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28 жовтня – День визволення України
від фашистських загарбників
Дорогі ветерани, шановні
жителі Близнюківського краю!

Сьогодні ми відзначаємо пам’ятну дату — 74
річницю звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Перш
за все, – це свято ветеранів, на долю яких випало
тяжке випробування війною. Наша пам’ять, наші
серця крізь роки бережуть
глибоку синівську вдячність воїнам-визволителям. Доземний уклін вам, творцям Великої
Перемоги – всім, хто боровся з ворогом на
фронтах Другої світової війни, на окупованій
території, хто працював в тилу. Для кожного
з нас, шановні ветерани, ви є взірцем подвигу, мужності, любові в ім’я життя на землі.
Бажаю кожній родині – здоров’я, добробуту,
тепла й затишку, а найголовніше — миру та
віри у те, що завтрашній день буде світлішим
і щасливим.
Дмитро Добкін,
народний депутат України

Шановні земляки!

Нині ми разом з усією
державою
відзначаємо
74-у річницю визволення України від фашистських загарбників! Це
свято всього українського
народу, який вистояв у
запеклій боротьбі в роки
Другої світової війни.
Сьогодні ми вшановуємо
світлу пам’ять про полеглих, низько вклоняємося усім, хто доклав неймовірних зусиль у боротьбі за волю України, шануємо їхній подвиг.
Дорогі захисники і визволителі України, саме
вам нинішнє й майбутні покоління зобов’язані
життям, а наша Вітчизна – своїм існуванням.
Від імені всіх жителів району дякую вам за силу
духу, яскравий приклад патріотизму. Бажаю
вам, шановні ветерани, добра, здоров’я, довголіття, бадьорості духу, любові оточуючих! Переконаний, що Україна ніколи не забуде подвиг
своїх визволителів!
З повагою, Федір Савченко, депутат
Харківської обласної ради

Шановні земляки!

Вітаю вас з Днем визволення України від фашистських загарбників!
У цей день, 74 роки тому,
останнього
гітлерівця
вигнали з території нашої Батьківщини. Цьому
передували 3 роки окупації, кровопролитних
боїв, страждань і втрат.
Українці вистояли, зберегли країну і відновили
її з попелу!
Кожен житель України в ті роки зробив свій
внесок у відродження країни. Ми, спадкоємці
переможців, сьогодні повинні згуртуватися,
об’єднати зусилля, щоб вивести країну з кризи
і добитися для всіх громадян України благополуччя і процвітання!
Голова РОПП «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК»
у Харківській області, народний депутат
України Дмитро Шенцев

Дорогі земляки!

Щиро вітаю Вас з
74-ю річницею визволення України від нацистських загарбників.
Час минає, проте не
має строку давності
людський біль від непоправних втрат, яких зазнала кожна родина під
час тієї кровопролитної
війни. Ми вистояли! Вистояли ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів життів, зламаних
долі і ціною великого подвигу нашого народу.
Перемога у Другій світовій війні вплинула на
хід історії та відкрила для України нові можливості розвитку та самоствердження.
Низький уклін ветеранам війни, учасникам
бойових дій, вдовам та дітям війни, ветеранам праці. Світла пам’ять усім, хто загинув на
полях боїв, і всім, кого не стало у мирні часи.
Шаную кожного та бажаю міцного здоров’я,
активного довголіття і мирного неба над головою! Ніхто не забутий! Ніщо не забуто!
З повагою Анатолій РУСЕЦЬКИЙ, депутат Харківської обласної ради

Дорогі жителі Близнюківського краю!

Сьогодні вся Україна відзначає знаменну і незабутню дату – День визволення від фашистських загарбників. Значний проміжок часу відділяє нас від тієї
миті, коли було покладено край пануванню фашистських окупантів в Україні,
коли мільйони наших співвітчизників у небаченому і жорстокому вирі бурхливих подій Другої світової війни, у дні лихоліття, плачу, скорботи відвойовували мир і щасливе життя.
Минуло вже 74 роки з того переможного дня, але і донині не вщухає біль
людських втрат у тій жахливій смертоносній війні. Український народ завжди
пам’ятатиме тих, хто гідно пройшов важкими дорогами війни, сумлінно виконав священний обов’язок — мужньо захищав від загарбників свій рідний
край. Низький уклін і глибока шана вам, ветерани війни, за довгоочікувану Перемогу, самовіддане служіння народу і Батьківщині, за мир і спокій на нашій землі.
Давид ЧИХЛАДЗЕ, депутат Харківської обласної ради

Районна рада інформує

Діалог стосовно товарної
станції Самійлівка триває…
Несподіваним для товаровиробників та жителів Близнюківського
району був лист першого заступника директора регіональної філії
«Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» Декарчука О.М. щодо узгодження закриття станції Самійлівка регіональної
філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» для
виконання вантажних операцій або прийняття рішення про компенсацію збитків з місцевих бюджетів чи за рахунок підприємств,
що обслуговуються цими станціями. Головним аргументом сторони
Придніпровська залізниця, як вони самі вказували, були вимоги
статті 7 Закону України «Про залізничний транспорт».
Розглядаючи питання про задоволення чи відмову в задоволенні звернення
залізничників, саме на підставі тієї ж
статті 7 Закону України «Про залізничний транспорт» депутати районної
ради врахували звернення товаровиробників та самого органу самоврядування - Самійлівської сільської ради,
ставлячи мету збереження інвестиційної привабливості Близнюківського
району, забезпечення господарської
діяльності
сільськогосподарських
підприємств району, недопущення
скорочення робочих місць та рівня
наповнюваності місцевого бюджету,
запобігання руйнації автомобільних
доріг місцевого та державного значення загального користування та на сесії
районної ради
20 вересня поточного року відмовили та не узгодили
закриття товарної станції Самійлівка
регіональної філії «Придніпровська
залізниця» ПАТ «Українська залізниця» для виконання вантажних операцій.
За наслідками такого рішення діловим та конструктивним діалогом
нещодавно 19 жовтня виявилося попередньо намічена робоча зустріч
голови
Близнюківської
районної
ради Володимира Бреуса та першого заступника Дніпровської дирекції
залізничних перевезень Гуня Костянтина Анатолійовича. Як повідомив
Костянтин Анатолійович, дирекцією
Придніпровської залізниці проведений
рейтинг прибутковості своїх товарних
залізничних станцій та визначені 4
станції з найбільшим коефіцієнтом
збитковості. В числі цих станцій за
наслідками розрахунків виявилася і
товарна станція Самійлівка.
«Так, ми Вас розуміємо - зазначив
Костянтин Гуня – що позиція депутатів і Вас особисто, Володимире Вікторовичу, як голови районної ради відстоювати інтереси місцевої громади і
виробників і, мабуть, іншого рішення і
не могло б бути з вашого боку, але необхідно зрозуміти і сторону залізничників. Ми діємо відповідно законодавства України і якщо протягом 6 місяців
після розгляду нашого звернення не
буде прийнято рішення про компенса-

цію збитків з місцевих бюджетів або
за рахунок підприємств, що обслуговуються цією станцією, ми будемо
вимушені звернутися до центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту про прийняття рішення по
закриттю товарного відділення станції
Самійлівка як такого, що є збитковим».
Категоричність такої заяви потроху
згладилася після того, коли було продовжено діалог і запропоновано з боку
районної ради провести додаткову роботу по вивченню можливостей місцевих товаровиробників – Самійлівського елеватора, сільгосппідприємства
ВАТ імені газети «Известия» та інших
зацікавлених сторін завантажити товарну станцію Самійлівка та змінити
ситуацію на краще і повернутися до
розгляду даного питання та, врахувавши пропозиції обох сторін провести
додаткову спільну нараду-зустріч з
працівниками Придніпровської залізниці.
Як для нашого Близнюківського району – зазначив голова районної ради
Володимир Бреус, це питання не тільки економічне. Адже це і додаткові
наші робочі місця. Це і вплив на рівень
собівартості товару. Собівартість відправленого товару зі станції Самійлівка буде менша собівартості товару,
відправленого зі станції Варварівка
Дніпропетровської області. Крім того,
це і соціальна складова. Адже при закритті товарної станції в районі зменшується ще на 1 підприємство. Тому,
ми будемо робити все, щоб зберегти
підприємство. Партнерами в наших
спільних діях ми вважаємо депутатів
обласної ради та, звісно, Придніпровську залізницю ПАТ «Українська залізниця».
Діалог вдався конструктивним і результативним, так як дає можливість
чути аргументи обох сторін.
(PS. коли верстався номер, саме на
вчора, 26 жовтня за ініціативою Близнюківської районної ради запланована
така зустріч – нарада. Про її наслідки
читайте в наступному номері газети).

Близнюківська ЦРЛ отримала
гуманітарну допомогу з Канади
Завдяки канадській гуманітарній допомозі у
Близнюківській районній лікарні частково оновилося приладдя, яке медики використовують у
повсякденній роботі. Про те, щоб заклад отримав
обладнання з Канади, подбав Благодійний фонд
соціального розвитку Харківської області.

Електрифіковані лікарняні ліжка, пересувний столик
для медикаментів, інвалідні візки – тепер це приладдя використовується для
обслуговування
пацієнтів
Близнюківської районної лікарні. Канадські візки зруч-

ні та функціональні, вони
дозволяють з комфортом перевозити по закладу хворих,
які не можуть ходити, для
проведення додаткових обстежень – рентгенологічного,
ультразвукового та інших.
Електрифіковані ліжка вже
встановлені в палатах інтенсивної терапії: два – в хірургічному відділенні, одне – в
терапевтичному. В цих палатах лежать найтяжчі хворі,
які потребують особливих
умов.
«Для лежачих пацієнтів
важливий якісний догляд – і
канадські ліжка дозволяють
його забезпечити. Вони дуже
функціональні, з гарними матрацами м’якими, які легко

миються. Тому дуже дякуємо Канаді!», - каже Микола
Грушак, заступник головного
лікаря з економічних питань
Близнюківської ЦРБ.
Частинку гуманітарної допомоги отримало й дитяче
відділення. Це, зокрема, пересувна ванночка і витратні
матеріали: підгузки, пелюшки, іграшки, термометри,
присипка, одяг тощо.
«Для нашого відділення
це цінна річ, якою дійсно будемо користуватися, у нас в
цьому є потреба, - зазначає
Марина Огар, старша медична сестра дитячого відділення Близнюківської ЦРЛ.
- Служба у справах дітей,
коли вилучає малят з неблагополучних родин, спочатку
привозить їх до нас. Ми цих
діток купаємо, переодягаємо,
у нас є речі, які приносять
небайдужі люди. А тепер маємо ще й іграшки, памперси,
засоби гігієни – будемо використовувати їх тільки для цих

дітей».
«Підтримка медичної сфери – один з пріоритетів роботи Благодійного фонду
соціального розвитку Харківської області. Зрозуміло, що
ця сфера потребує колосальних вливань, але ж велика
путь долається маленькими
кроками. І завдяки нашим канадським партнерам, нашим
власним проектам ми ці кроки робимо», - зазначає голова
Наглядової ради Фонду Валерій Дема.
Нагадаємо, між Благодійним фондом соціального
розвитку Харківської області
та Близнюківською ЦРЛ діє
меморандум про співпрацю.
У 2017 році доброчинці передали закладу високотехнологічний реанімобіль, наданий
канадськими партнерами, а
цього року за ініціативи Фонду канадці надіслали гуманітарну допомогу районній
лікарні.
В.ЛУКАС

Борис Мухін – радник голови
районної ради

Благодійність

