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ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ-2020

2 с.

Програму Програму 
підтримки підтримки 
прийняли, прийняли, 
тарифи тарифи 
на тепло на тепло 
підвищилипідвищили

Коли у Петрівці Коли у Петрівці 
розберуть розберуть 
«басейн»?«басейн»?
Селяни побоюються, Селяни побоюються, 
що занедбаний недобуд що занедбаний недобуд 
может стати місцем может стати місцем 
трагедіїтрагедії

3 с.

Деталі — на 12 с.

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Оголошуємо розіграш 

призів для річних перед-
платників газети на 2020 
рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші необ-
хідні для вашого комфорт-
ного життя речі чекають 
на вас.

Íàïåðåäîäí³ Ïîêðîâè Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ äðóãèé ð³ê 
ïîñï³ëü Ìàðòèí³âñüêà ñ³ëüñüêà 
ðàäà â³äçíà÷èëà äåíü íàðîä-
æåííÿ ñâî¿õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. 
²ç Äîáðåíüêè, Âîçíåñåíñüêîãî, 
Ãàäÿ÷îãî, Êàì’ÿíêè, Â³ëüõîâî-
ãî Ðîãó äî Áóäèíêó êóëüòóðè 
â öåíòð³ Ìàðòèí³âêè ëþäåé 
çâîçèëè àâòîáóñîì áàçîâîãî 
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà — ÒÎÂ 
«ÀÔ «Ï³ñ÷àíñüêà». Áàãàòî õòî 
éøîâ ï³øêè, äåÿê³ ðîäèíè ïðè-
¿çäèëè àâò³âêàìè. Íà ìàéäàí³ 
ïåðåä êëóáîì îðãàí³çóâàëè ³ì-
ïðîâ³çîâàíó ñöåíó, ïðèêðàñèëè 
¿¿ â³òàëüíèì áàíåðîì, êîëàæåì 
³ç ôîòîãðàô³é, ãåíåàëîã³÷íèìè 
äåðåâàìè íàéñòàð³øèõ ðîä³â 
Êàïòàí³â òà Áîãà÷àíñüêèõ. 
Íåïîäàë³ê îáëàøòóâàëè ôî-
òîçîíè, ðîçòàøóâàëè òîð-
ãîâåëüí³ ðÿäè. Íà â³äêðèòèõ 
ñòîëàõ âëàñí³ êóë³íàðí³ øå-
äåâðè ïðîïîíóâàëè ä³òè òà 
â÷èòåë³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
êîìïëåêñó. Âèðó÷åí³ êîøòè 
ï³äóòü íà ïîòðåáè êëàñ³â. Àê-
òèâíî ÿðìàðêóâàëî é äîðîñëå 
íàñåëåííÿ. Ïðèì³ðîì, Íàä³ÿ 
Âåðìåí ³ç äîíüêîþ Ëºðîþ 
íàïåêëè ò³ñòå÷îê, á³ñêâ³ò³â, 
ðîãàëèê³â, êåêñèê³â, ìëèíö³â, à 
òàêîæ áàãàòî ïèðîã³â ç ð³çíîþ 
íà÷èíêîþ. Ïðîäàâàëè ëàñîù³ 
çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. À îñü 
¿õí³ ñóñ³äè — ²ãîð Ãîëóá, Ãåííà-
ä³é Òàðàí ³ Ãàëèíà Ìåäâåäºâà 
áåçêîøòîâíî ïðèãîùàëè óñ³õ 
îõî÷èõ ãðå÷àíîþ êàøåþ. Êî-
ðåñïîíäåíòö³ «Â³ñòåé…» õëîïö³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî çàõîò³ëè çðîáè-

òè ïðèºìíå çåìëÿêàì. Óò³ì, 
³ ñàì³ â³ä öüîãî îòðèìóâàëè 
çàäîâîëåííÿ, âáðàâøèñü äî 
òîãî æ ó âèøèâàíêè. 

Òóò ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêà-
ëè Äíÿ ñåëà. «Óë³òêó ð³äêî 
ñï³ëêóºìîñÿ, õî÷à é æèâåìî 
íåïîäàë³ê îäíå â³ä îäíîãî, 
— ãîâîðèòü Êàòåðèíà ²âà-
í³âíà. — Ãàðÿ÷î¿ ïîðè ðîêó 
â³äïî÷èâàòè í³êîëè. Òåïåð 
îõî÷å çáèðàºìîñÿ ãóðòîì, 
àáè âåñåëî ïðîâåñòè ÷àñ, ïî-
áà÷èòèñÿ ç³ ñòàðèìè äðóçÿìè, 
çãàäàòè ö³êàâ³ ³ñòîð³¿». 

À îñü ³ñòîð³ÿ ñ³ë ö³º¿ ãðî-
ìàäè ñëàâíà ³ äîâãà. Çà 
ñëîâàìè âåäó÷èõ ä³éñòâà, çà-
ñíîâàí³ âîíè âñåðåäèí³ XVIII 
ñòîë³òòÿ íà ï³âí³÷íèõ îêðà¿íàõ 
Äèêîãî ïîëÿ. Ðàçîì ïåðåæè-
ëè ðåôîðìè ³ ðåâîëþö³¿, ãî-
ëîäîìîðè ³ ðîêè âèçâîëüíî¿ 
áîðîòüáè. Áàãàòî ïàì’ÿòà-
þòü ñòàðîæèëè. ¯õ ïåðøèìè 
â³íøóâàëè íà óðî÷èñòîñòÿõ. 
Öå 95-ð³÷íà æèòåëüêà Ãàäÿ-
÷îãî Ñåêëåòà Îëåêñàíäð³âíà 
Ïðîòîïîïîâà, 89-ð³÷í³ Â³êòîð 
²âàíîâè÷ Ëüîâ³í òà Ìàð³ÿ Âà-
ñèë³âíà Õàðèòîíåíêî.

Î÷åâèäö³ é íèí³ äîáðå 
ïàì’ÿòàþòü ïîä³¿ Äðóãî¿ ñâ³-
òîâî¿ â³éíè. Ïîäâèã çåìëÿê³â 
³ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ïå-
ðåäàºòüñÿ ð³êîþ íåçàáóòòÿ é 
âäÿ÷íîñò³. Òîæ ñüîãîäí³ ìàð-
òèí³âö³ âøàíóâàëè õâèëèíîþ 
ìîâ÷àííÿ òèõ, õòî â³ääàâ æèò-
òÿ çà ìèðíå íåáî é ùàñëèâ³ 
äèòÿ÷³ ïîñì³øêè êðàÿí.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Відчуття 
єдиної 
родини
Приємні сюрпризи чекали мартинівців на 
Дні села. Бабусі Галині вручили новенький 
велосипед — обіцяний подарунок 
від голови обласної ради Сергія Чернова. 
На весільний рушник привселюдно стало 
подружжя, котре уже сорок шість років 
піклується одне про одного, має трьох 
дітей, чотирьох онуків та двох правнуків 
(і таке буває!). А ще односельці тішили 
одне одного власноруч зготованими 
смаколиками.

²âàí ³ Òåòÿíà Ñàìîçâîíè 55 ðîê³â ðàçîì

Êàøà â³ä îäíîñåëüö³â íå ëèøå ñìà÷íà, à é áåçêîøòîâíà

Наталинці Наталинці 
готові до зимиготові до зими
Заклади соціальної Заклади соціальної 
сфери в об’єднаній сфери в об’єднаній 
громаді вчасно громаді вчасно 
відремонтували відремонтували 
та утеплилита утеплили

5 с.

Брати наші Брати наші 
меншіменші
Добірка матеріалів Добірка матеріалів 
про те, що любов про те, що любов 
до живої природи до живої природи 
може бути і корисною, може бути і корисною, 
і приємною і приємною 

10 с.

Âåëîñèïåä â³ä Ñåðã³ÿ ×åðíîâà 
Ìàêñèì Êîë³íüêî âðó÷èâ Ãàëèí³ 
Ãëóùåíêî


