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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!

Стали відомі прізвища 
депутатів нової 
районної ради
На сайті Центральної виборчої комісії шостого листопада офіційно 
оприлюднені результати виборів депутатів Красноградської районної ради. 
Усього до складу райради укрупненого району увійшло 38 депутатів. 
Зокрема, вісімнадцять переможців виборчих перегонів визначено 
в територіальних виборчих округах, а двадцять — у єдиному 
багатомандатному виборчому округу за єдиними виборчими списками 
політичних партій.  Мандати отримали представники п’яти політичних сил, 
а саме: «Блок Кернеса — Успішний Харків!» — 11, «Опозиційна платформа — 
За життя» — 10, «Блок Світличної «Разом!» — 7, «Слуга народу» — 6 
і ВО «Батьківщина» — чотири.

Мовою 
цифр
²íôîðìàö³ÿ, îïðèëþäíåíà íà ñàéò³ 
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè 
ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, äîçâîëÿº 
á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ñèòóàö³þ 
íà ì³ñöÿõ. 

ÑÊ²ËÜÊÈ ÍÀÑÏÐÀÂÄ²?
Íà ïåðøå æîâòíÿ ó Êðàñíîãðàä-

ñüêîìó ðàéîí³ ïðîæèâàëî 42 722 
îñîáè, à íà ïî÷àòêó ðîêó — 42 992. Íå 
áóëî çàãàëüíîãî ïðèðîñòó íàñåëåííÿ 
— íàïðîòè öüîãî ïîêàçíèêà ì³íóñ 312 
îñ³á. Óñüîãî íàðîäèëîñÿ 187 íåìîâëÿò. 
À îñü çà ìåæó çà öåé ïåð³îä ï³øëî 496 
çåìëÿê³â.

²íôîðìàö³þ ç³áðàíî íà îñíîâ³ äà-
íèõ îðãàí³â äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.
ÊÎËÈ ª ÐÎÁÎÒÀ

Îäíà ç íàéá³ëüøèõ ïðîáëåì, ùî 
õâèëþº íàñåëåííÿ ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ðîê³â — çàéíÿò³ñòü. Êîëè ìàºø 
ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè, òî îòðèìóºø 
ñòàá³ëüíèé äîõ³ä ³ ìîæåø ïëàíóâàòè 
ñâîº æèòòÿ. Òàêèõ ùàñëèâö³â ó ðà-
éîí³ 9 474. Ñòàòèñòèêà, çâè÷àéíî, íå 
âðàõîâóº ãðîìàäÿí áåç îô³ö³éíîãî 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 

À îñü ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà áà-
ãàòüîì çäàºòüñÿ íåéìîâ³ðíî âèñîêîþ 
— 13 378 ãðèâåíü. Íà æàëü, ð³çíèöÿ ì³æ 
ì³í³ìàëüíîþ ³ ìàêñèìàëüíîþ ïëàòíåþ íà 
Êðàñíîãðàäùèí³ çàâæäè âðàæàëà. Ìàé-
æå 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü äåÿê³ ï³äïðè-
ºìñòâà çàáîðãóâàëè ñâî¿ì ïðàö³âíèêàì.
ÙÎ ÂÐÎÄÈËÎ Ó ÏÎË²

Íà ïî÷àòîê æîâòíÿ çåðíîâ³ òà çåð-
íîáîáîâ³ êóëüòóðè àãðàð³ÿìè ðàéîíó 
ñêîøåíî òà îáìîëî÷åíî íà ïëîù³ 24,6 
òèñÿ÷³ ãåêòàð³â. Îáñÿã âèðîáíèöòâà 
çåðíà ñòàíîâèâ 136,3 òèñÿ÷³ òîíí, ïðè 
óðîæàéíîñò³ 55,3 öåíòíåðà ç ãåêòàðà. 
À îñü ñîíÿøíèêó íà êðóã ìàºìî 25,1 
öåíòíåðà ç ãåêòàðà. Çâàæàþ÷è íà ïî-
ãîäí³ óìîâè ðîêó, öå íåïîãàíî.
ÊÎÐ²Â ÏÎÁ²ËÜØÀËÎ

Çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â ðîêó ñ³ëüãîñïï³ä-
ïðèºìñòâàìè ðàéîíó âèðîáëåíî ì’ÿñà 
(ðåàë³çîâàíî íà çàá³é ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ òâàðèí ó æèâ³é ìàñ³) 791,7 ò, 
ìîëîêà — 24,4 òèñÿ÷³ òîíí. Ïîð³âíÿíî 
³ç 2019-ì, âèðîáíèöòâî ì’ÿñà çìåíøè-
ëîñü íà 23,6%, ìîëîêà — çá³ëüøèëîñÿ 
íà 2,8 â³äñîòêà.

Íèí³ íà òâàðèííèöüêèõ ôåðìàõ 
íàë³÷óºòüñÿ 8 867 ãîë³â âåëèêî¿ ðîãàòî¿ 
õóäîáè (ç íèõ 3 671 êîðîâà), 765 ñâè-
íåé. Ïîãîë³â’ÿ ñâèíåé ³ç ïî÷àòêó ðîêó 
çìåíøèëîñü ìàéæå óäâ³÷³. À îñü ñòàäî 
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè çá³ëüøèëîñÿ, 
çîêðåìà êîð³â — íà 102 ãîëîâè.
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