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Напередодні Дня медичного 
працівника, мені випала чу-
дова нагода поспілкуватись з 
нашим земляком, завідувачем 
відділення хірургічної гастро-
ентерології Кіровоградської об-
ласної лікарні, депутатом облас-
ної ради від Компаніївщини, та 
просто непересічною особисті-
стю Олександром Шевчуком.

- Олександре Миколайовичу, 
маю честь особисто привітати 
Вас з Днем медичного праців-
ника та переказую вітання від 
всього депкорпусу Компаніївсь-
кої селищної ради на чолі 
з головою О. Маслюковим. 

- Щиро вдячний за вітання, 
і зі свого боку хочу привітати 
медичних працівників Компаніїв-
щини з професійним святом. 
Бажаю всього лише прекрасно-
го і доброго, наснаги в роботі, 
гарних результатів у лікуванні 
своїх пацієнтів. І щоб медици-
на Компаніївщини не стояла на 
місці, а розвивалася і процвітала 
заради надання адекватної та 
висококваліфікованої медичної 
допомоги жителям району. На 
сьогоднішній день реалії життя 

і ситуація в державі в цілому, 
змушують людей трохи по іншо-
му дивитись на медицину. Тому, 
ще раз вітаю медиків зі святом, 
і це стосується не лише лікарів, 
тому, що праця лікаря – це лише 
30% лікувальної роботи, левову 

частку, тобто 70% виконує 

саме середній та молодший пер-
сонал. І я не зі слів знаю, що це 
кропітка праця, бо у свій час 
працював і санітаром, і медич-
ним братом, тож щиро схи-
ляю голову перед їх справою. 

- Ваш тато був лікарем, і пев-
но у Вас з дитинства було уяв-
лення про те, наскільки це 
тяжка і відповідальна справа. 
То чи була медицина Вашим 
покликанням і чи не мріяли 
Ви про, якусь іншу професію?

 - У свій час саме батько привив 
мені любов до медичної справи. 
Він був прекрасним лікарем, умі-
лим хірургом та організатором 
у системі охорони здоров’я, тоді 
ще радянського і пострадянсь-

кого формату. Тому батько, це 
саме та людина, яка навчила 
мене всьому, що я знав і умів на 
певному етапі свого життєво-
го і лікарського досвіду. Батько 
і зробив з мене хірурга, ким я і є 
на сьогоднішній день, і будь-я-
кої іншої мети у професійному 
плані в мене ніколи не виникало.

- У досить молодому віці Ви 
стали і Кандидатом медичних 
наук, і завідувачем відділен-
ня. Чи не боязно було брати 
на себе таку відповідальність? 

- По-перше, я щиро віддав роки 
своєї юності навчанню, тому 
вже будучи інтерном, я був 
впевнений у своїх силах, та знав, 
що я роблю і що з того вийде. А 
по-друге, повторюсь, у мене було 
з кого взяти приклад. Мій бать-
ко, до речі, очолив Компаніївську 
ЦРЛ всього лише у 30 років, Тому, 
уявіть собі, радянські часи, мо-
лодий лікар-хірург приїздить до 
Компаніївки та стає головним 
лікарем! Можливо, хтось і не 
погодиться, але зараз я суджу 
вже, як фахівець, і можу впев-
нено сказати, що за часів керів-
ництва батька районна лікарня 
була на висоті. Я добре пам’я-
таю, як він легко і невимушено за 
короткий час завоював довіру,і 
в колективі, і серед пацієнтів. 
Тому, моє становлення, як 
спеціаліста відбувалось за при-
кладом і при моральній підтрим-
ці батька. І ви, знаєте, якось я 

ставив йому це саме питання: 
«Чи не страшно було взяти на 
себе відповідальність за цілий 
район» і тоді батько сказав 
мені, що боятись відповідаль-
ності можуть лише не впевнені 
у собі люди. І його відповідь і 
по цей час дає мені поштовхи 
для розширення горизонтів.

Зараз, коли батька немає вже 
6 років, його пацієнти, яких він 
оперував ще у Компаніївці звер-
таються до мене, і мені дуже 
приємно, що  ці люди  говорять 
про нього з теплом. Це озна-
чає, що я не помилився, коли 
взяв  приклад зі свого батька.  
А нині вже і мій син  вчиться 
у медичному ВУЗі, та продов-
жить нашу медичну династію

записала О. Вьюн
На фото М.Т.  Шевчук 1983р.

Медична династія Шевчуків 
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ДАРУЙМО ТЕПЛО І УВАГУ ДІТЯМ ВСЬОГО СВІТУ

Там, де музика грає - все село гуляє!
У неділю, 27 травня, в день 

Великої Трійці, компаніївці 
феєрично відсвяткували 243 
річницю від дня народження 
селища Компаніївка. Багато міс-
цевих жителів та гостей зібрало-
ся в центральному сквері, щоб 
привітати один одного зі свя-
том. З вітальним словом до жи-
телів Компаніївщини звернувся 
«господар» селища – селищний 
голова Олександр Маслюков, 
та привітав присутніх від імені 
колективу селищної ради, вико-
навчого комітету, депутатсько-
го корпусу, і від себе особисто 
з Днем селища Компаніївка та 
Святою Трійцею. Зокрема Олек-
сандр Андрійович наголосив, 
що Компаніївка може пишатися 
тим, що саме тут народжуються 
і зростають талановиті і трудо-
любиві люди, які щодня розви-
вають своє рідне селище завдяки 
наполегливій праці. «Бажаю всім 
нам миру, міцного здоров’я, ро-
динного щастя, благополуччя 
і здійснення найзаповітніших 
мрій. Хай кожен новий день буде 
зігрітий добром і ласкою. Божого 
всім благословення! А нашому 
селищу - процвітання, стабіль-
ності та розвитку», - сказав се-
лищний голова, та зазначив, що 
вдячний всім, хто щороку долу-
чається до організації свята, та 
надає підтримку.

Не оминули увагою Ком-
паніївку у святковий день і по-
чесні гості: народні депутати 
України Олександр Горбунов та 
Дмитро Лінько, перший заступ-
ник Кіровоградської обласної 
партійної організації Аграрної 
партії України Юрій Круть-

ко, Маловисківський міський 
голова Юрій Гульдас, перший 
заступник голови Компаніївсь-
кої РДА Олександр Ткаченко. У 
своїх привітаннях виступаючі 
зазначали, що день народження 
селища – день, коли кожен від-
чуває себе частиною великої ро-
дини. Бо це свято об’єднує усіх, 
хто тут народився, живе, працює 
чи просто приїздить у гості. І в 
подальшому Компаніївська ОТГ 
може розраховувати на допомо-
гу та підтримку з боку влади.

Не забули і про традиційне 
відзначення найактивніших гро-
мадян. Зокрема Грамотою Кіро-
воградської ОДА за багаторічну 
сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток місцевого са-
моврядування та активну гро-
мадську позицію нагородили 
селищного голову Олександра 
Маслюкова. Подяки селищної 
ради було вручено жителям се-
лища, які щоденно вносять свою 
частку у розвиток Компаніївки 
– А. Ткаченку, Д. Садовому, К. 
Даум, О. Портянку. 

Окрім того, нардеп Дмитро 
Лінько привіз подарунки – циф-
ровий фотоапарат для розвитку 
періодичного видання грома-
ди «Компаніївський вісник», 
та новенького шкіряного м’яча 
футбольній команді «Дружба». 
Пам’ятні подарунки отримали 
і іменинники, які народилися 
саме у цей день 27 травня (цього 
року 3-я неділя травня), наймен-
ший і найстарший жителі нашо-
го селища та сімейні пари, що 
святкують ювілєї подружнього 
життя в травні цього року.

Після урочистих заходів 
розпочалася святкова концерт-
на програма за участю місцевих 
аматорів Влада Найди, Ярини 
Долінко, Світлани Орленко, во-
кальних гуртів «Експромт» та 
«Співограй». Гарний настрій 
глядачам своїми виступами по-
дарував танцювальний колектив 
«OneStep».

Спеціальним гостем свята ста-
ла Заслужена артистка України 
Тетяна Піскарьова з концерт-
ною програмою «Солов’їна». Всі 
присутні отримали неймовірні 
емоції та незабутні враження від 
позитивної та дружньої атмос-
фери. Найменших жителів, вже 
традиційно, частували смачним 
10-ти кілограмовим тортом. 

А дорослі могли пригощатись 
рибною юшкою та кашею від зна-
ного майстра Олександра Дахна. 
Святкові заходи продовжились 
вечірньою дискотекою та розси-

пами святкового феєрверку.
Колектив селищної ради та 

представники виконавчого 
комітету висловлюють щиру по-
дяку всім, хто приймав участь у 
підготовці та проведенні свята 
- народним депутатам Горбуно-
ву О.В., Ліньку Д.В., першому 
заступнику обласної організації 
Аграрної партії Крутьку Ю.М., 
голові Компаніївської районної 
організації Аграрної партії Де-
миденку І.Л., працівникам Ком-
паніївського районного Будинку 
культури на чолі з директором 
Катериною Даум, ФГ «Качинсь-
кого», Мізецькому Г.В., керівни-
ку підприємства «Добробут-А» 
Павленку А.І., Стародубцеву 
С.І., депутатському корпусу, 
колективу КП «Благоустрій», 
працівникам Компаніївського 
РЕМу.

Тетяна Вертянова.

Міжнародний день захисту 
дітей - це одне з найдавніших  
міжнародних свят. Світ почав 
відзначати його щороку з 1950 
року, після затвердження Між-
народною демократичною феде-
рацією жінок на спеціальній сесії 
в листопаді 1949 року.

Пізніше цю ініціативу на між-
народному рівні підтримала 
ООН. Організація оголосила за-
хист прав, життя і здоров’я дітей 
одним з найпріоритетніших на-
прямків своєї діяльності.

День захисту дітей служить 
нагадуванням про проблеми ді-
тей. Йдеться про дотримання їх 
прав на життя, свободу думки і 
релігії, на освіту, відпочинок та 
дозвілля, на захист від фізичного 
та психологічного насильства, на 
захист від експлуатації дитячої 
праці.

20 листопада 1989 р. ООН 
прийняла Конвенцію про права 
дітей. Її підписала 61 країна, а 
13 липня 1990 року документ ра-
тифікував  і тодішній СРСР.

Відтоді щороку, в перший день 
літа, людство відзначає свято 
найменшим громадянам нашої 
країни – Міжнародний день за-
хисту дітей. Водночас це й свято 
тих, хто завжди поруч з дітьми, 
хто піклується про них і допома-
гає твердо стати на ноги. 

У Компаніївці теж  1 червня 
відбувся святковий захід з на-
годи Міжнародного дня захисту 
дітей. Компаніївський селищний 
голова Олександр Маслюков теж 
не лишився осторонь цієї події.

У своєму виступі побажав 
дітям міцного здоров’я, успіхів, 
щасливого дитинства, розумін-
ня з боку батьків, сяючих по-
смішок, радісного та змістов-
ного відпочинку під час літніх 
канікул.   «Діти – наш найдо-
рожчий скарб, наша радість і 
наше натхнення. Саме тому, 
святий обов’язок родини, шко-
ли, органів влади та громадсь-
кості, подбати про всебічний 
розвиток інтересів та здібно-
стей наших дітей, забезпечити 
їм належний рівень виховання 
і освіти, та бути гарантом їх 

прав і свобод. Немає більшого 
щастя, аніж радісні оченята та 
сміх щасливих дітей. Вірю, що 
дорослі зроблять усе, щоб ди-
тячі мрії стали дійсністю, адже 
саме для цього всі ми і живемо 
та працюємо», - зауважив Олек-
сандр Андрійович. Всі присутні 
могли насолодитися бездоганни-
ми вокальними та танцювальни-
ми талантами дітей, а малечу ча-
стували різними смаколиками, 
аби створити для них атмосферу 
справжнього свята.

У кожній країні 20-25% насе-
лення становлять діти. У кожній 
державі їх підстерігають різні не-
безпеки. У розвинених - це нега-
тивні наслідки через пристрасть 
до комп’ютера, що призводить 
до розвитку надмірної жорсто-
кості. 

Менш розвинені країни, такі 
як в Африка й Азія, стикаються з 
проблемами голоду. Тож давайте 
разом дарувати дітям увагу і теп-
ло. Бо діти- це наше майбутнє. 
Наша надія і віра у світлий день 
та впевненість у тому, що буде 
завтра.
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ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬГОСП
 ПРИЗНАЧЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ОТГ

До уваги водіїв!!!
Останні кілька років Ком-

паніївка є досить прогресивним 
населеним пунктом, а зі створен-
ням об’єднаної територіальної 
громади інфраструктура населе-
них пунктів почала розвиватись 
ще активніше.

Нещодавно у центральному 
парку, який є місцем проведен-
ня різних культурно-масових 
заходів провели реконструкцію 
відпочинкових зон. Облаштува-
ли пішохідні доріжки фігурними 
елементами мощення та встано-
вили нові лавки. 

Значні позитивні зміни від-
булися і в загальноосвітніх 
закладах громади – на хар-
чоблоці комунального закладу 
«Компаніївське НВО», де про-
тягом багатьох років матеріаль-
но-технічна база не оновлю-
валася було встановлено дві 
нові електроплити та витяжну 
систему. Нову сучасну огорожу 
та ігровий майданчик отрима-
ла Компаніївська ЗОШ І-ІІ ст. 
У Голубієвицькій школі також 
нещодавно та дуже несподівано 
з’явились ігровий майданчик та 

вуличні спортивні тренажери. 
А в одному з дитячих садочків 
вже облаштовують інтерактивну 
кімнату.

А однією з найяскравіших 
подій цієї весни  у Компаніївці 
став поточний ремонт дорож-
нього покриття у провулках 
Яновського та Вишневому, де 
раніше асфальтного покрит-
тя не було взагалі. Жителі цих 
вулиць були наскільки задово-
лені та щасливі, що влаштували 
справжнє свято (з шашликами і 

музикою). Без гучних гулянь, але 
з великою радістю святкували 
реконструкцію дорожного по-
криття і мешканці  с. Антонівка, 
що нині входить до ОТГ. Корін-
ні жителі села стверджують, що 
востаннє ремонт насипної до-
роги в селі був проведений ще у 
1973р.  Найближчим часом по-
точний ремонт твердого дорож-
нього покриття буде виконано 
по вулицях  Шкільна (за стадіо-
ном), Перемоги і Центральна (с. 
Живанівка).

31 січня, Кабінет Міністрів України погодив механізми пе-
редачі у власність об’єднаним територіальним громадам зем-
лі сільськогосподарського призначення за межами населених 
пунктів. Тепер структури Держгеокадастру будуть позбавлені 
права ухвалювати рішення щодо розпорядження землями сіль-
ськогосподарського призначення за межами населених пунктів. 

Депутати Компаніївської селищної ради під час 3-ї чергової сесії 
восьмого скликання прийняли рішення про передачу земельних 
ділянок державної власності у комунальну. Відповідно до данного 
рішення виконавчий комітет селищної ради звернувся до Держге-
окадастру у Кіровоградській області з клопотанням про передачу 
у комунальну власність земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності орієнтовною площею 3810,65 га, 
які розташовані за межами населених пунктів, що підпорядковані 
Компаніївській селищній раді, Компаніївського району Кірово-
градської області. У зв’язку з цим, після проведення інвентаризації 
земель, 6 червня 2018 року голова Компаніївської ОТГ Олександр 
Маслюков підписав акт прийому-передачі земель у комунальну 
власність Компаніївської ОТГ з начальником Головного управлін-
ня Держгеокадастру у Кіровоградській області Ігорем Зінченком.

 Наразі триває фінішний процес – з цим документом слід звер-
нутися до державного реєстратора майнових прав для узаконен-
ня процедури реєстрації комунальної власності на ці ділянки.

Разом з тим, тепер для нашої громади відкриються нові го-
ризонти.  Умовно кажучи, громада краще розуміє, що пріо-
ритетно – передати певну ділянку в оренду фермеру, чи все 
ж таки пристосувати її під громадське пасовище, яких ка-
тастрофічно мало не лише у Компаніївці, а й у всій державі.

З метою збереження дорожньо-
го покриття та забезпечення 
безпеки дорожнього руху на 
автомобільних дорогах загаль-
ного користування з 1 червня 
2018 року у зв’язку з підви-
щенням температури повітря 
просимо обмежити проїзд ве-
ликовагових транспортних за-
собів автомобільними дорога-
ми загального користування з 
10 години ранку до 22 години 
вечора включно. Згідно розпо-
рядження голови облдержад-
міністрації  Сергія Кузьменка 
від 03 червня 2016 року № 235-р 
«Про обмеження проїзду ве-
ликовагових транспортних за-
собів автомобільними дорогами 
загального користування при 
високих температурах повітря».
Компаніївська селищна рада 
зі свого боку також закли-
кає власників великовагового 
автомобільного транспорту, 
віднестись з розумінням, та 
уникати перевезення багато-
тонажного вантажу у спекотні 
години доби. Це дозволить збе-
регти дороги в гарному стані.

Будуємо потужну громаду

Створювати затишок
може кожен

з нас!
До селищної ради досить часто, особливо навесні, надходить без-

ліч телефонних дзвінків та звернень з приводу облагородження те-
риторій біля багатоквартирних будинків. І по можливості, селищ-
ний голова намагається допомогти кожному, але, на жаль, не все у 
його силах. Хтось просить просто машину для вивезення сміття, 
а хтось – відремонтувати криницю, а ще є такі особи, які вимага-
ють негайно устаткувати клумби та висадити квіти, та доглядати за 
ними. Але є й інші, самостійні та активні, такі, як жителі вул. Спор-
тивної. Люди просто захотіли мешкати в охайному дворі і зробили 
для цього все – яскраво пофарбували криницю, побілили бордюри, 
висадили квіти на клумбах, та прикрасили піддашки підвісними 
горщиками з петуніями. Щиро дякуємо мешканцям за їх актив-
ність та небайдужість. Створювати затишок може кожен з нас, а 
селищна рада завжди готова підтримувати такі благі починання.
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АКТУАЛЬНО

Шановні односельці!
У весняно-літній період багато хто з мешканців Компаніївки звик 
поливати власні городи чи квітники. Як правило, це стає  поміт-
ним для кожного користувача мережі водопостачання, адже тиск 
води в кранах катастрофічно падає. Я щороку звертаюся до людей 
із проханням не використовувати питну воду з мережі для поливу 
городів. Та, на жаль, ніякі переконання не допомагають. Ось і ви-
ходить, що через дії одних користувачів страждають інші, які не 
можуть скористатися найнеобхіднішим – набрати води для при-
готування їжі, чи щоб помитися. Тому я вкотре звертаюся до лю-
дей із проханням використовувати воду раціонально та економно.

                      З повагою, селищний голова О. Маслюков.

ТЕЛЕФОНУВАЛИ? – ВІДПОВІДАЄМО!
НА ЗВ’ЯЗКУ – РЯТІВНИКИ

На прямій телефонній лінії яка була проведена 10 травня 2018 
року на запитання мешканців Компаніївщини відповів начальник 
Компаніївського РС Управління ДСНС України у Кіровоградській 
області підполковник служби цивільного захисту Ярослав Гайду-
ков.

-Які профілактичні заходи вживає Компаніївський РС Управ-
ління ДСНС у області для зменшення надзвичайних ситуацій?

-Нещодавно було поставлено завдання та розроблено графік 
спільної профілактичної роботи з місцевими органами самовря-
дування, Національної поліції та лісовим господарством в лісових 
масивах під час відпочинку громадян.

Для громадян створено телефон довіри (0522) 22-98-52, «гарячу 
лінію» (0522) 22-06-85, за якими вони можуть звернутися у випад-
ку виявлення фактів зловживань працівниками Управління ДСНС 
України наданими їм повноваженнями

Якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму, або безпо-
середнім учасником рятування людей, ліквідації пожежі, аварії чи 
стихійного лиха, просимо вас надавати інформацію за телефонами: 
(0522)22-15-42, (0522)22-09-90 або за адресою: відділ інформації та 
комунікацій з громадськістю У ДСНС України у Кіровоградській 
області, вул. Пашутінська, 1, м. Кіровоград, 25015.

Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Державною 
службою України з надзвичайних ситуацій відзнакою “Герой-ряту-
вальник року”. Чекаємо ваших листів і повідомлень! 

Прес-служба Компаніївського РС У ДСНС

Компаніївська громада отри-
мала державну субвенцію.

Цю значну для громади 
подію коментує спеціаліст 
І-ї категорії відділу фінансів, 
економічного розвитку та ін-
вестицій Компаніївської ОТГ 
Андрій Жила.

- Андрію Вікторовичу, роз-
кажіть як проходив процес от-
римання державної субвенції?

- Уряд з початку квітня за-
твердив розподіл обсягу суб-
венції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єд-
наних територіальних громад у 
2018 році.

Загальний розмір субвенції по 
Україні складає 1,9 млрд. грн. 
Кошти розподіляються між 665 
об’єднаними громадами, ство-
реними у 2015—2017 роках, про-
порційно до площі території та 
кількості сільського населення 
у таких територіальних гро-
мадах з рівною вагою обох цих 
факторів.

Компаніївська громада вже 
отримала з державного бюд-
жету на розвиток інфраструк-

тури території 1,141,7 млн. грн. 
Відділом фінансів, економічного 
розвитку та інвестицій Ком-
паніївської ОТГ було розроблено 
чотири проектні заявки до яких 
увійшли: Капітальний ремонт 
вулиці Шкільної. Придбання 
сільськогосподарської машини 
МВУ-5 (розсівач піску). Прид-
бання баків для збору твердих 
побутових відходів. Придбан-
ня садово-паркових меблів (лав, 
урн).

Хочу наголосити, що завдяки 
злагодженій роботі виконавчого 
органу селищної ради, депута-
там Компаніївської громади, які 
затвердили перелік проектів,та 
майже двомісячній щоденній 
праці ми спромоглися перши-
ми з 16 громад Кіровоградщини 
отримати схвалення від Управ-
ління регіонального розвитку 
та житлово-комунального го-
сподарства Кіровоградської 
облдержадміністрації. За три 
дні наша команда опрацювала 
пакет документів, відповідно до 
зазначених вимог Міністерства 
інфраструктури, і 25 травня 

ми отримали позитивний вис-
новок комісії Міністерства ін-
фраструктури, який дозволяє 
використовувати державну 
субвенцію відповідно до про-
ектних заявок . Це наша спіль-
на невеличка перемога, яка дає 
можливість громаді освоїти 
додаткові кошти для розвитку 
території та покращити ін-
фраструктуру завдяки реаліза-
ції цих проектів. 

- Ваше бачення розвитку гро-
мади як спеціаліста з економіч-
них питань?

На мою думку, основний ресурс 
громади це земля. Компаніївщи-
на є виключно аграрним краєм, 
тому акцентувати увагу слід 
саме на агропідприємствах і 
створенні кооперативів. Вихо-
дячи з того, що основа бюдже-
ту громади складається з до-
ходів фізичних осіб-підприємців, 
відповідно треба проводити 
роботу по залученню інвестицій, 
над чим зараз і працюємо. Днями 
відбулась передача земель сільго-
сп призначення у власність гро-
мади, це і був перший, але гучний 

сигнал для інвесторів. Завдяки 
децентралізації, орендна став-
ка тепер встановлюватиметься 
на місці, і як результат, збіль-
шиться ціна оренди землі і від-
повідно дохід до бюджету. Я пе-
реконаний, що в громаді будуть 
2-3 потужні підприємства, які 
дадуть можливість отримува-
ти гарний дохід для наповнен-
ня бюджету, робочі місця та 
впевненість у завтрішньому дні.

Записала О. Вьюн.

Обережно, кліщі!!!
Настали теплі, сонячні, літні дні – хтось вже працює на приса-
дибних ділянках, а хтось планує виїхати на відпочинок до ставка. 
Але не варто забувати, що весняно-літній період характеризується 
високою активністю кліщів. На території Андріянів ставу у Ком-
паніївці нещодавно було відібрано для лабораторного дослідження 
10 особин іксодових кліщів, 3 з яких виявилися інфікованими бо-
реліозом. Тому при виявленні укусу необхідно в найкоротший тер-
мін звернутися по медичну допомогу, витягти кліща, а також отри-
мати консультацію фахівця в амбулаторно-поліклінічному закладі 
і пройти при необхідності профілактичне лікування від кліщових 
інфекцій. Будьте пильними та не нехтуйте своїм здоров’ям.

Головний лікар КЗ «КАСМ» Є. Ткаченко.

ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ ТА ЗНАЙОМІ!
Кілька днів тому, мешканка нашого селища в пані-

ці шукала донорську кров для тяжкохворого родича. Крові у 
лікарні не було, а час йшов на години. Зважаючи на те, що на-
разі у Компаніївській ЦРЛ є 75 пакетів для забору донорської 
крові, які необхідно використати найближчим часом, та бе-
ручи до уваги, що вчора був День донора, просимо кожного з 
вас долучитись до спільної благодійної справи та здати кров.
За будь-якою інформацією з приводу цієї процедури звертай-
тесь до трансфузіологічного відділення Компаніївської районної 
лікарні або за тел. (068) 891 18 22  Вікторія.

Депкорпус селищної ради


