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ПЕРЕДПЛАТА РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

Індивідуальне Індивідуальне 
опалення: опалення: 
хотіти хотіти 
не значить не значить 
отриматиотримати
Ухвалили новий закон, Ухвалили новий закон, 
а порядок залишили а порядок залишили 
без змінбез змін

«Венера перед«Венера перед
дзеркалом: дзеркалом: 
прем’єра»прем’єра»
Народний аматорський Народний аматорський 
театр «Арт-Є» театр «Арт-Є» 
порадував цікавою порадував цікавою 
постановкоюпостановкою

Українську Українську 
готують готують 
до ремонтудо ремонту

3 с.

5 с.

2 с.

_____ Головна подія _____

ГАЗЕТІ

РОКІВ
100

Допоможемо!
Æèòåë³ ðàéîíó óæå â³äãóêóâàëèñÿ 

íà ïðîõàííÿ ð³äíèõ Àíäð³ÿ Ðîññîõè 
äîïîìîãòè êîøòàìè íà ë³êóâàííÿ 
õëîï÷èêà. Àëå ñåðéîçíà õâîðîáà íå 
â³äñòóïàº. Ó ìàëþêà âðîäæåí³ ïàòîëîã³¿ 
öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ òà ñå÷îâèä³ëüíî¿ 
ñèñòåì, âàäà ñåðöÿ. Òàêîæ ìåäèêè 
ä³àãíîñòóâàëè â Àíäð³éêà îíêîëîã³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ — ãîñòðèé ë³ìôîáëàñò-
íèé ëåéêîç. Â³í ïðîõîäèòü ùå îäèí 
êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿.

ßêùî ó âàñ º ìîæëèâ³ñòü ï³äòðè-
ìàòè ðîäèíó ô³íàíñîâî òà äîïîìîãòè 
ìàëåíüêîìó çåìëÿêîâ³ ó áîðîòüá³ ç 
íåäóãîþ, çðîá³òü öå. Äàéòå Àíäð³éêîâ³ 
øàíñ íà æèòòÿ.

Íîìåð êàðòè ÏðèâàòÁàíêó
äëÿ ïåðåðàõóíêó êîøò³â — 

5168 7427 1856 8359
Îäåðæóâà÷ — 

Ðîññîõà Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷ 
(ä³äóñü Àíäð³ÿ Ðîññîõè)

Òåëåôîí âçàºìîä³¿ 
ç ð³äíèìè õëîï÷èêà — 

095-678-42-17 
(Â³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷)

Öå â³äáóëîñÿ 20 òðàâíÿ ó Êèºâ³, 
ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî çàñ³äàííÿ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè. 
Êëÿòâó â³í ïðîãîëîñèâ, ïîêëàâøè 
ðóêó íà Êîíñòèòóö³þ Óêðà¿íè 
òà Ïåðåñîïíèöüêå ªâàíãåë³º.

«ß, Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé, âîëåþ íàðîäó 
îáðàíèé Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè, çàñòóïàþ÷è íà 
öåé âèñîêèé ïîñò, óðî÷èñòî ïðèñÿãàþ íà â³ðí³ñòü 
Óêðà¿í³. Çîáîâ’ÿçóþñü óñ³ìà ñâî¿ìè ñïðàâàìè 
áîðîíèòè ñóâåðåí³òåò ³ íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, 
äáàòè ïðî áëàãî Â³ò÷èçíè ³ äîáðîáóò óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó, îáñòîþâàòè ïðàâà ³ ñâîáîäè ãðîìàäÿí, 
äîäåðæóâàòèñÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ çàêîí³â 
Óêðà¿íè, âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè â ³íòåðåñàõ 
óñ³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ï³äíîñèòè àâòîðèòåò Óêðà¿íè 
ó ñâ³ò³», — ñêàçàâ íîâîîáðàíèé ãëàâà äåðæàâè.

Ïðåçèäåíòñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ éîìó âðó÷èëà 
ãîëîâà Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ Òåòÿíà Ñë³-
ïà÷óê. Òàêîæ â³í îòðèìàâ ñèìâîëè ïðåçèäåíò-
ñüêî¿ âëàäè — øòàíäàðò, çíàê, ãåðáîâó ïå÷àòêó 
òà áóëàâó.

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé çàÿâèâ, ùî ïðèïèíåííÿ 
âîãíþ íà cõîä³ êðà¿íè òà ïîâåðíåííÿ óêðà¿íñüêèõ 
Êðèìó é Äîíáàñó º ãîëîâíèìè ïð³îðèòåòàìè äëÿ éîãî 
êîìàíäè. Ïðî öå â³í ñêàçàâ ó ñâî¿é ³íàâãóðàö³éí³é 
ïðîìîâ³ ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîãî çàñ³äàííÿ ïàðëàìåíòó.

«Íàøå íàéïåðøå çàâäàííÿ — ïðèïèíåííÿ âîã-
íþ íà Äîíáàñ³. Ìîæó çàïåâíèòè: çàäëÿ òîãî, ùîá 
íàø³ ãåðî¿ á³ëüøå íå ãèíóëè, ÿ ãîòîâèé íà âñå. ² ÿ 
òî÷íî íå áîþñü óõâàëþâàòè ñêëàäí³ ð³øåííÿ. ß áåç 
âàãàíü ãîòîâèé âòðàòèòè ñâîþ ïîñàäó, ùîá ò³ëüêè 
íàñòàâ ìèð. Àëå íå âòðà÷àþ÷è íàø³ òåðèòîð³¿», — 
çàÿâèâ Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé.

Òàêîæ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îãîëîñèâ ïðî ðîç-
ïóñê Âåðõîâíî¿ Ðàäè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ. Â³í çà-
êëèêàâ íàðîäíèõ îáðàíö³â ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â, 
ÿê³ çàëèøèëèñÿ äî äî÷àñíèõ âèáîð³â, óõâàëèòè 
çàêîíè ïðî ñêàñóâàííÿ äåïóòàòñüêî¿ íåäîòîðêàí-
íîñò³, êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííå 
çáàãà÷åííÿ òà âèáîð÷èé êîäåêñ, ïåðåäáà÷èâøè 
â³äêðèò³ ñïèñêè. 

Äî ðå÷³, â³í çàïðîïîíóâàâ ÷èíîâíèêàì íå â³øà-
òè ó êàá³íåòàõ éîãî ïîðòðåòè, à íàòîì³ñòü ðîçì³-
ñòèòè òàì ôîòîãðàô³¿ ñâî¿õ ä³òåé ³, óõâàëþþ÷è òå 
÷è ³íøå ð³øåííÿ, äèâèòèñÿ ¿ì â î÷³.

Öüîãî äíÿ Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé çóñòð³âñÿ 
ç ãîëîâàìè ³íîçåìíèõ äåëåãàö³é ³ ïîñëàìè ³íî-
çåìíèõ äåðæàâ. «Â³ä÷óâàþ âäÿ÷í³ñòü çà òå, ùî 
âè â äóæå êîðîòêèé òåðì³í çìîãëè ïðè¿õàòè äî 
íàñ. Äÿêóþ ì³æíàðîäíèì ïàðòíåðàì çà äîïîìîãó 
ó ïðîâåäåíí³ ÷åñíèõ âèáîð³â. Ðàçîì ìè äîâåëè, 
ùî Óêðà¿íà — äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà. Äÿêóþ çà 
äîïîìîãó â áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, åêîíîì³÷íèìè 
ïðîáëåìàìè òà ãîëîâíå — â áîðîòüá³ ç ðîñ³éñüêîþ 
àãðåñ³ºþ», — çàçíà÷èâ ãëàâà äåðæàâè.

Çà ìàòåð³àëàìè president.gov.ua

Володимир  Зеленський 
склав присягу 
Президента України

Лариса, студентка:
— Президент закликав усіх україн-

ців, які мешкають за межами держави, 
приїжджати на свою історичну Бать-
ківщину і допомагати її розбудовува-
ти. Це, звичайно, добре. Але потріб-
но, щоб належні умови для реалізації 
своїх планів мали і ті громадяни, що 
живуть в Україні. Я незабаром закінчу 
коледж. Уже кілька місяців шукаю ро-
боту за фахом, але марно. Хотілося, 
щоб у країні збільшилася кількість 
нових робочих місць.
Надія Іванівна, пенсіонерка:

— Мені подобається, що пер-
шочерговим завданням Володимир 
Зеленський визначив закінчення війни. 
Бо саме про це мріють і мільйони 
україн ців. Тому я б побажала керівни-
кові держави якнайшвидше повернути 
в країну мир.
Юрій Ситник, робітник:

— Оперативно сформувати діє-
ву владу в Україні. Бо проголошено 
розпуск парламенту, про відставку 

заявили прем’єр, голова СБУ, міністр 
оборони… А на сході країни тривають 
бойові дії. Така розбалансованість 
влади напружує. 
Олексій, безробітний:

— Президент уже почав вико-
нувати свої передвиборні обіцянки. 
Зокрема, оголосив про розпуск парла-
менту. Хотілося, щоб він не зволікав 
й з іншими рішеннями. Адже народ 
за п’ять років утомився чекати від 
влади дієвих кроків.
Микола, приватний підприємець:

— У мене кілька побажань. На-
самперед не піддаватися впливу 
олігархів. Дистанціюватися від тих 
сумнівних особистостей, які вже 
починають з’являтися біля нього. Не 
відмовлятися від європейського вибо-
ру, бо це — нові стандарти життя й 
можливості. Забути про «любих дру-
зів». Адже саме вони значною мірою 
винні в тому, що своїх посад позбулися 
його попередники.

Підготувала Надія ЛЯХОВА

«А щоб ви побажали новому главі держави?»
Ïðî öå íàø³ êîðåñïîíäåíòè çàïèòàëè êðàñíîãðàäö³â.


