Та не судилося Миколі Дмитровичу дожити до Перемоги. 
За чотири місяці до неї загинув у нерівнім бою на річці Одер. Тіло 
героя поховали у Львові, а 1956 року на прохання земляків перевез-
ли до Любимівки та поховали біля братської могили.

Тому в цей день у центрі села лунали пісні воєнних років, 
святково одягнені учні, з вдячністю й шаною розповідали вір-
ші: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» Ветеран Другої світової 
війни Василь Степанович Мороз, якого запросили на цей захід, 
поділився з присутніми своїми спогадами про Миколу Богдано-
ва та звернувся до учнів із побажаннями миру, добра та злаго-
ди. Діти поклали квіти до пам’ятника свого земляка та братської 
могили. Всі разом згадали загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Нехай назавжди й в нашій пам’яті залишаться спогади про геро-
їзм і мужність українського народу під час Другої світової війни. А 
ми й надалі будемо передавати наступним поколінням пам’ять про 
їхні подвиги та подвиги тих людей, які й сьогодні продовжують 
захищати свободу та незалежність нашої чудової країни.

Світлана КОВАЛЬ, вчитель історії Любимівської СЗШ.

Минуло 29 років із дня страшної аварії на Чорнобильській АЕС, 
яка увійшла в історію, як найбільша техногенна катастрофа ХХ ст. З 
нагоди роковин Чорнобиля у Партизанському сільському клубі було 
проведено інформаційну годину-зустріч із ліквідатором наслідків 
аварії на ЧАЕС Юрієм Литвином під назвою «Чорнобиль – вічний 
біль України». Завідуюча бібліотекою (ф. №21) Тетяна Гурко, поси-
лаючись на книгу Юрія Щербака «Чорнобиль», розповіла присутнім 
про події тієї ночі, причини та наслідки аварії, дії працівників стан-
ції, пожежників, авіаторів, людей інших професій, які мужньо лік-
відували наслідки аварії. Серед цих героїв були й наші земляки, які 
зараз проживають у рідному селі. 

Перед присутніми виступив офіцер, майор запасу Юрій Литвин. 
Розповідаючи дітям про аварію з позиції спеціаліста, він дав свою 
оцінку того, що сталося. Діти були вражені від почутого. 

Юрій Іванович Литвин. Ліквідатор 1 категорії. У свої 22 роки, 
будучи лейтенантом, 3 липня 1987 року потрапив до Білої Церкви, 
де їх переодягли й відправили до військового містечка Іванков. 45 
діб  він працював командиром взводу евакуації різних спеціальнос-
тей. Вони будували у «Рудому лісі» перепускні пункти та пункти 
обробки техніки та людей  спеціальним розчином, займалися ути-
лізацією заражених матеріалів, продуктів харчування із Чорнобиля 
та Прип’яті. 

У нашому селі проживає ще один ліквідатор наслідків ЧАЕС – 
Володимир Григорович Корягін, ліквідатор 2 категорії. У 1986 
році він працював старшим механіком на теплоході «Ялта», капітаном 
якого був Андрій Якович Лелюх. З розповіді Володимира Григорови-
ча: «На момент вибуху в порту знаходились 2 теплоходи – «Красно-
дон» і «Львів». Усіх людей, які знаходилися на кораблях, того ж дня 
відправили до лікарні, а теплоходи списали та порізали на метал». 

З травня 1986 р. протягом 3 місяців два теплоходи «Бахмач» та 
«Ялта», на якому працював Володимир Корягін, поставляли в Чорно-
биль щебінь для засипки аварійного блоку. 2000 тонн щебеню отри-
мував Чорнобиль із кожного корабля за 1 рейс. Найбільше врізалося в 
пам’ять Володимира Григоровича, коли вони вперше після аварії при-
були до Чорнобиля, що місто було страхітливо безлюдним і мертвим. 

Ми низько вклоняємося героям, які самовіддано виконували свій 
професійний та людський обов’язок, рятуючи життя не одного по-
коління співвітчизників. 

Ганна ГОНЧАРЕНКО, завідуюча Партизанського сільського клубу.
На фото: герой Юрій Литвин, ліквідатор 1 категорії, під час зустрічі з дітьми.

ВІЧНИЙ БІЛЬ УКРАЇНИ

ПАМ’ЯТАЙМО ПРО ТИХ, 
ХТО ДАРУВАВ СВОБОДУ

КНИГА ІСТОРІЇ

24 квітня в селі Любимівка традиційно 
був проведений День Пам’яті трагедії на 
ЧАЕС. До цього заходу готувалися заздале-
гідь, виготовили та рознесли іменні листів-
ки учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та 
вдовам і рідним героїв-ліквідаторів. Усіх за-
просили на тематичний захід «Чорнобиль – 
біль і пам’ять…», що відбувся в актовій залі 
Любимівської сільської ради.

У вітальні Любимівської сільської ради було 
організовано виставку 
малюнків «Чорнобиль 
очима дітей» вихо-
ванців ДНЗ «Чарівна 
казка». Особливо вразили гос-
тей роботи Марини Корнілової, 
Влади Панасюк, Дениса Да-

нилевського, Артема Смирнова, Антона Ми-
хальського, Мирона Крошки, Віталія Журіко-
ва, Єгора Фірко, Каті Данилушкіної.

До присутніх зі словами вдячності та без-
межної поваги звернулася сільський голова 
Катерина Желяб’єва, яка наголосила, що по-
двиг ліквідаторів безцінний, що ми в неоп-
латному боргу перед ними, завжди будемо  
пам’ятати та вшановувати кожного із них. 
Побажала всім міцного здоров’я, довгих ро-
ків життя та миру в нашій Україні.

Ведуча Ольга Масалова зачитала списки 
ліквідаторів, яких уже немає з нами: Віталій 
Колесник, Віктор Клочко, Василь Смирнов, 
Сергій Федоров, Анатолій Фирко, Віктор 
Кравець, Віктор Корнілов, Геннадій Лав-
нюженков, Георгій Ходаченко, та оголоси-
ла хвилину мовчання, вшановуючи вічну 
пам’ять померлих.

Влада Панасюк заспівала пісню «Чорно-
бильська біда», в якій виразила всю біль чор-
нобильського горя, а її мама Майя Панасюк 
вразила власною піснею «Молитва», в якій 

звертається до Бога з проханням зберегти 
мир і спокій у нашій державі.

Порадували гостей вихованці ДНЗ «Чарівна 
казка» під керівництвом музичного керівника 
Ірини Кошеутової, в виступі яких прозвучали 
гарні вірші про мир, дружбу, гармонію з при-
родою. Дівчатка заспівали пісню «Квіточка 
маленька» та затанцювали веселий танок

Ансамбль «Веснянка» під керівництвом 
директора БК Гульнари Шевченко та худож-

нього керівника Аль-
берта Дєрягіна вразив 
усіх присутніх концерт-
ною програмою, в якій 

прозвучали пісні тріо «Горлиця» 
(Гульнара Шевченко, Мая Па-
насюк, Тетяна Зерницька), солістів  

Валентини Коваленко, Миколи Повишева.
Ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вдовам та 

рідним померлих вручили квіти, пам’ятні су-
веніри та запросили до теплого спілкування, 
де всі змогли згадати й пом’янути померлих 
та побажати здоров’я живим.

Зі словами вдячності до сільського голови 
Катерини Желяб’євої та до команди спеціа-
лістів, яку вона успішно очолює, звернувся 
ліквідатор аварії на ЧАЕС, директор ДП «Дні-
пролісхоззаг» Григорій Домінський, він наго-
лосив на великому вкладі сім’ї Желяб’євих у 
розвиток Любимівської громади, в збережен-
ня та розвиток величезних духовних ціннос-
тей у рідому селі, за ту повагу, з якою відно-
ситься місцева влада до  героїв свого села.

Закінчився захід покладанням квітів до пам’ят-
ного знака на «Алеї слави» та до пам’ятника лікві-
даторам аварії на ЧАЕС, де було зроблене пам’ятне 
фото для історії села. Наступні покоління неоод-
мінно повинні знати та пам’ятати героїв-земляків. 

Світлана КОВАЛЕНКО, 
завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

АЛЕЯ СЛАВИ

ЧОРНОБИЛЬСЬКА
БІДА

НЕВПИННО ПЛИНЕ ЧАС
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ТРИВОЖНА  ПТАХА  ВІЙНИ
ЗАТЬМАРИЛА ЧИСТЕ НЕБО

собливі почуття завжди охоплюють лю-
дину, коли проникаєш вглиб історії сво-

єї малої Батьківщини. Саме так з любов’ю образно 
називають місце, де ти народився чи провів більшу 
частину життя. Спливають незабутні події, імена, 
й душа тремтить від напруги: ось про це ще мало 
знаю, треба написати ще й про цю людину, аби за-
лишити хоч крихту відчуття минулого, наповнити 
серця земляків любов’ю й гордістю за рідний край. 

Часом важко повертатись подумки назад і зга-
дувати ті непрості, сповнені горя й радості, тяж-
ких втрат та перемог, роки життя, що канули в 
далеке минуле.  

Та саме зараз, у дні 70-ої річниці перемоги над 
нацизмом, спогади, як ніколи, ятрять  пам’ять і 
серце, викликають біль душі. Насправді минуле 
не повинно зникати безслідно. Історія має збері-
гати події та імена, й бути правдивою. Люди по-
винні її знати, якою вона була, якою є сьогодні, 
й вбачати її майбутнє. Щоб нащадки знали, якою 
дорогою життя йшли їхні пращури, якими кращі 
з них були духовно сильними, глибоко мудрими, 
відважними й мужніми.

В. Сафін, колишній праців-
ник держплемзаводу «Чумаки».

ЧУМАКИ, МАЇВКА, 
КАЛИНІВКА.

Минають роки, й незабут-
німи залишаються в нашій 
пам’яті яскраві та хвилюючі 
миті життя. Одного разу ди-
ректор  нашого радгоспу «Петриківський» 
Латушко Г. В. подав цікаву ідею: «А, що, як 
нам зібрати матеріали й написати історію 
наших сіл?..» Зібрання підтримало цю про-
позицію й доручило вести цю справу мені.

Збір матеріалів історії сіл став моїм 
завданням для душі. Я зрозумів відпові-
дальність цього доручення й почав його 
виконувати з особливим натхненням. 
Весь час переді мною стояло питання: як 
поєднати пульс сучасності, моральні по-
няття людини сьогодення і початок жит-
тя у далекій минувшині. Треба було шу-
кати витоки. А вони були саме в людях. 

Волошко Гаврило Олексійович першим 
поселився в Ягідному. З 1924 року пра-
цював ковалем. На мирне село нагрянула 
страшна війна. Далі для сільського тру-
дівника шлях проліг довгими фронтовими 
дорогами, в одному з боїв був контужений. 
Після війни повернувся в Маївку й знову 
взявся до мирної праці, змінив зброю  на 
ковальське горно та розпеченунаковальню. 

Калистий Семен Максимович у Чу-
маки прийшов у 1922 році, де працював 
рядовим робочим аж до 1941 року. А з по-
чатку війни за плечима героя 1 480 днів 
фронтового життя! В 1945 році повернув-
ся в рідне господарство, де працював робочим аж 
до виходу на заслужений відпочинок. 

Манжелей Іван Андрійович з 1928 року до остан-
ніх днів свого життя працював на полях радгоспу, 
починаючи з Фордзонів і до вітчизняних тракторів. 

Так про багатьох героїв знаходилися якісь спогади, 
але часом зв’язок із рідними та знайомими обривався й 
слід губився. Так не вдалось зібрати відомості про слав-
ну родину Зіглераг, сім’ї Нечепоренка та Тимофія Во-
локіти, їх подальша доля невідома, і з ними загубився 
слід зв’язків із партизанськими загонами в роки війни. 
Не знайшли ніяких відомостей про сімох загиблих бій-
ців за Маївку, котрі досі мирно покояться у Маївській 
землі. Серед них молодий хлопчик, якому ампутували 
обидві ноги й намагалися врятувати юне життя, але він 
не вижив. Але все те, що вдалось зібрати – це великий 
здобуток, бо ми згадуємо про земляків – людей праці  в 
їх тяжких трудових буднях, та відважних бійців-захис-
ників у їх смертній боротьбі за право на життя.

1921-й рік. Розруха, а навколо в селах голодна смерть. 
Люди стали шукати вихід із цього жахливого життя. 
Вони почали заселяти цілинні землі Ягідного, також 
потяглись люди до Чумаків та Долини, де наділяли 
землі біднякам. 1932-1933 роки знову голод, знову вми-
рають люди, й знову горе поселилось у рідному краї.

Важко було мешканцям артілі «1-е Травня», які 
жили впроголодь. Правда, робітникам підсобних 
господарств №6 і №8 жилось  порівняно краще, вони 
одержували за талонами пайок. 

Не встигли отямитись від голоду, піднятись на 
ноги й зміцніти, як країну потрясло нове горе. Поча-
лася Друга світова війна. З перших днів війни на за-
хист Батьківщини пішли близько 300 чоловік із Чу-
маків, Маївки та Калинівки. Вдома зостались жінки, 
діти та люди похилого віку.

Чоловіки майже всі були на фронті, визволяли Аули, 
Водяне, Дніпропетровськ і пішли далі на захід із бо-
ями, звільняючи інші міста й села. Патріотичних дух 
людей був на підйомі. Катерина Поєзник 16-ти річ-
ною дівчиною пішла працювати до міста шофером, 
розвозити хліб по місту і працювала до 1946 року.

Сміливий вчинок звершили в 1941 році родина Бро-
верманів, які будучи самі під особливим наглядом, 
ризикуючи власним життям, переховували дітей вій-
ськових – Машу і Валю майже два тижні. Прийшов за 
ними червоноармієць, якому Михайло Калистий дав 
цивільний одяг, і забрав дівчат до міста.

Багато героїчних сторінок в історії про наших жі-
нок, як у тилу, так і на фронті. Виявилось, що війна 
не тільки чоловіча справа. Вона втягувала в свою 
страшну водоверть і дітей, і жінок. 

Нарівні з чоловіками в кирзових чоботях шляхами 
війни пройшли, вдихаючи пил фронтових доріг, у хо-
лодний дощ, у сніг і морози Марія Феодосіївна Ба-
ранова, Ніна Іванівна Миронова та багато інших.

Люди проходили через усі випробування, які випа-
ли на їхню долю. Саме вони здобули нам Перемогу!  

ГЕНЕРАЛ, ЩО ЗАХИЩАВ ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ.
Навіть у короткій  скупій біографії можна прослідити 

життя стійкої за характером, сильної й мужньої людини.
Була така славна сторінка в історії Чумаків, коли в 

роки німецько-радянської війни проти нацистських 
окупантів село визволяв Микола Григорович Ля-
щенко, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Лю-
дина легендарна, він більше 60 років  віддав служінню 
в лавах Радянській армії. Його надзвичайно багата вій-
ськова біографія розпочалася в 19 років, у боротьбі з ба-
смачами, де він стріляючи з кулемета утримав наступ 

і дав можливість прорвати лінію оборони противника. 
Микола  Лященко – виходець із робітничої сім’ї. Його 
батько й старші брати були ковалями. До цієї нелегкої 
професії привчили й Миколу. Він був умілим ковалем, 
але життя приготувало йому іншу долю. Так бойовий 
генерал пригадує через десятки років: «У мене в житті 
все перевернулось після того бою з басмачами. Я від-
чув своє покликання захищати рідну землю від воро-
гів». Ще зовсім юним хлопець став командиром. А в 
свої 25 років він був направлений до Іспанії військовим 
радником республіканської армії 20-21 піхотної дивізії 
на Піренейському півострові. Це було під Гренадою.

Два роки тяжких боїв на іспанській землі багато  чого 
змінили в світогляді військової людини. Тут, на Пірене-
ях, він зрозумів яке страшне горе несе фашизм людству. 
Микола Лященко бажав для Батьківщини мирного жит-
тя, але загроза війни хвилювала небайдуже серце. Нові 
тяжкі випробування чекали на нього на Батьківщині. 
Випробування на мужність і незламність характеру. 

На той час Микола Лященко вже розумів, що війна 
неминуча, й треба бути готовим до неї. Тож напру-
жено вивчав військову справу, укріплював своє тіло 
фізично, займаючись спортом. 

...Гітлерівські загарбники стояли на околиці Дні-
пропетровська. 972-й стрілецький полк 255-ї дивізії  
щойно сформований. Ним командує Микола Григо-
рович Лященко. Зі своїм полком він стримує ворога 
з боку Царичанки. Під натиском противника полк 
відступає під горою в Чумаках. А на копицях сіна 
стояли замасковані німецькі танки й вели вогонь по 
передньому краю нашої оборони із кулеметів. 

Майор Лященко швидко прийняв рішення: негайно 
окопатися й вести вогонь по танках, міняючи позиції 
після двох-трьох пострілів. І танки опинилися в пан-
цирі, деякі згоріли. Але й сам  полк був уже в оточен-
ні. Виникла загроза його знищення або полону.

Ситуація надзвичайно складна, часу було обмаль. 
Командир полку бере на себе відповідальність і вивчає 
слабкі місця в кільці «ланцюга» ворога, а потім наказує 
з боєм прориватись і виходити з оточення в протилеж-
ний ворогові бік у північно-західному напрямку. При-
гадуючи цей бій, від якого минуло так багато років, 
Микола Григорович стверджує: «Ворог цього не чекав, 
не думав, що ми вирвемося з його пастки».

Так, це був перший бій, а їх попереду невідомо скіль-
ки. Близько 400 чоловік особового складу вийшли тоді 

з оточення й з боями та втратами самовіддано проби-
вались у напрямку Новомосковська, але багато воїнів 
залишились на полі бою. Їх не змогли поховати по-люд-
ськи, а пораненим не змогли надати медичну допомогу.

Полк зазнав поразки, але не був переможений. Не-
зламні духом, всі герої, відомі й безіменні учасники 
цього бою, навіки залишаться живими в людській 
пам’яті. Це було перше оточення під Чумаками, але 
не останнє за роки війни. 

Генерал із великим сумом, із сльозами на очах, 
згадував своїх полеглих «синків», бо тільки так з ве-
ликою повагою й любов’ю він називав воїнів. 

Не один кілометр пройдено з боями. В одному з чер-
гових боїв ворожі кулі не оминули й комдива. Фронтові 
хірурги робили все: виймали осколки з його тіла, заши-
вали рани. А після одужання – знову в бій з ворогом.

Сім десятиліть минуло з часів війни, але сліди бою 
під горою в Чумаках ще й зараз нагадують людям 
про ті жахливі часи. Ще й сьогодні в  лісовій смузі 
збереглися окопи – свідки минулого людського горя. 
На день 45-х роковин перемоги над нацизмом у Єв-
ропі Микола Григорович Лященко приїздив на місце 

боїв, зустрічався з бойовими 
побратимами.

Схилив голову генерал і 
хвилину помовчав, згадую-
чи своїх солдатів-героїв, які 
проявили мужність і висто-
яли в нерівному бою за Чу-
мацький шлях.

ЗЕМЛЯ БАТЬКІВ
Багряно-блакитний диск сонця підні-
мався із-за горизонту землі. Рожево-зо-
лотисті промені лягали на дерева, золоті 
пшеничні лани, на вкриту росами траву. 
Сьогодні схід сонця був чудовим і непо-
вторним.

На зустріч сходу сонця, замріяні дум-
ками, розмовляючи, йшли Ілля Степа-
нович Булашенко та Мартин Романо-
вич Майстренко.

Від збитої ногами роси дві стежки зали-
шались на прим’ятій траві, так і пролягли 
вони аж від села в степ до хлібних полів. 
В обличчя посивілих чоловіків дихав ле-
генький прохолодний вітерець, та пахло 
дозріваючими пшеничними колосками. 

Сонце тим часом все вище й  вище від-
ривалось від землі. Його промені ставали 
теплішими, і здавалось земля на всі груди 
вдихала чудові аромати яскравого літа. В 
повітрі кружляв ніжний, тонкий запах че-
брецю, шалфею, полиню та інших степових 
трав. На небі не було жодної хмаринки.

Сонце, мов колобок, все вище й вище 
відривалось від землі, змінюючи свій ве-
летенський диск. А небо! Голубе й чисте. 
Де-не-де з кущів вилітали жайворонки й 

високо піднімались у небо. Вони співали 
свої пісні цим раннім неспокійним людям, що 

йшли полем – пісні миру, праці й життя. Серед де-
сятків цих співучих голосів, пісня однієї пташки 
була сумною. Ілля й Мартин спинились, підняли 
свій погляд в небо – що ж то могло бути? – запитали 
очима один одного.

Чорне погруддя птаха було далеко видно. Ось він 
перед ними кинувся вниз до землі, наче хотів роз-
битись, а потім різко піднявся до неба й почав знову 
співати, навіюючи якусь тривогу.  

Та сумувати господарям полів було ніколи – пе-
ред ними широке поле пшениці, колоски, мов хвилі 
моря, погойдуються від легенького вітру.

– Подивись, сказав Мартин, які колоски – один в 
один.

– Так, – відповів Ілля, – цього року буде багатий 
урожай, так пудів по 150 повинні одержати. 

– Та ні, –  заперечив йому Мартин, – бери трохи 
більше.

–  Так то ж тільки краще буде, –  погодився Ілля 
Степанович.

– А чи зможемо ми зібрати, чи вистачить у нас сил? 
– запитав  Ілля, і вже жартома додав, із посмішкою 
дивлячись на Мартина, – Ще й ордена одержиш від 
самого Калініна. 

– А ти, Ілле, поїдеш на виставку досягнень народ-
ного господарства, – відповів Мартин. 

Так вони в розмові та мріях непомітно дійшли до 
села. Але, що це?

Переглянулись між особою, нічого не розуміючи. 
В селі неспокій. Було чути дитячі голоси та жіночий 
плач. Чоловіки прискорили ходу. Назустріч їм ішов 
Федір Тимофеєв.

– А що трапилось? – запитали в односельчанина.
Тимофеєв довго стояв і не міг вимовити страшне 

незвичне слово «війна».
Він тільки зміг промовити: «На нас напав Гітлер».
– Що? – ніби не своїм голосом запитав Булашенко й 

ухопив Тимофеєва за комір та трясонув його з силою.
– Ти, Федоре, не жартуй, – попросив його Ілля, ди-

вись мені!
– Та це не жарти, сказав Федір, щойно говорили по 

радіо, – а в самого очі були повні сліз. 
Вже через кілька днів багато мешканців села Маїв-

ка пішли на фронт захищати землю своїх батьків.
(Закінч. чит. в наступному №)

За матеріалами  книги Геннадія Латушка, «Ми та роки».

О
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ГОРОСКОП

Щоб бути 
щ а с л и в и м , 
потрібно по-
стійно праг-
нути до цього 
щастя й ро-
зуміти його. 
Воно зале-

жить не від 
обставин, а від 
тебе самого.

Як каже 
мудрість... Господарочка

СМАЧНОГО!
ХРУСТКИЙ БАГЕТ З СИРОМ

Інгредієнти: 150 г сиру, 150 г вершкового масла, 3 зубчики час-
нику, зелень, сіль, перець.

Приготування: надріжте багет, заповніть розрізи тертим сиром, 
змішаним з вершковим маслом, подрібненою зеленню й часником. За-
горніть у фольгу й запікайте при температурі 180°С протягом 20 хв.

САЛАТ «ГОСТРИЙ» 
Інгредієнти: дві курячі грудинки, 100 г моркви по-корейськи, 

150 г картопляних чіпсів, 1 свіжий огірок, 1 болгарський перець, 15 
редисин, 1 пучок зелені, 2 ст. л. оливкової олії.

Приготування: овочі та зелень промийте й обсушіть; кубиками 
наріжте огірок і додайте дрібно нашатковану зелень. Викладайте 
у судочок шар м’яса й шар корейської моркви. Додайте кубиками 
нарізаний болгарський перець і скибочками нарізаний редис. Ви-
кладіть останній шар м’яса й посипте дрібно нашатковану зелень. 
Трохи змастіть олією. Зверху викладіть чіпси. Закрийте судочок 
кришкою.

МУС ІЗ КИСЕЛЮ
Інгредієнти: 1 пачка киселю, 100 г сметани, 200 г сиру, 10 г жела-

тину, 75 г цукру, 200 мл води.
Приготування: розведіть сухий кисіль швидкого приготування га-

рячою водою. Перемішайте й дайте охолонути. Желатин залийте не-
великою кількістю води та дайте набрякнути. У чашці змішайте сир, 
цукор, сметану та збийте блендером. Вилийте сирну масу в кисіль, 
туди ж додайте желатин (попередньо нагрійте) та збийте. Розлийте по 
креманкам та поставте в холодильник до повного застигання.

МАЛЕНЬКІ ХИТРОЩІ
ЯК КРАЩЕ ЗБЕРІГАТИ СПЕЦІЇ ТА ПРЯНОЩІ...

• Підсохлу гірчицю можна відновити, якщо в неї додати кілька 
крапель оцту або дрібку цукру.

• Кожну пряність потрібно зберігати в окремому посуді з щільно 
закритою кришкою. Брати її потрібно сухими руками або сухою 
ложкою.

• Баночки зі спеціями повинні бути невеликими і з щільно закри-
тими кришками. При тривалому зберіганні спеції втрачають свій 
аромат, смак і цінні властивості.

• Якщо ви купуєте приправу в пакетиках, відразу ж пересипайте 
її в баночки з кришками. Таким чином, ви допоможете зберегти 
спеціям їх неповторний смак і аромат.

• Зберігайте спеції подалі від плити, щоб вони не вбирали пар і не 
втрачали своїх якостей.

• Щоб спеції не всмоктували сторонні запахи, не варто сипати при-
прави прямо з баночки, де вони зберігаються, краще це робити з ложки.

ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
ЯК УСУНУТИ НАЛІТ ВІД ЧАЮ

Приготуйте концентрований розчин кухонної солі, змочіть у ньо-
му ватний тампон або губку й протріть чашки зсередини. Фарфор 
знову засяє білизною.

ЯК ОЧИСТИТИ ПІДГОРІЛУ КАСТРУЛЮ
Якщо в емальованій каструлі підгоріли овочі, не прагніть вида-

лити забруднення жорсткою металевою теркою: вона може подря-
пати покриття. Замість цього налийте в ємність концентрований 
розчин солі і залиште на добу. Потім прокип’ятіть рідину кілька 
разів і обполосніть каструлю. Пригоріла їжа відстане.

КРАСУНЯМ НА ЗАМІТКУ
МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СТРИЖОК НА ТРАВЕНЬ

Рекомендує відправитися до перукаря в найбільш сприятливі дні: 
9, 16, 25, 26, 28 та 29 числа.

ЧОЛОВІКАМ НА ЗАМІТКУ
ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА АКВАРІУМОМ

Найчастіше, люди які вирішили придбати акваріум і завести ри-
бок, поняття не мають, як за ними доглядати. Рибки при непра-
вильному догляді починають хворіти та гинути.

Багато хто вважає, що залити чистої води в акваріум буде достат-
ньо. Це абсолютно не так. Вода – це сфера існування риб. Для риб 
вона як повітря для людей. Тому вона повинна відповідати потребам 
риб. Вода в акваріумі – це ціла екосистема, зі своїм життям, мікро-
організмами і багатьом іншим. Тим більше наша водопровідна вода 
з-під крана, з купою домішок і хлорки не підходить для того, щоб її 
відразу заливали в акваріум. Насамперед, вода повинна відстотися. 
Якщо ви вперше запускаєте акваріум – залийте його простою водою 
з-під крана і дайте їй відстоять хоча б тиждень. Заливаючи водою, 
покладіть на дно тарілки, щоб струмінь води не розмила ґрунт. За 
тиждень вода оживе. Все зайве з неї піде й в ній зародиться життя. 
Вода в акваріумі повинна бути живою. Через тиждень, якщо ви пла-
нуєте в акваріумі тримати живі рослини, можна висадити їх у грунт. 
І тільки днів через 10 днів можете запускати рибок.

Втрачене пенсійне посвідчення на ім’я 
Пристромка Петра Сергійовича, вважати 
недійсним.

ПОВІ ДОМ Л ЕН Н Я
Відповідно до Закону України «Про житло-

во-комунальні послуги», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», на підставі взаємодії з ЖКП «Комуналь-
ник», з урахуванням особливостей, що склали-
ся між суб’єктами відносин у цій сфері, викон-
ком Чумаківської сільської ради рішенням № 
23 від 16 квітня 2015 р. вирішив:

1. затвердити тарифи на оплату послуг з центра-
лізованого водовідведення та водопостачання, які 
надаються ЖКП «Комунальник». 

2. Керуючись нормами ст. 28 ЗУ «Про місцеве са-
моврядування в Україні», встановлюються наступ-
ні розміри оплати послуг з 01 травня 2015 року:

2.1. Для населення встановити новий розмір оп-
лати послуг з централізованого водовідведення, 
виходячи з тарифу 5,45 грн/куб. м.

2.2. Для населення встановити новий розмір оп-
лати послуг з централізованого водопостачання, 
виходячи з тарифу 6,69 грн/куб. м.

2.3. Для бюджетних організацій встановити но-
вий розмір оплати послуг з централізованого водо-
постачання, виходячи з тарифу 7,63 грн/куб. м.

2.4. Для бюджетних організацій встановити но-
вий розмір оплати послуг з централізованого водо-
відведення, виходячи з тарифу 6,52 грн/куб. м.

2.5. Для інших організацій встановити новий 
розмір оплати послуг з централізованого водопо-
стачання, виходячи з тарифу 9,86 грн/куб. м.

2.6. Для інших організацій встановити новий 
розмір оплати послуг з централізованого водовід-
ведення, виходячи з тарифу 8,16 грн/куб. м.

ОВНИ. Навряд чи ви зможете заздалегідь 
передбачити, в якому напрямку розвивати-
муться ваші справи, пов’язані з роботою. 
Швидше за все, що вам прийдеться вирішу-
вати одним махом відразу кілька питань. 

ТІЛЬЦІ. За-
галом цей тиж-
день буде для 
вас дуже приємним та радісним періодом. 
Завдяки любові ваших близьких та рідних 
людей, ви будете розцвітати на очах і ви-
глядати найщасливішою людиною в світі. У 
фінансовому плані можна чекати тільки на 
прибутки. 

БЛИЗНЮКИ. Поки що обставини будуть 
складатися не на вашу користь, але вреш-
ті-решт ви все одно опинитеся у виграші. 
Проявіть трохи терпіння, і перед вами від-
криються несподівані перспективи, якими ви 
легко зможете скористатися. 

РАКИ. Якщо ви знаходитесь в пошуку ро-
боти, активізуйтеся, щоб не прогавити чудо-
вий шанс, завдяки якому ви зможете влашту-
ватися на вигідну і цікаву посаду. 

ЛЕВИ. Вас можуть очікувати несподіва-
ні приємні сюрпризи в різних сферах життя. 
Якщо ви зайняті якоюсь творчою роботою, 
можете не сумніватися в тому, що її результа-
ти сподобаються вашим колегам. 

ДІВИ. На цьому тижні ви повинні прояви-

ти розсудливість, щоб не потрапити в заплу-
тану ситуацію, пов’язану з фінансами. Бажа-
но, щоб ви нікому не давали грошей у борг.

ТЕРЕЗИ. Ваше життя буде спокійним і 
безхмарним. У цей період проблеми і непри-

ємності не потриво-
жать вас, і, завдяки 
цьому, ви зможете 

нарешті відчути спокій і умиротворення.
СКОРПІОНИ. На цьому тижні ваші ра-

ніше розпочаті справи будуть повільно, але 
вірно підходити до завершення, і ви відчуєте 
наближення швидких змін. 

СТРІЛЬЦІ. Ви будете жити в швидкому 
темпі – це допоможе вам встигнути вчасно 
виконати всі заплановані справи. На роботі у 
вас можуть з’явитися нові обов’язки, що вас, 
звичайно, не потішить.

КОЗЕРОГИ. У цей період вам ні в якому 
разі не можна потрапляти під чужий вплив. 
Є ризик, що нечесні люди спробують викори-
стати вас у своїй грі. 

ВОДОЛІЇ. Зробіть якийсь нестандартний 
вчинок, завдяки якому у ваших справах, 
пов’язаних із фінансами, настануть довгоочі-
кувані зміни. 

РИБИ. Намагайтеся сприймати життя про-
стіше, і жити вам стане набагато легше. На 
цьому тижні успіхи й невдачі у вашому житті 
будуть змінювати один одного досить часто.

РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ оголошує кон-
курс на зміщення вакантної посади провідного 
спеціаліста відділу соціальної роботи (на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягненню 
нею трьох років), спеціаліста І категорії відділу 
соціальної роботи, вакантних посад  фахівців 
із соціальної роботи (м. Підгородне, на період 
відпустки по догляду за дитиною по досягнен-
ню нею трьох років, с. Новоолександрівка, сел. 
Ювілейне). Документи на конкурс приймаються 
протягом 30 календарних днів після публікації. 
Вимоги до претендентів: громадянство Укра-
їни, повна вища освіта за фахом педагога, пси-
холога, соціального педагога, соціального пра-
цівник, медичного працівника, стаж роботи за 
фахом не менше 3 років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача програмного 
забезпечення. Довідки за адресою: вул. Теплич-
на, буд. 5, каб. 41, сел. Ювілейне, тел.  753-68-41. 

На базі Зорянської СШ (директор Людмила Кулак) 
пройшли змагання з силових видів спорту. За призи від 
Чумаківської сільської ради боролися представники ше-
сти колективів. 

Трійка призерів. Гирьовий спорт. І місце – Владис-
лав Сухарєв. ІІ місце – Анатолій Щитовський. ІІІ місце 
– Олексій Сухарєв. 

Армреслінг. І місце – Владислав Сухарєв. ІІ місце – Ва-
силь Чехлатий. ІІІ місце – Олексій Сухарєв. 

Загальнокомандний залік. І місце – «Випускник». ІІ 
місце – «Педагог». ІІІ місце – «Зоря». ІV місце – «Форту-
на». V місце – «Ветеран». VІ місце – Зорянська СШ.

Валентина Стець, сільський голова: «В жодному з 
турнірів неможливо було передбачити переможців. Особливу інтригу внесла збірна команда 
вчителів Чумаківської та Зорянської СШ. Анатолій Щитовський, Павло Сподинець та Сергій 
Коваленко не стільки силою, а за рахунок техніки залишили позаду значно молодших супер-
ників. Лише брати Сухарєви (команда «Випускник») були поза конкуренцією. Лідеру «Зорі» 
Василю Чехлатому вдалося вивести свою команду на третю сходинку загального заліку. Зичи-
мо нашим землякам вдалого успіху на районних чемпіонатах з силових видів спорту».

 Сергій ВЕРБИЦЬКИЙ.

ЧОЛОВІКИ ГРАЮТЬ М’ЯЗАМИ

СПОРТ

ПАМ’ЯТЬ – 
НЕСКІНЧЕННА 

КНИГА
У рамках об-

ласного проекту 
«Читаємо разом» 
проводиться чи-
тацький марафон 
«Пам’ять – не-
скінченна книга», 
який передбачає 
читання худож-

ньої літератури, присвяченої 70-річчю Перемоги у Дру-
гій світовій війні. Бібліотека села Зоря взяла активну 
участь у просвітницькій роботі серед населення щодо 
героїко-патріотичного виховання, пробудження пам’яті 
до безсмертних справ і традицій старших поколінь.

ЧИТАЄМО РАЗОМ ТРАВЕНЬ
Змішалось все: синь неба, зорі,

Діброви, луки й сад цвіте,
Вже гріє сонце річку й море,
З’явилось птаство молоде.
Красу цю з пам’яті не стерти!

Пора чудова настає.
Таку красу, скажу відверто,
За працю Сам Господь дає.
Вже оновилась творча сила,
Весна ввійшла в свої права,
І Божим Гімном забриніла

Над степом пісня трудова.
Святому Юрію молися,

Хто відійшов – всіх поминай,
З ким посварився – примирися,

Здоров’я й щастя побажай!
Петро ДІНЕЦЬ, м. Січеслав.

Втрачене пенсійне посвідчення серії ААБ 
№ 364405 на ім’я Мазурка Андрія Федоро-
вича, вважати недійсним. 

ЮВІЛЕЙНА СЕЛИЩНА РАДА ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної по-
сади спеціаліста з розвитку фізичної куль-
тури і спорту. Вимоги до претендентів: 
громадянство України, повна вища освіта 
за фахом не менше 3-х років. Довідки за 
адресою: сел. Ювілейне, вул. Совхозна, 
56-Б, тел. (056) 753-88-26
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ПОДІЯ

Нещодавно приміщення Будинку культури сел. Ювіле-
йного радо зустрічало гостей та учасників ІV районного 
фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Пла-
нета танцю». Глядачі мали змогу переглянути прекрасні 
виступи кращих танцювальних колективів нашого слав-
ного Дніпропетровського району, а вельмишановне журі 
справедливо оцінити виступ учасників фестивалю. Склад 
журі: Альона Шпаковська, керівник школи танцю та по-
вітряної акробатики, президент міжрегіональної федерації 
танців і повітряної акробатики, суддя міжнародних чемпі-

онатів та фестивалів; Марина Капука, директор Будинку 
дитячої творчості м. Підгородного; Марія Концур, бібліо-
текар центральної районної бібліотеки; Ганна Богомазова, 
завідуюча музично-теоретичним відділом Дніпропетров-
ської районної школи естетичного виховання.

Присутні в залі поринули в чарівний світ мистецтва – 
ритм танцю. На сцені колективи продемонстрували неаби-
який артистизм, граціозність, професіоналізм улюбленої 
справи й подарували всім усмішку й хороший настрій. 
Цього дня виступали: студія естрадно-спортивного танцю 
«Фантазія», «Маски», керівник Наталія Реутова, РБК, сел. 

Ювілейне, з танцями «Русалочка», «Дюймовочка», «Таран-
тела», «Морячки», «Кішечки» та «Ягідки» хореографічний 
ансамбль «Атмаденс», керівник Дар’я Алілова, с. Степне, 
«Класичний арабський танок»; колектив «Веселка», керів-
ник Світлана Фабріци, с. Партизанське, «На Івана Купала», 
«Сучасний танок», «Шоколад»; ансамбль «Задоринки», ке-
рівник Олена Боднянська та Рима Гармашевська, БДТ, м. 
Підгородне, «Весела прогулянка», «Диско», «Шибеники»; 
студія естрадного танцю «Viv’en», керівник Віолетта Раден-
ко, с. Олександрівка, «Хіп-хоп», «Vok», «Валянки», «Взаєм-

ність», «Космо»; ансамбль «Барві-
нок», керівник Олена Боднянська, 
сел. Ювілейне, «Ромашка»; колек-
тив «Веселка», керівник Святослав 
Горячковський, село Партизанське, 
«Сюита», «Похідний марш». 

Переможці конкурсної про-
грами: І вікова категорія: Ди-
плом ІІ ступеню – хореографіч-
ний колектив «Веселка», Диплом 
ІІІ ступеню – студія естрад-
но-спортивного танцю «Фанта-
зія». ІІ вікова категорія: Диплом 
І ступеню – студія естрадного 
танцю «Вів’єн», Диплом ІІ сту-
пеню – студія естрадно-спортив-
ного танцю «Фантазія», ансамбль 
«Барвінок», Диплом ІІІ ступеню 

– хореографічний колектив «Веселка». ІІІ вікова кате-
горія: Диплом І ступеню – ансамбль  «Задоринки», Ди-
плом ІІ ступеню – шоу-балет «Маски», хореографічний 
ансамбль «Атмаденс». Гран-Прі – хореографічний ко-
лектив «Веселка», дует Ольга Романець та Єгор Полива-
нов, с. Олександрівка. 

Танець – наш ритмічний пульс, биття серця, вільне  ди-
хання, вирій у часі й русі, в щасті, радості й добрі. Нехай він 
і далі кружляє над планетою, і вся наша Земля щиро радіє 
від дзвінкого сміху та сяючих дитячих посмішок.  

Наталія ЯКІВЕЦЬ.

30 квітня в центрі села Любимівка відбуло-
ся справжнє довгоочікуване свято для наших 
жителів. На території торгового комплексу 
«Віраж» відкрита аптека європейського рівня 
«Любимівська».

Приватний підприємець Сергій Нікунов ствер-
джує, що головним прагненням його та однодум-
ців було не відкриття приватного бізнесу, а бажан-
ня допомогти односельцям бути здоровішими, а 
значить щасливішими. Адже не дарма кажуть, 
що профілактика та постійна турбота про власне 
здоров’я, а також вчасна допомога організму в бо-
ротьбі з симптомами хвороби, це значно дешевші 
й приємніші заходи, ніж процес лікування.

Завідуюча аптекою Валентина Кравець та про-
фесійні фармацевти Валентина Щербиненко, Інна 
Пасенюк та Любов Горинова обіцяють покупцям 
європейський рівень обслуговування: широкий 
асортимент, кваліфіковані консультації та, що не 
менш важливо, приємні невисокі ціни. Будь-які 
ліки можна буде купити на замовлення, вже за 
добу вони будуть доставлені замовнику.

Жителі села, особливо пенсіонери, люди поваж-
ного віку та мами маленьких дітей дуже вдячні 
Сергієві Нікунову та його професійній команді за 
такий чудовий подарунок жителям Любимівської 
територіальної громади до травневих свят.

Світлана КОВАЛЕНКО, завідуюча ДНЗ «Чарівна казка».

ПЛАНЕТА ТАНЦЮ

«Світ, в якому ми живемо – це танець творця. Танцюристи приходять 
і йдуть в мить ока, але танець продовжує жити».           Майкл Джексон.

КРУЖЛЯЮТЬ ДІТИ, Й ЗЕМЛЯ РАДІЄ

Учора відсвяткував свій ювілейний 
День народження начальник управлін-
ня ветеринарної медицини у Дніпропе-
тровському районі 

Володимир ТКАЧЕНКО. 
Шановний Володимире 

Миколайовичу! 
Щиро вітаємо вас із 60-річчям!
Нeхай цвiтуть 

пiд небом синьооким 
Ще довго-довго днi й лiта, 
А тиха радість 

чиста й висока, 
Щоденно хай 

до хати заверта. 
Бажаємо здоров’я,

 сонця у зенiтi, 
Любовi, доброти 

й щастя повен дiм, 
Нехай у серцi розкошує лiто
І соняхом квiтує золотим. 

З повагою
Роман ПРУДЕНКО, 
в. о. голови райдержадміністрації. 
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, 
голова районної ради.

Шановні жителі району!
Дніпропетровський РЕМ повідомляє, що в 

зв’язку з плановою обрізкою дерев будуть від-
буваться відключення ліній електропередач у 
слідуючих населених пунктах:

1. ВЛ-0,4 кВ ТП-331 сел. Кіровське, вул. Висо-
ка, Шевченківська, Чкалова – 12 травня.

2. ВЛ-6 кВ Л-3 м. Підгородне, вул. Центральна, 
Базарна, Радянська, Щорса, СШ № 2, дитячий са-
док «Івушка», міська рада м.Підгородного, вул. 
Шосейна, Мостова, Кірова, Жовтнева, СШ № 1; 
лікарня – 13 травня.

3. ВЛ-10 кВ Л-62 с. Горького, садове товариство 
«Восход» и садове товариство «Рассвет» – 15 травня.

4. ВЛ-0,4 кВ ТП-113 А м. Підгородне, садове 
товариство «Ландиш» – 15 травня.

5. ВЛ-0,4 кВ ТП-105 м.Підгородне, п-к Широ-
кий, вул. Українська, Зелена, Щорса – 18 травня.

6. ВЛ-0,4 кВ ТП – 415 с. Перше Травня, вул. На-
бережна, Жуковського – 18 травня.

7. ВЛ-0,4 кВ ТП-666 Ювілейне-2, вул.Цен-
тральна, вул.Шевченко, Космічна – 19 травня.

8. ВЛ-0,4 кВ ТП-150 м. Підгородне, вул.Зелена, 
Українська – 20 травня.

 Керівництво Дніпропетровського РЕМ.

ЄДИНА  ІСТИННА  КРАСА – 
ЦЕ ЗДОРОВ’Я

У багатьох селах України про-
живають ветерани – воїни Другої 
світової війни, тієї страшної, руй-
нівної війни. Вона торкнулася май-
же кожну родину в 
Україні. 

Пройшло вже 70 
років із дня Пере-
моги нашого на-
роду над нацист-
ською навалою. 
Пам’ятають цей 
день та віддають 
шану старшому 
поколінню їхні на-
щадки. В травне-
вий світлий день 
прийшов місцевий 
депутат із Сажівки 
Новоолександрів-
ської сільської ради, голова благо-
дійного фонду «Крок назустріч» – 
Андрій Івженко до людей, які пере-
несли тягар війни, з привітаннями. 
Нікого на своєму виборчому окрузі 
не забув наш депутат. Кожен отри-
мав продуктові набори. Ці шановні 
люди кожен рік отримують допомо-
гу від свого депутата. 

Івженко А.Ф., добре пам’ятає з 
розповідей учасників тих подій та 
як лікар знає що таке війна. Війна 
руйнує міста й села, родини й долі 

окремих людей. У Другій світо-
вій у депутата також загинули два 
рідних діда, а батьки отримали від 
держави статус дітей війни. 

Саме тому напе-
редодні Дня пам’я-
ті та примирення 
та Дня Перемо-
ги над нацизмом, 
завдяки допомозі 
благодійного фон-
ду та його голови 
Івженка А.Ф., роз-
почав роботу Все-
український сайт 
«Поле пам’яті» 
(f lowersofmemory.

org), який дає можливість кожно-
му віддати данину поваги родичам 
або близьким людиням, доль яких 
торкнулася Друга світова війна.

8 та 9-го травня, щорічно, почи-
наючи з 2011 року, з нагоди Дня 
Перемоги, Івженко вшановує вете-
ранів, вдів ветеранів, дітей війни 
на своєму виборчому окрузі в Са-
жівці. Андрій Федорович  прино-
сить із собою до столу солодощі. 
Було що згадати людям похилого 
віку за чашкою чаю з цукерками. 

Звучало щире побажання здоров’я, 
наснаги та довгого життя цим вже 
немолодим людям. Багато спога-
дів про війну почув від селян їхній 

депутат. Він і на-
далі буде робити 
все можливе для 

мешканців із Сажівки, своїх вибор-
ців, тому що за фахом він лікар, ко-
трий знає та відчуває людську біль, 
жалобу, страждання. Кожного разу 
лунає з його вуст: «Бажаю вам миру 
та дай нам Бог, щоб не було війни». 

Сьогодні знову всіх українців 
хвилюють страшні події на сході 
країни, де гинуть та потерпають 
люди, від сліз і горя страждає рід-
на ненька-Україна. Ледь не кожного 
дня до лікарень Дніпропетровська 
привозять поранених. А на кладо-
вищах з’являються нові поховання  
невідомих героїв-захисників... 

Традиційно побував Сажівський 
депутат і біля обеліску в селі Ста-
рі Кодаки, коли колектив сільської 
ради разом із представниками гро-
мади села вітав ветеранів. А народ-
ний ансамбль «Кодачанка» заспі-
вав фронтові та українські пісні, 
вітаючи всіх присутніх людей зі 
знаменною датою в нашій історії – 
Перемогою над зловісним ворогом.

В. М. ШАВРАН.

ВШАНУВАННЯ ВОЇНІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.

ЖИТТЯ  ШВИДКОПЛИННЕ

Днями відсвяткував свій ювілейний 
День народження заступник Юві-
лейного селищного голови по вико-
навчій роботі 

Валерій ОСАДЧУК.
Валерій Іванович народився 4 травня 

1950 року в місті Рівне Рівненської області. 
Після закінчення в 1973 році Укра-

їнського інституту інженерії водного 
господарства за спеціальністю «інже-
нер-гідротехнік», розпочав свою трудову 
діяльність: з 1973 по 1990 рік – головний 
інженер Дніпропетровської філії укргі-
проводхоза Міністерства меліорації во-
дяного господарства; з 1990 по 1992 рік 
– головний спеціаліст – заступник начальника Дніпропе-
тровської ОКП «Укрмедремпроект»; з 1992 по 1994 рік – 
заступник голови виконкому Ювілейної селищної ради; з 
1994 по 1999 рік – заступник директора з економічних пи-
тань торгівельно-промислової компанії «Таврія»; з 1995 
по 2002 рік – начальник відділу збуту – заступник ди-
ректора «Теплової енергії»; з 2004 року й по теперішній 
час натхненно працює заступником голови Ювілейної 
селищної ради по виконавчій роботі.

У своїй роботі Валерій Осадчук досяг високого визнан-
ня – має подяки та грамоти від керівництва району та об-
ласті, його по праву вважають сподвижником нових ідей 

та проектів, від яких залежить благополуччя 
мешканців Ювілейного в майбутньому.

«Ми разом творимо селище, яким можна пиша-
тися, яке рухається до вершин гармонії. Мрію про 
те, щоб людина, яка виросла в селищі була досвід-
ченою, мала певну мету в житті, світилась опти-
мізмом і радістю, відзначалася активною життє-
вою позицією, належно реагувала на події, які 
відбуваються в країні, прагнула мати досягнення 
бути першою в своїй справі, а також славилась здо-
ров’ям – духовним і фізичним», – стверджує мудрий 
оптиміст Валерій Осадчук.  

Шановний 
Валерію Івановичу!

Прийміть щирі вітання з 
нагоди Вашого 65-річного ювілею!

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно, 

Без чого не складається життя, 
Любов, здоров’я, щастя, дружба

Та вічна нестаріюча душа. 
Роман ПРУДЕНКО, в. о. голови райдержадміністрації.     
Віталій ЖЕГАНСЬКИЙ, голова районної ради.
Іван КАМІНСЬКИЙ, Ювілейний селищний голова.


