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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Двадцять першого листопада 
в Україні відзначають 
День працівників сільського 
господарства. 
Своє професійне свято агра-
рії зазвичай зустрічають у 
праці. Хтось ще трудиться в 
полі, інші — на токах і фер-
мах. В офісах підсумову-
ють сільськогосподарський 
рік, що минає, й водночас 
будують фінансові плани. 
Люди, які серцем прикипіли 
до землі й від неї черпають 
силу та наснагу, уже зараз 
дбають про майбутній уро-
жай. А кореспонденти газети 
традиційно відправляють-
ся в гості до трударів, аби 
дізнатися про все якомога 
більше й передати інформа-
цію читачам. Цього разу на-
просилися до генерального 
директора ПАОП «Промінь», 
депутата Красноградської 
районної ради Євгена Третя-
кова. Про справи сільсько-
господарського підприєм-
ства, підтримку соціальних 
проєктів регулярно розпові-
даємо на шпальтах районки. 
Сьогодні — субота. У містян 
вихідний, а у селян — зви-
чайний робочий день. Отож 
їдемо у Кобзівку.

Продовження на 4 с.

Нові можливості «Променя»

Ô
î
òî

 Ñ
â
³ò

ë
à
í
è
 Ê

À
Ñ

Ü
ß

Í
Î

Â
Î

¯
Ô

î
òî

 Ñ
â
³ò

ë
à
í
è
 Ê

À
Ñ

Ü
ß

Í
Î

Â
Î

¯

Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ÏÀÎÏ «Ïðîì³íü» ªâãåí Òðåòÿêîâ

Делікатне питання
Якщо кошти 
на оновлення закладу 
освіти виділяються 
восени, то це може 
створити деякі проблеми 
дітямтям 6 с.6 с.

Висока ціна Висока ціна 
незалежностінезалежності
До Дня Гідності 
та СвободиСвободи 10 с.10 с.

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà ï³ä-
ïðèºìñòâà ²ãîðÿ Òóð÷åíêà, çàâäÿêè 
ïðîãðàì³ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ðå-
ã³îí³ âäàëîñÿ â³äíîâèòè 19 ì³ñöåâèõ 
äîð³ã, à ñàìå: Õàðê³â — Ëèïö³ — Áî-
ðèñ³âêà; Íîâà ²âàí³âêà — Îð³ëüêà 
íà ×åðíÿâùèíó; Ñòóäåíîê — Ñóõà 
Êàì’ÿíêà; Äåðãà÷³ — Ï’ÿòèõàòêè; Áî-
ãîäóõ³â — Âàëêè — Íîâà Âîäîëàãà; 
Çì³¿â — Òàðàí³âêà; ²çþì — Îñê³ë; 
Âîâ÷àíñüê — Çåìëÿíêè; Ñòàðèé 
Ñàëò³â — Ïðèêîëîòíå; Ñêîâîðîäè-
í³âêà — Ãóðèí³âêà — Â³ëüøàíñüêå; 

Áîãîäóõ³â — Ïàâë³âêà — Ãóòè; ï³ä’¿çäè 
äî ñ³ë Â³ëüõ³âêà, Ïàâë³âêà, Öèðêóíè, 
Çåëåíèé Ãàé òà ñåëèù Áåðåç³âêà, 
Â³êòîð³âêà, Åë³òíå (äâ³ ä³ëÿíêè). 

Êð³ì òîãî, ðåìîíòóþòü 5 ìîñò³â. 
Íà äâîõ îá’ºêòàõ ðîáîòè çàâåðøåí³ 
(ñïîðóäà íà äîðîç³ Êóï’ÿíñüê  — Êðóã-
ëÿê³âêà òà ï³øîõ³äíèé ì³ñò ó ×óãóºâ³), 
ùå íà òðüîõ — äîá³ãàþòü ê³íöÿ (íà 
àâòîøëÿõàõ Äåðãà÷³ — Äâîð³÷íèé Êóò, 
Çîëî÷³â — Êîçà÷à Ëîïàíü ³ Ëåâê³âêà — 
²çþìñüêå).

ßê çàçíà÷èâ êåð³âíèê ÄÏ «Äîðîãè 

Õàðê³âùèíè», ó 2020/2021 ðîêàõ â 
îáëàñò³ â³äðåìîíòóâàëè ïîíàä 370 êì 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó ìåæàõ ïðîãðàìè 
«Âåëèêå áóä³âíèöòâî». Àëå öå — íå 
ô³íàë. ª äåòàëüí³ ïëàíè íà íàñòóïíèé 
ð³ê. Ï³äïðèºìñòâî âæå âèãîòîâèëî ïðî-
ºêòè, çä³éñíèëî åêñïåðòèçè, ïðîâåëî 
òåíäåðí³ ïðîöåäóðè íà ñóìó ïîíàä 
äâà ì³ëüÿðäè ãðèâåíü.    

«Êîëè áóäå ïðèéíÿòî áþäæåò, 
ñôîðìîâàíà ñóáâåíö³ÿ íà Õàðê³âñüêó 
îáëàñòü, òîä³ ïðîïîíóâàòèìåìî îá’ºê-
òè òà çàòâåðäæóâàòèìåìî ¿õ. Íàñàìïå-
ðåä öå áóäóòü øê³ëüí³ àâòîáóñí³ ìàðø-
ðóòè», — íàãîëîñèâ ²ãîð Òóð÷åíêî.

«Велике будівництво» на дорогах області: 

100 км нового покриття та 5 мостів 
Ó ÄÏ «Äîðîãè Õàðê³âùèíè» ï³äáèëè ïðîì³æí³ ðåçóëüòàòè ðîá³ò, 
ïðîâåäåíèõ ó öüîìó ðîö³. 


