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

3 с.

Майбутнє України 
в їхніх руках
ДВАДЦЯТОГО ЛИПНЯ В БУДИНКУ РАДИ ВІТАЛИ ВИПУСКНИКІВ-МЕДАЛІСТІВ

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Ó ðîçìîâ³ òàêîæ âçÿëè ó÷àñòü 
çàñòóïíèê ãîëîâè ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð Ìàøêî, 
êåð³âíèê ðàéîííî¿ ðàäè Âîëî-
äèìèð Ïòèøíèê ³ ì³ñüêèé ãîëîâà 
Âîëîäèìèð Ìàêñèì. 

— Ï³äïðèºìñòâà ãàçîâèäî-
áóâíî¿ ñôåðè â³ä³ãðàþòü âàæëèâó 
ðîëü ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó 
ðîçâèòêó Êðàñíîãðàäùèíè, — 
íàãîëîñèâ Îëåêñàíäð Êàéäàø. 
— Âîíè çàáåçïå÷óþòü âàãîìó 
÷àñòèíó ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü 
äî ì³ñöåâî¿ ñêàðáíèö³, íàäàþòü 
ðîáîòó áàãàòüîì æèòåëÿì êðàþ. 
×èìàëî êðàñíîãðàäö³â ñòóðáî-

âàí³ ñêîðî÷åííÿì êàäð³â, ÿêå 
íèí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó ñòðóê-
òóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ êîìïàí³¿. 
Ëþäè ñõâèëüîâàí³ ìîæëèâèì 
ïåðåâåäåííÿì îô³ñó ï³äïðèºì-
ñòâà äî Ïîëòàâè, çàíåïîêîºí³ 
ïåðñïåêòèâîþ âòðàòèòè ðîáîòó. 
Çì³íà þðèäè÷íî¿ àäðåñè ÁÓ 
«Óêðáóðãàç» ìàòèìå íåãàòèâíèé 
âïëèâ íà æèòòºä³ÿëüí³ñòü êðàþ. 
Òîìó íàì âàæëèâî ïî÷óòè äóìêó 
êåð³âíèêà áóðîâîãî óïðàâë³ííÿ ç 
öüîãî ïðèâîäó.

Çà ñëîâàìè ²âàíà Ñóøèí-
ñüêîãî, äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â 
óñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ ÁÓ 

«Óêðáóðãàç» ñïðàâä³ î÷³êóºòüñÿ 
ñêîðî÷åííÿ ìàéæå îäí³º¿ òèñÿ-
÷³ ïðàö³âíèê³â (öå ñòîñóºòüñÿ 
íå ëèøå Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³). 
Ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïå-
ðåâåñòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü ôàõ³âö³â 
â ³íø³ ï³äðîçä³ëè ÀÒ «Óêðãàç-
âèäîáóâàííÿ», çîêðåìà ó ô³ë³þ 
«ÓÃÂ-Ñåðâ³ñ». 

Ùîäî ïåðå¿çäó ÔÁÓ «Óêðáóð-
ãàç» ³ç Êðàñíîãðàäà äî ³íøîãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó òà çì³íè þðè-
äè÷íî¿ àäðåñè ï³äïðèºìñòâà, òî 
òàêèõ ïëàí³â íåìàº, — çàçíà÷èâ 
²âàí Ñóøèíñüêèé.

Íàòàë³ÿ ËÀÏÒªÂÀ

Філія БУ «Укрбургаз» залишиться у Краснограді
Íàðàç³ ïðî ïåðåâåäåííÿ ãîëîâíîãî îô³ñó ï³äïðèºìñòâà äî ³íøîãî ì³ñòà íå éäåòüñÿ. 
Ïðî öå ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç î÷³ëüíèêîì ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Îëåêñàíäðîì Êàéäàøåì öüîãî òèæíÿ ïîâ³äîìèâ âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
äèðåêòîðà ÁÓ «Óêðáóðãàç» ÀÒ «Óêðãàçâèäîáóâàííÿ» ²âàí Ñóøèíñüêèé 

Про податки, співпрацю Про податки, співпрацю 
з підприємцями, дитячі з підприємцями, дитячі 
майданчики і не тількимайданчики і не тільки
Кілька запитань міському головіКілька запитань міському голові

4 с.

ККП «Водоканал» —ККП «Водоканал» —
про зміну тарифівпро зміну тарифів
на централізоване на централізоване 
водопостачання водопостачання 
та водовідведеннята водовідведення

10 с.

Якщо Якщо 
збираєтесьзбираєтесь
відпочитивідпочити
З автовокзалуЗ автовокзалу
курсують автобусикурсують автобуси
до Чорноморськогодо Чорноморського
узбережжя узбережжя 
і Азовського моря: і Азовського моря: 
розклад руху та цінирозклад руху та ціни
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