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Напередодні Дня Перемоги, 4 травня, голова Автозаводської районної ради Володимир
Коваленко, разом із своїм заступником Віталієм Добруновим, начальником
Кременчуцького військового гарнізону Сергієм Шкуратовим, та головою районної Ради
ветеранів Олексієм Зубченко провели урочисту зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної
війни.

У великому залі виконкому Автозаводської райради зібралися понад 50 учасників
бойових дій та ветеранів війни. Голова райради усіх їх поздоровив із 66-річчям Великої
Перемоги, нагадав присутнім, що наш народ за цю Перемогу заплатив життям 10
мільйонів своїх синів та дочок, висловив слова вдячності ветеранам за їх ратний подвиг,
та вшанував пам'яті тих, хто загинув на фронтах війни, або помер від ран та хвороб після
її закінчення.

Після хвилини мовчання діти із обласної спеціалізованої школи-інтернату поздоровили
ветеранів квітами та піснями. Володимир Коваленко представив присутніх у залі
учасників бойових дій та розповів про їх бойовий шлях і заслуги. Ветерани почули про ту
роботу, яка проводиться в Автозаводському районі напередодні Дня Перемоги та
440-річчя визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників: проведення
свят вулиць, назви яких пов’язані з Великою Вітчизняною війною, роботу пошукових
загонів шкіл району в рамках проекту «Пам’ять про війну єднає» щодо вивчення бойового
шляху тих військових з’єднань, які отримали почесні найменування «Кременчуцьких».
Всього місто Кременчук визволяли більше 50 полків та дивізій, і лише вісьмом з них за
проявлену мужність та масовий героїзм було присвоєно таке звання. 8-м шкіл району
закріплені за цими військовими частинами для вивчення їх бойового шляху.

Сьогодні пошукові загони навчальних закладів району налагоджують зв’язки із
ветеранськими організаціями тих міст, де формувалися ці військові з’єднання. Так
пошуковці ЗОШ №8, які вивчають бойовий шлях 6-ої гвардійської повітряно-десантної
бригади, встановили зв’язки з пошуковцями м.Ногинська. Пошуковий загін ЗОШ №12 – зі
Ставропольским державним історико-культурним музеєм-заповідником, де була
сформована 97 Кременчуцька стрілкова дивізія. А обласна спеціалізована
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школа-інтернат - із ветеранськими організаціями міст Володимиру та Петушкі, де
формувалася 219-та танкова бригада, бойовий шлях якої вони вивчають.

Як повідомив Володимир Коваленко, ними був знайдений очевидець тих подій, якому
зараз 85 років. Пошуковці налагодили з ним переписку, і Автозаводський райвиконком
планує направити їх до цього міста та інших міст, де формувалися військові з’єднання, які
відзначилися у боях за визволення Кременчука, щоби зустрітися з ветеранами, привезти
звідти землю, і на день визволення міста урочисто встановити гільзи із цією землею як
символ бойового братерства та вдячності кременчужан.

Завершили зустріч начальник Кременчуцького гарнізону полковник Шкуратов С.Г., який
від імені воїнів 107-го реактивного артилерійського полку, завірив присутніх, що сучасні
воїни достойно продовжують славні бойові традиції ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Наприкінці кожному ветерану були вручені подарунки - святкові продуктові набори, у
дворі райвиконкому вони разом сфотографувалися на пам'ять, а голова Автозаводської
райради Володимир Коваленко запросив всіх на урочистості та святковий парад, який
відбудеться 5 травня у Великій Кохнівці.

Віктор Крук
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