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КРИК ДУШИ

РЕФОРМИ

Продолжение на 2-й стр.

Короткая, но яркая,  
как восход солнца, жизнь 

— Анжела Васильевна, вынужден задать тяже-
лый для вас вопрос: как ваш сын Дмитрий попал в 
зону АТО?

— На тот момент он учился на четвертом курсе 
института МВД, там и высказал желание служить. 
Мы не думали, что он попадет в зону АТО, Дима при-
зывался в пограничные войска и его направили в 
учебный центр — поселок Оршанец Черкасской об-
ласти. Обучение должно было проходить полгода. 
Но вскоре их командир, начальник учебного центра, 
спросил у курсантов: «Готовы ли вы охранять гра-
ницу Украины?» Они самостоятельно приняли ре-
шение, согласились, но решили родителей в это не 
посвящать. 

Сына направили в Луганскую область, 
Свердловский район, село Зеленополье. Сколько он 
находился в зоне АТО, мы не знали, хотя каждый день 
с ним созванивались. На вопрос: «Ты где?», — отве-
чал лишь, что в наряде. Не хотел расстраивать, не хо-
тел, чтобы мы переживали. Сын сам принял решение 
и военное дело ему нравилось. Он был патриотом 
и был уверен, что каждый должен защищать свою 
Родину. Многие его сослуживцы были против хаоса 
в стране. 

— Ваш сын вел себя как настоящий мужчина, 
ограждая родителей от тревог и волнений. Сколько 
времени сын находился в зоне АТО?

— Нам потом стало известно, что он там был ме-
сяц. Прибыли туда 12 июня 2014 года. А 11 июля он 
погиб — это был трагический день: тогда же погиб и 
командир учебного центра, и еще один курсант.

— Страна воюет с агрессором, и мы несем 
страшные для нас потери. Что же именно произо-
шло с сыном?

— Так получилось, что в последний день его жиз-
ни я с сыном не разговаривала, с ним беседовал папа, 
но их беседа длилась недолго. Дима говорил, что он в 
учебном центре. Но в разговоре он себя выдал: ска-

— Війна вимагає подальшого посилення обороно
здатності і щорічного підвищення зарплат військовим, 
прикордонникам, поліцейським, — прокоментував цей 
момент народний депутат України, голова одеського 
обласного офісу «Народний фронт» Сергій Фаєрмарк. — 
Треба забезпечувати і надалі збільшувати асигнування 
на оборону і нацбезпеку — як це робив Яценюк.

Як відомо, це становило 5% ВВП — 113 млрд. грн. в 
бюджеті 2016 фінансування державного оборонного 
замовлення. Тому необхідно якомога швидше закри-
ти додаткові потреби оборони в мінімум 10 млрд. грн. 
Станом на 1 вересня 2016 оборонне замовлення і бюджет 
розвитку Міноборони були профінансовані лише на 20%.

Про те, що українська армія повинна бути повністю 
обороноздатною, висловив думку і кандидат військових 
наук, голова поліцейської комісії Одещини Олександр 
Остапенко у інтерв’ю «Народній думці».

— В держбюджеті2017 треба надалі істотно збільшити 
асигнування на оборону та нацбезпеку, в тому числі пе-
редбачити нове підвищення зарплат військовим, при-
кордонникам і переатестованим поліцейським, а також 
передбачити збільшення витрат розвитку Міноборони. 
Так, як це два роки робив Уряд Арсенія Яценюка,— 
підкреслив він. — Основний пріоритет для України — 
зміцнення армії.

Також було зазначено, що за підрахунками стосовно зако-
нопроекту, підготовленого «Народним фронтом», 18,5 млрд.
грн. від спецконфіскаціі будуть спрямовані на оборонні ви-
трати, а ще 18,5 млрд.грн. підуть на одноразову допомогу 
пенсіонерам з мінімальною пенсією і бюджетникам.

Зокрема, 9,1 млн. пенсіонерів отримають допомогу в 
1130 грн., а понад 3 млн. педагогів і медиків — допомо-
гу в розмірі 1400 грн. Звичайно, такі разові виплати не 
вирішать всіх проблем малозабезпечених. Але це важливий 
акт відновлення справедливості: громадяни недоотримали 
ці гроші в 20102013 роках, тому що Янукович їх вкрав з 
бюджету — тепер ці кошти повертаються людям. 

Україна має шанси знайти і інші банківські рахун-
ки, на яких лежать інші вкрадені Януковичем кош-
ти. До таких рахунків теж буде застосований механізм 
спецконфіскаціі. Треба лише не обмежуватися просто 
розмовами, а діяти. 

Лідія ЛАГОДА

Основний пріоритет для України — зміцнення армії
Парад в Києві, що відбувся на День Незалежності, показав на скільки для України важливе підвищення її 
обороноздатності. Багато українців із захопленням дивилися на те, що відбувається на ньому, на військову 
техніку, яка потім попрямувала в зону АТО. Адже бойові підрозділи повинні бути укомплектовані на 100%.

МАМИНО СОЛНЦЕ

К празднику  
готовились  
всем городом

Я готовился к этой встрече и очень переживал, потому что мой собеседник Анжела СЫРБУ — 
мама погибшего в зоне АТО курсанта-пограничника из Новоселовки Саратского района. 
Кто-то пробовал задавать вопросы матери, потерявшей самое дорогое в своей жизни — 
сына, которому едва исполнилось 20 лет? Поверьте, с большим усилием извлекаешь из себя 
слова. Сложно представить, как родители погибших героев, которые ушли из жизни еще 
мальчишками, живут после этого! И мы встретились, познакомились и узнали, как теперь 
живется семье героя.

На фото: Анжела СЫРБУ
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зал, что уставший, копал окопы, а папа переспросил: 
«Дима, о каких окопах ты говоришь?» Но он выкру-
тился: «Мы были на полигоне, и целый день копали 
их, устал и хочу спать». Как стало потом известно, их 
обстреляли. Позже мы встретились с ребятами, кото-
рые с ним попали под огонь и выжили. Те рассказы-
вали, что «Грады» прилетели именно с территории 
России. Также детально описывали, как разорвался 
один снаряд, потом второй. А после начался непре-
рывный обстрел. Кто успел, спрятались в окопах. Мой 
Дима погиб сразу на поле боя, на передовой, как на-
стоящий воин — защитник своей отчизны.

— Это огромная потеря. Как пережить про-
щание с сыном, как вы смогли справиться с этим 
горем?

— Пережить было очень трудно, много людей нас 
поддерживали. Можно сказать, что благодаря этому я 
сегодня нахожусь здесь, с вами. Благодаря им удалось 
удержаться за жизнь. Если бы не общение с людь-
ми, то очень трудно все это перенести или даже вы-
жить. Рядом были наши родственники и волонтеры 
из Сараты: Владимир Ротарь, Борис Райнов и многие 
другие. Они почти каждый день приезжали к нам, мы 
сидели, общались, плакали вместе, разделяя потерю.

Брат за брата
— У вашего младшего сына Игоря два с поло-

виной года разницы со старшим. Он также сам 
призвался?

— На момент, когда старший сын был в Оршанце, 
мы вместе поехали на присягу. Ему очень понрави-
лось. Старший сын у нас более серьезный, более от-
ветственный, а меньший немного избалованный — 
видимо, как все младшие дети. И старший всегда 
говорил: «Мама, Игоря надо сюда в Оршанец, чтобы 
на место поставить». Игорь это слышал, брат пере-
спросил у него: «Игорь, ты слышишь, что я говорю?». 
В ответ: «Да, я слышу. Я окончу лицей и пойду». Он 
тогда учился в Арцизском аграрном лицее и летом 
2014 года заканчивал обучение. На осень планиро-
вали вдвоем, что Игорь туда пойдет, а Дима как раз 
должен был закончить осенью учебку. Такие были у 
них планы, мы с отцом были «за». 

Но так как летом того года Дима погиб, мы не от-
пустили младшего сына. И он два года все спраши-
вал: «Мама, может, я пойду?». Я знала, что многие 
люди нас не поймут, да и сейчас не понимают. 

Все это время он работал в одной из сети супер-
маркетов в Одессе, но вопрос этот не оставлял. Там 
постоянно у них снимали с зарплаты проценты, ну 
как это сейчас делается. А дети у нас правильные: 
дайте то, что заработал, ничего больше не требуют. 
Пришлось постоянно сталкиваться с несправедливо-
стью, мы в семье никогда детей не обманывали, всег-
да говорилось четко и ясно, мы не уходили от своих 
обещаний. Вот в таком духе воспитывались сыновья. 
Видимо, решение зрело. 

— Перед ним был пример старшего брата, кото-
рый обязывал его принимать взрослые взвешенные 
решения…

— И он такое решение принял. И так как все это 
время с нами на связи было Южное региональное 
управление Государственной пограничной службы 
Украины, то командир БелгородДнестровского по-
гранотряда почти через день приезжал и нас под-
держивал. Игорь общался с ним, и только нам стоило 
сказать, что он может пойти служить, так сын сразу 
и призвался в БелгородДнестровский погранич-
ный отряд. Подписал контракт, и его отправили в 
Оршанец в учебный центр на три месяца. Когда там 
был Дима, то учили полгода, а сейчас уже меньше.

— Он планирует и дальше идти по стезе 
военного?

— Планируется, что он вернется сюда, а потом в 
академию им. Богдана Хмельницкого. Ведь старший 
сын именно так и хотел, у него планы были лет на 10 
вперед. Теперь же младший реализует согласован-
ный со старшим братом план.

Мать и Родину не выбирают
— Ваша семья — молдавская, ваши все кор-

ни из Молдовы. Но вы родились здесь, живете в 
Саратском районе, и вы по духу украинцы. Это до-
казал и ваш сын, ценой собственной жизни…

— У меня всегда было такое мнение: мы живем в 
Украине, это наша Родина, мы тут родились. Мы обя-
заны этой земле, будь мы молдаване, болгары, гага-
узы, русские, поляки. Мать и Родину не выбирают: 
если мы здесь родились, то это наш дом. 

— Вы часто встречаетесь с людьми. Вам есть о 
чем рассказать, но что основное в вашем послании?

— Именно о том, что наша Родина Украина. 
Общаемся с ними для того, чтобы когото услышать, 
когото переубедить. Многие не знают, почему наш 
сын оказался на войне на востоке страны, и я каждо-
му рассказываю детально, что он защищал Родину, и 
их в том числе. Люди у нас часто дезинформирован-
ные и далеко не все знают, что на самом деле проис-
ходит в зоне АТО. Я же хочу, чтобы они знали правду. 
Многие даже не хотят понять, что они живут хорошо 

только потому, что живут в Украине. И не предпола-
гают, что, если бы они жили в другой стране, то, воз-
можно, жили бы хуже. Для них главное, что им хоро-
шо, а в какой стране жить — им разницы нет. 

Я скажу вам честно, что я себе дала слово: у меня 
хватит сил и нервов на всех. Еще раз хочу сказать спа-
сибо тем людям, которые нас поддерживают, с кем 
мы можем общаться на эту тему. Они нам искренне 
советуют, как двигаться вперед, как дальше жить, по-
тому что в такие моменты не все знают, ради чего во-
обще это делать.

— Что на самом деле двигало вашим старшим 
сыном? 

— Любовь к Родине — это чувство, с которым Дима 
пошел ее защищать. Я люблю его за это и горжусь им. 

— И напоследок наш традиционный вопрос: что 
бы вы пожелали нашей власти и нашим людям для 
того, чтобы в стране произошли положительные 
изменения? 

— Нашей власти — если есть какието две противо-
положные стороны, они должны понять всех. А лю-
дям — разобраться в себе. Мне много раз приходилось 
общаться с людьми, которые выражают недовольство 
по поводу главы администрации и главы райсовета. 
А я им говорю: «Если вы знаете, как правильно надо 
делать, почему же не пойдете и не скажете им, в чем 
их ошибки, почему не посоветуете? Если, по вашему 
мнению, они не правы, зайдите, пообщайтесь, по-
говорите». Знаете, в ответ эти мои собеседники кон-
кретно ничего не говорят, кругами ходят, и понять 
их, практически, невозможно.

— Может они сами себя не понимают?
— Я точно так же думаю, прежде надо всем разо-

браться в себе. И определить точно свой путь. Над 
Украиной нависла беда, только вместе мы сможем ее 
побороть.

— Спасибо вам за эту встречу, бесконечно благо-
дарны вам за то, что воспитали такого сына для 
Украины. Пускай Господь хранит вашу семью, млад-
шего сына и мужа, всех ваших родных и близких, и 
нашу страну.

* * *
От редактора. Для меня была нелегкой не только 

эта встреча, но и время, когда я писал эту статью. 
Внутри все болело, горло сжималось, а на глаза нака-
тывались слезы. Долго не мог подобрать название этой 
статье, ведь так много хотелось сказать в ней. И когда 
поставил точку, вдруг — «Мамино солнце». Думаю, что 
сам Бог мне подсказал название этой статьи. Ведь сын 
стал солнцем правды не только для своей семьи, но и 
для своего народа, будущее которого пошел защищать. 

Анжела Васильевна, пусть всю жизнь для вас бу-
дет вашим утешеньем ваше солнце — сын Дима. 
Величайшая жертва была не зря, Господь обязательно 
вступится за Украину — и будет мир на нашей земле!

Владислав ОЗАРИНСКИЙ

МАМИНО СОЛНЦЕ
Окончание. Начало на 1-й ст.

Святкування Дня міста усією громадою

Про те, аби кодимчанам було жити комфортніше, 
дбає як і сама громада, так і мер міста Володимир 
Склярук. Коли він розпочав свою роботу на посаді 
міського голови, то напевне знав, що буде дотри-

муватися своєї передвиборчої програми практично 
щодня. Тож і зайнявся впритул питаннями благо-
устрою, санітарного стану міста, доріг, вуличного 
освітлення. Та найважливішим залишається питання 
з водозабезпечення. 

— Роблю все можливе, аби життя людей було кра-
щим і вони почували себе комфортніше. Так, про-
тягом 2016 року нам вдалося з плану соціально
економічного розвитку зробити багато чого, — каже 
Володимир Олексійович. — Відразу ж після виборів 
ми взялися за те, аби з’ясувати причину низького 
тиску в водогоні. Перекриваючи почергово мережі, 
знайшли «дірку»: на околиці міста, в районі нафто-
бази, що біля залізниці. Там роками вода з водого-
ну, через прорив, йшла просто під землю, в так звані 
«підшкурні води». Коли ліквідували цей прорив, аж 
на душі полегшало.

Крім того, облаштовували вулиці. На Грушевського 
(колишня Комсомольська) завезли 500 тон щебеню та 
облаштували ділянку дороги. До цього часу проїзд по 
вулиці закінчувався там, де закінчувалось дорожнє 
покриття. Зараз люди мають можливість виїжджати 
цією вулицею через околиці міста в напрямку сіл 
Серби, Баштанків та Загнітків. 

— Також розчищали та упорядковували міське 
сміттєзвалище та ліквідували стихійні смітники, — 

каже міський голова. — Постійно прибирали місця 
загального користування від трави та сміття: осо-
бливо пам’ятники, дороги, кладовище. В зимовий 
період розчищались від снігу та посипались проти-
ожеледними засобами дороги. Ліквідували затор біля 
водокачки, який міг стати страшним наслідком для 
Кодимщини, але вчасна ліквідація відвернула цю 
біду. 

Майже по всьому місту відновлено вуличне 
освітлення, відремонтовано та пофарбовано стару 
огорожу біля кладовища, яка роками не фарбувалася 
і не лагодилася. Впорядковано тротуари по вулицях 
Садовій, Південній та у міському парку. Проведено 
поточний ремонт пам’ятників по місту, стели на в’їзді 
до міста та підпірних стін біля вокзалу. Благоустроєно 
територію біля ставка Центральний, дерева та бор-
дюри періодично біляться. 

Для місцевого комунального підприємства, аби 
повністю його укомплектувати, придбали насо-
си, біотуалети та інвентар. Що дуже добре — дба-
ють тут про безпеку кодимчан, для цього регу-
лярно підрізають та ліквідовують аварійні дерева. 
Працівниками комунального підприємства регу-
лярно висаджуються квіти по вулиці Садовій та біля 
пам’ятників. Ось так і приходить краса на вулиці на-
ших містечок. 

Та на цьому благоустрій міста не закінчується. 
Роботи продовжуватимуться і надалі. А зараз настає 
час свята.

І «Народна думка» вітає Кодиму  
із Днем народження!

Юліана БОГДАНОВИЧ

ЖИТТЯ ОБЛАСТІ

Престольне свято Свято-Воздвиженського храму стало і Днем міста Кодими. Отож, 27 вересня 
Кодима відзначає свою 262 річницю. Готуватися до неї почали заздалегідь. Усіх запросили на 
місцеву толоку, аби навести лад у місті. Вулиці чепурилися, проводилися усі потрібні роботи, адже 
будуть гості, а приймати їх треба достойно. Зрештою, як і жити зручно місцевим мешканцям. 
Для цього робота ведеться планомірно, впродовж року.

На фото: 
Володимир СКЛЯРУК, мер Кодими



РАЗОМ МИ — СИЛА

Про те, що було раніше: виконання мером 
своїх передвиборчих обіцянок 

Центр міста був у занедбаному, жалюгідному стані. 
70% населення потерпало від нестачі води. Її не було 
через те, що, поперше, не вистачало на всіх, а, по
друге, люди поливали городи. Майже не було вуличного 
освітлення, дороги розбиті. 

Та час пішов на користь місту, бо передвиборчі 
обіцянки виконувалися. За 6 років, протягом яких 
Валерій Григораш очолює місто, вдалося зробити ба-
гато. Відтак, зараз прокладено 100 км вуличного 
освітлення, зокрема, в цьому році — 10 км, і залишилося 
ще 6 км. Здається, то все значні витрати. Та не так, бо все 
освітлення розраховано тільки на енергоощадні лампи. 

Потурбувалися і про забезпечення водою. Для цього 
прийнято рішення побудувати ще одну свердловину на 
вул. Грушевського, і зараз люди мають воду у домівках 
цілодобово. І це не кінець вирішення водного питання. 
Наступного року заплановано замінити систему водо-
постачання, яка прокладена ще в 70х роках минулого 
століття, а це 75 км труб. 

І що впадає у око тому, хто давно не був у Березівці,  — 
стан вулиць значно покращився. Від початку  
70х років XX століття в місті не облаштовувалися тро-
туари. На сьогодні в межах центральної частини їх 
відремонтували та побудували нові. В центрально-
му парку проклали тротуарні доріжки та відновили 
освітлення. Виділені з центрального бюджету майже 
2 млн. грн. спрямували на відновлення двох доріг — це 
вулиці Одеська та Матроська. Цікаво, що від ямкового 
ремонту в Березівці поступово відмовляються, віддаючи 
перевагу капітальному, що значно ефективніше. 

Варто зазначити, що підрядником з дорожніх робіт 
стала місцева організація «Березівка — агрошляхбуд», яка 
дає трирічну гарантію на виконані роботи, та сплачує по-
датки в місцевий бюджет. В зимовий період вона безкош-
товно власною технікою чистить дороги від снігу. 

Ще одна гордість березівчан — стадіон. Тут збудували 
тенісний корт, баскетбольний та волейбольний майдан-
чики, а також звели пам’ятник чорнобильцям. А на тому 
місці, де раніше стояв пам’ятник Леніну, обладнали фон-
тан — чи не найкраще та найулюбленіше місце відпочинку, 
гордість містян. Ввечері біля нього немає вільного місця, 
аби припаркувати автомобіль. Попри попередні політичні 
дискусії щодо необхідності зносу монумента пролетарсь-
кого вождя, фонтан об’єднує усі політичні сили, маленьких 
діточок та дорослих. Це гарний куточок, де просто хочеться 
відпочивати та насолоджуватися життям. 

Потурбувалися тут і про безпеку. Навколо фонтану, 
який знаходиться в зоні WiFi, а також на в’їздах в місто, 
заради підвищення безпеки, встановлено відеокамери 
спостереження, зображення з яких виведено на пульт 
відділу поліції.

Про те, що зараз відбувається у місті 
В Березівці є вулиця Небесної сотні, на якій отри-

мують земельні ділянки учасники АТО. Продовжується 
відновлення вуличного освітлення та тротуарів. В цьо-
му році вже замінено на одній водяній свердловині на-
сос на новий італійський, який економить 3 000 кВт в 
місяць, бо ж електроенергія систематично додає в ціні. 
Щомісяця місто сплачує за спожиту насосами свердло-
вин електроенергію до 140 тис. грн. Отже, є що еконо-

мити, і згодом на двох інших свердловинах теж будуть 
замінені старі насоси на нові італійські. 

Заплановано звести ще дві дороги та тротуари на вули-
цях Грушевського та Перемоги, а також біля танка, який є 
справжнім меморіальним комплексом. Проблем із цим не 
повинно бути, адже на всі роботи кошти виділені.

Бюджет міста: поповнення за рахунок 
наведення фінансового ладу 

Всі ці зміни сталися можливими, бо у бюджеті були 
на них кошти. Децентралізація дає змогу кожній громаді 
розпоряджатися коштами на свій розсуд та спрямовувати 
бюджет на найголовніші потреби. І вже від того, як госпо-
дар, а ним і є громада, розпоряджається, залежить, який 

буде зиск від грошей. Для того, щоб бюджет Березівки 
був збалансований, довелося напружено попрацювати, 
аби ті, хто ігнорував досить довгий час належні виплати, 
почали робити відрахування до бюджету. Тому тут ви-
датки дорівнюють надходженням. Загальна сума складає 
14,3 млн. грн., з яких 6,8 млн. грн. — дохід самого міста, 
а 7,5 млн. грн. — державні субвенції. Заслуговує на увагу 
те, що саме місцеві надходження вже за 6 місяців цього 
року зросли на 3,7 млн. грн. Додаткові кошти вдалось от-
римати за рахунок наведення ладу з тими земельними 

ділянками, власники яких багато років не сплачували 
орендну плату, а також необхідні податки. Плата за орен-
ду землі стовідсотково надходить до місцевого бюдже-
ту. У міста немає сільськогосподарської землі, а є лише 
земля для комерційного використання. Тому усі кошти 
спрямовані на бюджет розвитку. 

Поповнює міський бюджет і акцизний збір. Є тут АЗС, 
яка довгий час недоплачувала кошти у міську казну. Але 
вже кілька останніх місяців підприємство сплачує до 
бюджету 300350 тис. грн. на місяць цього збору. Міська 
рада спільно із податковою інспекцією працюють, аби 
підприємства, які торгують тютюновими і алкогольни-
ми виробами, вчасно сплачували акциз. 

Відчутні здобутки по сплаті податків за нерухоме 
майно, де виконання сягає майже 240%. До того ж знач-
ну суму, 70 тис. грн, перераховує до бюджету елеватор, 
розташований на території міста. Два ринки поповню-
ють дохід Березівки на суму 500700 тис. грн., оренду 
платить також і залізниця. 

Насущне хлібне питання
 От чого у Березівці немає, так це власного 

хлібозаводу — той, що був, не працює із 2007 року. Є 
невеличка пекарня «Оріон», господарям якої вдячні 
місцеві мешканці. Але все ж хліба не вистачає. Тому 
завозять хлібобулочну продукцію торгової марки 
«Одеський коровай», хлібозаводів із Доброслава (до 
2016 р. — Комінтернівське) та Раухівки. Але взимку ви-
никають дорожні труднощі: хуртовина, заметені дороги, 
через які хлібовозам набагато важче долати відстань. 
Проте мерія з цим справляється.

Долею власного хлібозаводу постійно цікавиться 
міська влада, але сьогоднішній власник не поспішає 
його продавати. З ним ведуться перемовини, перспек-
тиви поки що незрозумілі. Це питання надзвичайно ак-
туальне  — Березівка повинна мати власний хлібозавод. 
До того ж, це дало би нові робочі місця та наповнення 
бюджету.

Україна поволі, малими темпами, але все ж змінюється, а точніше, — відроджується. Цього не 
можна не визнавати, адже після тотального занепаду за останній час будь-який поступальний 
рух відразу стає помітним. Яскравий приклад цьому — Березівка. Ми з великим задоволенням 
обійшли пішки весь центр міста, а разом з нами його мер — Валерій ГРИГОРАШ, вдруге поспіль 
обраний на цю посаду. На останніх місцевих виборах люди віддали йому 90% своїх голосів. 
Про все розпитували, записували, фотографували, а Валерій Валерійович розповідав.  
Ми ж — переповідаємо вам.

Будувати нове — важко. Відновлювати те, що вже було багато років, але втрачено, — ще 
важче. І зробити це швидко та якісно можна лише за умови взаєморозуміння і співпраці. 
Саме про це традиційні запитання «Народної думки» до мера.

Єдина партія «Люди Березівки»

— Валерій Валерійович, вам особисто хтось заважає 
в роботі, чи є чийсь супротив? 

— Коли мене обрали вперше, на першій ж сесії я звер-
нувся до депутатів з проханням: щоб не було політичних 
розбирань між партіями — давайте будемо усі єдиною 
партією «Люди Березівки». Спільну мову знайш-
ли відразу, за що вдячний депутатам. Ідеологічних 
відмінностей серед представників різних партій я не 
помічав. Різні партквитки на перешкоді не стоять, за 
них згадують лише перед виборами. Бо якби ми чубили-
ся так, як це буває в інших містах і селах, то не зробили 
б того, що маємо на сьогодні. За допомогою депутатів і 
людей в місті відбулося чимало змін на краще. І це вид-
но неозброєним оком.

— Ваші особисті побажання українській владі і 
українському народові…

— Не можу нічого поганого сказати про наших 
депутатів, вони приїздять до нас, намагаються чимось 
зарадити, але скільки ж проблем…

Іменитого політика, який приїздив у Березівський 
район, я не пам’ятаю. А що робити таким селам як 
Антонівка і Анатоліївка, чи можновладці дійсно реально 
розуміють, що там відбувається? Навряд чи! 

Владі треба почути людей і побачити, що робиться 
тут, внизу. Коли до області приїздять керівники держави, 
то вони їздять до Одеси, Чорноморська і Южного. А якби 
приїхали до Березівки по трасі Одеса — Вознесенськ — 
Новий Буг, то, мабуть, звернули би увагу на стан дороги. 
Дороги — це наша біда і наше майбутнє. Друге залежить 
від першого.  

В Березівці в неділю великий базар. Та по такій 
дорозі спробуй проїхати, незважаючи на те, що ми зна-
ходимося на відстані всього 80 км від Одеси і 80 км від 
Миколаєва, ще й маємо два виїзди на київську трасу. 
Для інвестора, якого ми чекаємо — це мрія, дуже гарна 
розв’язка, враховуючи ще й залізничну дорогу. Район та 
місто газифіковані, перспективи є. 

А от в селах вкрай важко живеться людям, наведу 
приклад. Моя колега з Яснопольської сільської ради зро-
била вуличне освітлення в минулому році. І через те, що 
немає в штаті електрика, попросила в мене допомоги. 
Я взяв свого спеціаліста, з яким й поїхав по цих селах, 
які знаходяться приблизно 50 км від Березівки. Картина 
вражає: села пустіють, складається таке враження, що ти 
заїхав на край світу. 

Людям бажаю терпіння, щоб швидше закінчилася 
війна в державі. Все одно зміни будуть, і це станеться 
саме тоді, коли ми всі об’єднаємо зусилля. Я бачу, що дає 
єдність: коли звітую громаді в кінці року, то відчуваю, 
що з боку людей є підтримка. І я їм дуже вдячний за це.

* * *
Від редакції: такі міста як Березівка мають стати 

центрами відродження в Україні. Бо великі міста, зокрема 
й Одеса, обласні центри, вже давно переповнені, і не можуть 
задовольнити усіх бажаючих ані роботою, ані доступним 
житлом. Вони мають стати тими новими об’єднаними 
територіальним громадами, які зараз створюються згідно 
закону. Це єдиний реальний вихід для України. 

І тоді наша земля буде мати справжнього господаря.

Автор матеріалів: 
Владислав ОЗАРІНСЬКИЙ

На фото: 
Валерій ГРИГОРАШ, 

мер Березівки

Березівка —
місто, яке змінюється на краще
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ЖИТТЯ ОБЛАСТІ

Одещина дала багато гучних імен, в тому числі і імена спортивних зірок. А починають 
їх виховувати ще змалечку, в районних спортивних школах. Такі заклади тримаються, 
перш за все, за ініціативи їх керівників та їх любові до спорту. Один з них — Валерій 
КРИШТАЛЬ, директор Окнянської дитячо-юнацької спортивної школи.

ТРОПАМИ ИСТОРИИ

— Валерій Васильович, спортивна школа в Окнах 
була відкрита в 2003 році і є однією з наймолодших 
в області…

— Тут навчається 402 вихованці, з яких 212 — 
місцеві. До речі, усього займається у нас 90 дівчаток. 
Інші діти — учні загальноосвітніх шкіл району, є філії 
при Антоновській, Чорнянській, Довжанській шко-
лах та Малаївському аграрному ліцеї. Функціонують 
шість відділень спорту: дзюдо, грекоримська бо-
ротьба, настільний теніс, волейбол та футбол. У нас 
працює 8 тренерів.

З усіх видів спорту найпопулярнішим є футбол  — 
мабуть, через те, що по всій країні це вид спорту 
№1. Не стала виключенням і Окнянська школа, бо 
левова частина вихованців займаються футболом та 
мініфутболом. Найбільші досягнення у нас є в обох 
цих видах. Гарним показникам сприяє і те, що на 
території Окнянської школи побудований майдан-
чик зі штучним покриттям для мініфутболу, саме 
тому ми активно його і розвиваємо. 

— Яких результатів вам вдалося досягнути за цей час?
— Протягом 2016 року команди Окнянської 

ДЮСШ брали участь у різноманітних міжобласних 
і всеукраїнських змаганнях з видів спорту, які у 
нас функціонують. З футболу наші вихованці 2005 
року взяли участь у всеукраїнських змаганнях, що 
відбулися в ІваноФранківську та посіли друге місце. 
Також юнаки 2005 року стали срібними призерами 
першості в Одеській області серед шкільних команд. 
Юнаки 2008 року посіли друге місце в Хмельницькому 
на всеукраїнському турнірі. 

Окнянські команди з настільного тенісу протягом 
десяти років посідають призові місця на змаганнях 
в області. У грекоримській боротьбі наші вихованці 
є неодноразовими призерами обласних змагань. 
Протягом 11 років на базі нашої школи проводиться 
турнір, присвячений в пам’ять Ігоря Володимировича 
Метченка. Це щорічний обласний турнір, на який 
з’їжджаються кращі борці Одещини, саме з греко
римської або класичної боротьби. 

Також наші вихованці з дзюдо є призерами облас-
них та міжнародних змагань. Нещодавно наша ко-
манда побувала в Саврані, де досить добре виступила 
і здобула низку призових місць. Наші волейболісти 
протягом останніх 10 років є активними учасниками 
та призерами різноманітних обласних змагань. 

— Які плани у вас на найближчий період, на що 
розраховуєте? 

— У колективу ДЮСШ є багато планів щодо про-
ведення обласних та всеукраїнських турнірів саме в 
Окнах. Для цього було прийнято програму розвитку 
спорту в Окнянському районі на 20162020 роки, якою 
передбачено кошти на такі заходи. Окрім того, запла-
новано кошти для участі команд у 23 всеукраїнських 

турнірах протягом року. Налагоджена чітка співпраця 
тренеріввикладачів з батьками, які не лише на-
дають командам фінансову підтримку, а й залюбки 
виїжджають із нашими вихованцями на змагання.

Плануємо відкриття нових груп та відділення 
мініфутболу. Хоча це різні види спорту, незважаючи 
на те, що там і там грають м’ячем. Для цього у нас є 
база, майданчик і основне — бажання з обох сторін: і 
тренерів, і дітей.

— Бажаємо вам спортивної наснаги, успіхів, 
призів і кубків!

— Дякуємо. Ми запрошуємо до своїх тренуваль-
них залів не лише дітей, а й дорослих — здоровшаємо 
разом!

Любов ТАРАНЕНКО

Три десятка лет службы
Анатолий Алов за 30 лет службы в правоохрани-

тельных органах прошел путь от милиционера по 
охране общественного порядка до заместителя на-
чальника по оперативной работе, дослужился до зва-
ния майора милиции. Награжден орденом Красной 
Звезды.

— Родился я 20 марта 1932 года в селе Демьяново 
Вологодской области, в семье колхозников. В 
1941 году мой отец Алексей Иванович ушел защи-
щать рубежи Родины от немецкофашистских за-
хватчиков. Я остался старшим в семье. Закончив 
4 класса, пришлось бросить школу и пойти работать 
в колхоз, так как на хрупких плечах матери осталось 
трое детей, — рассказывает Анатолий Алексеевич. — 
В 1943 году из фронта пришло сообщение, что герои-
чески погиб отец, освобождая Белую Церковь. 

В 19 лет был призван в армию. С этого дня, на-
верное, и можно считать, что началась моя служба в 
милиции: пограничные войска КГБ СССР, в которые я 
попал, в то время входили в систему МВД. 

Вскоре нас привезли в Измаил, где и прошла моя 
служба. Закончил ее я в звании сержанта погранич-
ных войск. По комсомольской путевке был направ-
лен в органы внутренних дел, так как с детства меч-
тал стать милиционером и работать именно в уголов-
ном розыске. 

18 декабря 1954 года — мой первый день в 
Измаильском городском отделе внутренних дел, кото-
рый обслуживал в то время Измаильский и Ренийский 
районы. С первого же дня я был зачислен на должность 
милиционера по охране общественного порядка. В те-
чение 11 лет работал оперуполномоченным, старшим 
оперуполномоченным уголовного розыска.

На грани международного скандала
Рассматривая архивы моего собеседника, среди 

чернобелых фотографий и многочисленных грамот, 
которыми он был награжден за время своей деятель-
ности, я увидел книжечку «Орден Красной Звезды». 
Этим орденом награждали в мирное время за подвиг 
и проявленное мужество в экстремальных ситуациях. 

Наверное, прочитав в моих глазах вопрос: «За какие 
заслуги?», Анатолий Алексеевич пояснил:

— Дело было в конце 60х годов. Както так совпало, 
что с интервалом в несколько месяцев мне пришлось 
дважды участвовать в задержании вооруженных пре-
ступников. В то время в Измаиле обучались морскому 
делу иностранные студенты, на свой страх и риск время 
от времени пользуясь услугами девиц «легкого поведе-
ния» — их называли «голубая дивизия». Вот на такого 
студента, иракца, который разгуливал по городу с одной 
из этих девиц, было совершено нападение. 

Не раскрыть это преступление было нельзя — был 
бы международный скандал. И мы принялись за 
работу. Даже по истечению времени я не могу рас-
крыть все тонкости розыскных мероприятий. Скажу 
вкратце: поступила оперативная информация о том, 
что одна из девиц «голубой дивизии» была наводчи-
цей — именно она навела бандитов на иностранца. 
Через некоторое время стало известно о том, что бан-
диты, которых мы искали, находятся по определен-
ному адресу. Задерживать их надо было немедленно, 
так как они собирались уйти из города. Времени на 
раздумья не оставалось… 

Второй случай — это было ограбление моряка 
Украинского Дунайского пароходства, который вер-
нулся из заграничной командировки и возвращался 
домой. Однако грабители прокололись — у потерпев-
шего при себе денег не оказалось. Озверев от того, 
что не все так сложилось, как хотелось, бандиты из-
били радиста, сняли с него всю одежду. Думая, что от 
побоев пострадавший умер, скинули тело в сточную 
яму. Однако человек выжил… 

Получилось так, что во время задержания, я ока-
зался и в первом, и во втором случае один против 
двух преступников, которые были вооружены ножа-
ми. Они были обезврежены.

Пожелание молодым коллегам
15 июня 1971 года Анатолий Алексеевич был на-

гражден «Орденом Красной Звезды». Через год ка-
питан Алов был назначен на должность начальника 
уголовного розыска, которую занимал более 20 лет. 
На пенсию он уволился с должности заместителя на-
чальника по оперативной работе. 

И в заключение — легендарный ветеран попросил 
меня передать его пожелания молодым, действую-
щим сотрудникам полиции: 

— Для меня была и будет близкой вся милиция, в 
которой я служил честно. Я продолжаю радоваться за 
все достижения и переживать промахи нашей теперь 
уже полиции, находясь на пенсии. Хочу сказать на-
шей молодежи: любите Родину, любите жизнь, цени-
те то, что имеете, стремитесь к лучшему и верьте в 
светлое будущее!

Я поделился своей биографией, чтобы на сме-
ну нам, ветеранам, приходили достойные молодые 
люди, была преемственность поколений.

Мирного всем неба!

Александр ДИМИТРИЕВ

Встреча с интересным человеком — всегда подарок судьбы. Вот и сейчас передо мной предстал 
человек, глубоко верующий в торжество истины, с непоколебимым духом и полной самоотдачей 
милицейскому делу.

Орден за разоружение бандитов

В Окнах люблять спорт

На фото: Анатолий Алексеевич АЛОВ

На фото: Валерій КРИШТАЛЬ,  
директор Окнянської дитячо-юнацької  

спортивної школи


