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С 90-летием,
Василий Семенович!

З турботою про майбутнє
покоління
Попри похмуру дощову
погоду, Коларівський дошкільний навчальний заклад «Топольок» (Жовтневий район) цієї середи
засяяв десятками щасливих дитячих посмішок.
Адже тут після капітального ремонту урочисто
відкрили групове приміщення дитсадку.
Довгі роки дошкільний заклад
конче потребував ремонту, та через брак ресурсів ситуація тільки
погіршувалася. І все ж минулого
року, завдяки консолідації фінансових зусиль сільського та районного
бюджетів, необхідні гроші у сумі
446 тисяч гривень були винайдені.
Ці кошти витратили на капітальний
ремонт групового приміщення, а також на заміну обладнання на кухні та
сантехніки у туалеті. Тож тепер тридцять вихованців дошкільного закладу
перебуватимуть у більш комфортних,
по-домашньому затишних умовах.
І ось – довгоочікуване свято. На
нього прибули голова Жовтневої
райдержадміністрації Вікторія Москаленко, голова районної ради Микола Тимощук, Коларівський сільський
голова Наталія Павловська, директор
ТОВ «Золотий Колос» Надія Іванова, депутат районної ради Арутюн
Рушанян і інші почесні гості. Вони

привітали діток, їхніх батьків і персонал закладу зі святом та побажали
хлопчикам та дівчаткам зростати розумними, кмітливими та здоровими.
Слід сказати, що дорослі завітали
до своїх маленьких друзів не з порожніми руками. Та ж Надія Валеріївна Іванова, яка є матір’ю трьох
дітей, презентувала маленьким вихованцям закладу вельми необхідні
речі – нові ковдрочки та штори на
вікна. І, звісно ж, завжди жадані для
малечі солодощі.
Загалом відоме в регіоні сільськогосподарське підприємство «Золотий
Колос» надає безкорисливу допомогу дитячому закладу ось уже понад двадцять років. Це, передовсім,
продукти – крупи, олія, овочі, що дає
змогу збагатити меню та здешевити
вартість дитячого харчування для
бюджету та батьків дітей. Крім того,
з легкої руки Надії Іванової коларівські дітлахи, втім, як і їхні однолітки з
інших сіл району та мікрорайону Тернівка, залучаються до виру культур-

Помогите спасти
молодую жизнь!
Мама двадцатишестилетней Елены Алпеевой
просит неравнодушных
людей о материальной
помощи для повторной
пересадки печени её дочери. В 9 лет девочке был
поставлен диагноз «хронический гепатит». Когда
Леночке исполнилось
18 лет, ей пересадили
печень, донором которой
стал отец. С момента операции минуло восемь лет.
За этот время пережито
многое: частые и острые
кризы отторжения донорского органа, две операции по удалению камней
из печени, операция по
расширению сосудов в
печени. Сейчас состояние
больной усугубилось –
хронический криз оттор-

25 января 2015 года
исполнилось 90 лет
со дня рождения замечательного человека, воина и хлебороба
Моисеенко Василия
Семеновича.
Василий Семенович родился и вырос в белорусской крестьянской семье
на Могилевщине. С начала
Великой Отечественной
войны в неполные 17 лет
становится связистом, а
затем – и бойцом партизанского отряда. После соединения с действующими
войсками участвовал во
многих войсковых операциях, крупных сражениях,
обеспечивал связь между
боевыми подразделениями.
Был награжден орденом
Славы III степени. Всего у
Василия Семеновича 7 орденов и более двух десятков медалей.
Уволившись в запас,
стал хлеборобом. Успешно
окончил Одесский сельскохозяйственный институт
без отрыва от производства. Работал агрономом,
управляющим отделением,
директором знаменитого
совхоза имени Коларова.
Как умелого организатора и высококвалифицированного специалиста
Моисеенко В. С. в 1965 г.

ного життя та розширюють власний
кругозір. Так, на кожен Новий рік за
сприянням «Золотого Колосу» діти
із захопленням переглядають на обласній сцені вистави Миколаївського
російського академічного театру, а на
завершення казки на всіх маленьких
глядачів очікують святкові подарунки. Із захватом малеча з приміських
сіл відвідує і найкращий в Україні
Миколаївський зоопарк. «Ми і батьки
нашого закладу, – каже завідуюча
ДНЗ «Топольок» Світлана Гончарова,
– дуже вдячні Надії Валеріївні Івановій за надану допомогу. Дуже радує,
що в нас є такі надійні піклувальники,
котрі за велінням серця простягають
нам руку допомоги».
А урочистості у дитячому закладі
закінчилися на тій же мажорній ноті,
що і розпочалися. Дітки подарували
гостям чудовий концерт – читали віршики, танцювали та співали
пісні, за що були удостоєні гучних
аплодисментів.
 Микола КРУТИХ

перевели на должность
заместителя начальника
областного управления
сельского хозяйства, где
проработал многие годы.
Активный участник ветеранского движения, он, несмотря на инвалидность, принимает посильное участие
в общественной жизни,
занимается воспитанием
подрастающего поколения.
Николаевский областной совет ветеранов тепло
и сердечно поздравляет
Василия Семеновича Моисеенко с этой знаменательной датой и желает крепкого здоровья, бодрости,
оптимизма, мира и благополучия, заботы и любви
родных и близких людей.

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

жения, портальная гипертензия. Жизнь молодой
женщин в опасности.
Мама Лены, Людмила
Григорьевна Алпеева,
обращается к землякам:
«Помогите нам, Леночка очень хочет жить! Но
денег на операцию у нас
недостаточно».
Получатель помощи:
ПАО КБ «ПриватБанк»
Код получателя (ОКПО,
ЕГРПОУ): 14360570
Код банка получателя
(МФО): 305299
Счет получателя:
29244825509100
Назначение платежа:
для лечения, номер
пополнения карты
№ 4405885830994536,
Алпеева Людмила Григорьевна, 2279402420.

1. Способ оплаты товаров или
услуг, при котором платёж производится по частям. 8. Мелочная
точность, излишний формализм.
11. Старинный смычковый музыкальный инструмент в форме скрипки. 12. Часть ударного механизма в
огнестрельном оружии. 13. Вьющееся цепкое растение жарких стран.
15. Вид графики. 16. Устаревшее
название лёгкого спортивного самолёта. 17. Часть чего-нибудь, измеряемого в пространстве или во
времени. 19. Собрание чего-нибудь
занимательного, ценного. 20. Искусственное русло. 21. Установленная
расценка товаров. 23. Старинный
русский многострунный щипковый
музыкальный инструмент. 24. Врач,
занимающийся лечением теплом,

световой и лучистой энергией и т. п.
25. Конное войско.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Единственный вид семейства
пастушковых журавлей. 3. Писатель, осмеивающий современные
пороки и слабости. 4. Отечество,
родина. 5. Палатка для мелкой торговли. 6. Восстановление первоначального вида, облика чего-либо
по остаткам или письменным
источникам. 7. Кустарная добыча
золота. 9. Стойкость, внутренняя
сила в убеждениях, в характере.
10. Минерал, разновидность берилла зеленовато-голубого цвета.
13. Плоский сосуд для чего-нибудь,
ёмкость. 14. Смазочное масло из
нефти. 18. Вид ласточки. 19. Род
красного вина. 22. Женское имя.
23. Аквариумная рыбка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ ОТ 15.01.15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Бурелом. 9. Доярка. 10. Оцелот. 11. Бит. 12. Байдарка.
13. Ажитация. 14. Шов. 15. Ратник. 16. Натиск. 18. Барыш.
21. Кушетка. 24. Аппетит. 27. Забой. 28. Тарелки. 30. Бурение.
32. Сосна. 35. Радиус. 38. Экипаж. 40. Рис. 41. Мансарда.
42. Иноходец. 43. Вол. 44. Буйвол. 45. Звонок. 46. Атавизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подача. 2. Предание. 3. Батрак. 4. Рубашка. 5. Литавры.
6. Моцион. 7. Ненастье. 8. Комикс. 15. Рэкетир. 17. Коттедж.
18. Базис. 19. Ребус. 20. Шайба. 22. Шар. 23. Тыл. 25. Пир.
26. Тын. 29. Единство. 31. Единорог. 33. Оправка. 34. Носилки.
36. Абажур. 37. Стрела. 38. Эгоизм. 39. Ацетон.
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