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Дистанційне
навчання:
виклик прийнято
3 с.

Рекомендована ціна —
7,00 грн

Самотній
і старий —
не значить
зайвий

Через сімдесят п’ять
років після перемоги

Як зробити,
щоб одинокі
довгожителі
не залишалися
забутими і нікому
не потрібними

Голова Красноградської районної державної адміністрації
Олександр Кайдаш 9 травня відвідав удома учасників бойових дій.
Він привітав їх зі святом квітами та вручив грошові винагороди.
Керівник району подякував ветеранам за мужність і героїзм, за те,
що у роки Другої світової захистили від ворога рідну землю.

Тяжкі, дітки,
заробітки

— Ïðèêðî, ùî êàðàíòèí íå äîçâîëèâ
â³äçíà÷èòè 75-ð³÷÷ÿ ïåðåìîãè ìàñøòàáíî, ÿê ³ ãîäèòüñÿ äëÿ òàêî¿ ³ñòîðè÷íî¿
äàòè. Àëå ðàäèé ìîæëèâîñò³ îñîáèñòî
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç æèòåëÿìè êðàþ, ÿê³
ïðîéøëè íåëåãêèìè âîºííèìè äîðîãàìè, òà çàñâ³ä÷èòè ¿ì øàíó ³ ïîâàãó,
— çàçíà÷èâ Îëåêñàíäð Êàéäàø.
Ä³äóñü î÷³ëüíèêà äåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
Ìèêîëà Ïåòðîâè÷ Ðÿá÷åíêî, áóâ íà â³éí³
â³ä ¿¿ ïî÷àòêó. Àáè ïîòðàïèòè íà ôðîíò,
ø³ñòíàäöÿòèð³÷íèé þíàê ïðèïèñàâ ñîá³
ê³ëüêà ðîê³â. Òðè÷³ ïîðàíåíèé, â³í ùîðàçó ïîâåðòàâñÿ ó ñòð³é. Âèçâîëÿâ Ì³íñüê.
Çà öå çãîäîì îòðèìàâ çâàííÿ ïî÷åñíîãî
ãðîìàäÿíèíà ñòîëèö³ Á³ëîðóñ³. Éîìó
ïîùàñòèëî çóñòð³òè ïåðåìîãó. Òà ðîêè
íå ïîæàë³ëè ñòàðîãî ñîëäàòà — Ìèêîëè
Ïåòðîâè÷à âæå íåìàº ñåðåä íàñ. Óò³ì
îíóê äáàéëèâî çáåð³ãàº áîéîâ³ íàãîðîäè
ôðîíòîâèêà. Òîæ Äåíü ïåðåìîãè íàïîâíåíèé äëÿ Îëåêñàíäðà Â³êòîðîâè÷à íå
ò³ëüêè ðàä³ñòþ, à é ñìóòêîì.
Âåòåðàíè ä³ëèëèñÿ ç ãîëîâîþ ÊÐÄÀ
ñïîãàäàìè ïðî ÷àñè âàæêèõ âèïðîáóâàíü. Á³éöåì Äðóãîãî Óêðà¿íñüêîãî
ôðîíòó áóâ ²âàí ²âàíîâè÷ ªìåëüÿíîâ ³ç
Ï³ùàíêè. Ñ³ìíàäöÿòèð³÷íèì ó 1944-ìó
îäÿãíóâ â³éñüêîâó ôîðìó ì³ñòÿíèí Ôåä³ð
Ìàêñèìîâè÷ ßêèìåíêî. Áîéîâèé øëÿõ
â³í çàâåðøèâ íà Äàëåêîìó Ñõîä³, äå áðàâ
ó÷àñòü ó ðîçãðîì³ ÿïîíñüêî¿ Êâàíòóíñüêî¿
àðì³¿. Ìàð³¿ Àíòîí³âí³ Äàâèäåíêî ç Ï³ùàíêè çàðàç äåâ’ÿíîñòî ñ³ì. Ïðèãàäóº,
ÿê ó ÷åðâí³ 1941-ãî ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó
ï³ñëÿ ðîáîòè, à òàì ¿¿ ÷åêàëà ïîâ³ñòêà ç
â³éñüêêîìàòó. Òîä³ íà â³éíó ³ç Êðàñíîãðàäà çàáðàëè ñîðîê ä³â÷àò. Ñëóæèëà
ðàäèñòêîþ â çåí³òí³é áàòàðå¿. Ó Áîëãàð³¿
çàê³í÷èëà Äðóãó ñâ³òîâó ì³ñòÿíêà Àíòîí³íà Ïðîêîï³âíà Ïàíô³ëîâà. Âîíà ðîäîì
³ç Äîáðåíüêè. Çåìëÿ÷êó ïðèçâàëè äî
â³éñüêà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåðøîãî êóðñó
ì³ñöåâîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó. Òàêîæ
áóëà ðàäèñòêîþ. Íà ôðîíò³ çóñòð³ëà ñâîº
êîõàííÿ. ²ç ÷îëîâ³êîì Ñåðã³ºì ²âàíîâè÷åì
âîíè ïðîæèëè äîâãå ùàñëèâå æèòòÿ. Ó
ïîâîºíí³ ðîêè æ³íêà âñå æ ñòàëà â÷èòåëüêîþ. Áóëà äèðåêòîðêîþ Íàòàëèíñüêî¿
øêîëè, ïðè í³é çáóäóâàëè íîâèé êîðïóñ
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ê³ëüêà ìèíóëèõ
ðîê³â Àíòîí³íà Ïðîêîï³âíà ïðèêóòà äî
ë³æêà. Íåþ îï³êóºòüñÿ äîíüêà Îëüãà Ñåðã³¿âíà, ÿêà é ðîçïîâ³ëà ãîñòåâ³ æèòòºâó
³ñòîð³þ ìàìè.
Âîÿêè íå çâèêëè ñêàðæèòèñÿ íà
æèòòÿ. Àëå íèí³ öèì ëþäÿì íåïðîñòî.
Ðîçâ’ÿçàííÿ äåÿêèõ îçâó÷åíèõ ïðîáëåì

6 с.

Відомі слова на новий
лад у життєвій історії
від кореспондентки
газети

10 с.

Підприємці
можуть
отримати
допомогу
на дітей
11 с.
_____ Абітурієнтові _____

Дати вступної
кампанії
зсунули
на місяць
ÌÎÍ íàçâàëî äàòè ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ

Îëåêñàíäð Êàéäàø òà ²âàí ªìåëüÿíîâ

Îëåêñàíäð Êàéäàø óçÿâ ï³ä îñîáèñòèé
êîíòðîëü.
— Óñ³ì çåìëÿêàì — ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é — óæå ïîíàä 90 ðîê³â. ¯õ ñòàº
äåäàë³ ìåíøå. Äîáðå, ùî ä³òè ï³êëóþòüñÿ ïðî áàòüê³â ³ ìàòåð³â, àëå ñóñï³ëüñòâî
òàêîæ íå ïîâèííå çàáóâàòè ïðî ñâî¿õ
ïîâàæíèõ ãðîìàäÿí, çàáåçïå÷óâàòè ¿ì

ã³äíèé ð³âåíü æèòòÿ, — íàãîëîñèâ î÷³ëüíèê ðàéîíó.
Îëåêñàíäð Êàéäàø ïîîá³öÿâ çðîáèòè âñå â³ä íüîãî íàëåæíå, àáè âåòåðàíè é äàë³ â³ä÷óâàëè òóðáîòó ïðî
ñåáå.
Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Àëãîðèòì ä³é ïðîâåäåííÿ òåñòóâàííÿ ìàº ùå çàòâåðäèòè äåðæàâíèé
ñàí³òàðíèé ë³êàð.
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ïëàíóº, ùî çîâí³øíº íåçàëåæíå
îö³íþâàííÿ òðèâàòèìå ³ç 25 ÷åðâíÿ
ïî 17 ëèïíÿ.
Àëãîðèòì ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ âðàõîâóº åï³äåì³îëîã³÷íó ñèòóàö³þ, ïðî öå
çàÿâèëà âèêîíóâà÷êà îáîâ’ÿçê³â ì³í³ñòðà îñâ³òè ³ íàóêè Ëþáîìèðà Ìàíäç³é
â åô³ð³ òåëåêàíàëó «Óêðà¿íà-24».
Óñ³ äàòè âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ 2020
ðîêó çñóíóëè íà ì³ñÿöü. Äëÿ àá³òóð³ºíò³â ðåºñòðàö³ÿ åëåêòðîííèõ êàá³íåò³â
ðîçïî÷íåòüñÿ 1 ñåðïíÿ, à ïðèéîì çàÿâ
òà äîêóìåíò³â â³äáóâàòèìåòüñÿ ç 13 äî
22 ñåðïíÿ (äëÿ òèõ, õòî âñòóïàº çà ðåçóëüòàòàìè ÇÍÎ) òà äî 16 ñåðïíÿ — äëÿ
âñòóïíèê³â, ÿê³ ñêëàäàòèìóòü ³ñïèòè â
çàêëàäàõ âèùî¿ îñâ³òè.
gazeta.ua
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