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Мотивація до р оботи - час тина мотивації до життя
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На вимогу
ВО « С в о б о д а »
у міській раді
демонтували
серп і молот

5 вересня 2017 року,
за вимогою Кропивницької міської організації ВО
«Свобода», у приміщенні
міської ради обласного
центру демонтували серп
і молот, які до останнього часу були розміщені поруч із портретами почесних громадян міста.
Нагадаємо, що вимогу
демонтувати символи комуністичного режиму в ході
чергового засідання 9-ї сесії
озвучив голова фракції ВО
«Свобода» у міській раді
Кропивницького Сергій Капітонов. Засідання відбулося
4 вересня, а вже вранці 5-го
вересня громадські активісти повідомили в соцмережах
про те, що серп і молот, підписані словом «Кіровоград»,
з дошки «Почесні громадяни
міста» зняті.
«Прикро, що для виконання Закону України про
декомунізацію наші чиновники та інші представники
влади чекають на обу-

рення громади чи якісь заяви. Закон про заборону
тоталітарних символів існує
не перший день, йому вже
2 роки! Чи ніхто впродовж
2-х років не помічав символіки навпроти входу до
сесійної зали? Проте, ми
вдячні міському голові за
оперативність, адже заборонені серп і молот зникли
одразу ж після нашої заяви.
Сподіваємося, що й надалі
Андрій Райкович буде ретельно стежити за станом
приміщень міської ради та
належним виконанням законів його підлеглими. Наприклад, допоможе вплинути на
депутатів — послідовників
«совка», щоби вдалося якнайшвидше декомунізувати
назву міськради, яка й досі
називається
«Кіровоградською», — прокоментував
ситуацію з процесом декомунізації в Кіровоградській
(поки що) міській раді Сергій
Капітонов.
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бур'ян на некрасівці
коситимуть взимку?

У місті вже склалася традиція, що працівники житлово-комунального
господарства виконують роботи
з благоустрою не завжди
вчасно та якісно. Саме про
це свідчить чимала кількість
випадків, на які скаржаться
кропивничани. За приклад
можна взяти бур’ян у парку
Молодіжний, що на Некрасівці, через який гарний парк незабаром може перетворитися на суцільні хащі.
Ще 17-го серпня на "земельній" комісії начальник управління
ЖКГ Віктор Кухаренко вчергове
пообіцяв вирішити проблему з
бур'янами, які заважають містянам спокійно гуляти парком. Траву було скошено, проте досить
частково та на невеликій ділянці
парку. За словами депутата міської ради від фракції ВО «Свобода» Сергія Капітонова, за яким
закріплено даний округ, відомо,
що це питання він порушував
уже не раз іще з початку літа, але
з боку начальника управління
ЖКГ спостерігається ігнорування
даної проблеми.
Віктор Кухаренко вже вкотре обіцяє організувати покос
трави в цьому парку, але зрушення мізерні. Так, 17-го серпня
В. Кухаренко особисто пообіцяв
проконтролювати виконання робіт зі скошення трави, але за

його словами, йому завадив візит Президента України Петра
Порошенка до Кропивницького.
Попри те, що Президент України
приїжджав до нашого міста ще
21 серпня, траву й бур’яни, станом на сьогодні, так і не скосили.
Кореспондент "Трибуни"
особисто поцікавився, коли ж нарешті бур'ян у парку Молодіжному буде знищено. Але цього разу
начальнику управління ЖКГ завадила організація святкування
Дня міста. «Проблему буде вирішено. Зараз ми відсвяткуємо
День міста, адже наразі звертають увагу на ті локації, де будуть
проводитися заходи. Після Дня
міста ми покосимо цей бур'ян»,
— зазначив Віктор Кухаренко.
Отже, вчергове ми почули
красномовні обіцянки. Але кореспондент «Трибуни» звертає
увагу, що парк на Некрасівці —
це місце масового відпочинку
для молоді та батьків з дітьми.
Але схоже на те, що нікого не
хвилює, як будуть відпочивати
жителі мікрорайону Некрасівка.
Адже покосити траву було б доречно саме до святкування Дня
міста, оскільки містяни захочуть
погуляти зі своїми дітьми у парку
на свіжому повітрі, але побігати
дітям на території не вдасться,
тому що навряд чи гра поміж
бур'янів буде веселою.
Та щоб не оцінювати роботу

управління ЖКГ лише за одним
прикладом, можна згадати, як
громадські активісти скаржились
на наявність амброзії біля обласної лікарні, висота якої сягала половини людського зросту. Містяни заявляли про цю проблему на
початку вересня. Варто згадати,
як у травні цього року Валентин
Пташинюк, спеціаліст державної
фітосанітарної інспекції, наголошував на тому, що амброзія є
надзвичайно небезпечною, і не
виконання фітосанітарних вимог
може призвести до занесення та
поширення на території області
цілого ряду відсутніх небезпечних карантинних організмів. У
зв'язку з цим, чимала кількість
містян сьогодні потерпають від
алергії, через яку вони змушені
приймати відповідні пігулки.
І схожих випадків у Кропивницькому чимало. Постає питання, коли ж управління ЖКГ збирається виконувати свою роботу,
якщо невдовзі настане зима і
прибирати потрібно буде вже
сніг, а не косити траву? Бур'яни
необхідно скошувати навесні
та на початку літа, а не восени,
коли вони вже посохнуть, та й
надворі холоднішає. Мабуть,
небагато містян захочуть відпочивати в парку, коли прохолодна
погода, а шукатимуть приміщення, де можна буде погрітися.
Оксана Мицикова

У Кропивницькому донька намагається вижити батька-ветерана з хати
13 вересня у будівлі Апеляційного суду відбулось
чергове засідання у справі
Олексія Цаня, ветерана Другої світової війни, який судиться зі своєю дочкою за
право володіти власною нерухомістю. Чергове судове
засідання не дало суттєвих
результатів для жодної зі
сторін.
Вже понад рік Наталія Капиця (на фото праворуч), помічник депутата Фортечної районної у м. Кропивницькому ради

Ігоря Якименка, представляє
інтереси Олексія Цаня в судах. Дочка ветерана, Світлана
Цань, разом зі своїм адвокатом
усіма можливими способами
намагається відсудити право
власності на земельну ділянку та будинок у рідного батька
після смерті матері. Цього разу
судове засідання відбувалось у
стінах Апеляційного суду, куди
подала позов Світлана Цань з
метою оскаржити результати
попереднього засідання в Ленінському районному суді, яке

відбулось 15 червня 2017 року.
Свою позицію Наталія Капиця формулює досить чітко:
"Судовий процес затягується
навмисно. Олексій Цань не
може повернутися до свого
житла і нормально там проживати. Наразі Світлана Цань хазяйнує у всьому будинку, а не
у своїй законній 1/4 частині. Її
батько, якого вона, фактично,
вигнала з хати, змушений винаймати житло".
Світлана Цань та її адвокат від коментарів утрималися

та заборонили
ф ото г р а фу ва ти себе; назвали журналіста
«Трибуни» підслуховувачем,
та швидко зникли після завершення засідання. Ми й надалі
будемо стежити
за
розвитком
цієї справи.
Павло Туз

2

ТРИБУНА

22 вересня
2017 року

Чому в нашому місті щодня проривають труби?
Мабуть,
Кропивницький
і дня вже не може прожити,
аби у місті десь не прорвало
водогінну трубу чи каналізацію. Вода дуже часто розтікається на дорогах, у паркових зонах та на тротуарах,
що приносить незручності
кропивничанам.
Коли працівникам водоканалу потрібно полагодити трубу,
яка знаходиться під землею,
то відновлювати асфальтне покриття після ремонту зазвичай
не дуже поспішають, що частково створює аварійну ситуацію
водіям на дорогах. Як приклад

також можна навести провалля,
що утворилося тиждень тому
біля водопровідного колодязя
на вулиці Полтавській, буд. 28,
корп. 1. А нещодавно жителі
скаржились на те, що аварійна
служба ніяк не може прочистити
забиту каналізацію на проспекті
Університетському, буд. 27.
Не можна забути й ситуацію,
коли на початку липня в Кропивницькому майже тиждень не
було води через аварію електроопори у Світловодську, і містянам воду постачали за допомогою водовозів. Але у той час,
коли мешканці потерпали від

нестачі води, якимось дивним
чином у Кропивницькому з-під
землі почала текти річка-невеличка, що надзвичайно обурило
людей.
12 вересня на засіданні виконавчого комітету міський голова
Андрій Райкович повідомив генеральному директору ОКВП "Дніпро-Кіровоград" Роману Ілику, що
від містян та автомобілістів надходить чимало скарг. "Ми досить
часто повертаємося до запитань,
пов'язаних із системним водопостачанням. Нас дуже цікавить
питання виконання високоякісних
ремонтних робіт по мережах во-

доканалу і відновлювальних робіт на дорогах, під якими пролягають мережі. Ви знаєте, що люди
звертають увагу на цю проблему.
Також дуже турбують питання каналізаційної системи, провалені
та заглиблені люки і в зв’язку з
цим нерівні поверхні дорожнього
покриття", — зазначив міський голова Кропивницького.
Після зауважень Андрій Райкович попросив гендиректора
водоканалу не надавати дозволи
на приєднання до каналізаційних
мереж без узгодження з міською
владою.
Оксана Мицикова

У Кропивницькому крадуть метал,
і до чого тут міська влада?
14 вересня на нараді з питань протидії крадіжкам комунального майна було оголошено про жахливий стан
комунальної власності внаслідок розкрадання комунального металу.
Під час наради заступник
міського голови Олександр Грабенко скаржився на те, що в
місті постійно зникають каналізаційні люки, решітки, сміттєві
баки, огорожі. "Давайте якось
спільно над цією проблемою
працювати. Я так розумію, що
вкрадений метал розрізають на
частини і здають на пункти прийому металобрухту", — звернувся до представників пунктів прийому металобрухту О. Грабенко.
Можновладець не розуміє,
куди зникає цей метал і як боротися з крадіями. Представники
пунктів прийому стверджують,
що вони ніколи не приймають

метал сумнівного походження.
"Є у нас представник ЖКГ, який
знаходив дані предмети на пунктах прийому металобрухту", —
запевняв секретар міської ради
Андрій Табалов. Питання, чому
даний пункт прийому ще не був
перевірений відповідними інспекціями разом із поліцією, й
досі залишається відкритим.
"У кого є думки, як припинити крадіжки, посилити боротьбу
з крадіжками?", — поставив запитання представникам пунктів
прийому металобрухту Олександр Грабенко. Питання лишилось без відповіді. Представники
бізнесу, які завітали на нараду, і
які володіють легальними і законослухняними підприємствами, здається, не розуміли, чому
вони тут знаходяться та яким
чином і чому вони мають вирішувати проблеми, які не в їхній
компетенції.

Представник поліції доповів:
"Складено 108 протоколів на
осіб, причетних до вандальних
дій. Покарання, зазвичай, складає до 7 діб адміністративного
арешту або штраф". Таке незначне покарання за даний злочин,
звісно ж, викликає подив.
Начальник спеціальної інспекції Андрій Максюта в своїй промові наголосив: "На даний час
приймання металобрухту не є
ліцензованим підприємництвом.
У нас працюють "гастрольори",
яким до нашого міста байдуже,
і збирають металобрухт по гаражах і копанках. Це питання
треба брати під контроль, створювати піші патрулі."
За звітом відповідної інспекції, загальна кількість втрат комунальної власності становить:
чавунна каналізація — вкрадено
100 метрів труб; згоріли 3 ліфти;
викрадено прилади опалення;

викрадено близько 50 каналізаційних люків.
Наприкінці засідання Андрій
Табалов зазначив: "Ми маємо
залучати активістів та ЗМІ до
цієї проблеми. Потрібно відпрацювати механізм системи сповіщення про крадіжки та незаконні
роботи". За ідеями та пропозиціями міська влада знову звернулись до представників бізнесу
з переробки вторинних матеріалів. Голова ПАТ "Вторинні ресурси" від імені всіх представників
бізнесу відповів: "Ви розбираєте проблему по факту. Але ж
де профілактика злочинів? Для
цього є телебачення для інформування населення. Створіть
гарну систему профілактики та
проведіть роботу з населенням".
Встановити, які самі пункти
прийому металобрухту приймають
метал сумнівного походження, є
надто складним завданням. Про-

ведена нарада була більше схожа
на істерику влади, яка виявилась
безсилою перед свавіллям крадіїв.
Павло Туз

Свято, що пов'язане з ностальгією: як
відкривали гемодіалізний центр

14 вересня відбулось урочисте відкриття відділення
амбулаторного гемодіалізу
в КЗ "Міська лікарня № 2 ім.
Святої Анни м. Кропивницького" по вулиці Ганни Дмитрян 1 (біля залізничного
вокзалу). Другий тиждень
вересня запам’ятається низкою знакових подій, адже до
263-річчя нашого міста відкрилися 4 медичні заклади.
Відкриття цього відділення
дуже чекали хворі, що страждають на ниркову недостатність.
"Мені приємно продовжувати
марафон звітів перед громадянами. Близько 16 тисяч людей
будуть обслуговуватися в цій
лікарні. Відділення гемодіалізу
надзвичайно важливе. Тим паче,

це потужний інвестиційний проект", — зазначив міський голова
Кропивницького. На побудову
даного відділення було витрачено понад 16 мільйонів гривень.
Голова ОДА Сергій Кузьменко оцінив те, що ЗМІ критикують
роботу влади, оскільки, за його
словами, це «змушує швидше
перебирати ногами». Наприкінці 2014 року таке відділення
було відкрито в обласній лікарні.
"Було багато шуму, що ми знищуємо медичні заклади, але це
не так. Адже сьогодні ми маємо
відділення, де хворі на ниркову
недостатність зможуть отримати
послуги гемодіалізу", — зазначив Сергій Кузьменко.
Подяками нагородили начальника управління охорони
здоров'я Оксану Макарук, на-

чальника управління капітального будівництва Віктора Ксеніча та начальника головного
управління ЖКГ міської ради
Кропивницького Віктора Кухаренка. Відомо, що нове відділення має 4 зали, які в загальній
кількості мають 10 діалізних апаратів з функціональними кріслами, які переміщуються. Обласна
лікарня приймає пацієнтів уже з
більш складними випадками, які
потребують стаціонарного лікування.
Незважаючи на відкриття
нового відділення, інша частина
території лікарні вкрай потребує
ремонту. На стінах колишнього
пологового будинку залишились
написи татусів, які з нетерпінням чекали своє новонароджене дитя. Ці написи працівники
закладу навмисно не стирали,
адже через деякий час молоді
сім'ї приходили та з усмішкою
читали свої написи, які в ту хвилюючу мить наносили фарбою.
А вже сьогодні двері будівлі
вкриті павутиною… Досить архаїчний має вигляд і зруйнований фонтан, який зараз закиданий сміттям.
Після об'єднання двох пологових будинків в один, кропивничани й досі невдоволені тим, що
у місті наразі відсутня конкуренція і вибирати, де можна народжувати, можливості немає.
Оксана Мицикова
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Чому деяких депутатів
міської ради цікавлять
лише земельні ділянки?

На черговому сесійному засіданні міської ради
Кропивницького, яке відбулось 4 вересня, депутати розглядали чимало
питань стосовно надання
земель під комерційне використання.
Першими
розглядалися не бюджетні питання чи
встановлення тарифів, що є
важливим для містян, а саме
земельні питання. Розглядати земельні питання першочергово вирішила, так звана,
депутатська більшість міськради, до складу якої входять
фракції "Опозиційний блок",
"Наш Край" та "Рідне місто".
І якщо на початку засідання
було не зрозуміло, чому саме
так, то в ході обговорення
з'ясувалося, що деякі депутати дуже зацікавлені в частині
земельних питань і активно
наполягали
неодноразово
ставити на переголосування
проект, допоки рішення не

було прийнято.
Під час засідання депутати не раз виходили із сесійної
зали, аби порадитись між собою і голосували за проекти
повторно.
Слід зауважити, що у
міській раді є постійна комісія КМР з питань архітектури,
будівництва, реклами, регу-

лювання земельних відносин
та охорони навколишнього
природного середовища, яка
попередньо розглядає дані
проекти та надає рекомендаційний характер. Та незважаючи на те, що деякі проекти
"земельна" комісія не погодила, депутати міськради все
одно голосували "ЗА". Постає

питання, чому депутати під
час сесії не дослуховуються
до висновків даної комісії,
яка більш детально й фахово розглядає запропоновані
проекти рішень? Чому депутатська більшість намагалася
неодмінно ухвалити рішення
з цих комерційних питань?
Навіть стороннім спосте-

рігачам стає зрозуміло, що
на цьому сесійному засіданні депутатська більшість, яку
очолює міський голова Андрій
Райкович, намагається роздати земельні ділянки певним бізнесовим структурам.
Вся ця ситуація схожа на виконання попередніх домовленостей, яку уклали депутати
зі своїми бізнес-партнерами.
Наприкінці сесійного засідання, коли всі питання були
розглянуті, міський голова так
і не закрив чергову 9-ту сесію
та вирішив перенести на наступне засідання ті земельні
питання, які так і не набрали
достатньо голосів. Очевидно, що до наступного засідання сесії міськради Андрій
Райкович використає всі свої
важелі впливу, щоб примусити підконтрольних депутатів
прийняти "правильні" рішення щодо земельних питань.
Оксана Мицикова

У Кропивницькому може відбутися черговий
скандал стосовно земельної ділянки
4 вересня, у ході п'ятого
засідання 9-ї сесії міської
ради Кропивницького, багато уваги приділяли саме земельним питанням, з чого,
власне, і розпочали роботу
депутати.
Редакція газети "Трибуна"
вирішила провести власне журналістське розслідування, кому
і де надають земельні ділянки
в нашому місті. Відповідно до
проекту рішення №1151 була
пропозиція надати дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (шляхом
проведення аукціону) під розміщення об'єкта торгівлі, площею
0,0030 га, на розі вулиць Комарова та Соборної. Замовником
даної земельної ділянки виступає ПП "Енергія RS", керівником
якого є депутат міської ради
Кропивницького від фракції
БПП "Солідарність" Сергій Кріпак. Незважаючи на конфлікт інтересів, депутат під час сесійного засідання проголосував "ЗА".
Встановити даний торгівельний павільйон хочуть на газоні
поруч зі скандальними павільйонами Наталії Рибалкіної, по
вулиці Соборній біля будинків №23/34 та №25. Предмет
суперечки — 200 квадратних
метрів землі, які підприємець
взяла в оренду. За рішенням
Кіровоградської міської ради
від 28 лютого 2006 року №1757
«Про регулювання земельних
відносин» орендар одержав
цю земельну ділянку по вулиці
Соборній (навпроти будинків
№23/43 та №25) для розміщення торгівельних павільйонів.
Фактично, міська рада віддала в оренду дві сотні квадратних метрів клумб між тротуаром
та проїзною частиною, які належать громаді. Саме під цими
павільйонами пролягають водогін, побутова каналізація та кабелі зв’язку, до яких, у випадку

аварії, немає вільного доступу.
Міська рада тривалий час обіцяла вирішити дану проблему, але
до сьогодні так нічого й не змінилося: ці торгівельні павільйони залишились на своєму місці.
В обласному комунальному підприємстві «Дніпро–Кіровоград» стверджують, що для
них немає жодного значення,
хто з підприємців забудує цю
територію, головне, щоб їхні
комунікації не опинилися під
капітальними спорудами. Адже
в разі пориву труби ремонтники
не зможуть до неї добратися.
Зараз же хочуть встановити поруч ще один торгівельний
павільйон. Під час першого голосування за це питання для
прийняття рішення не вистачило лише двох депутатських
голосів, але воно було поставлено на голосування повторно.
Під час повторного голосування два депутати змінили свою
думку, внаслідок чого рішення

про надання земельної ділянки
для комерційної діяльності було
прийнято.
Якщо ж депутат Сергій Кріпак, найімовірніше, все-таки
розмістить об'єкт торгівлі на
газоні, через який проходять
комунікаційні мережі та кабелі
зв'язку, то, напевно, в майбутньому слід очікувати чергових
судових позовів, мітингів та
скандалів?
Редакції цікаво, чи хтось
запитував думку мешканців прилеглих будинків та
чи хочуть вони, щоб замість
газону, де можуть рости квіти, стояв чергова металева
конструкція? Редакція "Трибуни" буде продовжувати
розслідування щодо надання
земельних ділянок у Кропивницькому для комерційного
використання, про що можна
буде прочитати у наших найближчих новинах.
Оксана Мицикова

4

ТРИБУНА

22 вересня
2017 року

День міста – свято для кожного

Цьогорічне святкування
Дня міста запам’яталося
його мешканцям масштабністю та різноплановістю
заходів. У центральній частині міста та прилеглих мікрорайонах було все – і видовища, і виставки, і прекрасні
концерти.
Організатори продумали
все до найменших деталей,
тому в результаті містяни
отримали незабутні емоції та
враження.
263 річницю Для наро-

дження міста святкували й
на Бєляєва та Новій Балашівці. Традиційно організаторами цих заходів виступили депутати міської ради від
фракції ВО «Батьківщина»
Олександр Цертій та Юрій
Гребенчук.
«У День народження міста
жоден із його мешканців не
може бути залишений поза
увагою. Це свято для всіх – і
тих, хто живе в центрі міста,
і хто у віддалених мікрорайонах та не має можливос-

ті потрапити на масштабне
святкування. Ми повинні
докласти максимум зусиль,
щоб і діти, і молодь, і старожили міста у цей день мали
піднесений настрій. Саме
тому щороку разом з колегою
Ю. Гребенчуком організовуємо святкові концерти на мі-

крорайонах Бєляєва та Новій
Балашівці. Такі свята завжди
проходять у дуже теплій обстановці і об’єднують нашу
громаду, адже кожен відчуває себе частинкою великої
родини.
Дуже хочеться, щоб кожен
з нас був гордий і щасливий

від того, що він живе саме в
Кропивницькому, щоб не шукав кращого життя в інших
містах чи країнах, щоб пишався своїм містом і працював для його процвітання!»
– поділився думками Олександр Цертій.
Ольга Швиденко

Як Кропивницький відсвяткував
Д е н ь
м і с т а
У суботу, 16 вересня, кропивничани святкували День
міста. З цієї нагоди на площі
Героїв Майдану зранку містянам презентували виставку
сучасних автомобілів. Якщо
відвідувачів зацікавила якась
модель машини, вони мали
змогу пройти тест-драйв.
Також про дане авто можна
було отримати детальну
інформацію та дізнатися
вартість. На виставці були
присутні автомобілі різноманітних марок та моделей.
Водночас о 10-ій годині на
площі розпочався парад пожежно-рятувальної техніки з нагоди
Дня рятівника. Кропивничани
мали можливість сфотографуватися в авто, яке під час своєї
роботи виконує надважливу місію — рятує життя людей. Містяни створили неабияку чергу до
спецавтомобілів, щоб пофото-
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графуватися. У цей час на площі
Героїв Майдану працівники відповідної служби проводили різноманітні конкурси для дітей, де
вони могли відчути себе справжніми рятівниками.
Найбільший ажіотаж цього
дня викликало частування святковою шарлоткою, маса якої
становила 263 кг. Жителі міста
вишикувались у величезну чергу,
аби скуштувати шматочок пирога з фруктовою начинкою.
З 12-ї до 16-ї години уздовж
пішохідної вулиці міста, Дворцової, на кропивничан чекали
презентації, виступи творчих колективів та виставки. Також містяни могли взяти участь у майстер-класах і частуваннях. Для
жителів міста презентували виставки товарів місцевих виробників та влаштували справжній
фестиваль національних кухонь.
Також протягом дня можна було

Видавець:
ГО "Центр кар'єри та підприємництва"
від 30.09.2013
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переглянути виставку квітів та
інсталяції, взяти участь у спортивно-розважальних заходах, а
діти отримували задоволення
від атракціонів, ігор та розваг на
будь-який.
Коли завершилися урочистості біля міської ради, від монумента "Янгола-охоронця" до
площі Богдана Хмельницького
пройшов парад хореографічних
колективів міста, в якому взяли
участь понад 2000 дітей. Під час
ходи колективи були одягнені у
святкові національні костюми та
скандували свої девізи. Опісля
ходи діти роз’їхались по різних
мікрорайонів міста, аби одночасно затанцювати для тих жителів
Кропивницького, котрі не могли
дістатися до центру.
Після данс-параду містяни
могли відвідати парк "Козачий
острів", де на всіх також чекали
розваги для дітей, виставки та
майстер-класи. Тут під час святкування можна було поласувати
смачним та соковитим шашликом або ж запашною картоплею
зі сковорідки на вогнищі. На Козачому острові урочистості розпочались із національного українського шоу "Люті козаки". Потім
на відвідувачів чекали козацькі
забави та частування смачним
кандьором. До того ж, у парку можна було зробити фото зі
справжніми козаками або у спеціально відведених фотозонах.
Вперше у Кропивницькому од-
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нією із локацій святкування Дня
міста була набережна біля Інгулу.
Програма святкування мала назву "Співочі береги над Інгулом".
Для кропивничан пролунали світові та вітчизняні музичні хіти.
Для глядачів виступили: муніципальний камерний хор, камерний
оркестр "Концертіно", дитячі хорові колективи, духовий оркестр
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"Сурми Єлисаветграда", творчі
колективи музичного училища
та народний ансамбль бальних
танців "Конвалія". Завершилися
святкування традиційно грандіозним концертом на площі Героїв
Майдану: містян розважали сучасні українські рок-гурти.
Оксана Мицикова
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