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

Ø³ñòíàäöÿòîãî áåðåçíÿ 
ÖÂÊ ÷åðåç ²ÀÑ «Âèáîðè íà-
ðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè» 
ªäèíî¿ ³íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷íî¿ ñèñòåìè «Âèáîðè» 
³íôîðìóâàëà ïðî òå, ùî 
îòðèìàëà 100 â³äñîòê³â ïðî-
òîêîë³â ä³ëüíè÷íèõ âèáîð-
÷èõ êîì³ñ³é ïðî ï³äðàõóíîê 
ãîëîñ³â âèáîðö³â íà 189 
ä³ëüíèöÿõ 179-ãî îêðóãó íà 
ïðîì³æíèõ âèáîðàõ íàðîä-
íîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. ßâêà 
âèáîðö³â íà ìîìåíò çàêðèò-
òÿ ä³ëüíèöü ñêëàëà 27,47 
â³äñîòêà. Âèáîð÷³ áþëåòåí³ 
îòðèìàëè 40 124 îñîáè. 

Îòæå, çà äàíèìè ÖÂÊ ïî 
îêðóãó íàéá³ëüøå ãîëîñ³â 
âèáîðö³â ó Þë³¿ Ñâ³òëè÷íî¿ — 
77,55% (30 194). Ïðåäñòàâ-
íèöÿ ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà 
ñîë³äàðí³ñòü», åêñäåïóòàò-
êà Â³êòîð³ÿ Ïòàøíèê ìàº 
äðóãèé ðåçóëüòàò  — 7,91%  
(3 081 ãîëîñ). Íà òðåòüîìó 
ì³ñö³ ñàìîâèñóâàíêà Òåòÿíà 
ªãîðîâà-Ëóöåíêî — 3,03% 
(1 183), íà ÷åòâåðòîìó ñà-
ìîâèñóâàíêà ßíà Ñâ³òëè÷íà 

— 2,46% (960 ãîëîñ³â) ³ çà-
ìèêàº ï’ÿò³ðêó ïðåäñòàâíèê 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ Âñåóêðà¿í-
ñüêå îá’ºäíàííÿ «Ñâîáîäà» 
²ãîð Øâàéêà — 2,19% àáî 
853 ãîëîñè «çà».

Íà âñ³õ 42 âèáîð÷èõ ä³ëü-
íèöÿõ ó Êðàñíîãðàäñüêîìó 
ðàéîí³ ë³äèðóº òàêîæ Þë³ÿ 
Ñâ³òëè÷íà. Íàéàêòèâí³øå 
çà íå¿ ãîëîñóâàëè ó Ï³-
ùàíö³ (ñ³ëüñüêà á³áë³îòåêà) 
— 84,36% (232 ãîëîñè); 
Çîðÿíîìó — 84,30% (102); 
Ñîñí³âö³ — 84,14% (122); 
Ìèêîëî-Êîìèøóâàò³é — 
83,41% (181) òà Êèðèë³âö³ 
— 83,26% àáî 194 ãîëîñè 
«çà». ¯¿ íàéáëèæ÷îþ ñóïåð-
íèöåþ ñòàëà Â³êòîð³ÿ Ïòàø-
íèê. Âîíà îäåðæàëà äðóãèé 
ðåçóëüòàò íà 34 ä³ëüíèöÿõ. 

Öå ïîïåðåäí³ â³äîìîñò³. 
Ðåçóëüòàòè ïðîì³æíèõ âè-
áîð³â íàðîäíîãî äåïóòàòà 
Óêðà¿íè â ÎÂÎ ¹ 179 ìàþòü 
áóòè âñòàíîâëåí³ äî 30 áå-
ðåçíÿ 2020 ðîêó âêëþ÷íî.

Ñâ³òëàíà 
ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Юлія Світлична 
перемогла на довиборах 
у Верховну Раду

— Ìè ÷åêàºìî âñòàíîâëåííÿ 
îô³ö³éíèõ ðåçóëüòàò³â Öåíòðàëüíîþ 
âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ, — ñêàçàëà Þë³ÿ 
Ñâ³òëè÷íà. — Âäÿ÷íà çà äîâ³ðó âñ³ì, 
õòî ó òàêèé íåïðîñòèé ÷àñ ïðèéøîâ 
íà ä³ëüíèö³. Êàðàíòèí ó çâ’ÿçêó ³ç çà-
ãðîçîþ ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó âí³ñ 
ñâî¿ êîðåêòèâè ó ïåðåá³ã âèáîð÷îãî 
ïðîöåñó. Áóëè ïåâí³ ñïåêóëÿö³¿ íà 
öþ òåìó. Ïîïðè öå âîëåâèÿâëåííÿ 
â³äáóëîñÿ. ×ëåíè êîì³ñ³é çàáåçïå-

÷èëè íàëåæíèé ð³âåíü áåçïåêè íà 
êîæí³é ä³ëüíèö³. Çîêðåìà, ïðîâî-
äèëèñÿ çàõîäè äåç³íôåêö³¿. Âîíè 
ïåðåêîíàëè ãðîìàäÿí, ùî ïðî ¿õíº 
çäîðîâ’ÿ ï³êëóþòüñÿ.  ßâêà âèáîðö³â 
ïðîãíîçóâàëàñÿ áëèçüêî 25%, â³äòàê  
ñêëàëà ïîíàä 27 â³äñîòê³â. Öå ãàðíèé 
ïîêàçíèê ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³ 
â òàêèõ óìîâàõ. Òåïåð îêðóã ¹ 179 
ìàòèìå ñâîãî ïðåäñòàâíèêà ó ïàð-
ëàìåíò³.

Минулої неділі жителі Красноградського, 
а також Зачепилівського, Кегичівського, 
Сахновщинського, Лозівського районів 

та міста Лозова обирали 
депутата-мажоритарника до складу 

Верховної Ради України. На один мандат 
претендували тридцять сім кандидатів 
у народні депутати. Як повідомив сайт 
Центральної виборчої комісії (ЦВК), 

перемогу здобула ексголова Харківської 
облдержадміністрації, самовисуванка 

Юлія Світлична. 

Кандидатка у нардепи Юлія СВІТЛИЧНА 16 березня 

провела брифінг для засобів масової інформації
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Ôîòî Íàòàë³¿ ËÀÏÒªÂÎ¯

2 с.

Ціна обмежень
Як змінилися 
графіки роботи 
різних служб 
у зв’язку з карантином

ПЕРЕХОДИМО 

НА ЛІТНІЙ ЧАС
Îñòàííüî¿ íåä³ë³ áåðåçíÿ, ó í³÷ 

³ç äâàäöÿòü âîñüìîãî íà äâàäöÿòü 
äåâ’ÿòå, ïîòð³áíî ïåðåâåñòè ñòð³ë-
êè ãîäèííèê³â íà ãîäèíó âïåðåä. 
Òåõí³÷íî öå ðîá ëÿòü î 03.00, àëå 
óêðà¿íö³ ìîæóòü ïî÷åêàòè é äî 
ðàíêó. Äî òîãî æ á³ëüø³ñòü ãàäæåò³â 
çðîáëÿòü öå ñàì³, ñïðîùóþ÷è æèòòÿ 
ëþäåé.

Àáè ëåãøå ñïðèéíÿòè ïåðåõ³ä íà 
ë³òí³é ÷àñ, ë³êàð³ ðàäÿòü âèð³âíÿòè 
ãðàô³ê ñíó çà òèæäåíü äî öüîãî, 
çñîâóþ÷è ÷àñ çàñèíàííÿ ³ ïðîáó-
äæåííÿ íà 15 õâèëèí ùîäíÿ.

Âàæëèâ³ ñïðàâè é íàâàíòàæåííÿ 
êðàùå ïåðåíåñòè íà òèæäåíü óïå-
ðåä. Òèì, ó êîãî º ïðîáëåìè ç³ ñíîì, 
òèñêîì, ñóäèíàìè êðàùå òðèìàòè ï³ä 
ðóêîþ íåîáõ³äí³ ë³êè ³ â÷àñíî êîí-
ñóëüòóâàòèñÿ ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè.

5 с.

Нам усім 
потрібен 
конструктивний 
діалог
Очільник району
Олександр Кайдаш 
дав перше інтерв’ю 
на новій посаді

6 с.

Знайшли тут 
справжню 
домівку
Із життя переселенців 
з окупованих територій 
Донбасу

10 с.

Зареєструвати
онлайн
Водії та власники 
автотранспорту можуть 
скористатися новою 
електронною послугою


