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Рекомендована ціна — 
8,00 грн

2 с.

Чому дітиЧому діти
недоїдаютьнедоїдають
у міських у міських 
садочкахсадочках
Батьки Батьки 
дошкільнятдошкільнят
звернулися звернулися 
до редакції до редакції 
зі скаргоюзі скаргою

5 с.

Новий паркНовий парк
стане стане 
окрасоюокрасою
ПетрівкиПетрівки
Жителі  роблять Жителі  роблять 
усе для того, усе для того, 
щоб змінити облікщоб змінити облік
населеного пунктунаселеного пункту
на кращена краще

6 с.6 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

Допоможуть Допоможуть 
красноградськікрасноградські
лікарілікарі
За багатьма За багатьма 
хірургічними хірургічними 
послугами послугами 
не варто їздити не варто їздити 
в інші містав інші міста

У кожного часу
свої герої
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Âîëîäèìèð Ò³òîâ (íà ïåðåäíüîìó ïëàí³) ñåðåä ïîáðàòèì³â

Історію країни 
завжди творили 
відчайдушні 
сміливці. Це про 
них написав поет 
Сергій Мартинюк: 
«…і мовчки сотня 
непокорених 
героїв відходила 
у чисті небеса, 
і погляди знеси-
лених мільйонів 
дивились вслід 
братам, батькам, 
синам…»
За небесними 
ангелами боліли 
серця рідних, це 
були непомірно 
важкі втрати для 
держави.
Але без них ми б 
не мали перемог, 
а може, і неза-
лежної України. 
Ще є серед нас ті, хто 

пам ’ятає жахіття Другої 
світової. Але час невбла-
ганний, і з роками усе мен-
ше живих свідків кровавої 
війни двадцять першого 
століття.  Та подвиги дідів 
і прадідів не забувають їхні 
діти, онуки, правнуки… Не-
дарма у травні багато лю-
дей приходять на Братські 
могили у Краснограді, до 
пам’ятників воїнам-визво-
лителям у селах району. Їх 
кличе вдячність старшому 
поколінню за переможну 
весну 1945-го.
Насправді є кілька дат, 

коли ми згадуємо людей, які 
в різні роки виконували свій 
військовий обов’язок, ішли 
за покликом серця на захист 
Батьківщини, допомагали ін-
шим народам у їхній боротьбі 
за свободу… Можна по-різно-
му ставитися до минулих по-
дій. Та ніхто не знає, що було 
б, якби… Не має історія умов-
ного способу. І такі поняття, 

як мужність, самовідданість, 
вірність — поза часом.
Володимир Тітов — учас-

ник бойових дій на території 
іншої держави. Це була мо-
лодість, віра в ідеали тоді 
ще великої країни, справжня 
солдатська дружба, рішу-
чість і відвага. Багато років 
уже в незалежній Україні 
Володимир Олексійович є 
активістом козацького руху. 
Чимало добрих ініціатив 
було реалізовано нащадками 
дніпровських козаків. Вони 
долучалися до проведен-
ня патріотичних заходів, 
загальних районних свят, 
облаштування територій, 
зокрема й навколо Бєльов-
ської фортеці. Ветеран живе 
з вірою в серці: у краще май-
бутнє України, у збереження 
національних традицій, у 
мир, як найвищу цінність.
Не забувають співвіт-

чизники і про героїв-чор-
нобильців. Коли трапилася 
трагедія на ЧАЕС, багато 

з них стали на захист Віт-
чизни і кожного з нас від 
наслідків техногенної ката-
строфи.
А  цими  вихідними  — 

День Героїв Небесної Сот-
ні. Євро майдан увійшов в 
історію України як символ 
і взірець жертовності, пат-
ріотизму та героїзму. Він 
укотре підтвердив те, що у 
найкритичніші та найваж-
ливіші періоди нашої історії 
знайдуться герої, ладні по-
жертвувати власним життям 
заради майбутнього України 
як незалежної демократич-
ної держави. Саме на 20 лю-
того припадає пік розстрілів 
Героїв Небесної Сотні у 
центрі Києва. Цього дня у 
середмісті столиці загину-
ло та отримало смертельні 
поранення близько 50 осіб.
Героями Небесної Сотні 

стали люди, різні за віком, 
статтю, освітою, з багатьох 
куточків України та з-за кор-
дону. Серед них були успішні 

підприємці й пенсіонери. 
Найстаршому — Іванові На-
конечному — виповнилося 
82 роки, а наймолодшому — 
Назарієві Войтовичу — лише 
сімнадцять. 
Гідність, хоробрість, єд-

ність, честь — головні  наші 
цінності після тих подій. 
Саме ці якості демонструють 
захисники на Сході. Шість 
років вони тримають кор-
дон і не дають поширитися 
полум’ю війни далі, углиб 
держави. 
Можливо, потрібен час 

для того, щоб осягнути зна-
чення цих подій новітньої 
історії для України. Ймовірно, 
що майбутньому покоління 
це вдасться краще, ніж нам, 
сьогоднішнім. 
Але маємо зробити все, 

щоб уберегти своїх дітей і 
внуків від важких випробу-
вань і збройних протистоянь. 
Хай усі їхні подвиги будуть 
мирними.

Надія ЛЯХОВА

Приємний 

сюрприз 

на Стрітення 
Ìîðîçíà í³÷ íàïåðåäîäí³ 
âåëèêîãî ïðàâîñëàâíîãî ñâÿòà 
äëÿ îäí³º¿ ç áðèãàä 
Êðàñíîãðàäñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
êîìóíàëüíîãî íåïðèáóòêîâîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Öåíòð åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô» 
âèäàëàñÿ ³ íàïðóæåíîþ, 
³ ïðèºìíîþ âîäíî÷àñ.

Íà ãîäèííèêó áóëî 00.34, êîëè íà 
øâèäêó íàä³éøîâ âèêëèê ³ç ñåëèùà 
Êóìè. Òàì ó âàã³òíî¿ æ³íêè ïî÷àëè-
ñÿ ïåðåéìè. Äî íå¿ ïî¿õàëè âîä³é 
Âàäèì Æîâíèöüêèé ³ ôåëüäøåðêà 
Ñâ³òëàíà Ãóáåíêî. Ïîðîä³ëëþ çàáðà-
ëè. Êàðåòà ïîïðÿìóâàëà äî ðàéîííî¿ 
ë³êàðí³. Òà ïîëîãè âèÿâèëèñÿ íàäòî 
ñòð³ìêèìè. Òîæ äèòèí³ ç’ÿâèòèñÿ íà 
ñâ³ò äîïîìàãàëà ôàõ³â÷èíÿ øâèäêî¿ 
áåçïîñåðåäíüî ó ìåäè÷íîìó â³äñ³êó 
ñïåöòðàíñïîðòó.

Óñå çàê³í÷èëîñÿ äîáðå. Âæå î 01.07 
íî÷³ ä³â÷èíêà ïåðøèì êðèêîì ïîâ³äî-
ìèëà ñâ³òîâ³ ïðî ñâîþ ïîÿâó. Íåìîâëÿ 
âàãîþ 3 êã 150 ã ³ ùàñ ëèâó ìàòóñþ ïðà-
ö³âíèêè ñëóæáè 103 ïåðåäàëè ÷åðãîâ³é 
çì³í³ ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ.

Õàé ðîñòå çäîðîâîþ íàøà ìàëåíü-
êà çåìëÿ÷êà. À ìåäèêàì — ïîäÿêà çà 
ïðîôåñ³éíó ðîáîòó.


