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Рекомендована ціна — 

10,00 грн

У лабіринтах 
розуму
Цікавий квест
влаштували медики 
Красноградського 
відділення екстреної 
(невідкладної) 
медичної допомоги

Про те, 
щоб система 
працювала 
надійно, мають 
турбуватися 
не лише 
комунальники

444 ccc.44 ccc..

333 ccc.33 ccc..

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 41,00 ГРН

Чим живе Попівський 
старостинський округ

Íà ïî÷àòêàõ
— Çâ³ñòêà ïðî ïîâíîìàñø-

òàáíå âòîðãíåííÿ ðîñ³¿ â 
Óêðà¿íó íàñò³ëüêè ïðèãîëîì-
øèëà, ùî íàâ³òü ³ íå çíàëè, 
ùî ðîáèòè äàë³, íà ùî ñïîä³-
âàòèñÿ, — çãàäóº äèðåêòîðêà 
Ïîï³âñüêî¿ ô³ë³¿ Êîìóíàëü-
íîãî çàêëàäó «Íàòàëèíñüêèé 
ë³öåé Íàòàëèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéî-
íó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³» Àíòî-
í³íà ßêîâåíêî. — Óò³ì ïîòðîõó 
îãîâòàëèñü ³ ïî÷àëè ä³ÿòè. 

Óñ ³  íåáàéäóæ ³  îäíî-
ñåëü÷àíè çáèðàëèñÿ ó Áó-
äèíêó êóëüòóðè. Õóäîæíÿ 
êåð³âíèöÿ Â³òàë³ÿ Äìèòðåíêî 
îðãàí³çóâàëà ïëåò³ííÿ ìàñ-
êóâàëüíèõ ñ³òîê äëÿ íàøèõ 
á³éö³â. Ç äîìó ëþäè ïðè-
íîñèëè êîíñåðâàö³þ é ³íø³ 
ïðîäóêòè òà ðå÷³, íàìàãà-
ëèñÿ áóòè êîðèñíèìè äëÿ 
ôðîíòó.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè Êàñüÿíîâî¿

Ëàðèñà Ìàöêî
Îëåã ³ Âàëåíòèíà Îë³éíèêè

Îëåíà Ïðèõ³äüêî òà Îëüãà Îâ÷³íí³ê Ëþáîâ Êàñÿí

Війна змінила не лише світ навкруги, а й нас 
самих, наше ставлення одне до одного, люди 
стали дружнішими, згуртованішими, кажуть жи-
телі Попівки. У цьому переконалися і кореспон-
денти газети, котрі днями побували в селі. Як 
живуть мешканці Попівського старостинського 
округу, чим переймаються найбільше — у цьому 
репортажі.

Важкі жнива 
ßê çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê îáëàñ-
íî¿ â³éñüêîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Îëåã Ñèíºãóáîâ, íåçâàæàþ÷è 
íà â³éíó òà ïîñò³éí³ îáñòð³ëè, 
íà Õàðê³âùèí³ òðèâàþòü æíèâà 
íà ï³äêîíòðîëüí³é òåðèòîð³¿ 
÷îòèðüîõ ðàéîí³â: Ëîç³âñüêîãî, 
Êðàñíîãðàäñüêîãî ³ ÷àñòèí³ Áî-
ãîäóõ³âñüêîãî òà ×óãó¿âñüêîãî.

Çà éîãî ñëîâàìè, â óìîâàõ â³éíè 
äëÿ àãðàð³¿â íàéá³ëüøîþ ïðîáëå-
ìîþ ñòàëè çàì³íîâàí³ ïîëÿ. ×åðåç 
ìàñøòàáíå ì³íóâàííÿ âîðîãîì ïåâ-
íà ê³ëüê³ñòü ëàí³â ïîêè íåïðèäàòíà 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÃÓ Äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóà ö³é ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³, ïî-
÷èíàþ÷è ç 03 ëèïíÿ íà Õàðê³âùèí³ 
òðàïèëîñÿ ñ³ì âèïàäê³â çàãîðÿííÿ 
ïîë³â óíàñë³äîê âîðîæèõ îáñòð³ë³â. 
Çíèùåíî ïîíàä 46,6 ãà ïøåíèö³ ³ 2 ãà 
ÿ÷ìåíþ â ²çþìñüêîìó òà ×óãó¿âñüêîìó 
ðàéîíàõ. Ëèøå çà îäíó äîáó, 19 ëèï-
íÿ, çàô³êñîâàíî çàéìàííÿ ëàí³â ó ×ó-
ãó¿âñüêîìó ³ Áîãîäóõ³âñüêîìó ðàéîíàõ.

Íàéâèùó âðîæàéí³ñòü íàðàç³ 
ìàþòü ñ³ëüãîñïòîâàðîâèðîáíèêè 
Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó, äå ç 
ãåêòàðà çáèðàþòü ïî 44 öåíòíåðè 
ðàíí³õ çåðíîâèõ. Ó Áîãîäóõ³âñüêîìó 
ðàéîí³ óðîæàéí³ñòü ðàíí³õ çåð-
íîâèõ òà çåðíîáîáîâèõ êóëüòóð 
ñêëàäàº 40 ö/ãà, ó ×óãó¿âñüêîìó – 
31,5 öåíòíåðà ç ãåêòàðà.

kharkivoda.gov.ua

Документи — 
англійською
Ì³í³ñòð öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ 
Óêðà¿íè Ìèõàéëî Ôåäîðîâ àíîí-
ñóâàâ ïîÿâó â «Ä³¿» àíãëîìîâíî¿ 
âåðñ³¿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà, 
ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ³ òåõïàñïîðòà 
íà àâòî. 

«Ìè ïåðåêëàäåìî çàêîðäîí-
íèé ïàñïîðò, âîä³éñüê³ ïðàâà òà 
òåõïàñïîðò. Âàæëèâî, ùî ïðàâà ³ 
òåõïàñïîðò îòðèìàþòü ì³æíàðîäíå 
êîäóâàííÿ, ÿêå âèêîðèñòîâóºòüñÿ 
â ªÑ, ÑØÀ òà Êàíàä³. Öå ÷åðãîâèé 
êðîê äî ì³æíàðîäíî¿ ³íòåãðàö³¿ 
«Ä³¿». Âæå çàâåðøóºìî òåõí³÷í³ 
äåòàë³ ùîäî ðîçðîáêè òà íåâäîâç³ 
âèéäåìî ç áåòà-òåñòîì», — çàçíà-
÷èâ óðÿäîâåöü.

pravda.com.ua


