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«Щасливі миті довоєнного життя»

ГРАНІТНІ ПАМ’ЯТНИКИ
Встановлення, доставка.

Тел. 097 017 38 71.

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Оформлення похорон, доставка товару по 

району цілодобово.
Тел. 097 998 09 09.

СОЛОНЯНСЬКА ІНКУБАЦІЙНА СТАНЦІЯ
приймає замовлення на бройлерів, м’ясних 

порід Мастер-Грей, Ред-Бро, Іспанка. Яєчних 
Домінант, Ломан (сортованих курочок),

 індичат, гусенят, каченят  та ін.
Курчата високої якості.

Фейсбук @inkubator.dp.ua 
Сайт: incubator.dp.ua

Доставка безкоштовна.
050-454-58-27, 096-790-59-94,

095-001-17-86.

Ф

05 4,

Землевпорядна організація
ТОВ «ГЕО-ПРОМІНЬ»

пропонує послуги з виконання:
геодезичних робіт;

землевпорядних робіт;
технічної інвентаризації 

нерухомості(БТІ);
оцінки нерухомості;

виносу меж земельних ділянок.
смт Софіївка,

вул. Карпенка, 20 (будівля 
колишньої санстанції)

+380 98 467 5264

ПРОДАМПРОДАМ
ПРОДАМ тюковане сіно люцерни. Тел. 096 514 97 79.

СФГ «АСТРОН»
 (с.Володимирівка Софіївської ОТГ)
на постійну роботу запрошує водія 
на автомобіль МАЗ-6501С9 (новий).

Гарантуємо своєчасну виплату заробітної 
плати та соціальний пакет.

Телефон для довідок: 097 391 50 50. 

ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ

Навіть фізично залишає свої сліди на облич-
чях. Перш за все це глибокі борозни від задуми, 
страждань, надзвичайних зусиль. У нашому 
редакційному архіві дуже багато фото. І ось 
дивлюся на Артура Шевцова, голову Вакулів-
ської громади два роки тому (фото справа). І 
дивлюся на фото нинішніх днів (зліва), старшо-
го сержанта Національної гвардії батальйону 
«Дніпро-1» Артура Шевцова. Дві людини. Тільки 
голос лишився той же: розмірений, виважений. 
І я не приховую радості, коли о пізній вечірній 
годині він мені зателефонував. Повідомив при-
ємну новину, що нарешті отримав кілька тижнів 
перепочинку від війни. Зараз направлений у 
місто Дніпро, де бере участь у формуванні ба-
тальйону оперативного призначення.

– Якщо відверто, то за кілька днів дещо роз-
слабився і зловив себе на думці, що встав вранці 
і відчуваєш то там біль, то ще якийсь дискомфорт 
фізичний. А там, на фронті, постійно знаходишся 
в такому напруженні, що цього не помічаєш. Якось 
і хвороби наче не беруть. А найдорожчим є, зви-
чайно, бойове братерство. Це те, чого не виміряти 
нічим і реальну оцінку йому не даси. Бойове плече 
побратима чи спина, яка прикриває твою спину, 
це – надійно, це по-братськи. І, відверто кажучи, 
я навіть скучив за кожним із своїх бойових друзів. 
Згадується кожна дорога мить, І трагічна водночас: 
коли ще вчора палив з товаришем, а сьогодні його 
виносиш на собі з поля бою. Така вона, війна…

 Артур Анатолійович знає, що говорить. За цей 
рік війни батальйон «Дніпро-1» Національної гвар-
дії України під командуванням Юрія Берези брав 
участь у великих і жорстоких боях за Рубіжне, Сє-
вєродонєцк, Купянськ, Балаклея, Ізюм, Кремінне, 
Бахмут, разом з батальйоном «Свобода». Найга-
рячіші точки цієї війни.

Але не про себе цього разу говорить мій спів-
розмовник. Дякує за те, що ми друкуємо в газеті 
матеріали стосовно життя його громади. І згадує:

– Коли розпочалася війна, події розвивалися 
дуже стрімко. Почали бомбувати Зеленодольськ, 
Апостолове. А це вже зовсім поряд з нами. Одним 
із перших, буквально на другий день після початку 
війни, на фронт пішов Ігор Губа, мій товариш. З 
нашої громади також багато чоловіків пішло на 
фронт. Не вагаючись, в перші дні війни прибув до 
військкомату староста Новоолексіївського старо-
стинського округу Валерій Таранович. А потім був 
один мій дзвінок до товариша, голови громади з 
Чернівецької області. І він мені сказав: «Справи по-
гані. А можуть бути ще гіршими. Треба йти». І тоді 
я прийняв для себе рішення. Багато хлопців наших, 
вакулівських, тоді говорили про те, що треба нала-
годити оборону нашого села. Але я висловився так: 
це утопія. Тільки разом, з армією, ми можемо щось 
зробити. Зателефонував Сергію Прудічу, фермеру 
з Авдотівки. Знаю його давно, ще коли йшла АТО, 
то їздив до нього на службу. У Сергія землі чимало, 
на порозі весна, але він мені теж сказав так: «Тре-
ба йти». Також відгукнулися на мою пропозицію 
Мартинов Максим (депутат Вакулівської сільської 
ради), Дудко Андрій (колишній староста), Мостовий 
Дмитро, Резнік Іван. І таким чином ми всі одягли 
військову форму і записалися до батальйону На-
ціональної гвардії України «Дніпро-1».  

 Ми так зробили тому, щоб ворог не зайшов  в 
наші села. І це був правильний вибір. Після того, 
як я побачив, що несе в собі «русский мир», уже 
ніякі сумніви мене в цьому не беруть. Скільки 
горя, смертей. Скільки скалічених доль. Звірства, 
від яких холоне кров. Це жахливо, що українці 
переживають. А ще ми, всі, хто пройшов через 
це кровопролиття, зрозуміли одне: нас знищують 
як націю. І не треба плекати ілюзій в цьому плані 
-  нас не має бути на цій землі, українців. Так ви-

рішило керівництво Росії. Хіба це не фашизм? І в 
руслі цього я хочу звернутися до своїх земляків: я 
дякую кожному, хто нині допомагає нашій армії. А 
в нашому краї волонтерство дуже розвинене. Спа-
сибі тим, хто плідно працює. Бо щоб один солдат 
воював, то треба, аби кілька чоловік працювало! 
Знаю, що є в громаді й ті, хто завжди чимось не-
вдоволений. То скажу прямо: «Подякуйте Богу і 
хлопцям в українській військовій формі, що ви не 
нюхали пороху…». Особлива моя дяка моїм коле-
гам, працівникам сільської ради. Спасибі, друзі, що 
ви працюєте старанно. Звичайно, за умов військо-
вого стану чимало тормознулося наших задумів, 
але все зробимо. Все у нас буде добре!

  Артур Анатолійович перераховує своїх земля-
ків, які беруть участь в бойових діях. Серед них є 
працівники та члени виконкому, депутати: Максим 
Мартинов, Валерій Таранович, Олександр Губа, 
Олександр Крикливець, Володимир Головко, Сер-
гій Католик, Сергій Козін…

Про кожного з них він може розповісти багато 
хорошого. За рік війни Прудіча Сергія нагоро-
джено медаллю «За військову службу Україні», 
Мартинову Максиму вручено медаль «Захисник 
Вітчизни». Але найголовнішим є те, що всі живі. 
Хоча є  чимало  поранених.

Під Рубіжнним зустрів земляка Олександра Май-
стата з Софіївки, теж бійця батальйону «Дніпро 1». 
Скільки то було радості. А потім прийшла погана 
новина: Саша серйозно поранений. Але живий!

– Я щиро бажаю набратися йому сил! – каже 
Артур Анатолійович.

… Ця війна не пройде безслідно для нашого наро-
ду. Артур Анатолійович розповідає, що багато сіл, 
та що там сіл – міст буквально зрівняно з землею. 
І відроджувати їх буде дуже нелегко. Ворог лютий, 
підступний, підлий. Він мінує все, що бачить. Тому 
ще довго не будуть оброблятися поля, а люди, які 
повертатимуться і відбудовуватимуться, ще довго 
будуть в небезпеці від того, що десь щось заміно-
ване. Але життя триватиме. 

– І все ми відбудуємо, головне зараз перемогти. 
Ми вистояли, а тепер тільки перемога! Іншого нам 
не дано. У нас немає вибору: або ми є і житимуть 
на українській землі наші діти, внуки, або… Але про 
це вже не хочеться думати. Слава Україні!

В.КОВАЛЬОВА.

ВІЙНА ЗМІНЮЄ ЛЮДЕЙВІЙНА ЗМІНЮЄ ЛЮДЕЙ
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Кожній людині, абсолютно без 
винятку, доводиться в житті сти-
катись з трудовим архівом. Бо від 
цього закладу  залежить оформ-
лення пенсійних виплат. Софіїв-
ський трудовий архів селищної 
ради Дніпропетровської області 
знаходиться у приміщенні колиш-
нього райвійськкомату і чи не єди-
на установа, що орендує його. Ре-
шта приміщення – пустує. 

В архіві привітно зустрічає нас ди-
ректор Наталя Вікторівна Корж. Вона 
погоджується на розмову, хоча зра-
зу ж зауважує, що нічого цікавого 
в її роботі немає. Слово за словом 
зав’язується розмова, з’являється 
розуміння важливості для людини, 
яка оформляється на заслужений 
відпочинок, цієї  установи. Адже без 
підтвердження трудового стажу, що 
вівся в трудовій книжці, не нарахо-
вуються пенсійні виплати. Одним 
словом, людина не зможе оформити 
пенсію. А як же трудова книжка? Ви-
являється, то добре, що  вона  велась 
і є у працюючого. Важче буде, і це 
підтверджує моя співбесідниця,  коли 
вестиметься в електронній формі, 
бо  будь-якої миті систему можуть 
зламати, як роблять часто-густо ха-
кери останнім часом. І доводити  чи 
підтверджувати трудовий стаж тоді 
буде набагато важче.  Хоча цілком 
можливо. 

Наталя Вікторівна називає підпри-
ємства, організації, які припинили 
давно своє існування, але не пере-
дали розрахункові-платіжні відомості  
до трудового архіву. Наводить, як 
приклад, колишній Сирзавод, кол-
госп «Ленінський шлях», керівники 
яких не добросовісно поставились 
до своїх працівників. Час минає, їм 
доводиться збирати документи на 
оформлення пенсій. І тут стикаються 
з проблемою – організація ліквіду-
валася, а документацію до архіву не 
передала. Після ліквідації Сирзаводу 

документи зберігались у тому ж при-
міщенні, а коли його  продали іншому 
власнику, то вони безслідно зникли. 
Тепер колишнім працівникам заводу 
доводиться в судовому порядку до-
водити чи підтверджувати свій тру-
довий стаж, часто залучаючи свідків. 
Така ж ситуація і з ДРСУ, це колишнє 
дорожнє. А на це все потрібен час. 
Та й добиратись з віддалених сіл до 
архіву людям сьогодні не так просто. 
Транспорт не ходить, а винаймати 
когось — теж обходиться недешево. 
Але винаймають, їдуть люди. 

З початку року вже видано більше  
ста довідок з підтвердженням трудо-
вого стажу. Ще кілька заяв лежать на 
опрацюванні. Надходять запити від 
прокуратури  на підтвердження права 
на земельний пай.

Софіївський  трудовий архів об-
слуговує три об’єднані територіальні 
громади – Софіївську, Девладівську 
та Вакулівську.  Це територія колиш-
нього Софіївського району. Працює 
архів на співфінансуванні цих ОТГ.

Наталя Вікторівна очолює архів з 
грудня 2021 року.  До цього працюва-

ла спеціалістом у державному архіві 
Софіївської райдержадміністрації. За 
освітою бухгалтер. А потрапила до 
архівної справи у 2013-му. Дуже їй 
сподобалась робота, хоча доводилось 
практично всьому вчитись. З теплом 
згадує жінка свого наставника і ке-
рівника, Наталю Дмитрівну Майдюк. 
«Це справжній керівник, - говорить 
Н.В.Корж, - яка сама працювала, вмі-
ла і хотіла навчити інших. Все, що 
вона знала, передала  мені».

— У нашій роботі трапляються різні 
нюанси, - продовжує Наталя Вікторів-
на. – Люди по-різному до нас став-
ляться. Часто приходять засмучені, 
з опущеними руками. Але ми почи-
наємо працювати, все пояснюємо, 
заспокоюємо. І вибираємо з архіву 
дані на запит. 

Трудовий архів робить важливу 
справу. І важливість його збереження 
сьогодні як ніколи актуальна. Вся до-
кументація зберігається в спеціальних 
умовах, де підтримується визначена 
температура. За даними на 1 січня 
2023 року, на обліку  перебуває 13416 
справ. І це не просто справи, це долі 

людські. Перші  датуються з 1945 
року. Довоєнні справи знаходяться 
в Дніпропетровському державному 
обласному трудовому архіві. Зараз 
в архіві 115 фондів. Незалежно, це 
державна, приватна чи комерційна 
структура, кадрова  документація та 
заробітна плата після ліквідації пере-
ходить в обов’язковому порядку до 
трудового архіву. 

Приймати доводиться не тільки 
мешканців з колишнього Софіївсько-
го району. Телефонують люди з різ-
них куточків України, розповідає ди-
ректор, які в різні часи працювали тут 
і виїхали. Приміром, днями дзвонили 
з Одеської області. Тут  з розумінням 
ставляться до кожного відвідувача, 
йдуть на поступки. Часто висилають 
довідки укрпоштою або новою по-
штою. Буває, навіть, у Миколаївку, 
Сергіївку передавали знайомими,  бо 
людям до Софіївки добиратись нічим.  
Одне слово, всі запити задовольня-
ються. Довідки видаються безкоштов-
но. Платних послуг у Софіївському 
трудовому архіві немає. 

Багато років трудиться в архіві бух-
галтером В.А.Прядко. Валентина Ана-
толіївна знає і виконує свою роботу 
добросовісно. Не одне десятиліття 
віддала бухгалтерській справі. 

… Нашу розмову з директором пе-
рериває черговий сигнал тривоги. 
Непомітно переходимо на цю тему. 
Говорили ми довго і багато. Видно, 
що як керівник, Наталя Вікторівна, 
по-особливому ставиться до кожного 
відвідувача, за всіх переймається.  
Вона, як любляча матуся, як жінка, 
як всі українці, з нетерпінням очікує 
найскорішої перемоги. Знає, що таке 
війна, чоловіки з її  родини  воюють. 
Ми б  ще говорили, але телефонний 
дзвінок обірвав розмову. Хтось потре-
бував допомоги, і жінка  роз’яснювала 
порядок подальших  дій  щодо під-
твердження трудового стажу. 

Л.ШИШКО.

Трудовий архів — це ваш трудовий шлях

Н.В.КоржН.В.Корж В.А.ПрядкоВ.А.Прядко

Та індексація пенсій з березня, 
обіцяна пенсіонерам владою, на-
вряд чи покриє потреби вразливих 
верств населення. Ціни буквально 
на все зростають. Значно подорож-
чали продукти харчування. Навіть 
хліб і хлібобулочні вироби, на які 
тривалий час трималась ціна, теж 
змінили цінники.

Ранок 2 березня, четвер, базар-
ний день  у Софіївці. Мешканці се-
лища цього дня роблять закупи, 
з’їжджаються продавці з найближ-
чих міст області, селяни вивозять мо-
лочну продукцію, м’ясо, зерно, овочі, 
фрукти та ін. Чимало було торгових 
палаток з одягом, взуттям. Торгівля 
проти минулих разів пожвавилась, 
відвідувачів ринку побільшало. Наші 
люди  скуплялись, готувались до 
святкування 8-го Березня. Хоча й 
святкуванням у цю тяжку пору це не 
назвеш, так зібратись родиною за 
святковим столом. 

Сільськогосподарські ряди потро-
ху відновлюють сезонну торгівлю. 
У продажу були добові курчата по 
30-35 гривень, зважаючи на породу. 
Курчат-бройлерів продавали по 30 
гривень. Ціна проти минулого року 
зросла. Хоча в соціальних мережах 
ширяться оголошення про продаж, 
приміром, курочок добових яєчної по-
роди по 40 гривень оптом, 45 – вроз-
дріб. Півників  пропонують оптом по 
5, вроздріб – по 10 гривень за одного. 

За підрощених, тримісячних   курочок 
просили 210 гривень. Софіївці цікави-
лись ціною, тільки-но  стане тепліше, 
з’явиться попит, звісно, і це очікувано, 
зросте ціна. 

Продавались півтора-, двомісячні 
поросята. Гарні, доглянуті, м’ясної по-
роди. Але ж ціна прямо-таки «кусаєть-
ся», не кожен селянин може віддати 
3-3,5 тисячі гривень за голову. Добре, 
як  є своє зерно, отримане за пай. А 
якщо купити, то, як кажуть в народі, 
«шкурка вичинки не варта». 

І хоча експерти прогнозують,  що в  
Україні найближчим часом очікуєть-
ся стабілізація цін на деякі продукти 
харчування, чомусь наше населення 
мало в це вірить. Ціни у нашій сіль-
ській місцевості завжди різнились від 
міських, на жаль, завищеною ціною, 
незважаючи на те, що селяни виро-
щують свою городину, тримають при-
садибне господарство. Так, свинина 
та курячі яйця, які в останні місяці 
показали зростання вартості, неза-
баром можуть подешевшати. І яйця 
подешевшали, що природньо для цієї 
пори року. З 80 гривень за десяток 
домашніх ціна впала до 55-60. Хоча 
в магазинах можна побачити цінники 
65-75 гривень. В супермаркетах, ка-
жуть, дешевше. 

Про м’ясо. Свинини в цей четвер 
навезли багато. Незважаючи на піст, 
люди активно скуплялись. Подума-
лось, готуються до 8-го Березня. А 
хтось потроху вже починає скупля-

тись до Великодня. Вартість  м’яса і 
сала не змінилась, ціна тримається. 
М’якиш коштує 220 , на кістці – 200 
гривень. Ніжка на холодне – 70, голо-
ва – 50  гривень кілограм. Найдорож-
че і більш затребуване, бо дуже його 
вже полюбляють українці — сало — 
продавали від 100 до 250 гривень. У 
продажу готовий фарш – 150 гривень 
кілограм. Начинена домашня ковбас-
ка, тільки став у духову піч, коштує 
330-350 гривень. Кров’янка – 200, 
сальтисон – 250 гривень. Продукція 
вся свіжа.

Молока  теж було багато, продава-
ли по 30 гривень літр. Вершки – 110, 
сметана – 90-100 гривень півлітрова 
баночка, сир знежирений – 80 гри-
вень кілограм. 

Не так часто побачиш на софіїв-
ських прилавках свіжу рибу. А цього 
четверга була, продавець на запитан-
ня, звідки привезена, відповіла, що 
з-під Нікополя. За товстолобика про-
сили 75-80, за карасів – 65 гривень. 
Найдорожчий короп – його продавали 
по 150 гривень за кілограм.

Прямую на овочеві ряди. На при-
лавках помітно вирізняються з-поміж 
цитрусових яблука, їх було дуже бага-
то – жовті, червоні, зелені. Домашні – 
дешевші, по 12-14 гривень. Привезені  
коливаються в ціні в залежності від 
сорту від 20 до 25 гривень за кіло-
грам.

Овочі подорожчали проти минуло-
го місяця. Найбільше зросла ціна на 

цибулю. І в кожного продавця вона 
різна, теж залежить від сорту – від 
50  до 65  гривень за кілограм (!). Ка-
пуста білоголова коштує 16-20, буряк 
– 15-20, морква – 35-40, часник – 120 
гривень кілограм. А картопля — овоч, 
на який з осені прогнозувалось посту-
пове подорожчання через минулоріч-
не сухе літо, поки що ціну не міняла і 
коштує у різних продавців, від 8,5 до 
12 гривень.

Побільшало на ринку продавців, 
які пропонують насіння овочів, різні 
добрива та протруювачі  невеликими 
дозами. Ціни у всіх різні, в залежності 
від виробника, сорту та гібриду. Вибір 
гарний. 

Пройшовшись по ринку і завітав-
ши до місцевих крамниць, помітно 
кидається в очі різниця в ціні на деякі 
продукти. На ринку можна скупитись 
дешевше, ще й поторгуватись. То ж 
не дивно, що софіївці і мешканці най-
ближчих сіл з’їжджаються до селища 
та активно скупляються. Та ще є один 
привід відвідати четверговий ринок – 
люди активно спілкуються, радіють 
зустрічі земляків. Це на сьогодні чи 
не єдине місце, де можна побачитись.

День  2 березня видався сухим і 
сонячним, на календарі другий день 
весни. Невдовзі з’являться  кущові, 
різного виду дерева, а згодом прода-
ватимуть і розсаду овочевих культур, 
квіти. Діло йде до тепла. Що не день, 
а все ж ми ближче до ПЕРЕМОГИ.

Л.ШИШКО.

Ціни ростуть, пенсії індексують
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Родина з Херсонщини під час окупації вижила завдяки... карасям з місцевої водойми та власній городині

Яна Януас взялася за цю справу задля волонтерстваЯна Януас взялася за цю справу задля волонтерства

Селище Комишани – майже на околи-
ці Херсона. До війни в ньому мешкало 
близько десяти тисяч жителів, більшість 
з яких добиралися на роботу до обласного 
центру. 

Оксана та Ігор народилися й виросли в 
Комишанах, тут закінчили школу, створили 
сім’ю. Як могли, підтримували свій старень-
кий глинобитний будинок. Частину обклали 
цеглою, зробили ремонт, адже в родині 
підростало двоє дітей. Син Роман, здо-
бувши освіту, разом з батьком трудився на 
Херсонському судноремонтному заводі. А 
Оля – ще школярка. Мама Оксана навчилася 
шити, тож інколи брала додому замовлення 
з пошиття та ремонту одягу. А ще – кухо-
варила, прибирала, обробляла земельну 
ділянку, доглядала свої сад і квітники. 

Оксана з багатодітної родини, в якій ви-
ховувалося шестеро дітей. На початку 2022 
року старший брат, який мешкає в росії, 
часто телефонував і переконував їхати до 
нього, бо буде війна. 

– Він завжди був за росію, ненавидів 
Україну, хоча тут виріс, – каже жінка. – За-
раз ми не спілкуємося, навіть знати його 
не хочу.

Оксана розповідає, що перед війною ба-
чила віщі сни, нібито з води випірнула змія 
та напала. 

– Змія – це росія, а вода – це наш Крим, 
– тлумачить своє пророче сновидіння жін-
ка. – Ось так і сталося. Прийшли до нас 
окупанти з Криму. Вже тепер розумієш, 
що, попри все, до 24 лютого 2022 року ми 
жили наче в раю. 

Того ранку сім’я, як завжди, вранці по-
снідала, Ігор з Романом поїхали на роботу.

– Раптом хата почала труситися, – знову 
переживає давні події Оксана. – Я кажу до 

Олі: «Невже землетрус?» Вийшла надвір, а 
над головою летить ракета з хвостом. І я все 
зрозуміла. Та ракета влучила в аеродром 
біля славнозвісної Чорнобаївки. Від нас він 
за кілометрів десять. Крикнула до дочки: 
«Війна почалася!» Вдома, коли всі зібра-
лися, стали радитися, що робити. Точно не 
знали, що відбувається, чого очікувати, що 
має бути, не розуміли ситуації. З боку Ан-
тонівського мосту вже було чутно вибухи. 
Вирішили поки бути вдома. Але дарма. Не 
раз пошкодували, що не поїхали. Жити в 
окупації з тими недолюдьми – це жах. Це – 
як жити в тюрмі. 

За словами Оксани, рашисти зайшли до-
волі швидко. Селищем здебільшого пере-
сувалися буряти. Базувалися біля центру, 
де були магазини зі спиртним, базар. 

– І по хатах ходили. Забирали мисливську 
зброю, навідувалися до осель АТОвців, на-
ших військових. Били хлопців, чіплялися з 
найменшої причини. Тож страшно було й на 
вулиці показуватися, – розповідає жінка. – 
До нас, дякувати Богу, не дійшли. Певно, 
хата не сподобалася.

Щоб хоч якось вижити, Ігор на власно-
му дерев’яному човні ловив карасів. Рибу 
потім возили в Херсон продавати. А ще 
виручала власна городина. Інших джерел 
заробітку не було. Жінка розповідає, що 
чоловік з сином на роботу вже не ходили. 
Завод спочатку розікрали, а затим ще й 
снарядами по ньому гатили. Родині пощас-
тило: їхній човен не був крутим та модним, 
тож його рашисти не відібрали. Позабирали 
лише ті, які сподобалися. А ще – човни 
людей, які повиїжджали. 

Інтернет зник наприкінці травня. Людям 
на окупованій території транслювали росій-
ські канали, радіо. Проте жителі Херсонщи-
ни змогли діставати необхідну інформацію 

про хід війни, перемоги українських бійців. 
Часто «прилітало» по аеродрому поблизу 
Чорнобаївки. Тоді, каже Оксана, хата тряс-
лася і тріскалася. 

Ховатися родині не було де, крім тієї 
оселі, бо погреба на обійсті не було. 

– Нам сусіди пропонували ховатися у 
їхньому льоху, проте навряд чи встигли б 
добігти. Тож перечікували обстріли між 
двох стін у хаті. Так було страшно! – каже 
жінка. – Тисячу разів пошкодували, що не 
виїхали вчасно. Але ж ніхто не думав, що 
така біда прийде на нашу землю.

Хоча майже всі вчителі з Комишанської 
школи виїхали, навчання не припинялося. 
Оля продовжувала вчитися онлайн. Педаго-
ги встигли роздати дітям підручники. 

– Український прапор довго висів на на-
шій школі, – згадує Оксана. – Пізніше його 
зняли і сховали, щоб росіяни не знищили. 
І до школи вони не потрапили. Її зачинили, 
охороняв сторож. Не так давно приміщення 
розширили, добудували нове крило, зроби-
ли ремонт. Зараз дуже хвилюємося, щоб 
вціліла, щоб вороги не влучили у неї.

Херсонщину звільнили 11 листопада. Пе-
ред тим як покинути правобережжя, рашис-
ти намагалися зробити якнайбільше шкоди. 

— На зло людям вони підірвали газо-
проводи, водопроводи, електропідстанції, 
– каже Оксана. – Тож у переддень зими ми 
залишилися без світла, води, тепла. Готува-
ли їжу надворі на багаттях, спали одягне-
ними під усіма ковдрами. Сусід дозволив 
заряджати телефони від його генератора. А 
світили вдома від саморобної свічки з олії. 
Закоптили всю хату. Довелося й хліб пекти, 
бо не було грошей його купити. Останнім 
часом перед здачею місцини окупанти не 
пускали до річки риби наловити, а нині вже 
наші пильнують, щоб звідти рашисти знову 
не з’явилися для провокацій.

Коли якось побачили в селищі джип з 
українським прапором – не повірили. Адже 
всі так чекали наших визволителів! Відтоді, 
хоч і позбулися загарбників, настала інша 
небезпека – обстрілів з лівого берега. 

– Над хатою постійно літали снаряди росі-

ян, не раз потрапляли в оселі, – продовжує 
Оксана. – А поряд з нами – газорозподіль-
ний вузол. Навіть страшноуявити, якщо 
у нього влучать. Від пострілу до вибуху 
– всього кілька секунд. Не встигнеш навіть 
зрозуміти, що сталося.

Газ, світло, тепло українські комуналь-
ники в селищі відновили. Часто підвозили 
й гуманітарну допомогу від країн-партне-
рів. Тож можна було отримати продукти, 
товари гігієни, побутову хімію, навіть одяг 
і взуття. Мешканцям надсилали на теле-
фони повідомлення з інформацією про 
те, коли і де будуть безкоштовно роздавати 
товари. Проте, зваживши всі «за» і «проти», 
Оксаназ дітьми вирішила їхати подалі від 
небезпеки. Її мати родом з Красилівщини, 
тож сівши в евакуаційний потяг, поїхалина 
Поділля. Завдяки волонтерам нещодавно 
родина оселилася в Баламутівці. Господар 
дозволив пожити в хаті, яку хотів продати. 
Жінка платить лише за комунальні послуги. 
Місцева староста, сільська рада, селянидо-
помагають переселенцям чим можуть. 

– Тут добре, тихо, спокійно, але так хо-
четься додому, – журиться Оксана. – Чо-
ловік от днями приїхав, забрав сина і по-
вернувся до рідної хати. Бо ж мародерів 
також вистачає.

Останній сон, який бачила Оксана, – все 
про ту ж змію. Проте її, ту тварюку, жінка 
приборкала. Чи не означає це передбачен-
ня, що війну таки вдасться взяти під контр-
оль? Принаймні, ми всі щиро чекаємо на 
нашу Перемогу. 

Світлана ВОЛКОВА,
 «Сімейна газета”.

Матеріал надрукований у рамках про-
єкту “Підтримка місцевих (районних, 
міськрайонних, міських, обласних), все-
українських газет та поширення важливої 
інформації” за підтримки Ради міжна-
родних наукових досліджень та обмінів 
(IREX).

Від пострілу до вибуху — кілька секундВід пострілу до вибуху — кілька секунд
 «Над хатою постійно літали снаряди росіян, не раз потрапляли 

в оселі, – розповідає Оксана. – А поряд з нами – газорозподільний 
вузол. Навіть страшно уявити, якщо у нього влучать. Від пострілу 
до вибуху – всього кілька секунд. Не встигнеш навіть зрозуміти, що 
сталося». 

Художниця Яна Ясунас із Запоріжжя 
волонтерить у гуманітарному фонді, що 
допомагає вимушеним переселенцям. 
Жінка чи не весь робочий час проводить 
за кермом автомобіля, а щоб розслаби-
тися й поринути в творчість, вільні ве-
чори присвячує улюбленому заняттю. У 
творчому доробку Яни – різні мистецькі 
цікавинки. 

Свого часу під час подорожі в Мексику, 
а загалом вона побувала у понад 20-ти 
країнах світу, її надихнуло поєднання смерті 
й краси. Після того художниця почала роз-
мальовувати черепи: корови, кабана, коня. 
Також малювала на пташиному пір’ї. А біль-
ше року тому муза спонукала взятися за 
картини на полотнах. Їхні сюжети – на укра-
їнську тематику. «Мені не хочеться, – каже 
жінка, – малювати щось з іншої культури. 
Цікавить суто українське. В цьому напрямку 
продовжую працювати, а зараз тим більше. 
Нині стільки тем для творчості!» 

Яна з дитинства захоплювалась обра-
зотворчим мистецтвом, але тоді з-під її 
дитячого пензлика народжувалися лише 
звірі. Переважно перемальовувала поштові 
марки, де були зображені тварини. Після за-
кінчення школи тривалий час не займалася 
творчістю, а покликало до себе малювання 
її в 37 років. З війною і матеріали інші, й 
сюжети відрізняються. Ідея розписувати 
смертоносне знаряддя – уламки ракет — 
виникла у вчителя Яни з живопису. Він пер-

шим почав розписувати рештки російських 
С-300. А вона сама вигадала розмалювати 
дві гільзи від снарядів, які їй віддав товариш 
з фронту. На одній гільзі Яна зобразила ко-
зака Мамая, на іншій – Кобзаря з калиною. 

Згодом і в неї з’явились уламки ракет, які 
художниці передають з фронту. Розписує їх 
жінка акриловими чи вітражними фарбами. 
Виручені кошти йдуть на потреби волонтер-
ського фонду, частину грошей Яна передає 
військовим з різних бригад, котрих знає 
особисто. А ще передали жертвам ракетних 
обстрілів. «Коли я вперше беру уламок ра-
кети до рук, то, буває, одразу уявляю, яким 
він буде після моєї художньої обробки, – зі-
знається художниця. – А часом лише вдома, 

добре придивившись, розумію, що б хотіла 
намалювати. Критерії до цієї «сировини» у 
мене єдині – незвична форма, що дозво-
лить творчо підійти до розпису». 

Яна – творчий самородок, в її родині 
ніхто не займався подібною творчістю. Та 
й освіту здобула вона не художню – за 
фахом біолог, а художницею стати покли-
кало серце й натхнення. «Мені мої роботи 
подобаються, – каже вона, – інакше б не 
займалася такою творчістю. Досконалість 
приходить із досвідом: чим більше працюю, 
тим стає краще. На відсутність натхнення 
у наш складний час не скаржуся. Лише 
перші два місяці після 24 лютого було дуже 

складно. Тривав період адаптації до нових 
умов життя. Нині ми вже призвичаїлися до 
війни. Відволіктися від тривожних подій до-
помагає моя діяльність у волонтерському 
фонді і, звісно, творчість». 

Виїхати із Запоріжжя, котре межує з 
фронтом, Яна Ясунас з чоловіком навіть 
не думали. «Ми з перших днів вирішили 
і собі пообіцяли нікудине їхати, – зізна-
ється жінка. – Залишимо місто, якщо сюди 
прийдуть окупанти. Нас кликали до себе 
родичі з Києва, коли в жовтні хаотично об-
стрілювали житлові будинки вЗапоріжжі, 
але ми вирішили, що залишимося тут». 
За думку Яни, немаєсенсу їхати кудись в 
Україну, якщо всю її територію ворог об-
стрілює. Є чимало випадків, коли люди 
виїжджализ атакованих ворогом міст, а їх 
все одно наздоганяла російська ракета. У 
художниці вже визрів план на часпісля Пе-
ремоги – хоче організувативласну виставку 
у своєму місті. І такігарні наміри неодмінно 
здійсняться! 

Ірина ЛЬВОВ, «Сімейна газета».

Матеріал надрукований у рамках 
проєкту “Підтримка місцевих (районних, 
міськрайонних, міських, обласних), 
всеукраїнських газет та поширення 
важливої інформації” за підтримки Ради 
міжнародних наукових досліджень та 
обмінів (IREX).

Запорізька художниця розписує уламки смертоносних ракетЗапорізька художниця розписує уламки смертоносних ракет
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Свої уміння майстрині передають лише ріднимСвої уміння майстрині передають лише рідним
У селищі Великий Бичків, що на Рахів-

щині, Марічка Чорій випікає унікальні 
медяники, які є традиційним оберегом, 
дарунком, смачною здобою. Цей уні-
кальний хліб є візитівкою селища, секрет 
приготування якого тримають в секреті з 
давніх-давен. 

«П’ять років тому, коли моя сестра ви-
ходила заміж, я вирішила сама спекти 
їй нашого традиційного весільного ме-
дяника, – почала свою історію Марічка. 
– Проте ніхто не поділиться тим секретом 
приготування, який передається лише в 
роду. Але мені пощастило – знайшла свою 
дуже далеку родичку, яка й погодилася 
мене навчити. Колись вона була весіль-
ною кухаркою». 

На Закарпатті прийнято на весілля пер-
шому свідку дарувати молодим весільного 
медяника. Жінка каже, що таких медяників 
потрібно було приносити три: один мо-
лодята мали залишити собі на згадку про 
весілля, інший – у церкві, коли вінчалися, 
а третій молода пара ділила на другий день 
весілля. Причому, хто більший шматок віді-
рве, той довше буде жити. Решту медяника 
нарізали тоненькими скибочками і розда-
вали найближчій родині. 

Весільний медяник, за словами майстри-
ні, це оберіг для новоствореної сім’ї. А 
різнокольорові візерунки на ньому, наче 
традиційна гуцульська вишивка, містить 
закодовані побажання молодятам на щастя, 
на долю… Всередині хлібини міститься 

наскрізна дірка. «Це щоб подружжя диви-
лося лише одне на одного, і нікого іншого 
не бачило», – розповідає народне повір’я 
Марічка. Крім того, дірка у формі кола сим-
волізує нескінченність, як любов на землі. 
Проте в той отвір могли вставити і пляшку 
для пригощання гостей, і квіти… 

Великобичківський весільний медяник у 
своєму складі неодмінно має мед та важить 
від одного кілограма до п’яти з полови-
ною. «Можна було б, звичайно, спробувати 
спекти й важчого, проте потрібно мати 
відповідну форму та достатньо велику духо-

вку, – стверджує жінка. – Загалом медяник 
випікається близько трьох з половиною 
годин. Тісто – надзвичайно вибагливе». 
Майстриня розповіла, що перша згадка про 
весільний медяник в їхньому населеному 
пункті датується 1914 роком. Проте випіка-
ли цей хліб і набагато раніше. Технологію, 
рецептуру місцеві кухарки передавали з 
покоління в покоління усно, показуючи 
власним прикладом. 

«Від звичайного медяника весільний від-
різняється більшою висотою та особливим 
смаком, – продовжує господиня. – Комусь 
він медом смакує, комусь – шоколадом, 
а комусь – ще чимось». Форми для ви-
пікання, за словами Марічки Чорій, жінка 
збирала по всій своїй родині. Нині має їх 
чимало. Особливо цінні – старі чавунні, бо 
мають товсті стінки. А чим вони товстіші, 
тим довше і краще випікається медяник. 
Сьогодні у доробку господині близько ти-
сячі медяників – від простих до великих 
весільних. Її хлібини розвезли як особливі 
українські дарунки чи не у всі країни світу. 
Навіть у Сполучені Штати один помандру-
вав. І не зіпсувався у поїздці через океан. 
«Медяники дуже довго зберігаються, – каже 
майстриня. – Він зберігає свої смакові якос-
ті до півтора місяця. Навіть через півроку 
люди їх їли і казали, що дуже смачні. Знаю 
одну сім’ю, в якій цей весільний хліб збе-
рігається вже 25 років…» 

До речі, весільний медяник призначений 
виключно для весіль, святкових і радісних 

подій. Бо може трапитися й щось містичне. 
«Якось мені замовили весільний медяник, 
– згадала Марічка. – Ніби все було як за-
вжди – не перший рік їх випікаю. І запаси 
зазвичай роблю, щоб на кілька замісів ви-
стачило… А тут – то одного не вистачає, то 
іншого. Вже зібралася в духовку ставити – 
електрику вимкнули. Нарешті спікся – так 
з форми не хоче випадати. Ледь дістала, 
трохи навіть полопав. А це дуже погана 
прикмета – кажуть, що життя у молодят 
не заладиться. Почала розфарбовувати – 
фарба потекла. Ще ніколи такого не було, 
щоб усе так було проти… Думаю, яке ж 
то подружнє життя чекає на пару? А вже 
потім дізналася, що медяник замовили на 
роковини за померлим… Тож тепер завжди 
запитую, коли беру замовлення, для чого 
він». Свої знання й уміння, а найголовніше 
– таємницю рецепту весільного медяника 
– Марічка нині передає 14-річній донечці 
Андріані. Колись вона передасть її і своїм 
нащадкам. 

Світлана ВОЛКОВА, «Сімейна газета». 

Матеріал надрукований у рамках про-
єкту «Підтримка місцевих (районних, 
міськрайонних, міських, обласних), все-
українських газет та поширення важливої 
інформації” за підтримки Ради міжна-
родних наукових досліджень та обмінів 
(IREX).

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про громадське обговорення міс-
тобудівної документації 

«Детальний план частини тери-
торії земельної ділянки (кадастро-
вий номер 1225255100:11:002:0402) 
площею 0,15 га зі зміною цільового 
призначення (із земель житлової 
та громадської забудови на зем-
лі для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу), роз-
ташованої за адресою: вул. Боль-
нична, смт Софіївка, Криворізького 
району Дніпропетровської області  
(в межах населеного пункту) для 
будівництва автомобільного серві-
су - мийка»

Софіївська селищна рада Криво-
різького району Дніпропетровської 
області, керуючись статтями 7, 12 
Закону України «Про основи містобу-
дування» ст. 16, 19, 21 Закону Укра-
їни «Про регулювання містобудівної 
діяльності», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 
р. № 555 «Про затвердження Поряд-
ку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтер-
есів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місце-
вому рівні» пунктом 42 ст. 26  закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» повідомляє, що на під-
ставі рішення 18 сесії 8 скликання 
від 26 січня 2022 р.  № 1333-18/VIIІ  
«Про надання дозволу на розробку 
проекту містобудівної документації 
«Детальний план частини території 

земельної ділянки (кадастровий но-
мер 1225255100:11:002:0402) площею 
0,15 га зі зміною цільового призначен-
ня (із земель житлової та громадської 
забудови на землі для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сер-
вісу), розташованої за адресою: вул. 
Больнична, смт Софіївка, Криворізь-
кого району Дніпропетровської облас-
ті  (в межах населеного пункту) для 
будівництва автомобільного сервісу 
- мийка» розробляється Містобудівна 
документація і звіт про стратегічну 
екологічну оцінку.

Замовником розробки проекту 
містобудівної документації «Деталь-
ний план частини території земель-
ної ділянки (кадастровий номер 
1225255100:11:002:0402) площею 
0,15 га зі зміною цільового призначен-
ня (із земель житлової та громадської 
забудови на землі для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожнього 
сервісу), розташованої за адресою: 
вул. Больнична, смт Софіївка, Криво-
різького району Дніпропетровської 
області  (в межах населеного пункту) 
для будівництва автомобільного сер-
вісу - мийка» визначено Виконавчий 
комітет Софіївської селищної ради 
(код ЄДРПОУ 41053148) Криворізько-
го району Дніпропетровської області. 
Розробник детального плану частини 
території кварталу  - ФОП Дьяконо-
ва О.Б. (кваліфікаційний сертифікат 
відповідального виконавця окремих 
робіт, пов’язаних з розроблення міс-
тобудівної документації серія АА № 
004201). Фінансування робіт по роз-
робленню містобудівної документації 
передбачається за кошти інвестора 

без використання бюджетних коштів.
Громадське обговорення містобу-

дівної документації  і звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку починається 
з 13 березня 2023 року. Детальне 
ознайомлення із містобудівною доку-
ментацією, графічними матеріалами 
можливе на офіційному веб-сайті Со-
фіївської селищної ради та у Відді-
лі містобудування та архітектури за 
адресою: буд. 19, бульвар Шевченка,  
смт Софіївка,  Криворізького райо-
ну Дніпропетровської області з  13 
березня 2023 року по 13 квітня 2023 
року. 

Пропозиції громадськості мають 
бути обґрунтовані в межах відповід-
них законодавчих та нормативно-пра-
вових актів, державних будівельних 
норм, стандартів і правил.

До участі у громадських обговорен-
нях містобудівної документації і зві-
ту про стратегічну екологічну оцінку  
запрошуються повнолітні,   дієздат-
ні  фізичні  особи,  які  проживають 
на території,  щодо якої розробле-
но відповідний проект  містобудівної 
документації і звіту про стратегічну 
екологічну оцінку на місцевому рівні; 
юридичні особи, об’єкти нерухомого 
майна яких розташовані на території, 
для якої розроблено відповідний про-
ект містобудівної документації і звіту 
про стратегічну екологічну оцінку; 
власники та користувачі земельних 
ділянок, розташованих на території,  
щодо якої розробляється документа-
ція, власників земельних ділянок, які 
є суміжними землекористувачами; 
представники органів самоорганізації 
населення, діяльність яких поширю-

ється на відповідну територію; народні 
депутати України,  депутати  селищ-
ної ради. 

Термін подачі письмових пропозицій 
(зауважень) закінчується 13 квітня 
2023 року. 

Дане повідомлення є підставою для 
подання пропозицій та зауважень з 
питань формування принципів плану-
вальної організації забудови території 
населеного пункту, будівництва гос-
подарських та адміністративних спо-
руд та інше (подаються громадянами 
у письмовому вигляді із зазначенням 
прізвища, ім’я та по батькові, місця 
проживання, особистим підписом і 
повинні містити обґрунтування з ура-
хуванням вимог законодавства, буді-
вельних норм, державних стандартів 
та правил). Анонімні пропозиції не 
розглядаються.

Пропозиції та зауваження нада-
ються в письмовій формі на елек-
трону адресу sofselrad@ukr.net (з 
посиланням на державні будівельні 
норми, пункти Закону) в робочі дні 
з 13.03.2023р. по 13.04.2023р. тел. 
для довідок 0800503639. Адреса для 
листів: 53100, смт Софіївка, бульвар 
Шевченка, 19, Криворізький район, 
Дніпропетровська область.

Громадські слухання по факту за-
вершення обговорення проекту міс-
тобудівної документації на місцевому 
рівні відбудуться у п’ятницю 14 квітня 
2023 року о 14:00 в приміщенні се-
сійної зали селищної ради за адре-
сою: 53100, смт Софіївка, бульвар 
Шевченка 19, Криворізький район, 
Дніпропетровська область.
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