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Запрошуємо всіх охочих!

Двадцять шостого грудня сесія міської 
ради ухвалила рішення про придбання 
житла (будинку) для дитячого будинку 
сімейного типу. 
Перед цим депутати заслухали звіт про 
оцінку майна житлового будинку загаль-
ною площею 327,1 м2 із надвірними бу-
дівлями за адресою: Харківська область, 

Красноградський район, село Піщанка, 
вулиця Березова, будинок 4, 
від 23.12.2019 року, виготовлений при-
ватним підприємством «АС ТЕРРА». 
Кошти на покупку виділялися з держав-
ного бюджету.
Завдяки принциповій позиції депутатів 
міської ради, початкова вартість будинку 
була зменшена майже на пів мільйона 
гривень. Це дозволяє клопотати перед 

обласною державною адміністрацією 
про спрямування зекономленої суми на 
придбання житла для дітей-сиріт.
Договір купівлі-продажу народні обранці 
уповноважили укласти міського голову 
Володимира Максима.
У зв’язку з тим, що будинок розташований 
поза межами Краснограда, власник оселі 
подарував міській раді земельну ділянку, 
на якій розташоване домоволодіння.  

Новорічний подарунок 
для родини Скрипників

Äâ³ ñåñòðè ³ äâà áðàòè çíàéøëè 
ó çàêëàä³ íå ëèøå òèì÷àñîâèé ïðè-
õèñòîê, à é íîâèõ äðóç³â òà ëþáîâ 
äîðîñëèõ. ² âñå æ ìð³ÿëè ïðî òå, ùî 
êîëèñü ìàòèìóòü ñâîþ îñåëþ. 

À Ñâ³òëàíà Ñêðèïíèê íåîäíîðà-
çîâî óÿâëÿëà, ÿê çà ñòîëîì çáèðà-
ºòüñÿ âåëèêà ðîäèíà… Ðàçîì ³ç ÷î-
ëîâ³êîì âîíè âèõîâàëè äîíüêó, õî÷à 
çàâæäè õîò³ëè ìàòè á³ëüøå ä³òåé. 

Òîæ öåé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó 
íå ì³ã íå ç’ÿâèòèñÿ íà òåðåíàõ ðà-
éîíó.

Ïàí³ Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³äàº:
— Ó ï³äë³òêîâó â³ö³ íàøà Àíÿ íå 

õîò³ëà ä³ëèòè ç êèìîñü óâàãó òàòà 
é ìàìè. À êîëè ïîäîðîñë³øàëà, òî 
ñàìà çàïðîïîíóâàëà âçÿòè ï³ä îï³êó  
òèõ, õòî çàëèøèâñÿ áåç òóðáîòè íàé-
áëèæ÷èõ ëþäåé. Òàê ó íàñ ñïî÷àòêó 
ç’ÿâèëèñÿ äâ³ ä³â÷èíêè, ïîò³ì — ³ 
õëîï÷èêè. 

À íèí³ ðîäèíà ïîïîâíèëàñÿ 
çíîâó. Îòðèìàëè Ñêðèïíèêè é íîâå 
æèòëî.

— Äîáðå, ùî º äåðæàâí³ ïðîãðà-
ìè, ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó áóäèí-
ê³â ñ³ìåéíîãî òèïó. Ìè áåðåìî íà 
ïîñò³éíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ï’ÿòüîõ 
ä³òåé, ³ç ÿêèìè çíàéîì³ äàâíî. Öå 
áðàòèêè òà ñåñòðè÷êè, òîæ íå õîò³-
ëîñÿ á ¿õ ðîçä³ëÿòè. Íàéìîëîäøèé 
ç íèìè âîçç’ºäíàºòüñÿ íåçàáàðîì 
— õëîï÷èê ïåðåáóâàº â îäíîìó ç 
çàêëàä³â Õàðêîâà. 

Ä³òè òóëÿòüñÿ é ïðàãíóòü ïàëêî 
îá³éíÿòè âæå íå ïðîñòî çíàéîìó 
ò³òî÷êó, à íîâó ìàìó. 

Ñëüîçè ðàäîñò³ òðåìòÿòü íà î÷àõ, 
àäæå òåïåð öå ïîâíîö³ííà ñ³ì’ÿ.

Õàé âñå ó íèõ áóäå äîáðå.

²ííà ÃÎÐÁÀÍÜ

У центрі соціально-пси-
хологічної реабілітації 
дітей «Надія» того дня 
було весело і сумно 
водночас. Сліз не могли 
стримати навіть дівчатка 
та хлопчики, котрі вже 
завтра зустрінуть ранок 
у сімейному колі.

ÄÎ ÒÅÌÈÄÎ ÒÅÌÈ

Тепло подешевшає
Ö³íà ìàº çìåíøèòèñÿ ïðèáëèçíî 
íà 16 â³äñîòê³â. Ïðî öå éøëîñÿ íà 
ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ðàéðàäè, ùî 
â³äáóëàñÿ òðåòüîãî ñ³÷íÿ ï³ä ãîëî-
âóâàííÿì î÷³ëüíèêà ðàéîííî¿ ðàäè 
Âîëîäèìèðà Ïòèøíèêà.

Êàáì³í óðåãóëþâàâ ïðàâèëà íà-
äàííÿ ïîñëóã îïàëåííÿ ³ ïîñòà÷àííÿ 
òåïëà. Ó òàêèé ñïîñ³á óðÿä äàâ ïðàâî 
òåïëîïîñòà÷àëüíèì ï³äïðèºìñòâàì 
ïðàöþâàòè çà çàêîíàìè ðèíêó. 

Â³äòàê äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà 
òåïëîâèõ ìåðåæ (ÏÒÌ) Îëåêñàíäð 
Ñèäîðåíêî çâåðíóâñÿ äî äåïóòàò³â ç 
ïðîõàííÿì äîçâîëèòè êîðèãóâàòè òà-
ðèôè ùîì³ñÿöÿ, çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê 
çì³íþâàòèìåòüñÿ ö³íà íà ãàç. Êåð³âíèê 
ï³äïðèºìñòâà ïîÿñíèâ, ùî ó ìåæàõ 
òàðèôó, ïðè âèñòàâëåíí³ ðàõóíêó 
ñïîæèâà÷àì, çì³íþâàòèìåòüñÿ ò³ëüêè 
ñêëàäîâà ãàçó. Çàãàëîì ö³íà íà òåïëî-
âó åíåðã³þ ìàº çìåíøèòèñÿ ïðèáëèçíî 
íà 16 â³äñîòê³â.   

Îòæå, ñåñ³ÿ äîçâîëèëà ÏÒÌ «ïðî-
âîäèòè ïåðåðàõóâàííÿ òàðèô³â øëÿ-
õîì êîðèãóâàííÿ ëèøå òèõ ñêëàäîâèõ 
÷àñòèí ñòðóêòóðè òàðèô³â, çà ÿêèìè 
â³äáóëèñÿ ö³íîâ³ çì³íè ó á³ê çá³ëüøåííÿ 
àáî çìåíøåííÿ».    

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ñèäî-
ðåíêà, ïðî ïðèéíÿò³ ð³øåííÿ ùîäî 
çì³íè ðîçì³ðó íàðàõóâàíü çà òåïëîâó 
åíåðã³þ ñïîæèâà÷³â ³íôîðìóâàòèìóòü 
íà îô³ö³éíèõ âåáñàéòàõ ï³äïðèºìñòâà 
òåïëîâèõ ìåðåæ òà ðàéîííî¿ ðàäè. 

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

3 с.

2020-й: 
чого чекати 
українцям
Які нововведення 
були прогнозованими, 
а які стануть сюрпризом

12  с.

Завершили 
сезон у трійці 
лідерів
Минулий рік 
для мотокросменів 
був успішним

_____ У районній раді _____
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