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ДОРОГІ ДРУЗІ!

Оголошуємо розіграш при-

зів для річних передплатників 

газети на 2021 рік. 

Пилосос, електрична духов-

ка, м’ясорубка електрична та 

інші необхідні для комфортно-

го життя речі чекають на вас. 

АКЦІЯ!АКЦІЯ!

Ìèíóëî¿ íåä³ë³, 25 æîâòíÿ, 
ñï³ââ³ò÷èçíèêè îáèðàëè ãîë³â 
Êðàñíîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ òà Íàòà-
ëèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä, äåïóòàò³â öèõ òà Êðàñíî-
ãðàäñüêî¿ ðàéîííî¿ ³ Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñíî¿ ðàä. Âîëåâèÿâëåííÿ 
â³äáóâàëîñÿ â óìîâàõ êàðàíòèí-
íèõ îáìåæåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïàí-
äåì³ºþ COVID-19. Òîæ íà âõîä³ 
äî ä³ëüíèöü ëþäÿì âèì³ðþâàëè 
òåìïåðàòóðó ³ îáðîáëÿëè ðóêè 
àíòèñåïòèêîì. Äîòðèìóâàëèñü é 
³íøèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Îäíàê 
àêòèâí³ñòü çåìëÿê³â âèÿâèëàñÿ 
íèçüêîþ. ßâêà âèáîðö³â ó ìåæàõ 
óêðóïíåíîãî ðàéîíó ñêëàëà 34,35 
â³äñîòêà, çîêðåìà ó Êðàñíîãðàä-
ñüê³é ì³ñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðî-
ìàä³ — 29,39%, à Íàòàëèíñüê³é 
ñ³ëüñüê³é ÒÃ — 35,24 â³äñîòêà. 

Íà 28 æîâòíÿ, êîëè íîìåð ãàçåòè 
â³äïðàâëåíî äî äðóêó, òåðèòîð³àëüí³ 
âèáîð÷³ êîì³ñ³¿ (ÒÂÊ) ùå ï³äáèâàëè 
ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî 
äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâ³ âè-
áîðè», îñòàòî÷í³ ðåçóëüòàòè ìàþòü 
âñòàíîâèòè ó òàê³ òåðì³íè: 

— äî 3 ëèñòîïàäà âêëþ÷íî — 
íà âèáîðàõ çà ïðîïîðö³éíîþ ñèñ-
òåìîþ â ìåæàõ â³äïîâ³äíèõ ÒÂÊ;

— äî 6 ëèñòîïàäà âêëþ÷íî 
— ó ºäèíîìó áàãàòîìàíäàòíîìó 
âèáîð÷îìó îêðóç³, ºäèíîìó îä-
íîìàíäàòíîìó îêðóç³, áàãàòîìàí-
äàòíèõ îêðóãàõ.

Îòæå, ïðî íîâîîáðàíèé ñêëàä 
Êðàñíîãðàäñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà 
äåïóòàò³â Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 

ãàçåòà ïîâ³äîìèòü â³äðàçó ï³ñëÿ îï-
ðèëþäíåííÿ îô³ö³éíèõ ðåçóëüòàò³â.  

À ïîêè ùî, çà ïîïåðåäíüîþ 
³íôîðìàö³ºþ ãîëîâè ì³ñüêî¿ ÒÂÊ 
²ðèíè ×àãîâåöü, âèáîðè â³äáóëèñÿ 
íà óñ³õ 29 ä³ëüíèöÿõ. Ïîðóøåíü 
íå çàô³êñîâàíî, îô³ö³éíèõ ñêàðã 
äî ÒÂÊ íå íàäõîäèëî. Íà ïîñàäó 
Êðàñíîãðàäñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ç âåëèêèì â³äðèâîì ë³äèðóº êàíäè-
äàòêà â³ä «Áëîêó Êåðíåñà — Óñï³ø-
íèé Õàðê³â!» Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî. Äî 
ì³ñüêî¿ ðàäè «çàéäóòü» äåïóòàòè 
â³ä «Áëîêó Êåðíåñà — Óñï³øíèé 
Õàðê³â!», «Îïîçèö³éíî¿ ïëàòôîðìè 
— çà æèòòÿ», «Ñëóãè íàðîäó» òà 
Áëîêó Ñâ³òëè÷íî¿ «Ðàçîì!».    

Î÷³ëüíèöÿ Íàòàëèíñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ÒÂÊ Ãàííà Øàòîõ³íà òàêîæ 
ïîâ³äîìèëà, ùî âîëåâèÿâëåí-
íÿ ãðîìàäÿí â³äáóëîñÿ íà 13 
âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ, ÿê³ áóëè 
çàáåçïå÷åí³ âñ³ì íåîáõ³äíèì. Ó 
âèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ íà ïîñàäó 
Íàòàëèíñüêîãî ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
âïåâíåíî ïåðåìîãëà Îëåíà Òðå-
òÿê («Áëîê Êåðíåñà — Óñï³øíèé 
Õàðê³â!»). Äåïóòàòñüêèé êîðïóñ 
ö³º¿ ñ³ëüðàäè ïðåäñòàâëÿòèìóòü 
íàéá³ëüøå áëîêè Êåðíåñà òà 
Ñâ³òëè÷íî¿ (10 ³ 8 äåïóòàò³â â³ä-
ïîâ³äíî), ïî îäíîìó äåïóòàòó â³ä 
«Ñëóãè íàðîäó» òà «Áàòüê³âùèíè», 
à òàêîæ äâà ñàìîâèñóâàíö³. 

Ïðî îô³ö³éí³ ðåçóëüòàòè âè-
áîð³â äåïóòàò³â Íàòàëèíñüêî¿ 
ñ³ëüðàäè òà Íàòàëèíñüêîãî 
ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ÷èòàéòå íà 
äðóã³é øïàëüò³.

Попередні результати 
місцевих виборів
КРАСНОГРАДСЬКУ МІСЬКУ ТА НАТАЛИНСЬКУ СІЛЬСЬКУ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ОЧОЛЯТЬ ЖІНКИ
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