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Рекомендована ціна — 

8,00 грн 3 с.

Чому Чому 
швидкашвидка
не приїхалане приїхала
З першого січняЗ першого січня
діють нові правила діють нові правила 
виклику екстреної виклику екстреної 
медичної допомоги.медичної допомоги.
Що потрібно знати Що потрібно знати 
людямлюдям

6 с.

Коли ллється Коли ллється 
рікою...рікою...
алкогольалкоголь
Тема, підказана Тема, підказана 
читачкою газетичитачкою газети

2 с.

Допомоги Допомоги 
і субсидії і субсидії 
на комунальні на комунальні 
послуги послуги 
перерахувалиперерахували
автоматичноавтоматично

10 с.10 с.

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 37,00 ГРН

МісячнийМісячний
посівний посівний 
календаркалендар
на 2021 рікна 2021 рік

Армен БАКМАНЯН: 
«Бути корисним людям — 
мій пріоритет» 
Двадцять другого січня депутат Харківської обласної ради провів перший особистий 
прийом громадян у Красноградському районі. Із жителями народний обранець 
спілкувався у приймальні, розташованій на першому поверсі Будинку ради, 
що на вулиці Соборній, 56-А. Звернення красноградців переважно стосувалися 
оплати комунальних послуг і розв’язання земельних питань 

Íà ïðèéîì³ òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ 
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñâ³òëàíà Êðèâåí-
êî, î÷³ëüíèê ðàéðàäè Âîëîäèìèð 
Ïòèøíèê, çàñòóïíèê ãîëîâè ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Îëåêñàíäð 
Ìàøêî, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Íàòàë³ÿ Ç³í÷åíêî òà êåð³âíèê ï³ä-
ïðèºìñòâà òåïëîâèõ ìåðåæ Îëåê-
ñàíäð Ñèäîðåíêî. 

Çîêðåìà, æèòåëüêà áàãàòîêâàðòèð-
íîãî áóäèíêó íà âóëèö³ Õàðê³âñüê³é, 8 
ïîñêàðæèëàñÿ íà íåïîì³ðí³ ïëàòåæ³ çà 
òåïëî. Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíè çðîñëè ï³ñëÿ 
âñòàíîâëåííÿ ó áóä³âë³ òåïëîâîãî ë³÷èëü-
íèêà. Æ³íêà — ïåíñ³îíåðêà,  ìàº ñêðîìíèé 
äîõ³ä, ÿêèé íå ïîêðèâàº âèäàòê³â íà êîìó-
íàëêó. Íå â³äøêîäîâóº ¿õ ³ ñóáñèä³ÿ. Òîæ 
çâåðíóëàñÿ ïî äîïîìîãó äî îáëàñíîãî 
äåïóòàòà. Àðìåí Âîëîäÿéîâè÷ ïðîïîíóº: 
ó ïðèì³ùåíí³ ñë³ä ïðîâåñòè çàõîäè ùîäî 
çíèæåííÿ òåïëîâèõ âòðàò íà âíóòð³øí³õ 
ðîçïîä³ëü÷èõ ìåðåæàõ ³ íàãð³âàëüíèõ åëå-
ìåíòàõ óñåðåäèí³ ï³ä’¿çäó. Òàêîæ æèòåëÿì 
ðàäÿòü ïî ìîæëèâîñò³ óòåïëèòè â îñåëÿõ 
³ ï³ä’¿çäàõ â³êíà, ñòåæèòè, àáè âõ³äí³ 
äâåð³ áóëè çà÷èíåí³. Ó áàãàòîïîâåðõ³âö³ 
íà âóëèö³ Õàðê³âñüê³é, 8 ñòâîðåíî îá’ºä-

íàííÿ ñï³ââëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíîãî 
áóäèíêó. Òàêà ôîðìà óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíèì 
ïîìåøêàííÿì â³äêðèâàº ìîæëèâ³ñòü äëÿ 
ó÷àñò³ â ³íâåñòèö³éíèõ ïðîºêòàõ, çîêðåìà 
é ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³. 

Ïðî òðóäíîù³ ç îôîðìëåííÿì çåìåëü-
íîãî ïàþ ãîâîðèëè ñåëÿíè ç Ëåá’ÿæîãî. 

Ï³ä ÷àñ ïðèéîìó òàêîæ ³øëîñÿ ïðî 
àêòóàëüí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó ³íôðàñòðóê-
òóðè Êðàñíîãðàäùèíè — ðåìîíò äîð³ã, 
óäîñêîíàëåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ 
áàçè çàêëàä³â ìåäèöèíè òà îñâ³òè, ìî-
äåðí³çàö³þ ñèñòåì âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ, çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ 
òà ³íøå.

— Çàðàç â Óêðà¿í³ ³ñíóº áåçë³÷ ïðîá-
ëåì, ÿê³ îñîáëèâî ãîñòðî â³ä÷óâàþòü 
ëþäè ïåíñ³éíîãî â³êó, ãðîìàäÿíè, ùî 
îïèíèëèñÿ â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñè-
òóàö³ÿõ. ² ñüîãîäí³øíÿ çóñòð³÷ — òîìó 
ï³äòâåðäæåííÿ, — ï³äñóìóâàâ ïðèéîì 
ãðîìàäÿí Àðìåí Áàêìàíÿí. — Âàæëèâî 
âèçíà÷èòè ïð³îðèòåòí³ñòü çàâäàíü ³ ä³ÿòè 
çã³äíî ç³ ñòðàòåã³ºþ ðîçâèòêó òåðèòî-
ð³é. Ïðèºìíî, ùî â Êðàñíîãðàäñüêîìó 
ðàéîí³ º êîìàíäà, ç ÿêîþ ìîæíà ä³ÿòè 
ñï³ëüíî. Äÿêóþ ãðîìàä³ çà ñï³âïðàöþ. 

Ñïîä³âàþñÿ, ùî ðàçîì çìîæåìî ðåà-
ë³çóâàòè íèçêó ïðîºêò³â íà êîðèñòü æè-
òåë³â ðàéîíó. Ëþäè ïîâèíí³ â³ä÷óâàòè, 
ùî â îáëàñò³ òà íà ì³ñöÿõ º äåïóòàòè, 
ÿê³ çíàþòü ïðî ¿õí³ íåãàðàçäè òà îï³êó-
þòüñÿ ³íòåðåñàìè ñâî¿õ âèáîðö³â. Äîâ³ðà 
áóäóºòü ñÿ íà ðåàëüíèõ ñïðàâàõ.

Äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè ïîä³ëèâñÿ 
ç êîðåñïîíäåíòêîþ ãàçåòè ñâî¿ì áà-
÷åííÿì îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ñï³âïðàö³
ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÌÀª ÁÓÒÈ 
ÄÎÑÒÓÏÍÎÞ

Çà ñëîâàìè Àðìåíà Áàêìàíÿíà, îäíèì 
³ç ïð³îðèòåò³â º ïîñèëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ 
áàçè òà êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó çàêëàä³â 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ç óòâîðåííÿì óêðóï-
íåíîãî Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó çá³ëü-
øèòüñÿ íàâàíòàæåííÿ íà öåíòðàëüíó ðà-
éîííó ë³êàðíþ. Òîæ òðåáà ñòâîðèòè óìîâè 
äëÿ ÿê³ñíîãî íàäàííÿ øèðîêîãî ñïåêòðó  
ìåäè÷íèõ ïîñëóã ñàìå òóò, àáè ëþäÿì íå 
äîâåëîñÿ ¿çäèòè äî ôàõ³âö³â â ³íø³ ì³ñòà 
òà îáëàñí³ öåíòðè. Öå ñòîñóºòüñÿ é çàáåç-
ïå÷åííÿ õâîðèõ ãåìîä³àë³çîì, ïðîâåäåííÿ 
ÿê³ñíî¿ êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ òîùî.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.

Îëåêñàíäð Ìàøêî, Äìèòðî Ïàäàðÿí, Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî, Àðìåí Áàêìàíÿí, Âîëîäèìèð Ïòèøíèê, Åäãàð Áàêìàíÿí, Íàòàë³ÿ 
Ç³í÷åíêî òà Îëåêñàíäð Ñèäîðåíêî

Першого лютого 

стартує 

реєстрація 

на ЗНО-2021
Âîíà òðèâàòèìå äî 5 áåðåçíÿ.
Òàêèé òåðì³í âñòàíîâëþº êàëåí-
äàðíèé ïëàí ï³äãîòîâêè òà ïðîâå-
äåííÿ ÇÍÎ 2021 ðîêó, çàòâåðäæå-
íèé Ì³íîñâ³òè.

Äî 30 êâ³òíÿ 2021 ðîêó çàðåº-
ñòðîâàí³ ó÷àñíèêè çìîæóòü çàâàíòà-
æèòè ç³ ñâî¿õ ³íôîðìàö³éíèõ ñòîð³íîê 
çàïðîøåííÿ-ïåðåïóñòêè, äå áóäå 
çàçíà÷åíî ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ 
òåñòóâàíü.

Îñíîâíà ñåñ³ÿ çîâí³øíüîãî íåçà-
ëåæíîãî îö³íþâàííÿ ïðîõîäèòèìå ³ç 
21 òðàâíÿ äî 15 ÷åðâíÿ.

Ðåçóëüòàòè çîâí³øíüîãî íåçàëåæ-
íîãî îö³íþâàííÿ áóäå ðîçì³ùåíî íà 
³íôîðìàö³éíèõ ñòîð³íêàõ ó÷àñíèê³â 
ÇÍÎ äî 30 ÷åðâíÿ.

Ó÷àñòü â îñíîâí³é ñåñ³¿ ÇÍÎ º áåç-
êîøòîâíîþ. Êîæåí ó÷àñíèê ìàº ïðàâî 
ñêëàñòè òåñòè íå á³ëüø ÿê ç ï’ÿòè íà-
â÷àëüíèõ ïðåäìåò³â.

kharkivoda.gov.ua


