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Ïðîòÿãîì 2018-ãî 
«Â³ñò³ Êðàñíîãðàä-

ùèíè» äðóêóâàëè ñåð³þ 
ìàòåð³àë³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 
çíàìåíí³é äàò³ — 100-ë³ò-
òþ ÷àñîïèñó. Ñïîãàäàìè 
ïîä³ëèëèñÿ âåòåðàíè-ãà-
çåòÿð³,  ÷èìàëî æèòåë³â 
ðàéîíó ðîçïîâ³ëè íàì 
îñîáèñò³ ³ñòîð³¿, ïîâ’ÿçà-
í³ ç ì³ñöåâèì âèäàííÿì. 
Ùèðî âäÿ÷í³ âñ³ì, õòî â 
ð³çí³ ïåð³îäè ïåðåäïëà÷ó-
âàâ, ÷èòàâ, ñï³âïðàöþâàâ 
³ç ãàçåòîþ. Ïðèºìíî, ùî 
äëÿ áàãàòüîõ  âîíà ñòà-
ëà äðóãîì, ïîðàäíèêîì, 
ñï³âðîçìîâíèêîì…

²ñòîð³ÿ ÷àñîïèñó ïîçíà÷å-
íà ð³çíèìè êîëüîðàìè. ² öå 
çðîçóì³ëî, àäæå âîíà îõî-
ïëþº ïåð³îäè ñòàíîâëåííÿ 
êîëèñü âåëèêî¿ êðà¿íè, Ãîëî-
äîìîðó 1933-ãî, ï³ñëÿâîºííî¿ 
â³äáóäîâè, ðîçâèíåíîãî ñî-
ö³àë³çìó, ðîçáóäîâè ìîëîäî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

Ïðî òèõ, õòî â ð³çí³ ðîêè 
çàëèøàâñÿ íà â³ñòð³ ïîä³é,  
ãîâîðèëè ïðèñóòí³ íà çàõîä³ 
ç íàãîäè äíÿ íàðîäæåííÿ 
ãàçåòè. 

Áóëî áàãàòî â³òàíü, ùèðèõ 
ïîáàæàíü, â³äçíàê ³ òåïëèõ 
ñïîãàä³â. Ñåðåä ïî÷åñíèõ 

ãîñòåé — ãîëîâà ðàéîííî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ªâ-
ãåí Òðåòÿêîâ, ãîëîâà îáëàñ-
íî¿ ðàäè Ñåðã³é ×åðíîâ, ãîëî-
âà ðàéîííî¿ ðàäè Âîëîäèìèð 
Ïòèøíèê, äåïóòàò îáëàñíî¿ 
ðàäè Ìàêñèì Êîë³íüêî, Íà-
òàëèíñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Â³îëåòà Áîðîâñüêà, ïåðøèé 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ãðèãîð³é Êðåâñóí, ñ³ëüñüê³ 
ãîëîâè, à òàêîæ âåòåðàíè 
ðåäàêö³¿ ³ äðóêàðí³, íàø³ ñï³â-
àâòîðè. 

Îñîáëèâ³ ñëîâà âäÿ÷íîñò³ 
ëóíàëè öüîãî äíÿ íà àäðåñó 
òèõ, äëÿ êîãî ãàçåòíà ñïðà-
âà ñòàëà ãîëîâíîþ â æèòò³. 
Áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëà 
ðåäàêòîðîì Ëþáîâ Êóé-
êî. Âàæêî óÿâèòè ðàéîííå 
âèäàííÿ áåç êîëèøíüîãî 
â³äïîâ³äàëüíîãî ñåêðåòàðÿ 
Ëþáîâ³ Ñòåëþêîâî¿, êîðåñ-
ïîíäåíòà ³ ðåäàêòîðà Íàòàë³¿ 
Ç³í÷åíêî, êîðåñïîíäåíòà 
ªâãåíà Êàëàíòàÿ, äðóêàðêè 
Âàëåíòèíè Âîçíþê, çàâ³äó-
âà÷êè êîìï’þòåðíîãî â³ää³ëó 
ãàçåòè Â³êòîð³¿ Êðèâóë³. Óñ³ 
âîíè ïðèéøëè íà óðî÷èñòî-
ñò³. Íå áóëî ðàçîì ³ç íàìè 
Íàä³¿ ²ëü÷åíêî, àëå öþ æ³íêó 
íå ìîæíà íå çãàäàòè, àäæå 
âîíà — îäèí ³ç ôëàãìà-
í³â ì³ñöåâî¿ æóðíàë³ñòèêè. 

Ïðèºìíî áà÷èòè âåòåðàí³â 
äðóêàðí³, àäæå ñàìå âîíè 
âò³ëþâàëè â ðåàëüí³ñòü ñì³-
ëèâ³ çàäóìè ë³òåðàòóðíèõ 
ñï³âðîá³òíèê³â.

Âàæêî ïåðåîö³íèòè âíåñîê 
ïîçàøòàòíèõ àâòîð³â. Çà âñ³ 
ö³ ðîêè ¿õ áóëè ñîòí³, à, ìîæå, 
³ òèñÿ÷³. Ðîá³òíè÷³, ñ³ëüñüê³, 
þí³ êîðåñïîíäåíòè, ôàõ³âö³ 
ð³çíèõ ãàëóçåé, êîòð³ äàâàëè 
êîìåíòàð³, äîïîìàãàëè ó ðîç-
êðèòò³ òåì, ñïðèÿëè âèð³øåí-
íþ ïðîáëåì, ÿê³ ïîðóøóâàëè 
â ðåäàêö³¿ ëþäè.

Äî àóäèòîð³¿ çâåðíóëàñÿ 
äèðåêòîð ÒÎÂ «Ìåä³àïðîñò³ð 
«Â³ñò³ Êðàñíîãðàäùèíè» Ñâ³ò-
ëàíà Êàñüÿíîâà:

— Ãàçåòà çàâæäè áóëà ³ 
çàëèøàºòüñÿ ñï³ëüíèì òâî-
ð³ííÿì êîëåêòèâó ðåäàêö³¿, 
äîïèñóâà÷³â ³ ÷èòà÷³â. Íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ìè ïðîéøëè 
ïðîöåäóðó ðîçäåðæàâëåííÿ 
³ âæå äâà ðîêè ïðàöþºìî ó 
íîâîìó ñòàòóñ³, ìåòà êîëåê-
òèâó çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ: 
³ íàäàë³ ðîáèòè âñå äëÿ òîãî, 
ùîá  íàøå âèäàííÿ áóëî 
ö³êàâèì äëÿ êîæíî¿ ðîäèíè, 
äëÿ âñ³õ æèòåë³â êðàþ. 

Ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî 
Áóäèíêó êóëüòóðè é ì³ñöåâ³ 
àìàòîðè ïîò³øèëè ãàðíîþ 
êîíöåðòíîþ ïðîãðàìîþ. 

Âîíè òàêîæ óïðîäîâæ òðèâà-
ëîãî ÷àñó º äðóçÿìè ãàçåòè, 
ãåðîÿìè íàøèõ ïóáë³êàö³é. 
Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí Êðàñ-
íîãðàäùèíè, çàñëóæåíèé 
ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óêðà¿-
íè, êîìïîçèòîð Âîëîäèìèð 
Âîëîùóê ïåðåä âèñòóïîì 
ïîêàçàâ ïîæîâêëó ñòîð³íêó 
ãàçåòè ç ïóáë³êàö³ºþ ïðî 
ìð³¿ òîä³ ùå ìîëîäîãî òàëà-
íîâèòîãî âèïóñêíèêà ÇÎØ 
¹ 1 ³ì. Î. ². Êîïèëåíêà. 

— Óñå, ïðî ùî ïèñàëà òîä³ 
ðàéîíêà, çáóëîñÿ, — ï³äòâåð-
äèâ Âîëîäèìèð Ìèêèòîâè÷. 

Ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Ë³ä³ºþ 
âîíè âèêîíàëè ïðåêðàñí³ àâ-
òîðñüê³ ï³ñí³. 

Çà íåçàáóòíþ àòìîñ-
ôåðó ñâÿòà ñïàñèá³ äèðåê-
òîðö³ ÐÁÊ Òåòÿí³ ×åðêàø³-
í³é, ªâãåí³þ Ìàëèìîíåíêó 
³ ªâãåí³þ Âîëêîâó, Àíòîí³í³ 
Ëèòâèí ³ Àëë³ Àñòàõîâ³é, 
àíñàìáëþ «×åðåøåíüêè» 
ç Ïîï³âêè (êåð³âíèê Ëþáîâ 
Êîëºñí³ê), òð³î «Íàä³ÿ» ³ç 
Ïîêðîâñüêîãî, òàíö³âíèêàì 
«Êîíôåò³» ³ Îëåêñ³ºâ³ Ìàò-
â³é÷óêó, þíèì òàíöþðèñòàì 
ÐÁÊ ï³ä êåð³âíèöòâîì Àííè 
ßðîøåíêî.  

×àñîïèñ âïåâíåíî ðîç-
ïî÷àâ ïåðøèé ð³ê äðóãîãî 
ñòîë³òòÿ. Óñå íàéö³êàâ³øå ùå 
ïîïåðåäó… 

Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ
Ïðîäîâæåííÿ — íà 6 ñ. 

Перший рік Перший рік 
другого століттядругого століття
У день професійного свята журналістів відбулися 
урочистості з нагоди ювілею районної газети.

Як оформити Як оформити 
дитину дитину 
в дошкільний в дошкільний 
навчальний навчальний 
заклад?заклад?
Коментар Коментар 
методиста місцевого методиста місцевого 
відділу освіти відділу освіти 
Оксани ВасиленкоОксани Василенко

3 с.

Комунальні Комунальні 
послуги: послуги: 
скільки і за що скільки і за що 
платимоплатимо
На запитання читачів На запитання читачів 
відповідає директор відповідає директор 
ЖРЕПу ЖРЕПу 
Олексій КрятовОлексій Крятов

4 с.

Попереду 
три вихідних 
Öüîãîð³÷ ïðàâîñëàâí³ 
â³äçíà÷àþòü Òð³éöþ 16 ÷åðâíÿ. 

Ñâÿòî íàçâàëè íà ÷åñòü Ñõîäæåííÿ 
Ñâÿòîãî Äóõà íà àïîñòîë³â, ÿêå ¿ì 
îá³öÿâ ²ñóñ Õðèñòîñ ïåðåä Âîçíå-
ñ³ííÿì íà íåáåñà. Òîìó öåé äåíü 
íàãàäóº ïðî òðè â³äîì³ ïðîÿâè 
Âñåâèøíüîãî — ó âèãëÿä³ Áîãà-Îòöÿ, 
Áîãà-Ñèíà ³ Áîãà-Ñâÿòîãî Äóõà.

Îòæå, íà Òð³éöþ óêðà¿íö³â ÷åêàº 
òðè âèõ³äíèõ ïîñï³ëü — 
15, 16 ³ 17 ÷åðâíÿ. 

У Краснограді відкрито У Краснограді відкрито 
інклюзивно-ресурсний інклюзивно-ресурсний 
центр для дітей центр для дітей 
з особливими з особливими 
освітніми потребамиосвітніми потребами

АНОНС АНОНС 
наступного наступного 
номераномера


