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Ç óí³êàëüíèì
áëàãîä³éíèì âåëî-
ìàðàôîíîì âèñòó-
ïèëà êîðïîðàö³ÿ
«Þð³ÿ-Ôàðì».

Çà¿çä â³ä âóëèö³ Ïåòðà Í³ê³ò³íà (êîëèø-
íüî¿ Ðîçè Ëþêñåìáóðã) äî ïðèì³ùåííÿ
øâèäêî¿ äîïîìîãè äîâãî áóâ øëÿõîì âèïðî-
áîâóâàíü ÿê äëÿ âîä³¿â øâèäêî¿, òàê ³ äëÿ
ïàñàæèð³â. Âñþ äóøó âèòðÿñàëî â àâòî-
ìîá³ë³, ùî ì÷àâñÿ ïî òàìòåøí³õ ÿìàõ ³ âè-
áî¿íàõ çàäëÿ ñâîº÷àñíî¿ äîïîìîãè õâîðîìó.

Â îäèí ç îñ-
òàíí³õ ÷åðâíåâèõ
äí³â æèòåë³ Ãàðáó-
çèíà ïîðàä³ëè
â³çèòó õîðó âåòå-
ðàí³â â³éíè òà ïðàö³
ðàéîííîãî áóäèíêó
êóëüòóðè.

Вийшов дру ом додат-
овий на лад "Туристич-
но о путівни а Корсун-
щини". Видання доповне-
не садибами зелено о ту-
ризму нашо о раю. У пу-
тівни у зручно о форма-
ту мінімум те сту і ма -
симум фото найвідомі-
ших туристичних об'є тів
Корсунщини, є арта, а
ще орисна для туристів
інформація: де с уштува-
ти смачних страв, де зу-
пинитися, де ці аво
відпочити. На лад – 1000
примірни ів . Путівни
можна придбати в ма а-
зині "Ірена".

О санаШЕРЕНГОВА

нувати пісні ще.
Допомо ли в ор ані-

зації цьо о онцерту пра-
цівни и Гарбузинсь о о

«Т ристичний п тівни
Корс нщини» перевидали

Концерт в Гарб зині

Хор ветеранів ( ерів-
ни Неля Квят івсь а,
а омпаніатор Ми ола
Бардадим) під отував до
візиту насичену про ра-
му . Пісні про нень у
У раїну та запальні о-
заць і, пісні про охан-
ня, уморес и, вірші
про село Гарбузин і йо о
неповторну і чарівну
расу лядачі сприйма-
ли шаленими оплес а-
ми, дарували віти і не
відпус али хористів зі
сцени, прохаючи ви о-

СБК І.Гордієн о, О.Сере-
да, Л.Шевчен о, депутати
О . Н о в о х а ц ь и й ,
О .Альбін, Л .Пшоно,

підприємці В.Пряд а та
А.Ш ільна.

Надія ГОЛУБ,
житель а с. Гарб зина

ÄÎÇÂ²ËËß

ÁËÀÃÎÓÑÒÐ²É

Комфортний заїзд для
швид ої допомо и

І ось чи не найрадіснішою звіст ою для меди ів
минуло о тижня стало те, що цю ділян у доро и ре-
монтують. Кошти на важливу справу с ерували зі
сво о депутатсь о о фонду депутати місь ої ради
Сер ій Байда та Сер ій Собчен о (на адаємо, ож-
ному депутату місь ради доручено розпорядитися
сумою в розмірі 5 0 тисяч ривень на ви онання
власних депутатсь их повноважень). Отож, 100 ти-
сяч ривень – та у суму в повному обсязі вони спря-
мували на ремонт з адано о проблемно о дорож-
ньо о полотна.

– Ви онавець ремонтних робіт – ТОВ «Кристал
АМ» із Городища, – зазначає Сер ій Байда. – Те, що
товариство по одилося ви онати чималий обся
робіт за суму, запропоновану нами, вважаю хорошим
результатом спільних попередніх пере оворів. Ремонт
заїзду стане чудовим при ладом то о, що ми не сто-
їмо на місці. Оновлюється центральна районна лі ар-
ня, створюється лі увально-діа ностичний центр, а
вестиме до ньо о рівнень а расива доро а.
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Ïîäàðóíêè êîðñóíñüê³é ë³êàðí³
òà çàðÿä ïîçèòèâó ïðèâåçëè…
íà âåëîñèïåäàõ!

юна розпочали вело-
пробі , маючи на меті
оздоровитись, відчути
себе сильною, товарись-
ою омандою одно-
думців і – оловне! – на-
дати необхідну умані-
тарну допомо у п 'яти
лі увальним за ладам.

Маршрут спортс-
менів проля ав із Чер-
ас до Києва. Відвідува-

ли медичні за лади у
Мошнах, Корсуні, Ми-
ронівці, Ка арли у та
Обухові. Всім їм учасни-
и велопробі у вручали
препарати, незамінні
для будь-я ої лі арні,
для здійснення інвазив-
ної (ін'є ційної) та не-
булайзерної терапії
(ін аляції) . Подарун и
насправді цінні, адже
лі ам та медичним ви-
робам з ло отипом

«Юрія-фарм» професіо-
нали довіряють та а тив-
но застосовують їх у що-
денній боротьбі за здоро-
в'я своїх пацієнтів.

У Корсуні енер ійна
оманда на велосипедах
зробила зупин у біля
центральної районної
лі арні . «Марафонці»
поспіл увалися із ме-
дичними працівни ами,

подарували за ладу пре-
зенти від орпорації, а
фото амерам – свої
щирі посміш и. Переве-
ли дух – і далі в доро у!
Завершили марафон у
Києві 7 липня.

Та найбільше вразили
емоції, з я ими велоси-
педисти прибули до Кор-
суня, а та ож той потуж-
ний заряд позитиву, що

вони випромінювали.
«Це більш ніж марафон, –
натхненно оворив най-
молодший учасни вело-
пробі у, 14-річний Олесь
Найда. – Ми на одній
хвилі несемося повз міста
й села, ми віримо в себе
та в те,що наша місія при-
несе омусь добро. Це
дуже руто – відчути та-
ий душевний підйом!»

HR-дире тор орпо-
рації «Юрія-Фарм» І ор
Найда, я ий супровод-
жував марафон, ідейний
натхненни та ор аніза-
тор заходу Оле сандр
Матвієн о, всі-всі учас-
ни и велопробі у були
прося нуті та ими ж
по-дитячому відвертими
радісними емоціями, а
ще – чіт им усвідомлен-
ням то о, що їхня спра-
ва потрібна людям. І що
саме на взаємопідт-
римці, людяності та
довірі тримаються осно-
ви надійної співпраці та
збереження нашо о з
вами здоров'я.
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5 липня з приміщень
виробництва «Юрія-
Фарм» у Чер асах виїха-
ла олона велосипе-
дистів (а у повся денні –
співробітни ів орпо-
рації). 10 чолові ів, двоє
жіно та навіть 14-річний

Ï³ä ÷àñ êîìïëåêñ-
íîãî â³äïðàöþâàííÿ
òåðèòîð³¿ ×åðêàñüêî¿
îáëàñò³ ïîë³öåéñüê³
îòðèìàëè ³íôîðìà-
ö³þ, ùî â ì³ñò³ Êîð-
ñóí³-Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó ãðóïà îñ³á íåçà-
êîííî ïîçáàâèëà
âîë³ ì³ñöåâîãî æèòå-
ëÿ òà óòðèìóº éîãî â
áóäèíêó îäíîãî ç
ô³ãóðàíò³â ç ìåòîþ
çàâîëîä³ííÿ êîøòà-
ìè òà àâòîìîá³ëåì
ïîòåðï³ëîãî, ³íôîð-
ìóþòü â ÃÓ ÍÏ ó
×åðêàñüê³é îáëàñò³.

Çàòðèìàëè áàíäó,
ÿêà âèêðàëà ÷îëîâ³êà

Я з'ясували по-
ліцейсь і, зловмисни и
дізналися, що потерпілий
ви рав вели у суму
оштів, тому вирішили по-

живитися. Під за розою
фізичної розправи вони ут-
римували чолові а в бу-
дин у, і після нанесення
тілесних уш оджень потер-
пілому та и заволоділи
йо о рошима і недавно
придбаним автомобілем.

З 'ясувавши, що зло-
вмисни и направляються
на ви раденому авто-
мобілі в місто Чер аси з
метою йо о продажу, пра-
воохоронці розробили
спецоперацію із затриман-
ня зловмисни ів. Під час
спроби продажу ви раде-
но о авто ви радачів було

затримано, автомобіль
вилучено.

За цим фа том слідче
управління ГУ НП в Чер-
ась ій області від рило
римінальне проваджен-
ня за статтями 146 (Неза-
онне позбавлення волі
або ви радення людини)
та 289 (Неза онне заволо-
діння транспортним засо-
бом) Кримінально о о-
де су У раїни. Зловмис-
ни ам за рожує по аран-
ня у ви ляді позбавлення
волі стро ом до восьми
ро ів з онфіс ацією
майна. Тривають слідчі дії.

Íà çâåðíåííÿ äåïóòàòà
îáëàñíî¿ ðàäè Âîëîäèìèðà
Çóºíêà ïî åêîëîã³÷í³é ïðî-
ãðàì³ 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü âèä³-
ëåíî ç îáëàñíîãî áþäæåòó íà
ë³êâ³äàö³þ ñòèõ³éíèõ
ñì³òòºçâàëèù Êîðñóíùèíè.

Ë³êâ³äàö³ÿ ñì³òòºçâàëèù: 150 òèñ. ãðí
êîøòóâàòèìå ëþäñüêå íåäáàëüñòâî

На сьо одні розчистили два най-
більших: на Київсь ій трасі (звідти
вивезли 2 0 0 0 тонн сміття, а це
близь о 185-ти автомобілів), а та ож
на полях фільтрації олишньо о
ремзаводу (звідти ви ребли 1 1 0 0
тонн непотребу) . Роботу ви онує
ШДМ ПМК. Працюють і зараз, а от
чи вистачить обласних оштів –
наразі важ о спро нозувати. Адже

попереду – розчищення сміттєзва-
лищ у межах міста, зо рема під
міст ом біля лозової фабри и, по
вулиці Мічуріна (біля недобудованої
п'ятиповерхів и), в Гарбузині.

– Лі відувати сміттєзвалища – не
означає ви орінити звич у ви ида-
ти сміття в неналежні місця. Відта
я виступив у місь ій раді з ініціати-
вою зробити послу у із вивезення
сміття без оштовною для населення.
Ці витрати, вважаю, повинні ом-
пенсуватися з місь о о бюджету .
Сподіваюсь, мою ініціативу підтри-
мають заради е оло ічної безпе и
міста, – про оментував ситуацію
Володимир Зуєн о.

Олена МАРЧИК


