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Голкіпер Голкіпер 
Андрій Лунін Андрій Лунін 
побував побував 
у рідній ДЮСШу рідній ДЮСШ
Такі зустрічі Такі зустрічі 
допомагають зрозуміти допомагають зрозуміти 
юним спортсменам, юним спортсменам, 
що в житті що в житті 
все можливовсе можливо

Берестова Берестова 
зазеленілазазеленіла
Містяни непокояться: Містяни непокояться: 
можна купатися чи ні? можна купатися чи ні? 
Фахівець радитьФахівець радить

Артистичні, Артистичні, 
співочі, співочі, 
вправнівправні
Вихованці РЦДЮТ Вихованці РЦДЮТ 
повернулися повернулися 
з міжнародного з міжнародного 
фестивалю, фестивалю, 
що відбувся в Болгаріїщо відбувся в Болгарії

6 с.

10 с.

12 с.

_____ Слобожанщина _____

ПЕРЕДПЛАТА РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ НІКОЛИ!

Під надійним 
контролем
Çà ïîðÿäêîì ï³ä ÷àñ âèáîð³â 
ñë³äêóâàòèìóòü ìàéæå 
ñ³ì òèñÿ÷ ïðàâîîõîðîíö³â.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ 
òà çàêîííîñò³ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïîçà-
÷åðãîâèõ âèáîð³â íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè íà Õàðê³âùèí³ ðîçãëÿíóëè íà 
ñåëåêòîðí³é íàðàä³.

«Õî÷ó çîñåðåäèòè óâàãó òåðèòîð³-
àëüíèõ ïðåäñòàâíèöòâ ³ ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàí³â íà íåîáõ³äíîñò³ àêóìóëþ-
âàòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü ñèë äëÿ 
ãàðàíòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè é 
ïîðÿäêó íà ä³ëüíèöÿõ óïðîäîâæ óñüîãî 
ïåð³îäó ãîëîñóâàííÿ», — çàçíà÷èëà 
ãîëîâà ÕÎÄÀ Þë³ÿ Ñâ³òëè÷íà.

Ïðî ãîòîâí³ñòü äî ïðîâåäåííÿ âè-
áîð³â íà Õàðê³âùèí³ äîïîâ³â çàñòóïíèê 
ãîëîâè ÕÎÄÀ Îëåêñàíäð Ñêàêóí:

— Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íîãî 
ïîðÿäêó òà áåçïåêè ó äåíü ïðîâåäåííÿ 
ïîçà÷åðãîâèõ âèáîð³â íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â Óêðà¿íè â Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ 
ïëàíóºòüñÿ çàëó÷èòè 6900 ïðàö³âíèê³â 
ïîë³ö³¿, êóðñàíò³â ³ âèêëàäà÷³â âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåì ÌÂÑ, 
ÄÑÍÑ òà ñëóæáîâö³â Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿-
íè.  Òàêîæ äî ÷åðãóâàííÿ áóäå çàä³ÿíî 
1694 ñï³âðîá³òíèê³â ÄÑÍÑ òà 188 îäè-
íèöü òåõí³êè. Íà âèïàäîê íàäõîäæåííÿ 
ïîâ³äîìëåíü ïðî ì³íóâàííÿ ï³ä ÷àñ 
âèáîð÷îãî ïðîöåñó äëÿ îïåðàòèâíîãî 
ðåàãóâàííÿ ñòâîðåíî äåâ’ÿòü ãðóï âè-
áóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè.

kharkivoda.gov.ua

À ïèøàòèñÿ ìèêîëî-êî-
ìèøóâàòñüêèì àãðàð³ÿì º 
÷èì. Àäæå âîíè â³äæíèâóâàëè 
îïåðàòèâíî, çà â³ñ³ì ðîáî÷èõ 
äí³â. Ïðèðîäà òàêîæ áóëà íà 
¿õíüîìó áîö³: ñïîñòåð³ãàþ÷è, 
ç ÿêèì çàïàëîì ïðàöþþòü 
ëþäè, ïîäàðóâàëà ¿ì ñïðèÿò-
ëèâó ïîãîäó. Òîæ òðóä³âíèêè 
ç³áðàëè âèðîùåíå áåç âòðàò 
³ òåïåð ðàä³þòü ðåçóëüòàòàì 
ñâîº¿ ïðàö³.

Óðîæàéí³ñòü ó  ÏÀÎÏ 
«Çîðÿ» — îäíà ç íàéâèùèõ 
ó ðàéîí³. 

Íà óðî÷èñòîñòÿõ, ùî â³ä-
áóëèñÿ ìèíóëèìè âèõ³äíèìè 
ó ñ³ëüñüêîìó Áóäèíêó êóëü-
òóðè, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà Ïàâëî 
Ãåðìàí ãîâîðèâ:

— Öå íàø ñï³ëüíèé çäîáó-
òîê. ×èìàëî ëþäåé äîêëàëè 
ïðàö³, çíàíü, ÷àñó, àáè ùåäðî 
âðîäèëà íèâà. Âäÿ÷íèé óñ³ì 

çà ïðîôåñ³îíàë³çì òà â³ääà-
í³ñòü ñïðàâ³.

Óñ³ºþ âåëèêîþ ðîäèíîþ 
â³íøóâàëè ìåõàí³çàòîð³â, ôà-
õ³âö³â ðîñëèííèöüêî¿ ãàëóç³, 
³íæåíåðíèõ ïðàö³âíèê³â — 
óñ³õ ïðè÷åòíèõ äî îðãàí³çàö³¿ 
çáèðàííÿ. Â³äçíà÷èëè öüîãî 
äíÿ òðàêòîðèñò³â-ìàøèí³ñò³â 
Äìèòðà Áîéêà, Îëåêñàíäðà 
Çîëîòóõ³íà, Ìèêîëó Ë³òâ³íî-
âà, Ìèêîëó Ìèðîíöÿ, Àíäð³ÿ 
Îëåéíèêîâà. Íå çàáóëè é 
âîä³¿â âàíòàæíèõ àâòîòðàíñ-
ïîðòíèõ çàñîá³â Âîëîäèìèðà 
Âèííèêà, Ìèêîëó Æèãèë³ÿ, 
Ñåðã³ÿ Ðàøåâñüêîãî, Àíàòî-
ë³ÿ Ðåäüêà, Ñåðã³ÿ Ðóáàíà. 
Â³ääàëè íàëåæíå àãðîíîì³÷-
íîìó â³ää³ëó — ²ãîðåâ³ Áóëãà-
êîâó, Âÿ÷åñëàâîâ³ Ãóáñüêîìó, 
Êîñòÿíòèíîâ³ Êàðìàç³íó, à 
òàêîæ ãîëîâíîìó ³íæåíåðîâ³ 
Âîëîäèìèðîâ³ Êîæàðêó òà 
ìåõàí³êîâ³ Ìèêîë³ Øìàòó. 

Ãðàìîòàìè íàãîðîäèëè é 
Â³êòîð³þ Áàãàòó, àäì³í³ñòðà-
òîðà GPS, Þë³þ Ë³ñêóíîâó, 
çàâ³äóâà÷êó ¿äàëüí³, Ñåðã³ÿ 
Ïàâë³ÿ, çàâ³äóâà÷à òîêó.

Îáæèíêè — ñï³ëüíà ðà-
ä³ñòü òèõ, êîãî îá’ºäíóº ìàëà 
áàòüê³âùèíà. Àäæå óñï³øíà 
ä³ÿëüí³ñòü àãðàð³¿â — çàïî-
ðóêà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó 
ãðîìàäè. Ç³ ñâÿòîì ïðèñóòí³õ 
ïðèâ³òàëà ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Íàòàë³ÿ Øàïòàëà.

Êîðîâà¿ ³ç çåðíà íîâîãî 
âðîæàþ òðàäèö³éíî âðó÷èëè 
ïî÷åñíèì ãîñòÿì — ãîëîâ³ 
îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³ºâ³ ×åð-
íîâó òà ãîëîâ³ ðàéäåðæàäì³-
í³ñòðàö³¿ ªâãåíîâ³ Òðåòÿêîâó. 
Ðîçä³ëèëè ³ç æèòåëÿìè Ìèêî-
ëî-Êîìèøóâàòî¿ ðàä³ñí³ ìèò-
òºâîñò³ óðî÷èñòî¿ ïîä³¿ ãîëî-
âà ðàéîííî¿ ðàäè Âîëîäèìèð 
Ïòèøíèê ³ äåïóòàò îáëàñíî¿ 
ðàäè Ìàêñèì Êîë³íüêî.

Ì³ñöåâ³ àìàòîðè ï³äãîòó-
âàëè ö³êàâó êîíöåðòíó ïðî-
ãðàìó. Ïåðåä çåìëÿêàìè 
âèñòóïàëè: ãóðò «Ñ³ëüñüê³ 
çîð³», òàíöþâàëüíèé êîëåê-
òèâ «Ñâ³òàíîê» (õóäîæí³é 
êåð³âíèê Òåòÿíà Êàðïåíêî), 
âîêàë³ñòè Äìèòðî Ë³òâ³íîâ, 
Íàòàë³ÿ Áîðòíèê, Àíàòîë³é 
Øàëüîïà, Òåòÿíà Ñàâåíêî, 
Ë³ä³ÿ Äðåâàëü, Àíòîí Ãîð-
âàò-Áåðê³. 

²ç ãàðíèì íàñòðîºì ðîç-
õîäèëèñÿ ñåëÿíè. Õî÷à é 
ðîçóì³ëè: öå ëèøå êîðîòêèé 
ïåðåïî÷èíîê. Ðîáîòè íà ëà-
íàõ ùå áàãàòî. Òà é íåäàðìà 
æ êàæóòü: õë³áîðîá îäèí 
óðîæàé çáèðàº, à ïðî ³íøèé 
äáàº. 

Òîæ õàé ïðàöÿ öèõ ëþäåé 
çàâæäè áóäå óñï³øíîþ!

Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ
Ôîòî ç àðõ³âó Íàòàë³¿ Øàïòàëè

І поле врожайне
їм піснею 
стало
Ó ïðèâàòíîìó àãðàðíî-îðåíäíîìó ï³äïðèºìñòâ³ 
«Çîðÿ» ñïðàâèëè îáæèíêè — ñâÿòî, ùî ñèìâî-
ë³çóº çàê³í÷åííÿ çáèðàííÿ ðàíí³õ çåðíîâèõ òà 
ïðîñëàâëÿº çâèòÿæíó õë³áîðîáñüêó ïðàöþ.

Â³êòîð³ÿ Áàãàòà ³ Ïàâëî ÃåðìàíÂ³êòîð³ÿ Áàãàòà ³ Ïàâëî Ãåðìàí Ìèêîëà Ë³òâ³íîâ, Ïàâëî Ãåðìàí ³ Íàòàë³ÿ ØàïòàëàÌèêîëà Ë³òâ³íîâ, Ïàâëî Ãåðìàí ³ Íàòàë³ÿ Øàïòàëà


