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Ловися, рибко, велика й маленька

9.05.2014 ð.

Площа слави

  М`ясокомбінат закупо�
вує коні, корови, бички,
телиці. Виїзд терміново,
цілодобово, дорізи.
 Тел. 093�714�08�01, 098�
746�21�33.

День довшає
  Завтра, в суботу, 10 травня, сонце зійде о 5 год. 18 хв., а зайде
о 20 год. 32 хв. Тривалість дня становитиме 15 год. 14 хв.

Дати
10 травня � Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертоні�
єю. Міжнародний день астрономії.
11 травня � День матері в Україні.
12 травня � Всесвітній день медичних сестер.
15 травня � Міжнародний день сім`ї. Міжнародний день захисту
клімату.

День янгола
  10 � Семена, Степана, Івана. 11 � Віталія, Кирила,
Максима. 12 � Артема, Василя, Івана. 13 � Ігнатія, Мак�
сима, Микити, Якова. 14 � Герасима, Ігната (Гната),
Макара, Тамари. 15 � Бориса, Гліба, Давида, Зої, Ми�
хайла, Романа. 16 � Петра, Тимофія, Феодосія.

Ростіть здорові
  За минулий тиждень у Драбівському пологово�
му відділенні райлікарні народилося  3  немов�
ляти: 2  хлопчики і 1 дівчинка. Вони поповнили
сім`ї із с. Кононівка, Ковалівка та Михайлівка.

Хай малята ростуть здоровими та щасливими на радість їхнім
батькам.

Перевірте прикмети
У травні дощить  � буде пшениця.
Сійте розсаду до Єгора � буде капусти доволі.
У травні дощі в полі � у серпні хліб у коморі.

Історія речей
    Лінійка
  Лінійка � найпростіший вимірювальний інструмент, який являє
собою пластину, у якій як мінімум одна з сторін пряма. Зазвичай
лінійка має нанесені поділки, кратні одиниці вимірювання дов�
жини (сантиметр, дюйм), що використовуються для вимірюван�
ня відстаней. Лінійками (гладкими обструганими дощечками) ко�
ристувалися ще стародавні єгиптяни при будівництві своїх піра�
мід. При розкопках Помпеї археологи знаходили обстругані до�
щечки, за допомогою яких античні архітектори виконували свої
креслення. В Середньовіччі німецькі монахи для розмітки ліній
на аркушах пергаменту користувались тонкими свинцевими плас�
тинками. З 1792 року за рішенням Паризької академії наук за
одиницю довжини був прийнятий метр. Так з'явилися лінійки з
діленнями. Не кожне дерево брали для виготовлення лінійки,
використовувалась в основному груша. Сучасні лінійки виготов�
ляються не тільки з дерева, а й з пластмаси і сталі.

Мудрість народна
Якби ковбасі крила, то кращої птиці на світі не було б.
"А я вже перехватив".� "Як?". � "Та з'їв окраєць хліба, та дві
паляниці, та два решета гнилиць".
Допався, як віл до браги.

Смачного
  Ковбаски рибні в соусі
  Філе риби промивають, нарізують невеличкими шматочками,
пропускають через м'ясорубку разом з цибулею та шпиком.
Солять, перчать. Добре все перемішують. Формують ковбаски,
обкачують їх у мелених сухарях і смажать у великій кількості
жиру. Після цього ковбаски кладуть у каструлю або сотейник,
заливають сметанним соусом з томатом і цибулею, ставлять у
духовку й тушкують до готовності.
  На 450 г риби � 80 г шпику, цибулина, столова ложка сухарів,
перець, сіль за смаком, олія.

 Ідуть два п'яні чоловіки нічним селом. Один каже:
 � Куме, гайда до мене! Ще вип'ємо, сала мого скуштуєте!
 � Та ні, куме, не можу!
 � Та чого ж тут не могти? Ходімо!
 � Не можу, куме, я йти до вас додому! Розумієте… Я з вашою
жінкою сплю…
 Тут обидва зупиняються і другий каже:
 � Тю! Та я з нею кожну ніч сплю, то що мені додому не прихо�
дити?

  Українське село. Ніч. За столом сидять 4 чоловіки, на столі
3 порожні пляшки й одна � наполовину. Сидять вони 5 хви�
лин, 10, 15, 20…. Раптом десь у далечині загавкав пес.
 � Ну, мабуть за Шарика!

  * * *

 Директор СТОВ "Агрофірма "Колос",
депутат районної ради Микола Олек�
сандрович Борисенко щиро вітає
всіх працівників товариства, пайовиків,
жителів села Вершина Згарська з
Днем Перемоги. Ми пам`ятаємо про
тих, хто не шкодуючи власного життя,
захищав рідну землю, наше сьогоден�
ня, тож прийміть найтепліші побажан�
ня міцного здоров`я, затишку, благополуччя. Мирного не�
ба вам та вашим родинам!

Гумор

  Не судилось
Ворожила на вокзалі
Аза милій Аллі:
& Повстрічаєш ти брюнета,
Житимеш у парі.

Видно з карт, що при бубновім
Будеш інтересі,
Роз ї̀зжатимеш із ним
В білім "Мерседесі".

Буде він тебе кохати
До кончини віку.
& Добре все це, & як сказати
Об цім чоловіку?

  М.Опанасенко, с.Лев�
ченкове.

Ліки навколо нас

                 Горіх волоський
Походить із Балкан, Малої та Середньої Азії. Збирають зелені нестиглі плоди і молоді листки,
відщипуючи їх від центрального черешка. Сушать швидко, на горищах, бо легко чорніють і
псуються. Застосовують при авітамінозах; як засіб, що в'яже та очищує кров при лишаях та
висипах на шкірі; при нерегулярних менструаціях; як глистогінний засіб. На 1 склянку окропу
беруть 1 ст. ложку порізаних листків і настоюють 10 хв. П'ють по 1 склянці двічі�тричі на день:
при цинзі, цукровому діабеті, як засіб проти круглих глистів і при шкірних хворобах. Дубильні та
інші речовини, що є в горісі, діють при катарах шлунка і кишок.
  Відваром (5 г листків у 1 склянці води) полощуть горло при ангінах і застосовують для примо�
чок, як бактерицидний засіб, при лікуванні туберкульозу шкіри, вовчанки, лишаю золотушного,
стрептококових та стафілококових уражень шкіри.
  Відвар із листків волоського горіха (пригорща на 3 л води) додають до ванн дітям, хворим на
золотуху та рахіт. Відваром можна мити голову, щоб надати волоссю темнішого кольору. Свіжі
листки відлякують комах.

Лікуємося без ліків
   Їсти печену картоплю в шкірці
рекомендується при порушеннях
ритму серця. Для лікування вжи�
вати картоплю, вирощену без
застосування хімічних добрив.
  Народна медицина радить лю�
дям із хворим серцем, гіпертоні�
кам їсти багато вареної картоп�
лі "в мундирі", теплої й очище�
ної тільки перед самим вживан�
ням.
  Свіжі плоди інжиру, їх настій чи
відвар на молоці вживають для лікування серцевих і тромбо�
емболічних захворювань.
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      Ç  ñâÿòîì Âåëèêî¿ Ïåðåìîãè âàñ!

   Зі щирою вдячністю ми  вітаємо вас із 69�ою річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
   69 років відділяє нас від тієї незабутньої весни 1945 року, коли наші діди та батьки у жорстокій битві вирвали долю нашої
землі з пазурів фашистів. 69 років поспіль людство низько схиляє голову перед тими, хто поклав на вівтар Великої Перемоги

свої життя та здоров'я. Понад вісім мільйонів українців не повернулися до своїх
домівок з війни.
    З кожним роком пам'ять про титанічну битву нашого народу стає для нас ще
важливішою. Усе менше ветеранів Великої Вітчизняної війни залишаються з нами і
все величнішим постає перед нами їхній подвиг. 9 травня � день Великої Перемоги �
ніколи не стане звичайним днем. Ми завжди будемо вдячні ветеранам за чисте небо
над Україною, за нашу можливість народжувати і виховувати дітей у мирі та любові.
   Вітаємо зі святом Перемоги і дітей війни, які стали свідками жахливих кровопролит�
них подій, а у післявоєнні роки відбудовували зруйновану країну.
   У цей весняний, радісний і водночас сумний день, ми щиро бажаємо вам здо�
ров'я, добра й благополуччя. Нехай у ваших домівках завжди панують мир, спо�
кій та достаток.

Шановні ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни та діти війни!

 С.В.Поволоцький,
голова районної

 державної адміністрації.

 В.Г.Крокосенко,
 голова районної
 ради ветеранів.

 В.Д.Дзега,
 голова

  районної ради.

          Шановні  драбів'яни !
У  час весняного буйноцвіття ми  від�
значаємо День Перемоги над німець�
ко�фашистськими загарбниками. Це
свято  символізує мужність, патріо�
тизм, відданість ідеалам свободи,

готовність до самопожертвування
мільйонів наших співвітчизників
в ім'я визволення всього людс�
тва , матері�України від чужо�
земних поневолювачів.
  Ми завжди пам'ятатимемо ці�
ну, яку заплатили наші батьки і

діди,брати і сестри  за мир і незалежність. Низький уклін і
шана ветеранам.  Будьмо гідними  подвигів героїв  і всіх
тих, хто на своїх плечах виніс тягар лихоліття. Гуртуймося
і єднаймося , любімо й шануймо свою українську  Вітчизну,
ставаймо на її захист у час скрути.
  Вітаючи вас із Днем Перемоги, зичу всім довголіття, здо�
ров'я, мирного неба, родинного затишку, світлих і радіс�
них днів.
   З повагою Володимир Зубик, народний депутат
України.

  Солдати

Солдати, солдати, солдати,
Це ви захищали Вітчизну,
Як свою найріднішу матір,
Од ворога злого, фашиста.

Це ви у смертоноснім герці,
В атаку йшли завжди перші.
Перешкоди грізні долали,
Але духом, духом не впали.

За вами прийшла Перемога
І червоний стяг на чолі,
Позаду фронтові дороги
І бої, бої не малі…

Ордени на грудях, медалі,
Горда звитяга бойова.
І хоч минуло літ чимало,
Але пам`ять про вас жива.
Солдати, солдати…
  В.Кирильчатенко,
с.Митлашівка.

Шановні
драбів`яни,

дорогі
ветерани!

   Запрошуємо вас взя�
ти участь у заходах,
присвячених 69�річниці
з дня Великої Перемо�
ги, які відбудуться 9
травня.
  Початок о 10 годині. У
програмі свята � мітинг
на Площі Слави, покла�
дання квітів до Меморі�
алу, Братської могили
та Алеї Героїв, панахи�
да і святковий концерт.

  Дев`ять уродженців нашого краю за роки війни стали Героями Радянського Союзу, один�двічі. Це П.Гнучий,
В.Жагала, М.Загородський, М.Ластовський, В.Романюк, С.Куниця, Т.Солопенко, І.Удод, І.Степаненко (двічі).
В.Лисак та П.Кальонов � кавалери ордена Слави трьох ступенів. Учасники традиційного автопробігу "Уклін
тобі, земля Героїв" (на фото) цими днями побували в селах, де народилися Герої і разом з земляками вшану�
вали їх пам`ять.

Уклін тобі, земля Героїв!
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   Передмовою до книги є вступне
слово голови Черкаської обласної
організації Національної спілки кра�
єзнавців України, професора Чер�
каського національного університе�
ту імені Богдана Хмельницького
Василя Мельниченка, який дуже ви�
соко оцінює, за його висловом "
книгу правди і людської пам`яті",
яку написав Іван Сергійович Горо�
динець. Ось як характеризує нео�
ціненну працю самовідданого дос�
лідника історії свого рідного села
Безпальче, справжнього його пат�

До 70&річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні

   Пам`ять не згасне
   Âèéøëà ç äðóêó êíèãà íàøîãî çåìëÿêà, êðàºçíàâöÿ ç ñ.Áåçïàëü÷å
²âàíà Ñåðã³éîâè÷à Ãîðîäèíöÿ "Ïàì`ÿòü íå çãàñíå" ïðî ñåëî Áåçïàëü÷å
íà ×åðêàùèí³ â ïåð³îä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 1939-1945 ðîê³â. ("Âåð-
òèêàëü", âèäàâåöü Êàíäè÷ Ñ.Ã., ì.×åðêàñè, 2014 ð., 480 ñòîð³íîê).
   Öå äîñèòü äîáðîòíî îôîðìëåíå íàóêîâî-ïóáë³öèñòè÷íå âèäàííÿ íàê-
ëàäîì 500 ïðèì³ðíèê³â.

ріота вчений: "Пропрацювавши не
одне десятиліття на педагогічній
ниві, Іван Сергійович, як ніхто інший,
розуміє важливість вивчення і доне�
сення до нинішніх і прийдешніх по�
колінь знань про минуле кожного ку�
точка рідного краю, де переплели�
ся героїчні і трагічні сторінки нашої
історії. Найбільший інтерес у нього
викликає невичерпна тема Великої
Вітчизняної війни 1941�1945 рр. і
участі в ній земляків. Головною спра�
вою усього його життя став пошук
відомостей про односельчан, які, ще
з початку Другої світової, а потім Ве�
ликої Вітчизняної воєн брали участь
у бойових діях.
   Майже півстолітня кропітка дос�
лідницька праця І. С. Городинця в
архівах, музеях та бібліотеках за�
вершилася виданням книги з про�
мовистою назвою із сіл нашого
краю � Безпальчого, показана ней�
мовірно складна історія усього ук�
раїнського селянства періоду війни.
В центрі уваги книги � прості, зви�
чайні люди, які витримали найтяж�
чі випробування воєнного лихоліт�
тя і, на жаль, в більшості випадків
залишились "поза кадром" офіцій�
ної ідеології.
  У пропонованій читачам книзі вмі�
щені ретельно підібрані автором
документи, у яких відбита доля і жит�

тєвий шлях жителів села Безпаль�
че � фотографії, довідки, нагородні
документи, фрагменти листів та ін�
ші безцінні реліквії, в яких зафіксо�
вані сторінки біографії односельчан
воєнного часу. Безцінними є зібра�
ні І. С. Городинцем свідчення лю�
дей, які жили у ті буремні роки � во�
їнів Червоної Армії, партизанів і під�
пільників, "остарбайтерів" і в'язнів
нацистських концтаборів, тих, хто
перебував на тимчасово окупова�
ній території. Саме така, не підіг�
нана під ідеологічні штампи, інфор�
мація із уст очевидців і учасників по�
дій допомагає нам відтворювати
правдиву і багатовимірну картину
такого драматичного і масштабно�
го дійства як війна".
  Читачі дізнаються з вступної час�
тини, що автор присвятив книзі 49
років свого життя. Це безперервна
праця, яка тривала і вдень, і вночі,
без відпусток і вихідних. Автор роз�
криває перед читачами потаємне :
чому виник задум зібрати матеріа�
ли про земляків�ветеранів війни? "Я
пережив  два роки фашистської оку�
пації, воював в останні місяці війни
і знаю ціну людського життя на
фронті. Працюючи секретарем сіль�
ської Ради, я щоденно спілкувався
з ветеранами війни, солдатськими
вдовами, сім'ями фронтовиків, пе�

реймався їх болями й потреба�
ми. Саме в цей період я глибоко
усвідомив, скільки горя й страж�
дань переніс наш народ в період
війни. Це ріки людської крові, мо�
ря людських сліз... Це героїчна
боротьба і, одночасно, тяжка
праця воїна � безперервно рити
окопи, траншеї, землянки, укрит�
тя для бойової техніки... Хочеш
жити � заривайся у землю... Це
мільйони смертей. Люди гинули
в повному розквіті сил, а багато
з них ще зовсім юних, які не встиг�
ли намилуватися нічними зорями,
послухати спів солов'я, не відчу�
ли на своїх вустах ніжного діво�
чого поцілунку...
  І я твердо вирішив присвятити
своє життя збору матеріалів і увіч�
ненню пам'яті ветеранів війни.
Вони цього заслужили своїм жит�
тям і кров`ю".
  Близько 500 безпальчівців воюва�
ли з фашизмом, майже половині з
них не судилося повернутися до рід�
ного села. Тепер їх прізвища вкар�
бовані в рядки і сторінки нововида�
ної книги. Безсумнівно, що безпаль�
чівці передаватимуть її, як сімейну
реліквію від роду до роду. Книга є
вічним пам`ятником тим землякам,
які відстоювали мирне життя і свою
землю. Це видання унікальне, воно
охоплює значний відлік часу, вміщує
персональні списки, біографічні до�
відки та фотографії жителів Без�
пальчого, які були учасниками всіх
визначних подій кінця ХІХ�ХХ сто�
літь, починаючи з російсько�турець�
кої війни 1877�1878 р.р., російсько�
японської війни 1904�1905 р.р., пер�
шої світової і громадянської воєн і
завершуючи списками односельців,
які загинули під час Великої Вітчиз�
няної війни, померли в госпіталях,
були розстріляні і закатовані у фа�
шистських таборах, вислані в ні�
мецьке рабство.
  Книгу потрібно читати, щоб перес�

відчитися, якої титанічної праці док�
лав автор під час  збирання фактів,
у дослідницькій діяльності, впоряд�
куванні і написанні видання. Автор
висловлює щиру подяку і тим, хто
допоміг у виданні книги, підтримав
його у такій благородній справі.
                    М. Комнатний.

ÏÎÄÂÈÃ ÍÀÐÎÄÓ

Мета Володимира Путіна � захопити всю Україну,
вважає Юлія Тимошенко. В інтерв'ю The Washington
Post лідер "Батьківщини" пояснила, чому вона їздить
на схід України та навіщо треба створювати загони
самооборони українців.

"Мені здається, що Путін бачить себе лідером світу,
який диктує новий порядок. Він хоче зруйнувати ста�
більність, яка утворилася в світі", � розповіла вона жур�
налістці Лаллі Веймут.

Екс�прем'єр вважає, що президент Росії спробував
нав'язати своє агресивне лідерство, ще коли вторгся
до Грузії. І помилка Заходу в тому, що Європа та США
цю кричущу ситуацію сприйняли як локальну історію.
"Пізніше Путін почав об'єднувати навколо себе дик�
таторів світу, надаючи їм парасольку захисту. Він від�
новив свій вплив у Сирії. А потім продовжив свої пла�
ни в Україні. Я переконана, що його мета � захопити
всю Україну", � говорить Тимошенко.

Наскільки йому це вдасться, залежить, знову ж та�
ки, від позиції західного дипломатичного світу, від то�
го, чи зможуть світові лідери гідно відповісти на агре�
сію Росії проти нашої держави, додає лідер "Батьків�
щини". "Я переконана, що Путін розуміє лише мову
сили, � відзначає вона. � Чи продовжуватиме він теро�
ризувати цивілізований світ, залежатиме від того,
скільки сили буде застосовано для того, щоб його зу�
пинити".

Щодо домовленостей, які було досягнуто у Женеві
під час  чотиристоронньої зустрічі у форматі Україна �
Євросоюз � США � Росія, то, на думку екс�прем'єра,
Путін їх не виконуватиме. "Мабуть, Путін думає, що
йому вдається дурити весь світ, коли він каже, що на
сході немає російських військових, так само, як він
раніше переконував, що в Криму не було російських
військ. Я впевнена, що Путін піде настільки далеко,
наскільки йому це дозволить західний світ", � ще раз
підкреслила Тимошенко.

Саме тому вона виступила ініціатором створення

Руху Опору � формування на кшталт за�
гонів самооборони. "За останні чотири ро�
ки проросійська диктатура, яка правила
в нашій країні, зробила все, щоб знищити
нашу армію, � пояснила причини такого
кроку екс�прем'єр. � Тому я прийняла рі�
шення закликати добровольців, які мають
військовий досвід, об'єднатися".

Лідер "Батьківщини" обіцяє зробити все
можливе, щоб гарантувати створення та�
кої армії � "патріотичної армії, відданої Ук�
раїні, яка складатиметься з людей, які ма�
ють відповідний військовий досвід".

Крім того, вона розпочала переговори
з сепаратистами, яких підтримують ро�
сійські спецзагони. "Ці російські спецза�
гони намагаються відібрати нашу терито�
рію. Я намагаюся відокремлювати сепа�
ратистів від російських військових угру�
повань", � говорить Тимошенко.

Саме тому вона вже декілька разів при�
їздила на схід. Спочатку це був Донецьк,
потім Дніпропетровськ, Луганськ. "Останні кілька днів я
провела в епіцентрі подій, � розповіла екс�прем'єр. � Я
відвідала заблоковані приміщення, я попросила людей,
які напряму спілкуються з тими, хто захопив будівлі, вий�
ти. І вони вийшли на переговори".

Про що говорили? Про те, що турбує всіх українців, а
не тільки мешканців Донбасу. Про те, що настав час
дати більше незалежності регіонам України, але збе�
регти при цьому територіальну цілісність держави. Про
російські військові загони, які насправді стоять за за�
хопленням адміністративних будівель на сході.

І найважливіше  �  сам факт початку переговорів,
додає Тимошенко. "Я хочу стати тим політиком, який ве�
де з ними цей діалог, � зізналася вона. � Це питання дові�
ри. Я народилася на сході України. Вся моя родина � там,
і я знаю, що відчувають люди, які живуть на сході". А

Путін не зупиниться, якщо його не зупинити

відчувають, за словами екс�прем'єра, вони себе знех�
туваними.

Повертаючись до теми участі Росії у заворушен�
нях на сході, Тимошенко ще раз наголосила, що опе�
рацію проти України проводять саме російські спец�
служби. "Кремль організував і влаштував усе. Од�
нак, вони намагаються отримати підтримку всереди�
ні України від невеликих груп українців, які поділя�
ють сепаратистські погляди. Я хочу розірвати цей зв'я�
зок. Я хочу подбати про те, щоб люди на сході, які
підтримують ці ідеї сепаратизму, отримали більше не�
залежності, але залишилися всередині української
території", � сказала вона. І це, на думку лідера "Бать�
ківщини", стане першою і частковою перемогою над
агресором.

Позиція

М.Гайовий.

  Від редакції: коли писалися ці
рядки, ніхто не міг передбачити,
що 3 травня невблаганна смерть
вирве з наших рядів автора зга�
даної щойно виданої книги, прек�
расну людину, невтомного дос�
лідника рідного краю, істинного
патріота України Івана Сергійо�
вича Городинця. Гірка звістка
про це чорним крилом торкнула�
ся наших сердець. Колектив ре�
дакції газети "Драбівщина" гли�
боко сумує з приводу непоправ�
ного горя � передчасної смерті
нашого громадського кореспон�
дента і висловлює глибоке спів�
чуття родині покійного. Земля
йому лебединим пухом і царство
небесне.
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    Дорогі ветерани, учасники бойових дій, сол�
датські вдови, діти війни, всі драбів`яни! Від
усієї душі дозвольте  привітати вас із знамен�
ним Днем   Перемоги у  Великій Вітчизняній
війні. Цього дня ми схиляємося у доземному
поклоні перед нині живими, усіма тими, хто
проніс через лихоліття війни любов до Бать�
ківщини і бажання бачити її заможною та кві�
тучою. Це вашим потом і кров'ю щедро зрошена наша бать�
ківська земля, не лише у роки воєнного лихоліття, а й у важкі
дні відбудови народного господарства. Щиро бажаю вам міц�
ного здоров'я, довголіття, добра і радості, тепла людських
стосунків та родинного затишку.
    Генеральний директор ТОВ "Продсільпром" Сергій Ан�
тонович Буцько.

   Начальник відділу культури
райдержадміністрації Світла�
на Іванівна Орел та голова

райкому профспілки праців&
ників культури Галина Сергі�
ївна Кириченко щиро, сер�
дечно вітають своїх колег, чле�
нів профспілки, всіх драбів`ян

із знаменним Днем   Перемоги. Велика Вітчизняна війна � це
безсмертний подвиг мільйонів людей на благо нашої Бать�
ківщини, це неймовірна кількість важких днів та ночей. Не
забуваємо й про подвиги тих, хто здобував перемогу в тилу
та відбудовував з попелу та руїн народне господарство. Ба�
жаємо всім міцного здоров'я на довгі літа, мирного неба над
головою, щастя, злагоди вам і вашим родинам.

   Головний лікар Драбівської ЦРЛ Світлана Анато�
ліївна Бойко, головний лікар КЗ "Драбівський

ЦПМСД" Олександр Іванович Балагурчик та го&

лова профспілкового комітету В'ячеслав Леонідо�
вич Пилипенко  щиро, сердечно вітають своїх ко�
лег, ветеранів і пенсіонерів медицини, всіх жителів
району з нагоди Дня Перемоги. У цей славний неза�
бутній день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала вій�
на, низько вклоняємося та складаємо глибоку шану
дітям війни, які на своїх плечах винесли тягар у по�
воєнні роки та підняли країну з руїн. Ми уславлюємо
тих, хто в тилу самовідданою працею наближав роз�
гром ворога. Міцного здоров`я вам, щастя, довгих
років життя!

  Начальник управ&
ління агропромисло&
вого розвитку рай&
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Віктор Володимиро�
вич Хрущ  та голова

районної профспілки

працівників АПК Микола  Ігорович Куля  щиро ві�
тають працівників, ветеранів, пенсіонерів аграрно�
го розвитку району з Днем Перемоги. День Перемо�
ги назавжди залишиться символом нашого націо�
нального тріумфу і героїчного минулого, величі духу
та братерства народів. Стійкість, мужність і самовід�
даність старшого покоління на полях битв та на тру�
довому фронті в ім'я перемоги над фашизмом � справ�
жній приклад патріотизму для нащадків. Бажаємо вам
міцного здоров'я, бадьорості духу, довгих літ щас�
ливого та мирного життя.

   Начальник відділу
освіти райдержадмі&
ністрації Людмила Ми�
хайлівна Рудик   та

голова районної орга&
н і з а ц і ї   п р о ф с п і л к и
працівників освіти та
науки Володимир Фе�

дорович Рой  щиро і  сердечно вітають всіх  осві�
тян, пенсіонерів, ветеранів, учасників війни з свя�
том Перемоги.  Схилімо ж голови перед світлою
пам'яттю тих, хто віддав своє життя за світле май�
бутнє, відійшовши у вічність. Нехай мир і  злагода
завжди живуть у наших душах і серцях, хай це світ�
ле травневе свято і  наші щирі  побажання дода�
дуть усім нам нових сил і  натхнення для здійснен�
ня майбутніх сподівань і  трудових звершень.

  Сільський голова с.Кантакузівка Юрій
Григорович Твердохліб, виконавчий та

депутатський корпус,  рада ветеранів
шлють найкращі вітання жителям Канта�
кузівки та Семенівки з нагоди Великої Пе�
ремоги. Висловлюємо безмежну вдячність
усім, хто зі зброєю в руках наближав дов�
гоочікуваний день визволення та кував пе�
ремогу в тилу.  Щиро бажаємо всім міцно�
го здоров`я і довголіття, добра і радості, оптимізму і непохитної
віри у те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим!

  Виконавчий комітет, депутати села,  рада
ветеранів, сільський голова с.Погреби Пет�
ро Павлович Пісний щиро і сердечно віта�
ють всіх жителів сіл Погреби, Бондарівка,
Гай, Андріївка з святом Перемоги. Нехай це
найдорожче свято додасть вам сили. Нехай
не покидають ваші домівки мир і злагода,

достаток і благополуччя, радість і щастя. Міцного здоров'я,
благополуччя, родинного затишку і тепла, довгих і щасливих
років життя, чистих світанків та мирних і тихих вечорів усім!

  Сільський голова с.Мехедівка Ніна
Олександрівна Ткач, виконком, депу&

тати села та рада ветеранів щиросердеч�
но вітають усіх жителів села з Днем Пере�
моги. Вклонімося великим тим рокам, тим
славним командирам і бійцям, всім мар�
шалам країни й рядовим, вклонімося і мер�
твим, і живим. Вічна слава полеглим, ша�
на живим визволителям краю!

  Сільський голова с.Рецюківщина Галина
Євстахіївна Кисіль, виконавчий та депу&

татський корпус,  рада ветеранів шлють
найщиріші, найтепліші вітання своїм одно�
сельчанам з нагоди величного свята Пере�
моги. День Перемоги � це символ героїзму,
мужності й відваги людей, які захистили свою
Батьківщину. Бажаємо вам здоров'я, благо�

получчя, щастя вашим рідним і близьким, впевненості у зав�
трашньому дні і світлих надій на майбутнє, бадьорості духу,
творчого натхнення та невичерпної енергії!

  Сільський голова с.Безбородьки Віталій
Анатолійович Сало, виконком, депутати

села та рада ветеранів вітають всіх жителів
села з Днем Великої Перемоги.  Травневий
день рахує мирні весни і ми йдемо до Вічного
вогню, щоб в день святковий в спогадах вос�
кресли ті, хто не зміг зустріти цю весну. Не�
хай літа зупинять біг у вічність, нехай не кли�
чуть в небо журавлі, щоб ветеранам низько поклонитись ми
знов до Вічного вогню прийшли.

  Сільський голова с.Великий Хутір

Петро Юхимович Пізняхівський,
виконавчий комітет та депутати се&
ла,  рада ветеранів з ніжністю і любов�
'ю вітають жителів с.В.Хутір та Аша�
нівка з Днем Перемоги. Зичимо вам
міцного здоров`я, теплоти і уваги від

рідних та оточуючих, життєвої наснаги, енергії,  оп�
тимізму, родинного благополуччя,  довгих літ  щас�
ливого та мирного життя.

  Сільський голова Золотоношки Олек�

сандр Васильович Харченко, виконав&

чий комітет та депутати села,  рада
ветеранів шлють найкращі вітання учасни�
кам війни, дітям війни, солдатським вдо�
вам, всім жителям села з нагоди Дня Пере�
моги. Це свято, яке наповнює наші серця
гордістю і вдячністю. Це свято � мужності,
героїзму, відваги і доброти. Бажаємо вам доброго здо�
ров'я, щастя, мирного неба над вашими головами.

  Адміністрація та профком управління Драбівсько&
го газового господарства сердечно вітають своїх ко�
лег, ветеранів праці з Днем Перемоги. Багатьом геро�
ям, полеглим на полях битв, не судилося побачити Ве�
лику Перемогу. Сьогодні, у 69�у річницю героїчного под�
вигу, немає поряд багатьох із тих, хто, відстоявши сво�
боду і незалежність Батьківщини, повернувся в після�
воєнну розруху, мужньо подолав усі тяготи, відновив
зруйновані міста і села. Наш святий обов'язок � берег�
ти пам'ять про їхній подвиг, усіма своїми справами ут�
верджувати мир, злагоду та суспільну гармонію на ук�
раїнській землі.

Відбулася зустріч із
 ветеранським

активом Драбівщини
   30 квітня  відбулася зустріч із ветеранським активом Дра&
бівщини за участю голови районної державної адміністра&
ції Сергія Поволоцького, його першого заступника
Володимира Лободи, заступника голови районної ради Те&
тяни Богославець, голови районної ветеранської організа&
ції Валентини Крокосенко, членів президії районної вете&
ранської організації. На зібрання були запрошені голови
сільських первинних ветеранських організацій  та вете&
ранський актив селища Драбів.

    Керівництво району ініціювало таку зустріч, аби обговорити
питання активізації співпраці владних структур з ветеранськи�
ми організаціями для їх залучення до формування планів і
заходів, спрямованих на вирішення питань, які є актуальними
для ветеранів, у тому числі питань соціального захисту та ме�
дичного обслуговування, надання іншої необхідної допомоги.
   Захід розпочався з приємної події � нагородження перемож�
ця щорічного районного конкурсу на кращу первинну вете�
ранську організацію. Ним стала ветеранська організація села
Михайлівка. Голова організації Надія Гіптенко отримала По�
чесну грамоту районної організації ветеранів та грошову ви�
нагороду.
   Після цього учасники засідання заслухали звіт голови район�
ної ветеранської організації Валентини Крокосенко. У своєму
виступі Валентина Григорівна проаналізувала діяльність орга�
нізації, співпрацю з районною радою та районною держав�
ною адміністрацією, життєдіяльність первинних ветеранських
організацій.
   Про соціальний захист та медичне обслуговування інвалі�
дів та ветеранів Великої Вітчизняної війни присутніх поін�
формували  начальник управління праці та соціального за�
хисту населення  райдержадміністрації Ніна Симоненко і
головний лікар Драбівської центральної районної лікарні
Світлана Бойко.  Про порядок організації голосування виборців
за місцем перебування розповіла Ольга Красоха, на чальник
відділу Державного реєстру виборців райдержадміністрації.
   Учасники зустрічі обговорили також досвід роботи Михай�
лівської, Нехайківської та Білоусівської  первинних ветерансь�
ких організацій.
   Підсумовуючи зустріч,  керівники району подякували ветера�
нам за активну життєву і громадську позицію, закликали до
подальшої співпраці та в свою чергу запевнили, що підтримка
ветеранських організацій  і надалі буде залишатися одним із
пріоритетних напрямків роботи.

   Відділ інформаційно&аналітичного забезпечення
та внутрішньої політики районної ради.

  Виготовлення та встановлення
з/б та металопластикових парка�
нів різних видів, а також троту�
арної плитки різних розмірів, дешево, інвалідам
та пенсіонерам знижка 10%, можливий кредит,
якість гарантуємо. Тел. 32�3�39, 096�59�18�505.
  Продаю чорно�рябу тільну телицю. Тел. 097�197�58�38.

   Продаю поросну в`єтнамську свиноматку. Тел. 097�
197�58�38.

  Продаю чорну корову (первістку) 1 тиждень після розтелу
(В.Згарь). Тел. 097�44�81�548, 096�55�88�226.
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  Цього року огляд�конкурс проводив�
ся з метою відродження та подаль�
шого розвитку української народної
творчості, збереження існуючих та
створення нових колективів художньої
самодіяльності, активізації їх творчих
зусиль, підвищення уваги місцевих ор�
ганів влади до проблем культури,
присвячений 200�річчю від дня народ�
ження Т.Г.Шевченка, 70�й річниці виз�
волення України від фашистських за�
гарбників, 25�й річниці виведення
військ з Афганістану.
   На ньому було представлено 133
колективи художньої самодіяльності,
243 окремих виконавці, 113 народних
умільців (що значно більше минулого
року). Районний фестиваль народної
творчості "Таланти твої, Драбівщино"
засвідчив подальший розвиток народ�
ного самодіяльного мистецтва в ра�
йоні. Всупереч всім  економічним не�
гараздам художня самодіяльність в ці�
лому стала кращою, масовішою. Знач�
но зросла кількість і творчий потенці�
ал колективів  художньої самодіяль�
ності, художній рівень репертуару,
сценічна культура, виконавська май�
стерність. Огляд пройшов на високо�
му організаційному та художньому рів�
ні, активно сприяючи поліпшенню ді�
ючих та створенню нових колективів
художньої самодіяльності.
   Високу творчу майстерність, чітку
роботу показали  колективи Криш�
топівського, Великохутірського,
Свічківського, Митлашівського, Кан�
такузівського, Рецюківщинського,
Погребського, Шрамківського клуб�
них установ та дитяча школа мис�
тецтв. Різножанровістю, масовістю,
тематичною спрямованістю відзна�
чилися колективи Великохутірсько�
го, Степанівського, Білоусівських №
1 та № 2, Перервинцівського, Коно�
нівського будинків культури.
  Високий рівень творчої діяльності по�
казали: оркестр народних інструмен�
тів ДШМ, ансамбль флейтистів Михай�
лівського СБК, ансамбль баяністів
БДТ, хорові колективи Перервинцівсь�
кого, Степанівського СБК та "Козаць�
ка слава" ДШМ.
  На огляді було представлено 10 хо�
реографічних колективів та окремих
виконавців, кращими були: "Дивоцвіт"
ДШМ (керівник Я.Нестеренко),
"Юність" БДТ (керівник О.Сандига),
Митлашівського СБК (керівник  І.Скир�
да), Білоусівського СБК № 1 (керівник
Т.Ткаченко), Коломицького СБК (ке�
рівник Н.Латиш), Ленінського СБК (ке�
рівник  С.Заєць) та Ірина Кравченко
Погребського СБК.
  Найбільше оплесків отримали гумо�
ристи: Іван Коршак (Погреби), Ярос�
лав Носок (Криштопівка), Наталія Гон�
чаренко (Степанівка), І.Щербина
(Мойсівка), Анатолій Шаповал (Кова�
лівка), Тамара Пономаренко (Вишне�
ве), Володимир Хіхло (Кононівка).
  Самобутній репертуар і своєрідну ма�
неру виконання, картинки та уривки
з народних свят, обрядів, роботу  по
відродженню національної культури,
костюмів та побуту показали на огля�
ді фольклорні колективи "Родовід" Бі�

лоусівського СБК № 1, "Горлиця" та
"Хуторянка" Білоусівського СБК № 2,
"Яворина" Яворівського СБК, "Кали�
на" Коломицького СБК, "Павлівща�
ночка" Павлівщинського СК, "Мова ду�
ші" Великохутірського СБК, "Розрада"
Степанівського СБК, "Придани" Вер�
шинозгарського СБК, Свічківського
СК, "Калинова родина" Кантакузівсь�
кого  СБК, "Надія" Мойсівського СК,
"Свашечки" Вишневського СК.
   Розмаїтою і барвистою видалася
конкурсна програма музичних колек�
тивів: інструментального родинного
ансамблю Криштопівського СБК, тро�
їстих музик Золотоношківського, Дем�
ківського, Ковалівського, Левченківсь�
кого, Кононівського сільських закла�
дів та дует гармоністів Жорнокльо�
вівського СК.
  Високу виконавську майстерність по�
казали солісти, а їх виступило 95 осіб.
    Прекрасні постановки, належний рі�
вень репертуару, виконавську май�
стерність, сценічну культуру показа�
ли драматичні колективи Степанівсь�
кого, Митлашівського, Шрамківського,
Кононівського клубних установ.
  Особливо високого художнього зву�
чання набули перлини місцевої на�
родної творчості у виконанні банду�
риста Анатолія Швидкого Павлів�
щинського СК, Тетяни Затули та ро�
динного тріо Кантакузівського СБК.
  Вперше взяли участь у районному
огляді�конкурсі фольклорні колективи
"Черкаські цокотухи" з Кононівки, "Ку�
моньки" з Бойківщини, ансамбль ду�
хової музики Ленінського СБК.

Переглянувши та
 обговоривши, журі

визнало переможцями:
   Народні аматорські хори: Перер�
винцівського СБК (керівник Анатолій
Розсоха); Великохутірського СБК (ке�
рівник Михайло Коваль); Степанівсь�
кого СБК (керівник Микола Коршак);
"Козацька слава"  ДШМ (керівник  Ігор
Кукса); РЦКД (керівник Петро Отви�
новський).
  Мішані ансамблі: Вокальний ан�
самбль "Червоні маки" Білоусівсько�
го СБК № 1 (керівник Сергій Ткач);
Криштопівського СБК (керівник Ва�
силь Сириця); Сімейний ансамбль
Митлашівського СБК (керівник Ірина
Скирда).
    Чоловічі ансамблі: "Чумацький
шлях" Білоусівського СБК № 1 (керів�
ник Василь Сириця); Великохутірсь�
кого СБК (керівник Михайло Коваль).
  Жіночі  ансамблі:  Білоусівського СБК
№ 1 (керівник Василь Сириця); Рецю�
ківщинського СБК (керівник Ірина
Дрот);  "Берегиня" Остапівського СК
(керівник Олексій Розсоха); "Матіола"
Безпальчівського СК (керівник  Віта�
лій Василенко); "Степовичка" Ленінсь�
кого СБК (керівник Світлана Заєць);
Бойківщинського СБК (керівник Ган�
на Батечко); "Червона калина" Криш�
топівського СБК (керівник Василь Си�
риця); Великохутірського СБК (керів�
ник Михайло Коваль); Свічківського СК
(керівник Василь Сириця);  Мойсівсь�

кого СК (керівник Галина Коновал);
Молодіжний ансамбль Погребського
СБК (керівник Катерина Кравченко);
ансамбль ветеранів праці "Оберіг"
РЦКД (керівник Галина Яценко).
  Дитячі вокальні  ансамблі: "Сім шля�
хів" ДШМ (керівник Ігор Кукса); "Дра�
бів`янка" ДШМ (керівник Оксана Іва�
ненко); "Веселка" БДТ (керівник Іри�
на Медведьова); "Купава" РЦКД (ке�
рівник Катерина Овсієнко).
  Тріо: "Мальви" Погребського СБК у
складі Оксани Кравченко, Катерини
Кравченко та Лідії Потравки; Кова�
лівського СБК у складі Петра Брусен�
ка, Сергія Кореновського та Василя
Кривоноса; Кантакузівського СБК у
складі Любові Ситник, Галини Леонь�
ков та Тетяни Затули.
   Дуети: Рецюківщинського СБК у
складі Ірини Дрот та Альони Жарко;
Криштопівського СБК у складі Нелі Не�
коз та Віри Бичок; Криштопівського
СБК у складі Дмитра Бабича та Гена�
дія Медведенка; Великохутірського
СБК у складі Івана та Сергія Сандиг;
Степанівського СБК у складі Світла�
ни Кочуми та Ольги Король; Митла�
шівського  СБК у складі Ірини Макси�
менко та Вадима Олійника; Кантаку�
зівського СБК у складі Любові Ситник
та Тетяни Затули; БДТ у складі Ірини
Медведьової та Наталії Кушнір; Пог�
ребського СБК у складі Оксани Крав�
ченко та Лідії Потравки.
  СОЛІСТИ: БДТ � Віталія Сандигу,
Анастасію Рудик, Євгенію Засенко;
  ДШМ � Петра Шемігона, Дарину Гор�
бань, Ольгу Шкоду; РЦКД: Катерину
Овсієнко, Аню Христенко, Мирославу
Ткаченко, Владу Воловіченко, Каріну
Потапенко і Нелю Друзяку; Білоусівсь�
кого СБК № 1 � Дашу Ткач; Перервин�
цівського СБК � Лідію Внученко; Ре�
цюківщинського СБК � Ірину Дрот; Ос�
тапівського СК � Артура Поркуяна;
Безбородьківського СБК � Марину
Бандурівську; Безбородьківського
СБК � Галину Вербіцьку, Яворівського
СБК � Юлію  Ткаченко; Безпальчівсь�
кого СК � Ольгу Шевченко; Петрівсь�
кого СК � Наталію Кушнір; Коломиць�
кого СБК � Богдана Латиша; Золото�
ношківського СБК � Тетяну Каракай;
Криштопівського СБК � Геннадія Мед�
веденка; Михайлівського СБК � Юлію
Степаненко, Михайлівського СБК � Ка�
ріну Петрененко; Бирлівського СБК �
Віталіну Слободенюк; Свічківського СК �
Юлію Ситник (читець�декламатор);
Вершинозгарського СБК � Наталію
Зубрицьку; Мехедівського СБК � Олек�
сандра Лошука (читець�декламатор);
Мехедівського СБК � Михайла Піску�
на; Драбове�Барятинського СБК � Вік�
торію Доніку; Кантакузівського СБК �
Вероніку Гордову; Ковалівського СБК �
Сергія Кореновського; Левченківсько�
го СБК � Євгенію Дубенець; Нехай�
ківського СБК �  Аню Овсієнко;  Нехай�
ківського СБК � Євгена Точкового; Ко�
нонівського СБК � Олену Чеберячко;
Бирлівського СБК � Катерину Корж;
Білоусівського СБК � Сергія Ткача.
  Драматичні колективи:  Степанівсь�
кого СБК (керівник  Володимир  Дзе�
га); Митлашівського СБК (керівник  Ві�
талій Москаленко); Шрамківського
СБК (керівник Наталія Німченко);  Ко�
нонівського СБК � (керівник Анатолій
Хіхло); Дитячий колектив Шрамківсь�
кого СБК (керівник Наталія Німченко);
Ігоря Снісаревського  (Шрамківський
СБК)  � за краще виконання ролі, Во�
лодимира Сергієнка (Степанівський
СБК) � за краще виконання ролі. Віта�
лія Бондаря (Митлашівський СБК) � за
краще виконання ролі.

  Театри  мініатюр: Вершинозгарсь�
кого СБК (керівник Світлана Зубриць�
ка);  Кантакузівського СБК (керівник
Ніна Петреченко).
  Читців�декламаторів: Погребського
СБК � Дарину Ковальовську, Перер�
винцівського СБК � Анатолія Розсоху,
Рецюківщинського СБК � Альону Та�
расенко, Рецюківщинського СБК � Ма�
рію Макоту, Остапівського СК � Тетя�
ну Лабунець, Безбородьківського СБК �
Віталія Сала (автор), Безпальчівсько�
го СК � Наталію Матюх (автор, соліс�
тка), Ленінського СБК � Віру Ковален�
ко, Михайлівського СБК � Володими�
ра Дикого, Степанівського СБК � Во�
лодимира Дзегу; Свічківського СК � Га�
лину Богославець (автор), Кантаку�
зівського СБК � Ірину Головко, Канта�
кузівського СБК � Вероніку Чехладзе,
Великохутірського СБК � Ганну Новик
(ведуча), Ковалівського СБК � Людми�
лу Трикоз, Шрамківського СБК � Світ�
лану Безвіконну (солістка): Шрамківсь�
кого СБК � Миколу Шинкаренка,
Шрамківського СБК � Юлію Мудріць�
ку, Нехайківського СБК � Антона
Квасова (соліст), ДШМ � Олександра
Коваленка, ДШМ � Тетяну Коханій;
РЦКД � Миколу Потапенка.
  Гумористів: Погребського СБК � Івана
Коршака;  Криштопівського  СБК� Ярос�
лава Носка; Степанівського СБК� Ната�
лію Гончаренко; Мойсівського СК � Іва�
на Щербину; Ковалівського СБК � Ана�
толія Шаповала; Вишневського СК � Та�
мару Пономаренко (автор); Великоху�
тірського СБК � Любов Дорошенко.
  Народний оркестр народних інстру�
ментів ДШМ (керівник Сергій Дерно�
вий); ансамбль духових та ударних інс�
трументів ДШМ (керівник Михайло
Петренко);  зразковий дитячий ан�
самбль баяністів БДТ (керівник  Петро
Отвиновський); родинний інструмен�
тальний ансамбль Криштопівського
СБК (керівник Василь Сириця); флей�
тистка Мирослава Удовіченко Михай�
лівського СБК; дует фортепіано ДШМ
у складі Юлії Писаренко та Дарини Пет�
люшенко (клас Юлії Видовської).
 Зразковий дитячий інструментальний
колектив “Гармошечка” РЦКД
(керівник Василь  Сириця).
  Дитячі зразкові хореографічні  ан�
самблі: "Дивоцвіт" ДШМ (керівник
Ярослав Нестеренко); "Юність" БДТ
(керівник  Олена Сандига).
  Хореографічні колективи: Білоу�
сівського СБК № 1 (керівник Тамара
Ткаченко); Ленінського СБК (керівник
Світлана Заєць); Митлашівського СБК
(керівник Ірина Скирда); Коломицько�

го СБК (керівник Назарій Латиш); "Ві�
ночок" Драбове�Барятинського СБК (ке�
рівник Марина Мазниця); танцюристка
Погребського СБК Ірина Кравченко.
  Народні  фольклорні колективи:
“Родовід" Білоусівського СБК № 1 (ке�
рівник Людмила Бондар), "Калина"
Коломицького СБК (керівник  Олена
Латиш); "Павлівщаночка"  Павлів�
щинського СК (керівник  Марія Варен�
ня); "Розрада" Степанівського СБК (ке�
рівник Микола Король);  "Придани"
Вершинозгарського СБК (керівник
Світлана Зубрицька), "Калинова ро�
дина" Кантакузівського СБК (керівник
Ніна Петреченко); "Надія" Мойсівського
СК (керівник Світлана Лисенко); "Сва�
шечки" Вишневського СК (керівник
Ольга Компанець); "Джерело" Шрам�
ківського СБК (керівник Наталія Нім�
ченко); "Спадщина" РЦКД (керівник
Галина Яценко).
  Фольклорні колективи: Свічківсько�
го СК (керівник Світлана Голобородь�
ко); "Горлиця" Білоусівського СБК
№ 2 (керівник Тетяна Касян); "Хуто�
рянка" Білоусівського СБК № 2 (керів�
ник Тетяна Касян); "Яворина" Яворівсь�
кого СБК (керівник Ніна Петреченко);
   фольклорний квартет "Мова душі"
Великохутірського СБК (керівник Ми�
хайло Коваль).
  Троїсті музики: Золотоношківського
СБК (керівник Василь Кривонос); Дем�
ківського СБК (керівник Василь Сири�
ця); Ковалівського СБК (керівник Ва�
силь Кривоніс); Коломицького СБК (ке�
рівник Василь Третяк); Кононівського
СБК (керівник Олександр Натура); ро�
динний ансамбль троїстих музик Лев�
ченківського СБК (керівник Марія Кук�
са); РЦКД (керівник Микола Друзяка);
   дует гармоністів Жорнокльовівсь�
кого СК у складі Миколи Євтушевсь�
кого та Петра Бакума; бандурист Пав�
лівщинського СК Анатолій Швидкий.
  Персональні виставки: Івана та Люд�
мили Тараненків (Олімпіадівський СК),
Надії Ткаченко  (Михайлівський СБК).
  Виставки: Вершинозгарського СБК
(керівник Тетяна Довгаль); Великоху�
тірського СБК (керівник Віра  Шульга);
Митлашівського СБК (керівник Людми�
ла Пісоцька); Коломицького СБК (ке�
рівник Олена Латиш); Погребського
СБК (керівник Микола Бондар); Рецю�
ківщинського СБК (керівник Ірина
Дрот); Безбородьківського СБК (керів�
ник Валентина Молодик): Шрамківсь�
кого СБК (керівник Олександр Чебе�
рячко); Білоусівського СБК №2., відділ
образотворчого мистецтва ДШМ
(завідуюча Зореслава Перехрест).

ПІДСУМКИ РАЙОННОГО ОГЛЯДУ�КОНКУРСУ
"ТАЛАНТИ ТВОЇ, ДРАБІВЩИНО",  2014 РІК

   Районний огляд&конкурс аматорської народ&
ної творчості "Таланти твої, Драбівщино" є важ&
ливою складовою загальнодержавної підтрим&
ки і розвитку національної культури, яка перед&
бачає забезпечення широкого доступу насе&
лення до кращих надбань національного мис&
тецтва, підтримку культурно&масових заходів,
фестивалів, свят.

   Аматори народного мистецтва Драбівського району
присвятили себе важливій, благородній справі на благо
розвитку української народної культури, не заради наго�
род і почесних звань, а за покликом сумління і свого
серця. Саме вони своєю щоденною працею підтриму�
ють основи національної культури, доносять до людей
безцінні перлини музики, пісні й танцю України.
  Хай ваші високі здобутки зігрівають серця людей, згур�
товують їх на добрі і корисні справи.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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  Сільський голова ст.Драбове&Барятинсь&

ке Віра Іванівна Жадан, виконавчий ко&

мітет, депутати села та рада ветеранів щи�
ро здоровлять своїх односельців з Днем Пе�
ремоги. День Перемоги � священне свято не
тільки для нашого народу. Тисячі людей у сві�
ті відзначають День Перемоги. І як би зараз

не намагалися перекроїти історію, це свято було і буде яскра�
вою сторінкою у світовій історії. Бажаємо вам міцного здо�
ров'я, сімейного благополуччя, успіхів, миру і процвітання.

   Коломицький сільський голова Сергій Іва�
нович Гулий, виконавчий комітет, депута&

ти села та рада ветеранів сердечно та щиро
вітають жителів села, ветеранів, пенсіонерів,
дітей війни, солдатських вдів з Великою Пере�
могою. Подвиг воїнів�переможців непідвладний
часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто
відстояв Батьківщину, виявив нездоланну муж�
ність та незламність духу. Зробимо все від нас залежне, щоб
розквітав, ставав красивішим і заможнішим рідний край. Хай
панує мир, злагода та добробут у ваших оселях!

  Сільський голова с.Бойківщина Микола Ан�
дрійович Нестеренко, виконавчий комі&

тет, депутатський корпус та рада ветеранів
сердечно і щиро вітають своїх односельчан,
учасників війни з 69�ою річницею Великої Пе�
ремоги. Багато років минуло від незабутнього
травня 1945 року, але й сьогодні величний под�
виг захисників і визволителів залишається
невичерпним джерелом патріотизму, вірного

служіння своєму народу. Біля братських могил не рідшає стрій,
кличе Вічний вогонь, плин років не порушить… Хоча знову по�
меншало срібних сивин, в серці пам`ять живе, зігріваючи душі.

  Сільський голова с.Криш&
топівка Григорій Тарасович
Богославець, виконав&

чий, депутатський корпус,
рада ветеранів, директор
СТОВ "Аграрник" Микола
Миколайович Рось щиро і

сердечно вітають всіх жителів села, членів товариства з Днем
Перемоги. Дорогою ціною здобута ця Перемога. У священний
для всіх день згадаймо доброю пам`яттю всіх, хто не повер�
нувся із фронтових доріг, вшануємо тих, хто нині поруч з нами.
Міцного здоров'я, злагоди й добробуту, оптимізму і віри в кра�
ще майбутнє всім живим.

  ТОВ "Баришівська зернова компанія" від&
ділок Свічківка в особі директора Мирос�
лави Миколаївни Грицько щиро і сердеч�
но вітає всіх пайовиків, членів товариства, жи�
телів с.Свічківка та Хомовщина з Днем Пере�
моги. Обов'язок нащадків � бути гідними без�
прикладного життєвого подвигу, усіма своїми
справами утверджувати мир, злагоду та сус�
пільну гармонію на українській землі. Саме
вам � воїнам визволителям, від щирого серця завдячуємо
свободою та мирним небом, тим, що сьогодні можемо жити
у мирі, ростити дітей, обробляти лани, радіти успіху у досяг�
ненні мети, посміхатися сонцю. Вічна слава переможцям!

  Дирекція СТОВ "Агрофірма “Вели&
кий Хутір" в особі директора Воло�
димира Андрійовича Шинкаренка
сердечно і щиро вітають працівників
товариства, пайовиків, їх сім'ї, всіх жи�
телів села з світлим святом Перемоги.
У цей славний день ми згадуємо всіх,
чиє життя забрала війна, низько вкло�

няємось та складаємо глибоку шану ветеранам, які на
своїх плечах винесли тягар війни. Міцного здоров`я, ро�
динного благополуччя, довгих літ щасливого та мирно�
го життя вам, дорогі односельчани!

    Білоусівський сільський голова Сер�
гій Васильович Левченко, виконавчий

комітет, депутатський корпус та рада
ветеранів сердечно та щиро вітають всіх
жителів села із знаменним святом � Днем
Перемоги у Великій Вітчизняній війні! Для
нашої нації 9 травня � це суміш печалі і
радості. За роки війни Україна заплатила
за свою свободу, за право жити на своїй землі більше
ніж десятьма мільйонами життів своїх синів і дочок. Це
надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на своїй
незалежній землі. Вічна слава переможцям! З святом!

    3 травня на стадіоні "Ко�
лос" в смт Драбів відбулися
матчі 1/2 кубка  району з фут�
болу. В першому матчі зустрі�
чалися команди "Вимпел" (с.
Степанівка) � ФК Білоусівка
(с.Білоусівка). Перед почат�
ком матчу голова районної
державної адміністрації С.В.
Поволоцький та голова ра�
йонної ради В.Д. Дзега  при�
вітали футбольні команди з
виходом у півфінал, побажа�
ли їм вдалої гри та вручили
подяку за високі спортивні
досягнення, вагомий внесок
у скарбничку національної
збірної команди України, чем�
піонський характер та попу�
ляризацію здорового спосо�
бу життя  чемпіону паралім�
пійських ігор в Сочі, призеру
паралімпійських ігор у Ванку�
вері, нашому земляку Григо�
рію Вовчинському, який є
гравцем ФК Білоусівка.
   Обмінявшись забитими м'я�
чами на початку другого тай�

Кубок району

Півфінальні зустрічі

му, в основний час суперники
так і не виявили переможця. В
додатковий час  на 119 хвили�
ні зустрічі відзначився Манько
О., який вивів команду ФК Бі�
лоусівка у фінал.
  В матчі між командами "Со�

кіл" ( с. Свічківка) � ФК Погреби
(с. Погреби) впевнену перемо�
гу здобули футболісти с. Погре�
би � 3:1. Забитими м'ячами від�
значилися Вовк В. � 2; Павлов
О. � 1, у команді "Сокіл" � Паля�
ничка Ю.

   Отже, в фіналі кубка району
9 травня  о 13 год. зустрінуть�
ся: ФК Білоусівка (с. Білоусів�
ка) � ФК Погреби (с. Погреби).
   Сектор у справах сім'ї, мо&
лоді та спорту райдержад&
міністрації.

 Голова районної державної адміністрації С.В. Поволоцький та голова районної ради В.Д.
Дзега, директор ФОК “Колос” М.М.Кубрушко під час вручення подяки Григорію Вовчинському

  Щира вдячність
  26 квітня в нашу родину
ввірвалося непоправне го�
ре. Біль втрати і скорботи
стиснув наші серця. Не ста�
ло найкращого в світі чо�
ловіка, тата, дідуся Воло�
димира Васильовича
Онопрієнка з Драбова.
Сьогодні ми звертаємося із
словами великої вдячності
до рідних, кумів, друзів, су�
сідів, які не стояли осторонь
і не залишили нас на само�
ті з бідою. Спасибі вам ве�
лике, люди добрі, за вашу
чуйність, щирість, доброту,
турботу. Здоров'я вам, дов�
гих років життя. Низький
вам уклін.
  З вдячністю дружина, ді�
ти, внуки, правнучка.

  Найтеплішими словами вітання хочемо
поздоровити із славним ювілеєм керівни�
ка дошкільного закладу "Сонечко" с.Ми�
хайлівка Тамару Вікторівну Лісун (14
травня). "В долгожданный день рожденья
мы поздравить вас спешим, счастья, ра�
дости, веселья пожелать вам мы хотим.
Чтоб заботы и печали вы не знали никог�
да, чтоб здоровье и удача были рядышком
всегда. Желаем вам простого счастья и

тихой радости земной, пусть вас житейские ненастья всегда
обходят стороной. Как прежде бережно хра�
ните в душе прекрасные черты, как преж�
де всем дарите огонь душевной теплоты.
Вас сердечно все мы поздравляем и бе�
зоблачного счастья от души желаем, об�
рести радость и удачу, да ещё здоровье
пусть Бог вам даст в придачу".
  З повагою колектив закладу "Сонечко"
с.Михайлівка.

102 ÇÀÑÒÅÐ²ÃÀª

  3 метою підвищення обізнаності про стан оперативної обстановки на
території  нашого району з 23 квітня на постійній основі введена в дію
система оповіщення працівників ОВС під умовною назвою "Чужий".
  Захід "Чужий" � це інформування населенням, членами громадських
формувань, громадськими помічниками дільничних інспекторів міліції,
працівників органів внутрішніх справ, в першу чергу дільничних інспек�
торів міліції про виявлення підозрілих осіб, невідомого автотранспорту в
населеному пункті, вчинення злочинів або правопорушень.
   Драбівський РВ УМВС просить жителів району бути пильними. Коли у
вашому населеному пункті або на вашому подвір`ї з`явилися невідомі
особи, завжди ставтеся до них з підозрою, ніколи не запрошуйте їх до
будинку. Обов'язково запам'ятайте прикмети цих осіб та (дуже важли�
во) прикмети транспортного засобу, а саме: марку, колір автомобіля,
державний номерний знак і негайно повідомляйте до міліції про появу в
населеному пункті невідомих людей за телефонами 30�6�02, 30�2�13 або
з мобільного � 102.
  Пам'ятайте, що зайва недовіра до чужих людей завжди краще легко�
важної довірливості.
   В.Рець, начальник Драбівського РВ УМВС України в Чер�
каській області, підполковник міліції.

              "Чужий" у селі

Турнір з волейболу пам'яті Героїв Майдану
   В спортивній залі Драбівського районного центру культури і
дозвілля відбувся турнір з волейболу пам'яті Героїв Майдану, в
якому приймали участь команди "Штурм" (с. Перервинці), "Аль�
таїр" (смт Драбів), "Маяк" ( с. Піщане Золотоніського району),
"Колос" ( с. Кропивне Золотоніського району).
   Впевнену перемогу здобув "Альтаїр" (смт Драбів), подолав�
ши суперників з одинаковим рахунком  2:0. Друге місце в бо�
ротьбі здобула команда "Маяк" (с. Піщане Золотоніського ра�
йону), третє � "Штурм" (с.Перервинці).
 Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадмініс&
трації.

  На базі Гребінківської ЦРЛ провідним українським офталь�
мологом Жабоєдовим Д.Є. на сучасному обладнанні ультраз�
вуковим методом проводиться оперативне лікування ката�
ракти, глаукоми, близько та далекозорості з імплантацією
штучного кришталика без перебування хворого в стаціонарі.
Тел. 066�724�38�43, (05359)91�2�52.

   Продаю каліброване насіння гарбуза українського багатоп�
лідного та фуражну кукурудзу. Тел. 097�86�17�231, 096�072�
71�24.

  11 травня в Драбові на стадіоні "Колос" відбудеть�
ся матч першості  Черкаської області з футболу се�
ред команд першої ліги. Зустрічаються команди  ФК
“Драбів" � "Артанія" (Межиріччя, Канівський район).
Запрошуємо болільників на цікавий поєдинок.  Поча�
ток о 16.00 год.
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  Начальник управління вет&
медицини у Драбівському
районі Сергій Григорович
Михайлик, начальник

Драбівської районної дер&
жавної лікарні ветмедицини

Роман Петрович Яровен�
ко та Драбівська державна лабораторія ветмедицини щи�
ро та сердечно вітають всіх працівників та пенсіонерів з свя�
том � Днем Перемоги! Ціна Великої Перемоги � це мільйони
загиблих, навіки зламані людські долі, невимовний біль та
горе учасників воєнних подій. Осколки тієї епохи все ще ле�
тять і ранять нас, а сама війна назавжди залишиться незажи�
ваючою раною, жахливим шрамом нашої пам'яті. Події тих
днів не повинні згаснути в народній пам'яті. Про це нагадува�
тимуть меморіальні дошки, пам'ятники.

   Сільський голова c.Mитлашiвкa Микoлa
Олександрович Скирда, виконавчий та

депутатський корпус, рада ветеранів щи�
ро, сердечно вітають всіх жителів Митлашів�
ки, Олімпіадівки, Козачого з Днем Перемоги.
Дорогою ціною і неймовірним зусиллям стар�
шого покоління на фронті й у тилу була від�
стояна земля,  на якій ми тепер живемо. У
спадок нам дістався мир, завойований солдатами Перемоги.
У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров`я, доброго
настрою, щастя всім вашим рідним і близьким.

  Сільський голова с.Безпальче Лариса Ва�
силівна Марунич, виконком, депутати се&

ла та рада ветеранів шлють найкращі вітан�
ня своїм односельчанам з нагоди Великої Пе�
ремоги. Величний подвиг захисників і визво�
лителів залишається невичерпним джерелом
патріотизму та прикладом  справжнього слу�
жіння своєму народу. Разом з радістю цього
великого торжества, ми розділяємо і гіркий полин втрати,
адже  за  роки війни Україна заплатила  мільйонами життів
своїх синів і дочок. Щастя, здоров`я, довгих років життя вам,
дорогі земляки! З великим святом вас!

  Кононівський сільський голова Галина Се�
менівна Латиш, виконком, депутати села

та рада ветеранів сердечно і щиро вітають
всіх своїх односельчан з Днем Перемоги. Це
День, коли слово Перемога мало величезне
значення не тільки для нашого народу, але і
для всього світу, для мільйонів людей, це слово

зі сльозами на очах. Це були сльози радості і щастя. Бажаємо
вам міцного здоров'я, бадьорості духу, сімейного благополуччя!

    Сільський голова с.Жорнокльови Григо�
рій Михайлович Миколаєнко та виконав&

чий комітет, депутати села та рада
ветеранів щиро здоровлять всіх жителів се�
ла, учасників війни з Днем Перемоги. У цей
день ми відчуваємо особливу гордість за наш
великий народ, який згуртувався перед ли�
цем смертельної небезпеки і переміг фа�
шизм. Бажаємо вам міцного здоров`я, затишку, благополуч�
чя, мирного неба над головою, добра і благополуччя!

  Сільський голова с.Левченкове Володи�
мир Григорович Ткач, виконавчий комітет,

депутати села та рада ветеранів шлють най�
кращі вітання жителям сіл Левченкове і Топо�
лі з нагоди Дня Перемоги.  Ми завжди пам`ята�
тимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди
за сьогоднішній мир на Україні, за надану мож�
ливість наступним поколінням жити, народ�

жувати і виховувати дітей. У нашій пам`яті назавжди зали�
шиться ваш урок честі й слави, героїзму й самопожертви,
патріотизму і вірності Вітчизні. Зі святом!

  Сільський голова с.Михайлівка Андрій Гри�
горович Донець, виконавчий та депу&

татський корпус,  рада ветеранів щиро віта�
ють жителів с.Михайлівка та Павлівщина з на�
годи величного свята Перемоги. Низький ук�
лін, вічна пам`ять і слава  визволителям, котрі
зі зброєю в руках захистили свободу і неза�

лежність країни, трудівникам тилу, які самовіддано працюва�
ли задля Перемоги. Дорогі односельчани! Бажаємо вам вели�
кого щастя, здоров`я, оптимізму та активного довголіття!

   Сільський голова с. В. Згарь Валентина
Іванівна Курятник, виконавчий комітет,

депутатський корпус та рада ветеранів
шлють найкращі вітання жителям села  із зна�
менним днем � Днем Перемоги у Великій Віт�
чизняній війні! Бажаємо вам міцного здоров`я,
добра й благополуччя. Нехай у вашій домівці
завжди панують мир, спокій та достаток. Вкло�
няємося Вічному вогню, вклоняємось доземно всім солдатам,
що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти й кохати.

   Виконавчий комітет Рождественської сіль&
ської ради, депутати села, рада ветеранів
та сільський голова Микола Володимирович
Власенко шлють сердечні та щирі вітання
своїм односельчанам з нагоди Дня Перемоги.
Вічна слава всім, хто поліг смертю хоробрих
на фронтах, у партизанських загонах та під�
піллі, у гітлерівських катівнях і таборах смерті,
пішов із життя від ран, хвороб, голоду і негараздів.  Це свято
завжди буде в нашій пам`яті, в нашому серці. Бажаємо вам
творчих успіхів, нових здобутків у праці, міцного здоров`я, дов�
голіття, сімейної злагоди, щастя і достатку у ваших оселях.

   Директор КП "Драбівські теплові мережі" Валерій Ми�
колайович Василенко та профспілковий комітет щи�
ро, сердечно вітають пенсіонерів і ветеранів виробництва,
своїх колег з 69�ою річницею Великої Перемоги. Наш зем�
ний уклін усім, хто бився на фронтах Великої Вітчизняної,
виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з
руїн і відроджував рідний край. Подвиг ваш � безсмертний,
пам'ять про вас, живих і мертвих, � нетлінна, вдячність на�
роду � безмежна.

  Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойо�
вих дій, колишні працівники районного споживчого товариства,
пенсіонери, пайовики, працівники кооперації району, правлін&
ня районного споживчого товариства, президія районної проф&
спілки працівників споживчої кооперації щиросердечно віта�
ють всіх вас зі славним святом великої Перемоги! Бажаємо всім
вам, вашим сім`ям міцного здоров`я, безхмарного чистого неба,
довголіття, щастя в родинах, несхитної віри у світле майбутнє,
впевненості у завтрашньому дні.

  Від щирого серця, від усієї душі вітаємо з
ювілеєм дорогого татуся, люблячого діду�
ся, свата Григорія Андрійовича Криво�
рота з Драбова (7 травня). Ви працюєте
без утоми, у турботах день при дні, щоб
достаток був у домі,
тепло й затишно в

сім`ї, дітям поміч і надія, люблячий ді�
дусь онуку, і робити все уміють працьо�
виті ваші руки! Бажаєм радості, щастя,
любові,  щоб завжди були ви здорові!
    З любов`ю та повагою діти Андрій, Юля,
внучок Артемко, свати Куріленки.

  Чудового весняного дня, 7 травня,  хочу
привітати люблячого, дорогого, ріднесень�
кого чоловіка Григорія Андрійовича Кри�
ворота з Драбова з 60�річчям. У цей свят�
ковий, світлий день, коли настав твій юві�

лей, я щиро вітаю, добра і щастя тобі
бажаю. Хай обминають те�
бе тривоги, хай Бог дасть
щастя на путі, хай світла радісна дорога щас�
ливо стелиться в житті! Тож не старій і не
знай в житті ні смутку, ані бід, у серці моло�

дість плекай, живи до ста щасливих літ!
  З любов`ю та повагою дружина.

   9 травня святкує 80�річний ювілей дорога
матуся, ріднесенька бабуся, прабабуся Ні�
на Іванівна Голоушкіна з Павлівщини. Всю
доброту, яка існує в світі, всю радість, що
живе серед людей, усі найкращі на плане�
ті квіти даруємо вам у цей святковий день.
Бажаємо здоров'я, добра і довголіття, хай
вистачить щастя на ціле століття, хай скрізь
буде лад, у домі, в сім'ї, і радість на серці, і

хліб на столі. Хай доля пошле вам довгого віку, і
радість, і щастя, достатку без ліку, хай люди
повагу і ласку дарують, у хаті хай злагода
й шана панують. За ніжнеє серце, за щи�
ру турботу, за вічне бажання добра нам
усім, за мудрі поради, невтомну роботу, вам,
матусю, низький уклін!
  З любов`ю дочка Галина, зять Володя, онуки, правнуки.

  Тихої росяної ночі, скупаної подихом травневих буднів, на�
родився хлопчик. 10 травня Вітя Касьян з с.В.Хутір святкує
своє 10�річчя. Дорогий наш синочок, онучок, правнучок, хре�
щеник! Від усієї душі ми вітаємо тебе з твоїм ювілеєм! Бажає�
мо тобі здоров`я і щастячка багато, хай зеленими споришами
стеляться тобі життєві доріжки. Хай зустрічаються тобі лише
хороші і добрі люди, хай Господь Бог охороняє тебе завжди і
всюди. Хай промінчик сонця, як Ангел із неба, прилетить і

сяде на плече, нехай обійме, ніжно поцілує, щоб
ти відчув, як ми любимо тебе. У небеснім прос�
торі, де світяться зорі, де місяць серпанком
пливе, хай Матір Господня зі своїм синочком
несе тобі щастя земне. З ювілеєм, ріднень�

кий!
  З любов`ю мама Люда, бабуся Люба, праба�

буся Євдокія, хрещена мама Люда.    Найтеплішими словами і квітами, щиро і
сердечно вітаємо ріднесенького синочка і
братика, чоловіка, татуся  Ярослава Олек�
сандровича Бондаренка з Драбова з
30�річчям (7 травня). Летять роки, як лебе�
ді у вирій, життя іде, його не зупинить. Прий�
ми вітання наші щирі, ще до ста років зи�
чимо прожить. Хай будуть по�
руч віра і надія, як два кри�

ла, що впасти не дадуть, і сам Господь лю�
бов`ю хай зігріє, щоб довгим та легким був твій
життєвий путь!
  З любов`ю мама, тато, брат Руслан, дружина,
синочки Артемчик і Олежка.

   Продаю: червону цеглу нову 500 шт. по 2 грн/шт. та рубані
дрова в с.Безпальче. Тел. 093�75�44�531.

  Втрачений державний акт на земельну частку (пай) в с. Кова�
лівка серія ЧР №138280 від 21.09.2004 р. на ім`я Макаренко
Ганни Григорівни, вважати недійсним.

   Свою найдорожчу, найріднішу мату�
сю, люблячу тещу,  бабусю, прабабу�
сю Ніну Іванівну Голоушкіну з Пав�
лівщини вітаємо з 80�річчям (9 трав�
ня). Матінко наша, вечірня зоря ще не
впала, квітне ромашками поле життє�
ве твоє, уклін тобі, рідна, за все, що
ти з нами пізнала, за все, що дала
нам, за все, що тепер у нас є. Пробач

за сивинки, за рученьки, що погрубіли,
за зморшки, що вкрили хороше і рідне
чоло, бадьорості й сили тобі, матусень�
ко, бабусенько мила, здоров`я і щастя,
щоб все в тебе добре було!

  З любов`ю дочки Валя, Надя, зяті Серьожа, То�
ля, онуки, правнуки Анічка, Юлічка, Богданчик.

     ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
  Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" Дра�
бівська районна державна адміністрація оголошує конкурс на  замі�
щення вакантної посади начальника відділу з суспільно�політичних
питань, регіональної політики та зв'язків із засобами масової інфор�
мації апарату райдержадміністрації.
   Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України,  повна
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо�ква�
ліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на
керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5
років, знання Конституції України, нормативно�правових актів у сфері
антикорупційної політики, законів України "Про державну службу",
"Про місцеві державні адміністрації", основ діловодства та  правил
ділового  етикету; досконале володіння державною мовою; знання
комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.
  Додаткова інформація щодо посадових обов'язків, розміру та умов
оплати праці, умов конкурсу надається відділом  організаційно�кадро�
вої роботи апарату райдержадміністрації.
  Термін прийняття документів: 30 календарних днів від дня опуб�
лікування оголошення.
  Довідки за телефоном: 30�8�50.
  Адреса:  вул.Леніна, 69, смт Драбів, 19800, відділ  організаційно�
кадрової роботи апарату райдержадміністрації, каб. 202.

  Продається розтелена червоно�ряба корова. Тел. 098�76�
30�827.
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  Закуповуємо ВРХ, коні, кнурі, проблемні,
лежачі � цілодобово. Тел. 097�570�21�24,
098�800�66�66.

  Виробництво металопластикових вікон та металевих две�
рей. Знижка 5%. Тел. 067�473�24�97.

  Продаю пісок, відсів, щебінь в малій кількості (1 тонна) та
інші перевезення. Тел. 096�11�00�865 (Діма).

   Закуповуємо коні, корови, ВРХ. В разі потре9
би 9 виїзд терміново, цілодобово. Тел. 06797699
15952, (04575) 3792992.

   Християнська церква "Блага вість" проводить богослужін�
ня кожну неділю о 12.00 год. Запрошуємо вас. Тел. 063�93�38�
784, 095�47�86�893.

  Повне обстеження 43�х органів людини на якісному німець�
кому обладнанні. Ціна 85 грн. Прийом: Чорнобаївська ЦРЛ,
кабінет 50, тел. 067�473�24�91.

      Куплю дорого коні, корови, кнурі.
 Тел. 067�390�48�34, 066�06�54�236 (Анатолій).

  Охоронники, вахтовий метод роботи, проїзд,
проживання та харчування за рахунок фірми.
Тел. 067�786�99�28, 063�608�74�44, 066�424�07�74.

 ТОВ "Шеколан" (ст.Драбів, елеватор) потрібен бухгалтер. Тел.
31�9�02.

  Вантажні перевезення: пісок, гній, чорнозем,
щебінь, дрова, жом та інше. Тел. 0(237)5�92�39,
067�473�28�19.

  Фарбування металевих та шиферних дахів, фасадів, парка�
нів та інших конструкцій, очищення та підготовка поверхонь
до фарбування. Тел. 096�068�17�58, 066�691�39�41.

  Продаю автомобіль "Vida" 2013 р.в., 1,5, склопідіймач, ц/з,
кондиціонер, гідропідсилювач керма, можлива розстрочка.
Тел. 098�705�55�35.

  * * *

9.05.2014 ð.

   9 травня минає 1 рік, як перестало битися
серденько нашого ріднесенького, люблячого,
дорогого Миколи Миколайовича Пархо�
менка з В.Хутора. Немає таких слів, щоб вис�
ловити всю печаль, ти був не просто хорошою
людиною, ти був нашою гордістю! Не віриться,
рідненький, що ти назавжди відійшов у небут�
тя. Глибоко сумуємо, низько вклоняємось тобі.

Ми бережемо і завжди будемо берегти світлу пам`ять про тебе.
Вічний спокій, наш дорогий. Нехай земелька тобі буде лебеди�
ним пухом.
 Сумуючі тато, мама, дружина Іра, донечка Саша, брат Толя,
невістка Наташа, племінниці Свєта, Юля, Гончарові, Приходьки
з Драбівського радгоспу і всі рідні.

   11 травня минає 40 днів, як на 53 році жит�
тя невблаганна смерть забрала мого рідного
синочка, батька, дядю, дідуся Олександра
Володимировича Ляшка з Драбова. 40 днів
твого життя у вічності, 40 гірких днів � сліз
скорботи і жалю. Великий біль пронизує наші
серця, що вже ніколи не побачимо твого об�
личчя, не почуємо ріднесенького голосу, ве�
селої усмішки, доброї душі. Земелька тобі пу�
хом і царство небесне.
  Вічно сумуючі мати, дочка, дружина, племінниця Оксана,
невістка Таня, внучечка Соня.

  9 травня минає півроку, як пішла із життя
дорога нам людина Ольга Іванівна Богун
із Драбова. Закрила хижа смерть повіки, ску�
вала холодом вуста, і заснула вічним сном
навіки людина добра й дорога. Так пусто ста�
ло на душі, і серці плаче кожен день від бо�
лю, не вистачає усмішки і слова, і погляду
ласкавого, простого. Не віриться, що не сту�

пиш на поріг, і в гості вже до нас не завітаєш. Не заросте ніколи
та стежина, що провела тебе в останню путь, похилиться  зажу�
рено калина і добрим словом люди пом`януть. Вічний спокій
вам, земля пухом, царство небесне.
                                             Сестра Шура з сім`єю та всі рідні.

    10 травня минає 40 тяжких, скорботних днів,
як пішла у вічність дорога матуся, бабуся Єв�
докія Савівна Кучеренко з ст.Драбів. Не�
має слів, щоб біль наш передати, ти з нами �
в сонці, в співі незабудок… В цей день ми
просимо всіх тебе згадати і розділити з нами
втрати смуток. Наше горе � як сум тополиний,
вічним болем у серці щемить, ти скажи, підка�
жи нам, рідненька, як без тебе на світі нам жить? Дні без тебе �
сумні і холодні, наче море, печаль в них тече… А могла б же сім`я
вже сьогодні на твоє обіпертись плече. Земелька тобі пухом і
царство небесне.
                                               Сумуючі діти, внуки та всі рідні.

  28 квітня на 48 році життя перестало битися серце Олек�
сандра Павловича Чеберячка, директора Шрамківсько�
го будинку культури. Обірвалося життя людини простої і вод�
ночас великої:

Він не боровся ні за які титули,
Він просто жив, творив і працював.

Він серце віддавав на сцені жителям,
Дарма секунд життя не змарнував.

Він добрим батьком  був і дідусем щасливим,
Він справжнім чоловіком, другом був.

Без нього для сім`ї і світ немилий.
Ніхто про нього, справді, не забув.
Усе село зійшлось віддати шану

Простому смертному (він не якийсь там пан),
А значить у житті зробив немало.

Його тут кожен і любив, і знав.
  Товариський, життєрадісний, з прекрасно розвинутим по�
чуттям гумору, у неформальній обстановці він завжди був ду�
шею товариства. Бути корисним, потрібним людям і в будні, і
в свята, в радості, і в горі � було справжнім покликанням і
життєвим кредом Олександра Павловича. Для нас, його дру�
зів і однодумців, він завжди залишиться прикладом мужності,
стійкості і оптимізму.
  Самодіяльний колектив "Джерело", самодіяльний драма�
тичний колектив Шрамківського БК.

   3 травня 2014 року на 87 році жит&
тя перестало битися серце шанова&
ної в районі людини, Заслуженого
вчителя УРСР, патріарха музейної
та краєзнавчої роботи, мудрого нас&
тавника молоді, талановитого дос&
лідника історії рідного краю Горо&
динця Івана Сергійовича.
   Народився Іван Сергійович 3 вересня
1927 року в с. Безпальче Драбівського
району в сім'ї селянина�бідняка. 1935
році вступив до 1 класу Безпальчівської

школи та навчання перервала війна. Закінчивши 6 класів,
під час окупації працював на громадському дворі. Після виз�
волення села Безпальче з вересня 1943 року по грудень
1944 року працював на різних роботах у місцевому колгоспі
"Нове життя". 11 грудня 1944 року був призваний в ряди
Червоної Армії, де служив в артилерійському полку. Він брав
участь у бойових діях    з лютого 1945 і до кінця Великої
Вітчизняної війни. Іван Сергійович брав участь у визволенні
Польщі, був поранений. У липні 1947 року повертається зі
служби додому і продовжує свою трудову діяльність в кол�
госпі "Нове життя". Після закінчення навчання в Оболонській
бухгалтерській школі  працює бухгалтером, нормувальни�
ком у місцевому колгоспі, Безпальчівській МТС та середній
школі.
   В 1955 році Івана Сергійовича обрано депутатом Безпаль�
чівської сільської ради, а з 1957 по 1964 рік членом виконко�
му та секретарем сільської ради.
   З 1954 по 1957 рік він навчається у заочній школі і отримує
атестат. У 1962 році поступає на загальнонауковий факуль�
тет Черкаського педагогічного інституту, а в 1964 році  пе�
ревівся на навчання в Київський державний університет іме�
ні  Т. Г. Шевченка на історичний факультет, де в 1968 році
отримав диплом вчителя історії.
   З 1964 по 1989 Іван  Сергійович працював в Безпальчівсь�
кій середній школі вчителем історії та суспільствознавства,
а з 1981 по 1985 рік працював заступником директора по
навчально�виховній роботі. Як учитель історії велику роботу
проводить по вивченню історії рідного краю, створив кімна�
ту бойової та трудової слави, яка стала центром патріотич�
ного виховання молоді села.
    За творчу  педагогічну діяльність Івана Сергійовича наго�
роджено знаком "Відмінник народної освіти УРСР" (1977 рік)
та присвоєно почесне звання "Заслужений вчитель України".
   Перебуваючи на заслуженому відпочинку, Іван Сергійович
не залишає улюблену справу � він збирає матеріали про
односельчан, які загинули в роки Першої світової війни, під
час голодомору, і видає "Книгу пам'яті села Безпальче". Зав�
дяки наполегливій праці краєзнавця повернуто українсько�
му народу ім'я художника, уродженця села Жорнокльови І.І.
Падалки. Про все це розповідає на сторінках районної,
обласної та республіканської преси, активним дописувачем
яких він був.
    Бойові та трудові заслуги Городинця І.С. високо оцінені
Батьківщиною: він нагороджений орденом Великої Вітчиз�
няної війни, орденом Знак Пошани та 12 медалями.
   Низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Івана Сер�
гійовича, висловлюємо глибокі співчуття його родині.
    Дзега В.Д., Поволоцький С.В., Богославець Т.В., Лобода
В.В., Снітко О. І., Рудик Л.М., Рой В.Ф., Шевчук В.С.,  Косенко
В.П., Крокосенко В. Г., Комнатний М.М., Орел С.І., Марунич Л.
В., Миколаєнко Т.В., колеги по роботі Безпальчівської школи.

  Виконавчий комітет, депутатський корпус Безпальчівсь&
кої сільської ради, рада ветеранів глибоко сумують з при�
воду передчасної смерті ветерана Великої Вітчизняної вій�
ни, заслуженого учителя УРСР, краєзнавця Городинця
Івана Сергійовича та висловлюють глибоке співчуття родині
покійного.

  Пенсіонери&вчителі, пенсіонери&техпрацівники Без&
пальчівської школи  глибоко сумують з приводу смерті
колеги, заслуженого вчителя УРСР,  ветерана ВВв,
краєзнавця Городинця Івана Сергійовича, вислов�
люють щирі співчуття рідним, близьким. Сумуємо, під�
тримуємо, співчуваємо.

Городинець
Іван Сергійович

  Продаю однокімнатну квартиру в центрі Драбова, вул. Гага�
ріна, 112 (19 кв.м), інд. опалення, І поверх. Тел. 096�203�82�
07, 097�72�49�735.

   13 травня минає 7 років, як перестало бити�
ся серденько дорогої мами, бабусі, прабабусі
Ольги Сергіївни Шурубури з Драбова. Не
віриться, що не почуємо вашого голосу, не
відчуємо вашої турботи, не дасте поради, не
пригорнете до серденька своїх правнучків. Ой,
як важко жити з журбою. Біль утрати не змити
слізьми, і скорботі немає кінця. Рідна наша,
ти з нами завжди, у наших спогадах, наших серцях. Мир і спокій
твоїй душі. Царство небесне, спи спокійно, нехай земля тобі
буде пухом.
                            Вічно сумуючі дочка, зять, внуки, правнуки.

   Педагогічний колектив Михайлівської ЗОШ глибоко сумує
з приводу передчасної смерті Бедратої Ганни Тимофіївни
та висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

     Ось так 4 травня ховали ветерана його односельчани

   Відділ культури райдержадміністрації, райком профспіл&
ки працівників культури, всі працівники культури району

глибоко сумують з приводу смерті Городинця Івана Сергі�
йовича � краєзнавця, заслуженого учителя України та вис�
ловлюють щирі співчуття родичам померлого.

  Продаю посівну кукурудзу "Скафор ФАО�280", Франція.
Тел. 097�79�50�485 (Олег).

   Правління Драбівського райст, районна проф&
спілкова організація працівників споживчої коо&
перації висловлюють щирі співчуття Гуленко Тетяні
Володимирівні, касиру районного споживчого това�
риства, з приводу тяжкої втрати � смерті батька. По�
діляємо тяжку втрату.

  Втрачений військовий квиток серії СО №615216, виданий Дра�
бівським РВУМВС України на ім`я Стромця Сергія Володимиро�
вича, вважати недійсним.


