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Рекомендована ціна — 
8,00 грн

Будьте Будьте 
уважними,уважними,
купуючи купуючи 
продуктипродукти
Неякісні товари Неякісні товари 
можна обміняти, можна обміняти, 
але не завждиале не завжди

3 с.3 с.

Як у справжньому
міському 
дворику

44 с. с.
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Карантин 
продовжено
ßê ³ â Óêðà¿í³, ó íàøîìó ðàéîí³ â³í 
òðèâàòèìå ïðèíàéìí³ äî ïî÷àòêó 
æîâòíÿ

Çã³äíî ç ð³øåííÿì ì³ñöåâî¿ êîì³-
ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, 
êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 31 ñåðïíÿ íå 
çàê³í÷èëèñÿ. ¯õ ïðîäîâæåíî ïîêè ùî 
íà ì³ñÿöü —  äî 01 æîâòíÿ öüîãî ðîêó.

Â³äïîâ³äíèì ñëóæáàì äîðó÷åíî 
ñòåæèòè çà äîòðèìàííÿì âèìîã êà-
ðàíòèíó òà ïðîâîäèòè ðîç’ÿñíþâàëüíó 
ðîáîòó ñåðåä íàñåëåííÿ. Ãðîìàäÿíàì 
íàãàäóþòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü íîñ³í-
íÿ çàõèñíèõ ìàñîê ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñ ïîðò³ òà ì³ñöÿõ ñêóï÷åííÿ ëþäåé, 
äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿ òà 
³íøèõ çàïîá³æíèõ çàõîä³â. Ñòàòèñòè-
êà ñâ³ä÷èòü ïðî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Îòæå, ðîçñëàá-
ëÿòèñÿ íå âàðòî.

Сухий жовтень 
та ранні 
заморозки:
прогнози 

синоптиків
1111 с. с.

Чому і як 
зміняться
тарифи на тепло
для жителів 
багатоповерхівок
Наталиного

1010 с. с.
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Урочисті лінійки із цієї нагоди 
відбулися у всіх освітніх закладах 
краю. Наша кореспондентка побу-
вала на святі у Красноградському 
ліцеї № 1. Тут здобувають освіту 
698 дітей. Цьогоріч шкільну родину 
поповнили три перших класи — а це 
понад 70 хлопчиків і дівчаток. Для 
37 одинадцятикласників цей День 
знань — останній у рідних стінах…

— Щаслива вітати вас із початком 
нового навчального року, — зверну-
лася до присутніх Красноградський 
міський голова Світлана Кривенко. 
— Цей день особливий для першо-
класників та учнів випускних класів. 
Зичу, аби шлях країною знань був 
для всіх вас успішним. Вдячна пе-
дагогам за їхню нелегку працю, а 
батькам — за піклування про дітей. 

Ну а всім учням — гарних вражень, 
цікавих відкриттів і нових звершень.
До свята старшокласники під-

готували запальний флешмоб. 
Разом із ними танцювали всі учас-
ники урочистості. За традицією на 
перший урок дівчаток і хлопчиків 
покликав мелодійний шкільний 
дзвінок.

Наталія ЛАПТЄВА

Покликав вересень 
до школи
Ще вчора були літні канікули — чимало  вільного часу, безтурботний 
вранішній сон і пізні прогулянки з друзями. Та вже на ранок першого вересня 
учні зібралися на шкільному подвір’ї: святково одягнені, із букетами 
барвистих квітів і зручними рюкзаками… 
Новий навчальний рік розпочинається!


