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Не спізніться 
на автобус
Із 01 лютого змінюється
розклад руху транспорту
на приміських 
маршрутах

3 ccccc..3 cccc..

Виховуємо 
патріотів
У Кегичівській громаді 
успішно працює гурток 
«Юний захисник 
Вітчизни»

За місяць 
до весни
Як живуть села 
Володимирівського
старостинського округу 
Наталинської сільради

Îòîæ á³ëüøå íå ïîòð³áíî 
¿õàòè íà Ïîëòàâùèíó àáî 
äå³íäå, ùîá çàìîâèòè ñîá³ 
çàêîðäîííèé ïàñïîðò ÷è â³ä-
íîâèòè âòðà÷åí³ äîêóìåíòè. 
Â³äòåïåð öå ìîæíà çðîáèòè ó 
Êðàñíîãðàä³ — çàâ³òàâøè äî 
â³ää³ëó ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, 
ùî ðîçòàøîâóºòüñÿ ó ïðè-
ì³ùåíí³ ðàéîííîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ (ïðàâå êðèëî). 

Çàñòóïíèöÿ íà÷àëüíèêà 
ÃÓ ÄÌÑ ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 
Îëåíà ×èðèê îãëÿíóëà óìîâè, 
â ÿêèõ ïðàöþþòü êðàñíî-
ãðàäñüê³ ôàõ³âö³. Îñîáëèâó 
óâàãó âîíà àêöåíòóâàëà íà 
îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó âèäà÷³ 
äîêóìåíò³â áåç ñòâîðåííÿ 
÷åðã, ðîáîò³ ç ï³ëüãîâèìè 
êàòåãîð³ÿìè ñï³ââ³ò÷èçíèê³â 
òîùî. Â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, 
îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ, âàã³òíèõ 

òà æ³íîê ç ìàëîë³òí³ìè ä³òü-
ìè (äî 14-òè ðîê³â), ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó ñë³ä ïðèéìàòè 
áåç ÷åðãè. 

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñâ³òëàíà 
Êðèâåíêî, ÿêà òàêîæ â³çèòó-
âàëà äî â³ää³ëó ì³ãðàö³éíî¿ 
ñëóæáè íà ìîìåíò â³äêðèòòÿ, 
ïîä³ëèëàñÿ íàéáëèæ÷èìè 
ïëàíàìè ùîäî ñòâîðåííÿ 
êîìôîðòíèõ óìîâ äëÿ ä³ÿëü-
íîñò³ öüîãî ï³äðîçä³ëó. Òà ïðî 
öå ðîçïîâ³ìî òðîõè çãîäîì. 

ßê ïîÿñíèâ êîðåñïîí-
äåíòö³ «ÂÊ» êåð³âíèê â³ää³-
ëó Âîëîäèìèð Äîëæåíêî, 
íàðàç³ òóò ìîæíà â³äíîâèòè 
âòðà÷åí³ àáî çíèùåí³ äîêó-
ìåíòè, à ñàìå: îôîðìèòè 
ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
ó ôîðì³ ID-êàðòêè, îáì³íÿòè 
ïàñïîðò-êíèæå÷êó çðàçêà 
1994 ðîêó íà ID-êàðòêó, âêëå¿-

òè ôîòîãðàô³þ äî ïàñïîðòà 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ïðè 
äîñÿãíåíí³ 25- òà 45-ð³÷íî-
ãî â³êó, à òàêîæ îôîðìèòè 
ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí.  

«Ðàä³, ùî òåïåð ïàñïîðòè 
ìîæíà îòðèìàòè â íàøîìó 
ì³ñò³. Ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè 
öüîãî ìîìåíòó», — ìîâèòü æè-
òåëüêà Êðàñíîãðàäà Òåòÿíà.

«Ìîºìó ñèíîâ³ âèïîâíè-
ëîñÿ 14 ðîê³â. Äîáðå, ùî â 

ì³ñöåâîìó â³ää³ë³ ì³ãðàö³éíî¿ 
ñëóæáè éîìó ìîæíà çàìîâèòè 
â³äðàçó ³ ID-êàðòêó, ³ çàêîð-
äîííèé ïàñïîðò. Îáîâ’ÿçêîâî 
ñêîðèñòàºìîñÿ ö³ºþ ïîñëó-
ãîþ, áî öå çðó÷íî. Äî òîãî æ 
íå òðåáà âèòðà÷àòè çàéâîãî 
÷àñó», — äîëó÷àºòüñÿ äî ðîç-
ìîâè ïàí³ Â³êòîð³ÿ. 

Îôîðìèòè ïàñïîðò ãðîìà-
äÿíèíà ðàçîì ³ç çàêîðäîííèì 
ìîæå êîæåí, õòî îòðèìóº öåé 
äîêóìåíò óïåðøå, êàæå Îëå-
íà ×èðèê. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ º 
êîðèñíîþ ñàìå äëÿ 14-ð³÷íèõ 
þíàê³â ³ ä³â÷àò, à òàêîæ ¿õí³õ 
áàòüê³â.

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

ID-картки і закордонні 
паспорти знову видають 
у Краснограді
Місцевий відділ Головного Управління Державної міграційної 
служби у Харківській області повернувся до роботи з минулого 
понеділка — уперше з початку повномасштабної агресії росії проти 
України. 

Наступ можливий 
навесні або влітку
²íñòèòóò äîñë³äæåííÿ â³éíè 
÷àñòêîâî ï³äòâåðäèâ 
îö³íêè óêðà¿íñüêî¿ ðîçâ³äêè 
ïðî ïëàíè êðåìëÿ 

Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ðîçâ³äêè 
(ÃÓÐ) çàçíà÷àº, ùî ðîñ³éñüê³ â³éñü-
êà ãîòóþòüñÿ äî íàñòóïó íàâåñí³ 
àáî íà ïî÷àòêó ë³òà 2023 ðîêó. Öå, 
íà äóìêó åêñïåðò³â ²íñòèòóòó äîñë³-
äæåííÿ â³éíè (ISW), ï³äòâåðäæóº 
îö³íêó ïðî òå, ùî ðîñ³éñüê³ â³éñüêà 
ìîæóòü âäàòèñÿ äî ð³øó÷èõ ä³é ó 
íàéáëèæ÷³ ì³ñÿö³. 

Ïðåäñòàâíèê ÃÓÐ Óêðà¿íè Âàäèì 
Ñê³á³öüêèé öüîãî òèæíÿ çàÿâèâ, ùî 
óêðà¿íñüêà ðîçâ³äêà çàô³êñóâàëà 
îçíàêè ïåðåãðóïóâàííÿ ðîñ³éñüêèõ 
â³éñüê äëÿ ï³äãîòîâêè äî «âåëèêîãî 
íàñòóïó» â Äîíåöüê³é òà Ëóãàíñüê³é 
îáëàñòÿõ». Â³í òàêîæ ïîâòîðèâ, 
ùî ðîñ³éñüê³ â³éñüêà íàâðÿä ÷è 
àòàêóâàòèìóòü ç Á³ëîðóñ³ ÷è ï³âäíÿ 
Óêðà¿íè. 

Ðàí³øå ISW îö³íþâàâ, ùî ðî-
ñ³éñüê³ ñèëè, ìîæëèâî, ãîòóþòüñÿ 
äî âèð³øàëüíèõ çóñèëü (íàñòóïàëü-
íîãî àáî îáîðîííîãî õàðàêòåðó) â 
Ëóãàíñüê³é îáëàñò³, ³ ñïîñòåð³ãàâ 
ïåðåäèñëîêàö³þ çâè÷àéíèõ ñèë 
íà íàïðÿìîê Ñâàòîâå — Êðåì³ííà 
ï³ñëÿ â³äõîäó âîðîãà ç Õåðñîíñüêî¿ 
îáëàñò³. 

Îö³íêè Ñê³á³öüêîãî çíà÷íîþ 
ì³ðîþ ï³äòâåðäæóþòü ïîòî÷í³ ïðî-
ãíîçè ISW ùîäî íàì³ð³â ðîñ³¿ òà 
óâèðàçíþþòü ïîñò³éíó ïîòðåáó â 
ï³äòðèìö³ çàõ³äíèõ ïàðòíåð³â, àáè 
ãàðàíòóâàòè, ùî Óêðà¿íà íå âòðà-
òèòü ³í³ö³àòèâó íà òë³ â³äíîâëåííÿ 
ðîñ³éñüêî¿ íàñòóïàëüíî¿ îïåðàö³¿.

zn.ua

Нагадаємо, що нині Красноградський відділ ГУ 
ДМС приймає громадян з понеділка по п’ятницю 
з 8:00 до 14:00. У підрозділі діє поточна черга. Під 
час повітряних тривог і за відсутності електроенергії 
надання адміністративних послуг зупиняється. 

Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте на 
номер +38(05744)7-22-56.

Âîëîäèìèð Äîëæåíêî, Îëåíà ×èðèê, Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî

Кубок виборола
місцева 
команда «УБМР»


