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Дізнавайтесь  більше.   Підписуйтесь  на  сторінку  Олега  Юрійовича  Кришина  у  Facebook

Триває акція Благодійно-
го фонду народного депутата 
України Олега Кришина щодо 
забезпечення окулярами ве-
теранів війни і праці. 

З особливим теплом на-
родний обранець ставиться 
до працюючих пенсіонерів, які 
впродовж життя старанно і від-
повідально розбудовують нашу 
країну. Нещодавно безкоштовні 
окуляри отримали працівники 
вільногірського заводу «СКЛЯ-
НИЙ АЛЬЯНС», дійсно патріоти України 
і рідного краю. З початку 2000-х років 
завдяки відданій добросовісній пра-
ці багатьох з них виросло підприєм-
ство-лідер скляної промисловості. 

Вільногірську – 62!
шин, зі своєї сторони, також наго-
родив людей, для яких Вільногір-
ськ – справа життя. З цим містом 
пов’язані їхні долі, їхня праця, їхні 
прагнення. Пам’ятною медаллю 
народного депутата «За вклад у 
розвиток громади» нагороджено 
священика Петра Дромашка та 
педагога Олену Каморду.

Пам’ятною медаллю «Патріот 
України» відзначено працівника філії 
«ВГМК» ПАТ «ОГХК» Олександра 
Білоуса і завідуючого господарством 
департаменту соціально-гуманітар-
ної політики Світлану Молочок. 

Грамот Олега Кришина удо-
стоєні: Зінаїда Авраменко, Ірина 

Білан, Ольга Гупало, Ганна Дехта, 
Олена Зубченко, Тетяна Курило-
вич, Лілія Пінчук, Олексій Про-
стяков. 

Їхня праця – на славу держави
З нагоди Дня Державного 

Прапора України, 27 річниці не-
залежності України та 100-річчя 
відродження української держав-
ності у Вільногірську відбулись 
загальноміські урочисті збори. 

За роки незалежності країни 
було зроблено чимало позитивних 
зрушень у розвитку міста і громади. 
І цього урочистого дня пролунало 
немало теплих слів та привітань на 
адресу трударів, активних представ-
ників громадськості. 

Від імені народного депутата 
України Олега Кришина учасників 
зборів привітав його помічник, 
депутат міської ради Валерій Де-
нисюк. Він вручив також нагороди і 
відзнаки з нагоди свята.

Грамотою Верховної ради Украї-
ни за заслуги перед українським 
народом нагороджені: Володимир 
Смирнов, секретар Вільногірської 
міської ради Дніпропетровської 
області; Інна Петруша, заступник 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради – дирек-
тор ДСГП; Тетяна Крижан, дирек-
тор Вільногірської загальноосвіт-
ньої школи № 5; Світлана Чуйко, 
медична сестра Вільногірського 
міського центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги.

За активну життєву позицію, ва-
гомий внесок у розвиток міста від-
знакою народного депутата України 
Олега Кришина – пам’ятною медал-
лю «За вклад у розвиток громади» 

нагороджений Костянтин Носов, 
керівник служби соціального ро-
звитку філії «ВГМК» ПАТ «ОГХК».

Пам’ятною медаллю «Патріот 
України» нагороджені: Віталій Па-
щенко, заступник головного енер-
гетика – начальник енергоцеху ТОВ 
«Мотронівський ГЗК»; Володимир 
Дрибас, лікар-терапевт Вільногір-
ського міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги.

Грамот народного депутата 
України Олега Кришина удостоєні: 
Людмила Догіль, Ольга Левко-
вець, Ірина Собченко, Олена Ан-
тон’язова, Тетяна Осипенко, Лілія 
Пучкіна, Світлана Панасюк, Лідія 
Лащухіна, Оксана Михальчук, Те-
тяна Глущенко.

Гарного вам старту, 
першокласники!

Понад 2 тисячі дітей з нашого виборчого округу цього року прий-
шли у перші класи. У Вільногірську їх 260 – маленьких, схвильованих, 
гомінких. Для них, таких різних, розпочинається новий етап дитин-
ства, більш відповідальний і цікавий. 

Благодійний фонд на-
родного депутата України 
Олега Кришина в рамках 
акції «Перший раз у перший 
клас» підготував для малечі 
подарункові набори шкіль-
ного приладдя. Після уро-
чистих святкових заходів з 
нагоди Дня знань яскраві 
папки з зошитами, альбома-
ми та іншими канцтоварами 
педагоги передали дітям. 

Мати маленького Іванка із ЗОШ №4 Леся Куц каже: «Отримувати пода-
рунки люблять всі. А ці набори – ще й потрібні для навчання, та і невеличка 
допомога батькам. Адже всі знають, що зібрати дитину у школу сьогодні 
не так просто. Ми знаємо, наскільки Олег Юрійович уважний до наших 
проблем і турбот, тож вдячні йому за всебічну підтримку і допомогу дітям, 
школам, місту в цілому».

Директор Вільногірської загальноосвітньої школи №3 Сергій Коцюба 
зазначає, що завдяки роботі Олега Кришина за останні три роки оновлене 
оснащення харчоблоку школи, зроблено ремонт у вестибюлі. А подарунки 
для першачків на 1 вересня внесли свою долю позитиву у свято. 

«Нехай такий піднесений настрій супроводжує нашу малечу і далі на 
шляху до знань у новій українській школі», – говорить директор.

Вони завжди на висоті
Працівники ДСНС цілодобово перебувають на варті безпечного 

життя, захищаючи населення та ввірені території від пожеж, на-
слідків стихійних лих, виробничих аварій та катастроф. 

13 вересня в актовій 
залі Вільногірського місь-
кого відділу та 52 держав-
ної пожежно-рятувальної 
частини Головного управ-
ління Державної служби 
з надзвичайних ситуацій 
України у Дніпропетровсь-
кій області відбулись уро-
чисті збори з нагоди Дня 
рятівника. 

Від імені народного 
депутата України Олега Кришина міський голова Володимир Василенко 
вручив начальнику відділу підполковнику цивільного захисту Едуарду 
Дону іменну відзнаку депутата – пам’ятну медаль «Патріот України». 

Лише за останній рік відбулось декілька надзвичайних ситуацій, з 
якими колектив, який очолює Едуард Дон, справився на відмінно. Опе-
ративність, злагодженість дій і результат роботи напряму залежать від 
професіоналізму керівника підрозділу, від уміння організувати особовий 
склад підрозділу, впевнений народний депутат. 

Від серця до серця
Саме так називається акція, за-

початкована Олегом Кришиним для 
жителів сільських районів. 

Від  Вільногірська акцію народного 
депутата підтримав народний ансамбль 
української пісні «Господиня гарна я» 
Палацу культури і спорту «Металург» під 
керівництвом Ольги Левченко. Любов 
до фольклору, до джерел народного 
мистецтва – це стан душі, творче кредо 
артистів. І хоч вік учасників ансамблю, в основному, пен-
сійний, їхній енергії та натхненню здатні позаздрити й 
молоді. «Господиня гарна я» бере участь у різноманітних 
фестивалях і конкурсах народної пісні не лише в Україні, а 
й поза її межами, у телевізійних передачах. 

На початку серпня завдяки фінансовій підтрим-
ці Олега Кришина ансамбль побував у Генічеську на 
фестивалі народної пісні «Музичні візерунки» і по-
сів перше місце. Минулого року їздили з концертом 
у с.Троїцьке П’ятихатського району на святкування 
ювілею школи також за підтримки Олега Юрійовича. 
Ольга Іванівна каже: «У 2019-му ансамбль відзначатиме 
30-річний ювілей. Через усі ці роки ми несемо людям 
красу української пісні. Ми живемо піснею. І надзви-
чайно вдячні Олегу Юрійовичу за можливість дарувати 
людям нашу творчість і гарний настрій». 

В рамках акції до «Господині» приєднався ще один 
народний ансамбль Палацу культури – «Явори». Керує 
чоловічим колективом Світлана Гавриш. 

21 серпня відбулась перша поїздка цих двох твор-
чих колективів у селище Лихівка. Охочих долучитися 
до пісні було понад сотню. Зустрічали гостей радісно, 
адже у селищі багато хто вже знайомий із творчістю 
цих самодіяльних колективів. Прикрасили концерт 
вільногірців і місцеві колективи. Концерт видався на 
славу! 

А 31 серпня народні колективи «Господиня гарна 
я» і «Явори» завітали у селище Вишневе. Жителі Вишне-
вого і сусідньої Лозуватки  із задоволенням зустрічали 
артистів у місцевому Будинку культури. У репертуарі  
колективів українські народні і сучасні естрадні пісні, 
які із задоволенням підспівували і глядачі.

Вільногірець Володимир Яцина 
працює тренером з легкої атле-
тики майже 45 років. З 2002 року 
займає посаду директора ком-
плексної дитячо-юнацької школи. 

За роки трудової діяльності ви-
ховав 5 майстрів спорту колишньо-
го СРСР і України, 1 майстра спорту 
міжнародного класу. 

До перемог йдемо разом
Він мріє виростити чемпіонів 

найвищого рангу і впевнений, що 
такі небайдужі люди, як Олег Кри-
шин здатні не лише розв’язувати 
поточні проблеми у спортивній 
сфері округу, а й допомогти тала-
новитим юнакам і дівчатам знайти 
гідне місце у спортивному житті 
країни. 

«Я високо ціную особистий вне-
сок Олега Юрійовича у розвиток 
вільногірського спорту. За його 
підтримки ми проводимо легко-
атлетичні турніри, змагання з гре-
ко-римської боротьби, боксу. Дя-
куємо йому за фінансову і моральну 
підтримку, за активну позицію і 
небайдужість до справи розвитку 
спорту», – зазначає тренер.

10 вересня у Спортивному ком-
плексі «Авангард» відбулись уро-
чисті збори трудових колективів 
спорткомплексу та дитячо-юна-
цької спортивної школи з нагоди 
Дня фізичної культури і спорту, де 
за багаторічну сумлінну працю Во-
лодимир Яцина був нагороджений 
пам’ятною медаллю народного 
депутата України Олега Кришина 
«Патріот України». Такої відзнаки 
удостоєні й його колеги – кращі 
працівники спортивних закладів: 
Ігор Іцхакін та Анатолій Оніщен-
ко. Олену Верховодову відзначе-
но пам’ятною медаллю «За вклад у 
розвиток громади». Сергія Мура-
нова та Сергія Лущика нагородже-
но грамотами народного депутата 
України.

Окуляри – трудівникам. Акція продовжується

З нагоди Дня міста у Культур-
но-діловому центрі відбулись 
загальноміські урочисті збори, 
на яких вшановували ветеранів 
війни і праці, представників ба-
гатьох трудових колективів, 
громадських активістів, які зро-
били свій особистий внесок у ро-
звиток рідного міста. 

З 2010 року міською владою тут 
започатковано цікаву традицію – 
проводити конкурс «Людина року». 
У різних номінаціях відзначають 
тих, хто за рік зробив щось визнач-
не в історії міста, проявив свої кра-
щі громадянські якості.

Народний депутат Олег Кри-

Олена Голядинець, начальник 
дільниці пакування готової про-
дукції складів цеху №1, відзначає 
дієвість народного депутата у вирі-
шенні багатьох питань громади. Від 

нього певною мірою зале-
жить і залучення фінансуван-
ня на реалізацію соціально 
важливих проектів, і інвести-
ційний клімат у місті. Най-
головнішою ж рисою Олега 
Кришина є уміння працюва-
ти з людьми, дослухатися їх і 
виконувати накази виборців, 
впевнена Олена Миколаївна. 

Алла Литвиненко – на-
чальник господарської діль-
ниці підприємства і ветеран 

праці на цьому виробництві. Від 
своїх колег по роботі вона вислов-
лює велику вдячність Олегу Юрійо-
вичу за постійну увагу до ветеранів, 
людей праці. 

Нова плеяда спортсменів, вихо-
ванців ДЮСШ, за останні 16 років 
виборола 36 золотих, а також по-
над 40 срібних і бронзових меда-
лей на чемпіонатах України різного 
рангу. Певну увагу тренер приділяє 
спортсменам-інвалідам. Серед та-
ких юнаків є срібні призери чем-
піонатів України. А цього року його 
вихованець Євген Нечай став чем-
піоном України зі штовхання ядра 
серед дорослих. 

2007 року Володимир Георгі-
йович був удостоєний звання «По-
чесний працівник фізичної куль-
тури і спорту України», а 2017 став 
номінантом у міському конкурсі 
«Людина року». 


