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Рекомендована ціна — 
7,00 грн

Сторінка Сторінка 
для ветеранівдля ветеранів

6 с.

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

Мати і дочка. 
Дві жінки, які створюють 
успішну ферму

Ефективність молочното-
варної ферми (МТФ) зде-

більшого базується на двох 
речах — уміло підібраних 
кадрах та правильному 

відтворенні поголів’я. Бага-
то чинників впливають на 
позитивний результат, зо-
крема це комфортні примі-

щення, сучасне обладнання, 
повноцінні корми, здорові 
високопродуктивні твари-
ни та інше. Однак головну 

роль у виробничому процесі 
усе-таки відіграють люди. 
Без надійного, перевіре-
ного роками спільної пра-
ці, колективу неможливо 
досягти бажаної мети. Так 
вважають героїні цієї роз-
повіді — директорка ТОВ 

«Красноградське джерело» 
Алла Костроміна та головна 
зоотехнічка підприємства 

Оксана Костроміна.
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²ñòîð³ÿ êàðäèíàëüíèõ ïåðåòâîðåíü 
â³äë³êîâóºòüñÿ ³ç 2015 ðîêó. Ñàìå òîä³ 
î÷³ëüíèöþ ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà çà-
ïðîñèëè íà Âñåóêðà¿íñüêèé êîíãðåñ, 
îðãàí³çîâàíèé Àñîö³àö³ºþ âèðîáíèê³â 
ìîëîêà. Íà ç³áðàíí³ éøëîñÿ ïðî áåç-
ïðèâ’ÿçíå óòðèìàííÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ 
õóäîáè, ä³ëèëèñÿ äîñâ³äîì âåäåííÿ 
óñï³øíîãî ìîëî÷àðñòâà, îá³öÿëè 
ñóïðîâ³ä íîâîââåäåíü. Óæå âäîìà 
äîâãî ãîâîðèëà ìàòè ç äîíüêîþ ïðî 
ïåðñïåêòèâè ìîëî÷íîãî á³çíåñó, çà-
ïðîøóþ÷è Îêñàíó ïðåäìåòíî çàéíÿ-
òèñÿ çîîòåõí³ºþ. Ìîëîäà æ³íêà õî÷à 
é ìàëà âèùó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó 
îñâ³òó, àëå ïðàöþâàëà ñïî÷àòêó â ïî-
äàòêîâ³é ñëóæá³, çãîäîì åêîíîì³ñòîì, 
áóõãàëòåðîì ó ïðèâàòíèõ ô³ðìàõ. Òîæ 
óñâ³äîìëþâàëà âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
óçÿòèõ íà ñåáå çîáîâ’ÿçàíü. Îäíàê 
ÿêùî ìàºø âåëèêå áàæàííÿ òðóäèòèñÿ 
³ íàïîëåãëèâ³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ïîñòàâ-
ëåíî¿ ìåòè, óñï³õ îáîâ’ÿçêîâî ïðèéäå. 
Ïàí³ Îêñàíà ìèíóë³ ï’ÿòü ðîê³â äîâî-
äèòü öå ñóìë³ííîþ ïðàöåþ. Ðàçîì ³ç 
êîëåãàìè ùîðîêó â÷àòüñÿ, âäóìëèâî 

àíàë³çóþòü ïåðåäîâ³ ïðàêòèêè. À îñü 
Àëëà Ãðèãîð³âíà, êð³ì â³ò÷èçíÿíèõ 
òåõíîëîã³é âåäåííÿ ìîëî÷íîãî ñêî-
òàðñòâà, îïàíîâóâàëà ³çðà¿ëüñüê³ òà 

á³ëîðóñüê³. Êðàùèé äîñâ³ä  êð³çü ïðèç-
ìó âëàñíèõ íàïðàöþâàíü óò³ëþþòü ó 
ãîñïîäàðñòâ³.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Харківщина отримала 

фінансування 

з держбюджету 

на «Велике 

будівництво»
Êîøòè ñóáâåíö³¿ íà çä³éñíåííÿ 
çàõîä³â ùîäî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó îêðåìèõ òåðèòîð³é 
ðîçïîä³ëèëè íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ 
îáëðàäè.

Çàãàëîì äî ðåã³îíó íàä³éøëî ïî-
íàä 99 ìëí ãðí äåðæàâíî¿ ñóáâåíö³¿. 
Ô³íàíñóâàííÿ âèä³ëåíî íà ðåàë³çàö³þ 
íèçêè ïðîºêò³â òà ïðîâåäåííÿ çàêó-
ï³âåëü.

«×àñòèíà öèõ êîøò³â áóäå ñïðÿìî-
âàíà íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³, ³íôðà-
ñòðóêòóðí³ ïðîºêòè, ÿê³ âêðàé âàæëèâ³. 
Öå øêîëè, äèòÿ÷³ ñàäêè, ÿê³ áóäóâà-
òèìóòüñÿ çà ö³ êîøòè», — çàóâàæèâ 
ãîëîâà ÕÎÄÀ Îëåêñ³é Êó÷åð.

Çàâäÿêè íàäõîäæåííþ äåðæàâíî¿ 
ñóáâåíö³¿ âäàëîñÿ ïåðåðîçïîä³ëèòè 
âèäàòêè îáëàñíîãî áþäæåòó, çîêðåìà 
ñïðÿìóâàòè äîäàòêîâå ô³íàíñóâàííÿ 
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò áóä³âë³ ×åð-
êàñüêîëîç³âñüêîãî ë³öåþ.

Êð³ì òîãî, âèä³ëåíî êîøòè íà êàï-
ðåìîíòè îáëàñíèõ ³íôåêö³éíî¿ ë³êàðí³ 
é öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ 
ÑÍ²Äîì. Òàêîæ çà ö³ ãðîø³ ïðèäáàþòü 
äëÿ îáëàñíî¿ ³íôåêö³éêè ïðèëàä äëÿ 
âèä³ëåííÿ íóêëå¿íîâèõ êèñëîò; äëÿ 
îáëàñíîãî äèñïàíñåðó ðàä³àö³éíîãî 
çàõèñòó (÷îðíîáèëüñüêî¿ ë³êàðí³) — 2 
àïàðàòè ØÂË, öèôðîâèé áðîíõîñêîï 
òà 2 ïàðîâ³ ñòåðèë³çàòîðè; äëÿ Öåíòðó 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìå-
äèöèíè êàòàñòðîô — 3 äåô³áðèëÿòî-
ðè-ìîí³òîðè òà 11 ìîí³òîð³â ïàö³ºíòà.

kharkivoda.gov.ua

3 с.

Кавуни та дині:Кавуни та дині:
перевірка перевірка 
на нітратина нітрати
Де можна замовити Де можна замовити 
лабораторний аналіз лабораторний аналіз 
баштанних культурбаштанних культур
і скільки і скільки 
це коштуватимеце коштуватиме
споживачамспоживачам

10 с.

Місцеві Місцеві 
заклади освіти заклади освіти 
розпочали розпочали 
вступну вступну 
кампанію-2020кампанію-2020
Як це відбувається — Як це відбувається — 
дізнавалася дізнавалася 
кореспондентка кореспондентка 
«Вістей...»«Вістей...»

Êåð³âíèöÿ ÒÎÂ «Êðàñíîãðàäñüêå äæåðåëî» Àëëà Êîñòðîì³íà
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Îêñàíà Êîñòðîì³íà

Ôîòî Ñâ³òëàíè ÊÀÑÜßÍÎÂÎ¯


