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Засновник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіапростір «Вісті Красноградщини»

Сорок
претендентів
на одне
депутатське крісло
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ЗАВЕРШИЛА РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТІВ
У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ В ОВО № 179
Æèòåëÿì Êðàñíîãðàäñüêîãî, Ñàõíîâùèíñüêîãî, Çà÷åïèë³âñüêîãî, Êåãè÷³âñüêîãî, Ëîç³âñüêîãî ðàéîí³â ³
ì³ñòà Ëîçîâà ï’ÿòíàäöÿòîãî áåðåçíÿ
öüîãî ðîêó ïîòð³áíî çíîâó ïðèéòè íà
âèáîð÷³ ä³ëüíèö³. Äåïóòàòà Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè Îëåêñ³ÿ Êó÷åðà, êîòðîãî
çåìëÿêè îáðàëè íà ïîçà÷åðãîâèõ âèáîðàõ äî ïàðëàìåíòó 21 ëèïíÿ 2019-ãî,
áóëî ïðèçíà÷åíî ãîëîâîþ Õàðê³âñüêî¿
îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Â³í
íàïèñàâ çàÿâó ïðî ñêëàäàííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî îáðàíöÿ äî âèùîãî
çàêîíîäàâ÷îãî îðãàíó äåðæàâè. Îäíîìàíäàòíèé âèáîð÷èé îêðóã ¹ 179
çàëèøèâñÿ «â³äêðèòèì».
Â³äïîâ³äíî äî Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 03 ãðóäíÿ 2019 ð. ïðî
ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Îëåêñ³ÿ Êó÷åðà, ÖÂÊ ïðèçíà÷èëà
ïðîì³æí³ âèáîðè â îêðóç³.
ßê ³ ïåðåäáà÷àëîñÿ Êàëåíäàðíèì
ïëàíîì îñíîâíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, óæå çàâåðøåíî ðåºñòðàö³þ êàíäèäàò³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè, ç ÿêèõ ìè é
îáèðàòèìåìî ñâîãî ïðåäñòàâíèêà äî
óêðà¿íñüêîãî ïàðëàìåíòó òðåòüî¿ íåä³ë³
áåðåçíÿ. Óñüîãî ¿õ ñîðîê.
Ñ³ìíàäöÿòîãî ëþòîãî íà ÷åðãîâîìó
çàñ³äàíí³ ÖÂÊ çàðåºñòðóâàëà êàíäèäàòàìè ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè:
Äìèòðà Àâàê³íà (ñàìîâèñóâàííÿ);
Âàëåð³ÿ Áåáèêà (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ —
Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Óêðà¿íà Ñîáîðíà»);
Îëåãà Ãîëòâÿíñüêîãî — (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß «ÏÀÒÐ²ÎÒÈ ÂÎËÈÍ²»); Â³òàë³ÿ Ãîðáó (ñóá’ºêò
âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß
«ÄÎÁÐÈÉ ÑÀÌÀÐßÍÈÍ»); Âÿ÷åñëàâà

Ãóðöÿ (ñàìîâèñóâàííÿ); Àííó Êíÿçåâó
(ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ðåñïóáë³êàíñüêà
Ïàðò³ÿ Óêðà¿íè); Îëåíó Êîíîíåíêî
(ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ
ÏÀÐÒ²ß «ÊÐÀ¯ÍÀ»); ßðîñëàâà Êóðó÷à
(ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß «ÂÑÅÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß
«ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÀ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ»);
Òåòÿíó Ëàçóðåíêî (ñàìîâèñóâàííÿ);
²ãîðÿ Ëåîíåíêà (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ
— Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «ÇÀÕÈÑÒ»); Ä³àíó
Ìàòêîâñüêó (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß «ÑÏÐÀÂÀ»); Ñâ³òëàíó
Íàóìåíêî (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ïîë³òè÷íà Ïàðò³ÿ «Óêðà¿íà — Âïåðåä!»);
Îëåíó Ïàë³ºâó (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ —
Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Çà Óêðà¿íó!»); Âàñèëÿ Ïàòëà÷óêà (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Ä²ÒÈ Â²ÉÍÈ» ÍÀÐÎÄÍÀ
ÏÀÐÒ²ß ÓÊÐÀ¯ÍÈ»); Îëåêñ³ÿ Ïðèñòàÿ
(ñàìîâèñóâàííÿ); Â³êòîð³þ Ïòàøíèê
(ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ
«ªâðîïåéñüêà Ñîë³äàðí³ñòü»); Þë³þ
Ñâ³òëè÷íó (ñàìîâèñóâàííÿ); Ëàðèñó
Ñåðã³ºíêî (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Ïàðò³ÿ ñèëüíî¿ âëàäè»);
Îëåíó Ñêîìîðîùåíêî (ñóá’ºêò âèñóâàííÿ — Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íè); Ìèõàéëà Ñîêîëîâà (ñàìîâèñóâàííÿ); Ãåííàä³ÿ Øèðÿºâà (ñóá’ºêò
âèñóâàííÿ — ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß
«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒ² ÒÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ»).
Ðàí³øå ÖÂÊ âæå áóëî çàðåºñòðîâàíî 19 êàíäèäàò³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè
Óêðà¿íè: ²ãîðÿ Øâàéêó, Ñåðã³ÿ Êîøóëüêà,
Ãàëèíó Õàðõàë³ñ, Äåíèñà Øåéáóòà, Â³êòîð³þ Àëºêñºé÷óê, Îëåêñàíäðà Ä³äåíêà,
Òåòÿíó ªãîðîâó-Ëóöåíêî, Êàì³ëÿ Êèðïè÷åâà, Êèðèëà Îêñåíÿ, ²ãîðÿ Ôåäîðåíêà,

ДО ТЕМИ
Як повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії на своїй
сторінці у фейсбуку, під час засідання 17 лютого також було розв’язано
питання щодо забезпечення
дільничних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України
програмними засобами для використання під час складання протоколів
про підрахунок голосів виборців
на виборчих дільницях ОВО № 179
п’ятнадцятого березня 2020 року.
Згідно з постановою ЦВК, окружна
виборча комісія повинна передати
ДВК одночасно з виборчими бюлетенями автономне програмне забезпечення, що є складовою ІАС «Вибори
народних депутатів України» Єдиної
інформаційно-аналітичної системи
«Вибори». Це дозволить здійснити
автоматизовану перевірку повноти та
правильності відомостей, внесених
до протоколу та мінімізувати ймовірні
помилки під час складання протоколів
ДВК про підрахунок голосів виборців.
²ðèíó Áîíäàð, Âàëåíòèíà Çàõàðîâà,
Îëüãó Êîâàëåíêî, ²ãîðÿ Íàéäó, ªâãåí³þ
Àãåºâó, Â³êòîðà ²ëüºíêà, Ìèêîëó Ìóçè÷åíêà, Äìèòðà Îãóðöîâà, ßíó Ñâ³òëè÷íó.
Íàãàäàºìî, ùî äî ÷åòâåðòîãî áåðåçíÿ ó ÖÂÊ º ÷àñ íà çàäîâîëåííÿ çàÿâ êàíäèäàò³â ïðî â³äìîâó â³ä ó÷àñò³ ó âèáîðàõ.
Ï³äãîòóâàëà Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ

Íåä³ëÿ, ïåðøå áåðåçíÿ, 12.00

Перипетії
навколо заміни
газових
лічильників

Центральна площа міста

НАРОДНЕ ГУЛЯННЯ ДО СВЯТА МАСНИЦІ
У програмі: конкурси на кращі млинці та вареники,
виступи самодіяльних артистів, ігри та розваги

Змін
не може
побачити
хіба що сліпий
Наталинці позитивно
оцінюють результати
роботи об’єднаної
територіальної
громади

5 с.

Щоб собака
залишався
другом
Господарі мають
заздалегідь готуватися
до появи в оселі
чотирилапого
мешканця.
Трагічна історія
у Піщанці повинна стати
уроком для всіх

6 с.

Красива
перемога
Анастасії
Савілової
12 с.

Небезпечний
лід
Òðè îñîáè ïîòîíóëè íà âîäîéìàõ
îáëàñò³
Ó Áîãîäóõîâ³ ï³ä êðèãó ïðîâàëèëèñÿ
äâîº ðèáàëîê. Îäíîãî âäàëîñÿ âðÿòóâàòè, ³íøèé ïîòîíóâ ìèòòºâî. Ùå îäèí
âèïàäîê òðàïèâñÿ ó ñåë³ Â³ëüõ³âêà, òàì
ó êðèæàí³é âîä³ îïèíèëèñÿ òðîº ëþáèòåë³â ï³äë³äíî¿ ðèáîëîâë³, íà ùàñòÿ,
óñ³õ âðÿòóâàëè.
Íàéæàõëèâ³øà òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ ó
Ëîçîâ³é, äå ó êðèæàí³é âîä³ çàãèíóëè
äâîº øêîëÿð³â, ùå îäíîãî õëîï÷èêà
âðÿòóâàâ âèïàäêîâèé ïåðåõîæèé. Ï³ä
÷àñ øê³ëüíîãî êàðàíòèíó ä³òè ãóëÿëè
íà îäí³é ç âîäîéì ì³ñòà, êðèãà íå âèòðèìàëà ³ íåïîâíîë³òí³ ïðîâàëèëèñÿ,
ïîâ³äîìëÿþòü fakty.com.ua.
Íà Áåðåñòîâ³é, ïîáëèçó Êðàñíîãðàäà, òàêîæ ìîæíà âãëåä³òè ïîîäèíîêèõ
ðèáàëîê. Ñïîä³âàþòüñÿ íà óëîâ ÷è
âèïðîáîâóþòü äîëþ?

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 34,48 ГРН

