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Я – АНГЕЛЯ – АНГЕЛЯ – АНГЕЛЯ – АНГЕЛЯ – АНГЕЛ

� Я прийшла.... – почала вона, і я вже передбачаю
закінчення речення «щоб повернути ключі».

Не можна, щоб вона вимовила це вголос. Нехай
мовчить, інколи мовчання – золото.

Нехай все лихе мине! Нехай! Я вже не прошу, не
благаю, я вимагаю: нехай все лихе мине!

Я все бачу, мене не обдуриш. Я бачу, що Надя –
добра і великодушна, вона зробить все правильно.
Інакше б мене зараз тут не було.

� Я при... я повернулась, любий, � сказала Надія, і
я була їй старшенно вдячна за ці слова.

� Що з ним? – побігла за мною у передпокій. – І хто
ви така?

� Я? Я медична сестра... З ним все буде гаразд, �
поспішила до виходу.

– А ліки зараз
принесуть.

Колега�бабуся
подивилась на мене з

легким осудом і сказала
лише одне:

� Не своєю справою
займаєшся. Зміни
кваліфікацію.

� Ага... Подумаю,
� пропустила пора�

ду повз вуха і пострибала вниз
до своїх закоханих.

Я подивилась на них обох і відразу зрозуміла, що
мені нічого не потрібно робити з ними. Нікого не
треба лікувати, наставляти, вчити. Їх просто треба
звести разом, допомогти їм зустрітись – і нехай цілу�
ються чи лаються, обіймаються чи сваряться... Вони
закохані. Не треба ставати в них на заваді.

Кохання – суто людська справа, в якій ангели мало

що тямлять. Що воно таке – оцей взаємний людський
потяг: алхімія, гормони, чари? Я не буду пхати в це
свого носа. Може, дійсно змінити кваліфікацію?

Замість спуститись у місто, я зійшла на дах. Тут
ближче до мого дому. Тут я можу нарешті звільнити  і
розправити крила, які за три непових доби відросли
ще на кілька сантиметрів, і змахнути ними, щоб трохи
розім’яти. Тут я можу стати сама собою. Тут  можу
трохи подумати... Ліниві голуби поступилися мені
місцем на краєчку покрівлі.

 Над містом колихалась ледве помітна біла імла.
Вона починалась угорі, сіючись із темного неба, і
миготіла над дахами напівпозорими рисками. Хіба це
сніг? Місто вже зачекалось справжньої зими, справ�
жньої заметілі.

Ось чого не вистачає – білого снігу, чистоти, казки!

Я закрила очі і уявила місто моєї мрії, все ніби притру�
шене цукровою пудрою. А коли розплющила очі, над
містом ішов рівний лапатий сніг. Бачите, мої бажання
теж збуваються!

Я загорнулась крильми і спостерігала, як біла пух�
наста ковдра покриває все навколо, як сніг обіймає
вулиці і будинки і сяє у світлі тільки що увімкнутих
ліхтарів. Здавалось, ніби Ялинка на площі ожила:
радіючи, заблимали на ній різнокольорові вогники.

Це було красиво. Тимчасова гармонія, але ж гарно!
Може, я більше ніколи не побачу цієї краси, якщо

вдома мене покарають за недбале ставлення до
своїх обов’язків, за провалену справу, і ніколи не
посилатимуть на Землю. Буде шкода...

Унизу назустріч одне одному бігли мої закохані.
Зіткнувшись, вони надовго завмерли в обіймах. Про що
вони говорили? Я не прислухалась. Певно, вибачали
одне одному. Помирились... Але я до цього не причет�
на. Я нічого для їхнього примирення не зробила.

Я просто хотіла, щоб зима була сніжною.

Втрачене посвідчення ветерана праці на ім’я Макси@
менко Валентини Йосипівни, вважати недійсним.

Нещодавно свій прекрасний ювілей відсвятку@
вала мудра, щира, енергійна й чарівна жінка,
Любимівський сільський голова, лідер  громади

Катерина
ЖЕЛЯБ’ЄВА

Шановна Катерино
Павлівно!

Прийміть найщиріші
 вітання й побажання
    з прекрасною
ювілейною подією.

Ми любимо Вас
за відданість й щирість,
За теплі й розрадливі

 слова.
Тож нехай Господь по�
шле Вам

з неба милість,
Пречиста Діва нехай

в житті допомагає,
Від Бога ласки Вам

бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,

Нехай сонце Вам яскраво сяє,
І в серці квітне доброта.

З повагою колектив Любимі@
вської сільської ради, депу@

татський корпус, ак@
тив села та мешканці

сіл Любимівка,
Перше Травня й

Придніпрянське.

Колектив cільської ради та вся громада села
Новомиколаївка щиросердечно вітають із Днем
народження  депутата районної ради

Костянтина КУПРІЯНОВА
Шановний Костянтине

Володимировичу!
Відрадно, що Ваш ба�

гатий життєвий і профес�
ійний досвід, почуття
відповідальності, вболі�
вання за проблеми й тур�
боти новомиколаївської
громади принесли зас�
лужений авторитет серед
людей. Нехай усе хоро�
ше, зроблене з душею та
натхненням, повертаєть�
ся до Вас сторицею.

Щиро зичимо Вам подальших успіхів, безмежної
енергії та наснаги у Ваших добрих справах, нових
починаннях і звершеннях на благо рідного району!

Доброго вам здоров’я, щастя, родинного тепла
й Божої ласки!

З А Я В А
 Замовник конкурсу: інформація про об’єкт оренди КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 49108, м. Дніпропетровськ,

вул. Холодильна, 60, одноповерхова будівля архіву.
 Кількість об’єктів оренди: 1. S � 68,1 кв. м. ( для розміщення релігійних організацій у лікарнях на площі, що не

використовується для впровадження підприємницької діяльності).
Отримання інструкції на участь. Місце: «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 49108, м. Дніпропетровськ, вул. Холодиль�

на, 60, будівля корпусу: консультативно�діагностична поліклініка, 1�й поверх, планово�економічний відділ.
Умови подання пропозиції. Місце: КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 49108, м. Дніпропетровськ, вул. Холодильна,

60, корпус консультативно�діагностичної поліклініки, 1�й поверх, планово�економічний відділ.
 Кінцевий термін: 06 листопада 2013 року.
 Розкриття пропозицій: 08 листопада 2013 року, о 11.00 годині, актова  зала КЗ «Дніпропетровська ЦРЛ «ДОР» 49108,

м. Дніпропетровськ, вул. Холодильна, 60.

ТОВ «Закон та Право. Нерухомість. Земля» надає послуги:
проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних
паспортів).

Введення об’єктів в експлуатацію: повідомлення про по�
чаток будівельних робіт; декларація про готовність об’єкта
до експлуатації.

Оформлення та реєстрація права власності в реєстраційній
службі (м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 48).

Приватизація та присвоєння кадастрових номерів на земельній
ділянки.

Підприємство створене за ініціативою Депутата Дніпропет�
ровської районної ради, голови постійної комісії з питань кому�
нальних підприємств, будівництва, транспорту та зв’язку – Со�
ломоненко О.Ю.

Адреса: Дніпропетровський р@н, сел. Ювілейне, вул.
Совхозна, 40, кімн. 44, тел./факс: 373@29@38, моб.: (067)
637@06@20, (066) 002@46@84.

За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатись  за телефоном: (056)724"16"00.

Колектив районної ради ветеранів на чолі з Олек@
сандром Білоконенком, щиро вітають із Днем
народження голову Волоської організації вете@
ранів , ветерана військової служби

Леоніда НАЗАРЕНКА
Шановний Леоніде Володимировичу!

Прийміть наші найщиріші вітання з цієї приємної
нагоди. Бажаємо Вам доброго здоров’я, гарного на�
строю, родинного затишку  та подальших успіхів у
вашій нелегкій ветеранській роботі.

Що очікує нас завтра,
шановні мешканці Юві�
лейного? Як розвивати�
меться наше селище че�
рез два, п’ять, десять
років? Відповідь достові�
рно не знає ніхто. Вона
буде залежати від керма�
ничів цих змін. Нарешті
молодь усвідомила, щоб
зміни були на їх користь,
потрібно стати ініціато�
ром цих змін. Тому моло�
діжними організаціями
діючими на території
Дніпропетровської об�
ласті  «Асоціація Молоді
Придніпров’я» та «Мо�
лодь Ювілейного» за
підтримки Ювілейного
селищного голови Івана
Камінського  та депу�
татського корпусу роз�
робляється «Програма
реалізації молодіжної
політики в селищі Ювілей�
ному на 2014�2016рр.»

Першим кроком для
прийняття програми є
проведення молодіжного
Форуму «Нові можливості
молоді Ювілейного». Ця
подія повинна приверну�
ти увагу всіх небайдужих
мешканців селища Юві�

лейне до проблем молоді
віком від 14 до 35 років.З
метою підготовки гро�
мадськості до участі у мо�
лодіжному Форумі ініціа�
тивна група проводить
попередні зустрічі, на яке
виносить головне питан�
ня «Чи цікаво та потрібно
це нам?» Перша така
зустріч відбулася 15 жов�
тня 2013 року. Учні 9�11

класів Ювілейної серед�
ньої школи №1 мали мож�
ливість першими почути
ідею проведення молод�
іжного Форуму. Голов�
ним спікером був Іван
Романенко (голова ЮС�
ГМО «Молодь Ювілейно�
го»), який задав драйвову
атмосферу протягом
усієї зустрічі. Павло Пе�
гушин (голова ГО «Асоці�
ація Молоді Придніпро�
в’я») розповів про ідею
створення Форуму, його
важливість та акту�
альність. Основні про�
блеми молоді та можли�
вості їх вирішення запро�

понувала Віолетта Капі�
тон (активіст ЮСГМО
«Молоді Ювілейного»).
Підтримку щодо прове�

дення молодіжного фо�
руму молоді від місцевої
влади висловив Валерій
Осадчук. Наймолодшим
представником ініціатив�
ної групи Ганна Ноздря
(президент учнівського
самоуправління ЮСШ

№1) провела лотерею
серед учнів з солодкими
призами. 

Вся зустріч пройшла у
невимушеній та дружній
атмосфері. Учні мали
змогу проголосувати за
найнагальніші проблеми
на їх думку. За результа�
тами голосування було
обрано 4 теми: «Молодь
та спорт», «Молодь та
освіта», «Молодь та
бізнес», а також «Молодь
та відпочинок». По кожній
із них відбудеться круг�
лий стіл, на якому учас�
ники зможуть вислови�
тись більш детально,

обговорити заходи, що їх
цікавлять. А завершилась
наша зустріч опитуван�
ням молоді щодо про�
блем, з якими зіштовху�
ються підростаюче поко�
ління. Брак часу через
надмірне навчання, лег�
ка доступність алкоголь�
них та тютюнових виробів,
залежність від інтернету,
відсутність якісного доз�
вілля – ось теми, які хви�
люють молодь та мусять
стати предметом уваги
дорослих.

Цікавим став той факт,
що більшість присутніх
зацікавила ідея прове�
дення молодіжного Фо�
руму. Це свідчить про те,
що не згасло полум’я
відповідальності в моло�
дих серцях. А значить є
надія на нове незааган�
жоване покоління. По�
трібно тільки спрямува�
ти вітер змін у нашу сто�
рону і в нас все вийде.

Віолетта КАПІТОН,
учасниця ініціативної
групи з проведення мо�
лодіжного Форуму
«Нові можливості мо�
лоді Ювілейного».

ÄÎÐÎÃÓ ÌÎËÎÄÈÌ!Нещодавно 65@річний ювілей відзначила дуже
шановна людина у селі Новомиколаївка –

Юрій ТЕСЛЕНКО,
який тричі обирався го@

ловою Новомиколаївсь@
кої сільської ради.

Шановний
Юріє Михайловичу!

Прийміть найщиріші
вітання з цієї світлої наго�
ди у Вашому житті! Бажає�
мо Вам міцного здоров’я,
бадьорості та завзяття,
злагоди в усьому. Аби ко�
жен прожитий день дару�
вав безмежну радість та
задоволення. Нехай оп�
тимізм, віра, надія, допомагають Вам долати усі
життєві труднощі, нехай удача стане Вашою супутни�
цею на життєвій дорозі.

З повагою колектив cільської ради та вся гро@
мада села Новомиколаївка.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА " 2013
Індекс газети «Дніпровська зоря»: 61707

Вартість: на  2  місяці – 10,02 грн.
Без поштових послуг.

НЕ  ЗАБУДЬ  СВОГО  НАДІЙНОГО  ДРУГА
ВІЗЬМИ  ЙОГО  З  СОБОЮ  У  2014 РІК!

Вартість: на місяць – 6,38 грн; на 3 місяці – 19,14 грн;
на 6 місяців – 38,28 грн; на рік – 76,56 грн.

Без  поштових  послуг.

СТАРТУВАЛА ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ – 2014

Дніпропетровська райдержадмініст@
рація оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад: головного спеціаліста
відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації; завідувача секто�
ру містобудування та архітектури райдер�
жадміністрації. Вимоги до претендентів:
громадянство України; повна вища освіта
за напрямком роботи; стаж роботи за
фахом не менше 3 років; володіння персо�
нальним комп’ютером в області користу�
вача програмного забезпечення. Довід@
ка за адресою: сел. Ювілейне, вул.
Теплична, 5, тел.: 27@10@17.
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Дніпровська зоря
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РАЙОНУ!
Нині ми разом із усією країною відзначаємо 70

річницю визволення Дніпропетровщини  від фаши�
стських загарбників! Це свято всього українського
народу, який вистояв у запеклій боротьбі з нена�
висним ворогом.

Та перш за все – це свято ветеранів, на долю яких
випало тяжке випробування війною.

Дорогі ветерани! Серед нас ще живуть солдати й
офіцери тієї війни, які визволяли  Дніпропетровщи�
ну. Згадуючи їх, ми скажемо «Спасибі» за мужність
і відвагу. У цей світлий мирний день бажаємо вам і
вашим родинам благополуччя й процвітання,
світлих перспектив вам і вашим дітям. Ми пам’я�
таємо, на якій героїчній землі  живемо. Нехай сила
цієї землі допомагає долати труднощі, яких сьо�
годні, на жаль, багато у нашій державі. Однак – наш
народ – сильний духом і вірний ідеалам добра й
справедливості – і це назавжди! Бажаємо всім мир�
них років життя, чистого світлого неба й великого
людського щастя. Зі святом вас!
Вадим КОБИЛЯЦЬКИЙ, голова райдержадміністрації.

Любов БІЛА, голова районної ради.

УВІКОВІЧНИМО ПОДВИГ БАТЬКІВ І ДІДІВ
Любимівський сільський голова, член Партії

регіонів, Катерина ЖЕЛЯБ’ЄВА вітає ветеранів
Великої Вітчизняної війни та всіх жителів грома@
ди з річницею визволення Дніпропетровського
району від лютого ворога!

 Більше ніж  сім десятиліть віддаляють усіх нас від
того страшного дня, коли в кожну українську сім’ю
надійшла зловісна звістка про початок великої кро�
вопролитної війни. Безжальне колесо страшних років
прокотилося по українській землі, залишивши за
собою розруху й безліч людських жертв. Справжній
масштаб цих великих втрат неможливо оцінити. Та
навіть всевладний час не в змозі стерти з нашої
пам’яті згадку про ті страшні й величні події. Нам
ніколи не забути цієї  трагедії в історії людства.

Ми завжди пам’ятаємо про перші тяжкі роки війни,
коли доводилося відступати, віддаючи ворогу рідну
землю й героїзм та стійкість захисників Вітчизни,
грандіозні битви й світлий День Перемоги.

У селі Любимівка є священне місце – меморіальний
комплекс, до якого входять 2 братські й 1 індивіду�
альна могила – де похований підполковник, Герой
Радянського Союзу Микола Дмитрович Богданов.
Для  довговічного вшанування подвигу  нашого наро�
ду вже виготовлена проектно�кошторисна докумен�
тація та розпочато капітальний ремонт цього мемо�
ріального комплексу.

У селі  Придніпрянське  також є братська могила, й в
урочищі «Яцево» збережене поховання 480 осіб, із них
встановлено поіменно 13 героїв війни. Пям’ятники на
цих священних місцях із недовговічних матеріалів
замінені  на пам’ятники з  довговічних матеріалів.

Земний уклін усім, хто бився на фронтах Великої
Вітчизняної війни, виніс роки окупації та пекло конц�
таборів, хто піднімав із руїн і відроджував рідний край.
Подвиг ваш  –  безсмертний, пам’ять про вас, живих
і мертвих – нетлінна, вдячність народу – безмежна.
Ваша мужність, життєва мудрість, ставлення до рат�
ного й громадянського обов’язку – це високий при�
клад для наслідування. Ми намагаємося бути гідни�
ми вашого подвигу. Всіма своїми справами утверд�
жувати мир, злагоду та суспільну гармонію на ук�
раїнській землі.

ПЕРЕМОГУ ЗДОБУВАЛИ НА ФРОНТІ Й У ТИЛУ
Дорогі ветерани!

Від щирого серця поздоровляю вас із 70@річни@
цею визволення Дніпропетровського району від
фашистських загарбників!

У ці жовтневі дні ми згадуємо події, які передували
її звільненню від ярма окупації.  У цьому році Дніпро�
петровщина відзначає переможну та водночас тра�
гічну дату – 70�у річницю визволення, річницю з дня,
коли фашистські війська залишили Дніпропетровсь�
ку землю.

Спасибі вам, шановні ветерани, за вашу відвагу та
хоробрість, за те, що ви захищали наш край від
німецьких ворогів, за те, що віддали своє дитинство
та молодість у тенета війни. Ви довели, що наша
нація найсильніша та найдружніша.

На території Кіровської селищної ради мешкає 12
ветеранів, 47 вдов та 117 інвалідів усіх категорій. У
Кіровській селищній раді найкраща  первинна  вете�
ранська організація в області. Голова Кіровської
ради ветеранів Семен Калниш ще 16�річним юнаком
разом із  однолітками вели підготовку до перепарви,
майстрували плоти. Наші земляки працювали на
заводах, фабриках, вирощували хліб.

Найближчим часом у селищі Кіровське буде побу�
дований пам’ятник на вшанування подвигу тих лю�
дей, які виборювали мирне небо, щасливе майбутнє,
всіх тих, хто внесли свій вагомий вклад у Велику
Перемогу. Прийміть побажання щастя й добра, здо�
ров’я й бадьорості духу на довгі роки, незгасної лю�
бові рідних та близьких усього українського народу.

З повагою Вадим ВІЛЬКО,
Кіровський селищний голова, член Партії регіонів.

ВІЙНА БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ
Шановні ветерани!

Сердечно вітаю вас із 70@ю річницею визволення
Дніпровщини від фашистських загарбників!

Ви вибороли для нас Велику Перемогу зі зброєю в
руках. Ви жива сторінка героїчного літопису України.
Своєю відданістю ви забезпечили  перемогу під Курсь�
ком, Сталінградом, проявили нечуваний героїзм при
форсуванні Дніпра й визволенні міст від німецьких
загарбників.

На території Ювілейної селищної ради проживає 7
учасників бойових дій: Андрій Степанович Барсук,
Михайло Якович Бараненко, Михайло Прокопович
Калюжний, Іван Павлович Тимко, Тимофій Іванович
Костирко, Володимир Ксенофонтович Волков, Ге�
оргій Вікторович Кульчинський, а також 109 учас�
ників війни, 722 дітей війни, сім’ї загиблих або по�
мерлих від ран  – 24.

Вдячними потомками Ювілейного створений істо�
ричний фотоальбом пам’яті «Хай роки проходять та в
пам’яті не зітруться ваші імена», який знаходиться у
Центральній районній бібліотеці в нашому селищі.
Цей альбом знайомить нас із життєвим шляхом героїв
Великої Вітчизняної війни.

Шановні ветерани! Ви завжди будете для нас при�
кладом любові, відданості рідній землі. І молоде поко�
ління вчитиметься у вас жити, перемагати в ім’я Вітчиз�
ни. На вашому героїчному  минулому молодь вчиться
працювати так, щоб наші справи були гідні ваших
великих звершень. Щоб країна наша стала сильною й
процвітаючою. Синівський уклін за ваш ратний подвиг.

Іван КАМІНСЬКИЙ,
Ювілейний селищний голова, член Партії регіонів.

70 РОКІВ БИТВИ ЗА ДНІПРО
З нагоди 70@ї

річниці визволення
Дніпропетровщи@
ни  від фашистсь@
ких загарбників до
приміщення рай@
держадміністрації
були запрошені ве@
терани Великої
Вітчизняної війни.
Шановним сивочо@
лим учасникам да@
леких трагічних
подій 1941@1945
років були вручені
вітальні листи від
Дмитра Колєснікова, голови облдержадміністрації. Поздоровлення з Днем визволення
були адресовані: Олександрові Петровичу Білоконенкові, голові Дніпропетровської район@
ної ради ветеранів війни та праці; Валентині Савелівні Капітон@Знаєнко, голові ради вете@
ранів Ювілейної селищної ради; Іванові Павловичу Тимкові, визволителю Дніпропетровщи@
ни; Сергійові Панкратовичу Чернусенкові, учаснику битви при форсуванні річки Дніпро,
учаснику Курської битви; Володимирові Романовичу Олійникові, учаснику битви при фор@
суванні річки Дніпро; Анатолієві Кузьмичу Шкребкові, визволителю Дніпропетровщини;
Катерині Іванівні Юрченко, учасниці Курської битви та визволення м. Києва.

ДНІПРО – РІКА ГЕРОЇВ, ЯКІ ЖИВУТЬ СЕРЕД НАС
Підгородненський міський голова, член Партії регіонів, Петро ДУДКА від щирого серця вітає

ветеранів Великої Вітчизняної війни з 70@ю річницею визволення Дніпропетровського району від
німецько@фашистських загарбників.

Золотими сторінками ввійшла в історію Великої Вітчизняної війни героїчна битва за Дніпро, яка стала
однією зі славних віх на шляху до Великої Перемоги. Захищаючи свою рідну землю, місто боролося до
останнього подиху. Горіла земля під ногами фашистів.

На території Підгородненської ради проживає два учасника бойових дій, які брали участь у форсуванні
Дніпра –  Микола Іванович Гайдук та Володимир Романович Олійник. Ветерани! Сивочолі наші, дорогі, скільки
горя випало на долю вашого покоління, але ви мудрі, ви вмієте любити й прощати. Спасибі, що вистояли,
що вижили, що перемогли.

На території Підгородненської міської ради знаходиться меморіальний комплекс загиблим воїнам�
визволителям, братські могили загиблим солдатам 226�ї дівізії, а також невідомим солдатам�танкістам, які
були розстріляні під час Великої Вітчизняної війни.

Шановні воїни�визволителі, учасники війни, трудівники тилу! Хочу подякувати всім вам за стійкість і
мужність. Пройшовши крізь спалахи вогняних років, ви зуміли зберегти чистоту душі та помислів. Низький
уклін вам за подвиги в роки війни, пам’ять про них назавжди залишиться в серцях багатьох поколінь.

Бажаю всім захисникам Вітчизни міцного здоров’я на довгі літа, мирного неба над головою!

СОЛДАТИ  ДИВЛЯТЬСЯ  З  НЕБЕС
Шановні ветерани! Від щирого серця вітаю вас

із 70@ю річницею визволення від фашистських
загарбників!

Немає такого міста чи села, такого поля чи гаю, де
б у жорстокій боротьбі не пролилася кров українських
воїнів, де не проявилася їхня могутність і відвага. Адже
кожен знав, що він захисник рідної землі, народу.

Солдатські душі. Вони очима�зорями дивляться на
нас із небес, журавлями пролітають над нами, сумно
курличучи в небесній далині. Ми завжди пам’ятатиме�
мо ціну, яку заплатили наші батьки й діди за сьо�
годнішній мир в Україні, за надану можливість наступ�
ним поколінням жити, народжувати й виховувати дітей.
Будемо ж гідні ратного й трудового подвигу наших
батьків. Зробимо все від нас залежне, щоб розквітав,
ставав красивішим і заможнішим рідний край.

На території Новоолександрівської сільської ради
проживають 9 інвалідів бойових дій Великої Вітчизня�
ної війни та 4 малолітніх в’язнів, учасників – 681
чоловік, дітей війни – 889. Ми глибоко шануємо учас�
ників бойових дій, які мають значні бойові заслуги:
Івана Антоновича Сміяна, Сергія Афанасійовича
Мовчана, Михайла Гурійовича Павловського, Федо�
ра Михайловича Сохача, Миколу Андрійовича Щел�
кунова. Громада турбується про  4 братські могили
загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни. Ак�
тивно діють 2 музеї бойової слави.

Шановні ветерани! Зичу вам міцного здоров’я,
щастя, благополуччя. Нехай земля радує щедрим
колосом, а чисте, мирне небо – сонячними погожими
днинами, рясним дощем.

З повагою Олександр ВІЗІР,
Новоолександрівський голова, член Партії регіонів.

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Вітаю вас із 70@річчям визволення рідної землі
від німецько@фашистських загарбників.

Далекого 1943 року почалося звільнення украї�
нських земель від  фашистських загарбників. Місто
за містом, село за селом звільняли радянські
війська Україну від гітлерівців. Перемога давала�
ся ціною сотень, а то й тисяч солдатських життів.
Мало залишилося живих свідків тих часів. Про
героїчне минуле ми дізнаємося з книг, кінофільмів,
архівних документів. Як символ нашої вдячності
тим, хто вистояв і переміг, хто навіки залишився
на звільненій Дніпропетровській землі, символ
поваги до наших батьків і дідів, як ще одна мож�
ливість згадати й донести правду про Велику
Вітчизняну війну проводиться Всеукраїнська ес�
тафета пам’яті «Слава визволителям України».

Ні біль важких втрат, ні радість великих перемог
не забулися за цей час, адже пам’ять про подвиги
наших батьків, дідів, прадідів, братів і сестер та
вдячність за життя на вільній землі не мають істо�
ричного терміну давності – вони вічні.

Віктор БУТКІВСЬКИЙ,
народний депутат України від Партії регіонів.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО
РАЙОНУ! ДОРОГІ НАШІ ВЕТЕРАНИ!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 70�ї річниці виз�
волення вашого району від фашистських загарбників.

День визволення району від окупантів – особливе
свято, що уособлює не тільки відродження рідного краю,
а й мужність та героїзм відважних ветеранів, багато з
яких так і не повернулися з полів битв. Низько схиляємо
голови перед пам’яттю загиблих героїв. Честь і слава на
вічні часи й тим, хто відновлював рідний край у повоєнні
роки, хто своєю невтомною працею й завзятістю став
прикладом майбутньому поколінню. Відродження пат�
ріотичного виховання молоді – важлива складова дер�
жавної політики Президента України Віктора Януковича.

Священний обов’язок нинішнього покоління – захи�
щати пам’ять тих, хто врятував рідну землю в суворі роки
війни, відстояв наше право на життя. Ми пишаємось
тим, що ми – нащадки визволителів, героїв Великої
Вітчизняної війни.

Від всієї душі бажаємо всім вам міцного здоров’я, довгих
років життя, миру, добра й благополуччя!
Олександр ВІЛКУЛ, віце�прем’єр�міністр України.
Дмитро КОЛЄСНІКОВ, голова облдержадміністрації.
Євген УДОД, голова обласної ради.
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Я тримаю в руках листа,
Паперовий пожовклий трикутник,
Його з фронту мій дядько писав
Тим живим, ну і нам, майбутнім.

Між атак хвилинку знайшов
Щоб привіт своїм передати

І дружині, й діткам, всім
Слово тепле своє сказати

Знову й знову ідуть бої
З недобитих роти збирають

Жити буду я, а чи ні,
Тільки Бог про це певно знає,

Вже не має нікого своїх,
Щоб про мене щось міг вам сказати

Тут скажу вам такі бої
Неможливо в них виживати.

І як доля моя така,
Що на полі я цім загину,

То нехай прийме земля свята
Мене, грішного, без домовини.

Я іду на світанку в бій,
Що живим лишуся, не мрію
Бо реальність, вона така,

Не лишає навіть надії.
Мої любі, не легко вам

Тащо вдію, без мене звикайте,
І про мене у колі своїм

Часом згадуйте, не забувайте.
Більше вже не було листів,

А прийшла у сім’ю похоронка,
Що лишилося в бою по нім?
Може тіло, а  може воронка?
Я вдивляюсь до кожної з букв,
Щоб ще більше його пізнати
Він про всіх згадав, не забув
Для сім’ї збудував нову хату.

У листі нема гучних фраз,
Нема злоби, прокляття долі,

Відчувається простота,
Сила, мужність, впевненість, воля

Я тримаю в руках листа
І не вірю, не вірю в чудо,

Немов в вихрі майнули літа,
Я ж завжди пам’ятати буду:
Він пішов на світанку в бій,
І живим лишиться не мріяв,

Бо реальність була така,
Не лишала навіть надії.

Він пішов на світанку в бій...
Димид МАЛИНОЧКА,

член районної ради ветеранів.

Перед нами – на чисте, охайне сільське подвір’я. Город
прибрано, під невеличкою хатою буйно квітнуть червоні
жоржини, а сама хатина дивиться на світ білосніжними
фіранками. Так відразу й не скажеш, що цей ошатний
дворик вже декілька літ не знає жіночих рук. Адже пройшло
майже шість років, як відійшла у вічність його господиня,
вірна супутниця Володимира Фалимоновича Лісковсь@
кого – його дружина Галина Данилівна.

Аж ось з’явився й сам господар – можна було б сказати
– дідусь восьмидесяти семи років... Але не можу так сказа�
ти, бо мене зустрів високий, стрункий, моложавий чоловік.
Він привітно посміхався, але в очах таївся смуток. Мабуть,
це прожиті літа наклали
свій відбиток. Адже 26
вересня Володимир Фа�
лимонович зустрів свою
87 осінь.

Народився він у 1926
році в селі Балівка, де й живе до цього часу. В сім’ї їх було
аж шестеро братів. Трудитися всі починали рано, ще з
дитинства. З тринадцяти років після занять у школі Володя
ходив допомагати радгоспу. З такими ж підлітками збира�
ли в полі колоски, рвали жовтило, виливали з нірок
ховрахів.

Восени1943 року його, сімнадцятиліт�
нього юнака, було призвано на війну. Всі
воїни�побратими були такі ж  молоді та
безвусі. Більшість із них гвинтівку та куле�
мет бачили тільки на малюнку. А тут треба
воювати.  Їхній взвод виставили на охоро�
ну  берега Дніпра в районі селища Кіровсь�
ке. Німецькі літаки безперервно бомбили
Дніпро та прилеглі села. Було дуже страш�
но. Багато хлопців загинуло в той же день.
Багато хто отримав тяжкі поранення. Їх
жахливі крики від нестерпного болю й сьо�
годні лунають у пам’яті  сивочолого сол�
дата. Вони сняться йому й будять його
серед ночі.

Володимир Фалимонович згадує епі�
зод, що трапився під час його чергування
на березі. Стояла темна осіння ніч. Аж ось  стало
чути, як щось пливе по Дніпру, наближаючись до берега.
Охорона не стала відкривати вогонь – вирішили почекати,
що буде далі. Дніпрова хвиля викинула на пісок воїна у
радянській формі. Командири його допитали. З’ясува�
лось, що солдат повернувся майже з іншого світу. Бо на
правому березі їх шеренгу радянських солдат вистроїли
німці для розстрілу. А цей воїн в останній момент зробив
крок у темряву, шубовснув у холодну дніпрову воду й по�
плив, не знаючи, що буде з ним далі... Німці довго освітлю�
вали  небо ракетницями, стріляли в повітря. Але ворожа
куля на цей раз пролетіла повз. Тоді кожен воїн у душі мав
надію, що і його куля також  пролетить,  не діставши живої
цілі. Кожен мав надію вижити, вціліти в вогняному пеклі.

Так крок за кроком, метр за метром тримали наші воїни
охорону Дніпра. На правому його березі було чути метушню

людей і гуркіт техніки. Німець відступав, але й огризався.
Ворожі літаки проривалися й бомбили Дніпро, кулемети
строчили вогняним дощем. Бої точилися вже в районі се�
лища Петриківка. Була дана команда форсувати Дніпро.
Наші літаки трохи прочистили шлях, а сухопутні війська
тим часом переправились на правий берег.

Володимир Фалимонович трохи примовк і замислився...
Мабуть, він думками полинув на ту переправу. Йому важко
про це згадувати. Очі зволожились, із них мало не впала
скупа чоловіча сльоза. Але не впала, він втримався, як і тоді
в 1943�му на Дніпрі.

...Потім був звільнений Баглій, Аули, ряд сіл, що розта�
шовані понад Дніпром.
Було ще багато боїв, ба�
гато разів лунала ко�
манда «В наступ!». А
ось поблизу Софіївки
ворожа куля наздогна�

ла Володимира. Його було поранено в поперек. Рана була
важка, лікування довге. Не одну комісію довелось пройти,
але відправку на фронт відстрочували раз за разом. А тут
і довгоочікувана Перемога!

Після війни, аж до виходу на пенсію, Володи�
мир Фалимонович працював у радгоспі «Пе�
ремога». Спочатку керував волами та кіньми.
Потім вивчився на механізатора. Працював і
трактористом, і комбайнером. Не раз за сум�
лінну працю був відзначений подяками, пре�
міями та подарунками.

А в вільний від роботи час, та й зараз, пере�
буваючи на заслуженому відпочинку, Володи�
мир Фалимонович має хобі. Він шиє та майст�
рує взуття. Скільки пройшло через його пра�
цьовиті руки модних чобіток та черевичок,
справжніх робітничих чобіт та валянок – один
Бог знає. А деякі обачливі господині, придбав�
ши нове взуття, несуть його на «підбивку»
прямо до дяді Володі – так шанобливо звуть
майстра в Балівці. Мовляв, тоді вже точно є
гарантія, що чобітки чи босоніжки будуть слу�
жити довго.

Отак цей скромний чоловік розповів про своє
життя. Такий він є – говорить мало, а зробив
добра за свої довгі роки багато.

Серед балівчан, які брали участь у воєнних діях у роки
Великої Вітчизняної війни, Лісковський Володимир Фали�
монович залишився один із тих, хто форсував Дніпро, хто
визволяв Дніпропетровщину від німецько�фашистських за�
гарбників. Але в житті він не один. Його оточують люблячі
син Віктор, донька Тетяна, онуки та правнуки.

А ми, односельці, напередодні Дня визволення Дніпро�
петровщини від фашистських загарбників вдячно схиляє�
мо голови перед ветеранами Великої Вітчизняної війни, а
Володимиру Фалимоновичу зичимо доброго здоров’я на
многії літа.

 Любов ШИРШОВА,
 завідуюча сільською бібліотекою с.Балівки.

Усе селище Кіровське готується до великої події – визволення Дніпропетровщини.
Герої живуть серед нас:  Михайло Васильович Овчаренко,  Іван Никонорович
Сергійчук, Микола Степанович Сулима – це учасники бойових дій при форсу�
ванні Дніпра.

Бібліотекарі зі своїми найактивнішими читачами із 6�А та 9�А класів місцевої
школи вирі�
шили влашту�
вати сюрприз
ветеранам і
завітали до
них у гості із
поздоровлен�
нями.

Першим був
поздоровле�
ний Михайло
Васильович
Овчаренко,
учасник бойо�
вих дій при
форсуванні
Д н і п р а ,
інвалід пер�
шої групи. В свої 87 років він пересувається на інвалідному візку. Він зустрів дітей
із задоволенням і поділився своїми фронтовими спогадами. Дітям показали піджак
із бойовими нагородами. Юні гості з цікавістю роздивлялися ордени та медалі й
розпитували Михайла Васильовича про воєнні роки, переможну переправу 1943�го
року. З’ясувалося, що він ще хлопчиною попав на фронт, а на час визволення
Дніпропетровщини йому було всього 17 років. Здивовані діти поступово, слово за
словом, дізнавалися страшні подробиці тих подій. Михайло Васильович згадував,
як сам собі здобув зброю під час бою, як був поранений у легені навиліт, потім
потрапив у воєнний госпіталь…

На честь цих великих подій на березі Дніпра, зі сторони вулиці Льва Толстого,
стоїть маленький пам’ятник, який нагадує нам, нащадками героїв, про Велику
Перемогу нашого народу над фашистськими загарбниками. Там постійно лежать
квіти, вони символізують пам’ять. Ніхто не забутий, ніщо не забуте.

Вікторія ЮДІНА, Юлія КАЛГА, бібліотекарі  сел. Кіровське.
На фото: Михайло Овчаренко та  Микола Сулима  у колі юних гостей.

КВІТИКВІТИКВІТИКВІТИКВІТИ ПАМ’ЯТПАМ’ЯТПАМ’ЯТПАМ’ЯТПАМ’ЯТІІІІІ

ОСТАННІЙ  БІЙ

Велика Вітчизняна Війна закінчилася ще у далекому 1945 році. Але знову
й знову ми чуємо її відлуння з усіх куточків земної кулі. В цьому  році
виповнюється 70 років від  дня виз�
волення Дніпропетровщини від
німецько�фашистських загарбників.
Це не багато для історії, але для
людського віку – це ціле життя. Су�
часній людині, що не знає горя війни,
важко уявити це страхіття. З кожним
роком все менше людей, які пере�
жили цю біду, які пам’ятають пост�
ріли, загиблих рідних та знайомих,
зруйновані помешкання та цілі міста,
голод, холод, страх перед май�
бутнім.

Багато лихоліть наробила війна,
безліч людей, пішовши на фронт,
вже ніколи не побачили рідного дому
та близьких, у горнилі пекла зруйно�
вані сім’ї та долі.  В той час загиблих
ховали у братських могилах прямо
на полі бою, після чого рідні роками,
а той десятками років, не могли
відшукати місце поховання своїх близьких, не маючи змоги покласти квіти на
могилу. Цього  року  в середині липня в селі Миколаївка�1, прозвучало
відлуння тих часів. Двоє літніх чоловіків, які  приїхали з Росії: Анатолій
Кононенко та Микола Лой, шукали місце поховання свого дядька, Олексія
Терентійовича Кононенко, який загинув у 1943 році. Вони розповіли,  що їхні
рідні отримали похоронку,  в якій було вказано, що рядовий  Олексій Терен�
тійович Кононенко загинув і похований у братській могилі №280 на Цент�
ральному кладовищі в с. Миколаївка  Дніпродзержинського району, а не
Дніпропетровського. І тому через цю прикру помилку вони стільки років не
могли знайти місце поховання солдата�героя.

Вдалося встановити, що насправді рядовий А.Т.Кононенко  похований у
братській могилі села Миколаївка�1 Дніпропетровського району. Чоловіки
зі сльозами на очах відвідали місце поховання, поклали квіти на могилу та
вшанували пам’ять загиблого. Цей випадок свідчить про те, що героїв,  які
віддали життя за Вітчизну, не забувають і до сьогодні. Люди пам’ятають своїх
захисників і вдячні їм донині.

Тетяна  ГАПІЧ, завідуюча Миколаївською №1 сільської бібліотекою.

ВКЛОНІМОСЯ
МОГИЛІ

СОЛДАТА

РЯТІВНІ  ДНІПРОВІ  ХВИЛІ

Відкриття виставки архівних документів «Крок
за кроком до Перемоги», присвяченої  70�й річниці
визволення Дніпропетровщини від фашистських
загарбників, відбулося днями у приміщенні
Дніпропетровської районної  бібліотеки. Відкрив
експозицію Вадим Кобиляцький, голова Дніпро�
петровської райдержадміністрації. Жителі сели�
ща, особливо школярі,  з надзвичайною цікавістю
поринулиу події семидесятирічної давності, заг�
либлюючись у атмосферу страшних буремних
років. Старі фотознімки, партизанські листівки
та фашистські накази красномовно розповіли про
життя в період окупації. Подвиг наших дідів не
забутий, доки жива людська пам’ять.
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У вересні 1943 року на землю Дніпропетровщини
ступили визволителі –  війська 2�го та 3�го українсь�
ких фронтів. 25 жовтня вони
оволоділи обласним цент�
ром Дніпропетровщини. 24
жовтня  визволили с. Ново�
миколаївку.

Серед визволителів
рідного села був наш зем�
ляк, односелець Іван Пав@
лович Ткаченко. Хоробрі
воїни визволили м. Дніпро�
петровськ і пішли на Старі
Кодаки, дійшли до села Во�
лоське, а потім по Дніпру
йшли до Солонянського
району в сторону Військо�
вого. Солдати вистояли
дуже  тяжкі бої.

Згадується Івану Павло�
вичу момент, коли до рідного села було всього 10 км,
а він не міг потрапити, бо проходили повз рідної
домівки.  Його групі було надано завдання у триден�
ний строк знайти фашистів, які робили  напади на
радянських солдат. Нелегке доручення було викона�
не, Іван Павлович вислідив  знаходження  німців. За це
завдання був нагороджений медаллю.

У жовтні 1944 року Іван Ткаченко був переведений
начальником караулу на виставку трофеїв озброєн�
ня, де ніс службу до травня 1946 року.

Світлана КОПИТКО, бібліотекар с. Новомиколаївки.

ЗАВДАННЯ ВИКОНАНЕ З ЧЕСТЮЗАВДАННЯ ВИКОНАНЕ З ЧЕСТЮЗАВДАННЯ ВИКОНАНЕ З ЧЕСТЮЗАВДАННЯ ВИКОНАНЕ З ЧЕСТЮЗАВДАННЯ ВИКОНАНЕ З ЧЕСТЮ

 Михайло Ілліч Масюк @ інвалід Великої Вітчизня�
ної війни. Народився наш герой у селі Чаплинка Пет�

риківського  райо�
ну 19 квітня 1924
року. Закінчив 8
класів. А у 1940
році п очав навчан�
ня в  училищі.  Коли
Михайлові Іллічу
було 19 років, його
б е з т у р б о т н а
юність закінчи�
лась, він пішов на
фронт.

У жовтні 1943
року був тяжко по�
ранений на фронті.
Лежав у госпіталі у
місті Саратов.Піс�

ля лікування продовжив службу в мінометному ба�
тальйоні 42 полку. Демобілізувався 10 липня 1945
року.  Після війни працював у колгоспі села Чаплинка.
А в 1952 р. прийшов працювати в село Зоря, де
працював теслярем.

 З 1955�1985 рр. знову працював в селі Зоря прора�
бом. З 1995 р. ветеран на пенсії. Михайло Ілліч нагород�
жений 15 медалями й орденами. Він справжній взірець
мужності, честі, сміливості, доброти й працелюбності,
й все це є в одній людині, яка пройшла суворими доро�
гами війни й подарувала всім нам життя.

ВЗІРЕЦЬ МУЖНОСТІ

Усе менше залишається серед нас ветеранів�учас�
ників бойових  дій 1941�1945 років, для яких слово
війна�незагойна рана. Адже це вони пройшли жор�
стокий і кривавий шлях для того, щоб День Перемоги
настав. Серед таких героїв�визволителів – Катерина
Юрченко (Карпенко). Свою переможну весну  Кате�
рина Іванівни зустріла аж у самому Берліні!

У німецькому аеропорту Шенефельд  того дня було
неспокійно. Повітря наповнилося радісними вигука�
ми «Ура!», «Перемога!». Сльози радості блищали на
обличчях переможців.  Фронтові товариші тиснули
один одному руки, затискали в міцних обіймах побра�
тимів. А попереду було ще багато важких буден�
них днів, безсонних ночей, доки блакитне небо,
задимлене війною, й опалена земля зітхнуть із
полегшенням.

Катерина Іванівна пригадує зі щемом  у серці:
«У 1941 році страшні очі війни заглянули у віко�
нечко кожної домівки, в душу кожної людини.
Страшною звісткою для всіх нас було оголо�
шення про початок війни. Батька одразу забра�
ли на фронт. Вмить якось постаріла мати, вже
не світилися її очі тим веселим вогником, який
не згасав у неї раніше навіть у найважчі дні. Вона
завжди говорила з посмішкою: «Дасть Бог, ви�
живемо». А тоді передчувало її серце, що ніколи
більше не побачить вона свого чоловіка…

У наш будинок біда стукала, і не пустити її ми
ніяк не могли: не до нас одних вона прийшла.
Невдовзі вже батька Івана оголосили  в списках
безвісті зниклих.
У цей рік мати
стала геть сива, з
квітучої здорової
жінки вона пере�
творилася у вби�
ту горем людину.
Під час одного із нищівних фашистських бомбарду�
вань мама загинула. Тільки після війни ми дізнались,
що весь цей час батько був живий, знаходився у
німецькому полоні».

 Ось і залишилася Катерина сиротою. Нічого не
залишалося юній дівчинці, як на фронт іти, землю від
ворога захищати. А так хотілося після закінчення
ремісничого училища стати справжнім майстром
своєї справи. Так і залишилися всі дівочі надії не�
здійсненні. Війна внесла свої корективи, закреслив�
ши всі плани на омріяне майбуття. Подалася до
військкомату – проситися на фронт. Щоб потрапити
до лав радянських військ  дівчина один рік собі навіть
добавила. Так і почався напружений і важкий період
життя  зв’язкової фронту Катерини Юрченко.

Минають дні, неначе  зграя птахів, які летять у
далечінь. Серед  трагічних спогадів страшних  років
війни Катерина Іванівна з посмішкою на обличчі зга�
дує найприємнішу мить. Саме на чужині, в далекій
Німеччині, ще тоді молода чарівна дівчина зустріла
свою другу половинку. Високий красень, досвідчений
льотчик, одразу підкорив серце юної красуні. Набли�
жаючи довгоочікувану Перемогу Іван Володимирович
на винищувачі не один ворожий літак і танк знищив,
тож для дівчини був справжнім героєм. Романтичні
зустрічі в місті Дрезден переросли в міцні стосунки.
Командир полку Сорокін поміг зіграти весілля. Увесь
гарнізон вітав молоде подружжя із народженням сім’ї.
І звісно бажали багато років щасливого життя.

«Скромне, але таке душевне було свято. Ми співали
й танцювали, намагаючись викреслити  з пам’яті
страшні спогади минулого», � згадує  з молодечим
вогником в очах, не дивлячись на довгу череду років
за плечима, наша шановна співрозмовниця. Так і
вийшло. Створений у важкі роки союз люблячі один
одного люди пронесли крізь усе життя.

У 1968�му році подружжя Карпенків поселилося в
затишному селищі Кіровське. Придбали невеличку
хатинку й городик.  У любові й злагоді діток почали
ростити – Іринку та Ігорька.

Син пішов героїчною стежкою батька, став військо�
вим, виконував інтернаціо�
нальний обов’язок  на терито�
ріях інших держав, сьогодні
його вже немає серед живих.
Донька живе у далекому Та�
ганрозі. І вже шосту весну Ка�
терина Іванівна  зустрічає без
свого коханого Ванюші…

Через все життя пронесла
Катерина Іванівна добру пам’�
ять  про свого друга дитинства:
«Горе  ще більше нас об’єдна�
ло з Миколою. Знедолені злою
тіткою�війною ми, голодні й хо�
лодні, зі спільною метою – ви�
жити – намагалися допомогти
й підтримати один одного. Се�
ляни переховували в себе хлоп�

чину, бо йому ніде
було жити. Ділили�
ся одягом, про�
дуктами, хто чим
міг. Так друг Ми�

кола зміг вижи�
ти. Велика сила

нашого народу в єдності. Ми не замкнулися кожен у
своєму горі. Біда була одна на всіх.

Пригадує ветеран війни, як голод змушував матерів
долати  понад 18 км шляху, щоб соду на хліб поміняти
та діточок нагодувати, щоб і самим якось підкріпити�
ся та на ногах триматися.

Серед багаточисельних нагород, медалей і подяк
на мужніх грудях Катерини Юрченко красуються:
Орден  Вітчизняної війни другого степеня та орден
«За мужність», медаль «За победу над Германией».

Бурхливий вирій подій найжорстокішої й найкро�
вопролитнішої війни за усю історію людства  розлучив
кращих друзів. Миколу разом  із учнями ремісничого
училища в ешелонах вивезли  до Новосибірська.
Відтоді жодної звістки від хлопчини не було. Вони
більше не бачились. І як склалася доля веселого,
ніколи не сумуючого парубка, Катерина Іванівна  навіть
не здогадується.

Пазурі війни�злодійки доторкнулися до  мільйонів
безтурботних сердець радянського народу, назавж�
ди залишивши незагоєні криваві рани. Багато років
спливло з часу закінчення Великої Вітчизняної війни,
та ми маємо пам’ятати, якою ціною була здобута
Перемога.

І ми безмежно вдячні мужнім героям і героїням
буремних років війни за пшеничні безкрайні  поля,
солов’їний спів, чисту небесну  блакить.

Наталія ЯКІВЕЦЬ.
На фото автора: героїчна захисниця Вітчизни.

З нагоди  70 �ї річниці Сталінградської битви, однієї
з переломних віх Великої Вітчизняної війни,  Віктор
Бутківський, народний депутат України від Партії
регіонів, завітав у село Волоське до героя воєнних
літ Івана Григоровича Кучеренка. Поздоровивши
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мужнього фронтовика зі знаменною датою, Віктор
Володимирович побажав здоров’я й міцності духу,
пообіцяв підтримку у вирішенні соціально�побуто�
вих проблем.

Цього року в травні ветерану виповнилося 93 роки.
Під час Великої Вітчизняної війни Іван Григорович слу�
жив у танкових військах старшим сержантом. За участь
у Сталінградській битві герой отримав медаль «За
оборону Сталинграда». Також фронтовик нагородже�
ний орденом Вітчизняної війни другого ступеню, ме�
даллю «За победу над Германией», медаллю Жукова
та багаточисельними ювілейними нагородами.

Цього ж дня за ініціативи Віктора Бутківського стар�
шокласники сільських шкіл  та  ветерани Петриківсь�
кого й Дніпропетровського районів були запрошені
до кінотеатру «Правда» для перегляду кінострічки
«Сталінград».  Глядачі занурилися у вирій подій Ве�
ликої Вітчизняної війни, та разом із героями стрічки,
переповнені патріотизмом, переживали  всі тяжкі
втрати й болі воєнного часу.                Таміла ЖОРНЯК.

Нічого немає страшнішого за війну. Покоління людей, які її пам’ятають, повинні
передати свою пам’ять онукам, щоб вони шанували тих, хто загинув за їх майбутнє
життя. Дорогою ціною дісталась перемога й нашій Дніпропетровській землі. Ми
не можемо не згадати ветеранів, яким кожен із нас завдячує мирним небом над
головою.

Село Дослідне створене у 1957 році, тому воно не знало, що таке війна, та люди,
які проживають на його території, не тільки пам’ятають, а й знають жахіття
лихоліть. Ветерани – їх залишилося мало –  живуть поруч із нами. Хочу розповісти
про Олександра Івановича Калюжного, який пройшов всю війну від 1941 до1945
року. Солдацькими чоботами вивчав географічну мапу Європи. Брав участь у
визволенні міст на території України, Білорусії, Польщі, Германії, а саме – Мел�
ітополя, Молочанська, Токмака, Ковеля, Гомеля, Мінська, Хелма, Люблина,

Варшави, Потсдаму, Берліна. Свою війну Олександр Іванович  закінчив у1950 році в групі радянських
окупаційних військ у Германії. Нагороджений двома орденами Великої Вітчизняної війни  ІІ ступеню,
«Червоної зірки», «За мужність», медалями: «За бойові заслуги» – двічі, «За визволення Варшави», «За взяття
Берліна», «За перемогу над Німеччиною», та має більше 20 інших нагород.

Є в нашому селі ще людина�історія: Дарія Дмитрівна Дворняк – учитель молодших класів з 40 річним
стажем роботи, партизан Дніпропетровщини, і просто в свої 92 роки активний читач нашої бібліотеки. 1941�
1943 роки Д. Д. Дворняк (дівоча Заєць Д.Д.) була зв’язковою підпільної організації м. Синельникова
Дніпропетровської області. Нагороджена: орденом Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня, «За мужність» ІІІ
ступеня; медаллю «Захисник Вітчизни» та ювілейні нагороди.

Про багатьох ветеранів, дітей війни та просто земляків нашого с. Дослідного можна розповідати годинами.
В нашій бібліотеці за час її існування, бібліотекарі кропітливо збирали та систематизували такі краєзнавчі
матеріали в папках: «Знай наших», «Історія с. Дослідного в особах», «Історія рідного краю». А також зібраний
унікальний краєзнавчий фонд.

У ці пам’ятні дні бібліотека буде проводити масові заходи, присвячені визволенню Дніпропетровщини від
фашистських загарбників: бесіди, уроки мужності, тематичні виставки «Подвиг героїв Дніпра», «Книга
скорботи України в Дніпропетровській області». Читачі бібліотеки й мешканці села Дослідне можуть
звіритись або уточнити за допомогою цих книг,  де загиблі, зниклі безвісті, розстріляні та поховані рідні люди.

Давайте будемо пам’ятати  що таке війна, адже це – наша історія, історія рідного краю.
Ірина САФОНОВА,  завідуюча бібліотеки с. Дослідного.

На фото: учасниця  підпільної  організації  Дніпропетровщини  Дарія Дмитрівна Дворняк.

ЖІНКА Й ВІЙНАЖІНКА Й ВІЙНА

На оперативній нараді при голові райдержадміні�
страції була заслухана доповідь заступника голови
РДА Миколи Шеремета на тему: «Реалізація в регіоні
завдань Президента України щодо патріотичного
виховання молоді, шановливого ставлення до історії
та пам’яті про Велику Вітчизняну війну. Визволення
Дніпропетровська від фашистських загарбників».

Микола Олександрович наголосив, що битва за

Дніпро була однією із найкровопролитніших та герої�
чних воєнних визвольних операцій. Підтвердженням
цьому є найбільша кількість нагороджених. За успіш�
не форсування Дніпра 2438 радянським бійцям було
присвоєно звання Героя Радянського Союзу, близь�
ко 10 тисяч одержали бойові ордени. Виступаючий
розповів, як на високому рівні у нашому районі про�
водиться робота з патріотичного виховання молоді.

СОЛДАТСЬКІ  ТА  ПАРТИЗАНСЬКІ ДОРОГИ
ВЕЛИ  ДО  ПЕРЕМОГИВЕЛИ  ДО  ПЕРЕМОГИВЕЛИ  ДО  ПЕРЕМОГИВЕЛИ  ДО  ПЕРЕМОГИВЕЛИ  ДО  ПЕРЕМОГИ



ВІЙНА СКІНЧИЛАСЯ «ЗАРАНО» –
НЕ ВСТИГ ПОМСТИТИСЬ ЗА БРАТІВ…

625 жовтня 2013 року  № 42 (7810)
«Дніпровська зоря» ІСТОРИЧНА ПРАВДА –

В 90�ті роки на сто�
рінках нашої газети ча�
сто з’являлися щирі
вірші самобутного по�
ета, учасника бойових
дій Великої Вітчизняної
війни Івана Андрійо@
вича Могилки з Підго�
родного. Ці поетичні
рядки  завжди виклика�
ли цікавість у читачів га�
зети не тільки вмінням

римувати, а й чудовим, іскрометним почуттям
гумору.

Народився Іван Андрійович у 1923 році в  с.
Желтоє П’ятихатського району Дніпропетровсь�
кої області. В 1942 році був студентом Тюменсь�
кого мінометного училища, по закінченні – на�
правлений на фронт командиром мінометного
взводу. В 1943 році отримав перше поранення.
Пізніше йому довелося служити в десантних
військах у Манжурії, на Чукотці, в Анадирі.Демо�
білізувався в 1948 році. Нагороджений орденом
Червоної зірки та медалями.  Помер  Іван  Андр�
ійович 17 липня 2002 року.

А от вірші нашого земляка досі живі на сто�
рінках «Дніпровської зорі», наші читачі мають
прекрасну нагоду познайомитися з творчістю
поета війни.

У січні наша районна газета почи@
нає відлік ювілейного року – 75@річчя
з дня створення. З нагоди  цієї дати
ми пропонуємо нашим читачам, по@
вернувши час назад, поринути в ціка@
вий світ подій нашої живої історії, пе@
регорнути пожовклі сторінки газети
«Дніпровська зоря».

ÆÈÂÀ ²ÑÒÎÐ²ß ÃÀÇÅÒÈ «ÄÇ»

КІЛЬЧЕНЬ
В’ється під горою  річенька Кільчень,

Уночі спокійна і гарненька вдень.
Над тобою верби старі похилились,
На спокійну воду вони задивились,

Ви не плачте, верби,  отут над водою,
Не одна в нас мати  осталась вдовою.

Нехай наші люди  ніколи не тужать,
Хай гарні онуки Україні служать.

Бережіть ви, люди, цю гарну природу,
Захищайте верби, захищайте воду,

Привезли нас в гості, де служать сини.
Бо ми – ветерани, герої війни.

Солдати розклали столи під вербою,
Щоб ми відпочили  дружною юрбою.

Випили горілки порцію подвійну,
Споминали лихо, що несуть нам війни.

Нас тут відпочило двадцять чоловік,
Будем споминати та й не один рік.

Щоб були при владі люди з головою,
Щоб моя Вкраїна не пішла до бою.

Бо добра не робить ніяка війна,
Війну тільки любить лихий сатана.

Будьте тільки, люди, між собою рідні,
Тоді будем всім ми онукам потрібні!

ПІХОТА
Де я тільки не бував – в лісі й на болоті,

Бо я довго воював у рідній піхоті.
І дорога та в диму, сумна й невесела,

Скрізь горіли городища, ще й горіли села.
Ой, піхота моя рідна, ти задрипана і бідна,

Ще й промочена дощами, ночувала під плащами,
Замерзала на снігу,  тебе ждали дорогу

В темні ночі й на світанку,
В бій без тебе не йшли танки.

Щоб піхота моя мила завжди бій той закріпила.
Уся армія це знала, що піхота помагала.

Чорноморців навіть з флоту посилали у піхоту.
Ой, піхота моя мила, в тебе ноги, а не крила,

У руках були багнети, гнала ворогів з планети.
Хоч ти брудна,совість чиста,

розгромила ти фашиста,
Хоч твої в багнюці ноги,  ми прийшли до Перемоги.
Хоч боліли в нас коліна, та дійшли ми до Берліна.
І рейхстаг ми покорили – прапор чистий почепили,

Отака була піхота і моя четверта рота!

РОЗВІДНИК ПОЛКОВИЙ
(Присвячую побратиму Василю Могилі)

Милий побратиме, ти у бій ходив
І смілих солдатів в розвідку водив.
Була в тебе служба незвична така:

Не кожен зуміє узять «язика» .
Доводилось гибіть в снігах і болоті,

Спасибі тобі Та й за поміч піхоті.
Тебе поважали сержанти й солдати:

Напевно, у тебе була добра мати.
Нікого не зрадив  ніколи й понині,

Був вірний присязі, що дав Батьківщині.
Тебе поважають за ратні діла,

Щоб сміла людина та довго жила.
І щастя бажають тобі добрі люди,

Твої орденами уквітчані груди.
За тебе, за всіх нас, молилися Богу,

І ми здобули у боях  Перемогу.

На сторінках «Дніпровсь�
кої зорі» й зараз часто з’яв�
ляються вірші ще одного
самобутного поета, багато�
річного прихильника нашої
районки. Він теж пережив
війну, історія життя Петра
Семеновича Дінця теж до�
стойна стати легендою на�
ших публікацій.

У травні 1945�го, коли за�
вершилася та страшна
війна, Петро Дінець не
тільки радів. Іне лише суму�
вав за двома загиблими
братами. Він ще жалкував,

що не встиг повоювати –
помститися за Федора й
Івана...

На той час, коли його не�
величке село Цвітки в Маг�
далинівському районі захопили німці, хлопцеві випов�
нилося лише 12. І він не сидів удома, «склавши руки», –
двічі тікав з рідної хати на фронт!

Вперше – взимку 1943 року, під час так званої Третьої
битви за Харків, яка тривала близько трьох тижнів. 19
лютого радянські війська почали масований танковий
наступ у напрямку Харків�Запоріжжя. Це саме в ті дні
наші танкісти ледь не захопили на льотовищі під Запо�
ріжжям самого Гітлера! Бачили вже його літак, але на
самому краєчку злітної смуги наші броньовані машини
завмерли – скінчилося пальне…

А на Дніпропетровщині радянські війська дійшли з
боями аж до нинішнього селища Ювілейне, великий
танковий бій відбувся тоді біля села Спаське.

Відчайдух Петрусь дістався аж до Голубівки, знайшов
там військову частину і вже був майже домовився з
одним старшиною. Збрехав дядькові, що сирота, і той
погодився узяти його, як «сина полку». Але ситуація на
фронті різко змінилася – німці перейшли в контрнас�
туп, а потім й зовсім оточили наші частини.

� Тікай звідси, хлопче! Перебудеш цю колотнечу там,
звідки прийшов. А ми... Хто зна, чи й виживемо, �  сказав
старшина Дінченкові й потис на прощання руку.

…Після війни стало відомо, що тоді у полон потрапили
десятки тисяч, а, може, й більше ста тисяч радянських
солдатів і офіцерів.

А у вересні того ж року, коли німці залишали Лівобе�
режжя Дніпра, на Цвітках розігралася жахлива траге�
дія. Певною мірою її можна було б назвати «українською
Хатинню». Всіх чоловіків, хто міг би тримати в руках
зброю (а на Цвітках переховувалося кілька радянських
бійців, що втекли з полону), а також літніх, й навіть
підлітків карателі й поліцаї вивели за село й розстріля�
ли з кулемета. Поранених й убитих тут�таки вкидали в
палаючу скирту соломи. Загалом у тій бійні загинуло
близько 40 душ, серед жертв був й Іван Дінець…

Міг би опинитися разом із ним і Петро. Есесівці підня�
ли його в ту страшну ніч з печі, світили ліхтариком в
заспані очі, роздивлялися. Спасло хлопчину, мабуть,
те, що він був невеличким на зріст.

Вдруге тікав на фронт юний Петрик влітку 1944�го. Це
трапилося в Дніпродзержинську, де він із земляками
вчився у ФЗО. Якось, проходячи біля залізничного вок�
залу, парубки запримітили на одній із колій потяг, що
йшов на фронт. Дінцівський Петро разом із друзями, за
вже випробуваною «схемою», підкотився до військових.
Мовляв, візьміть із собою, бо ми – сироти, й хочемо
помститися за своїх. Задум компанії вже був ледь не
вдався, та підвів патологічно чесний Петрів сусіда – Іван
Гавриш, який сказав офіцерам:

� Не вірте їм – вони не сироти, в них є батьки.
� А, так ви отакі! Ану марш звідси! � розізлилися

командири.
Коли ж Петро Дінець нарешті дочекався призову до

армії, став проситися, аби його направили в льотне
училище – вирішив піти по стопах свого старшого брата
Федора, який загинув у березні 1945�го в небі над
Кенігсбергом. І був одним із кращих курсантів у Ачинсь�
ку. Літав на важких бомбардувальниках Ту�4, аж доки не
потрапив під хрущовське скорочення армії.

Хоча й думав спершу Петро Дінець, що війна «зара�
но…», але потім вийшло так, що вона для нього ще довго
не припинялася, жила в пам’яті та його вчинках . Триває
й до сьогодні…

Коли 1943�го у звільнених селах Лівобережжя відно�
вили роботу школи, учень�переросток
Дінець навідріз відмовився вчити німецьку
(хоча до війни шпрехав найкраще у класі).

� Не буду! Вони брата спалили, хату
спалили… � й хлопчина залився сльозами.

І як вступав після
служби до універ�
ситету, прийшлося
опановувати її прак�
тично з нуля.

Ну, а черговий
«бій» Петра Дінця
пройшов оце кілька
тижнів тому. Він при�
їхав до колишньої Ча�
паєвки, де поховано
тих нещасних сорок
людей, спалених в
43�му.Село це зараз
майже цілком ви�
мерло. Ні контори,
ні школи, піонери з якої раніше доглядали за пам’ятни�
ком. Тож він увесь позаростав височенними, вищими за
людину, бур’янами. 84�літній Петро Семенович винищив
їх усі – рубав сапою, як колись хотів рубати гітлерівців!

� У мене вже онук старший за Ваню… � казав потім
нашим кореспондентам. � Боже, як би хотілося, щоб
нинішні молоді пам’ятали про ту війну. Бо забуття те
стане рівноцінним зраді.

Павло КОЗИНИЙ.

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  КРАЙ
На місці, де геть все війна зруйнувала,

Коли тут настала найтяжча пора,
Тепер я буваю на тихих причалах,

Милуюсь, як котяться хвилі Дніпра…
Колись наші парки привітно шуміли,

Там перед війною і я був гуляв,
На лавах закохані скромно сиділи,

Та чобіт фашистський усе розтоптав.
Тоді всеньке місто в руїнах лежало,

Палало усе, чувся гуркіт війни,
В полях, що навкіл, де хліба дозрівали,

По битвах лишились самі бур’яни…
Та ти, як герой, лікував свої рани,
Розправивши плечі могутні свої.

Й тепер в наших парках знов квітнуть тюльпани
І влітку співають щодня солов’ї.

Як ріки потужні, течуть на заводи
Великі потоки вугілля, руди,

Героїв чекають нові нагороди –
За вміння, старання у мирнім труді.

І бачить весь світ, як живеш ти з любов’ю,
Бо доля твоя – людям щастя нести.

Як був, так і будеш взірцем Придніпров’я,
І вічно, як Божа троянда, цвісти!

Петро ДІНЕЦЬ, 84 роки

Кровопролитні події вересня 1941
року назавжди залишаться в пам’яті
Івана Васильовича Ткаченка. У той
страшний час на оборону рідного
Підгородного піднялися дорослі й
малі. Усі, хто не бажав віддавати
рідну землю ненависному ворогу.

Радянські солдати трималися до
останнього, захищаючи Підгород�
не. Але в цій жорстокій битві сили
були нерівні. Враховуючи цей факт,
радянське командування надало
наказ відступати. 26 вересня 1941
року наші війська покидали пере�
дові лінії оборони Підгородного, бо
ворог наступав віроломно.

Іван Васильович із болем у серці
пригадує події страшної переправи:
«Люди тікали, хто як міг. Хто на ко�
нях тікав, хто пішки. Для відступу
була прокладена стежина. Цей шлях
отримав назву «Супровий брід». Три
броньовики загородили дорогу, за�
важали відступу, якби не техніка,то
більше людей врятувалося б... Мені
тоді було 13 рочків. На нашій вулиці
Залізничній була передова лінія. Та�
кож  поряд розташувався госпіталь,
де медики надавали допомогу пора�
неним у боях солдатам. Ми, хлопча�
ки, залюбки допомагали  медсест�
рам доглядали за хворими. Носили
воду, кололи дрова, під диктовку пи�
сали листи рідним  й близьким наших
захисників».

Далі з сумом чоловік продовжує:
«Після відступу радянських військ
жінки й діти збирали тіла загиблих.
Останки  солдатів хоронили. Поряд
із нами була розташована двопо�

верхова будівля, зерновий ангар. Так
ось, у підвалі цього приміщення ми
знайшли 30 розстріляних радянсь�
ких солдатів. У післявоєнний час у
мешканців Підгородного було вели�
ке бажання встановити пам’ятник
цим загиблим. Під Новомосковсь�
ком своїми силами ми змайструва�
ли  пам’ятний знак із червоною зіркою
вгорі.

Іван Петрович Держирука, 88
років:  «Сьогодні ми маємо щасливу
нагоду милуватися спокійною Са�
марою, її широтами й красою. А тоді,

у вересні 1941 року, вода у річці була
зафарбована, наче червоною фар�
бою, людською кров’ю. Солдати, пе�
реправляючись через переправу, по�
трапляли під обстріл фашистів. І

ніхто навіть гадки не мав, чи пощас�
тить вийти живим із води.  Серед
річки було мілке місце – брідок, так
ми його тоді називали. Радянські
війська через це мілководдя нама�
галися перейти.  Хто встиг, перей�
шов, інших солдатів ворожа куля на�
здогнала. Та не тільки себе рятува�
ли військові, а ще й про зброю турбу�
валися. Що змогли власноруч пере�
несли, інше так і залишилося на бе�
резі. Покинута артилерійська пуш�
ка довго нагадувала нам, мешкан�
цям Підгородного, про переправу. ЇЇ
тільки в 1953 році забрали й вивезли
з берега Самари.

Болем відгукується в серці людей
роки Великої Вітчизняної війни, бо
немає, мабуть, жодної української
сім’ї, якої б не торкнулась війна, хто
б не втратив в тому пеклі близьку
людину.

Нетлінна пам’ять усім героям, які
полягли в страшному бою – вічна
слава, низький уклін.

Наталія ЯКІВЕЦЬ,
 м. Підгородне.

САМОБУТНІЙ  ПОЕТ  ВІЙНИ
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До дня 70�річчя визволення Дніпропетровщини готувалися не тільки ветерани сел. Кіровського, а й бібліотекарі Кіровської селищної бібліотеки Вікторія Юдіна
та Юлія Калга, які проводили бібліотечні уроки приурочені 70�ій річниці визволення рідного краю, відкрили перегляд літератури та оформили стенди до великої події.

Малюкам розповідали про подвиги співвітчизників у
форсуванні Дніпра. Усі події, які відносяться до цього
періоду історії – вирізки з газет та опитування учас�
ників операції – зберігаються у великій папці «Історія
мого селища  Кіровське», яка знаходиться у бібліотеці
та виставлена на огляд для всіх бажаючих залучитися
до сторінок воєнних подій.

У Кіровській школі теж проводилися заходи, присвя�
чені визволенню Дніпропетровщини від німецько�фа�
шистських загарбників.  Великий автобус із маленьки�
ми кіровчанами виїхав до парку ім. Шевченка. Діти відвіда�
ли Діораму «Битва за Дніпро», де уважно слухали екс�
курсовода та з зацікавленістю роздивлялися бойові
експонати. Потім дітям була представлена виставка
бойової техніки у відкритому музеї біля Діорами.

Учні розглядали та досліджували експонати часів
Великої Вітчизняної війни, читали написи та гуртом
сперечалися про найкращі якості техніки. Всі шаноб�
ливо та з повагою слухали розповіді про героїв минулих
подій від своїх вчителів Ганни Міщенко та Оксани Таря�
ник.

 Діти – це наше майбутнє, а майбутнє завжди повин�
но пишатися минулим. В очах наших дітей світиться
гордість за подвиг  дідів�прадідів.

Вікторія ЮДІНА та Юлія КАЛГА,
бібліотекарі  сел. Кіровського.

ПИШАЙМОСЯ  МИНУЛИМ

Вся наша країна відзначає 70�ти річчя битви за Дніпро та
звільнення Дніпропетровщини від німецько�фашистських за�
гарбників. У місті Підгородне проживають два учасника бой�
ових дій, які брали участь у форсуванні Дніпра. Це  Микола
Іванович Гайдук (1924 року народження) та  Володимир
Романович Олійник (1926 року народження).

Керівництво Підгородненської міської ради підтримало
пропозицію працівників районної дитячої бібліотеки привіта�
ти ветеранів – земляків. Міська рада придбала подарунки та
підготувала грамоти з нагоди 70�ти річчя визволення Підго�
родного від німецько�фашистських загарбників та битви за
Дніпро.

Микола Іванович та Володимир Романович радо вітали
бібліотекарів у своїх господах, ділилися спогадами про важкі
воєнні роки, які
ми записали на
диктофон. Ми
вважаємо, що
це буде цікаво й
корисно почути
нашим читачам.

В о л о д и м и р
Романович Ол�
ійник згадував,
як він 17�річним
юнаком потра�
пив на фронт у
складі 1 десан�
тного батальйо�
ну 152 стрілець�

кої дивізії. Він прига�
дує: «23 жовтня1943
року  ми почали фор�
сувати Дніпро. 24�го
це нам ще не вдалося,
а 25�го жовтня ра�
дянські війська зайня�
ли правий берег. На�
каз командування був

втримувати позиції на правому березі Дніпра, щоб закріпити
плацдарм для надання можливості іншим полкам форсувати
з меншими втратами. Почали форсування в селі Сватівка,
яке потім увійшло до складу міста Дніпропетровськ (ж/м
Червоний Камінь). Звільнили Дніпропетровськ, Кайдаки, Су�
хачівку, пішли на Дніпродзержинськ, Верхньодніпровськ і
Кривий Ріг. Під час боїв був поранений, потрапив у госпіталь.
Після госпіталю був направлений у мінометне училище, після
закінчення якого направлений у маршову роту. Служив міно�
метником, артилеристом. Звільняв Західну Україну, Білору�
сію, Варшаву (Польща) у складі 37�ї Прибалтійської дивізії.
Закінчив війну в Прибалтиці. Демобілізувався в березні 1951
року.

Підгородняни пам’ятають  Миколу Івановича Гайдука, як
голову ради ветеранів, який багато років працював на цій
посаді. З його ініціатив та зусиль було багато зроблено для
вшанування пам’яті загиблих земляків у період Великої
Вітчизняної війни.

Спогади Миколи Івановича пов’язані не тільки з форсуван�
ням Дніпра. У бесіді з ним ми багато дізналися про події
1941�1943 року, які відбувалися в Підгородному. Він згаду�
вав своїх однокласників, сусідів. Із  біллю в голосі герой війни
розповів про загибель 16�ти річного партизана Вані Кролен�
ка, ім’я якого носить Підгородненська СШ�4.

Теплі спогади про цю зустріч із живими свідками битви за
Дніпро залишаться в наших серцях назавжди. У бібліоте�
карів,  як у краєзнавців, виникло бажання створити буклет
«Вони форсували Дніпро» про наших героїв�земляків.

Тетяна РУХЛІНСЬКА,
заступник директора по роботі з дітьми КЗ ДЦРБ.

На фото:  бібліотекарі Тетяна Рухлінська, Людмила
Вороненко та Юлія Равшанова вітають учасника битви за
Дніпро  Володимира Романовича Олійника;  вітання учас@
ника битви за Дніпро Миколи Івановича Гайдука.

ВОНИ ФОРСУВАЛИ
               ДНІПРО

Новодівичому кладовищі.
Інший нагородний лист (від

2.10.1944р.) засвідчив пред�
ставлення  Семена Леонтійо�
вича Рибальського, 1915 р.н.,
безпартійного червоноармій�
ця, до військової нагороди –
Ордена Слави ІІІ ступеню. Ко�
мандир відділення роти зв’яз�
ку 462�го стрілкового полку 168
стрілкової дивізії. Цікаво, що
участь С. Рибальського у війні
фіксується від 7.07.1942 року.
І далі – про його поранення і
контузії: «Контужений легко

29.09.1944р. Поранений легко
14.09.1942р. Призваний Стал�
інгородським РВК Дніпропет�
ровської області». Раніше був
нагороджений медаллю «За
відвагу» (1942) та медаллю «За
оборону Ленінграда» (1944).
Орден Слави йому вручили за
безперебійний зв’язок, забез�
печений  командуванню полку.
Чому початком участі Ри�
бальського в бойових діях зна�
читься 7.07.1942 р., а зовсім
не літо 1941�го?  Це помилка,
одруківка чи свідоме замовчу�
вання?.. Жоден із нагородних
листів не дає й натяку на пора�
нення обох військових – на те�
риторії Дніпропетровщини в
1941 році. Чому?.. І ще одна
деталь: у обох указана націо�
нальність: «росіянин», хоча до�
стеменно відомо, що вони
євреї.

Василь Скиба віднайшов в
інтернеті статтю Людмили Глок
«Оборона Днепродзержинска:
дивизия, пропавшая без вес�
ти». Ця стаття привернула ува�
гу тим, що в ній згадувалося
ім’я полковника С.Я. Дашевсь�
кого, начальника штабу 273�ї
стрілкової дивізії. 17.08.1941р.
він прийняв на себе команду�
вання цією дивізією. Отже, так
стала відомою дивізія, підрозд�
іли  якої загинули, захищаючи
село Степове.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ  ДО  НАДРУКОВАНОГО
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(Продовження читайте
в наступному номері газети)

Лариса ОМЕЛЬЧЕНКО.

Історія відновлення правди
напівзабутого пам’ятника роз�
почалася рік тому.  Під час пе�
редвиборчої кампанії до кан�
дидата в народні депутати
Віктора Бутківського на одній
із зустрічей у с.Степовому
підійшла мешканка села Тетя�
на Маліка. Вона й розповіла,
як болить серце у багатьох
жителів села, які з юних років
разом із батьками  доглядали
братську могилу в степу.

Досі невідома кількість за�
гиблих радянських воїнів, які
тут покояться.  Очевидець і
учасник тих подій – Євген Йо@
сипович Шемет. У 1941 році
він був тринадцятирічним хлоп�
чиком. Пригадує, як разом із
односельцями зносив тіла за�
гиблих радянських воїнів до то�
дішньої силосної ями (тепер це
могила довжиною метрів з
вісім)

Євген Шемет розповідає, як
цілих п’ять днів жінки і діти зно�
сили розтерзані трупи, щоб
поховати їх. Перелічити їхню
кількість не міг ніхто: вся
місцина була вкрита мертви�
ми. Збирали бійців і в кукуруд�
зяному полі, і в ближніх лісос�
мугах. Радянські війська на
цьому шматку рідної землі були
приречені: коли стоїмо біля
нинішньої братської могили, то
бачимо, наскільки незахище�
ними вони були, адже знаходи�
лися ніби в низині, у відкрито�
му полі, а зверху  давив нищів�
ний гарматний вогонь ворога...
В ті моторошні дні,
коли доводилось
під дулами авто�
матів хоронити
своїх захисників,
підліток Євген Ше�
мет врятував двох
уцілілих воїнів. Од�
ного помітив, як
проходив повз його
схованку: зі скир�
ди почув слабкий
голос, що просив
води... Вдома
Євген запряг у бу�
кер кобилу, поклав
двері з курятника,
і пішов забирати
пораненого. Ним
виявився комдив
Яків Дашевський.
Він був поранений
у ногу. Привіз його
хлопець додому, а
вдома мати ще од�
ного солдата при�
ховала... Це була
страшна небезпе�
ка – не тільки для
хлопця та його сім’ї, а й для
всього села. В селі вже панува�
ли окупанти. Небезпека под�
воювалася ще й тим, що обид�
ва врятовані були євреями.
Шість днів Євген виводив бійців
з оточення, прокрадався до ра�
дянських військових частин.
Хлопець разом із бійцем Ри�
бальським упряглися у возик, і

тягли по�
раненого

командира... Євген Шемет
довів їх аж до села Спаського,
там передав командирові
Віктору Кузнєцову, і повернув�
ся у Степове. Хлопець запам’�
ятав імена та прізвища своїх
підопічних: Яків Дашевський та
Семен Рибальський. Пізніше,
вже по війні, ці люди знайдуть
свого рятівника, підтримувати�
муть із ним стосунки, приїзди�
тимуть у гості, а він буватиме в
них. Але це буде потім...

Світ тримається на небайду�
жих людях. Василь Скиба,
ліквідатор аварії на ЧАЕС, меш�
канець Підгородного – один із
них. Дізнавшись про братську
могилу в степовому селі (з та�
кою  ж промовистою назвою –
Степове), поставив собі за
мету – пролити світло на
трагічні події вересня 1941р.
Довго шукав у архівах, відкри�
тих завдяки інтернету. Йому
вдалося знайти нагородні лис�
ти на обох врятованих степ�
нянським підлітком воїнів.
Один документ видано
15.11.1943р. на ім’я Якова Сер�
гійовича Дашевського, 1902
р.н., члена ВКП(б). Генерал�
майор, тоді був нагороджений
Орденом Богдана Хмельниць�

кого І ступеню – за
«високе військове
вміння у керів�
ництві та уп�
равлінні війська�
ми», яке проявив у
боях за Меліто�
поль, Перекоп та
Сиваш. Учасник
бойових дій у Ве�
ликій Вітчизняній
війні – з липня
1941р. Кадровий
військовий з
1921р. Поране�
ний (не вказано,
де і як). До цього
мав Орден Черво�
ного прапора, Ор�
ден Червоної
Зірки та Орден Ку�
тузова ІІ ступеню.
У графі «посада,
частина» написа�
но: «Начальник
штабу 51�ї армії».
Ось яку людину
врятував 13�
річний Євген Ше�

мет! Загалом, генерал�майор
Дашевський (1902 – 1972) мав
8 бойових орденів. Його
справжнє ім’я по�батькові –
Юдель Давидович. По війні він
служив на посаді начальника
штабу Московського округу.
Був замісником начальника ка�
федри однієї з військових ака�
демій у Москві. Похований на


