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«Доступні ліки» «Доступні ліки» 
за електронним за електронним 
рецептомрецептом
Проблеми є, Проблеми є, 
та всі вони тимчасові, та всі вони тимчасові, 
переконані переконані 
співрозмовники співрозмовники 
кореспондентки газетикореспондентки газети

ПеревиконанняПеревиконання
бюджету, бюджету, 
комфорт у місті, комфорт у місті, 
підготовка підготовка 
до вересневих до вересневих 
святсвят
Нотатки з останньої сесії Нотатки з останньої сесії 
міської радиміської ради

Восьмого Восьмого 
вересня вересня 
професійне професійне 
святосвято
відзначають відзначають 
працівники працівники 
нафтової, нафтової, 
газовоїгазової
та нафтопереробноїта нафтопереробної
промисловостіпромисловості

3 с.

5 с.

2 с.

Íà êàëåíäàð³ äðóãå âå-
ðåñíÿ. Óñ³ ñòåæêè öüîãî äíÿ 
âåäóòü äî øêîëè. Ùå á ïàê! 
Ðîçïî÷èíàºòüñÿ íîâèé íà-
â÷àëüíèé ð³ê. Äëÿ ó÷àñò³ â 
óðî÷èñòîñòÿõ îáèðàºìî çà-
êëàä, ùî çà ðåçóëüòàòàìè 
ÇÍÎ-2019 ïîñ³â òðåòº ì³ñöå 
â îáëàñíîìó ðåéòèíãó.

Òðàäèö³éíà ë³í³éêà çáèðàº 
íà ïîäâ³ð’¿ ã³ìíàç³¿ «Ãðàíä» 
ä³òâîðó, ¿õí³õ áàòüê³â, ä³äóñ³â 
³ áàáóñü. Ó÷í³ âæå âñòèãëè 
çàñêó÷àòè çà äðóçÿìè òà 
â÷èòåëÿìè, òîæ çàðàç ðàäî 
ùåáå÷óòü ì³æ ñîáîþ. Ïðèºì-
íî çíîâó îïèíèòèñÿ â ð³äíèõ 
ñò³íàõ. Òåïåð ó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³ çäîáóâàòèìóòü îñâ³òó 
492 ã³ìíàçèñòè, ñåðåä íèõ ³ 
28 âèïóñêíèê³â. Öüîãî ðîêó äî 
øê³ëüíî¿ ðîäèíè âëèâñÿ ï’ÿò-
äåñÿò îäèí ïåðøîêëàñíèê.  

Ï ð è â à á ë þ º  ï î ã ë ÿ ä 
ðîçìà¿ò òÿ íàö³îíàëüíîãî 
âáðàííÿ: âèøèò³ ñóêí³, ñîðî÷-
êè, ñï³äíèö³. Áàãàòî áóêåò³â ³ 
êâ³òêîâèõ êîìïîçèö³é.  

Íà ñâÿòî çàâ³òàëè ïî÷åñí³ 
ãîñò³: ïåðøèé çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Âàëåð³é Êèöþê, êåð³âíèöÿ 
â³ää³ëó îñâ³òè Àíòîí³íà Òóðîâà, 

ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè Êàòåðè-
íà ªí³íà, ãîëîâíà áóõãàëòåðêà 
áóðîâîãî óïðàâë³ííÿ «Óêðáóð-
ãàç» Íàòàë³ÿ Êàâåöüêà. 

Óñ³õ ïðèâ³òàëà ç Äíåì 
çíàíü äèðåêòîðêà ã³ìíàç³¿ 
Ëàðèñà Ïóãà÷îâà.

— Íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ óæå 
ðîçïî÷àâñÿ. Ïîïåðåäó âàñ ÷å-
êàº áàãàòî ö³êàâîãî, — çâåð-
íóëàñÿ âîíà äî ä³òåé. — Óïåâ-
íåíî êðîêóéòå äî ïîñòàâëåíî¿  
ìåòè. Íå çàáóâàéòå ïðî ñâî¿ 
ìð³¿. À áàòüêàì, çâ³ñíî, çè÷ó 
òåðï³ííÿ. Êîëåãàì áàæàþ 

íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ãàðíîãî 
íàñòðîþ, êðåàòèâíîñò³ ó ðî-
áîò³, òâîð÷î¿ íàñíàãè. Óñï³õ³â, 
øê³ëüíà ðîäèíî!

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óðî÷è-
ñòî¿ ÷àñòèíè, â àêòîâ³é çàë³ íà 
ïåðâà÷ê³â ÷åêàëà ðîçâàæàëüíà 
ïðîãðàìà «Ó êðà¿í³ Âñåçíàéîê», 
ÿêó îðãàí³çóâàëè ïðàö³âíèêè 
Ìîëîä³æíîãî öåíòðó. Õëîï÷èêè 
òà ä³â÷àòêà ðàçîì ç ãåðîÿìè 
ìóëüòô³ëüìó «Ô³êñèêè» â³ä-
ãàäóâàëè êîëüîðè, íàçèâàëè 
ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè, ë³òåðè 
àëôàâ³òó òîùî (íà ôîòî).

Íàãàäàºìî, ùî ã³ìíàç³ÿ 
«Ãðàíä» óâ³éøëà äî ïåðøî¿ 
òð³éêè îáëàñíîãî ðåéòèí-
ãó øê³ë çà ðåçóëüòàòàìè 

öüîãîð³÷íîãî çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. 
Íà çàïèòàííÿ, ÿê âäàëîñÿ 
äîñÿãíóòè òàêîãî âèñîêîãî  
ðåçóëüòàòó, Ëàðèñà Îëåê-
ñàíäð³âíà â³äïîâ³ëà: «Ó íàñ 
âèáóäóâàíà ñèñòåìà ðîáîòè. 
Îäíîãî óðîêó çàìàëî, àáè çà-
ñâî¿òè íåîáõ³äíèé ìàòåð³àë. 
Òîìó ó÷í³ â³äâ³äóþòü äîäàòêî-
â³ ôàêóëüòàòèâè ç íàâ÷àëüíèõ 
ïðåäìåò³â. Òàê³ ñïåöêóðñè 
çàáåçïå÷óþòü óñï³øíó çäà÷ó 
ÇÍÎ».

Òîæ íåõàé íîâèé íàâ÷àëü-
íèé ð³ê áóäå ùå êðàùèì òà 
ðåçóëüòàòèâí³øèì.

²ííà ÃÎÐÁÀÍÜ,
Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Розпочався новий 
навчальний рік

Початок цього тижня ознаменувався приємними подія-
ми. Веселий шкільний дзвоник покликав учнів за парти. 
Цьогоріч до першого класу в районі зараховано 
426 хлопчиків та дівчаток.

Заклади освіти району в рейтингу шкіл Харківщини 
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг шкіл Харківської області за підсум-
ками ЗНО 2019 року, оприлюдненими Українським центром оцінювання якості освіти. Загалом 
у рейтинговій таблиці подані дані щодо 360 закладів загальної середньої освіти. Враховано 
загальну кількість складених тестів. Наприклад, ЗЗСО № 1 — 94, а багатопрофільний ліцей — 41. 
Отже, у рейтингу шкіл Харківської області на третьому місці розташувалася гімназія «Гранд» 
(середній бал ЗНО 161,3).
На 17 місці — НВК № 2 (середній бал 152,8), на 23-му — ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. О. І. Копиленка (середній 
бал 150,1), на 24-му — багатопрофільний ліцей (середній бал 151,3), на 49-му — Піщанський 
НВК (середній бал 147,7), на 58-му — НВК № 3 (середній бал 145,5), на 68-му — Наталинський 
НВК (середній бал 144,0), на 221-му — Хрестищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. (середній бал 120,6), 
на 226-му — коледж КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР (середній бал 
117,2), на 263-му — Петрівський НВК (середній бал 111,1), на 272-му — аграрно-технічний коледж 
ім. Ф. Я. Тимошенка  (середній бал 108,1), на 307-му — Добренський НВК (середній бал 96,9), 
на 329-му — медичний коледж (середній бал 78,2), на 350-му — професійний ліцей (середній 
бал 53,5).

ДО ТЕМИ

Аграрії збирають 
пізні культури
Íà äðóãå âåðåñíÿ ñîíÿøíèê 
îáìîëî÷åíî íà 20% íàÿâíèõ 
ïëîù, ñîþ — íà á³ëüø³é ÷àñòèí³, 
ãðå÷êó íà 79 â³äñîòêàõ, 
— ³íôîðìóº óïðàâë³ííÿ 
àãðîïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Çîêðåìà, ñîíÿøíèê êîñÿòü ÏÀÎÏ 
«Ïðîì³íü», ÒÎÂ «Íàä³ÿ», ÒÎÂ «Ðàíîê», 
ÒÎÂ «ÀÔ «Ï³ñ÷àíñüêà» ³ ÏÀÎÏ «Çîðÿ». 
Äî òîãî æ çîðÿíö³ ìàéæå çàâåðøèëè 
çá³ð ö³º¿ îë³éíî¿ êóëüòóðè, à òàêîæ 
ïîâí³ñòþ ç³áðàëè ñîþ.

Êðóï’ÿí³ êóëüòóðè çàéìàþòü ó ðà-
éîí³ ëèøå 74 ãåêòàðè. Ç íèõ 70 ãà 
— ãðå÷êà, ÿêó öüîãîð³÷ âèðîùóâàâ 
«Ïðîì³íü», àãðîô³ðìà «Ï³ñ÷àíñüêà» òà 
ÄÏ ÄÃ «Êðàñíîãðàäñüêå». Ùå ÷îòèðè 
ãåêòàðè — ïðîñî, ùî êóëüòèâóâàëè 
íà ëàíàõ ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñâà 
«Àëåêñ +», ðîçòàøîâàíîãî íà òåðèòîð³¿ 
Õðåñòèùåíñüêî¿ ñ³ëüðàäè. Îòæå, ïðîñî 
âæå â êîìîðàõ. Ãðå÷êà — íà ÷åðç³.

Íàñòóïíîãî òèæíÿ ðîçïî÷íåòüñÿ 
êîñîâèöÿ êóêóðóäçè. Ïîïåðåäó — çáè-
ðàííÿ öóêðèñòèõ ³ ï³äãîòîâêà ́ ðóíòó ï³ä 
ìàéáóòí³é óðîæàé.


