
КРАСНОГРАДЩИНИ

Ï’Ï’ÿòíèöÿÿòíèöÿ, , 
15 ëèñòîïàäà15 ëèñòîïàäà

2019 ðîêó2019 ðîêó
¹ 46 (14691)¹ 46 (14691)ВІСТІ

Газета виходить із 22 березня 1919 року            Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіапростір «Вісті Красноградщини»
Рекомендована ціна — 

5,00 грн

4 с.

І тепло, 
і красиво
У Наталиному 
відкрили
дитсадок після
ремонту

МІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ПШОНАМІСЯЧНА ВАРТІСТЬ «ВІСТЕЙ...» = ПАЧКА ПШОНА

Деталі — на 12 с.

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!

Триває розіграш призів 
для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

За сімнадцять років 
розвитку молочно-
го скотарства в ТОВ 
«АФ «Пісчанська» 
досягли вагомих 

успіхів. Сьогодні на 
підприємстві вироб-
ляють левову частку 
всього молока в ра-
йоні. До того ж цей 
корисний продукт 
тут екстрагатунку 
зі статусом «для 

дитячого харчуван-
ня», тобто найвищої 
якості за європей-

ськими та світовими 
стандартами. Галузь 
рентабельна. А за 

успіхом тваринників 
стоїть копітка бага-
торічна праця голо-
ви наглядової ради 
агрофірми, заслу-
женого працівника 

сільського господар-
ства України Михай-
ла Юркова та коман-
ди фахівців. Над чим 

працюють тепер, 
дізнавалася корес-
пондентка газети.

Продовження на 10 с.

Чисте і якісне 
молоко 
виробляють 
в агрофірмі 
«Пісчанська»

Чисте і якісне 
молоко 
виробляють 
в агрофірмі 
«Пісчанська»

Äîÿðêà Êàòåðèíà Ïîðòÿíêî Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó òâàðèííèöòâà Êîñòÿíòèí Äæóìàí

5 с.

Золоті дівчата
Так у Петрівці 
кажуть 
про колектив 
поштового відділення

11 с.

Телебачення 
закодують: 
що робити?
Уже в новому році 
за передачі 
деяких каналів, 
які надходять 
через супутникові 
антени, 
доведеться платити

2 с.

Сяють куполи 
над містом
Листопад виявився 
багатим на події 
для вірян 
Свято-Благовіщенського 
храму м. Краснограда
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