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Неабияк обурюють Олену Михайлівну й брудні чутки, які розповсюджуються проти неї в рамках
розв’язаної «інформаційної кампанії». Як вважає директор центру
зайнятості, мета подібних провокацій одна – будь-що скомпрометувати її та змусити написати
заяву про звільнення. Але жінка
не погоджується із цим свавіллям та має намір стояти до кінця,
зокрема планує подати в суд заяву щодо захисту власної честі та
гідності. Та й директор обласного центру зайнятості Олена Димчишина підтримує свого колегу,
адже за показниками роботи Казанківський центр зайнятості –
один із кращих в області.
А ось начальник районного відділу освіти Інна Онищенко таки
була змушена написати заяву на
звільнення.
– Пресинг на мене розпочався
ще наприкінці липня, – розповідає Інна Анатоліївна. – Голова адміністрації домагався мого звільнення, мовляв, я – представник
старої команди. Мій чоловік помер, тож я одна виховую донькустудентку. Коли влітку я попросила у голови райдержадміністрації
погодити відпустку на два тижні,
щоб пройти медичне обстеження, той відмовився підписувати
мою заяву. На початку вересня
мені потрібно було заплатити за
навчання доньки за контрактом,
задля цього сподівалася отримати відпускні та оздоровчі. І знову
Чередниченко не пішов мені назустріч. Голова РДА погодився підписати лише мою заяву про відпустку з подальшим звільненням.
Проте згодом І. Онищенко відкликала свою заяву про звільнення та продовжує своє «спілкування» з головою РДА вже у судовому
порядку, зокрема оспорюючи законність винесеної їй догани. До
речі, діяльністю відділу освіти також зацікавилися «органи» – чи не
знайомий почерк по дискредитації своїх опонентів?

***
Отже, як бачимо, Валерій Чередниченко влаштував своєрідну
«люстрацію» для своїх підлеглих.
Що ж, бажання нового керманича
позбутися «старих кадрів» та поставити «своїх» людей зрозуміти
можна. Та чи в межах чинного законодавства діє голова райдержадміністрації? Відтак варто нагадати чиновнику, що будь-які
кадрові рішення потрібно робити на основі закону і лише закону, а також зважати на суспільну
думку та здоровий глузд. Інакше
все це нагадує волюнтаризм та
самодурство князька районного
масштабу, що не може не викликати масове обурення серед місцевої громади.
І, до речі, а чи не варто проводити люстрацію і щодо нинішніх,
нещодавно призначених чиновників – тих, хто скомпрометував
себе неповагою до Закону і людей? Інакше правову європейську державу нам ще нескоро
збудувати…
 Андрій ТЮРІН
Миколаїв – Казанка
ВІД РЕДАКЦІЇ: коли публікацію вже було підготовлено
до друку, до редакції звернулася начальник управління
агропромислового комплексу Казанківської РДА Любов
Ляховська. Любов Василівна
повідомила, що її звільнення також домагається Валерій Чередниченко. За словами
жінки, голова РДА звинуватив
її в тому, що до її робочого кабінету приходять… керівники
сільгосппідприємств.
Також із достовірних джерел нам стало відомо, що голова облдержадміністрації
Вадим Меріков направив подання Президенту про звільнення горе-чиновника з посади голови Казанківської
райдержадміністрації.
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Відважний десантник
із позивним «Граніт»
Офіцерами не стають, офіцерами народжуються. 26 червня
1978 року у миколаївській родині кадрового офіцера-десантника
народився син. Назвали його
Сергієм на честь батька, тим самим вирішивши його долю та
життєвий шлях. Молодший Сер-

гій закінчив 9 класів школи № 32,
два роки навчався у «школі гардемаринів», яку з успіхом закінчив
та став студентом найпопулярнішого у місті Миколаївського національного університету кораблебудування. Але після першого

курсу вирішив змінити свій фах
та вступив до Одеського інституту сухопутних військ, який закінчив у 2000 році. Повернувся до
рідного Миколаєва та продовжив
династію офіцерів-десантників,
розпочавши службу у 79-й Миколаївській окремій аеромобільній
бригаді.
Життя військового офіцера завжди уявляється, як військові навчання та пригоди, маневри, спортивні качалки, більярдні зали. А у
Сергія Сергійовича Кривоносова
все було дуже реалістично, зовсім не так, як у кіно: після служби він працював вдома будівельником, наводив затишок у своїй
однокімнатній квартирі, що була
перебудована із приміщення колишньої казарми 35-го полку.
Увесь вільний час приділяв увагу
маленькому сину Максиму. А ще
Сергій Сергійович любив багато
читати, переважно історичну та
військово-мемуарну літературу.
Іноді засиджувався із книжкою аж
до світанку, а потім одразу йшов
на службу до рідного батальйону.
Офіцер-десантник, від якого служба вимагала суворості та
дисципліни, одночасно не соромився бути сентиментальним, від
усієї душі співчував безпритуль-

ним тваринам. Так, одного разу
у дворі Сергій не пройшов повз
собаки, яку намагалися отруїти
сусіди. Він урятував її, забравши
додому. Якось знайшов напівсліпе кошеня і також приніс додому,
лікував його, як справжній ветеринар, робив уколи та нарешті
вилікував пухнастого котика.
Сергій був упевнений, що переможе і хворобу маленького
сина Максима, знав, що для цього потрібен лише час. Але життя
та війна розпорядилися інакше:
4 серпня 2014 року майор Сергій Кривоносов загинув під час
обстрілу терористами з «Градів»
позицій 2-го аеромобільного десантного батальйону 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної
бригади.
Начальник штабу 2-го батальйону майор Сергій Сергійович
Кривоносов мав позивний «Граніт», який дуже добре йому підходив та виявляв саму суть його
характеру. Сергій був опорою та
захистом, справжньою «гранітною
стіною» для дружини Анастасії,
сина Максима, матері Ірини Павлівни, молодшого брата Павла,
якому був як батько. 4 серпня він
став гранітною скелею на шляху
смертоносного заліза, закривши

своїм тілом окоп і захистивши від
смерті своїх солдатів рідного 2-го
батальйону.
Бойові товариші-десантники
79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади звернулися до
командування Повітрянодесантних військ України з клопотанням
про присвоєння майору С. С. Кривоносову звання Героя України
(посмертно). Сподіваємось, що
їхнє прохання виконають, наго-

роду буде присвоєно відважному
миколаївському десантнику, а у
Миколаєві завжди пам’ятатимуть
про воїна, який віддав своє життя
за наш спокій і мир.
 Сергій БЕРЕЗНИЙ,
старший науковий редактор
робочої групи обласної
міжвідомчої комісії у справах
увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції,
жертв війни та політичних
репресій

В Лиманах открыт
памятный крест славному
гетману Ивану Мазепе
Октябрь на Николаевщине ознаменовался несколькими культурными событиями, и одним из самых
незабываемых было торжественное
открытие в селе Лиманы памятного
знака (креста) гетману Ивану Мазепе, сообщает сайт «Корабелов
инфо».
На это мероприятие приехало множество гостей: тех, кто по
крупицам собирают исторические
данные и являются их надежными
и верными хранителями, а также
тех, которым просто небезразлична история родного края.
При открытии памятного креста
присутствовали представители областного краеведческого музея,
библиотеки-филиала № 18 для
взрослых (Корабельный район),
Бугско-Лиманского и Богоявленского казачеств, учащиеся Лиманской, Лупаревской школ, а также
школы № 1 им. Ольжича и другие.
Как и полагается, всех гостей
встретила гостеприимная хозяйка – глава сельского совета Лиман
Наталия Федоровна Панаший, которая подчеркнула важность события и напомнила, что этот знак был
установлен благодаря инициативе
Бугско-Лиманского казачества.
Мероприятие открыли исполнением Государственного гимна, и не
под фонограмму – его исполняли
живые голоса жителей и гостей, что
добавило всем чувства единства и
солидарности.
Василий Наливайко, профессор
НУК (бывшего НКИ), признался, что
сам он хоть и «технарь», но история
для него – любимое увлечение, и
добавил, что 2014-й – юбилейный
год: 375 лет со дня рождения Мазепы, что само по себе и объясняет
установку памятного знака.
Михаил Иванович Кондратьев,
руководитель инициативной группы по возрождению памяти исторических событий в Николаевской
области, преподнес в качестве памятного подарка баннер, на котором запечатлена установка в селе
Андреевка памятного знака атама-

ну Сирко, и поблагодарил молодежь (на которую старшее поколение возлагает свои надежды) за то,
что она чтит историю.
Сотрудник краеведческого музея Ирина Александренко вручила
активистам грамоты за вклад, внесенный в изучение и сохранение
истории родного края.
Все выступающие в очередной
раз напомнили о том, насколько богат наш край историческими
событиями – пусть и давними, но
живущими в душах современных
украинцев, даже через века наполняющими их силу духа.
От лица молодежи поздравили всех со знаменательной датой представители школы № 1 им
О. Ольжича Екатерина Сидоренко
и Кирилл Равинский, исполненные
благодарностью к людям, которые
поддерживают и развивают патриотизм у юного поколения.
Директор Лимановской школы Елена Владимировна Олейник
призналась, что жители села ощу-

щают свою ответственность перед
присутствующими и всей страной
за увековечивание памяти героев
истории. И все, что делается, – делается для молодежи, которая будет возвращаться в свое прославленное село.
Торжественные слова сказаны…
Но какой же праздник без музыки?
Ансамбли «Ветеран» и «Лимановские Зори» исполнили самые известные народные песни. Им подпевали все присутствующие, ведь
невозможно удержаться, не подхватив залихватские песни о казаках и лирические – про «дівоче
кохання»…
Праздник нашел свое продолжение за приятной беседой добрых
друзей и вкуснейшим кулешом,
приготовленным волшебными руками берегини Бугско-Лиманского
казачества – Нины Цезаревны Буханок. Все было так по-домашнему
вкусно, тепло и радушно, что никто
не уходил без добавки.

Не соблюдал
закон –
потерял
лицензию
Следует отметить, что
тенденция законодательства Украины последних лет
направлена на ограничение
потребления алкогольного
пива, алкогольных напитков
и табачных изделий, и свидетельствует о повышении
ответственности физических и юридических лиц за
продажу пива, алкогольных
напитков и табака лицам,
которые не достигли 18 лет.
Так, совместно с отделом
криминальной милиции по
делам детей УМВД Украины в Николаевской области
утвержден комплекс профилактических мероприятий
по вопросам предупреждения пьянства и курения
среди детей.
В течение 2014 года в отношении 13 субъектов хозяйствования (СХД), которые
осуществляют деятельность
на территории области, составлены административные протоколы и принято
решение о применении финансовых санкций на сумму 88,4 тыс. гривен. Кроме
того, продажа алкогольных
напитков и табачных изделий несовершеннолетним
лицам является основанием
для аннулирования СХД лицензии на соответствующий
вид деятельности.
С начала года распоряжением ГУ Миндоходов в
Николаевской области аннулировано 4 лицензии на
право розничной торговли
алкогольными напитками и
9 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями. К семи СХД
за продажу пива применено
штрафов на сумму 47,6 тис.
гривен.
 Пресс-служба
ГУ Миндоходов
в Николаевской области

