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Хто йде по Хто йде по 
мажоритарці?мажоритарці?
На виборах до На виборах до 
Верховної Ради України Верховної Ради України 
по нашому округу по нашому округу 
Центральна виборча Центральна виборча 
комісія зареєструвала комісія зареєструвала 
11 кандидатів11 кандидатів

Ремонт Ремонт 
каналізаційної каналізаційної 
мережі крізь мережі крізь 
Берестову: Берестову: 
новий етапновий етап
Кореспондентка Кореспондентка 
видання побувала на видання побувала на 
місці проведення робітмісці проведення робіт

День молоді: День молоді: 
гарних вражень гарних вражень 
вистачить вистачить 
надовгонадовго

Життєві історіїЖиттєві історії
Навіть дрібниці бувать Навіть дрібниці бувать 
важливими, а любов — важливими, а любов — 
це те, що ніколи це те, що ніколи 
не купиш за грошіне купиш за гроші

Хомутовська Хомутовська 
траса приймала траса приймала 
мотокросмотокрос
Серед переможців Серед переможців 
змагань — і наші змагань — і наші 
землякиземляки

2 с.

4 с.

5 с.

6 с.

12 с.

ГАЗЕТІГАЗЕТІ

100100100100
0.*S"0.*S"0.*S"0.*S"

ПЕРЕДПЛАТА РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

Óðî÷èñòå ç³áðàííÿ â³äêðè-
ëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó îñâ³òè 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíòîí³-
íà Òóðîâà. Ìîëîäü â³íøóâàëè 
ãîëîâà ÐÄÀ ªâãåí Òðåòÿêîâ, 
ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè Âîëî-
äèìèð Ïòèøíèê òà ì³ñüêèé 
ãîëîâà Âîëîäèìèð Ìàêñèì. 
Äî þíàê³â ³ ä³â÷àò çâåðíóëè-
ñÿ Íàòàëèíñüêèé ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà Â³îëåòà Áîðîâñüêà 
³ ïîì³÷íèê íàðîäíîãî äåïó-
òàòà Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ Ã³ðø-
ôåëüäà Í³íà Ìóñàòîâà. Áóòè 
ìóäðèìè ³ äàðóâàòè ³íøèì 
ðàä³ñòü ïîáàæàâ â÷îðàøí³ì 

øêîëÿðàì íàñòîÿòåëü Ñâÿ-
òî-Áëàãîâ³ùåíñüêîãî õðàìó 
ïðîòî³ºðåé Ìèêîëàé. 

Îñîáëèâà óâàãà òîãî âå-
÷îðà áóëà ïðèêóòà äî âèïóñê-
íèê³â, ÿê³ çà îñîáëèâ³ óñï³õè 
â íàâ÷àíí³ îòðèìàëè çîëîò³ 
òà ñð³áí³ ìåäàë³. Öüîãîð³÷ ¿õ 
äâàíàäöÿòü. Öå ïðåäñòàâíèê 
Ï³ùàíñüêîãî íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíîãî êîìïëåêñó, äâà âè-
õîâàíö³ Íàòàëèíñüêîãî ÍÂÊ, 
à òàêîæ ó÷í³ ì³ñüêèõ øê³ë. 

Îòîæ çîëîòèìè ìåäàëÿìè 
íàãîðîäæåíî: Îëåãà Ëÿïîòó 
òà Êñåí³þ Òèùåíêî (ÇÇÑÎ 

²-²²² ñò. ¹ 1 ³ì. Î. ². Êîïè-
ëåíêà), Âàëåð³þ Äìèòðîâó 
(ÍÂÊ ¹ 3), Àíäð³ÿ Ìîâ÷àíà 
(áàãàòîïðîô³ëüíèé ë³öåé), 
Îëåêñàíäðà ×îðíîáðèâêó 
(ã³ìíàç³ÿ «Ãðàíä»), Îëåãà Êî-
ìåíäàíòà (Ï³ùàíñüêèé ÍÂÊ) 
³ Àíàñòàñ³þ Ãàëåé (Íàòàëèí-
ñüêèé ÍÂÊ). Ñð³áíèìè íàãî-
ðîäàìè â³äçíà÷èëè Äàíè³ëà 
Ïóãà÷îâà òà Êñåí³þ Áåéíèê 
(ã³ìãàç³ÿ «Ãðàíä»), Êàðèíó 
Ãàá ä³íîâó (Íàòàëèíñüêèé 
ÍÂÊ). Òàêîæ ñð³áíó ìåäàëü 
çäîáóâ Äìèòðî Ñóòóðìåíêî 
ç ã³ìíàç³¿ «Ãðàíä», ÿêèé íà-

â÷àâñÿ åêñòåðíîì. Õî÷à éîãî 
íå áóëî íà öåðåìîí³¿ íàãî-
ðîäæåííÿ, â³äçíàêó þíàêîâ³ 
âðó÷àòü îñîáèñòî.

Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â, 
ÿê³ ìàþòü âàãîì³ çäîáóòêè ó 
íàâ÷àíí³ ç³çíàëèñÿ êîðåñïîí-
äåíòö³ ãàçåòè, ùî ïðàãíóòü 
ïîâ’ÿçàòè ñâîº ìàéáóòíº ç³ 
ñâ³òîì ³íôîðìàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é. Íåîáõ³äíèé ôàõ 
íàáóâàòèìóòü ó çàêëàäàõ 
âèùî¿ îñâ³òè Õàðêîâà — Íà-
ö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ ðà-
ä³îåëåêòðîíèêè òà Íàö³îíàëü-
íîìó òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ 
«Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé 
³íñòèòóò». Ñåðåä öüîãîð³÷íèõ 
âèïóñêíèê³â º òàêîæ ìàéáóòí³ 
ô³íàíñèñòè, çíàâö³ ³íîçåìíèõ 
ìîâ, ôàðìàöåâòè, êðèì³íà-
ë³ñòè, à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè 
³íøèõ ïðîôåñ³é.

Ïðîäîâæåííÿ íà 10 ñ.

Зустрічай нас, 
доросле життя!
Красиві та щасливі випускники, море посмішок, квітів і щирих побажань...
Äâàäöÿòü ñüîìîãî ÷åðâíÿ âåëèêèé ïðîùàëüíèé áàë ç³áðàâ 
íà Öåíòðàëüí³é ïëîù³ Êðàñíîãðàäà âèïóñêíèê³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ðàéîíó.
Ðàä³ñíà ïîä³ÿ îá’ºäíàëà ð³äíèõ, çíàéîìèõ, äðóç³â ³ ïåäàãîã³â 
âèíóâàòö³â çàõîäó, à òàêîæ áàãàòüîõ ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Òðàäèö³éíî 
þíàê³â ³ ä³â÷àò, ùî âèðóøàþòü ó äîðîñëå æèòòÿ, â³òàëè ïî÷åñí³ ãîñò³.


