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Топонімічна 
комісія 
визначилася 
з новими 
назвами 
низки вулиць 
і провулків

Äåâ’ÿòíàäöÿòîãî âå-
ðåñíÿ ó ì³ñüêðàä³ â³äáóâñÿ 
óðî÷èñòèé ïðèéîì î÷³ëü-
íèö³ Êðàñíîãðàäà Ñâ³òëà-
íè Êðèâåíêî, ïðèóðî÷åíèé 
Äíþ ì³ñòà òà ÷åðãîâ³é 
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ éîãî 
â³ä íàöèçìó. Çàõ³ä ðîçïî-
÷àâñÿ âèêîíàííÿì Ã³ìíó 

ì³ñòà. Òåïåð â³í çâó÷èòü 
îñîáëèâî çâîðóøëèâî ³ 
ï³äíåñåíî. Õâèëèíîþ ìîâ-
÷àííÿ ïðèñóòí³ âøàíóâàëè 
ïàì’ÿòü òèõ, õòî çàãèíóâ 
ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ òà 
òèõ, õòî ñüîãîäí³ â³ääàâ 
ñâîº æèòòÿ, çàõèùàþ÷è 
íàøó êðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêèõ 

îêóïàíò³â. Çà ñëîâàìè 
Ñâ³òëàíè Êðèâåíêî, ó ö³é 
â³éí³ ìè âòðàòèëè äâàíà-
äöÿòü çåìëÿê³â-êðàñíî-
ãðàäö³â. Ìîëèìîñÿ çà íà-
øèõ â³éñüêîâèõ, àáè âîíè 
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó æè-
âèìè òà íåóøêîäæåíèìè. 
Ùîäíÿ á³éö³ ÇÑÓ íèùàòü 

âîðîãà íà âñ³õ ôðîíòàõ. ² 
ñàìå çàâäÿêè ¿ì ìè ìàºìî 
ìîæëèâ³ñòü æèòè, ïðàöþ-
âàòè é îñü òàê ç³áðàòèñÿ 
ðàçîì ó ö³é çàë³.  

Ó ñâî¿é ïðîìîâ³ ì³ñü-
êèé ãîëîâà çàçíà÷èëà, ùî 
ç ïåðøèõ äí³â â³éíè êðàñ-
íîãðàäñüêà ãðîìàäà âè-

ñòóïèëà ì³öíèì ôðîíòîì 
ó áîðîòüá³ ç àãðåñîðîì. 
Ïîäÿêóâàëà êîæíîìó çà 
äîáð³  ñïðàâè, ìóæí³ñòü ³ 
ïàòð³îòèçì. 

— Ñüîãîäí³ êðàñíî-
ãðàäö³ çãóðòîâàí³, ÿê í³êî-
ëè, — íàãîëîñèëà Ñâ³òëàíà 
Êðèâåíêî. — ß âïåâíåíà, 
ùî ò³ëüêè çàâäÿêè íàø³é 
ºäíîñò³ æèòòºä³ÿëüí³ñòü 
ì³ñòà çíàõîäèòüñÿ íà íà-
ëåæíîìó ð³âí³. Ìè ïðè-
õèñòèëè ìàéæå 10 òèñÿ÷ 
âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â. 
Âíåñîê êîæíîãî ó ñï³ëü-
íó ïåðåìîãó íåîö³íåí-
íèé. Íàâ³òü ä³òè çáèðàþòü 
êîøòè íà ÇÑÓ, ïðîäàþ÷è 
âèãîòîâëåí³ âëàñíîðó÷ 
îáåðåãè, âëàøòîâóþ÷è 
áëîêïîñòè. Òîìó íàéãî-
ëîâí³øå â ì³ñò³ — öå éîãî 
òàëàíîâèò³, ãîñòèíí³, ùèð³ 

ìåøêàíö³. Áàæàþ âñ³ì 
çäîðîâ’ÿ, ñ³ìåéíîãî çà-
òèøêó, áëàãîïîëó÷÷ÿ, ÿê-
íàéøâèäøî¿ Ïåðåìîãè ³ 
ìèðíîãî íåáà.    

Äî öèõ ïðèâ³òàíü â³ä 
³ìåí³ çàõèñíèê³â äîëó÷è-
ëèñÿ çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà ðàéîííîãî òåðèòî-
ð³àëüíîãî öåíòðó êîìï-
ëåêòóâàííÿ òà ñîö³àëüíî¿ 
ï³äòðèìêè êàï³òàí Îëåê-
ñàíäð ²âàí÷åíêî òà çà-
ñòóïíèê êîìàíäèðà Êðàñ-
íîãðàäñüêîãî áàòàëüéîíó 
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Êîñ-
òÿíòèí Ëèñàê. Â³éñüêîâ³ 
çàêëèêàëè çðîáèòè âñå 
äëÿ íàøî¿ Ïåðåìîãè, ùîá 
Êðàñíîãðàä ïðîöâ³òàâ ï³ä 
ÿñíèì ³ ÷èñòèì íåáîì 
ìèðíî¿ Óêðà¿íè. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

З незламною вірою 
у нашу Перемогу
Уперше після Другої світової війни Красноград відзначає свій день на-
родження в умовах воєнного стану. Понад двісті днів триває повномасш-
табна війна росії з Україною. І жителі міста зустрічають його по-різному 
— хто на передовій, а хто в тилу. Однак кожен намагається бути корисним 
Батьківщині. Зусиллями ЗСУ, сил ТрО, військової адміністрації та міської 
ради ситуація в населеному пункті стабільна і контрольована. Водночас 
красноградці щоденно демонструють неабияку згуртованість і сумлінну 
працю на благо громади і всієї України. Ба більше, вони палко люблять 
своє місто й намагаються робити все можливе задля нашої Перемоги. 
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