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Як повернути волоссю здоров’я

Сторінку підготувала Т. Комнатна.
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Переходимо на зимовий час
  Завтра � субота 26 жовтня. Сонце у нас зійде о 7 год. 38 хв., а
зайде о 17 год. 44 хв. Тривалість дня становитиме 10 год. 06 хв.
Пам`ятайте, що в ніч з суботи на неділю, 27 жовтня о 4 годині ми
переходимо на зимовий час, перевівши стрілки годинника на
годину назад. Кажуть, що це востаннє. Навесні час не змінюва�
тиметься. Чи так це? Поживемо � побачимо.

Дати
27 жовтня � День автомобіліста.
28 жовтня � Міжнародний день анімації.
29 жовтня � День працівників служби позавідомчої охорони МВС
України.
31 жовтня � Міжнародний день економії.

День янгола
 26 жовтня � Веніаміна, Злата, Івана, Микити. 27 �
Миколи, Назара. 28 � Дениса, Івана, Лук`яна. 30 �
Андрія, Антона, Івана, Лазара, Леонтія. 31 � Йосипа,
Луки, Юліана. 1 листопада � Івана.

 Ростіть здорові
  За минулий тиждень у Драбівському пологово�
му відділенні райлікарні народилося 3  немов�
ляти:  2 хлопчики і 1 дівчинка. Вони поповнили

сім`ї з  смт Драбів � 2 та с. Білоусівка. Хай малята ростуть
здоровими та щасливими на радість їхнім батькам.

  Перевірте прикмети
   Поскільки синоптиків раніше на Русі не було,
народ сам намагався вгадати, як скоро прийде
зима і якою вона буде. Наприклад, вважалося,
що грім у жовтні віщує коротку і м'яку зиму.

Плетуть павутину павуки � обіцяли, що осінь буде суха і тепла.
Ми зараз радіємо теплому жовтню, сподіваємося на нього, а
наші предки вважали, що теплий жовтень не дуже добре, так
як він передбачає морозну зиму. Чим ясніша осінь, тим швидше
зима наступить.

Історія овочів
Огірок
  Батьківщиною огірка вважають Індію, де до цих пір зустрічаєть�
ся один з його диких видів. В Індії огірок увійшов у вжиток щонай�
менше за 3000 років до нашої ери. Прекрасні зображення огірка
на жертовних столах, зустрічаються на пам'ятниках древніх єгип�
тян, доводять, що і вони знали і любили цей овоч. У храмі Дахі�
рель�Барс пофарбовані в зелений колір огірки зображені разом
з виноградом. У Греції, за часів Гомера, навіть існувало місто
Сікіон � "місто огірків".
  Стародавні римляни круглий рік вирощували огірки в парниках
і солили їх в діжках. Вже в глибокій старовині огірковий сік заре�
комендував себе як незамінний косметичний засіб, що очищає й
охороняє шкіру. Товчене огіркове насіння домішували до пудри,
розтертий огірок застосовували для розгладження зморшок.

  Ув`язнений отримав лист від
дружини. Прочитавши його, дов�
го мовчить.
�Що пишуть! � питає сусід по ка�
мері.
�Син залишився в школі на дру�
гий рік. Який сором для сім`ї.

�П`ять хвилин тому грабіжник зняв з моєї руки
золотого годинника!
�Чому ж ви не покликали на допомогу одразу.
�Боявся відкривати рота: у мене золоті зуби.

     Слідчий: � Ви впізнаєте цей ніж?
�Звичайно.
�Значить, впізнаєте?
�Як же мені його не впізнати, коли ви
мені його показуєте щодня вже третій
тиждень!

                                   Наука на майбутнє
�Погано, синку, що ти не порадився з нами про
день свого одруження. Ми не встигли як слід під�
готуватися.
�Зрозумів, тату. Врахую це наступного разу.

                                       Застереження
  �Я помічаю, що в нашої доньки з роками все біль�
ше проявляються риси мого характеру, � з гордістю
говорить жінка чоловікові.
  �Я теж це бачу, � зізнається чоловік. � І раджу тобі:
нікому про це не казати…

                                        Кажуть люди
Осінь багата, зима ротата
Кожен уміє хліб їсти, та не кожен � місити.
Роботящої жінки злидні бояться.
Устами птахів ловить, язиком зірки знімає.
Допомагай сусідові гасити хату, щоб твоя не згоріла.
Молодий був: "Мовчи, ти ще не знаєш!" Старий став: "Цить,
хто тебе питає!"

  * * *

  * * *

   Повідомив Олексій Плахота для "Драбівщини",
с.Козаче.

Смачного

    РИБНІ КОТЛЕТИ
   На 300 г відвареної риби � 60 г пшеничного хліба, 0,5 склянки
молока, 1 яйце, трохи мелених сухарів, 2 столові ложки олії,
сіль, чорний перець за смаком.
  До рибного фаршу додають яйце, сіль, перець. Усе добре перемі�
шують, формують котлети, обкачують у сухарях і смажать на олії.

 Рецепт  кефірний
   Маска зі свіжого кефіру часто рятує фар�
боване волосся. Як правило, після бага�
торазового фарбування воно стає особ�
ливо вразливими, пересушеним. Підігрі�
тий кефір втирайте в коріння волосся, по�
тім розподіліть його по всій довжині і че�
рез 15 хвилин змийте. Щоб досягти кращого ефекту, волосся
краще заховати під плівку, целофан або рушник!

Рецепт  бабусин
 Збийте 1 яйце, додайте 1 столову ложку
реп`яхової олії (продається в будь�якій ап�
теці) і ще одну столову ложку шампуню,
перемішайте, додайте чайну ложку соку
свіжого лимона. Усю цю суміш нанесіть на
сухе волосся на півгодини, а потім ретель�
но змийте.
 Нехай ваше здорове та красиве волосся

тішить вас щодня, додає вам впевненості у собі, і зачаровує пред�
ставників чоловічої статі!

    Як виспатися
  Ми живемо у час прискорених швидкостей і підвищеного жит�
тєвого ритму. Тому фахівці розробили особливу методику, щоб
людина могла висипатися за 5 годин і весь день відчувати
прилив сил і бадьорості. Для цього потрібно дотримуватися
наступної методики швидкого сну:
  Розслабтеся перед тим, як заснути. Не засинайте разом з
усіма своїми проблемами і переживаннями. Для цього виділіть
хвилин 10�15 на роздуми про щось прекрасне або на прослу�
ховування заспокійливої музики.
  Не наїдайтеся перед сном і не навантажуйте шлунок на ніч.
Інакше організм буде витрачати всю свою енергію не на від�
новлення, а на перетравлення їжі. Використовуйте для сну
особливі аксесуари. Придбайте зручну подушку, пов'язки на
очі і беруші, якщо такі будуть необхідні. Прийміть теплий душ

перед сном (це
не тільки засіб
гігієни, але і чу�
довий спосіб
розслабити ті�
ло). Спіть під
теплою ков�
дрою. В холоді
людина висипа�
ється менше,
ніж в теплі. Ви�
робіть стійке
звикання організму до 5�годинному сну. Зазвичай адаптація
до подібного ритму відбувається в середньому за 1 місяць.
Виділіть для себе один день на тиждень (бажано не будній),
коли можна спокійно поспати "про запас", тобто трохи дов�
ше, ніж зазвичай (годин 8). Лягайте спати до 24:00 � у цей
період організм людини швидше і краще всього висипається.
(2 години сну після півночі дорівнюють одному до півночі).

 На Базарському
 ставу в Драбові

  Фотоетюд
 М.Ільченка
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ÒÅÌÀ ÒÈÆÍß

          Цього року Драбівщина багата на визначні події: 90)річчя утворення Драбівського ра)
йону, 70)річчя визволення Драбівщини від німецько)фашистських загарбників, які з гідністю
відзначені в районі. Але найголовнішою подією сьогодення для нас українців є святкування
200)річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, яке відбудеться у березні наступного року.
                                                                                                               Про це читайте на 2 сторінці.

Гідні кобзаревої слави

 "Якщо подивитися на рівень охоп�
лення населення заняттями фізичною
культурою, то необхідність залучення
школярів та молоді до занять спор�
том не викликає сумнівів. Насампе�
ред, це зумовлено зростанням захво�
рюваності та погіршенням здоров'я ді�
тей шкільного віку. Звичайно, керів�
ництво держави також бачить цю си�
туацію, тому сьогодні формування
здорового способу життя є важливою
складовою молодіжної та соціальної
політики, яку здійснює Президент Ук�
раїни Віктор Янукович", � зазначив го�
лова облдержадміністрації Сергій Ту�
луб, спілкуючись під час прес�конфе�
ренції із представниками ЗМІ.

Два роки тому керівництвом облас�
ті було розроблено регіональну прог�
раму будівництва, реконструкції та ка�
пітального ремонту спортивних май�
данчиків Черкащини на 2011�2016 ро�
ки. Згідно з нею, лише за 2011 рік

збудовано 32 нові спортивні споруди
(31 спортивний майданчик та 1 сучас�
ний стадіон в с. Паланка Уманського
району), а у 2012 році відкрито 18 ба�
гатофункціональних спортивних май�
данчиків, 5 міні�футбольних полів зі
штучним покриттям та 2 стадіони в
Черкаському й Канівському районах.
Цьогоріч в області відкрито 8 спортив�
них майданчиків та 5 багатофункціо�
нальних спортивних майданчиків із
тренажерним обладнанням.

Для порівняння 2009 року було збу�
довано лише 4 спортивні майданчики.

"Вищих досягнень не буває без ди�
тячо�юнацького спорту. Тому цей
напрямок перебуває під особливою
увагою влади як на місцевому, так і
на державному рівні. Сьогодні в об�
ласті функціонує 46 дитячо�юнаць�
ких спортивних шкіл, в яких займа�
ється майже 13 тис. осіб та розви�
вається 46 видів спорту. До того ж,

Черкаська область � єдиний регіон
в Україні, де проводяться обласні
змагання "Найспортивніше село", у
яких задіяно більше 10 тисяч осіб.
Це дає змогу залучати молодь до
занять спортом та фізичною культу�
рою. Дуже хочеться, щоб результа�
ти цієї роботи були вагомими, бо
здоров'я людей � це скарб, вартість
якого неможливо оцінити", � наго�
лосив Сергій Борисович.

Сергій Тулуб: "Залучення школярів та
 молоді до занять спортом ' важлива

складова соціальної політики держави"

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 321/2013Gрп
  Про звільнення В.Бута з посади голови Драбівської районної
державної адміністрації Черкаської області
  Звільнити БУТА Володимира Андрійовича з посади голови Драбівської ра�
йонної державної адміністрації Черкаської області.
                         Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. 18 жовтня 2013 року.
    Від редакції: з 22 жовтня  В.А.Бут  приступив до виконання посадових
обов’язків голови Драбівської районної ради.

У районі ' новий прокурор
  15 жовтня наказом Генерального прокурора України
Віктора Пшонки призначено на посаду прокурора Дра)
бівського району Андрія Андрійовича Потокі, який до
цього обіймав посаду прокурора відділу прокуратури
нашої області. Йому присвоєно класний чин ) молод)
шого радника юстиції.

   Попереднього прокурора Р.Л.Гриценка переведено на вищу посаду в апа�
рат прокуратури Черкаської області на одну з керівних посад, де він займати�
меться впровадженням нового кримінально�процесуального кодексу, нагля�
дом за дотриманням законів органами внутрішніх справ.
   Нового прокурора району, до речі, наймолодшого в області, 26�річного Ан�
дрія Андрійовича Потокі  представив минулої п`ятниці активу району проку�
рор Черкаської області, державний радник юстиції 3 класу Геннадій Олексан�
дрович Дем`яненко. Він повідомив, що Андрій Андрійович Потокі народився
19 вересня 1987 року в м.Чернівці, але весь час жив і працював у нашій
області. У 2009 році закінчив Національну юридичну академію України ім.
Ярослава Мудрого. В органах прокуратури з 2009 року: працював слідчим,
старшим слідчим, а з 2012 року � трудиться в апараті прокуратури Черкаської
області. На всіх посадах зарекомендував себе високопрофесійним фахівцем.
Про це свідчить і той факт, що незважаючи на свої молоді роки, вже має за
заслуги в правоохоронних органах звання майора.
  Прокурор області Г.О.Дем`яненко побажав новопризначеному А.А.Потокі
плідної взаємодії з правоохоронними органами, громадою району, його акти�
вом у дотриманні законності і правопорядку.
                                                                                                           Наш кор.
   На знімку: під час представлення прокурора району А.А.Потокі (зліва).

  Крім того, ми розіграємо ще сто призів: традиційне шампанське,  без�
коштовні вітання, поздоровлення по радіо, інші призи, які знадобляться
вам у господарстві. В їх розіграші матимуть право взяти ті наші читачі,
котрі передплатять "Драбівщину" не менше як на шість місяців.
  Найголовніше, наш конкурс безпрограшний. Кожен, хто
візьме участь у розіграші, матиме право до кінця наступно�
го року безкоштовно надрукувати в газеті оголошення про
продаж або купівлю. Запам'ятайте, що це зробить не ко�
жен передплатник, а кожен, хто візьме участь у розіграші,
зареєструвавшись у нас за допомогою листа до редакції,

телефонного дзвінка (30�4�75, 30�0�75) або особисто.
  Сподіваємося, що ви з розумінням ставитеся до нашого розіг�
рашу призів, знаючи, що в будь�якому випадку ви не програєте:
ви обов'язково отримуватимете нашу газету, стопроцентно ма�
тимете право безкоштовно надрукувати оголошення про про�
даж чи купівлю.

                            Грайте і вигравайте!
  Ціна на нашу газету на 2014 рік  така:
 на один місяць ) 9 гривень, на шість місяців ) 54 грив)
ні, на рік ) 108 гривень (без поштових витрат). Повір)
те, що це недорого. Ви отримаєте за рік більше ста
номерів з доставкою безпосередньо додому. Перед)
платити газету “Драбівщина” ви можете  в листонош,
в поштових відділеннях.
                                                   Редакція газети "Драбівщина".

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ - 2014

Обов`язково візьміть участь у розіграші!
         Новенький пилосос та інші виграші стануть вашими!

   Спершу � про супер�приз! Ним цьо�
го разу буде пилосос.

  Як стати володарем нашого супер�
призу? Для цього потрібно перед�
платити газету "Драбівщина" од�
разу на весь 2014 рік і зареєстру�

ватися в нас, повідомивши редакції
про себе такі дані: назва населеного

пункту, повністю прізвище, ім'я і по батькові, номер
квитанції. І з того часу у вас з'явиться шанс виграти.

 Шановні ветерани Великої
 Вітчизняної війни, жителі Драбівщини !
   Від щирого серця вітаємо Вас з 69�ю річницею визво�
лення України від фашистських загарбників!
   В цей день ми низько вклоняємося і висловлюємо сло�
ва глибокої вдячності всім ветеранам, учасникам Вели�
кої Вітчизняної війни, партизанам.
   Уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наб�
лижав розгром ворога та складаємо глибоку шану сол�
датським вдовам, дітям війни, які допомагали піднімати
Україну з руїн, згадуємо всіх, чиє життя забрала війна.
     Минають роки, змінюються покоління, але пам'ять про
ті буремні роки, коли здригалася рідна земля, горіли се�
ла, гинули тисячі мирних жителів, назавжди залишиться

28 жовтня ' День визволення України від фашистських загарбників

Перший заступник
 голови райдержадміністрації

В.В.Лобода.

Голова
районної ради

В.А.Бут.

Голова районної
організації  ветеранів

В.Г.Крокосенко.

в наших серцях. Українці ніколи не забудуть про
цю сторінку історії, про неймовірно страшну
ціну, яку заплатив наш народ за право бу�
ти вільним. Ми завжди будемо пишати�
ся подвигом борців за свободу Бать�
ківщини.
   Шановні ветерани! Ваші мужність і
відвага, героїзм та нескореність духу
є зразком для прийдешніх поколінь.
Міцного вам здоров'я, довгих років жит�
тя, любові та уваги рідних.
   Бажаємо усім жителям  Драбівського краю добра і
здоров'я, миру і злагоди, плідної праці та вагомих здо�
бутків задля процвітання рідної Черкащини, зміцнення
і розбудови незалежної Української держави.
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   Своєю творчістю Т. Г. Шев�
ченко відкрив нову епоху в ук�
раїнській літературі, створив
чудові зразки поезії, які могу�
тньо зазвучали над світом як
гнівне звинувачення царизмо�
ві, як пристрасний заклик до
активної боротьби за кращу до�
лю. Натхненні поетичні твори
Тараса Шевченка � неоцінен�
ний скарб світової літератури �
стали надбанням широких на�
родних мас.
   З метою вшанування пам'я�
ті великого сина України, ви�
датного мислителя, художни�
ка  Тасара Григоровича Шев�
ченка та відзначення визнач�
них дат району, області в га�
лузі культури, протягом оста�
ннього тижня відділом культу�
ри проведено ряд заходів різ�
них рівнів. Робота закладів
культури є насиченою і різно�
манітною. До  відзначення
200�річного ювілею Тараса
Григоровича  Шевченка Ле�
нінською сільською бібліоте�
кою проводяться "Шевчен�
ківські читання". В бібліотеці
оформлена постійнодіюча
книжково�ілюстративна вис�
тавка "Світова велич Шевчен�
ка", яка розкрита розділами:
"Літопис Кобзаревої долі",
"Невмируще слово поета",
"Мистецькі обрії Тараса Шев�
ченка". Для  дітей молодшого
шкільного віку оформлено вик�
ладку літератури "Віршів віно�
чок дітям від Шевченка". Про�
пагуючи творчість Т.Г.Шевчен�
ка, бібліотека постійно прово�
дить бесіди "Шана Кобзареві"
та краєзнавчі подорожі "Шев�
ченко і Драбівщина".
  Поезія Т.Г.Шевченка давно
стала нетлінною і важливою

частиною духовного єства ук�
раїнського народу. Тому особ�
ливе місце в роботі бібліотеки
займають голосні читання
"Кобзаря" для різних категорій
користувачів.  Під час кожного
читання працівник бібліотеки
ознайомлює присутніх з сторін�
ками життя і творчості Т.Г.Шев�
ченка.  Для більш ширшого за�
лучення населення до Шевчен�
кового слова бібліотека планує
провести голосні читання "Коб�
заря" для учасників художньої
самодіяльності в сільському
клубі, для школярів � в місцевій
школі, а також для працівників
сільської ради та працівників
соціальної сфери села.
  Нині, коли наближається 200�
річчя з  дня народження Коб�
заря, шану йому віддають по
всій Україні. У всіх бібліотеках
нашого району розгорнуті
Шевченківські читання, прис�
вячені цій знаменній даті. Ці�
каві заходи у рамках читань
пропонує своїм відвідувачам
Драбівська районна бібліоте�
ка. Так, вони мають можли�
вість переглянути матеріали
дбайливо і мистецько офор�
мленого постійно�діючого кра�
єзнавчого куточка "Шевченків
світ", познайомитись з літопи�
сом Кобзаревої долі, яка від�
міряла поету добрий ківш біди
і горя, але щедро приголуби�
ла пам'яттю вдячних потомків.
Свого часу письменник С.Ва�
сильченко писав: "Життя на�
шого поета таке дивне, що
слухаючи про нього, можна бу�
ло б сказати, що це легенда".
  Талант великого українця був
надзвичайно різноманітний.
Він � геніальний поет, один з
найбільших народних поетів сві�

ту. Одночасно Шевченко, як
писав В.Касіян � великий укра�
їнський художник�живописець,
офортист, майстер малюнка.
Розділ куточка "Мистецькі об�
рії Шевченка" представляє
мистецьку спадщину Кобзаря,
що є яскравою сторінкою істо�
рії українського малярства. Ко�
ристувачі можуть розглянути
репродукції його картин, про�
читати про історію їх створен�
ня і подальшу долю.
   Багатьох читачів зацікавив
розділ "Із життя  Шевченкового
Кобзаря". Виданий ще 1840
року  "Кобзар" став книгою, яку
і нині наш народ ставить на
перше місце серед успадкова�
них національних скарбів. На�
певно, не кожен знає, що ілюс�
тратором обкладинки "Кобза�
ря" (видання 1927 року), був
наш земляк, художник, профе�
сор І.І.Падалка. Про те, якою
була ця книга, можна дізнатись,
переглянувши  підібрані біблі�
отекою матеріали.
  Розповідають експонати ку�
точка і про перебування Шев�
ченка на Драбівщині, зокрема,
у Мойсівці, де він знайшов і
"слово ласкаве", і "щиру прав�
ду", і , можливо, омріяну славу.
Бібліографічний покажчик
"Шевченко і Драбівщина" міс�
тить цікаві подробиці з життя
поета, список літературно�мис�
тецьких творів Шевченка, пов'я�
заних з перебуванням у нашо�
му краї, літературу про це та
Інтернет�посилання, і стане в
пригоді учителям, молоді, всім,
хто цікавиться історією і краєз�
навством.
  До поетичного надбання Шев�
ченка рано чи пізно прилуча�
ється кожен українець. Слово

Шевченкове облагороджує ду�
шу, робить її чутливою до кра�
си і правди. Кожен прочитує
"Кобзаря" по�своєму. Але, щоб
по�справжньому збагнути всю
велич його творчості, відчути
себе справжнім українцем, вар�
то побувати на прослуховуван�
ні поезій Шевченка у  непере�
вершеному виконанні майстрів
слова з Інтернету, які прово�
дяться бібліотекою для  корис�
тувачів.
  Слава  Кобзаря  пережила до�
бу,  в яку він жив. Нехай же йо�
го правда і його слава зали�
шиться з нами не лише в юві�
лейні дні, а на віки вічні, назав�
жди.
   З нагоди 70�ї річниці визво�
лення Драбівського району від
німецько�фашистських загар�
бників у Драбівському краєзнав�
чому музеї відкрито та постій�
но працює експозиція "В тилу і
на фронті" та з нагоди визво�
лення Черкаської області діє
виставка портретів "Герої�виз�
волителі Черкащини".
  У мистецькій галереї Велико�
хутірського народного істори�
ко�краєзнавчого музею 23 жов�
тня  буде відкрита виставка ви�
шитих рушників та картин ХХ
століття "Теплі руки майстринь"
та конкурс витинанок "Паперові
фантазії".
   Кожен з нас шанує та пам'я�
тає творчість великого генія ук�
раїнського народу Т.Г. Шевчен�
ка, яка зігріта гарячою любов'ю
до Батьківщини, бо саме вона
увібрала в себе науку віків і ста�
ла заповітною для нащадків.

  С. Орел, начальник віддіG
лу культури райдержадмінісG
трації.

Гідні кобзаревої слави
   Щороку Шевченкові дні збирають нас в атмосфері уро�
чистості і відповідальності. Серед тих визначних діячів,
чиї серця, помисли, таланти спрямовані на служіння на�
родові, чия душа сповнена високої любові до батьківщи�
ни, Шевченко по праву займає почесне місце, бо з таким
вогнем у душі захищав свободу і незалежність вітчизни,
честь і гідність народу. Безсмертне ім'я великого укра�
їнського поета і художника Т. Г. Шевченка відоме скрізь
як ім'я людини, що віддала своє життя боротьбі за сво�
боду українського народу.

Особисті прийоми громадян
за місцем проживання головою райдержадміністра)
ції, першим заступником,  заступником голови рай)
держадміністрації та керівником апарату райдержад)
міністрації
Лобода  В.В., перший заступник голови державної адмі�
ністрації � 5 листопада, с. Білоусівка, 19 листопада, с.
Коломиці.
Снітко О.І., заступник голови державної адміністрації � 12 лис�
топада, с. Безпальче, 26 листопада, с. Бирлівка.
Перепелиця Т. С., керівник апарату райдержадміністрації � 15
листопада, с. Погреби.

головою райдержадміністрації, заступниками голови рай)
держадміністрації та роботи прямого телефонного зв'язку
"Гаряча лінія"
Перший заступник голови державної адміністрації � 14, 28
листопада.
Заступник голови державної адміністрації  з гуманітарних
питань � 11, 25 листопада.
Керівник апарату райдержадміністрації � 1, 8, 22, 29 листо�
пада.
1 листопада � за тел. 30�8�58 на дзвінки відповідатиме Симо�
ненко Н. М., начальник управління праці та соціального захис�
ту населення райдержадміністрації.
8 листопада �  за тел. 30�6�44 на дзвінки відповідатиме
Гайдай Л. Г., начальник служби у справах дітей райдер�
жадміністрації.
15 листопада �  за тел. 30�5�32 на дзвінки відповідатиме
Кутова Н. П., провідний спеціаліст сектору інформаційної
політики та зв'язків із засобами масової інформації апара�
ту райдержадміністрації.
22 листопада � за тел. 30�4�08 на дзвінки відповідатиме Попо�
вич Т.М., начальник юридичного відділу апарату райдержад�
міністрації.
29 листопада � за тел. 30�6�65 на дзвінки відповідатиме Близ�
нюк Т. М., начальник фінансового управління  райдержадмі�
ністрації.

за місцем проживання керівниками структурних  підрозді)
лів районної державної адміністрації
Безпалько М.П., заступник начальника управління агропро�
мислового розвитку райдержадміністрації � 20 листопада, с.
Бирлівка.
Матвійчук М. В., начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі  та інфраструктури райдержадміністрації � 15 листо�
пада, с. Безпальче.
Гайдай Л. Г., начальник служби у справах дітей райдержадмі�
ністрації � 21 листопада, с. Бирлівка.
Орел С. І., начальник відділу культури райдержадміністрації �
5 листопада, с. Ковалівка.
Скопич О. В., завідувач архівного  сектору райдержадмініс�
трації � 5 листопада, с. Нехайки, 19 листопада, с. Коломиці.
Вербова Ю. А., головний спеціаліст сектору у справах сім'ї,
молоді та спорту райдержадміністрації � 7 листопада, с. Кова�
лівка, 21 листопада,  с. Рецюківщина.
Притула Н. М., директор районного  центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді � 12 листопада, с. Левченкове.
Новак А. О., завідувач сектору взаємодії з правоохоронними
органами, мобілізаційної та режимно�секретної роботи апа�
рату райдержадміністрації � 28 листопада, с. Демки.
Підстрела В.О., начальник відділу містобудування, архітекту�
ри, житлово�комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації � 22 листопада, с. Перервинці.

Ініціативи Президента ) в дії

Відтак, 2012 року за рахунок Дер�
жавного бюджету значно збільше�
но кількість соціальних працівників,
зокрема, і в нашій області. Так, у
2012 році введено 368 посад фахів�
ців із соціальної роботи, з них 77%
у сільській місцевості. Діяльність спе�
ціалістів спрямована насамперед на
попередження негативних ситуацій
у родинах, забезпечення підтримки
та здійснення соціального супрово�
ду сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах.

Результати аналізу показників ро�
боти центрів соціальних служб для сім�
'ї, дітей та молоді впродовж січня�ве�
ресня 2013 року свідчать про значне
збільшення як кількості одержувачів
соціальних послуг, так і збільшення
надаваних послуг. Зокрема, кількість
клієнтів, яким надавалися індивідуаль�
ні соціальні послуги, збільшилася у 2,5
раза (з 30 529 осіб у 2012 році до 75
537 осіб у 2013 році), а кількість інди�
відуальних соціальних послуг збільше�
но у 4,4 раза  (з 112003 послуг у 2012

році до 490256 соціальних послуг у
2013 році).

Загалом, за 9 місяців поточного ро�
ку соціальним фахівцям вдалося охо�
пити супроводом 2 792 сімей, які опи�
нилися в складних життєвих обстави�
нах. Це у 2,5 раза більше, ніж за від�
повідний період минулого року.

Завдяки збільшенню кількості спе�
ціалістів у сфері соціального захисту
на 11% збільшилася кількість сімей,
знятих із супроводу з позитивним ре�
зультатом � із 81% у 2012 році до 93%
у 2013 році.

Як відомо, кінцевим результатом ро�
боти з сім'єю є поліпшення ситуації в
родині та  подолання ризиків щодо
вилучення дитини з сім'ї. Найкращим
свідченням результативності роботи
соціальних працівників є те, що з по�

На виконання соціальних ініціатив Глави держави на
Черкащині розширено штат соціальних працівників

   Одне з ключових завдань, визначених соціаль)
ними ініціативами Президента України Віктора
Януковича,   це якісні, доступні і результативні
соціальні послуги для незахищених верств на)
селення, зокрема, для сімей із дітьми.

чатку року фахівцям соціальних служб
вдалося запобігти вилученню дітей із

169 сімей, а у 28 родин діти повер�
нулися з інтернатних закладів.

"З метою вивчення ефективності роботи соціальG
них фахівців у липніGсерпні 2013 року Центром соG
ціологічних досліджень проведено соціологічне
дослідження на тему "Вивчення громадської думG
ки жителів Черкащини щодо рівня надання соціG
альних послуг вразливим категоріям сімей з дітьG
ми". У дослідженні взяли участь більше 5 тисяч
респондентів. У ході опитування близько 70% черG
кащан зазначили, що сьогодні вони чи їх родини
не потребують допомоги соціальної служби, але
кожен другий, у разі необхідності, планують зверG
нутися туди за допомогою", G  зазначила ДирекG
тор Черкаського обласного центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді   Галина Баланюк.

  * * *

  * * *
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  Відповідно до Постанови Ка�
бінету Міністрів України від
31.01.2007 №70 підприємства,
установи та організації, неза�
лежно від форм власності, в
яких за основним місцем робо�
ти працює 8 і більше осіб, в
обов'язковому порядку реєс�
труються у Черкаському облас�
ному відділенні Фонду соціаль�
ного захисту інвалідів  і щоро�
ку, до 1 березня, року, що нас�
тає за звітним, подають цьому
відділенню Звіт про зайнятість
і працевлаштування інвалідів
(форма 10�ПІ). Форма звіту зат�
верджена наказом Мінпраці від
10.02.2007 №42.

       Для реєстрації роботодав�
ці подають (надсилають реко�
мендованим листом) відділен�
ню Фонду заяву (форма заяви
про реєстрацію затверджена
наказом Мінпраці 14.03.2007
№98) та копію свідоцтва про
державну реєстрацію юридич�
ної особи або фізичної особи�
підприємця. Підприємства, ус�
танови та організації, які пов�
ністю утримуються за рахунок
коштів державного або місце�
вого бюджетів, подають копію
довідки про включення їх до ре�
єстру неприбуткових установ,
виданої органом державної по�
даткової служби.

  Також нагадуємо,  що
ст.188 Кодексу України про
адміністративні правопору�
шення доповнена частиною
другою такого змісту: неви�
конання посадовою особою,
яка користується правом
приймати на роботу і звіль�
няти з роботи, фізичною
особою, яка використовує
найману працю, нормативу
робочих місць для працев�
лаштування інвалідів, непо�
дання Фонду соціального
захисту інвалідів звіту про
зайнятість та працевлашту�
вання інвалідів тягнуть за
собою накладення штрафу

  До відома підприємств, установ, організацій та
 фізичних осіб, що використовують найману працю

   Управління праці та соціального захисту населення Драбівської рай)
держадміністрації повідомляє, що згідно із вимогами ст.19 Закону Ук)
раїни "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для під)
приємств, установ та організацій, у тому числі підприємств, організа)
ції громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використову)
ють найману працю, установлено  норматив робочих місць для пра)
цевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблі)
кової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а як)
що працює від 8 до 25 осіб ) у кількості одного робочого місця. В разі
не виконання вищезазначеного нормативу підприємству нараховують)
ся адміністративно ) господарські санкції.

від десяти до двадцяти нео�
податкованих мінімумів до�
ходів громадян.
   По  питаннях щодо отриман�
ня бланків заяви та правильнос�
ті оформлення звіту просимо
звертатися до управління пра�
ці та соціального захисту на�
селення Драбівської райдер�
жадміністрації (тел. 30�8�58).
  Адреса обласного відділення
Фонду соціального захисту ін�
валідів: 18000, м.Черкаси,
пр.Хіміків,50,   (тел. 64�70�43).

  Н.Симоненко, начальG
ник управління праці та соціG
ального захисту населення.

   Ê³ëüêà ïèòàíü
ïðî ñïðàâó Òèìîøåíêî

Справа Юлії Тимошенко залишається в
центрі суспільної уваги не перший місяць.
Але момент істини наступає саме сьогодні,
коли Україна наближається до підписання
Угоди про асоціацію � стратегічного для на�
шої держави документа. Тому саме час від�
повісти на низку актуальних питань?

Чому Тимошенко опинилася за грата)
ми?  Чому вона ) привілейована ув'яз)
нена? Лідер "Батьківщини" та колишній прем'єр�
міністр сповідує ідеологію та практику політичного
авантюризму.  Сьогодні, відбуваючи за вироком су�
ду 7�річний термін ув'язнення за зловживання служ�
бовим становищем під час підписання газових угод
з Росією, Тимошенко залишається найбільш приві�
лейованою ув'язненою не лише в Україні, а й в Єв�
ропі. Хто ще з ув'язнених має можливість приймати
на регулярній основі закордонних гостей та прово�
дити наради із своїми однопартійцями просто у спе�
ціалізованій палаті Харківської лікарні?

Як Тимошенко ставиться до підписан)
ня Угоди про асоціацію з ЄС? Очевидною
є подвійна гра у виконанні Юлії Тимошенко. З одно�
го боку, вона публічно заявляє, що виступає за під�
писання Угоди про асоціацію між Україною та Євро�
пейським Союзом, з іншого � докладає максимум
зусиль, щоб скористатися ситуацією у власних его�
їстичних інтересах, обілити власний імідж та приму�
сити українців забути про власні численні помилки,
які дорого обійшлися всій країні.

Чи буде помилувана Тимошенко?  Ні.
На це є низка причин. По�перше, сама екс�прем'єр
не збирається подавати прохання про помилуван�
ня, усвідомлюючи негативні для себе політичні нас�
лідки такого кроку. У зверненні про її помилування,
яке надіслали до Президента представники місії Єв�
ропарламенту Пет  Кокс і Олександр Кваснєвський
є помітна вада.  Запропонованому  посередниками
від Європарламенту механізму виїзду на лікування
за кордон Юлії Тимошенко бракує  вітчизняного пра�
вового підґрунтя. Тому потрібно спочатку ухвалити
зміни до законодавства, а потім вести мову про ви�
їзд Тимошенко за кордон.

Що робить опозиція для полегшення
долі свого лідера? Практично нічого.  Сорат�
ники  Тимошенко по партії "Батьківщина" з  початку
осені не зареєстрували жодного проекту змін до за�
конодавства, який би дозволив змінити на краще
долю їхнього лідера, у любові та відданості якій во�
ни регулярно  присягаються. Яценюк, Власенко та
інші віддають перевагу закликам до Президента про
помилування Тимошенко, перекладаючи відпові�
дальність з хворої голови на здорову.  Тактика, м'я�
ко кажучи, дивна.

Що буде з Тимошенко?  Шанси на її ліку�
вання за кордоном є, але потрібно внести зміни до за�
конодавства. Верховна Рада цього тижня почне роз�
глядати законопроекти, які дозволяють важко хворим
засудженим лікуватися за кордоном. Авторами ініціа�
тив стали лідер Соціалістичної партії Микола Рудь�
ковський та позафракційний парламентарій Сергій Мі�
щенко. Зауважимо, що  Президент Янукович публічно
висловив готовність підписати рішення Верховної Ра�
ди, яке дозволить Тимошенко лікуватися за кордоном,
тепер � справа за парламентом. У цьому аспекті вель�
ми показовою  є   позиція депутатів від опозиції, для
яких голосування за рішення, що дозволяє Тимошенко
виїхати за кордон  на лікування,  стане тестом на полі�
тичну зрілість.

Чи буде підписано Угоду про асоціа)
цію між Україною та ЄС під час самміту
Східного партнерства у Вільнюсі? Без під�
писання Угоди про асоціацію проведення цього сам�
міту втрачає сенс не лише для України, але і для ЄС.
Навряд чи у цьому зацікавлені у Києві та Брюсселі.
Оскільки "питання Тимошенко" залишається єдиною
перепоною на цьому шляху, то є підстави сподіва�
тися, що на це питання буде дано відповідь спіль�
ними зусиллями всіх, хто зацікавлений у  європейсь�
кій інтеграції нашої держави.

                                     Віталій МЕДЛІНСЬКИЙ, журналіст.

    "Оздоровлення чорнобильців цього року розпочалось 14 чер�
вня. За цей час на оздоровлення поїхали 10,5 тисячі дітей у
складі груп та ще понад 1,8 тисячі дітей з одним із батьків.
Загалом це понад 21% дітей�чорнобильців, які мають оздоро�
витися до кінця року", � сказав він.
   Довідково: у поточному році Черкаській області виділено З 442 са�
наторно�курортних путівок для постраждалих громадян,  в тому чис�
лі дітей у складі груп 1860 (47% від потреби),  матері та дитини 230
(40% від потреби),  дорослих 1343 (92% від потреби).
   Станом на 08.08.2013 направлено на санаторно�курортне лікуван�
ня І 273 особи,  в тому числі дітей у складі груп � 825,  матері та дити�
ни � 118,  дорослих  �  330 осіб.
  Сергій Подорожній відзначив, що серед дорослих чорнобиль�
ців можливістю оздоровитись вже скористались понад 8 тис.
осіб, що складає майже 23% від тих, хто має оздоровитися до
кінця року, серед яких вперше і чорнобильці 3�ї та 4�ї категорій.

Ì³íñîöïîë³òèêè: ÷îðíîáèëüöÿì - ï³ëüãîâ³ ïóò³âêè
   Понад 21% дітей�чорнобильців, які мають оз�
доровитися до кінця року, вже отримали можли�
вість оздоровитися. Про це повідомив директор
Департаменту соціального захисту постражда�
лих від Чорнобильської катастрофи та інших ка�
тегорій Міністерства соціальної політики Украї�
ни Сергій Подорожний.

"З цього року за ініціативи Міністра соціальної політики Укра�
їни Наталії Королевської діє новий Порядок оздоровлення чор�
нобильців, завдяки якому вперше для постраждалих 3�ї та 4�ї
категорій виділяються пільгові путівки. Крім того, був запро�
ваджений механізм, за яким гарантовано зберігається обліко�
вий номер у черзі на наступний рік для тих чорнобильців, які
не отримали путівки у поточному році", � сказав він.
   Ще одним нововведенням, за словами Сергія Подорожньо�
го, стала можливість обирати місце оздоровлення. "Цим же
порядком передбачено, що чорнобильці самостійно обира�
ють місце відпочинку серед тих, які перемогли у тендері. Це
дозволяє їм з урахуванням саме їхніх захворювань підібрати
відповідний заклад, що дозволяє зробити таке оздоровлення
більш ефективним", � сказав він.
   Як раніше зазначала Міністр соціальної політики України
Наталія Королевська, такий підхід є також більш раціональ�
ним щодо використання бюджетних коштів. Він дозволяє за
підсумками року чітко зрозуміти, які  заклади користуються
попитом, а куди люди не хочуть їхати.
   У Державному бюджеті на 2013 рік передбаG
чено 380 млн. грн. на оздоровлення осіб, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. За реG
зультатами тендерів за ці кошти було закуплеG
но майже 94 тис. путівок до 59 оздоровчих закG
ладів України.

Лист до редакції

    Фронтовик
   Все  глибше  віддаляються  в  історію грізні
роки Великої Вітчизняної війни. Давно відлу�
нали  бої, поросли  травою  окопи, над  землею
знову  сходять  мирні  світанки.

 Але  щороку  у  осінні дні ми  несемо  квіти  ветера�
нам, схиляємося  у  пошані  перед  пам'ятниками  спочи�
лим  солдатам, дякуючи  за  мирне небо, за  життя,  за
щастя  і  свободу, святкуємо визволення  Драбівщини  від
німецько�фашистських  загарбників. І згадуємо ветеранів.
Серед багатьох і Миколу Івановича Реця.  Біографія його �
це  біографія  звичайного  селянина. Народився 5  березня
1922  року  в  с.Яворівка  в   простій  селянській  родині.
Закінчив місцеву початкову  школу, курси  трактористів.
Свій  трудовий  шлях  розпочав   в  МТС. Та  незабаром
мирну  працю  перервала  жорстока  війна. На  той  час
Миколі  Івановичу  було  лише 19  років.
     Після  визволення  села  в  1943  році, як  і  багато  інших
чоловіків, Рець М.І  був призваний  до  лав  Червоної армії   та
відправлений  на  фронт, де проявив  себе  відважним  воїном,

за  що  був  нагороджений  ордена�
ми  та  медалями. У  квітні 1945
року  був  поранений  і  лікувався  в
госпіталі. 1946  році  повернувся  до�
дому  інвалідом  війни.
   Після  повернення  додому  пра�
цював  у  місцевому  колгоспі. Ра�
зом  із  дружиною  Ольгою  Пилипів�
ною побудували власну  хату, на�
родили  і  виховали  трьох  дітей,
діждались  внуків  та  правнуків. Не�
щодавно Миколі Івановичу  присво�
єно  звання  підполковника  запасу,
що  стало  для  нього  найвищою
винагородою  за  бойові  заслуги  перед  Батьківщиною.
       На жаль, сьогодні вже немає ветерана серед живих. Зов�
сім недавно, а саме на день 70�річчя визволення району від
німецьких окупантів, яке ми відзначили 22 вересня, на 92 році
життя пішов у вічність найстаріший житель нашого села Яво�
рівка. Прикро втрачати таких людей.
   Для  рідних Микола Іванович  назавжди  залишиться  любля�
чим  батьком, турботливим дідусем. А  односельчани  будуть
пам'ятати  його  як  невтомного  трудівника, людину  доброї
душі  і  щирого  серця, яка  все  своє  життя дбала  про
добробут своєї  родини  та  рідного  села.

                 М.Ващенко, сільський голова с.Яворівка.
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 Асиметрія � перша ознака пере�
родження. Умовна вісь через родим�
ку повинна розділити її на дві рівні
половинки або на чотири рівні чет�
вертинки. Край. Повинен бути рівним,
якщо на краю родимки з'явились за�
зубринки, нерівності � це друга озна�
ка переродження. "Окраска" або за�
барвлення. Родимка повинна бути
більш темна або світла, але гомоген�
на, рівномірно забарвлена. Якщо на
ній з'являються прожилки або вкрап�
лення сірого, голубого, білого, черво�
ного кольору � це третя ознака. Роз�
мір. Чим він більший, тим більший ри�
зик переродження. При наявності з
народження родимої плями, особли�
во якщо вона не покрита волоссям,
ризик переродження значно вищий.
Але розмір може бути сумарним. До
групи ризику відносяться люди, у яких
100 і більше родимок, або 5�6, але
більше 5 мм. Динаміка: поява кірочок,
тріщин, кровоточивість. Єдине, що не
є ознакою переродження�це коли ро�
димка болить чи чухається. Якби ме�
ланома боліла, в Україні не було б
смертності від неї на рівні 95%. Якщо
родимку, яка перероджується знайти,
діагностувати і видалити своєчасно,
то можна гарантувати людині життя і
здоров'я на багато років.

  Меланома дуже агресивна. Метас�

тази в життєвоважливих органах мо�
жуть з'явитися вже протягом 6 місяців.
Від них частіше за все і гинуть люди.
Фактори, що призводять до виникнен�
ня хвороби: шкідливий вплив ультра�
фіолету, сонячні опіки (особливо в ди�
тинстві), спадковість. В зоні ризику
скандинавський тип: голубоокі, зеле�
ноокі, блондини, русі та руді, ті, що
мають веснянки і багато родимок, не�
безпечні травми, подряпини таких
плям, одноразова травма не призво�
дять до переродження родимки. Як�
що родимка постійно травмується, то
це провокує розвиток меланоми.

Родимки, що знаходиться на ділян�
ках тіла, які постійно травмуються, нап�
риклад на статевих органах, під бре�
тельками бюстгальтерів, в зоні комір�
ців, краще видалити з профілактичною
метою. Чоловіку, який має багато ро�
димок на обличчі, краще голитися елек�
тробритвою або відпустити бороду.

   Меланома і рак шкіри � це не од�
не й теж. Рак частіше виникає на від�
критих ділянках тіла � це лоб, область
коло губ, вух, плечі � там, де отримує�
мо максимальний вплив інсоляції. Рак
шкіри з'являється, як рожева крапка,
пляма, яка трохи лущиться. Ні рак шкі�
ри, ні меланома не викликають бо�
лючих відчуттів і на місці плями посту�
пово утворюється вузлик, який пере�
роджується в виразку і т.д. Щоб запо�
бігти розвитку меланоми та раку шкі�
ри варто знати: що загар�це захисна
реакція організму на шкідливий вплив
ультрафіолету. Корисного загару не

буває. Його позитивний вплив мож�
на пояснити лише певними есте�
тичними мотивами. Крім того, за�
гар немовби корелює з рівнем доб�
робуту � якщо ти можеш поїхати
на курорт і загоріти, то це "круто".
Крім того, що загар головний про�
вокуючий фактор в утворенні раку
шкіри і меланом, він сприяє фотос�
тарінню � появі пігментних плям,
хімічних кератом, потовщенню шкі�
ри, виникненню глибоких змор�
щок. Якщо зрівняти виноградину та
ізюминку � така різниця буде між
звичайною шкірою і та, яка засма�
гає. Сонцезахисні креми не змен�
шують ризику злоякісного перерод�
ження родимок і розвитку раку шкі�
р и .   К р а щ и й  с о н ц е з а х и с н и й
крем � простий хлопчатобумаж�
ний одяг, капелюх "сомбреро".

Якщо ви знаходитесь в Єгипті, або
на островах ближче до екватора � то
перебування на сонці навіть протягом
15 хвилин може призвести до важких
сонячних опіків. Це стосується альпі�
ністів і тих, хто в Карпатах, а також
дайвінгістів, тому, що сонце проникає
на 1 метр під воду. Не уникнуть ризи�
ку і ті, хто живе в місті, тому, що іде
сильне відображення від бетону і скла.

 Уникайте пекучого сонця, воно не
те, що було колись. Науково�техніч�
ний прогрес призвів до руйнування
озонового шару.

 Вікторія Пилипенко, лікарG
дерматовенеролог.

Обережно, меланома!
 На сьогоднішній день в Україні смертність від мела�
номи складає 95%. Меланома � це дуже агресивна зло�
якісна пухлина, що утворюється, частіше, з родимки.
При незначному розмірі може метастазувати в усі ор�
гани. Щоб вберегтись треба уважно оглянути своє ті�
ло, а просте музичне слово �  "АКОРД" допоможе діз�
натись чи переродилась родимка.

      Про коросту та
 заходи профілактики
   Короста � заразна хвороба,
збудником якої є коростяний кліщ.
  Людина, яка ніколи не стикалася
з коростою, може не визнати факт
наявності у себе цього захворю�
вання. У багатьох короста асоці�
юється з людьми, які ведуть не�
чистоплотний і асоціальний спосіб
життя. Однак підхопити коросту
можна де завгодно.
   Зараження найчастіше відбувається при безпосередньому контакті з хво�
рим. Оскільки коростяні кліщі пересуваються в основному вночі, зараження
часто відбувається в ліжку. Діти можуть заразитися від інших членів сім'ї,
осіб, які доглядають за дитиною, і в дитячому колективі. Короста переда�
ється через білизну та постіль, можливе зараження через матраци та ков�
дри в поїздах, а також при статевих зв'язках.
  Для захворювання характерні різкий свербіж, який посилюється увечері і
вночі, висипання на шкірі у вигляді дрібних бульбашок, які хворий швидко
розчухує з утворенням точкових кров'янистих кірочок або лінійних розчесів.
  Короста сама ніколи не проходить, а тому потребує лікування спеці�
альними надшкірними засобами. Для ліквідації вогнища захворювання
обов'язковим є амбулаторне лікування хворих на коросту, при необхід�
ності профілактичне лікування людей, які контактували з хворим, а та�
кож проведення в осередку дезинфекційних заходів. У кімнаті хворого
на коросту щодня проводять вологе прибирання приміщення 1�2� про�
центним мильно�содовим розчином, включаючи миття підлоги, проти�
рання предметів обстановки.
   Постіль, рушники, натільну білизну кип'ятять в 1�2�процентному розчині
соди або будь�якого миючого засобу протягом 10 хвилин після закипання.
Верхній одяг ретельно пропрасовується з двох сторін. Одяг, який не можна
прати при температурі вище 55 градусів, ретельно витрушують і рясно
зрошують дезинфікуючим розчином.
   Своєчасно проведені лікувальні, дезинфекційні заходи дозволять в най�
коротші терміни ліквідувати вогнище корости та запобігти подальшому
поширенню захворювання. Хворий повинен пам'ятати, що успіх лікування
залежить від того, наскільки ретельно оброблена не тільки шкіра, але й
одяг, постільна білизна.

                       Лілія Каратаєва, лікарGдерматовенеролог району.

  І ось світанок... Ген далеко згасає остання на небі зірочка і на горизонті
з'являється червоне сяйво. Воно більшає й більшає.
  Випливло сонечко, кинуло свої промінці на небо і ніби сказало: "Добрий
день, люди!"
  День за днем минає, рік за роком. Летять вони і летять швидко. А здається,
ніби недавно був 1�й клас, 1�й урок. Згадується, які тоді були молоденькі
мама і тато. Та навіть бабуся ще ходила без ціпочка. Як і завжди, кожної
осені 1 вересня проводжала мене бабуся до школи і з радістю зустрічала.
Пізніше виходила за ворота, сиділа на стільчику і чекала, коли я приїду з
Києва з навчання.
  Не іду вулицею, а лечу, бо знаю, че�
кають на мене батьки і бабуся.
  Ось побачила мене і її очі засяяли
радістю. Підходжу до неї, цілую, а її
руки обіймають мене, гладять по го�
лівці. Скільки у них ласки, теплоти, ніж�
ності. Адже це вони мене маленького
ще тримали на руках, купали,  бажа�
ючи мені здоров'я і долі. Це вони мене
підтримували, коли робив я перші кро�
ки, витираючи мені слізки, коли падав.
Вели з татком у школу вперше, вчили
косити.
   Скільки ці руки переробили роботи.
Беру її руки в свої, цілую, пригортаю
до своїх грудей. Ніжний погляд кидаю на таке рідне обличчя, а з її очей
котяться сльозинки радості.
� Яке це щастя, що ви у мене є. А могла б вас і не знати, � тихо говорила вона.
� Чому?
� Померла б від голоду ще в 33 році.
  Я сідаю зручніше і слухаю розповідь бабусі…
  Тоді була весна. Все квітло, зеленіло, раділо. Та невесело було людям.
Скільки було надії і віри, що з приходом довгожданної весни буде що їсточ�
ки. Менше будуть помирати. Нас у батьків було 9 дітей: 4 хлопчики і 5
дівчаток. Довгими вечорами мати сиділа біля нас і плакала, а батько, взявши
голову в руки, сумними очима дивився на нас. "Мамо, дай хоч кришечку
хліба", � просили ми. "Терпіть, дітки, терпіть", � плачучи, казала мати. Ми з
Любою, наймолодшою сестричкою, лежали на печі. Говорити не було сили.
Я то ніби спала, то прокидалась і знову засинала. А коли через деякий час

Пам`яті моєї бабусі Горкун Ганни Романівни

        Її доля
 Ïàäàº ñí³ã... Ëåãêèé ³ ïóõíàñòèé. Êðóæëÿº íàä çåìëåþ. Âñ³
äåðåâà ó á³ëîìó âáðàíí³  ³ ïîëå çàêóòàëîñü ó á³ëó êîâäðó íàä
íàøèì ñåëîì Çîëîòîíîøêîþ.  Óðî÷èñòî, ÷èñòî ³ ÿñíî íàâêðó-
ãè. Äèâî-êàçêà õîäèòü ïî çåìë³. Ëàñêàâà ³ òèõà. Ï³çí³é âå÷³ð.
Ðîçñ³âàþòü òîíåíüê³ ïðîì³íö³ áëèñêó÷³ çîð³, õëþïàº êàçêîâèì
ñâ³òëîì ì³ñÿöü íà ñâÿòêîâó çåìëþ. Øâèäêî ìèíóëà í³÷êà-
÷àð³âíè÷êà.

прокинулась, то сестричку тато з мамою замотували у платок, а на подвір'ї
стояла підвода. " Померла", � плачучи, сказала мама. Глянула у віконце і
подумала, а завтра так мене везтимуть. Та на вечір у нас з'явилося телятко.
Мама видоїла корівку і мені через тряпочку у рота капала молоко. Капля за
каплею, але не часто. Наступного дня я вже могла повернутися з боку на
бік. Ось так і відійшла від мене смерть. Врятувала мене корівка. А Люба так
і не дочекалася. З бабусиних очей котилася сльозинка за сльозинкою.
  Моя бабуся Ганна Романівна Горкун прожила 87 років. Нещодавно відій�
шла в інший світ. Тепер я згадую і її трудове життя.  Сорок два роки бабуся
Галя працювала в колгоспі ім. Шевченка. Ішла на роботу, коли ще не сходи�
ло сонечко, а поверталася, коли вже сходив ясний місяць. Працювала вона

в тваринницькій галузі. За свою пра�
цю неодноразово заносилася на  Дош�
ку пошани, була нагороджена меда�
лями, грамотами, грошовими премія�
ми та іншими подарунками. Скільки ро�
боти переробила. Саме в цей час хо�
четься мовити всьому світові: "Бере�
жіть, жалійте своїх бабусь!"
   Я вірю і хочу, щоб завжди світило
над ними ясне сонечко, щоб були щас�
ливі люди, щоб цвіли квіти і сміялися
діти, щоб рясно поле зеленіло, і нали�
вались колосочки, і щоб з вирію до нас
поверталися лелеки та несли на своїх
крилах радість і благополуччя. Я вірю
в щасливе майбутнє.

                                             Юрій Приходько, с.Золотоношка.

 Ромашкове поле
Куди не глянь G біліє поле!
Усе в ромашках, тихий рай.
Летять здалеку мирні бджоли
На цей казковий дивокрай.

Блакитне небо приземлилось
У цім незайманім ярку.
Щоб подивитись на це диво,
Прибіг струмок з чагарнику.

Пташиний спів лунає всюди.
І пахне медом навкруги.
Це наша з вами Україна:
Чудові в нас сади й лани!

  Лариса Ткаченко,
 с.Мехедівка.

Лірика жінок

    Пробачу знов
В серці G пекучий сум,
Губи G в усмішки грим.
Пірнаю в життя глум,
Неначе в їдкий дим.
Чаша вже налилась.
В ній G ненависть, любов,
Ковтаю полин образ.
Певна: пробачу знов.
Бо розумію всіх,
Знаю, де цвіт і цвіль,
Не пробачати G гріх,
Хоч і проймає біль.
             Віра Шевчук, с.Демки.

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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  27 жовтня святкуватиме 16�річчя на�
ша дорога, любляча Алла Петрівна
Костюковська з Демок. Нехай
щастить тобі, дитино рідна, нехай то�
бі завжди сміється світ, калина щедро
до ста років квітне, а серце довго не
спішить старіть. Нехай кохання душу

обігріє, а келих щастя
вип`ється до дна, спов�
на здійсняться заповіт�
ні мрії, здорова будь,
красива і міцна.
  З любов`ю і повагою тато, мама, брат РоG
ма, бабуся Оля, хрещена.

   На кленовому золотому листочку 25
жовтня надсилаємо теплі вітання хо�
рошій, щирій, добрій донечці, внучці
Надії Михайлівні Лаврик з Жорно�
кльовів з нагоди дня народження.
Будь завжди весела і красива, будь
завжди такою, як ти є, наша мила,
рідненька, ти не уявляєш, як ми лю�
бимо тебе! Надійко, сонечко, зі�
ронька мила, хай твоя доля бу�
де щаслива, хай твоє

серденько горя не знає, хай нас твої оченя�
та радо стрічають.
   З любов`ю та повагою мама, бабуся
Наташа, дідусь Коля.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÅ ÎÐ²ªÍÒÓÂÀÍÍß

З 22 вересня 2013 року
розпочалися осінньо�зи�
мові етапи Чемпіонату
Черкаської області зі
спортивного орієнтування.
Команда учнів Золото�
ношківської загальноосві�
тньої школи І�ІІІ ступенів
розпочала вирішальну
боротьбу за призові міс�
ця в цьому виді спорту.

Адже влітку, 4�7 липня, орі�
єнтувальники із Золотоношки
чудово виступили на Всеукра�
їнських змаганнях "Тур Дружби
"Славутич". Серед 25 команд
України, Росії і Молдови ( 340
учасників) команда зайняла 10
місце. Ковальовська Ніна і Ко�
сяк Ірина вибороли по два ІІІ
місця на різних дистанціях. Та�
кож, після майже року трену�
вань, невдач, розчарувань та
радощів перемог наші орієнту�
вальними виконали перші свої
спортивні розряди: Косяк Іри�
на � ІІ дорослий; Криворучко Ми�
кола � ІІІ дорослий; Ковальовсь�
ка Ніна � ІІ юнацький; Криворуч�

    Вдалий початок

ко Іванка � ІІІ юнацький; Чернен�
ко Валентина � ІІІ юнацький;
Ткаченко Діана � ІІІ юнацький.

Діти, окрилені такими ре�
зультатами, з бойовим настро�
єм поїхали на перші осінні зма�
гання, які проходили в чудово�
му лісі біля санаторію "Мошно�
гір'я". Але старт був непростим:
траса була складною, перепад
висот до 50�60 метрів, ліс гус�
тий і погода була дощовою.
Але все ж таки: Криворучко
Іванка виборола ІІ місце, Шмон�
денко Володимир � ІІІ місце,
Черненко Валентина � ІІІ місце.

Тому до наступних змагань
готувалися дуже старанно всі:

і досвідчені, і початківці. Адже
їх чекав особисто�командний
етап Чемпіонату області в с.
Нечаївка. Два дні змагань: довгі
дистанції (3,5�9,3 км) і середні
(2,4�5,2 км), і залік проведено
по сумі двох днів. Не всі коман�
ди області змогли приїхати на
два дні змагань і витримати та�
ке навантаження.

Але ми витримали!!!
19 учнів представили коман�

ду с. Золотоношка на даних
змаганнях.

Було важко фізично і мораль�
но, адже, як завжди, наші учас�
ники новачки   серед досвідче�
них орієнтувальників області.

Та результати змагань всіх
приголомшили: Некроз Юлія �
ІІ місце; Кутова Людмила � ІІІ
місце; Шмонденко Володи�
мир � ІІІ місце; Криворучко
Іванка � ІІІ місце; Ковальська Ні�
на � ІІІ місце.

І саме головне, по сумі ре�
зультатів змагань за два дні ко�
манда с. Золотоношки зайня�
ла ІІІ місце.

Вітаємо наших спортсменів,
які достойно представили
Драбівський район на рівні
Чемпіонату області.

 А.Мануйленко, інсG
труктор з туризму.

 Попередимо захворювання

 Ïðî óêëàäàííÿ äîãîâîð³â
äëÿ ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿

 äåðàòèçàö³¿, äåçèíôåêö³¿, äåçèíñåêö³¿
    За останні 5 років показники захворюваності лю�
дей на лептоспіроз  (перенощики цієї хвороби � миші
та гризуни) у нашій області одні з найвищих  в Україні,
специфічної профілактики даного захворювання не іс�
нує. Основним методом неспецифічної профілактики
лептоспірозу та туляремії є дератизація.
   Відповідно до ст.18
Закону України "Про
захист населення від
інфекційних хвороб"
дератизаційні роботи
повинні проводитись
на всіх об'єктах Дер�
жсанепіднагляду неза�
лежно від форми влас�
ності. Епізоотологіч�
ний та епідеміологічний прогнози на осінь�весну 2013�14 рр.
в області не сприятливі. Тому у першу чергу Держсанепід�
службу турбує охоплення дератизацією дитячих дошкільних,
навчальних, лікувально�профілактичних закладів та харчових
об'єктів.
  Реформування Держсанепідслужби України, проведення ор�
ганізаційних заходів у січні�квітні поточного року у створеній
ДУ "Черкаський обласний  лабораторний центр Держсане�
підслужби України" стали об'єктивними  причинами значного
зниження обсягу робіт з профілактичної дезинфекції,  дезин�
секції та дератизації.
  Тому в нашому районі з метою усунення недоліків та на
виконання вимог Закону України "Про захист населення від
інфекційних хвороб" розпочата договірна компанія для своє�
часного та якісного складання кошторису на 2014 рік з об'єк�
тами Держсанепіднагляду щодо проведення робіт з профі�
лактичної дезинсекції, дезинфекції, дератизації.
  Відповідно постанови КМ України від 15.10.2002р. №1351 зі
змінами внесеними постановою КМ України від 11.05.2006р.
№ 662 діють тарифи на роботи і послуги, що виконуються та
надаються за плату установами чи закладами Держсанепі�
демслужби України. Звертайтеся до нас. І ми неодмінно на�
дамо допомогу після укладення договорів для  проведення
профілактичної дератизації, дезинфекції і дезинсекції.

    О.Дзюба, завідувач Золотоніського міжрайонного відG
ділу ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр ДерG
жсанепідемслужби України".

  По горизонталі: 5. Філософський напрямок. 6. Селя�
нин, але не землероб. 9. Ансамбль з восьми виконав�
ців. 11. Радіоактивний хімічний елемент (символ Аt).
12. Патологія, що лікується відпочинком. 15. Професія
Кличків. 18. Літня прибудова до житлового будинку.
19. Солодощі в плитках. 21. Те саме, що перила. 20.
Голкіпер. 25. Спортсмен із цирку. 26. Невіглас. 27. Ос�
вітлювальний прилад. 31. Машина, що своє відслужи�
ла. 33. Письмове вітання з нагоди урочистої події. 34.
Релігійний "клан". 35. Церковний стіл�кафедра. 36. Ін�
дійське взуття.
  По вертикалі: 1. Вид злочинної діяльності. 2. Абори�
ген Єревану. 3. Відходи зернозбиральної компанії. 4.
Об`єднання підприємств однієї галузі. 7. Голова сту�
дентської групи. 8. Сигнал на урок. 10. Сільська году�
вальниця. 13. Вмістилище на французький лад. 14. Пе�
редача думок і почуттів на відстані. 16. Квітка�гадалка.
17. Застаріла назва чорнильниці. 22. Учасник кориди.
23. Бабник. 24. Камінь науки. 28. Фігурна лінійка для
викреслювання кривих ліній. 29. Робота всію грома�
дою. 30. Із букв слова пенал утвори державу. 32. Кас�
трований жеребець.

Кросворд

       На дозвіллі

                                     Склала  Н.Архипенко, смт Драбів.

   З днем народження вітаємо дорогого чо�
ловіка, батька, дідуся Михайла МихайлоG
вича Бондаренка  з  60 річчям із ст.
Драбів (27 жовтня). Наш славний і рідний,
найкращий у світі, з тобою нам завжди за�
тишно й світло. Ти гарний господар і бать�
ко чудовий, даруєш турботу та море любо�
ві. Спасибі за ласку, за руки умілі, що вмієш підтримати сло�
вом і ділом, що в рідному домі надійно та щиро, живи нам на

радість у щасті та мирі, хай Бог милосердний з
високого неба дарує усе, чого тобі треба, а
Матінка Божа � цариця свята,  дарує щасливі
і довгі літа.
    З повагою, теплом та вдячністю люблячі

дружина, діти, зять та онуки.

  З ювілеєм вітаємо прекрасну та чарівну
подругу Валентину Олексіївну ПолякоG
ву з Драбова (29 жовтня). З днем народ�
ження тебе ми вітаєм і бажаєм на всі літа:
будь такою, як ми тебе знаєм, проста, ніж�
на і всім дорога. Хай і щастя, і сонця вітри�
ла, мчать твій човен до тої зем�
лі, де панує лиш радості сила,
де збуваються мрії усі.

  З нагоди урочистої події � троянди, усмішки,
цілунки, привітання! Хай втілюються у житті най�
сміливіші мрії від щирих друзів гарні побажання!
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 Перший заступник голови
райдержадміністрації

В.В. Лобода.

25.10.2013 ð.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
професійного свята � Дня автомобіліста і до�

рожника! Сьогодні в цивілізованому світі
транспортна система стає ознакою мо�
дернізації життя, свідченням динамічного
розвитку держави. Саме від розвитку тран�

спортної галузі та покращення якості авто�
мобільних доріг багато в чому залежить ус�

пішне просування України до європейської спіль�
ноти, зміцнення її статусу як транзитної держави. І в цьому роль
автомобілістів та дорожників є неоціненною.
     Ви докладаєте максимум зусиль для належної експлуата�
ції та утримання в доброму стані транспортних артерій, якіс�
ного обслуговування жителів нашого краю, створення без�
печних та комфортних умов для всіх учасників дорожнього
руху. Від вашої майстерності та якості роботи дорожників, які
забезпечують будівництво та ремонт доріг, залежить своє�
часність здійснення перевезень.
   Це свято об'єднує між собою професіоналів та автолюбителів.
Вітаємо усіх, хто вдень і вночі працює на громадському, легково�
му та вантажному транспорті.
   Щиро бажаємо вам щастя, міцного здоров'я, добробуту, нових
трудових здобутків і зеленої вулиці на життєвих і автомобільних
шляхах!

 27 жовтня ' День автомобіліста і дорожника
Шановні працівники автомобільного

 транспорту та шляхового господарства!

   Від золотого серця, що палає для нас лю�
бов`ю, зазолотились і роки життя коханої,
ріднесенької та дорогесенької дружини і ма�
тусі Валентини Миколаївни Рицак з Ми�
хайлівки. Тож палко вітаємо тебе, наша лас�
тівочко, з першим золотим ювілеєм � 50�річ�
чям (26.10.). Хай голублять тебе
ранки осяйні та все добре бу�

де у житті, здоров`ячком кожна днина по�
тішає, а невдачі хай подалі відганяє. Ми ж
тебе любимо, цілуєм, пригортаємо і ще
довго молодою бути бажаємо.
   З ніжністю люблячі чоловік та дочка Юля.

  26 жовтня святкуватиме золотий ювілей до�
рога матуся, ласкава бабуся Валентина МиG
колаївна Рицак з Михайлівки. Ти для нас
сонце, бо даруєш ніжність і тепло, ти для нас
вода, бо живиш наші сили і натхнення, ти

для нас повітря, бо без тебе
не уявляємо своє життя.
Хай доля пошле тобі дов�
гого віку, радості, щастя, достатку без ліку, хай
люди повагу і ласку дарують, у хаті хай злаго�
да й щастя панують.

  З любов`ю та повагою дочка Віта, зять Олег,
внучка Маринка.

Вітаю з ювілеєм найдорожчих,
найрідніших мені дітей Віталія
Миколайовича Яценка з
Драбова та Валентину МиколаG

ївну Рицак з Михайлівки
(26 жовтня) та внука СерG
гія Віталійовича ЯценG

ка з Драбова з днем народження (30 жовтня). Щоб спокій і
мир панували в родинах, щоб щастя всміхалось при кожній
годині! Нехай обминають вас болі й триво�
ги, хай стелиться довга життєва дорога,
хай легко працюється, гарно живеться,
все вміється, множиться і удається! Здо�
ров'я міцного, щастя без краю, усього най�
кращого я вам бажаю!
  З любов`ю та найкращими побажаннями
мамаGбабуся.

   Святкує мудре 70�річчя ріднесенька матуся, ласкава бабу�
ся, добра, турботлива свекруха, теща і сваха Раїса ГригоG
рівна Панімаш з Драбова (23 жовтня). Вдячні вам, наша

дорогенька, за недоспані ночі, за тепло, тур�
боту і любов, за все, зроблене для нас. Ба�
жаємо вам здоров'я � від джерельної води,
сили � від весняного вітру, ніжності й краси
від найкращих квітів. Нехай ніякий біль не
потурбує ваше тіло, а душа залишиться щи�

рою і молодою.
З любов'ю та повагою діти, внуки, правнуки

Софійка, Данилко, сваха.

   Листям багряним, туманом умитим, червоним на�
мистом калини, налитим сонцем із літа, весня�
ним дощем, щиро віншуєм в ясний ювілей ша�
новну Ларису Миколаївну Киян (30.10.). Із гар�
ною датою палко вітаємо, добра, довголіття,
здоров`я  бажаємо. Хай квітує в серці доброта у
ваші молоді іще літа. Нехай вам щастя сміється,
навчати легко вдається, хай доля світлою буде, щоб
поважали завжди і всюди.
  З повагою учні 6GВ класу Драбівської "школиGгімназії", класG
ний керівник та батьки.

  Дорога наша,  прекрасна, привітна подруга РаG
їса Григорівна Панімаш з Драбова святкує
70�річчя. Дай вам Боже днів щасливих, дай здо�
ров`я і багато сили, хай світить зірка золота на

многії, многії літа. Не хворіть, не старіть, без при�
чин не скучать і багато ще раз ювілей зустрічать.

  З повагою та любов`ю друзі А.С.Голуб, В.М.Пізняхівська,
Т.І.Луценко, Л.В.Нижник.

  Хай люблять, шанують
 і скрізь на вас ждуть…

  Нехай ці слова побажання полинуть до приватного підпри�
ємця автоперевізника Михайла Станіславовича Нечитайла,
до водіїв Вовка А.О., Рудніцького В.І., Пузиря В.В., Марунича
В.В., Жолобецького О.М. та Фундракова В.А., яких дійсно
шанують, люблять, на яких чекають кожен день і повсякчас
на сільських зупинках пасажири. 27 жовтня вони святкувати�
муть своє професійне свято � День автомобіліста і дорожника.
Та нехай же свято у вашому житті ніколи не закінчується.
Низький вам доземний уклін, велике сердечне спасибі за сум�
лінну працю і доброзичливість. Нехай ваші життєві дороги
будуть світлими, а автомобільні шляхи � безпечними. Зі свя�
том вас, шановні, вітає виконком Вершинозгарської с/ради
та жителі села.

     Оголошується конкурс
 Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" відділ
Держземагентства у Драбівському районі оголошує конкурс на замі�
щення вакантних посад: головного спеціаліста)юрисконсуль)
та; головного спеціаліста з інформаційних технологій; про)
відного спеціаліста сектору державного земельного кадас)
тру; спеціаліста 1 категорії сектору землеустрою та ринку
земель.
  Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна
вища освіта відповідного професійного спрямування в галузі землев�
порядкування, правознавства за освітньо�кваліфікаційним рівнем спе�
ціаліста, магістра, знання Конституції,законів України "Про державну
службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", вільне володін�
ня державною мовою та уміння працювати на комп`ютері.
   Додаткова інформація щодо посадових обов`язків, розміру та
умов оплати праці, стажу роботи та умов конкурсу надається відділом
Держземагентства у Драбівському районі.
   Термін подання документів: 30 календарних днів від дня опуб�
лікування оголошення. Довідки за телефоном: 3�04�43 або за адре�
сою: 19800, смт Драбів, вул. Леніна, 69, кім. 112.

  Вітаємо дорогих, ріднесеньких,
люблячих: братика, дядю ВікG
тора Миколайовича Яценка
з Драбова та  сестричку, тьотю

Валентину Миколаївну РиG
цак з Михайлівки з
ювілеєм. Де взяти слів,
щоб вдячність передати,
за все добро, за ласку, за

любов, за доброту душі. Бажаєм здоров`я багато�багато,
хай щастя і мир завжди будуть у хаті, хай горе
обходить завжди стороною, а радість приходить
і ллється рікою. Ми дякуєм Богу, що ви у нас є,
хай силу й здоров`я Господь вам дає.
  З любов`ю і повагою сестра Ольга, племінниці
Людмила і Оксана з сім`ями.

       Голова
 районної ради
   В.А.Бут.

  Продаю 1Gкімнатну квартиру (19 кв.м) в центрі Драбова, інд.
опалення, гаряча вода, зроблений ремонт. Тел. 098G23G61G078.

До відома членів товариства "Нептун" (смт Драбів)!
   У зв`язку із зарибненням ставка “Базарського” , рибалG
ка будьGякими засобами (і вудкою в тому числі) заборонеG
на до замерзання ставка. При порушенні даної вимоги члеG
ни "Нептуна" будуть виключені з товариства, сторонні осоG
би G відповідатимуть згідно чинного законодавства.
Дозволяється ловити щуку та окуня на спінінг з блешнею
з берега та на живця.
                                                Правління товариства "Нептун".

   Напередодні святкового дня � повноліття (28
жовтня) шлемо найкращі слова привітань ріднень�
кому внуку, хорошому племіннику і найкращому

братику  Віктору Віталійовичу КупленниG
ку з Драбова і щиро бажаємо: хай кожен
день ясніє небом чистим, світанки сяють, ску�
пані в росі, у серці радість розквіта іскриста і
мрії хай збуваються усі. Хай молодість твоя

ще довго квітне, усмішка сяє на твоїх вустах і лиш
хороше, радісне, привітне тобі в
житті перетинає шлях! З днем народження!
3 любов'ю і повагою дід Льоня, баба
Галя, сестрички Маринка та Іринка,
тьотя Валя і дядя Ваня.

Нові стимули  роботодавцям
для працевлаштування

безробітних
Законом України "Про зайнятість населення"

передбачено стимулювання роботодавців до
створення нових робочих місць та працевлаш)
тування на них громадян, недостатньо конку)
рентоспроможних на ринку праці, зокрема мо)
лоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших
вразливих категорій громадян, шляхом випла)
ти компенсації роботодавцю в розмірі єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соці)
альне страхування за відповідну особу.

Компенсація виплачується щомісячно протягом одного року
з дня працевлаштування особи за умови збереження її зайня�
тості упродовж двох років. У разі звільнення працівника з ініці�
ативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворіч�
ного строку з дня працевлаштування, та якщо роботодавець
не працевлаштує на це місце іншого безробітного, сума нада�
них коштів повертається в повному обсязі.

Право на компенсацію мають роботодавці, у яких відсутня
заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'яз�
кове державне соціальне страхування та/або страхових внес�
ків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та
яких не визнано банкрутом або стосовно них не порушено
справу про банкрутство. Важливим законодавчим нововведен�
ням є стимулювання суб'єктів малого підприємництва до ство�
рення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки.
Так, суб'єкт малого підприємництва, який створює нові робочі
місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, про�
тягом року може отримувати щомісячну компенсацію в розмірі
єдиного внеску. При цьому працівники, які були прийняті на
роботу з виплатою компенсації, не можуть бути звільнені за
ініціативою роботодавця.

За додатковою інформацією звертайтесь до районного цен�
тру зайнятості  або телефонуйте на номер 30�2�75.

 О.Пономаренко, начальник відділу взаємодії з роG
ботодавцями районного центру зайнятості .

  Продаю автомобіль "ВАЗG21111" 2004 р.в. в доброму технічG
ному стані. Ціна договірна. Тел. 067G95G22G118.

ÍÀØÀ ÏÎØÒÀ

Спасибі за врятоване життя
  Шановна редакціє! З вашою допомогою хочу висловити  сер�
дечну вдячність фельдшерам "швидкої допомоги" Сасі Галині
Володимирівні, Овчаренку Сергію Петровичу, водіям Кукриш
Сергію Володимировичу, Солодкому Миколі Миколайовичу, всім
працівникам терапевтичного відділення  на чолі з завідуючою
Карабан Валентиною Богуславівною Драбівської районної лі�
карні за грамотне лікування, душевне ставлення, доставку хво�
рої до лікарні.

  Моїй мамі, Белих Катерині Павлівні, стало зле, ми відчули,
що тільки пігулками цього разу не обійтися. Я набрала 103 і
отримала у відповідь від диспетчера Наталії Миколаївни Ца�
ренок коротке й обнадійливе: "Чекайте! Виїжджаємо!"
  За лічені хвилини мамі була надана професійна медична
допомога з подальшим лікуванням у терапевтичному відділенні.
  Мама зараз уже вдома, почувається краще, радіє життю, і не
минає й дня, щоб не згадувала своїх рятівників. Від душі бажа�
ємо їм міцного здоров`я, звичайного людського щастя, родин�
ного благополуччя.

                    З вдячністю дочка Л.В.Нижник, смт Драбів.

   Продаю газифіковане дворище з усіма господарськими споG
рудами в смт Драбів, вул. Першотравнева, 130. Тел. 096G84G
79G082, 32G6G94.

              Щира вдячність
  Слова глибокої вдячності шлемо братам, сестрам, племінни�
кам, сусідам, кумам, які розділили наше непоправне горе і допо�
могли провести в останню дорогу ріднесенького чоловіка, тата,
дідуся � Михайла Антоновича Удовику з Драбова. Хай же,
добрі люди, у ваших домівках завжди панують спокій і злагода, а
нещастя і горе ніколи не переступають пороги ваших осель.
           З вдячністю дружина, дочки, зяті, внуки, правнуки.

   Продаю житловий будинок з усіма господарськими споруG
дами в смт Драбів, вул. Кірова, 19, земельна ділянка 0,15 га,
приватизована. Ціна договірна. Тел. 095G583G14G95.

  Втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) серії
ЧР №0235162, виданий на ім`я Черненко Ольги Тихонівни (КСП
ім.Суворова), вважати недійсним.
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  Закуповуємо коні, корови, ВРХ. В разі потреби ' ви'
їзд терміново, цілодобово.
                                Тел. 067'769'15'52, (04575)37'2'92.

         Куплю дорого коні,  корови, кнурі.
 Тел. 067'390'48'34, 067'509'80'89 (Анатолій).

  * * *

  * * *

25.10.2013 ð.

      Робота
           с. Софіївка
       ПОТРІБНІ

     офіціанти,
        повар

робота вахтовим
методом 3 дні через 3.

є можливість проживання з усіма
вигодами та харчуванням

 Тел. 093�564�41�01.

Слухові апарати
Висока

якість, низькі
 ціни.

 Підбір та
настройка у

Вас вдома.
  Безкоштовна досG

тавка по Черкаській області.

Тел. 066 381 00 50,
  097 352 46 47

  Пропоную високоякісну тротуарну плитку, з/б паркани, профG
настилові паркани та ворота на замовлення, металочерепиG
цю. Наша адреса: смт Драбів, вул. Леніна (комунгосп). Тел.
067G50G18G964, 096G400G17G60.

   Пропоную вантажні перевезення (глина, гній,
дрова, щебінь, пісок, гранвідсів і ін.). Тел. 067G
47G32G819.

  Продаю дошку, брус на території Драбівського комунгоспу.
Тел. для довідок 067G16G33G695.

  Продаю газифікований будинок з усіма надвірними споруG
дами, землі 28 соток. Ціна договірна. Тел. 098G41G65G994.

   Професійна відеофотозйомка високої якості.
Весілля, концерти, ювілеї та ін.
                                   Тел. 098'645'33'57 (Ігор).
   Продаю трьохкімнатну квартиру, площа 60 кв.м. Є присаG
дибна ділянка, сарай, погріб. Тел. 066G960G95G39.

  Куплю горіхи грецькі, дорого. Тел. 050G370G44G61.

   Відповідно до рішення Драбівської районної ради

від 11 вересня 2013 року №29)11/VI комунальне під)

приємство "Драбівські теплові мережі" реалізує ав)

томобіль марки ЗАЗ 110207) "Таврія)нова".

  За довідками звертатися в бухгалтерію підприємс)

тва за адресою: смт Драбів, вул. Леніна, 83а або за

телефонами  3)03)27, 3)08)49.

     Виповнилося б 65
  29 жовтня 2013 року виповнилося б 65 років
нашому дорогому куму, надійному товаришу
та прекрасному спеціалісту своєї справи ІваG
ну Григоровичу Куцопатрому з Драбова.
   28 липня 2012 року після тяжкої три�
валої хвороби Іван Григорович помер.
Колеги, друзі, незліченні учні, які вчи�
лися в нього бухгалтерській майстер�

ності, сумують про непоправну втрату.
   Важко говорити в минулому часі про близьку людину, яка зов�
сім недавно надихала і заряджала нас своєю невичерпною пра�
цьовитістю, енергією, завзятістю в досягненні мети, любов'ю і
вірністю улюбленій справі, величезною відповідальністю і вимог�
ливістю до себе. Він любив кожного з нас, був для багатьох не
лише вчителем, а й другом.  Нам важко повірити, що більше
ніколи ми не побачимо його за робочим столом, де він і трудів�
ник, і керівник, не почуємо його голосу, не побачимо його високу
постать, суворі вдумливі очі, не отримаємо потрібної ради, на�
пуття, доброго чи критичного слова. І вдруге, у його день народ�
ження ми всією душею разом з усіма, хто знав, поважав, любив
Івана Григоровича, глибоко сумуємо, низько схиляємо голови та
клянемося, що будемо берегти про покійного кращі спогади і
світлу пам'ять. Нехай ці співчуття полегшать біль від важкої втра�
ти. Вічна пам'ять та царство небесне тобі, вірний друже.
                                     Колишні колеги по роботі, куми, друзі.

  19 жовтня минуло 40 днів, як пішла із життя
дорога нам усім, прекрасної душі людина з Ве�
ликої літери, це наш дорогий, ріднесенький
Іван Сергійович Суддя з Драбова. Обгорну�
лося серце свинцем непорушним, коли звістка
жорстока прийшла, закипіли душі усіх найрід�
ніших, від пекучого болю постискались серця.
Як важко все це зрозуміти, немає сил боротись
до кінця, а що ж робити, як сім`ї далі жити, це ж величезне горе
по самісінькі вінця. Вічна тобі пам`ять і царство небесне.
  З глибоким сумом дружина, діти, онуки.

   Минає рік, як перестало би�
тися серденько нашої дорогої
матусі, бабусі, прабабусі ОкG
сани Григорівни Донець з
Михайлівки. Минають дні тяж�
кої скорботи і печалі, як вас не�
має з нами, залишили нам на

згадку спогади сумні. Осиротіла хата, пустим
стало подвір`я, а нам і досі не віриться, що ви
не переступите поріг рідної оселі, не почуємо
вашого рідного голосу, не побачимо дорогого
обличчя. Вічний спокій вам, дорогенька, земля
пухом і царство небесне.
                      Сумуючі діти, внуки, правнуки.

   Минає півроку життя у вічності ріднесень�
кої матусі, бабусі, прабабусі Надії ПрофиG
рівни Пархоменко з Драбова (28 жов�
тня). Ви пішли з життя, залишивши нас. Дім
став пусткою, а життя втратило свої барви
без вас. Немає таких слів, щоб висловити
нашу печаль. Скільки не мине часу, ви зав�

жди будете поряд із нами. Спіть спокійно, наша ріднесенька.
Лебединим пухом хай вам буде земелька і царство небесне.
                                         Сумуючі син і внучка Віта з сім`ями.

  29 жовтня минає 6 років, як відійшла у потой�
бічні світи добра, щира, ніжна душа чоловіка,
батька, дідуся драбів`янина Андрія Яковича
Панімаша. Кажуть час лікує. Та не може за�
лікувати душевної рани, коли знаєш, що вже
ніколи не прийдеш на подвір`я, не зайдеш до
хати, не промовиш доброго слова. Спи спокій�
но, наш рідненький, хай свята земля буде тобі
лебединим пухом, а милосердний Бог пошле тобі царство не�
бесне і вічний спокій.
  З глибоким сумом дружина Люба, сини Олександр, Василь з
сім`ями та рідні.   * * *

   Продаю автомобіль ВАЗ 2115, 2012 року випуску. 1,5 ГБО,
електро піднімачі скла, протитуманні фари, кондиціонер, гідG
ропідсилювач керма, центральний замок, колір темно сірий.
Можлива розстрочка! Тел.098G705G55G35.

  Продаю автомобіль Chevrolet Aveo , 2012 року випуску. 1.5
ГБО електро піднімачі скла, протитуманні фари, кондиціоG
нер, гідропідсилювач керма, центральний замок, колір черG
воний гранат. Можлива розстрочка! Тел.098G705G55G35.

  Колектив працівників редакції га�
зети "Драбівщина", первинна жур�
налістська організація з глибоким су�
мом сповіщають про те, що на 95
році життя помер колишній заступ�
ник редактора районної газети
"Прапор Жовтня", член первинної
журналістської організації Бородав�
ка Петро Антонович.
  Петро Антонович Бородавка наро�

дився 13 лютого 1919 року в с.Гельмязів Золотоніського
району в сім`ї селян. Після закінчення школи з 1938 по
1940 рік навчався в Калінінському військовому училищі хі�
мічного захисту у місті Калінін. З 1940 по 1941 був началь�
ником хімічної служби в м.Воронежі. З 1941 по 1945 рік
перебував у полоні. Після звільнення був у резерві Горь�
ковської запасної дивізії. З 1946 по 1947 рік працював во�
єнруком Каврайської семирічної школи Золотоніського ра�
йону.  Потім учителем фізичного виховання Гельмязівської
середньої школи.
  З 1948 по 1949 рік закінчує Золотоніське педагогічне учи�
лище, а з 1950 по 1955 рік � Черкаський педагогічний ін�
ститут, продовжуючи працювати учителем Каврайської та
Плешканівської семирічок.
  З 1955 по 1962 рік пов`язує своє життя з газетною справою,
трудиться спершу інструктором, а згодом відповідальним сек�
ретарем редакції "Прапор Леніна" Гельмязівського району.
  З 1962 по 1968 рік працює директором Безпальчівської
середньої школи нашого району.
  З 1968 року і аж до виходу на пенсію до 1979 року обій�
мав посади відповідального секретаря Драбівської райга�
зети "Прапор Жовтня", згодом � завідуючого відділом, зас�
тупника редактора.
  Він член спілки журналістів України з 1973 року.
  Протягом всього трудового життя Петро Антонович Боро�
давка відзначався сумлінністю, працелюбністю та високим
професіоналізмом, доброзичливістю до своїх колег, поряд�
ністю, чесністю. Йому випали великі випробування � на схи�
лі літ поховав дружину Настасію Павлівну і  молодшого си�
на Володимира.
  Від нас пішла чесна, щира, чиста помислами людина, яку
ми поважали і шанували. Висловлюємо щирі співчуття з
приводу тяжкої втрати його сину Анатолію, рідним і близь�
ким покійного. Світла пам`ять про Петра Антоновича Бо�
родавку залишиться в наших серцях. Земля йому пухом і
вічна пам`ять.

   Колектив редакції газети “Драбівщина", первинна жур)
налістська організація.

Бородавка Петро Антонович

  * * *   26 жовтня минає 6 років, як раптово обір�
валося життя дорогої нам людини Григорія
Миколайовича Кутового з Драбова. В
очах його погасло світло, із вуст не зірвуть�
ся слова, наш рідний, милий, вічний навіки
відійшов у далеч небуття. Тебе забути в нас
немає сили, пробач, що не змогли ми від�

вести біди, для нас ти будеш дорогий і милий, і в серцях на�
ших залишишся назавжди. Нехай добра і щира душа твоя знай�
де блаженний спокій у царстві небесному. Вічна пам`ять і
пухом тобі земелька.
                    Сумуючі дружина, дочка, зять, внучок Артемко.

  * * *
   28 жовтня минає 4 роки, як пішла від нас
у небуття дорога наша матуся, бабуся,
прабабуся Ганна Микитівна Бублик з
с.Бирлівка. Закрила хижа смерть повіки,
скувала холодом вуста й заснула вічним
сном навіки людина добра і проста. Так
пусто стало на душі, і серце плаче кожен
день від болю. І огортає тихим смутком все навколо, не
вистачає усмішки і слова, і погляду ласкавого, простого.
Усе навкруг нагадує про вас, наш біль не меншає, хоч нас
і віддаля. Не заросте ніколи та стежина, що провела вас у
останню путь, похилиться зажурена калина, і добрим сло�
вом люди пом`януть. Вічний спокій, царство небесне вам,
земелька пухом.
  Вічно сумуючі син, невістка, дочки, зяті, внуки і правнуки.

   28 жовтня  минає 8 років, як невблаганна
смерть забрала з життя дорогого, рідного
батька, люблячого дідуся, прадідуся МихайG
ла Олександровича Биховського з ст.
Драбів. Змерзла душа від жалю і болю, і сер�
це щемить і повірить не хоче, що ми попро�
щалися навіки з вами. Бережемо і будемо
завжди берегти про вас вічну світлу пам`ять,
про добрі справи, про руки трудові, про доб�

ро і  ласку, даровані нам від чистого серця. Царство вам небесне
і вічний спокій душі.
                                     Діти, внуки, правнуки, сестри з сім`ями.

   Драбівський агропромбуд запрошує на постійну робоG
ту водія на автомобіль КАМАЗ, машиніста екскаватора
та трактористаGмашиніста. Заробітна плата виплачуєтьG
ся вчасно. За довідками просимо звертатися за адреG
сою: смт Драбів, вул. Гагаріна, 75, тел. 3G07G45, 3G06G61,
3G06G97, моб. 050G464G83G82.

  ТОВ "Надір" проводить роботи із землеустрою по приваG
тизації, встановленню, винесенню меж земельних ділянок гроG
мадян, перенесенню земельних часток (паїв) в натуру (на місG
цевість) та інші роботи по оформленню права власності та
права оренди земельних ділянок. Звертатися: смт Драбів, вул.
Леніна, 39. Тел. 30G2G40.
                                                                             Адміністрація.


