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Терпець
урвався
Красноградці 
підтримали 
всеукраїнську 
акцію 
проти підвищення 
тарифів 
на комунальні 
послуги

3 с.

Харчування 
школярів 
по-новому
Мінімум жирів, 
солодощів 
та солі

6 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

Як відгукнеться українське словоЯк відгукнеться українське слово
у наших душаху наших душах

Ð

— ²ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè ïîïîâíåí-
íÿ â ñ³ì’¿. ²ì’ÿ ñâî¿é êðèõ³òö³ îáèðàëè 
ç ÷îëîâ³êîì çàçäàëåã³äü, êîëè ùå íå 
çíàëè íàâ³òü ¿¿ ñòàò³. Õî÷à ìð³ÿëè ïðî 
ä³â÷èíêó, — ðîçïîâ³ëà íîâîñïå÷åíà 
ìàòóñÿ. — Íàáëèæåííÿ ïîëîã³â â³ä÷óëà 
ùå óâå÷åð³, 31 ãðóäíÿ. Çóñòð³ëè ó ñ³ìåé-
íîìó êîë³ Íîâèé ð³ê — ³ âèðóøèëè äî 
ë³êàðí³. Çà ê³ëüêà ãîäèí óæå òðèìàëà 
äîíþ íà ðóêàõ. ² âòîìè â³ä áåçñîííî¿ 
íî÷³ í³áè é íå áóëî. Ïî÷óâàëàñÿ íåéìî-
â³ðíî ùàñëèâîþ.

Äîãëÿäàòè Ïîëþ ìîëîä³é æ³íö³ äîïî-
ìàãàþòü áàáóñ³, òüîò³ é íàâ³òü ïðàáàáó-
ñÿ. Òà ïåðøèì ïîì³÷íèêîì âñå æ çàëè-
øàºòüñÿ ÷îëîâ³ê. Âîíè ðàçîì êóïàþòü 
íåìîâëÿ, ïðîâîäÿòü ð³çí³ ã³ã³ºí³÷í³ ïðî-
öåäóðè. Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, ä³â÷èíêà 
äóæå  ñõîæà íà ñâîãî òàòóñÿ. Ìîæëèâî, 
ç ÷àñîì óïîäîáàº ³ éîãî çàõîïëåííÿ. 
Äìèòðî Íåìèëîñòèâèé çàéìàºòüñÿ ìî-
òîöèêëåòíèì ñïîðòîì. Ó ïàð³ ç³ ñâî¿ì 
áàòüêîì Þð³ºì âîíè áóëè ïðèçåðàìè 

áàãàòüîõ çìàãàíü ó êëàñ³ «ìîòîöèêëè ç 
êîëÿñêàìè». Íà äåÿêèõ òóðí³ðàõ ùå äî 
íàðîäæåííÿ ðàçîì ³ç ìàìîþ é òàòîì 
óæå ïîáóâàëà é Ïîëþøêà. Ìîëîä³ áàòüêè 
íàïåðåä íå çàãàäóþòü. Íèí³ âîíè äàðó-
þòü ñâî¿é êðîâèíî÷ö³ ëþáîâ òà í³æíó 
òóðáîòó. ² äóæå õî÷óòü, ùîá äîíå÷êà 
áóëà ùàñëèâîþ.

Ïåðøå ñ³÷íÿ ó ïîëîãîâîìó â³ää³ëåí-
í³ ÖÐË îçíàìåíóâàëîñÿ íàðîäæåííÿì 
ùå îäíîãî ìàëþêà. Áëèçüêî øîñòî¿ 
âå÷îðà ëåëåêà ïðèí³ñ ñèíî÷êà Ìàðèí³ 
×óáèê ³ç ñåëèùà Ñëîáîæàíñüêå äîíå-
äàâíà Êåãè÷³âñüêîãî, à òåïåð Êðàñ-
íîãðàäñüêîãî ðàéîíó. Äëÿ ïîðîä³ëë³ 
öÿ äèòèíêà ñòàëà ÷åòâåðòîþ. Âäîìà 
¿¿ ÷åêàëè ùå òðîº ñèí³â — Ìàêñèì, 
Âàäèì ³ Äåíèñ. Íàéñòàðøîìó ç íèõ 
ëèøå â³ñ³ì ðîê³â. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
ç Ìàðèíîþ òåëåôîíîì ä³çíàëàñÿ, ùî 
íàéìîëîäøîìó ç áðàò³â ³ì’ÿ âîíè ùå 
íå âèáðàëè. Ìîæëèâî, íàçâóòü õëîï-
÷èêà Â’ÿ÷åñëàâîì.

— Çà ïåðø³ äåñÿòü äí³â öüîãî ðîêó â 
ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ 
íàðîäèëîñÿ âîñüìåðî ìàëþê³â: ï’ÿòü 
ä³â÷àòîê ³ òðè õëîï÷èêè, — ïîâ³äîìèëà 
çàâ³äóâà÷êà àêóøåðñüêî-ã³íåêîëîã³÷íîãî 
â³ää³ëåííÿ ÖÐË ªâãåí³ÿ Áîéêî. — Ñå-
ìåðî ä³òîê ç’ÿâèëèñÿ íà ñâ³ò ïðèðîäí³ì 
ñïîñîáîì ³ ëèøå îäèí ìàëþê çà äî-
ïîìîãîþ êåñàðåâîãî ðîçòèíó. Ìàìè ³ 
íåìîâëÿòà ïî÷óâàþòüñÿ äîáðå.

Ðàéîííà ë³êàðíÿ îáñëóãîâóº íå ëèøå 
æèòåë³â Êðàñíîãðàäùèíè, à é ñóñ³äí³õ 
ðàéîí³â. Çîêðåìà, òîð³ê ó ïîëîãîâîìó 
â³ää³ëåíí³ íàðîäèëèñÿ 340 ä³òåé. 

Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ÷åðåç ïàíäåì³þ 
êîðîíàâ³ðóñó ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè òèì-
÷àñîâî íå ïðîâîäÿòüñÿ. Òîæ æ³íêè ó öåé 
â³äïîâ³äàëüíèé ïåð³îä ïåðåáóâàþòü â 
îòî÷åíí³ ìåäèê³â.

Äëÿ â³äïî÷èíêó ìàòóñü ³ íåìîâëÿò ó 
â³ää³ëåíí³ îáëàäíàí³ îäíîì³ñí³ òà äâî-
ì³ñí³ ïàëàòè. Îêðåìî º ÷îòèðè ñàíâóçëè 
ç äóøåì ³ ãàðÿ÷îþ âîäîþ. 

— Êåð³âíèöòâî ÖÐË çàö³êàâëåíå ó 
ñòâîðåíí³ ñó÷àñíèõ óìîâ äëÿ ïàö³ºíò³â. 
Ðåìîíòóþòüñÿ ïðèì³ùåííÿ, çàêóïîâó-
ºòüñÿ íîâå îáëàäíàííÿ òîùî. Ñåðåä 
îñòàíí³õ ïîçèòèâíèõ çì³í ó ïîëîãîâîìó 
â³ää³ëåíí³ — îáëàøòóâàííÿ ï³ñëÿïîëî-
ãîâî¿ ïàëàòè ï³äâèùåíîãî êîìôîðòó, 
— çàçíà÷èëà ªâãåí³ÿ Áîéêî. — Ðåìîíò 
ó ïðèì³ùåíí³ âæå çàâåðøèâñÿ. Íà ÷åðç³ 
— çàêóï³âëÿ ìåáë³â òà ïîáóòîâî¿ òåõí³-
êè. Íåâäîâç³ ïîðîä³ëëÿì áóäå äîñòóïíà 
ïðîñòîðà ê³ìíàòà ç îêðåìîþ äóøîâîþ 
êàá³íîþ òà ³íøèìè âèãîäàìè. 

²ç ë³êàðêîþ êîðåñïîíäåíòêà ñï³ëêó-
âàëàñÿ ùå 11 ñ³÷íÿ. Íîâèíà ïðî ïåðøèõ 
íîâîíàðîäæåíèõ ä³òîê áóëà äëÿ íàñ 
íàäçâè÷àéíî ïðèºìíîþ. Íàïåâíå, äî 
âèõîäó ãàçåòè ç ö³ºþ ïóáë³êàö³ºþ ñòà-
òèñòèêà çì³íèòüñÿ. Àäæå íåçâàæàþ÷è 
íà êàðàíòèí òà ³íø³ ïðîáëåìè, æèòòÿ 
ïðîäîâæóºòüñÿ.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ
Ôîòî ç àðõ³âó Íåìèëîñòèâèõ

У перший день 
нового року 
на світ 
з’явилася Полінка
Дівчинка народилася у пологовому відділенні Красноградської 
центральної районної лікарні (ЦРЛ). Батьки маленької панянки — 
містяни Світлана та Дмитро Немилостиві. Нині молода мама разом 
із немовлям перебувають удома. Появу донечки у родині 
вважають найкращим святковим подарунком. І дякують 
медикам, які допомогли їхній дитині з’явитися на світ.

5 с.

Після тривалої 
реконструкції
У «посадівській» 
багатоповерхівці 
запрацював 
ліфт


