ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ

«Червона калина» знов обрала
кращих
До 70-річчя Перемоги:
Про солдатську матір
«Футбол давно минувших дней» Парутине

.
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…Їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти,
закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока, берегти...

8 травня голова райдержадміністрації С.В. Самоуков, голова районної ради О.І. Борщевський та депутат районної ради Г.П. Олійник
завітали з поздоровленнями та подарунками до ветерана Великої
Вітчизняної війни з Козирки М.І. Янушкевича. Незважаючи на його
поважний вік, він зустрів гостей у костюмі та при нагородах.

Цього року до святкування Великої Перемоги було започатковано багато нових традицій, одна з яких запровадження Дня пам’яті і примирення, що відзначатиметься напередодні, а саме 8 травня. В цей день у
міському сквері зібралося багато люду, у тому числі представники влади та всіх військових підрозділів. Хвилиною мовчання, молебенем за героїчно загиблими й покладанням квітів біля пам’ятника Скорботному Матросу
згадали всіх воїнів, які не шкодували життя заради мирного неба та благополуччя наступних поколінь.
А 9 травня цього року всі чекали з особливими відчуттями. На самому рубежі двох світоглядів, що вирізнилися в
Україні останнім роком, опинилася свята для мешканців пострадянського простору дата перемоги над фашизмом.
Хтось уже заздалегідь закидав святкуванням забуття ідеалів Великої Вітчизняної, хтось, навпаки, чекав, що
все буде інакше, ніж зазвичай досі. І ті, й інші врешті побачили: відсвяткували – гідно. Як має бути.
Ветерани, яких у нас так мало залишилося, не були обділені увагою, обеліски та монументи по всьому
району залишилися такими ж урочистими, величними і скорботними, в оточенні почесної варти школярів, а у
Очакові до свята оновили споруди на Алеї Слави. Концерти та частування солдатською кашею, а подекуди і
більш різноманітними стравами, відбувалися в Очакові, по селах району. Лунали пісні сучасні та фронтові, було
місце і посмішкам, і витертій нишком сльозі.
Тема двох війн, яку сьогодні не обійти, лунала на мітингах та концертах. Ми, хто бачив ту давню війну у фільмах
та книгах, чув тільки з розповідей дідусів та бабусь, починаємо розуміти через реалії війни сучасної: великим був
подвиг наших предків. Але ті болі та страхи, про які ми дізналися – ніщо в порівнянні з невідомими нам некрасивими, болючими, «не для преси» сторінками, про які не говорили наші ветерани. Тим нижче сьогодні ми вклоняємося
полеглим і живим, і тим, хто не воював, але пережив Другу світову. Для кого 9 травня – справді величне свято, але
в цей день знову спливають у пам’яті перше бомбардування, життя у погрібі, і сусідський хлопчик, який ще вчора
був живий, а сьогодні його вже нема… Дар життя, можливість радіти весні, відчувати смак чистої води та тепло
сонця – дані нам безкоштовно. Але втратити це все так легко, а повернути – неможливо ні за які багатства світу.
Саме у такий день відчуваєш: свою молодість, здоров’я та життя віддали наші дідусі й бабусі за довгоочікуване
звільнення. Тому простим «дякую» не висловити всього, що відбувається в душі в такий момент. І ми віддаємо
шану ветеранам, дітям війни, в’язням концтаборів, простим працівникам воєнного тилу - своєю вічною пам’яттю.
Докладніше про святкування в районі та місті - на стор. 2-3.
Фото Т.Лупул

ОБРАНО НОВОГО
ГОЛОВУ РАДИ
ВЕТЕРАНІВ

До відома мешканців Очаківського району!

Нагадуємо, що з метою створення більш доступного способу звернень
громадян до керівництва району, продовжує свою роботу телефонна «гаряча лінія» з громадянами Очаківського району. Так, відповідно до графіка,
15 травня 2015 року з 10. 00 до 12.00 за тел.: 3-01-07, 3-09-43 відбудеться
проведення телефонної «гарячої лінії» першим заступником голови райдержадміністрації Стовманенком С.П.

27 квітня на засіданні Президії Очаківської ради
ветеранів та інвалідів було переобрано її голову.
С.Г. Фомін за власним бажанням, у зв’язку зі станом здоров’я, був звільнений від цих обов’язків, а
очолив організацію його заступник – Ф.І. Жуков,
кандидатуру якого підтримали одностайно.
Присутні побажали здоров’я Сергію Георгійовичу, який 10 років об’єднував велику ветеранську
сім’ю району і міста, та відзначили, що знають
Федора Івановича як професіонала, людину організовану і відповідальну.
Говорячи про наміри діяльності на цій посаді, Федір
Іванович зазначив, що сповнений бажання працювати та продовжить тісне співробітництво з органами
влади задля вирішення важливих питань життєзабезпечення ветеранів району.
Вл. інф.

ПІДГОТОВКА
ПЛАВЦІВРЯТУВАЛЬНИКІВ
Відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних
об’єктах України, затверджених наказом МНС України від
03.12.2001 № 272 з метою попередження нещасних випадків i
надзвичайних ситуацій на водних об’єктах під час відпочинку на
воді в період літнього купального сезону в III декаді травня 2015
року на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Миколаївської області спланована
підготовка плавців-рятувальників.Підготовка буде проводитися
в м. Миколаєві, в Очаківській та Коблево-Рибаківській зоні.
Всім бажаючим надавати замовлення на підготовку за
адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. Луначарського, 2 або
E-mail:nmc.mykolaiv@mns.gov.ua
Контактний телефон: (0512) 55-22-08 (факс)
Є. ПРОЙДЕНКО.
Начальник сектору цивільного захисту
Очаківської РДА.
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…Їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розцвісти,
Продовження. Початок на 1 стор.
Голова Очаківської РДА С.В. Самоуков відвідав 9
травня Кам’янську та Чорноморську сільські ради.
Виступаючи на мітингах, він підкреслив:
- У вікопомній війні весь український народ плічо-пліч з іншими народами став на захист Вітчизни.
Мільйони українців пішли воювати, мільйони загинули. Низький уклін всім тим, хто кував ту Перемогу, сказав він. - Сьогодні у нас в країні теж важка ситуація, але онуки і правнуки тих героїв зараз захищають
мир на сході. Виходить, не всі зробили висновки з тієї
клятої війни. Саме той, хто прийшов зі зброєю до чужої держави - окупант і агресор. А будь-який агресор
буде покараний. Історією це доведено не раз. Тому
бажаю всім мирного неба. Ми здатні захистити нашу
державу. Україна була, є і буде.

Ходою Нащадків приєдналися до мітингу та розмістились по периметру
глядацького півкола, склалося враження: участь у святі береуть набагато більше чорноморців, ніж це було спочатку. Зі світлин, з таблиць
на високих планках у дитячих руках дивились прямо на меморіал ті,
кого давно немає поруч з нами. Коли це просто рядки на папері – не
видно, наскільки велику ціну заплатило тоді навіть одне село… Це
при тому, що світлин було усього 127, а загалом сільський голова А.
Дмитренко назвав близько 400 прізвищ односельчан, які зробили свій
внесок у перемогу – хтось загинув на фронтах, а хтось повернувся
додому, відроджувати господарство. Усім селом привітали оплесками
ветеранів, учасників бойових дій І.К. Поповенка та П.П.Чудного, яким
сільський голова вручив подарунки та допомогу, виділену сільською
радою через програму «Турбота».
9 травня також були відзначені всі, хто зі зброєю в руках захищав
Батьківщину в різні роки: афганці, родина загиблого інтернаціоналіста

У ЧОРНОМОРЦІ

до 70-річчя Перемоги
готувалися заздалегідь:
вели пошукову роботу, збирали відомості
про чорноморців, які
брали участь у Великій
Вітчизняній. Сільською
радою у
співпраці з
бібліотекою та мешканцями проведено колосальну роботу, результатом якої стала ціла
алея стендів з фото та
відомостями про земляків – учасників війни.
Коли школярі урочистою

Татарчука,
учасники
збройних конфліктів за
межами країни, воїни,
які повернулися з АТО,
і родини бійців, які там
наразі ще перебувають.
Тож тут справдились
слова голови ради ветеранів
Чорноморки
В.І. Хміляка про те,
що цей день має стати
днем злагоди і єдності
українців. А пісня «День
победы» у виконанні сільського голови
А.Дмитренка та А.Шагая стала тим подарунком, який за жодні гроші не придбаєш. Аплодували стоячи і втирали очі не тільки найстарші мешканці села.

******************************************************************************************************************************************************************

КАМ’ЯНЧАНИ зустрічали День Перемоги біля меморіалу Слави – тут палав
Вічний вогонь, несли почесну варту школярі, військові світлини прикрашали підніжжя монументу, а на весняному дереві тріпотіли трикутники – фронтові листи.
Вітаючи усіх зі святом, сільський голова Л.С. Стоянова нагадала присутнім про ту
ціну, яку заплатили села сільради як внесок у загальну перемогу. Також вона назвала прізвища учасників АТО, які боронять сьогодні мир в Україні.
До слова були запрошені представники релігійної громади села на чолі з місцевим
священиком, а потім - і найменшенькі кам’янчани, з вуст яких слова про мир звучали особливо зворушливо.
Цього дня саме виповнилося 40 років музею села Кам’янка, у якому відбувся день
відкритих дверей. А трохи пізніше були традиційні каша, «бойові сто грамів», та
концерт, підготований силами аматорів РБК, колективу «Золотий колос», учасників
самодіяльності Кам’янського сільського клубу.
******************************************************************************************************************************************************************
Біля меморіалу загиблим воїнам-односельцям у с. ДМИТРІВКА зібралися школярі, ветерани та мешканці села. Привітали присутніх з перемогою наших дідів-прадідів над фашистськими загарбниками голова районної ради О.І. Борщевський, сільської ради - Т.М. Шевчук
та ветеранської організації
- М.А. Гробчак.
На жаль, у Дмитрівці не залишилося жодного учасника бойових
дій, та пам’ять про тих,
хто повернувся живим з
фронту, поліг на своїй та
чужій землі від куль фашистських
загарбників,
жива понині. Тетяна Миронівна поіменно згадала кожного односельця,
кому ми завдячуємо своїм
життям. Та список героїв
поповнюється – зараз на
неоголошеній і жорстокій
війні продовжують гинути
наші земляки. Напередодні

Очаківщина попрощалася з мешканцем Дмитрівки Ігорем Музикою, який
помер від смертельних поранень у зоні
АТО.
Подарунком
від сільської ради
для ветеранів стала матеріальна допомога, яка була
вручена на мітингу.
О.І. Борщевський,
звернувшись до молодого
покоління,
зауважив, що ми не
повинні
забувати
тих, хто віддав свої
життя під час Великої Вітчизняної війни
й продовжує боронити нашу свободу.

******************************************************************************************************************************************************************
О 9-й ранку біля пам’ятника загиблим односельцям, де у почесній варті застигли школярі, почали збиратися святково вбрані мешз букетами весняних квітів, різнобарв’я яких суперничало з візерунками вишиванок, червоними маками на грудях та
жовто-блакитними стрічками на голівках дівчаток. Урочистий мітинг розпочався Державним Гімном. А далі зі своїми привітаннями до козирчан звернулися сільський голова Р.С. Величко, перший заступник голови РДА С.П. Стовманенко та голова ветеранської організації села В.В.
Михайличенко. Нагадавши про високу ціну, яку українцям разом з іншими народами колишнього Радянського Союзу довелося заплатити
за Перемогу, вони побажали усім мирного
неба, добробуту, злагоди та щасливого
майбуття. С.П. Стовманенко зазначив, також, що військові традиції своїх батьків та
дідів нині продовжують наші земляки, які
зі зброєю в руках захищають суверенітет
та територіальну цілісність Батьківщини
на Донбасі, виконуючи свій громадянський та чоловічий обов’язок. Як колишній
військовослужбовець в/ч А1594, Сергій
Пилипович зазначив, що з деякими з них,
зокрема й з тих, що загинули як справжні
герої, йому доводилося служити разом, і
він впевнений, що наші воїни стоятимуть
за рідну землю до останнього, бо «хто до
нас з мечем прийде, той від меча і загине». А місцева поетеса та вчителька Г.С.
Компанієць пригадала, як 50 років тому у
селі відкривали цей пам’ятник загиблим
землякам, і прочитала свої вірші, один з
яких присвячений односельцю, що у роки
Великої Вітчизняної повторив подвиг О.
Матросова, а інший – сучасним героям
України, що відстоюють її незалежність у
зоні АТО. А продовжилося свято концертною програмою, у якій взяли участь учні
школи та артисти сільського клубу.

канці КОЗИРКИ
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закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока, берегти...

Зала ПАРУТИНСЬКОГО Палацу культури 9 травня була переповнена мешканцями села з червоними маками на грудях, які прийшли урочисто відзначити День Перемоги. Почесні місця у передніх рядах зайняли учасники та діти війни, ветерани праці, учасники бойових дій різних воєн, у тому числі й учасники АТО, яких вшанували, привітавши їх та
усіх присутніх зі святом, сільський голова Р.М. Сметана, перший заступник голови РДА С.П.
Стовманенко, заступник директора «Очаківського райагрохіму В.М. Челяк, голова ветеранської
організації села Н.І. Богатирьова. Зокрема, Ніна Іванівна зазначила, що здобути Перемогу, а
потім відродити знищене війною господарство вдалося, лише дякуючи спільним зусиллям усього народу. Тому вона закликала односельців і сьогодні проявити таку ж єдність, та активніше
підтримувати волонтерською допомогою тих земляків, які воюють нині за мир та спокій для
усієї держави на її сході.
А далі, щирими оплесками присутні підтримували виступи артистів місцевого Палацу
культури – вокалістів, учасників духового оркестру та хореографічного колективу «Мозаїка
Ольвії», вихованців дитячої музичної школи,
дитячого садочка, які підготували чудову концертну програму, зумівши відтворити і трагізм
матерів, дружин та наречених, що проводжають на смертний бій своїх синів та коханих,
і гордість за наших воїнів усіх поколінь, і переконаність у тому, що в нашій рідній Україні
знову запанує мир, якого так прагнуть і діти,
і дорослі.
По закінченні концерту відбулося покла-

дання
квітів
до
меморіалу
загиблим землякам, де школярі
урочисто
несли почесну
варту, а потім,
полум’яною
квіткою у небо
злетів
червоний повітряний
ліхтарик немов
символ пам’яті
та єднання.
Продовженням свята для
ветеранів
та
учасників
всіх
бойових
дій,
стало проведення святкового вогника, на якому учасники могли випити бойові сто грам та
скуштувати кашу з польової кухні. Вогник пройшов в чудовій атмосфері: лунала музика, звучав
вальс, співали воєнні та післявоєнні пісні, слухали військову лірику, гумор. Виконком Парутинської сільської ради завдячує всім тим хто організував проведення святкового вогнику, а саме:
депутату ВР Б.Ю. Козирю, підприємцям О.М. Кепіну, М.М. Кепіну, В.П. Несенко, соцпрацівникам, працівникам Парутинської сільської ради та Палацу культури.

****************************************************************************************************************************************************************
«Помиріться брати», - під таким гаслом на території РІВНЕНСЬКОЇ сільської ради пройшли заходи
до Дня Пам’яті і Примирення та до 70-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.
7 равня пройшли районні змагання з греко-римської боротьби.
8 травня біля пам’ятника Невідомому солдату відбувся урочистий мітинг. Продовженням став святковий концерт, підготовлений колективами Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Рівненського ДНЗ «Дзвіночок» та ансамблем
ветеранів села. Емоції та радощі переповнювали багаточисленних глядачів, тому що концерт був підготовлений
місцевими мешканцями віком від 4-х до 81-го року. Силу і міць продемонстрували наші спортсмени, вихованці
В.Г. Літвінчука у районному змаганні з гирьового спорту, яке вже третій рік поспіль присвячується Дню Перемоги,
але з району ніхто не бере участі, окрім спортсменів з Рівного: Владислав Волков – ривок гирі вагою 16 кг – 130
разів при власній вазі 54 кг, Віталій Бардін – ривок гирі 24 кг – 82 рази, Іван Чоботар – ривок гирі 16 кг -66 разів
при власній вазі 46 кг.
9 травня зі святковим концертом до с. Благодатне завітали артисти районного Будинку культури. Сільська
рада надала матеріальну допомогу інваліду І групи Великої Вітчизняної війни В.І. Гниді. По традиції директор
ТОВ Племзавод ім. Шмідта І.І. Костов 9 травня привітав з Днем Перемоги та вручив продовольчі пайки інваліду
Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, воїнам-афганцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС
Сільська рада висловлює щиру подяку всім, хто брав участь у підготовці і проведенні святкових заходів та за
фінансову підтримку.
*****************************************************************************************************************************************************************
Святкування Дня Перемоги у с. ІВАНІВКА розпочалося з мітингу біля обеліску загиблим землякам, пам’ять яких односельці вшанували покладанням квітів. Продовжилися урочистості концертною
програмою на площі біля сільського клубу. Лунали вірші зі словами подяки усім тим, хто відстоював
рідну землю у двобої з ворогом у роки Великої Вітчизняної, пісні воєнних років, школярі запрошували на
танець ветеранів, а дошкільнята дарували їм квіти. Зі світлим святом Перемоги привітали усіх сільський
голова Л.О. Рачкова та начальник відділу економіки РДА Д.І. Вялкова. А завдяки спонсорській допомозі,
яку надало керівництво ТОВ «Сонячне», і зокрема С.М. Олійник, усіх іванівців пригостили солдатською
кашею, шурпою, шашликами, смачною випічкою, а бажаючих, ще й «бойовими» 100 грамами. Для дітей
війни і вдів загиблих у сільському клубі за святковим столом був організований пам’ятний «вогник».
Після урочистого мітингу у Яселці, до частування залучилися і мешканці цього села. Тож, Л.О. Рачкова
дуже вдячна спонсорам і висловлює їм щире «спасибі» за те, що завдяки їхній підтримці і небайдужості,
свято стало таким радісним і масштабним.

*****************************************************************************************************************************************************************
Все змінюється у наш швидкоплинний час. Змінюється ставлення
до різних подій, змінюються ідеали, герої. Але головна мета існування людей має залишатися незмінною: ми повинні вчитися жити у
мирі і злагоді один з одним.
9 травня у цьому році весь світ відзначив 70-річчя з дня Великої Перемоги. За цей час людина повинна виростити дітей,
дочекатися внуків, можливо, правнуків. А країни, які пережили
цю війну, повинні б були в жодному разі не допустити нової.
Педагогічний колектив ВАСИЛІВСЬКОЇ школи намагається
вчити дітей жити в мирі і злагоді перш за все між собою, поважати старших, пам’ятати свою історію. Діти збирають інформацію про минулі роки від старожилів села, працюють з архівними
матеріалами, грають у різні пізнавальні ігри, проводять акції
«Милосердя», беруть участь у виховних заходах.
В цьому році особлива увага була приділена заходам, присвяченим 70 –річчю Перемоги над нацизмом в Європі.
В школі пройшли уроки мужності, бібліотечні уроки, історичні
та виховні години, було організовано виставку тематичної літератури «Героїчні сторінки нашого народу» та виставку дитячих малюнків «Під мирним небом».

А 8 травня, напередодні Дня Перемоги, жителі села
Василівка зібралися в Будинку культури на святковий
концерт «Славимо День Перемоги», підготовлений педагогічним та учнівським колективами Василівської загальноосвітньої школи. Відповідальні за проведення свята Свистуха Н.В., Мурленко М.А., ретельно підійшли до
укладання сценарію та постановки концерту.
Після оголошення про відкриття свята та звучання Гімну України, всіх присутніх привітав голова Покровської
сільської ради Агафонов Г.М.
Новинкою для села став виступ самодіяльного колективу «Вишиванка» під керівництвом Осадчої Р.О. Під
акомпанемент баяну співаки виконали всім знайомі пісні
і новинку - «Смуглянку» в українському перекладі.
Виступ Лахтіонової Діани відкрив нову співачку.
Підсумком концерту стала пісня про мир. Ми хочемо,
щоб ці слова наших дітей почули всі: «Нам потрібне мирне небо, синє–синє, чисте–чисте. Миру нам сьогодні треба!»

*****************************************************************************************************************************************************************

ОЧАКІВ розпочав святкування 70-річчя Великої Перемоги зранку на Алеї Слави. На урочистому мітингу майоріли як червні маки – новий символ пам`яті та примирення, так і яскраво-червоний прапор Перемоги. І незважаючи на протилежність політичних переконань, усі
були єдині в тому що подвиги солдатів тієї кривавої війни ми не маємо права забути.
Окрасою святкового мітингу стали
урочисті військові Очаківського гарнізону, вишикувані рівними шеренгами,
кульки та квіти, затиснуті у дитячих руках і, звичайно ж, самі ветерани. А їх в
Очакові лишилося лише 12. Проте, не
всі з них змогли прийти на урочистості.

Присутніх привітали представники міської влади,
начальник Очаківського гарнізону В.Ю. Харченко,
голова ради ветеранів Ф.І. Жуков, керівник волонтерської ГО «Очаківська мальва» Л. Ставрова, військовий комісар Г.П. Леурда. Останній згадав, якою
дорогою ціною заплатили наші діди за перемогу. А
сьогодні їх героїчну естафету захисників Батьківщини підхопили онуки.

- Воєнні дії на сході, зумовлені
агресією Россії, - сказав він у своєму виступі, - вже коштували життя
14-ти очаківців (з міста та району).
На їх честь цього дня було урочисто відкрито пам`ятну плиту, на
якій викарбувано прізвища усіх загиблих земляків - воїнів АТО.
Л. Ставрова, відмітила, - сьогодні, як і в роки Великої Вітчизняної війни, армія стає сильнішою
завдяки народній підтримці
та
допомозі.
А.П. Лучка - один з
найдієвіших
волонтерів
Очакова,
отримав з рук заступника міського голови В.В. Кифоренко волонтерську
відзнаку - пам`ятну медаль «Волонтер – з Україною в серці».
Вразив присутніх своїм авторським поетичним творінням та емоційним виконанням 13-річний Богдан Козловський. Хлопець зумів у своєму
вірші провести гірку паралель між подіями Великої Вітчизняної та сьогоденням.
По закінченню урочистого мітингу – традиційна польова кухня: бойові 100 грамів та солдатська каша. Продовжили святкування вечірнім
концертом на міській площі.
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До 70-річчя Великої Перемоги

«…І БУДЕ СИН,І БУДЕ МАТИ, І БУДУТЬ ЛЮДИ НА ЗЕМЛІ…»

Народилась
Наталя у Василівці, що
на Кінбурні, у 1896р.,
у 1920 році вийшла
заміж, мала чудового чоловіка. Один за
одним
народжувались діти: першою донька Віра у 1921р.,
другим у 1923 р. народився син Семен,
а наймолодший Іван
з’явився на світ у
1926 р.
Йшов час, підростали діти. Не зчулися батьки, як Віра
вже наречена, весело
відсвяткували
весілля. Але мирне
Цветкова
Наталя
життя обірвала війДмитрівна, 1896 р.н.
на. Вже до середини
вересня 1941р. Кінбурнська коса була окупована нацистськими загарбниками.
Усі 2 роки окупації тремтіла мати, щоб не зашкодили окупанти її дітям, не відправили до Німеччини. У жовтні 1943р.
Віра подарувала бабусі гарненьку онученьку Клавдію,а через
два тижні Василівку звільнили радянські війська.
Прийшла черга йти на фронт і її синам - першим мобілізували Семена, а через два тижні й сімнадцятирічного Івана.
Зять Петро воював у партизанському загоні на Кінбурнській
косі. Були у хаті три соколи, і нема… Коли з дому пішов Семен, мати змогла стримати сльози, а коли випроводила Івана, стримувати себе вже не могла, зайшла у хату, взяла на
руки маленьку онученьку і заголосила, молячи Бога, щоб зберіг
усіх трьох чоловіків.
Але заплакало дитя, мабуть злякалось, і бабуся зрозуміла,
що треба заховати свою тугу, і продовжувати жити заради
отого маленького янголятка. І не знала тоді Наталя, які випробування чекають її попереду.
Через два тижні пішла Наталя до Покровки і почула
страшну звістку - загинув її зять Петро. Вона вирішила відшукати вбитого, щоб поховати за християнським звичаєм.
Знайшла таки, але не дозволив солдат, який побачив, як жінка намагається тягнути мертву людину, прогнав її. Так і поховали Петра на покровському кладовищі.
Повернулась Наталя до Василівки, а в голові: «Як сказати
сватам та доньці, яке горе трапилось?». І придумала, ніби
почула, що Петро пропав безвісти. До кінця війни не знали

рідні правди.
Не відійшли від першої втрати, а біда знову у двері. Семена,
рідного синочка, вбито у першому бою під Лепетихою кулею зі
снайперської гвинтівки пострілом у голову.
Їх, ненавчених, необстріляних юнаків, навіть не переодягли, а відразу кинули під кулі. Тільки тиждень пробув Семен на
фронті, ще не звик до постійної небезпеки, навіть стріляти
не навчився. Підняв голову
з окопу, навіть пострілу не
почув, тільки вдарило щось
у лоба, встиг хлопець крикнути: «Мама!» і впав мертвий.
Потім історики назвуть
таких юнаків «Сірими піджаками», їх головна вина
була у тому, що жили 2 роки
на окупованій території,
і цей «позор» їм треба було
змити кров’ю.
Не могла повірити Наталя, але разом з Семеном були
ще хлопці з села, вони і поховали юнака, і про це написали додому, тож помилки,
Цветков Семен, 1939 р.
на яку сподівалася мати, не
могло бути.
З трьох орлів за місяць
пішли у вирій двоє. Тепер душа боліла за Івана, йому лише 17,
хлопчисько ж зовсім. Ночі не спала, молила Бога, щоб хранив
її синочка, давав йому сили витримати всі труднощі солдатського життя. З острахом зустрічала ранок, просила: «Обійди, лихо, нашу хату, збережи життя Івану!». І, наче громом
вражена, впала на землю, коли почула, що важко поранений її
синок, десь відправили у Росію, начебто у Сталінград. Ніщо
не могло утримати жінку вдома: ні мороз, ні завірюха, ні відсутність доброго взуття та теплого одягу. На ногах постоли, теплушка, яку подарували солдати, велика хустка - все
вбрання Наталі.
Багато верст пройшла мати, поки дісталась шпиталю.
Розруха, горе, людські страждання бачила жінка на своєму
шляху. Але у ті страшні часи люди жили з надією і вірою у
Перемогу, допомагали один одному, втішали, як могли. Тож і
Наталі щастило на хороших людей, їй співчували, підтримували, допомагали.
Відчинивши двері палати, на мить зупинилась. Серед десятка облич поранених бійців ледве впізнала свого синочка.
На неї дивився вже не хлопчисько, а дорослий чоловік, на обличчі якого застигли біль і страждання. З тої миті для всіх

ПАМ`ЯТЬ ЖИВЕ.
ІСТОРІЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ...
Історія українського Причорномор’я багата на події.
Славиться наш край давніми грецькими поселеннями,
звитягою козаків, героїчними
подвигами російсько–турецької війни, рясно полита земля
кров’ю героїв Другої світової,
пишається і сучасними героями, що сьогодні відстоюють
суверенітет та незалежність
нашої держави. Ми свято дотримуємось правила: «Хто не
пам’ятає минулого, той не має
майбутнього». Тому ще із часу
відкриття школи (з 1984 року)
в ній функціонувала кімната
Бойової слави. Не одне покоління учнів проводило пошукову роботу, поповнювало
кількість експонатів.
В основному це були матеріали
про наших односельців – учасників Другої світової війни. Це
фотографії воїнів, які не дожили
до Дня Перемоги та тих, які, пройшовши важкими
фронтовими дорогами, повернулися в рідне село
і працювали на його благо, спогади фронтовиків,
прізвища загиблих односельців та воїнів–десантників, які були розстріляні поблизу села Дмитрівки.
Тут же під склом – воєнні нагороди Нечесного Володимира Івановича та Ткача Володимира Мефодійовича, їх воєнні фотографії. Давно уже немає з нами
цих людей, але пам’ять про них жива. Поруч – фотографії героїв «Партизанської іскри» та добірка матеріалів про їх діяльність.
Завдяки фахівцям Миколаївського обласного
краєзнавчого музею, значно поповнились експозиції
кімнати Бойової слави в останні два роки. До річниці
подвига капітана ІІ рангу Христофора Остена Сакена вони провели велику роботу по його вшануванню. 20 травня 1788 року під час російсько–турецької війни його 40–веслова дозорна шлюпка, несучи
службу поблизу Очакова, прийняла бій з 11 турецькими кораблями. Три із них капітан підбив, а два
зчепилися із ним на абордаж. Тоді капітан підірвав
шлюпку, разом із ворогами загинули всі. Поблизу
місця бою, навпроти села Дмитрівка, в минулому
році було встановлено Поклонний хрест, в школі
проведена науково–практична конференція, після
якої велика кількість матеріалів передана школі.

бійців шпиталю вона стала матусею. Однаково виходжувала що свого Івана, що його друзів. Присутність МАТЕРІ у
тяжкі хвилини життя у стократ зменшувала муки поранених. За два місяці, що провела Наталя у шпиталі, багато бійців допомогла підняти на ноги. Повернулась до дому
тільки тоді, коли впевнилась, що її Івану нічого не загрожує.
Півроку чекали рідні та сусіди повернення матусі додому. А
син у цей час крокував дорогами Європи – брав участь у боях
за визволення від нацистів
Польщі,
Чехословаччини,
Німеччини. 27 квітня 1945
року у битві за Берлін від
вибуху снаряду був важко поранений, дві доби пролежав
у воронці, стікаючи кров’ю.
Врятувала мамина молитва, його знепритомнілого
знайшли санітари. Перемогу
зустрів в шпиталі, але мамі
про поранення не повідомляв.
Вона така, що і до Німеччини добереться. Майже рік
лікували лікарі Івана, майже
по кісточках збирали. Повернувся він додому останнім у
Цветков Іван, 2005 р.
селі, вже на початку 1947р.,
інвалідом ІІ групи. До самої
смерті у тілі воїна залишались осколки, які не давали забути страхіття війни.
А для Наталі Дмитрівни не було більшого щастя, як зустріти сина. Головне живий, а материнська любов зробить
свою справу - син підійметься на ноги.
КРИСТИНА ЦВЕТКОВА,
учениця 8 класу Василівської ЗОШ І-ІІІ ст.
(Керівник пошукової групи Л. Твердовська).
ПІСЛЯМОВА
Без минулого немає майбутнього. Тому ми старанно збирали ці матеріали і готові поділитися з усім світом своїми почуттями, які при цьому пережили, слухаючи розповіді. Вчинки простих українських жінок, про які ми дізнались, можна
назвати тільки подвигом. І ми пишаємось, що ці жінки жили
у нашому селі. Події тих часів наче оживають перед нами, і
ми бачимо,як з небес у дорогоцінній рамі спускається портрет МАТЕРІ людської, написаний з мільйонів матерів, які
віддано чекали своїх синів з війни і готові були перенести неймовірні труднощі, піти на край світу, аби врятувати свою
кровиночку. (Про материнські долі читайте у двох попередніх номерах «ЧЗ«).

У

велику дату – 70-річчя Перемоги, ми знову й знову згадуємо
імена тих, хто ціною свого життя, сил та здоров’я наближав
цей радісний і світлий день. На жаль, все менше і менше стає серед
нас ветеранів війни, учасників бойових дій (а таких в нашій Іванівці
було 56 осіб), та пам’ять про них назавжди у наших серцях, вдячність та глибоку пошану до них ми передаємо нинішнім поколінням
– вже їхнім онукам та правнукам. Одним із таких шанованих людей
у нашому селі був учасник бойових дій, ветеран педагогічної праці
і просто чудова, освічена людина - Шевчук Володимир Дмитрович,
яким пишаються односельці, педколектив нашої школи. Дуже хочеться розповісти про нелегку долю цієї людини.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ПРО
ЛЮДСЬКУ ДОЛЮ

З’явилися у нас і відомості з історії села, історії колгоспу «Дніпро», матеріали про тих, хто прославився
героїчною працею – наших орденоносців.
Ще на одній із стін – наша сьогоднішня біль і слава –
стенд із фотографіями та сторінками біографії випускників школи – учасників АТО «Збройні сили України
– слава, гордість, міць країни». Тут же – матеріали про
синів Очаківщини, які загинули під час цієї неоголошеної війни.
Таким чином, стало зрозумілим, що кімната Бойової
слави переросла себе. Тому наказом по школі №04 від
20.01.2015 року було засновано історичний музей.
Керівником музею призначено директора школи Рибачук Оксану Анатоліївну, головою ради музею – педагога–організатора Столярчук Ірину Олександрівну,
керівником групи екскурсоводів – вчителя історії Харлан Олену Петрівну. Затверджено також основні його
відділи – «Наші односельці», «Герої Миколаївської області», «Сакен», «АТО».
Частими гостями музею є учні школи. Вони приходять сюди для проведення уроків мужності, на екскурсії, для поповнення експонатів, для продовження
пошукової роботи. Особливо людно там в річницю
70-ліття великої Перемоги. Село живе, історія його
продовжується, вивчається. Пам’ять живе…
Т. ТКАЧЕНКО.
Заступник директора Дмитрівської ЗОШ.

Сучасна молодь не знає і навіть
не розуміє, що це таке, коли над головою здригається небо від вибухів
гранат, мін, коли проливається кров.
А для Володимира Дмитровича
війна стала першою школою життя.
Коли йому тільки виповнилось 19 - а
це час, коли життя тільки починається, і відкриває шлях до здійснення
мрій, почалася жахлива війна, яка
загубила молодість багатьох дітей,
батьків, синів. У складі 5 ударної
Армії, 248 стрілецької дивізії, 902
стрілецького полку, І батальону,
першої стрілецької роти, поблизу
річки Дністер, Володимир Дмитрович вперше, у кровопролитних боях,
зустрівся з ворогом. На дорогах
війни була гіркота смерті, тяжкі ночі
оточення, лікування після поранень,
був незабутній визвольний похід
по країнах Європи: дорогами Молдови, Польщі, Білорусії, Німеччини.
Груди Володимира Дмитровича прикрасили 26 медалей і орденів, але
найдорожчі – це медалі «За визволення Варшави», «За визволення
Білорусії», «За визволення України»,
«За взяття Берліна». А найголовніший
орден – Орден Слави ІІІ ступеня.
Війну Шевчук В.Д. закінчив у Берліні.
Після повернення додому, вступив
до педагогічного технікуму, де йому
довелося ще раз зустрітися зі своїми
бойовими побратимами. Після закінчення технікуму, почав сумлінно
працювати на педагогічній ниві.

Жахлива війна не змогла зачерствити живої душі нашого земляка:
людяність,
суворість,
професіоналізм гармонічно поєдналися в ньому, тому Володимир Дмитрович став
дійсно добрим вчителем з 36-річним
стажем. У нашій школі дуже добре
пам’ятають і шанують цю людину
– Педагога з великої букви. Він був
частим гостем у школі, виступав
перед учнями, розповідаючи про
свою долю, згадуючи про солдатську дружбу, мужність і відвагу своїх
бойових товаришів, про їхню любов
і відданість своїй Батьківщині. Володимир Дмитрович залишив після
себе найцінніше надбання – це музей села, яким він завідував багато
років і зібрав багатющий матеріал
про людей, які захищали наш рідний
край, нашу Батьківщину. А ще – його
книга «Іванівка. Минуле, сьогодення
і майбутнє», яка є історією нашого
села, з якою ми ознайомлюємо на
уроках наших учнів.
Пройшло вже майже 6 років, як
Володимира Дмитровича не стало,
але жителі села, вчителі та учні
школи пам’ятають цю людину: його
доброту, людяність, героїзм.
Такі люди не вмирають, вони
завжди в наших серцях.
Г. В. ІЛЬЇНА.
вчитель української мови
та літератури Іванівської
ЗОШ І – ІІІ ст. імені І. Рачкова.
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инулої середи, напередодні 70-річчя з Дня Перемоги, пройшов традиційний вокальний конкурс патріотичної пісні «Червона калина», в якому взяли учать не тільки діти, а й дорослі та вокальні колективи з
усього Очаківського району. На захід завітали також голова РДА С.В. Самоуков та голова районної ради О.І.
Борщевський. Вони привітали всіх присутніх та побажали конкурсантам успіхів.

В ПІСНЯХ – ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ
Козирки, третє – вокальному ансамблю «Червона калина» з
Чорноморки. Тріо «Дивоцвіт», яке вразило слухачів піснею
«Зажгите свечи», хоч і не посіло призових місць, проте дуже
гарно виступило.
Всі учасники конкурсу отримали дипломи за участь, а призери
– подарунки та солодощі. Працівники районного Будинку культури, які організували це свято пісні, висловлюють слова вдячності
П.А. Казар’яну та приватному підприємцю Л.В. Митикіній за надані ними подарунки для переможців.
Т. ЛУПУЛ.

Хоча концерт тривав майже три години, він пройшов на
одному диханні, дуже чуттєво та емоційно. Більшість ледве
стримували сльози від виконання юними вокалістами військових пісень – цьогоріч вони сприймаються якось інакше…. Ще у
минулому році композиції про війну, героїзм та самопожертву
заради миру та рідної землі здавалися історією, нашим минулим. А вже сьогодні те минуле наздогнало сьогоденність і
стало гіркою частиною нашого життя. Зараз ми не з фільмів та
спогадів ветеранів дізнаємося про вибухи снарядів, артилерійські атаки та смерті на полі бою. Наразі поруч крокують історії
наших дідів та їх онуків.
Та жодна смерть, ні тоді, ні тепер, не є даремною, бо наша країна
з її полями, горами, неймовірними краєвидами, добрими людьми та багатою історією
вартує цього. Все це було оспівано нашими
конкурсантами.
Членам журі на чолі з начальником
відділу культури було непросто обрати
переможців з переліку кращих вокалістів.
Кожен виступ торкався найпотаємніших
струн душі, змушуючи відверто всміхатися
та по-справжньому відчувати біль і печаль.
Та конкурс є конкурс, і перші місця у І категорії від 14 до 17 років здобули К. Замєтна
з Парутиного та В. Підгаєцька з Кам’янки,
друге місце посіла маленька мешканка Куцурубу В. Чокова, почесне третє місце за
Ю. Мурашкіним з Парутиного. А Гран-прі
конкурсу у цій віковій підгрупі завдяки величезній харизмі та чудовому голосу отримала М. Павлишина, яка представляла
Дмитрівку.
У другій віковій категорії, «від 18
років», Гран-прі здобула Т.Шеїна (с.
Парутине), а перше місце розділили між
собою Н. Ніколаєва та Є. Провознюк.
Серед пісенних колективів друге
місце присудили гурту «Позитив» з

Скоро - 100 лет Очаковскому футболу

КОМАНДА КОЛХОЗА им. ЛЕНИНА с. ПАРУТИНО

Образована в 1951 г.

Очаковский футбол - это не только Очаков.
Футбол любили и в районе. В 50-х г. г. молодежь села Парутино построила стадион. При
колхозе им. Ленина в 1951 г. была создана команда «Колгоспник».
Играла она в первенстве ДСО «Колгоспник»
и «Урожай»: на первенство и кубок района и
области. В 1951 г. даже завоевали право участия в финальной встрече ДСО «Колгоспник»
во время проведения в Николаеве областной
спартакиады сельской молодежи. Эту игру
парутинцы выиграли и стали чемпионами.
В 50-е годы футболисты колхоза им. Ленина
были одними из лучших в районе. И постоянно
находились среди призеров первенства района. Команда колхоза им. Ленина - чемпион
Очаковского района 1959 г., обладатель Кубка
района 1957г. и 1958г. Победитель праздничной пульки, посвященной 40-летию Великого
Октября в 1957 г., проводимой в Очакове на
городском стадионе. В финале был обыгран
очаковский «Буревестник» со счетом 2-0.
«8.11.57 г. встречались команды с. Парутино и колхоза им. Энгельса. 3-1. в другой игре
колхоз «Червонийпартизан» - «Буревестник»
в финале играли Парутино-«Буревестник». На
11 мин. П.Паволин забивает первый мяч, а незадолго до конца Ю.Архипенко доводит счет
до 2-0. Очаковцы начинают играть грубо, но
счет до конца не изменился. Победителю вручены грамоты от РК физкультуры и спорта и
райсовета ДССО.»
Команда, естественно, не могла существовать без поддержки. И она была в лице председателя колхоза им. Ленина Завирюхи Ивана
Семеновича. Любитель футбола, он помогал
футболистам чем только мог: формой, транспортом, поддержкой болельщиков. Немногие
команды в то время могли похвастать формой,
а у парутинцев она была, да и не просто так.
Команда выступала в футболках с надписью
«Колхоз им. Ленина». Такое отношение к футболу со стороны руководства колхоза не могло
не найти отклика у молодежи села. Футболисты для многих стали кумирами. И вот уже на
примере успехов команды начала подрастать

смена. Неоднократно команда колхоза проводила товарищеские игры с командой Парутинской школы. Отметим, что успех не всегда был
на стороне старших. Вот небольшой пример.
«26.05.55 г. товарищеская встреча по футболу между колхозом им. Ленина и Парутинской
школой. Интересная игра закончилась со счетом
1-0 в пользу юных спортсменов» (газета «ЧЗ»).
Достойная смена подрастала и вливалась в
состав команды. Среди основных соперников
парутинцев были команды совхоза им. Шмидта и колхоза «Украина».
Март 1958 г., статья «Перед новим футбольным сезоном», В.Бугаев, игрок команды
с. Парутино:
«Недовго вже залишилось чекати тієї хвилини, коли чарівний звук суддівської сирени
вперше в сезоні покличе спортсменів на зелене футбольне поле. Цієї хвилини чекають, до
неї готуються. Адже перша зустріч покаже, як
команди підготувалися до сезону, на що можна розраховувати в офіційних змаганнях. В минулому році наша команда посіла трете місце
в першості району, вийшла переможцем у змаганнях, присвячених 40-річчю Великого Жовтня. За цей успіх гравцям команди було присвоєно 3-й розряд. Порівняно з минулим роком
склад команди не змінився. Знову гратимуть
Ю.Архипенко, М.Шевченко, П.Павленко та
інші. Як і в минулому році, капітаном команди
залишається А.Захарченко. Це дає нам підставу сподіватися на успіх в боротьбі за перше
місце в районі. Зараз ми готуємось до наступних календарних змагань. Найближчим часом
проведемо товариські зустрічі з футболістами
колгоспу «Україна» і радгоспу ім. Шмідта.»
«Коллективист Очаковщиниы» №32 от 14-3-58 г.

Июнь 1959 г., статья «Парутинцы возглавляют турнирную таблицу» В.Бугаенко «Коллективист Очаковщины» №72 от 19.06.59 г.:
«На сельских стадионах района идут ожесточенные поединки, продолжается настойчивая борьба за звание чемпиона района 1ё959
г. среди сельских футболистов.
До 7.06.59 лидерами районного чемпионата были
футболисты колхоза им. Ленина и колхоза им. Шмидта. Но по соотношению забитых и пропущеных мячей
лучший результат имели ивановские футболисты.

КОНКУРС!

на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності УСЗН Очаківської РДА (тимчасово на період
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного
віку), (посадовий оклад 1218,00 грн.).
До участі у конкурсі на заміщення вищевказаної посади допускаються громадяни України, які мають: повну вищу економічну освіту
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; стаж роботи за фахом бухгалтера не менше 1 року; знання чинного законодавства з питань організації та
ведення бухгалтерського обліку; вільне володіння державною мовою, навичками роботи на персональному комп’ютері з програмами
Word та Excel.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів
з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація за
адресою: м. Очаків, вул. Леніна, 26, управління соціального
захисту населення Очаківської райдержадміністрації, тел.:
2-20-65.

Оплата і заборгованість населення
за житлово-комунальні послуги
по Очаківському району
у січні-березні 2015 року
Відділ статистики в Очаківському районі повідомляє,
що у січні-березні 2015р. населенню району нараховано до сплати за спожиті житлово-комунальні послуги
(без урахування сум субсидій та пільг) 3,5 млн.грн.
Оплачено населенням, включаючи погашення боргів
попередніх періодів, 3,9 млн.грн.
Рівень оплати житлово-комунальних послуг в
Очаківському районі з початку року склав 111,9%. За
видами послуг найвищий рівень оплати зафіксовано за
послуги по вивезенню побутових відходів – 121,8%,
найнижчий – за централізоване водопостачання та водовідведення – 100,3%.
Заборгованість населення району з оплати житлово-комунальних послуг упродовж березня зменшилась
на 50,9% і на кінець місяця становила 448,1 тис.грн.
Термін заборгованості населення за житлово-комунальні послуги в цілому по району становив 0,4 місяця.
У структурі заборгованості на кінець березня 2015р.
найбільшою була частка боргів за газопостачання –
86,2%.
На кінець березня 2015р. борг за 3 місяці і більше
мали: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 26,1% власників особових рахунків, за
вивезення побутових відходів - 21,1%, газопостачання
- 6,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення - 0,3%.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.06.2003 № 976 «Про затвердження порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги»
у січні-березні 2015р. з населенням укладено 4 договори щодо погашення заборгованості на суму 8,3 тис.грн.
Сума внесених платежів по всіх договорах, які були
укладені у цьому та попередніх роках, становила 1,2
тис.грн.

1958 г. команда
колхоза им. Ленина. Фото из архива
Л.И.Авдеенко
(справа
налево):
Авдеенко Леонид,
№7, капитан команды, первый правый нападающий;
Бугаев Иван, №1,
вратарь; Шевченко Николай, №9,
центральный нападающий (прозвище
Пушкин); Павленко
Петр, №11, первый
левый нападающий; Раленко Анатолий, №10, второй левый нападающий; Ниякий Александр,
№3, центральный защитник; Анатолий, №6, левый полузащитник; Гайдучик Иван, №8, второй
правый нападающий; Якушов Анатолий, №2, правый защитник; Костенко Владимир, №4, левый
защитник; Костенко Виктор, №5, правый полузащитник: Косянчук Александр (Зозуля), фанат, болельщик.
Вот почему очередная встреча коллективов
привлекла большое внимание не только футболистов, но и болельщиков этого массового
вида спорта. В этот воскресный день много
жителей с. Парутино и ближайших сел пришли на стадион, чтобы посмотреть игру лидеров. Матч начался в быстром
темпе. Много острых моментов
возникает возле ворот обеих
команд, но ни одной из них счет
не удается открыть. Первая половина игры так и закончилась
безрезультативно.
После перерыва хозяева поля
все чаще атакуют ворота соперников. На 11 минуте капитан
команды парутинцев Леонид
Авдеенко красивым ударом забивает первый гол в ворота гостей. Футболисты колхоза им.
Шмидта переходят к обороне,
которая негативно обозначилась на дальнейшем ходе игры.
На 20-й минуте назначается
11-метровый штрафной удар в
их ворота. Однако парутинцы не смогли реализовать его. Это вносит еще больше темперамента в игру. На 30-й минуте одна из комбинаций наших футболистов заканчивается
успехом. Счет станвится 2-0, а через 10 минут
нападающий Виктор Харлан забивает третий
гол в ворота противника. Парутинские футбо-

листы одержали в этой игре важную для себя
победу. Оторвавшись от своих соперников на
2 очка, команда артели им. Ленина возглавила
турнирную таблицу.
В конце 50-х г., в газете «Коллективист Очаковщины», неоднократно размещались мате-

риалы о команде, которые готовил игрок парутинцев В.Бугаенко. Благодаря его статьям и
воспоминаниям капитана команды колхоза им.
Ленина Авдеенко Леонида Ивановича, мы сейчас имеем представление об этом самобытном
и ярком коллективе.
Сергей КУЗНЕЦ.
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17 мая свою золотую свадьбу
отмечают дорогие родители
ЕГОРЕНКОВЫ
АЛЕКСАНДР и ЕВДОКИЯ.
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день
и каждый час!
Пусть пятьдесят
особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена
прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждет!
С любовью сыновья Александр,
Игорь, невестки Марина, Надя.
***
Любимых и заботливых дедушку
АЛЕКСАНДРА и бабушку
ЕВДОКИЮ ЕГОРЕНКОВЫХ
поздравляем с золотой свадьбой!
Золотые годы, прожитые вместе,
И теперь вы снова — жених и
невеста.
А вокруг все дети, правнуки и внуки,

Да с такой командой
		
не помрёшь от скуки!
Мы со свадьбой золотою поздравляем вас,
И желаем много счастья, прямо как сейчас!
Пусть вы будете здоровы
			
и бодры всегда,
Пускай к вам не постучатся горе и беда!
Внуки Артем, Елена, Валерия, Антон,
Наталья, Павел и правнучка Саша.
***
ЕГОРЕНКОВЫХ АЛЕКСАНДРА и
ЕВДОКИЮ поздравляем с полувековым юбилеем!
Полвека вместе — это подвиг
			настоящий,
Пример для подражания и гордость.
Желаем, чтобы к свадьбе предстоящей
На 75 лет хватило воли.
Желаем, также счастья и терпенья,
Улыбок, нежности, взаимопониманья,
Пусть каждый день
приходит вдохновенье,
И, наконец, сбываются
		 желанья!
Сёстры Евдокии Светлана и Валентина.

Любимого братика НИКОЛАЯ
ОНОФРИЙЧУКА поздравляю с юбилеем!
Приятно иметь в жизни друга и брата,
Ты самый родной для меня человек!
Пусть будет здоровье и личное счастье
Огромным, как небо,
и чистым, как снег!
Сестричка Леночка.

Любимую маму, бабушку, сваху
РУДЕНЮ РАИСУ ИВАНОВНУ от всего сердца
поздравляем с юбилеем!
Жизнь идет, летят года
как птицы.
И однажды
начинаешь замечать,
Что совсем не так,
как в детстве,
День Рождения
стремишься отмечать.
Что морщинки где-то появились,
Седина пробилась средь кудрей.
И на жизнь
совсем иначе смотришь,
И с годами стала чуть мудрей.
Но в душе тебе
всегда «за тридцать»!
Стоит ли теперь считать года?
Паспорт? Он бумажный и бездушный!
Вы ему не верьте никогда!
Верьте взгляду и улыбке светлой,
И душе, что вечно молода,
Ведь у женщины всегда с годами ярче
Женственность, улыбка, красота!
Сыновья Саша и Вова, невестки Инна и Аня,
внуки Дима и Андрей, сваты.

12 мая отметила свой юбилей дорогая
учительница, классный руководитель
БРОВЧЕНКО ЛЮДМИЛА
БОРИСОВНА!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.

Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный
		
и светлый,
И грустить не время,
		
не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
С благодарностью,
выпускники 1975 года.

23 травня до 100 річчя футболу
в м. Очаків пройдуть святкування.

Запрошуємо всіх о 12.00 до музею ім. О.В. Суворова, де
пройде виставка «Футбол – наша гордість».
О 14.00 – на Центральному стадіоні пройде відкриття футбольного матчу «сторіччя» свята на честь 100-річчя футболу в м. Очаків.

Оргкомітет.

ОГОЛОШЕННЯ
З 10 березня 2015 року в м. Очаків працює гро-

мадська приймальня Очаківської міськрайонної
організації політичної партії «Народний фронт».

Надаємо послуги:

- юридичного характеру;
- надання консультації громадянам щодо оформлення субсидій (ЖКГ);
- оформлення запитів та звернень до Народних депутатів та депутатів всіх рівнів від ПП «Народний фронт».
Порядок роботи громадської приймальні - щоденно,
крім вихідних, з 9.00 до 17.00
Адреса: м. Очаків, вул. Шкрептієнка, буд. 15,
тел.: (068)700-66-11, (066)384-55-44.

ДО ВІДОМА ПАРУТИНЦІВ!

Доводимо до відома населення Парутинської сільської ради, що згідно з рішенням її
сесії від 24 квітня 2015 року за №02 тариф на водопостачання становитиме 6,00 грн
за 1 куб.м з 01 червня 2015 року. За детальною інформацією звертатись до виконкому
Парутинської сільської ради за адресою:

с. Парутине, вул. Леніна, 17, а або за телефоном: 92-486.

РУП «Институт
недвижимости и оценки»
приймає в селі Чорноморка, вул. Суворова, 126, бухгалтерія (Украї-

на, Миколаївська обл., Очаківський р-н) 01.06.2015 з 12.00 до 17.00 за
Київським часом та у м. Мінську (Республіка Білорусь) по 29.05.2015 заяви на участь у повторному аукціоні, який буде проводитися 03.06.2015,
з продажу бази відпочинку «Берег», розташованої за адресою: Миколаївська область, Очаківський р-н, с. Чорноморка, вул. Костенка, 77/1,
що належить ВАТ «Западэлектросетьстрой».
Початкова ціна без ПДВ – 51 556 доларів США.
Детальна інформація на сайті Організатора аукціона www.ino.
by та за телефонами: 8-10-375-17-306-00-57, 8-10-375-29-55009-52, 8-10-375-29-356-90-03.

Увага!
«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»!

19.05.2015 року з 13.00 до
15.00 за тел.: 2-21-20 відбудеться телефонна «гаряча лінія»
на тему: «Умови соціального обслуговування на дому відповідно до державного стандарту».
Відповіді на ваші запитання надасть завідувач відділення
соціальної допомоги вдома
терцентру соціального обслуговування Г.О. Філозоф.
***
21.05.2015 року з 13.00 до
15.00 за тел.: 2-21-20 відбудеться телефонна «гаряча лінія»
на тему: «Надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» на території
Очаківського району». Відповіді
на ваші запитання надасть завідувач відділення соціально-побутової адаптації терцентру соцыального обслуговування О.В.
Довбня.

20

МАЯ

в ы
Среда
с 9.00 до 15.00

ПОКУПАЕМ

ОЛОС
от 500 грн/кг

до 15000
грн/кг

ЧАСЫ

старые, поломанные
в желтом корпусе

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, СТАТУЭТКИ
ул. Луначарского, 25
парикмахерская 1 ЭТАЖ
тел.: 050 949 57 22, 098 207 45 74.

РАКУШНЯК, ГАЗОБЕТОН
от производителя по доступным ценам.
Тел.: 050-889-88-90, 096-889-88-90.

Требуется

домработница в г. Очакове.
Тел.: (097)419-49-24.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

дом в с. Ивановка со всеми удобствами (100 кв.м,
35 сот. земли). Летняя кухня, гараж, баня, подвал,
подсобные помещения, гараж для лодки на берегу лимана (3х6). Тел.: (097)126-82-53; (095)33-18-022.
***
будинок в Куцурубі. Тел.: (068)040-39-28.
***
а/м ВАЗ-21013 (800 у.е.), «Москвич-412» (500 у.е.),
ноутбук (200 у.е.). Тел.: (097)739-33-45.
***
компьютеры, ноутбуки, комплектующие.
Тел.: (063)62-16-008.
***
дійну корову, тільну телицю. Можлива доставка та
обмін. Тел.: (095)648-40-94.
***
ВАЗ-2106 после капремонта, черного цвета. Возможен
обмен на КРС, свиней. Тел.: (095)648-40-94.
***
карбамид. Тел.: (096)417-58-33.
***
косилку на мотоблок (новая) КРС. с. Куцуруб.
Тел.: (096)58-48-863.

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!

На лом радиодетали.
Тел.: (063)62-16-008.
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травня Очаківщина попрощалася з бійцем 72-ї окремої
гвардійської механізованої бригади (Біла Церква) танкістом,
24-річним ІГОРЕМ МУЗИКОЮ.
ІГОР МУЗИКА 28 квітня отримав важкі поранення під Донецьком. За його життя боролися лікарі
у Дніпропетровському шпиталі. Земляки та просто небайдужі люди збирали кошти на лікування
воїна. Але 6 травня серце хлопця зупинилося…
Поховали Ігора Музику на Куцурубському
цвинтарі. Провести земляка в останню путь також приїхало багато дмитрівчан, саме там Ігор
виріс та закінчив школу. Його весела вдача та
відданість військовій справі назавжди закарбується в пам`яті рідних, друзів, колег та знайомих. Вічна пам`ять воїну!

ПОМНИМ

15 мая исполняется год, как не стало нашего родно
го, любимого человека –
ВАСЬКОВА Виталия Григорьевича.
Пусть в этот день вспомнят о нем добрым словом те,
кто знал его как друга, коллегу, руководителя.
За долгие годы своей трудовой деятельности Виталий Григорьевич внес большой вклад в дело
развития города и района, и всегда старался помочь
		
тем, кто к нему обращался.
Нам очень не хватает его улыбки, юмора, оптимизма, тепла и добродушия, но он всегда будет в наших сердцах и нашей памяти. Помним, любим,
скорбим.
Жена, дети, невестка, зять, внуки.

ЗАКУПОВУЄМО ВРХ,
коней, свиней, телят, можливо дійних або глибоко

тільних корів, телиць, телят на відгодівлю. Січкарню,
ваги. Тел.: (066)592-41-45, (098)743-71-87.

МК-411 від 28.08.2003 р.
Газета видається
українською мовою

Підписано до
друку 13.05.2015

Коректура - Л. Кочмар.
Верстка - Н. Кошова.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Загублене свідоцтво про базову середню освіту
серії МО №018806, видане Іванівською ЗОШ І-ІІІ
ступенів у 1993 році на ім’я Стахурської Лілії Федорівни, вважати недійсним.

8 мая ушла из жизни дорогая жена, заботливая мама, любящая бабушка
САВИШИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. Боль утраты невыносима, ее не
выразить словами, и спасибо всем тем, кто помог разделить ее вместе с
нами, поддержал в трудную минуту – соседям по дому, близким, друзьям.
Родные.
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