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НОВОСТИ У НАС

«на энтузиазме» В селе Петровское Волчанского
района дом культуры – настоящий центр сельской жизни, где находят себе занятие
по душе и дети, и взрослые. Хотя совсем недавно этого
не было и в помине...

В

сего год назад это симпатичное двухэтажное здание
в Петровском было старым
брошенным общежитием. Делать в селе было нечего, рассказывают местные жители:
выйдешь из дому, на лавочке посидишь – да и назад пойдешь.
Идея принадлежала галве
Старо-Салтовского сельсовета
Прасковье Задорожной. Именно благодаря ей это помещение
теперь служит возрождению
культуры на селе. Петровцы
благодарят и директора ДК Ольгу Мазницу, и всех остальных,
кто работает здесь практически
на голом энтузиазме. Это художественный руководитель Ва-

Три четверти украинцев
готовы принять участие
в выборах

лерий Мелешко, библиотекарь
Наталья Курочка, техсотрудник
Оксана Базовая. Говорят, если
бы не эти люди – ничего бы тут
не было. А директор уверена:
дом культуры открылся благодаря самим жителям Петровского.
Как рассказывает Ольга Мазница, здание выделил Старо-

Чемпионы – не цветы:
вырастут и без воды

Салтовский сельсовет. Ремонт
делали сами односельчане. Они
же по крупицам собирали оборудование, технику, деньги для
своего «очага культуры». За помощью в приобретении техники
обратились в благотворительный фонд Степана Гавриша «Берег надежды». И получили в подарок принтер, ксерокс, сканер
и фотоаппарат. Сегодня здесь
существуют секции фитнесса,
настольного тенниса, восточных
единоборств – кобудо и кэмподзюцу. Работает библиотека в 10
тысяч единиц(!) и вокальный ан-

Шановний Степане Богдановичу!
Ми пам’ятаємо ваші добрі справи
для селища Печеніги: проведення газової
труби, допомога у будівництві школи,
комп’ютерні класи, допомога ветеранам,
сиротам, інвалідам, обдарованим дітям,
та багато іншого! Нещодавно ми знову
звертались до вас за допомогою, на проект «Чисте джерело», щоб ви допомогли
відремонтувати наш колодязь у селищі
Печеніги, по вулиці Зінченка. Дякуємо вам:
навіть без публікації в газеті, колодязь нам
уже зробили! Тепер звертаємось до вас,
щоб довести вже до кінця добру справу благоустрою. До мешканців вулиці Зінченка
приєдналися ще десятки мешканців вулиць
Шевченка, Горького, Жовтневої. Ми живемо далеко від центру, аж біля Печенізького
водосховища. Тому не маємо можливості
відвідувати там дитячі та спортивні май-

самбль «Серпанок». И работают
так, что есть чем похвастаться
даже перед райцентрами! С чемпионата мира по кэмпо-каратэ
и кобудо, который проходил в
Харькове 1-2 мая, юные петровцы привезли целых три титула
чемпионов мира!
Казалось бы, теперь внимание
и поддержка властей Петровскому обеспечены. Но пока здесь
этого почему-то не ощущают…
К годовщине своего открытия
(2 сентября) сотрудники дома
культуры мечтают не о последних технических новшествах

Парк «Околиця»
в Печенігах
данчики. Батьки з дітьми, люди похилого
віку вільний час проводять у парку «Околиця». Власними силами підтримуємо там порядок: косимо траву, білимо дерева, проводимо свята. Влаштували дітям пісочницю,
лавочки. Кілька разів зверталися до голови
райадміністрації Гусарова О. С., голови
райради Дацуна О. В., щоб поставити хоча
б гойдалки дітям. Звісно, перед кожними
виборами вони обіцяли допомогти – та
після одразу ж забували про обіцяне. Ми ж
просили не такий великий майданчик, який
мають діти та молодь з центру Печеніг. Виходить, наші діти, молодь, похилі люди не
заслуговують на відпочинок? А як же ло-

и не о евроремонтах. Они мечтают решить проблему, общую
для всего села. В Петровском
теперь есть чемпионы мира –
но нет воды! Требуется ремонт
водонапорной башни, закупка
сантехники и глубинных насосов. Все это стоит дорого. Но
для школы на 39 учеников и
дома культуры, который посещает около 60 детей, пережить
зимний сезон без водоснабжения – немыслимо. Как и раньше
жители, Петровского надеются
на помощь добрых людей.
Ирина Арнаутова

зунги «все найкрачто пишут...
ще – дітям!»? Тому
звертаємось
до
вас як до ділової,
чесної до себе і
до інших людини,
відповідальної за своє слово: чи можете
підтримати і допомогти в облаштуванні дитячого та спортивного майданчику в парку
«Околиця»? Заздалегідь щиро вам дякуємо
і бажаємо перемоги на виборах! Чекаємо
вас у нашому окрузі!
Підписалися: загалом 31 особа.
От редакции

Благоустрій парку «Околиця» включено в
план роботи благодійного фонду Степана Гавриша «Берег надії» на липень 2012 р. Про подальший перебіг подій ми повідомимо в газеті
«Советник».

Готовность принять участие в выборах высказали 74% украинцев (38% –
«обязательно», 36% – «скорее всего»).
Таковы на сегодня результаты социологических исследований. Только 3%
опрошенных верят, что выборы будут
честными и демократичными, еще 12%
считают, что выборы будут таковыми
«в основном». По мнению 27% респондентов, выборы в основном не будут
честными и демократичными, еще 27%
считают, что выборы таковыми не будут
совсем. При этом еще 15% опрошенных
еще не определились с выбором партии, за которую будут голосовать. Много «неопределившихся» среди имеющих
высшее образование, среди молодежи.
Около 30% из них сообщили, что будут
знакомиться с материалами в прессе,
чтобы сделать свой выбор. Как отмечают эксперты, практически страна вернулась к ситуации 1998 г., когда люди
потеряли веру в политиков и политику
в целом.
Источник: STATUS QUO

Бывшие военные
отказываются
от офицерских пенсий
Многие военные пенсионеры уже
подсчитали, что им выгоднее получать
выплаты на общих основаниях. Пенсионная реформа вступила в силу в
октябре прошлого года. Принимая ее,
власти обещали военным пенсионерам
многочисленные надбавки. Однако,
просчитав конкретные цифры, многие
военные пенсионеры видят: теперь их
гражданская пенсия будет выше раза
в полтора. Экономисты подтверждают, что военным стало действительно
выгоднее получать общую трудовую
пенсию. И добавляют: пенсионное обеспечение не полностью отвечает реальным рыночным условиям государства.
В Пенсионном фонде поясняют, что
пенсия военным начисляется с учетом
звания, должности, гласности, секретности, особых условий. Проводить расчеты по ныне действующим правилам
очень сложно, поскольку это зависит
даже от времени выхода на пенсию:
уйти на пенсию выгодней сегодня, чем,
например, 10 лет назад. В итоге гражданские пенсии фактически оказываются больше. И люди могут вовсе отказаться от военных пенсий и оформить
гражданские. Количество «отказников»
в последнее время растет.
Источник: objectiv.tv

Ювілей Валентини
Крохмаль

Юридическая консультация До нашої «Юридичної консультації» звернулася мешкан-

ка Чугуївського району, яка другий рік поспіль не може
оформити собі почесне звання матері-героїні. Звертаючись вже вдруге до сільради, жінка не може
перетнути бюрократичних перешкод. Питання для вас роз’яснює Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор Національної юридичної академії України ім. Ярослава
Мудрого, академік Національної Академії правових наук України СТЕПАН ГАВРИШ.

Щодо порядку присвоєння почесного
звання України «Мати-героїня»
– Почесне звання України
«Мати-героїня» відноситься до
державних нагород, які є вищою
формою відзначення громадян за
видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної
сфери, захисті Вітчизни, охороні
конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та
громадській діяльності, за інші
заслуги перед Україною. Нагородження почесним званням України «Мати-героїня» провадиться
указом Президента України. Це
почесне звання присвоюється
жінкам, які народили та виховали
до 8-річного віку п’ятьох і більше
дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання
дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей,

формування високих духовних і
моральних якостей. Отже, жінка,
для присвоєння почесного звання,
має відповідати цим зазначеним
критеріям. У випадку присвоєння
почесного звання України «Матигероїня» жінці виплачується одноразова винагорода.
Порядок присвоєння почесного
звання визначено законодавством
наступним чином: по-перше, подання про присвоєння почесного
звання вносяться Президентові
України Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, Конституційним Судом
України, Верховним Судом України, Вищим арбітражним судом
України, Генеральною прокуратурою України, Верховною
Радою Автономної Республіки
Крим, Радою міністрів Автоном-

ної Республіки Крим, обласними,
Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями, а також Комісією державних нагород та геральдики
при Президентові України, творчими спілками, об’єднаннями
громадян. По-друге, висунення
кандидатур до присвоєння почесних звань здійснюється гласно за
місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у
трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та
господарювання. Таким чином,
у разі, якщо жінка відповідає
критеріям присвоєння почесного
звання, вона може звернутися до
трудового коллективу, де працює,
з заявою про розгляд та прийняття трудовим колективом рішення
про направлення до органів місцевого самоврядування відповід-

ного клопотання про присвоєння
почесного звання. Якщо жінка не
працює, законодавством не заборонено звернення безпосередньо
до органів місцевого самоврядування з клопотанням: розглянути
питання про направлення клопотання до Президента України про
присвоєння почесного звання.
Органи місцевого самоврядування мають розглянути питання у
встановлений законом термін 30
днів і надати письмову відповідь.
Письмова відповідь має бути як
у разі прийняття клопотання,
так і у разі відмови. Відмова має
бути пояснена. Наполягайте на її
отриманні! Якщо ж вам не надають жодної відповіді у 30-денний
термін, ви можете, за допомоги
юриста, звернутися до прокуратури.
З повагою, ваш Степан Гавриш

В Чугуєві 19 червня свій 65-річний
ювілей відсвяткувала місцева зірка сцени – Валентина Микитична Крохмаль.
Вона – солістка народного хору ПУВКХ
«Донець», солістка чугуївського хору
ветеранів «Пам’ять», переможниця численних всеукраїнських та регіональних
конкурсів народної та естрадної пісні.
Тому свій ювілей відзначила творчим вечором і концертом. Зі святом
ювілярку вітала вся місцева громада.
Представники благодійного фонду «Берег надії» зачитали вітальну адресу від
президента фонду Степана Гавриша. В
тексті сказано: «Шановна Валентино
Микитично! Від усього серця вітаю Вас
з цим радісним святом ювілею! Ваша
творчість, Ваша добра вдача, відомі
всій Чугуївщині та поза її межами,
створили Вам славу істинної артистки
за покликанням. Бажаю Вам провести
ще багато щасливих років з піснею, з
радістю, з любов’ю та натхненням. Хай
Ваші близькі будуть здорові, а оселя
Ваша буде, мов повна чаша. Хай зірка
Вашого таланту сяє для всіх!»
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ЯК ПРАЦЮВАЛИ
м. ЧУГУЇВ

Кошти державного бюджету та позабюджетні
вкладення – 13 млн. 441 тис. грн.
Діяльність благодійного фонду Степана Гавриша «Берег надії» –
130 тис. грн.
Кількість звернень – 2746.
Кількість вирішених питань – 2532.
Матеріальна допомога (загалом) — 56 тис.грн.
Юридична допомога (загалом) – 67 справ.
Промисловість:
Степан Гавриш був головним ініціатором перспективних проектів відновлення і нарощення потужнос-

тей підприємств Чугуєва. Проекти були захищені
С. Гавришем у Кабінеті Міністрів і отримали державну підтримку. Ефективність незаперечна: Чугуїв в
цей проміжок часу був прикладом економічного прогресу на Харківщині.
Відродження ТЕЦ-2: станція запрацювала з плановою потужністю. Собівартість тепла скоротилася
вдвічі. Збережено до 200 робочих місць.
Погашено заборгованості ВАТ «Чугуївський завод
паливної апаратури».
Житлово-комунальне господарство:
Буріння та будівництво водопостачальних свердловин у м. Чугуїв.
Сприяння у фінансуванні робіт по вводу в експлуатацію 30% потужності водозабору.
Сприяння у вексельному погашенні заборгованості
за роботу ліфтів (38000 грн.).
Профінансовано проект відведення ґрунтових вод
по вул. Добролюбова та вул. Петровського.
Газифікація:
Газові магістралі було збудовано з тим розрахунком,
щоб мешканці отримали газ із місцевих родовищ
Харківщини. Вартість такого газу – 50-60 доларів за
тисячу кубометрів, що в 10 разів менше, ніж ціна російського газу.
36438 мешканців Чугуєва в цей період отримали
можливість користуватися скрапленим газом. За це
вони неодноразово висловлювали подяку Степану
Гавришу.
Газифіковано будинки по вул. Горішного
(60 тис.грн.).
Проведено газопровід по вул. Мічуріна
(600 тис. грн.).

Освіта:
У 3 школах міста встановлено комп’ютерні класи.
Котельні шкіл перейшли на більш економне та ефективне газове опалення – завдяки газифікації, проведеної за сприяння народного депутата України С.
Гавриша.
Постійна підтримка юнацького футбольного клубу Чугуєва. Міська юнацька команда по баскетболу
«Берег надії» стала однією з найкращих в Україні.
Охорона здоров’я:
Чугуївську центральну районну лікарню забезпечено
автомобілем з реанімаційним обладнанням.
Встановлено обладнання сучасного радіозв’язку
для всього парку “швидкої допомоги”.
Медичний апарат для проведення хірургічних операцій без скальпеля.
Оновлено дитячий стоматологічний кабінет.
Капітальне будівництво Чугуївської центральної районної лікарні.
Завершення будівництва і обладнання новітнім
устаткуванням пологового відділення Чугуївської
центральної районної лікарні.
Соціальна сфера:
Погашено боргів по зарплаті працівникам ліквідованої автобази БАМ.
Надано 5 квартир для військовослужбовців (м/р
“Авіатор”).
Надано квартири для «чорнобильців».
Лікування інвалідів ВВВ – безкоштовне проведення
операцій на очах.
Підписка на періодичні видання для ветеранів та
малозабезпечених.

ЧУГУЇВСЬКИЙ РАЙОН
Кошти залучені з державного бюджету та позабюджетні вкладення – 35 млн. грн.
Діяльність благодійного фонду «Берег надії» (загалом) – 160 тис. грн.
Кількість звернень громадян – 14560.
Кількість вирішених питань – 13702.
Матеріальна допомога надана – 6341 особі.
Юридична допомога надана – 639 особам.
ЕКОНОМІКА ТА ЖКГ:

Відродження ТЕЦ-2 (с. Есхар). У 1999 р. прийнято рішення уряду про закриття теплоцентралі. Степаном
Гавришем була ініційована підтримка працівників
станції, завдяки чому рішення про ліквідацію ТЕЦ-2
було скасовано, роботу станції відновлено. Збережено близько 200 робочих місць і взагалі с. Есхар.
Собівартість тепла скоротилася вдвічі.
Для покращення водопостачання було ініційовано
буріння свердловин чугуївським «Водоканалом» та
виділено для цього кошти.
Вирішення проблеми фінансування вводу в експлуатацію 30% потужностей водозабору.
ГАЗИФІКАЦІЯ:

25 222 мешканців району отримали можливість користуватись газом.
Газифіковано населені пункти: Велика Бабка,
Кам’яна Яруга (1 млн. 125 тис. грн.), Коробочкине,
Волохів Яр (550 тис. грн.), Малинівка, Тернова (1
млн. 450 тис. грн.), Мосьпанове, Михайлівка, Миколаївка, Введенка, Пушкарне, Лебяже, Залізничне,
Базаліївка (2 млн. 133 тис. грн.), Зарожне.
Профінансовано проектні роботи і частково закуплено труби для газифікації с. Світанок.
АГРАРНИЙ СЕКТОР:

Агрокомбінат «Слобожанський» став єдиним із 5
агрокомплексів-гігантів в Україні, який вистояв у ті
часи і набув перспективи розвитку. Завдяки Степану
Гавришу були прийняті рішення Кабміну щодо збереження агрокомбінату, списання боргів, виділення

зерна з держрезерву, вжито заходів екологічної безпеки.
Пільгове кредитування сільгосптоваровиробників
Чугуївщини в 1998–2000 рр. майже на 400 тис. грн.
забезпечило їх пальним та запчастинами.
Район 8 років поспіль посідав 1 місце в області за обсягом сільгоспвиробництва.
За сприяння Степана Гавриша сільгоспвиробникам
району було надано:
- безвідсоткове кредитування;
- у 1998–2000 рр. – постачання зернофуражу з держрезерву;
- в 2,5 рази дешевший газ (завдяки домовленості з
НАК «Нафтогаз Україна»);
- списано до 10 млн. грн. боргів.
ОСВІТА:

Школи району перейшли на газове опалення завдяки проведеній Степаном Гавришем газифікації сіл.
У 10 школах, що охоплюють більше 17 населених
пунктів, встановлено комп’ютерні класи: 13-16
комп’ютерів, принтери та комплектуючі (с. Велика
Бабка, Введенка, Волохов Яр, Гракове, Есхар, Зарожне, Іванівка, Кам’яна Яруга, Коробочкіно, Кочеток, Малинівка, Мосьпанове, Новопокровка, Стара Покровка, Стара Гнилиця, Тернова, Юрченкове
тощо).
Підтримка спортивних закладів: юнацького футбольного клубу та команди з баскетболу «Берег надії» (м.
Чугуїв), яка стала однією з найкращих в Україні.
Залучено кошти на реставрацію архітектурної
пам’ятки – корпусу школи в с. Коробочкіно (збудованої 1816 р.).
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

Проведено капітальне будівництво Чугуївської центральної районної лікарні.
Завершено будівництво її пологового відділення,
обладнано новітнім устаткуванням, забезпечено автомобілем з реанімаційним обладнанням.
Встановлено сучасний радіозв’язок для парку
«швидкої допомоги» (м. Чугуїв).

Передано медичний апарат для проведення хірургічних операцій без скальпеля (м. Чугуїв).
Оновлено дитячий стоматологічний кабінет (м. Чугуїв).
Відремонтовано амбулаторію в с.Тернова.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА:

Подорож дітей-сиріт на оздоровлення та відпочинок
до Німеччини (2003-2004 рр.).
Щорічні зустрічі з ветеранами війни, які проходили
на початку літа в розташуванні Чугуївської дивізії.
Щорічна матеріальна допомога ветеранським організаціям.
Підтримка творчих колективів ветеранів ВВВ.
Передплата районних газет для ветеранів ВВВ.
Сприяння у безкоштовному лікуванні інвалідів ВВВ
(операції на очах).
КУЛЬТУРА:

Народний депутат Степана Гавриша всебічно підтримував заклади культури району.
Чугуївському районному будинку культури придбано
сучасне звукове обладнання та мікроавтобус.
Комп’ютеризовано редакцію чугуївської районної
газети «Червоний прапор».
З нагоди святкування дня народження І. Рєпіна відзначено кращих юних художників району.

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ РАЙОН
ГАЗИФІКАЦІЯ:

Завдяки наполегливій роботі Степана
Гавриша, 11 113 мешканців Великобурлуцького району отримали можливість
користуватися газом.
АГРАРНИЙ СЕКТОР:

Безкоштовна юридична підтримка сільгоспвиробників та фермерів району.
ОСВІТА:

Встановлено 3 комп’ютерні класи (1316 компютерів, принтер та комплекту-

ючі) у Гнилицькій, Григорівській та Червонохвильській ЗОШ.
Ремонт шкільного автобуса Міловської
ЗОШ.
Ремонт системи опалення Міловської
ЗОШ.
Придбання спортінвентарю для дитячоюнацької спортивної школи району.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА:

Залучено кошти на відкриття притулку
для неповнолітніх.
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ЗІ СТЕПАНОМ ГАВРИШЕМ
ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН
говори на закупівлю продукції, додатково створено
понад 100 робочих місць.
Виділено 660 тис. грн. на опалення квартир у смт. Білий Колодязь.
Підтримка літакобудівної промисловості, зокрема
відкритого акціонерного товариства «Вовчанський
агрегатний завод».
Допомога у побудові та реконструкції мереж і очисних
споруд водопроводу й каналізації м. Вовчанськ.
ГАЗИФІКАЦІЯ:

9062 мешканці району отримали можливість користуватися газом.
Газ підведено до смт. Старий Салтів, с. Молодова,
смт. Білий Колодязь.
Кошти залучені з державного бюджету та позабюджетні вкладення – 28,5 млн. грн.
Діяльність благодійного фонду Степана Гавриша
«Берег надії» – 98 тис. грн.
Кількість звернень громадян – 12475.
Кількість вирішених питань – 10302.
Матеріальна допомога надана – 4243 особам.
Юридична допомога надана – 567 особам.
ЕКОНОМІКА:

Відроджено ВАТ «Вовчанська взуттєва фабрика». У
2000 році фабрика була на межі банкрутства. За допомоги Степана Гавриша, було організовано ряд зустрічей в Міністерстві внутрішніх справ, Міноборони,
МНС, податковій адміністрації. В результаті було реструктуризовано борги підприємства, укладено до-

ОСВІТА:

Відкрито 11 комп’ютерних класів у загальноосвітніх школах м. Вовчанська (школа №2), с. Василівка,
смт Вільча, с. Гонтарівка, с. Хотімля, с. Жовтневе ІІ,
с. Вовчанські Хутори, с. Іванівка, с. Новоолександрівка, с.Революційне, с. Шестакове.
Залучено кошти для газифікації загальноосвітньої
школи в смт. Старий Салтів.
Придбано шкільний автобус для загальноосвітньої
школи в смт. Старий Салтів.
Придбано сучасну музичну апаратуру для загальноосвітньої школи в смт. Старий Салтів.
Придбано модеми для проведення Першої міжрайонної інтернет-конференції учнів (м. Вовчанськ).
Обдаровані діти отримували щомісячну стипендію
благодійного фонду «Берег надії».

Красноградська філія технікуму механізації сільського
господарства одержала статус Вовчанського технікуму
Харківського технічного університету сільського господарства.
Відкрито копіювальний комплекс у Вовчанському
райвідділі освіти.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

Закупівля препаратів для лікарні в смт. Старий Салтів.
Влітку 2001 р. за рахунок благодійного фонду «Берег
надії» оздоровлено 45 школярів району.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА:

Придбано сценічні костюми для Вовчанського районного хору ветеранів ВВВ.
Придбані труби для газифікації осель ветеранів ВВВ
– мешканців вул. Чкалова (м. Вовчанськ).
Виділена матеріальна допомога дитячій спортивній
школі смт. Старий Салтів (пальне на поїздки, спортивний одяг, та інше).
КУЛЬТУРА:

Профінансовано
добудови
Свято-ЖеноМироносицької церкви (м. Вовчанськ).
Виділено фінансову допомогу Верхньосалтівському
археологічному музею-заповіднику.
До ювілею відкриття салтівської археологічної культури організовано «круглий стіл» за темою «Салтівська
культура та її вплив на історичну частку України».
Створено координаційну раду музею-заповіднику.

ПЕЧЕНІЗЬКИЙ РАЙОН
За 8 років роботи (1998 – 2006) у Верховній
Раді та в Чугуївському виборчому окрузі Степан
Гавриш підготував і подав на розгляд 228 законопроектів, зауважень та пропозицій до законопроектів, що є найвищим рейтингом серед
народних депутатів України. З них діючі – 82 законопроекти. Це одне з перших місць за результативністю законотворчої діяльності народних
депутатів України.
ГАЗИФІКАЦІЯ:

За ці 8 років в окрузі геометрично зросла кількість
сіл, куди прийшло «блакитне» паливо. Прокладено
158,6 км газопровідних труб високого та низького
тиску, побудовано відповідну інфраструктуру та газорозподільні підстанції.
Завдяки наполегливій роботі Степана Гавриша, 6033
мешканці смт. Печеніги отримали можливість користуватися скрапленим газом.
ЕКОНОМІКА та ЖКГ:

Щороку райони округу були серед лідерів обласного
рейтингу соціально-економічного розвитку.
За допомоги Степана Гавриша були залучені кошти
на будівництво дренажних систем у с. Артемівка.

АГРАРНИЙ СЕКТОР:

З 1998 р. лише в АПК 5 районів округу інвестовано
понад 1,5 млрд. грн.
За ініціативи Степана Гавриша, в районі надавалися
безкоштовні юридичні консультації фермерам і сільгоспвиробникам.
ОСВІТА:

Благодійний фонд Степана Гавриша «Берег надії»
виплачував щомісячні стипендії для обдарованих
школярів району.
Обладнано сучасними музичними центрами загальноосвітні школи с. Артемівка і с. Мартова.
Придбано спортивну форму та спортінвентар для
футбольної команди смт. Печеніги.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА:

Створено дитячий літній оздоровчо-туристичний табір «Берег надії».
КУЛЬТУРА:

За ініціативи Степана Гавриша, був заснований та
відбувається понині один з наймасштабніших етнографічних фестивалів України – «Печенізьке поле».

Завдяки благодійному фонду Степана Гавриша «Берег надії» діти-сироти району взяли участь у Всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі «Берег надії – Крок до зірок».

ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОН
Для будівництва каналізаційної системи смт. Дворічна були виділені кошти в сумі 10 млн. грн.
Для будівництва водопроводу в с. Рідкодуб виділено
кошти в сумі 400 тис. грн.
Здійснено ремонт водопроводу та водонапірної вежі
в с. Другий Лиман.
ГАЗИФІКАЦІЯ:

221 мешканець району отримав можливість користуватися газом.
Був підведений газопровід до с. Гороб’ївка.
Виділено кошти для будівництва газопроводу в с.
Тополі. Газифіковано 7 житлових будинків в с. Боло
гівка.
АГРАРНИЙ СЕКТОР:

Зареєстровано 7968 звернень громадян до народного депутата Степана Гавриша.
7320 з них – позитивно вирішено і надано допомогу громадянам.
2057 мешканцям району надано фахову юридичну допомогу.
Заснований Степаном Гавришем благодійний
фонд “Берег надії” протягом 2000-2006 рр. реалізував у Дворічанському районі 14 проектів, загальний бюджет яких склав понад 300 тис. грн.
ЕКОНОМІКА:

Офіційні звернення народного депутата України
Степана Гавриша сприяли побудові й реконструкції
мереж та очисних споруд водопроводу і каналізації
в смт. Дворічна.

Придбано 200 племінних корів для ПСП «Колодязьнянське».
Сприяння у виплаті компенсацій сільхозпідприємствам у зв’язку з втратою посіву озимих культур в
розмірі 960 тис. грн.
ОСВІТА:

Відкрито 8 комп’ютерних класів у загальноосвітніх
школах смт. Дворічна та у Дворічанському ліцею, в с.
Петро-Іванівка, с. Пристанційна, с. Рідкодуб, с. Токарівка, с. Топільська, с. Лиман Другий.
Залучено кошти на ремонт системи опалення в ІІЛиманській ЗОШ.
Проведено дитячий фестиваль «Дюймовочка».
Проведено ремонт системи опалення дитячого садку (с. Токарівка).
Придбання труб для опалення Петро-Іванівської
ЗОШ.

Придбано труби для опалення, шкільні меблі та господарські матеріали для Радгоспівської ЗОШ.
Виділено кошти на проведення капітального ремонту ДЮСШ (смт. Дворічна).
Реконструйовано та добудовано Дворічанську ЗОШ.
За підтримки Степана Гавриша, школа отримала
статус ліцею.
Залучено кошти для придбання обладнання для
їдальні Рідкодубівської ЗОШ.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:

За допомоги Степана Гавриша, проведено ремонт
та встановлено високотехнологічне медичне обладнання у Дворічанській центральній районній лікарні
(загальна вартість 480 000 грн.).
СОЦІАЛЬНА СФЕРА:

Щомісячні стипендії благодійного фонду Степана
Гавриша «Берег надії» для обдарованих школярів.
Організація та фінансування щорічного відпочинку
у дитячому таборі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.
Допомога учасникам бойових дій, інвалідам та малозабезпеченим сім’ям і громадянам у вирішенні побутових проблем, а також лікуванні.
Реконструйовано гуртожиток у смт. Дворічна.
КУЛЬТУРА:

За ініціативи Степана Гавриша, була закладена
основа для створення національного парку у Дворічанському районі.
Дивіться усі матеріали в інтернеті
на персональному сайті Степана Гавриша:

gavrysh.org.ua
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Частные объЯвления
Продам дом 60 кв. м в с.
Митрофановка,
Двуречанский район, х/п, газ, вода, луг,
огород 20 соток. Цена договорная. Тел. 098-784-71-47.
Продается дом по переулку
Чкалова, 5, г. Волчанск. Есть:
газ, телефон, колонка водяная, все дворовые постройки,
огород 25 соток, сад. Есть место под застройку. Рядом: магазин, автобусная остановка,
школа, детский сад, лес, речка. Торг уместен. Тел. (05741)
4-61-32, моб. 067-12-98-100.
Работа. Требуются срочно
рабочие строительных специальностей. Оплата договорная. Тел. 096-5978576 Антон.
Услуги. Чугуевская ЦРБ
приглашает на протезирование зубов современными материалами. Цены снижены на
30%. Обращаться в Чугуевскую поликлинику, зубопротезное отделение, 4 этаж.
Продам 3-ком. из. квартиру, пгт. Печенеги, 60,2
кв. м, автономное отопление,
гараж+сарай 37,2 кв. м, погреб. Рядом школа, больница,
стадион, детская площадка,
магазины. Обращаться по
адресу: Харьковская обл., пгт.
Печенеги, ул. Ленина, д. 40/43,
Тютюнник.
Продам недорого земельный участок в г. Волчанске.
ул.Ленина, 30. S-10 соток. Приватизирован. Свет, вода, летний душ, туалет, беседка. Газ
рядом. 067-304-80-82, (05741)
4-50-18.
Продам участок 80 соток в
с. Гроза Шевченковского р-на.
По улице газ, свет, рядом колодец. На участке ветхий домик. До райцентра 3-4 км. Тел.
067-753-91-48, 093-812-45-27
(Ольга).
Продам дом. Есть газ, телефон, спутниковое телевидение,
водяная колонка, все дворовые
постройки. Огород 30 соток,
сад. Рядом: магазин, автобус.
остановка, детский сад, школа. Есть место под застройку.
Очень тихий переулок. Цена
договорная. Звонить по тел.
(05741) 4-61-32 (утро, обед,
вечер). Моб. тел. 067-1298100.
Адрес: г. Волчанск, ул. Чкалова, 5 (возле 25-го магазина).
Услуги. Адвокат Лихачев
Роман Борисович. Все виды
юридических услуг. Земельные, семейные, налоговые споры. Наследство. ДТП. Защита в
уголовных делах. Составление
исков, жалоб. Представительство в судах, в исполнительной
службе. Низкие цены – высокое качество. Тел. 067-57-55939, 093-611-06-90.
Услуги. Строительная бри
гада выполнит работы по утеплению капитальных строений
в частном секторе; всем видам
отделочных работ; всем видам электромонтажных работ;
кладке блоков, бутового камня,
песчаника; всем видам сантехнических работ. В удобное для
вас время! Тел. 096-5978576
Антон, 099-2339048 Александр.
Ваши объявления для бесплатного
размещения в газете «Советник»
принимаются по адресу, указанному
в выходных данных.
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ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ

Лунный календарь садовода и огородника 1–14 июля

1 июля – Луна в знаке Стрельца, растущая. Прореживаем
грядки поздних посадок свеклы
и моркови.
2 июля – Луна в знаке Стрельца,
растущая. Уничтожаем вредителей – капустную совку, яблочную плодожорку.
3 июля – Луна в знаке Козерога.
Полнолуние. День полнолуния.
Работать в саду и на огороде не
рекомендуется.
4 июля – Луна в знаке Козерога,
убывающая. С землей сегодня
лучше не контактировать – делаем домашние заготовки.
5 июля – Луна в знаке Водолея,
убывающая. Приводим в порядок клумбы, газоны, живую изгородь.
6 июля – Луна в знаке Водолея,
убывающая. Высеваем редис,

зимнюю редьку, укроп, петрушку, салаты.
7 июля – Луна в знаке Рыб,
убывающая. Собираем огурцы,
помидоры, баклажаны, перцы,
стручковую фасоль.
8 июля – Луна в знаке Рыб,
убывающая.
Подкармливаем
овощи – особенно в подкормке
нуждается перец.
9 июля – Луна в знаке Овна,
убывающая. Ремонтируем ящи-

ки для хранения урожая, провет
риваем подвал.
10 июля – Луна в знаке
Овна, убывающая. Удобряем
розы, чтобы восстановились после цветения.
11 июля – Луна в знаке Овна,
убывающая. Проводим летнюю
прививку глазком (окулировку).
12 июля – Луна в знаке Тельца,
убывающая. Выкапываем луковицы тюльпанов, нарциссов и
гиацинтов для зимовки.
13 июля – Луна в знаке Тельца,
убывающая. Подвязываем плодовые деревья или ставим подпорки под ветки.
14 июля – Луна в знаке Близнецов, убывающая. Спалываем
сорняки, рыхлим почву в цветнике и на огороде.

конкурс «чудо-овощи»

Cамый большой в мире помидор
Газета «Советник» и благотворительный фонд Степана Гавриша «Берег Надежды»
продолжают конкурс самых необычных плодов и овощей.

Cамый большой помидор в мире был выра- весил 1 килограмм 98 граммов. Из одного такого
щен Гордоном Грэмом, жителем города Эдмонд помидора можно сделать салат и накормить до(США, штат Оклахома). Было это в 1986 году. вольно большую семью.
Выращенный помидор-гигант
А японцы были внесены в
весил 3 килограмма 510 грамКнигу рекордов Гиннеса сомов, что позволило ввести его
всем по другому поводу, тоже
в Книгу рекордов Гиннеса.
связанному с помидором: они
Интересный турнир по
вырастили томат-дерево на
выращиванию
томатовспециальном каркасе, высота
великанов развернулся в 80-е
которого была равна трёхэгоды в Литве. Очень большой
тажному дому.
овощ в 1990 году вырастила
Не упустите и вы свой
Зита Сюдикене из литовского
шанс поставить новый регорода Ариогал. Ее помидор
корд Украины!

Для участия в конкурсе отправляйте 1-2 фото и небольшой рассказ, как вам удалось вырастить такие необыкновенные плоды, по адресу редакции: г. Харьков, а/я 10566, или на электронный адрес: gazeta.sovetnik@
rambler.ru. Самые удивительные овощи и фрукты будут выбраны редакционным жюри. Фотографии и письма
будут опубликованы в газете «Советник». Победители получат ценные призы!

праздники 1–14 июля
1 липня
День працівників
морського та річкового
флоту України
День Військ
Протиповітряної
оборони
День Військовоморських Сил Збройних
Сил України
День архітектури
України
День слідчого
2 липня
Міжнародний день
спортивного журналіста
День працівника
податкової служби
4 липня
День судового експерта
7 липня
День Івана Купала
Міжнародний день
кооперативів
8 липня
День рибалки
12 липня
День фотографа
Липень 1927
Відбулася урочиста закладка головного корпусу електростанції Есхар.
Назва Есхар розшифровується як «Електрична
станція Харківщини»
Липень 2002
Започатковано етно-куль
турний фестиваль народної творчості «Печенізьке
поле» (смт. Печеніги)

внимание – КОНКУРС!

КОНКУРС «САМЫЙ УМНЫЙ»
Знайомтесь! Це – Герасименко Віка, маленька україночка, що
мріє про велике майбутнє.
Із самого народження вона була розумною дівчинкою, у півроку знала назви своїх іграшок і предметів у будинку, могла безпомилково на
прохання дорослого показати ту чи іншу річ. Раніше року почала говорити, і відразу – цілими реченнями. Зараз їй чотири, і вона знає безліч
віршів напам’ять, уміє читати і рахувати, а також сама вигадує казки.
Має акторський талант і любить виступати на сцені в дитячому садочку. Завдяки тому, що Віка добре запам’ятовує великі тексти, вона
завжди отримує головні ролі. Одного разу навіть виступала на сцені
Харківського педагогічного університету з віршовим привітанням для
випускників. А ще Віка гарно малює і власноруч виготовляє дитячі книжечки з цікавими казочками та яскравими ілюстраціями.
Мама, Должанська Юлія Вікторівна,
Харківська обл., Дворічанський р-н., с. Гряниківка.
Для участия в конкурсе присылайте 1-2 фотографии ваших детей и небольшой
рассказ об их умениях и достижениях. Обязательно укажите полное имя и возраст ребенка, родителей, а также ваш обратный адрес и контактный телефон,
чтобы мы могли связаться с вами.
Фотографии ваших детей и рассказы о них будут опубликованы на страницах
газеты «Советник». Специальное редакционное жюри выберет победителя. Он
станет обладателем диплома «Самый Умный» и ЦЕННОГО ПРИЗА! Самые интересные письма будут также отмечены ценными призами!
Ждем ваших писем по адресу редакции: г. Харьков, а/я 10566, или на наш
электронный адрес: gazeta.sovetnik@ rambler.ru

проект «чисте джерело»

Спасайте нашу реку Северский Донец!
Здравствуйте, уважаемый Степан Богданович и редакция газеты
«Советник»! Я родилась и живу в самом красивом городе Чугуеве.
Мне 14 лет. Меня зовут Света.
Помогите нам – спасите нашу речку! Наша речка Северский Донец в 18-19 веках была очень глубокой, чистой и знаменитой. По
нашей речке плавали торговые суда. А сейчас с каждым годом она
зарастает водорослями и становится все уже и уже. Благодаря подземной протоке наша речечка все еще живая. Помогите пожалуйста
нам! Спасибо.
Светлана Островерхова,
Харьковская обл., г. Чугуев.
Для участия в конкурсе присылайте свою историю об источнике или водохранилище вашего региона на адрес реадкции: г. Харьков, а/я 10566,
или по электронной почте: gazeta.sovetnik@rambler.ru .
Всех победители ожидают ценные призы!
И самое главное – у вашего родника появится шанс войти в проект «Чисте джерело» и стать популярным местом отдыха или получить необходимую помощь.

