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Рекомендована ціна — 

10,00 грн

Країна, 
куди хотілося 
б повертатися 
знову і знову
Школярі 
Красноградської 
і Наталинської громад 
поділилися враженнями 
про поїздку до Польщі

Донати для 
благородної 
справи
Патріотичні сувеніри 
підготували 
юні жителі міста. 
Як їх можна отримати?

333 ccc.33 ccc..

444 ccc.44 ccc..

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

У «Променя» 
міцне коріння

Ï³äãîòóâàëèñÿ çàâ÷àñíî
²ç ªâãåíîì Àíäð³éîâè÷åì 

êîðåñïîíäåíòè ãàçåòè äî-
ìîâèëèñÿ çóñòð³òèñÿ â îô³-
ñ³. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ òóäè é 
â³äïðàâèëèñÿ. Áóä³âëÿ ÏÀÎÏ 
«Ïðîì³íü» ðîçòàøîâóºòüñÿ â 
öåíòð³ Êîáç³âêè. Òåðèòîð³ÿ 
äîãëÿíóòà. Ëåãåíüêèé â³òå-
ðåöü ãîéäàº â³òè ï³äðîñëèõ 
ÿëèíîê. Íà ôëàãøòîêàõ âå-
ëè÷àâî ìàéîðÿòü çíàìåíà 
äåðæàâè òà ï³äïðèºìñòâà. 
Ð³çíîáàðâ’ÿì ìèëóþòü îêî 
òåíä³òí³ òðîÿíäè é ³íø³ ðîñ-

ëèíè. Â óñüîìó â³ä÷óâàºòüñÿ 
ðóêà ãîñïîäàðÿ — ªâãåíà 
Òðåòÿêîâà. Á³ëÿ ìåìîð³àëüíî¿ 
äîøêè íà ÷åñòü çàñíîâíèêà 
ãîñïîäàðñòâà, Ãåðîÿ Óêðà¿íè 
²âàíà Ãóëîãî — êîøèê ñâ³æèõ 
êâ³ò³â. Äíÿìè â³äîìîìó àãðà-
ð³ºâ³ âèïîâíèëîñÿ á â³ñ³ìäå-
ñÿò äâà ðîêè. Òà íå ñóäèëîñÿ 
çíàíîìó õë³áîðîáîâ³, ëþäèí³, 
êîòðà íàéá³ëüøå ëþáèëà 
ð³äíó çåìëþ é ïðàöþ íà í³é, 
äîæèòè äî òåïåð³øíüîãî ëè-
õîë³òòÿ. Âèïðîáóâàòè íà ñîá³ 
óñ³ òÿãîòè âîºííîãî ÷àñó äî-

âîäèòüñÿ âæå îíóêîâ³ Ãåðîÿ 
— ªâãåíîâ³ Òðåòÿêîâó. Îäíàê 
â³í íå ðîçãóáèâñÿ ó öüîìó 
âèð³ îñòàíí³õ ïîä³é, íå ïîëè-
øèâ ãîñïîäàðñòâî, à ò³ëüêè 
àêòèâí³øå ñòàâ çàéìàòèñÿ âè-
ðîáíè÷èìè ïðîáëåìàìè. Áî 
äîáðå ðîçóì³º, ùî â³ä òîãî, ÿê 
ñüîãîäí³ ñïðàöþº î÷îëþâà-
íèé íèì  êîëåêòèâ, çàëåæèòü 
ïðîäîâîëü÷à áåçïåêà ³ éîãî 
ïàéîâèê³â, ³ æèòåë³â ðàéîíó, 
é óñ³õ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â.

— Äî ïî÷àòêó â³éíè ìè 
âñòèãëè íå ëèøå çà ïðèéíÿò-

íèìè ö³íàìè ðåàë³çóâàòè âè-
ðîùåíå ìèíóëîãî ðîêó çá³æ-
æÿ, à é çàêóïèòè âñå íåîá-
õ³äíå äëÿ ïîäàëüøîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà. 
Áåçóìîâíî, çðîáèëè ïåâíèé 
çàïàñ ïàëüíî-ìàñòèëüíèõ 
ìàòåð³àë³â òà ì³íåðàëüíèõ äî-
áðèâ, — êàæå ªâãåí Òðåòÿêîâ. 
— Öå äîïîìîãëî íàì íå ëèøå 
â÷àñíî îáñ³ÿòèñÿ, à é âèêî-
íàòè óâåñü êîìïëåêñ âåñ-
íÿíî-ïîëüîâèõ ðîá³ò. Òåïåð 
çáèðàºìî âèðîùåíå. Êð³ì 
òîãî, çàêëàëè ñ³íàæ, éäå çàãî-
ò³âëÿ êîðì³â, ñ³íà òà ñîëîìè. 
²ç ïîñòàâëåíèìè çàâäàííÿ-
ìè êîëåêòèâ ñïðàâëÿºòüñÿ. 
Ëþäè ïðàöþþòü ³ç â³ääà÷åþ, 
óñâ³äîìëþþ÷è, ùî íà ìèðíèõ 
òåðèòîð³ÿõ ñë³ä ìàêñèìàëüíî 
ïîäáàòè ³ ïðî çåðíî, ³ ïðî 
ì’ÿñî, ³ ïðî ìîëîêî.  Êðà¿íó 
ïîòð³áíî ãîäóâàòè.

Ïðîäîâæåííÿ íà 2 ñ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè Êàñüÿíîâî¿

Понад п’ять місяців у країні точиться війна. Чимало сільгосппідприємств 
за цей час постраждало від повномасштабного вторгнення росії в Україну. 
У низці регіонів тривають бойові дії та ракетні обстріли. Тож одні зовсім 
нічого не сіяли, інші — втратили і врожай, і техніку. На Красноградщині, 
дякувати Богові і нашим ЗСУ, ситуація дещо інша. Зокрема, ПАОП «Про-
мінь», що займається виробництвом сільськогосподарських культур і 
тваринництвом, вдається й армії допомагати, й землю обробляти, й плани 
на мирне майбутнє будувати. Про все це говоримо з керівником підпри-
ємства, депутатом Красноградської районної ради Євгеном Третяковим.

Із першого серпня  
антибіотики 
тільки за рецептом

Ó çàêëàäàõ, ïðèºäíàíèõ äî åëåê-
òðîííî¿ ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
(ÅÑÎÇ), ë³êàð ìàº âèïèñàòè åëåêò-
ðîííèé ðåöåïò. ßêùî óñòàíîâà ïîêè 
ùî íå ïðàöþº ç ÅÑÎÇ, òîä³ õâîðîìó 
äîäàäóòü ïàïåðîâèé ðåöåïò.

Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ì³í³ñòåðñòâî 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Àáè îòðèìàòè ðåöåïò, ïàö³ºíò  
ïîâèíåí çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ. Öå 
ìîæå áóòè ôàõ³âåöü ÿê ïåðâèííî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, òàê ³ ñïåö³à-
ë³ñò (òåðàïåâò, õ³ðóðã, ñòîìàòîëîã 
òîùî). Äåêëàðàö³ÿ äëÿ öüîãî íå 
ïîòð³áíà.

Ó ÌÎÇ íàãîëîñèëè, ùî íà òèì-
÷àñîâî îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ, à 
òàêîæ íà òåðèòîð³ÿõ, äå âåäóòüñÿ 
áîéîâ³ ä³¿, àïòåêè íà ÷àñ ä³¿ âîºí-
íîãî ñòàíó â³äïóñêàòèìóòü àíòèá³î-
òèêè áåç ðåöåïòà.

Вони нам не друзі
Ëèøå 11% îïèòàíèõ ââàæàþòü, 

ùî Óêðà¿íà ³ Ðîñ³ÿ ìàþòü áóòè 
«äðóæí³ìè» äåðæàâàìè ç â³äêðè-
òèìè êîðäîíàìè áåç â³ç ³ ìèòíèöü. 
ª é ò³, õòî äîñ³ õî÷å îá’ºäíàííÿ 
Óêðà¿ íè òà ðîñ³¿ â îäíó äåðæàâó, 
àëå òàêèõ ëèøå îäèí â³äñîòîê.

Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â – 
79% – ââàæàþòü, ùî ì³æ Óêðà¿íîþ ³ 
ðîñ³ºþ ìàþòü áóòè çàêðèò³ êîðäîíè 
ç â³çàìè òà ìèòíèöÿìè, ñâ³ä÷àòü ðå-
çóëüòàòè îïèòóâàííÿ, ïðîâåäåíîãî 
Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì 
ñîö³îëîã³¿ 6-20 ëèïíÿ ñåðåä äâîõ 
òèñÿ÷ ðåñïîíäåíò³â ó âñ³õ ðåã³îíàõ 
Óêðà¿íè, êð³ì îêóïîâàíîãî Êðèìó 
òà ÷àñòêîâî îêóïîâàíîãî Äîíáàñó.

Ïîð³âíÿíî ç ïåð³îäîì ïåðåä 
ïîâíîìàñøòàáíèì âòîðãíåí-
íÿì (ëþòèé 2022 ðîêó) ç 44 äî 
79 â³äñîò ê³â çðîñëà ÷àñòêà òèõ, 
õòî ââàæàº, ùî ì³æ Óêðà¿íîþ ³ ðî-
ñ³ºþ ìàþòü áóòè çàêðèò³ êîðäîíè 
ç â³çàìè ³ ìèòíèöÿìè. Íàòîì³ñòü ç 
48% äî 11% ñòàëî ìåíøå òèõ, õòî 
âèñòóïàº çà «äðóæí³» â³äíîñèíè 
ì³æ êðà¿íàìè. Òàêîæ ç ï’ÿòè äî 
îäíîãî â³äñîòêà çíèçèëàñÿ ÷àñòêà 
òèõ, õòî âèñòóïàº çà îá’ºäíàííÿ â 
îäíó äåðæàâó.

Çà ìàòåð³àëàìè ³íòåðíåò-âèäàíü


