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_____ Знай наших! _____

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ     НА ОДИН МІСЯЦЬ 25,40 ГРН     НА ТРИ МІСЯЦІ 74,20 ГРН

Парасолька Парасолька 
у центрі села — у центрі села — 
одна на всіходна на всіх
Оригінальний Оригінальний 
і красивий об’єкті красивий об’єкт
благоустрою з’явився благоустрою з’явився 
у Миколо-Комишуватійу Миколо-Комишуватій

4 с.

Програми Програми 
оновили, кошти оновили, кошти 
розподілилирозподілили
Із сесії районної радиІз сесії районної ради
5 с.

Любов зі світом Любов зі світом 
взаємнавзаємна
Навіть Навіть 
у шістнадцять років у шістнадцять років 
можна багато встигнути, можна багато встигнути, 
якщо бути активною якщо бути активною 
і цілеспрямованоюі цілеспрямованою
людиноюлюдиною
6 с.

Збираємося Збираємося 
до школидо школи
ККореспондентки газетиореспондентки газети
досліджували,досліджували,
скільки коштують скільки коштують 
найнеобхідніші речі найнеобхідніші речі 
для учнівдля учнів
10 с.

Çà çâàííÿ íàéñèëüí³øîãî 
áîãàòèðÿ íà Õðåùàòèêó çìà-
ãàëèñÿ ñïîðòñìåíè ç âîñü-
ìè îáëàñòåé — Õàðê³âñüêî¿, 
Âîëèíñüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿, 
Çàïîð³çüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, 
Îäåñüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿ òà 
Òåðíîï³ëüñüêî¿. Ïðèºìíî, ùî 
Ñëîáîæàíùèíó ïðåäñòàâëÿ-
ëè êðàñíîãðàäö³ — ïåðåìîæö³ 
îáëàñíîãî åòàïó öüîãî âè-
äîâèùíîãî ä³éñòâà — Àíäð³é 
Àíàíüºâ òà Àíäð³é Øàòóë³í. 
Ó ì³ñò³ Âàëêè íàø³ ãåðêóëåñè 
äîâåëè, ùî âîíè íàéâèòðè-
âàë³ø³ òà íàéñïðèòí³ø³. Çà 
ðåçóëüòàòàìè ÷îòèðüîõ ñèëî-
âèõ âïðàâ, à ñàìå: «Êîçàöüêà 
çàñ³êà» (ïåðåêèäàííÿ ìàéæå 
200-ê³ëîãðàìîâî¿ êîëîäè 
÷åðåç ïåðåïîíè), «Êîëîäà» 
(ï³äéîì êëàñè÷íî¿, 70-ê³ëî-

ãðàìîâî¿ øòàíãè çà ïåâíèé 
÷àñ), «×óìàêè» (ïåðåíåñåííÿ 
ì³øê³â íà â³ç çà ïåâíèé ÷àñ) 
òà «Êîçàöüêà âäà÷à» (ïåðå-
òÿãóâàííÿ êàíàòó), êðàÿíè 
çàâîþâàëè çàãàëüíîêîìàíä-
íå ïåðøå ì³ñöå. Ó òàêèé 
ñïîñ³á äóåò àòëåò³â ó ñêëàä³ 
Àíàíüºâà òà Øàòóë³íà â³äêðèâ 
ñîá³ äîðîãó äî ñòîëèö³.

Ïðåäñòàâíèê êîìàíäè Þð³é 
Ñêóáð³é ðîçïîâ³â êîðåñïîí-
äåíòö³ ãàçåòè ïðî âèñîêèé 
ð³âåíü çàêëþ÷íèõ âèïðîáóâàíü. 
Çîêðåìà, ó÷àñíèê³â ôåñòèâàëþ 
î÷³êóâàëà ïðîãðàìà, ÿêà ïîòðå-
áóâàëà ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Ñïîðòñìåíè ìàëè âèêîíóâàòè 
âïðàâè ç âåëèêîþ âàãîþ, ÿê 
ñòðîíãìåíè. Íàïåâíî, òîìó 
òàê ìàëî êîìàíä çãîëîñèëèñÿ 
áðàòè ó÷àñòü ó ô³íàë³. Òà öå íå 

ïðî äâîõ Àíäð³¿â. ̄ õ íå çëÿêàëè 
íîâ³ âèêëèêè.

«Íîñèòè ì³øêè, òÿãíóòè, 
óòðèìóâàòè, ï³äí³ìàòè, êàí-
òóâàòè — óñå, ùî º íåçðó÷íå 
³ âàæêå, òî âñå äî íàñ. Íàé-
ãîëîâí³øà ì³ñ³ÿ íàøà — öå 
ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ, ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè òà ñïîðòó. ß äóìàþ, 
ùî öå íàéãîëîâí³øå ñüî-
ãîäí³», — íàãîëîñèâ Âàñèëü 
Â³ðàñòþê, çâåðòàþ÷èñü ïåðåä 

âèð³øàëüíèìè çìàãàííÿìè äî 
àòëåò³â. 

Íà íèõ î÷³êóâàëè ï’ÿòü 
áîãàòèðñüêèõ åñòàôåò: «Êà÷-
êà», «Ëîã-ë³ôò», «Ñóäàíñüêà 
ïðîãóëÿíêà», «Êàíòóâàííÿ ïî-
êðèøêè» ³ «Òÿãà ïëàòôîðìè». 
Ïðèì³ðîì, òðåáà áóëî êà÷êó 
(çâ’ÿçêà òðüîõ äèñê³â) âàãîþ 
150 êã ïðîíåñòè 20 ìåòð³â, à 
òàêîæ 80-ê³ëîãðàìîâèé ì³øîê 
ïåðåíåñòè íà òàêó æ â³äñòàíü. 
Íà âñå äàâàëàñÿ îäíà õâèëè-
íà. Ó âïðàâ³ «Ëîã-ë³ôò» àòëåòè 
îäíî÷àñíî ï³äí³ìàëè ³ç çåìë³ 
íàä ãîëîâîþ êîëîäó âàãîþ 
120 ê³ëîãðàì³â. Äî ðå÷³, ï³äéîì 
çàðàõîâóâàëè ëèøå çà óìîâè 
ïîâíîãî âèïðÿìëåííÿ ðóê. Öå 
äóæå ñõîæå íà ï³äíÿòòÿ øòàí-
ãè. Êð³ì òîãî, êîíñòðóêö³þ 
âàãîþ ïîíàä 400 êã ïîòð³áíî 
ïåðåíåñòè íà 40 ìåòð³â, çä³éñ-
íèòè êàíòóâàííÿ ïîêðèøêè 
âàãîþ 360 êã òà ñòàíîâó òÿãó 
450-ê³ëîãðàìîâî¿ ïëàòôîðìè. 

Íàøèì ñèëà÷àì óñå  áóëî 
äî ñíàãè. Âîíè íå çàëèøèëè 
æîäíîãî øàíñó ñóïåðíèêàì. 
Ó âñ³õ ï’ÿòè âèïðîáóâàííÿõ 
êðàÿíè çäîáóëè àáñîëþòíó 
ïåðåìîãó. 

Îòæå, ïåðøå ì³ñöå âè-
áîðîëà çá³ðíà Õàðê³âñüêî¿ 
îáëàñò³ — áîãàòèð³ ³ç Êðàñ-
íîãðàäà Àíäð³é Àíàíüºâ òà 
Àíäð³é Øàòóë³í. ¯õ íàãîðîä-
æåíî ìåäàëÿìè, ãðàìîòàìè 
òà ïîäàðóíêàìè. 

Ïèøàºìîñÿ çåìëÿêàìè, 
ÿê³ íàðàç³ º íàéñèëüí³øèìè 
â Óêðà¿í³.

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ
Ôîòî ç àðõ³âó Þð³ÿ Ñêóáð³ÿ 

Красноградські богатирі 
— найсильніші в Україні!
У Києві відбувся фінал Всеукраїнського фестивалю «Козацькі розваги-2019» 

Його організатори — Міністерство молоді та 
спорту України і Центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх». Цьогоріч кон-
курс влаштували під патронатом Федерації 
стронгмену України. Головним суддею був 
заслужений майстер спорту України, володар 
титулу «Найсильніша людина світу», неодно-
разовий чемпіон у силовому багатоборстві 
Василь Вірастюк.

Âàñèëü Â³ðàñòþê (ó öåíòð³) ç êðàñíîãðàäöÿìè Àíäð³ºì Àíàíüºâèì òà Àíäð³ºì Øàòóë³íèì

Ï³ä ÷àñ «ñóäàíñüêî¿ ïðîãóëÿíêè»

ЗАХОДИЗАХОДИ
з нагоди з нагоди 

відзначення відзначення 
28-ї річниці 28-ї річниці 

незалежності Українинезалежності України

24 ÑÅÐÏÍß 

17.00 — ñâÿòêîâà ïðîãðàìà (ðàéîí-
íèé êîíêóðñ «Êîñà ìîÿ — êðàñà ìîÿ», 
ôåñòèâàëü óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ «Óêðà¿íà 
— öå òè», âèñòóï êàâåð-ãóðòó òà ³í.), 
Öåíòðàëüíà ïëîùà ì³ñòà

17.00 — XIV òóð ÷åìï³îíàòó Õàðê³â-
ñüêî¿ îáëàñò³ ç ôóòáîëó ñåðåä àìà-
òîðñüêèõ êîìàíä 2019 ðîêó, 
ñòàä³îí «Þâ³ëåéíèé»  

25 ÑÅÐÏÍß
10.00 — óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ êóáê³â 
ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó òà ïëÿæíîãî 
ôóòáîëó, 
ì³ñüêà çîíà â³äïî÷èíêó


