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ПЕРЕДПЛАТА НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ-2020 РОЗПОЧНЕТЬСЯ 15 ЖОВТНЯ ЦЬОГО РОКУ

3 с.

Біля ФОКу Біля ФОКу 
впорядкуваливпорядкували
дорогудорогу
Чому не дійшли Чому не дійшли 
до всіх під’їздів до всіх під’їздів 
сусіднього будинкусусіднього будинку

Успішною Успішною 
громаду громаду 
роблять людироблять люди
Як у Наталиному Як у Наталиному 
вшановували освітянвшановували освітян

4 с.

Деталі — на 12 с.

Із 26 на 27 жовтня 
стрілки годинників 
потрібно перевести 
на годину назад. 

Тож цієї ночі зможемо 
поспати довше.

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЗИМОВИЙ ЧАС

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

АКЦІ
Я!

Цього чекали не тільки 
футболісти, котрі до-
клали багато сил, ви-
тримки, часу для того, 
щоб обійти найсильні-
ших суперників і очо-
лити турнірну таблицю. 
Але це ще й гарний 
подарунок усім шану-
вальникам улюбленої 
гри, яких серед наших 
співвітчизників чимало. 

Сезон завершено. Відбу-
лося нагородження пере-
можців та призерів чемпіо-
нату Харківської області з 
футболу серед аматорських 
команд вищої і першої ліги 
сезону 2019 року. Урочисту 
церемонію влаштували на 
стадіоні Харківського на-
ціонального університету 
внут рішніх справ. Крас-
ноградці — чемпіони. Як 
повідомляє офіційний сайт 
обласної федерації футбо-
лу, також до трійки лідерів 

серед команд першої ліги 
увійшли володарі срібних 
медалей — «Крем’янець» 
(м. Ізюм) та бронзових — 
«Металург» (м. Куп’янськ).  
Перемога ФК «Колос» 

— це заслуга усіх спортсме-
нів, які з’являлися на полі, 
забивали такі потрібні голи 
й надійно боронили власні 
ворота, а також тих, хто 
будь-якої миті був готовий 
вийти на заміну й підтримати 
збірну.
Здобути трофей вдалося 

і завдяки наполегливості 
голови районної федерації 
футболу і головного тренера 
Олександра Шатохіна, капі-
танів Євгенія Домненка та 
Владислава Налигача. 
За Кубок чемпіонату об-

ласті у першій лізі змагалися 
представники 9 команд із 
різних міст і районів Хар-
ківщини. Та він дістався 
красноградцям. Капітанові 
Євгенієві Домненку його 
вручив голова обласної ради 
Сергій Чернов, який також 
приїхав на стадіон розділити 
радість перемоги зі своїми 
земляками.
Прокоментував високі 

досягнення команди «Колос» 
Олександр Шатохін:

— Приємно відчувати, 
що ми — чемпіони. Було до-
сить складно утримати пер-
шу позицію, але спільними 
зусиллями досягли цього. 
Спасибі всім футболістам і 
тим людям, які підтримували 
команду і вірили в нас.
Поки що спортсмени раді-

ють цьогорічним здобуткам, 
відпочивають і набираються 
сил. Адже  попереду— нові 
спортивні вершини. 
Хочеться вірити, що наші 

краяни ще покажуть себе. 
Уперше за багато років вони 
стали переможцями першої 
ліги чемпіонату області.
Але для амбітних спортс-

менів хіба це межа?
До речі, у вищій лізі дру-

гий рік поспіль перемагає ФК 
«Вовчанськ». 

Інна ГОРБАНЬ
Фото з архіву команди

5 с.

Ініціативу Ініціативу 
містян містян 
підтримано підтримано 
Експериментальний Експериментальний 
маршрут: маршрут: 
просили — користуйтесяпросили — користуйтеся

«Колос» став
чемпіоном області 
КРАСНОГРАДСЬКА ФУТБОЛЬНА КОМАНДА ПЕРЕМОГЛА 
В ПЕРШІЙ ЛІЗІ СЕЗОНУ 2019
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ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!
Оголошуємо розіграш 

призів для річних перед-
платників газети на 2020 
рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.


