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ВІСТІ БАЛАКЛІЙЩИНИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
22 июня – день, который напоминает нам обо всех убитых, заму
ченных в фашистской неволе, умерших в тылу от ран, голода и лише
ний. Все меньше на этом свете остается тех, кто с оружием в руках
защищал родную землю. Каждый день они вспоминают тяготы воен
ной жизни, гордятся своими победами и победами тех, кто лежит в
сырой земле.
Мы помним вас, наши славные защитники, гордимся мужеством,
героизмом и стойкостью участников боевых действий, партизан, под
польщиков, самоотверженностью работников тыла – женщин, стари
ков и детей.
Вечная память и слава погибшим. Низко кланяемся ветеранам,
оставшимся в живых, подарившим нам возможность жить на этой
земле. Спасибо вам, наши герои, мы никогда не забудем ваш подвиг!
Долголетия вам и мирного неба!
Президиум Балаклейской районной организации ветеранов



ВІТАЄМО!

За вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я
району, сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня ме"
дичного працівника – спільною Почесною грамотою Балаклійської
районної державної адміністрації та Балаклійської районної ради
нагородити:
– Борщ Світлану Петрівну, медичну сестру дерматовенерологічного кабіне
ту поліклінічного відділення комунального закладу охорони здоров’я Балакл
ійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня»;
– Денисенка Євгена Володимировича, завідувача хірургічного відділення
комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балакл
ійська центральна клінічна районна лікарня» (на фото);

– Колесник Наталію Василівну, лікаря загальної практикисімейної меди
цини амбулаторії загальної практикисімейної медицини № 1 м. Балаклія кому
нального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійсь
кий районний центр первинної медикосанітарної допомоги»;
– Новік Наталію Василівну, лікаряпедіатра дільничної амбулаторії загаль
ної практикисімейної медицини № 2 м. Балаклія комунального закладу охорони
здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первин
ної медикосанітарної допомоги»;
– Пікіну Марію Віталіївну, головну медичну сестру комунального закладу
охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійська центральна клінічна
районна лікарня»;
– Романенко Наталію Олексіївну, лікарялаборанта клінікодіагностичної
лабораторії смт Донець комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської
районної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня.

За вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я
району, сумлінну працю та з нагоди професійного свята – Дня ме"
дичного працівника – спільною Подякою Балаклійської районної дер"
жавної адміністрації та Балаклійської районної ради нагородити:

– Алексеєву Вікторію Олексіївну, медичну сестру денного стаціонару ко
мунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійсь
ка центральна клінічна районна лікарня»;
– Бабенко Аллу Пилипівну, фельдшера амбулаторії загальної практикисімей
ної медицини с. Гусарівка комунального закладу охорони здоров’я Балаклійсь
кої районної ради «Балаклійський районний центр первинної медикосанітарної
допомоги»;
– Бараннік Наталію Михайлівну, завідувачку (фельдшера) фельдшерсько
акушерського пункту с. Слабунівка комунального закладу охорони здоров’я
Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико
санітарної допомоги»;
– Борщ Наталію Костянтинівну, завідувачку жіночої консультації кому
нального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійська
центральна клінічна районна лікарня»;
– Пурдю Світлану Олександрівну, медичну сестру неврологічного відділення
комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балакл
ійська центральна клінічна районна лікарня»;
– Чорненьку Олену Іванівну, старшу медичну сестру терапевтичного відділен
ня № 3 смт Донець комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської рай
онної ради «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня»;
– Шендрик Ірину Федорівну, медичну сестру загальної практикисімейної
медицини амбулаторії загальної практикисімейної медицини смт Донець кому
нального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійсь
кий районний центр первинної медикосанітарної допомоги».



РЕГІОН. УКРАЇНА. СВІТ

Харківська область – у лідерах із будівництва житла в Україні

Про це під час обласної селекторної наради повідомив заступник голови
ХОДА Євген Шахненко. Він зазначив, що минулого року Харківщина посіла
лідируюче місце за обсягами та темпами здачі житла в експлуатацію. Цього року
також зберігається позитивна динаміка. «У 2015 році область планувала здати в
експлуатацію близько 290 тис. кв. м житла, але за фактом отримали близько 320
тис. кв. м. Цього року найбільші забудовники області планують здати 350 тис. кв.
м. Думаю, що реально до кінця року ми зможемо забезпечити до 400 тис. кв. м
житла», – заявив Шахненко.
Як зазначив директор Департаменту містобудування та архітектури ХОДА,
головний архітектор області Михайло Рабінович, із загальної кількості заплано
ваних до здачі цього року об’єктів близько 270 тис. кв. м багатоквартирного
житла та 120 тис. кв. м індивідуального, а також об’єктів реконструкції. «За
станом на 10 червня, введено в експлуатацію 96 тис. кв. м, що становить 24,8%, –
зазначив Михайло Рабінович. – По багатоквартирному житловому будівництву:
введено в експлуатацію 12 багатоквартирних будинків загальною площею житла
35 тис. кв. м. До кінця року заплановано здати ще 37 будинків загальною площею
житла 239 тис. кв. м, що дозволить виконати планові показники в повному об
сязі».
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ДЕНЬ СЕЛА

ПІД РИТМИ ГРУЗИНСЬКОГО ТАНЦЮ

Минулої неділі з грандіозним розмахом у центрі Пришиба велелюдно відзначили день на
родження одного з найбільших на Балаклійщині сільського населеного пункту.
ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО,
СВІТЛАНА СЕВАЛЬНА (фото),
«Вісті Балаклійщини»

З

вертаючись до громади,
сільський голова Степан Ше
велин нагадав землякам, що
перші спогади про Пришиб в офіц
ійних документах датовані ще 1682
роком. Сьогодні до складу ради вхо
дять три населених пункти, в яких
проживають 3155 людей.
Для найменших жителів грома
ди віднедавна створено навчально
виховний комплекс, де навчаються
205 учнів, ще 53 дитини відвідують
дошкільний навчальний заклад.
Депутатський корпус та виконав
чий комітет не тільки докладають зу
силь, щоб були відремонтовані до
роги, медичні установи, клуби, а й
планують здійснити реконструкцію
пам’ятника Г. Данилевському.

багаторічною працею піднімають на
новий рівень соціальноекономічний
розвиток громади, була офіційно

Традиційно під час урочистої ча
стини заходу велика група людей, які

відзначена грамотами та подяками
районної державної адміністрації,



ДОБРОЧИННІСТЬ

ТАКА НЕОБХІДНА
ДОПОМОГА

Уже рік як веде свою діяльність Бла
годійний фонд соціального розвитку
Харківської області. Жителі Балаклійщи
ни вже встигли за цей час ознайомити
ся з роботою фонду в рамках реалізації
проекту «Медицина Харківщини для лю
дей». Але це далеко не єдиний напрямок діяльності у сфері
соціального розвитку регіону.

районної ради, сільської ради. По
чесну місію нагородження виконали
голова Балаклійської районної ради
Олександр Літвінов та засновниця
благодійного фонду «Даруй добро»
Тамара Русецька. Почесні гості при
вітали присутніх з Днем села, Днем
Святої Трійці та побажали громаді
подальшого розквіту й благополуччя.
Ще одними почесними та очіку
ваними гостями урочистостей ста
ли учасники вокальнохореографіч
ного ансамблю «Georgia». Колектив
з тридцяти грузинських артистів
віком від наймолодших до вже до
рослих створив для жителів села
справжню кавказьку феєрію. Здава
лося, що люди на якусь чарівну мить
опинилися на грузинських просто
рах, де шумлять гірські ріки та зріють
виноградники. Запальними ритма
ми, професійно поставленими тан
цями грузинська спільнота якнайк
раще продемонструвала свою любов
та повагу до українців. А наші земля
ки, у свою чергу, щедро обдарували
артистів бурхливими оплесками та
оваціями. Це була кульмінація свя
та, до якої люди вже насолодилися
розвагами, спортивними змагання
ми і просто душевним спілкуванням
один з одним.

ку, мила, шампуню та гелю, зубної па
сти.
Своїми враженнями від отримано
го поділилась багатодітна мама Олена
Разуваєва (на фото праворуч):
– У нашій родині виховуються п’я
теро неповнолітніх дітей. До війни на
Донбасі ми проживали в місті Перво
майському, що на Луганщині. А нині
вже два роки проживаємо в Міловій,
де винаймаємо житло.
Усі мої діти ходять до школи та
дитячого садочка. А сьогодні нас зап
росили і вручили гуманітарний набір.
Усі продукти й засоби гігієни нам дуже
необхідні, за що всім добрим людям
велике спасибі.

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО,
«Вісті Балаклійщини», фото автора

Ц

ими днями Благодійний фонд
соціального розвитку Харкі
вської області розпочав реалі
зацію цільової програми адресної до
помоги переселенцям.
Як розповів координатор фонду в
Балаклійському районі Олександр
Кушнір, названа програма здійснюєть
ся за фінансової підтримки міжнарод
ного союзу АКТ Альянс (м. Женева) в
виконанні Угорської Екуменічної служ
би Допомоги та підтримки Благодійно
го фонду соціального розвитку Харкі
вської області. За результатами роботи,
в нашому районі адресно будуть вру
чені вісімдесят гуманітарних пакетів
внутрішньо переміщеним особам.
До складу одного пакета входить
один літр соняшникової олії, чотири
кілограми борошна, три кілограми рису
та 2 — макаронів, цукор — 1 кг, дві
консерви тушкованої свинини, чай.
Організатори також подбали й
про гігієнічний набір для людей, який
складається з 1,6 кг прального порош

НИЗЬКИЙ УКЛІН ЗА НАЙЦІННІШЕ
Закінчення
Марина Руденко. За вагомий особи
стий внесок у розвиток охорони здо
ров’я та високий професіоналізм
Марина Олексіївна відзначена По
чесною грамотою Міністерства охо
рони здоров’я України. Також за ва
гомий особистий внесок у розвиток
галузі охорони здоров’я району, сум
лінну працю та з нагоди професій
ного свята спільною Почесною гра

мотою та Подякою Балаклійської
районної державної адміністрації та
Балаклійської районної ради були
нагороджені кращі представники ме
дичної галузі району.
Багато вітань колегам та слів
щирої вдячності, адресованих кер
івникам району за те, що медичній
галузі приділяється дуже велика
увага, пролунало від Марини Руден
ко та головного лікаря районного

Центру первинної медикосанітар
ної допомоги Людмили Красно
кутської.
Завершилося урочисте зібран
ня великим святковим концертом,
підготовленим творчим колекти
вом районного Будинку культури,
талановитими вихованцями дитя
чої музичної школи та Балаклійсь
кого Центру дитячої і юнацької
творчості.

