
Газета Знам’янської міської ради.

Заснована у 1930 році

Середа, 5 серпня 2015 року 
№ 60 (7887)

ЗВ
нам’янські
істі

У залі засідань міськвиконкому – вони, поважні гості. Міський

голова Ігор Крижановський вітає з іменинами міста та дякує кожно-

му «… за все добре, що ви творили своєю працею, душею і

любов’ю до рідного міста, докладаючи зусиль до примноження

його великих трудових, історичних і культурних традицій…».

Висловлює Подяку Знам’янської міської ради людині, «… яка наді-

лена вмінням згуртувати довкола себе людей будь-якого віку.

Борис Васильович Дронік тривалий час був головою будинкового

комітету, активно відстоював права та обов’язки мешканців мікро-

району,  а нині з доброї волі займається його благоустроєм, залу-

чає до цього й молодь. Власним коштом закупив і висадив на при-

леглій території (вул. Матросова) близько трьох десятків плодових

дерев, ревно доглядає їх…».

Заступник начальника Знам’янської дирекції залізничних пере-

везень Володимир Матвієнко у своїй доброзичливій промові наго-

лошує, що «… зустріч молодого покоління з ветеранами-керівника-

ми  - це як похід у школу, екзамен на профпридатність, на людя-

ність і чесність… адже мало отримати освіту, посаду, але щоб

стати справжнім керівником, треба мати бажання, талант організа-

тора, хист спілкування, розуміння справи і людей… Кожний із вас

має свій секрет і ви працювали для блага нашого рідного міста…

вдячність вам і шана!»

Закінчення на 3-ій стор.

Післясвято

тут наше серце і
життя

Знам’янка – іменинниця. Городяни й гості несли свої спо-

дівання й настрій до міського парку – тут центр святку-

вань для дорослих і дітей. Тут сонячно, тепло, барвисто

від торгових яток із крамом – переважно рукотворного

мистецтва; дитячих атракціонів, просто гарно вбраних

людей; виставок витворів народних умільців. Нині свят-

куємо по-іншому, стриманіше… може, мудріше… Відповід-

но до часу…

Благословення
Зі святкуючими - Ікона нашої покровительки й захисниці

Знам’янки, селищ і сіл району Знамення Пресвятої Богородиці.
Соборно правлять молебень за мир і спокій на нашій землі клірики
Знам’янського благочиння, його керівник о.Василій (Мазурок),
о.Андрій (Подлєсний), о.Віктор (Кравець). Настоятель храму Пр.
С.Радонезького о.Василій благословляє всіх на мир, на любов, на
віру, благоденствіє… 

Привітання, подяки
Знам’янка – це місто, де наше серце, душа, - виголошує на

урочистостях міський голова І.Крижановський. – Але ми не маємо
забувати, що триває жорстока війна на Сході України… Від вико-
навчого комітету, депутатського корпусу Знам’янської міськради,
від усіх знам’янчан дякуємо нашим батькам, братам, синам,
сестрам, які захищають нас, нашу Батьківщину, мир і спокій.
Шануймо пам’ять полеглих воїнів-героїв, синів нашої Знам’янки,
патріотів України Віктора Голого і Дмитра Цуркана. 

Хвилина мовчання…
Міський голова дякує всім знам’янчанам, які з перших днів

війни на східному українському прикордонні підтримували й підт-
римують Українське військо, допомагають вимушеним переселен-
цям… Передає рідному місту вітання від 72-го полку спецпризна-
чення, де служать наші земляки, … Сьогодні вітали всіх з днем
міста і залізничних профспілок і будівельників, і з церковним свя-
том Іллі, і з днем повітрянодесантних військ ЗСУ.

Наші поважні гості -
владика Олександрій-
ський і Світловодський
преосвященний Бого-
лєп: «Щоб у ваших сер-
цях було більше радості,
надії, стабільності, впев-
неності в прийдешнь-
ому… Щоб було більше
перспектив…  у дітей –
краще виховання і
навчання… щоб їхні
рідні не йшли воюва-
ти…».

Сергій Коваленко,
заступник голови Кірово-
градської ОДА, вітаючи
знам’янчан за доручен-
ням голови ОДА Сергія
Кузьменка, зокрема

акцентує на тому, що є
бажання зробити для
Знам’янки багато й суттє-

во, однак… Але маленькі кроки заплановано: до Дня Незалежності
України відремонтувати дорогу від пам’ятного знака «Танк» до
виїзду на Кіровоград… Інше: добудова об’їзної дороги. Уже
намічено виділити 125 млн. грн. з Держбюджету… Якби не війна,
то могли б уже бачити роботу… Він нагороджує Грамотою Кірово-
градської ОДА першого заступника начальника Знам’янської
дирекції залізничних перевезень Володимира Матвієнка.

На цих урочистостях вітальні слова виголошують: Віталій Кри-
жан, учасник АТО (дякує за підтримку), голова теркому профспілки
Знам’янського регіону Одеської залізниці Людмила Семиніна,
Антон Пустовий, помічник-консультант народного депутата Украї-
ни Олеся Довгого.

Ольга ПЛЄШКОВА

Сьогодні міський голова Ігор Крижа-

новський вітає номінантів у відеозапису. Він

у цей час перебуває  у м.Харкові на нараді

з Прем’єр-міністром А.Яценюком. І церемо-

нія нагородження, привітання цьогорічних

лауреатів премії «Знам’янчанин року –

2015» воістину в руках секретаря міськради

Надії Адамович, керуючої справами міськ-

виконкому Лілії Меренкової,  а також пере-

можців попередніх конкурсів і відомих

людей нашого міста (В.Казанджій, Л.Сус-

лов, А.Волошина, Н.Брунцвік, І.Качанов,

Л.Полєжай, Р.Ладожинська, О.Сергєєв,

Ю.Шмалько, Н.Черкас…).

Почесні грамоти, відзнаку «Ніка», Дип-

ломи, квіти вручають:

Першу, нову номінацію, що асоціюється

нині з силою духу, мужністю, стійкістю

характеру, - «Захисник Вітчизни» отримує

Крижан Віталій Іванович, сержант, коман-

дир військового підрозділу в/ч, учасник АТО

з 2014 року, відважний захисник рідної

землі, воїн-миротворець, нагороджений від-

знаками Місії ООН, державним орденом

України «За мужність» ІІІ ступеня за особи-

сту мужність і героїзм під час виконання

спецзавдань …

Дипломи за активну громадську, плідну

працю, самовідданість і любов до України

отримують військовослужбовці Бабінов

Євген Якович (водій-електрик), Крижан

Любомир Іванович.

Професіонал-рятівник» - Ларіонов Вла-
дислав Сергійович, начальник Знам’янсько-

го міськрайонного відділу  управління Дер-

жавної служби з надзвичайних ситуацій

України у Кіровоградській області. Профе-

сіонал, освічений керівник, приділяє особ-

ливу увагу підвищенню рівня обізнаності

громадськості міста у сфері безпеки життє-

діяльності, попередженню виникнення над-

звичайних подій, формування активної

самосвідомості молоді. За керівництва

В.Ларіонова, його підтримки відбулися

навчання з реагування на надзвичайні

ситуації, міський і зональний етапи облас-

ного Фестивалю дружин юних пожежників…

Дипломи – Пшеничний Дмитро Вален-
тинович, начальник ДПРЧ-18 УДСНСУ і

його заступник Купцов Сергій Леонідович.

Номінація «Волонтер року» виникла на

хвилі допомоги Українському війську, доб-

ровольцям-захисникам. Переможець – Цур-
кан Надія Михайлівна. Мати Героя України,

який загинув під час бойового завдання під

Іловайськом 29 серпня 2014 року. З доброї

волі займається благодійництвом, допома-

гає нашим армійцям власними коштами,

продуктами й іншим. Волонтер, адміністра-

тор з питань гуманітарної допомоги Коорди-

наційного центру надання допомоги учасни-

кам АТО та їхнім родинам. Зал вітає героїч-

ну жінку оплесками стоячи…

Дипломи – Компанієць Людмила Михай-

лівна, охоронець Знам’янського МКП

«Ринокторгсерсіс», Хомутов Володимир

Петрович і Джуринський Володимир Хомич

– робітники цієї структури, Тишкевич Ната-
ля Миколаївна, координатор ГО

«Знам’янське об’єднання «Майдан», при-

ватний підприємець; Котинська Тетяна Сте-

панівна – голова Знам’янської МО Товари-

ства Червоного Хреста.
«Професіонал року державних установ і

органів місцевого самоврядування» - у цій

номінації перевагу отримала Іваськів Тетя-

на Анатоліївна, начальник фінансового

управління міськвиконкому, в.о. першого

заступника міського голови. Володіє глибо-

кими, всебічними знаннями, гнучким мис-

ленням, необхідними для розв’язання

складних завдань теоретичного та аналі-

тичного характеру у професійній сфері…

Дипломи – Костюкевич Лілія Вікторівна,

заступник начальника управління соцзахи-

сту, Голікова Оксана Сергіївна, заступник

начальника відділу бюджетних надходжень,

видатків та обслуговування розпорядників

коштів…

Закінчення на 2-ій стор.

Серпневі іменини нашо-

го міста благодатні теп-

лом, пахнуть літом –

сонцем, медами, стиг-

лими яблуками, свіжим

хлібом-короваєм. І

щороку їм властивий

штрих якоїсь новизни.

Але починається свято

традиційним акордом у

цьому урочистому

сонмі – міським конкур-

сом «Знам’янчанин

року». Цьогоріч пере-

можців конкурсу вша-

новують у міському

Палаці культури. Оголо-

шено 15 номінацій, що

прикметно, у кожній із

яких від трьох до шести

кандидатів – учасників

(усіх – понад 50).

Післясвято

«Прославимо нашу Знам’янку»

Вшанували ветеранів-керівників

З роЗумом і честю
У передсвято Знам’янки традиційно огорнули увагою керівни-

ків нашого міста, його різних сфер багатьох поколінь, які закла-

дали підвалини для розбудови, розвитку рідного міста. 

Від імені народного депутата

О.Довгого виступає його помічник

А.Пустовий


