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14 жовтня –
День захисника України
Шановні чоловіки!

Прийміть щирі вітання з Днем захисника України!
Свято сили, мужності і патріотизму відзначають ті,
хто мав честь носити військову форму, боронити Батьківщину; ті, хто зараз перебуває на військовій службі, а
також підростаюче покоління майбутніх захисників.
Символічно, що це свято відзначається разом з Днем
Українського козацтва, яке асоціюється із поняттями честі, відваги, звитяги, уособлює чоловіка – воїна, героя.
Глибока вдячність і шана Вам, військовослужбовці, ветерани військової справи, за гідне виконання
обов’язку, патріотизм і відданість Україні.
Сьогодні, коли на Сході країни ведуться бойові дії,
Ви, кращі українські сини, мужньо оберігаєте цілісність
рідної землі та спокій у наших оселях.
З нагоди свята бажаю усім Вам, шановні чоловіки,
міцного здоров’я, сили і витримки, успіхів в усіх справах
і починаннях, впевненості у завтрашнім дні, а головне мирного неба над головою!

Дорогі наші захисники, наші герої!
Щиро вітаю Вас із Днем захисника України – святом, що уособлює мужність і героїзм
оборонців та визволителів рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії.
Глибоко символічно, що свято відзначається у день Покрови Пресвятої Богородиці покровительки і заступниці славного війська
козацького та всього українського народу.
Сердечно бажаю вам міцного здоров’я і благополуччя, щастя і радості,
розуміння і підтримки оточуючих, добра та наснаги на успішні починання на
користь Вітчизні. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе
покровительство Пресвятої Богородиці.
З повагою – народний депутат Анатолій КУЗЬМЕНКО.

Освітяни відзначили
професійне свято

Професія вчителя поєднує в
собі мудрість, творчість, життєву
енергію, любов до дітей, доброту і справедливість. З першим
золотавим листям та щедрою
осінньою порою приходить свято працівників освіти, яке цього
року припало на 7 жовтня.
Напередодні у ПК «Світлопільський» відбулись урочистості, які пройшли у теплій, дружній
атмосфері.

вертаючись до педагогічної спільноти,
міський голова С.Цапюк щиро привітав
З
освітян з професійним святом, висловив вдячність

за їхній високий професіоналізм, сумлінну самовіддану працю, за те, що виховують гідне підростаюче
покоління олександрійців, розвивають їхні таланти,
дають міцні знання. Тому освіта Олександрії є найкращою в області.
Степан Кирилович зазначив, що міська влада
підтримує освітян, створює сучасне і комфортне
середовище у навчальних закладах і в подальшому
докладатиме усіх зусиль для збереження і розвитку
сфери освіти. Міський голова побажав працівникам
навчальних закладів міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку, а на педагогічній ниві – великих успіхів, нових досягнень і талановитих учнів.
С.Цапюк виконав приємну місію, вручивши нагороди педагогам. Подяку Кіровоградської обласної
ради одержав Кравченко Борис Євгенійович, директор ЗНЗ І-ІІІ ст.№15. Міський голова також вручив
кращим освітянам відзнаки обласного і місцевого
рівнів.
(Закінчення на 2-й стор.)

З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

14 жовтня –
День Українського козацтва
Дорогі земляки!

Традиційно у день Покрови Пресвятої Богородиці
відзначається День Українського козацтва. Ці свята нерозривно пов’язані, адже з давніх-давен Божа Матір вважалась покровителькою козаків, зміцнювала їх бойовий
дух у в боротьбі з ворогами.
Ідеологія козацтва залишається незгасною і у наш
час, а нащадки козаків продовжують розвивати кращі
звичаї своїх предків.
День Українського козацтва є особливим для нашого
міста, тому що саме козаком Григорієм Усиком було засноване перше поселення на місці теперішньої Олександрії, яке носило назву Усівка. Сьогодні ім’я цього славного козака носить одна з центральних вулиць міста.
У цей день зичу Вам, шановні олександрійці, доброго здоров’я, благополуччя, достатку, родинного тепла та
наснаги у відродженні національних українських традицій!
З повагою – міський голова С.ЦАПЮК.

З Олександрії до 3-го
полку спецпризначенців,
що дислокується в Кропивницькому, відправили відремонтований автомобіль
ГАЗ-66, для радіолокаційної служби зв’язку.
ашину на прохання військових відремонтували
М
волонтери фонду «Час добра», який

ПОГОДА

засновано в місті ще в 2014 р. Як
говорить один із засновників фонду Володимир Гориславиць, взагалі
в зону, де проводиться Операція
об’єднаних сил, за цей час направлено 310 одиниць бойової техніки.

ЧЕТВЕР
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Днями передали відремонтований
УАЗ, а тепер і ГАЗ-66 для зв’язківців.
З останнім, як кажуть ремонтники,
довелося попрацювати: довго не могли виявити причину виходу із строю,
залучали своїх спеціалістів, читали відповідну літературу, аж доки
не встановили, що цей автомобіль
призначався для експлуатації взимку (така специфіка його випуску), а
експлуатували і влітку при високій
температурі. Кожна бойова одиниця
техніки, яку ремонтують волонтери,
змушує ремонтників вивчати спеціальну технічну літературу, набиратися досвіду. Багато в чому допомагає
олександрійська громада на чолі з
міським головою.

вано 310 автомобілів і 46 БТРів. Ця
робота продовжується й сьогодні.
Так, на ремонтну базу в Олександрію
нещодавно направлено 8 одиниць
техніки – дві з них уже повернули відремонтованими, решта – в роботі,
зокрема ЗІЛ-130, два причепи та ін.
В.Гориславиць подякував за
співпрацю олександрійським підприємцям, які допомагають запчастинами, пальним, коштами, зокрема власнику магазину «Шара», І.Хильчуку,
В.Дожджанику, О.Середі та ін.
Відремонтований автомобіль
забрали військові в/ч а0680 і подякували олександрійцям за допомогу.
Л.ПРИХОДЬКО.

КП «Теплокомуненерго» із 2011
року працює над проектом з оптимізації системи теплозабезпечення. Олександрія входить до 11 міст
України, які були обрані Європейським інвестиційним банком для
надання кредитних коштів на реалізацію проектів у сфері теплоенергетики.
жовтня наше місто відвідали
міжнародні експерти Європей8
ського інвестиційного банку та технічні

консультанти, аби визначити поточні потреби підприємства для успішного впровадження проекту.
Фахівці зустрілися з міською владою
та обговорили організаційні питання стосовно реалізації і фінансування проекту.
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Степан Кирилович зазначив, що
Олександрія – єдине місто в Україні, що
працює за Стратегією Сталого розвитку
до 2030 року, яка розміщена на сайті ООН.
Однією зі складових Стратегії є модернізація теплозабезпечення. У місті активно
впроваджуються сучасні енергозберігаючі технології і влада готова до співпраці
в реалізації нових програм. Нещодавно
олександрійська делегація побувала в
Данії та ознайомилася з її досвідом у сфері теплоенергетики. С.Цапюк підкреслив,
що місто зацікавлене в реконструкції котелень і мереж, оскільки це дасть можливість зменшити втрати тепла, знизити
споживання енергоносіїв та забезпечити

À95 – 33,20
À92 – 32,50
ÄÏ – 31,55
ÃÀÇ – 15,60

ВАЛЮТА

Олександрійці продовжують
допомагати військовим у ремонті техніки

Європейський інвестиційний банк
співпрацюватиме з Олександрією

ПАЛИВО

Великий обсяг роботи по організації доставки та ремонту бойової
техніки з АТО взяли на себе й волонтери Володимир Стадніченко та
Сергій Кульга. Вони стали основним
ланцюгом у зв’язку з військовими та
місцевими волонтерами і доклали
чимало сил у зборі та доставці в зону
АТО гуманітарних вантажів та відремонтованої техніки. За словами Сергія Кульги, волонтерами відремонто-

якісне теплопостачання населенню.
Ян Вільлям Льохр – координатор
програми від Європейського інвестиційного банку – зазначив, що разом з
Міністерством фінансів вони готові допомагати місту в реалізації проекту. Він
висловив сподівання, що за 4 найближчі
роки вдасться повністю реконструювати
систему теплопостачання і зробити все
необхідне, щоб робота котелень і мереж
була ефективною та корисною.
Під час діалогу присутні також зупинилися на питанні повернення ПДВ, що є
проблемним по всій Україні.
Міжнародні експерти, які вперше
побували в нашому місті, були приємно
вражені тим, як впроваджуються заходи з
оптимізації теплозабезпечення. Керівник
команди консультантів Пєтра Зайдлєр
зауважила, що Олександрія своїм прикладом високо піднімає планку для інших
міст, які теж беруть участь в аналогічних
проектах з теплоенергетики.
Після зустрічі з міським головою делегація відвідала об’єкти, що підлягають
реконструкції.
Із сайту міської ради.
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