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Підсумовуючи рік
Ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
Ñåðã³é ×åðíîâ ïîáóâàâ 
íà Êðàñíîãðàäùèí³ ç ðîáî÷îþ 
ïî¿çäêîþ.

Çîêðåìà, â³í îçíàéîìèâñÿ ç õîäîì 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò íà íèçö³ îá’ºêò³â ñî-
ö³àëüíî¿ ñôåðè. 

«Îñíîâíå çàâäàííÿ — çàâåðøèòè 
ðåìîíò ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ öåíò-
ðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, âêëàñòè îäè-
íàäöÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, âèä³ëåíèõ ç 
îáëàñíîãî áþäæåòó. Öüîãî ðîêó òàêîæ 
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ñïðÿìóâàëè íà 
áóä³âíèöòâî ñïîðòèâíî¿ çàëè íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹ 3. Òàì 
ðîáîòè òðèâàþòü, àëå çàëèøàºòüñÿ îá-
ìàëü ÷àñó, ùîá âèêîðèñòàòè áþäæåòí³ 
êîøòè â ïîâíîìó îáñÿç³», — íàãîëîñèâ 
Ñåðã³é ×åðíîâ.  

Îêð³ì òîãî, ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
ïðîâ³â îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí. 
Á³ëüø³ñòü çâåðíåíü ñòîñóâàëèñÿ íà-
äàííÿ äîïîìîãè íà ë³êóâàííÿ. «Óñå, ùî 
çàëåæàòèìå â³ä Õàðê³âñüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè, â³ä îáëàñíî¿ êîì³ñ³¿ ç íàäàííÿ 
ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, áóäå çðîáëå-
íå, ùîá ï³äòðèìàòè ëþäåé ó ñêðóòíîìó 
ñòàíîâèù³», — çàïåâíèâ â³í.

Òàêîæ Ñåðã³é ×åðíîâ ïîä³ëèâñÿ 
âðàæåííÿìè ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ äèòÿ-
÷èõ ñàäê³â ó äåíü Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. 
«ß îòðèìàâ âåëèêå çàäîâîëåííÿ â³ä 
ñï³ëêóâàííÿ ç ìàëå÷åþ, ¿õí³ìè âèõî-
âàòåëÿìè òà áàòüêàìè. Ìè, äîðîñë³, 
ìàºìî ñòâîðþâàòè ä³òÿì óìîâè äëÿ 
ðîçâèòêó òà óñï³øíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿», 
— çàçíà÷èâ î÷³ëüíèê îáëàñíî¿ ðàäè.

Ïðåññëóæáà îáëðàäè

Íèí³ ìîëîäèé ãîëê³ïåð 
ãðàº çà ³ñïàíñüêó êîìàíäó 
«Ðåàë Âàëüÿäîë³ä». Ó òðàâ-
í³-÷åðâí³ öüîãî ðîêó íàø çåì-
ëÿê ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ U-20 íà 
ñâ³òîâîìó ÷åìï³îíàò³ âèáîðîâ 
çâàííÿ «Êðàùèé âîðîòàð». 

Íà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåí-
íÿ ïðåçèäåíò ÓÀÔ (ðåä. — 
Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ ôóò-
áîëó) Àíäð³é Ïàâåëêî ïåðå-
äàâ ãðàâöÿì ãðîøîâó ïðåì³þ 
— ÷åê íà ì³ëüéîí äîëàð³â! ¯¿ 
îòðèìàëè òðåíåð Îëåêñàíäð 
Ïåòðàêîâ òà êàï³òàí çá³ðíî¿ 
Âàëåð³é Áîíäàð. Íå çàáóëè 
é òèõ, õòî â³â ñïîðòñìåí³â äî 
ïåðåìîãè, çîêðåìà ïåðøèõ 
òðåíåð³â. 

Íà óðî÷èñòîñò³ çàïðî-
ñèëè êðàñíîãðàäö³â: ìàò³ð 
Àíäð³ÿ — Ñâ³òëàíó Ëóí³íó òà 
éîãî íàñòàâíèêà ç ì³ñöåâî¿ 
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè ²âàíà Ìàíüêà. ² íå 
âèïàäêîâî. Ñàìå òóò ²âàíó 
Âàñèëüîâè÷ó âðó÷èëè ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ 
çâàííÿ «Çàñëóæåíèé òðåíåð 
Óêðà¿íè» ³ ïàì’ÿòíó ìåäàëü 
— àíàëîã ÷åìï³îíñüêî¿ â³ä-
çíàêè U-20. 

À ùå íàñòàâíèê ìàº îñîá-
ëèâèé ïîäàðóíîê — ôóòáîëêó 
â³ä ñâîãî þíîãî, àëå âæå 
³ìåíèòîãî ó÷íÿ (íà ôîòî). 

Çâè÷àéíî, ó äîë³ Àíäð³ÿ 
Ëóí³íà áóëè é ³íø³ â÷èòåë³, 
çàâäÿêè ÿêèì â³í ôîðìóâàâ-
ñÿ ÿê îñîáèñò³ñòü, íàáóâàâ 
ñïîðòèâíîãî ãàðòó. Àëå â³í 
çàâæäè ïàì’ÿòàº òîãî, õòî ó 
ö³é êîãîðò³ áóâ ïåðøèì, õòî 
íå ëèøå ïîâ³ðèâ ó ùàñëèâó 
ç³ðêó þíîãî ôóòáîë³ñòà, à 
é çðîáèâ óñå, ùîá õëîïåöü 
óïåâíåíî éøîâ óïåðåä.

— ß íå ââàæàþ, ùî öå 
ìîÿ îñîáèñòà â³äçíàêà, — 
íàãîëîñèâ ²âàí Âàñèëüîâè÷ 
ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç êîðåñ-
ïîíäåíòêîþ ãàçåòè. — Àäæå 
âèõîâàííÿ ñïîðòñìåí³â — 
êîìàíäíà ðîáîòà. Êîëè Àíä-
ð³é ïðèéøîâ äî íàñ, ìè ç 
êîëåãàìè â³äðàçó ñêàçàëè: 
«Ó öüîãî õëîïöÿ âåëè÷åçíèé 
ïîòåíö³àë». ² ñïðàâà íå ëèøå 
ó ïðèðîäíèõ äàíèõ, à é ó 
âåëèê³é íàïîëåãëèâîñò³ òà 
ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ âèõîâàí-
öÿ. Äèðåêòîð ÄÞÑØ Âîëî-
äèìèð Ïðîõâàòèëî çàâæäè 
ñïðèÿâ îðãàí³çàö³¿ ïî¿çäîê. 
Öå òàêîæ ç³ãðàëî âàæëèâó 
ðîëü — êîìàíäà ìîæå â³ä-
øë³ôîâóâàòè ìàéñòåðí³ñòü 
íàñàìïåðåä ï³ä ÷àñ çìàãàíü. 
Çîêðåìà, ³ ç ñèëüíèìè ñó-
ïåðíèêàìè.

Íà çàõîä³ áóëè â³äîì³ 
óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè: Îëåê-

ñàíäð Øîâêîâñüêèé, Îëåã 
Áëîõ³í, Ðóñëàí Ðîòàíü òà 
³íø³. Ñï³ëêóâàííÿ ç òàêèìè 
ç³ðêàìè çðîáèëî «Âå÷³ð…» 
íåçàáóòí³ì.

Ì³é ñï³âðîçìîâíèê ïåðå-
êîíàíèé: öÿ íàãîðîäà — ãàð-
íèé ñòèìóë äëÿ ïîäàëüøî¿ 

ðîáîòè. Àäæå ó íàøîìó êðà¿ 
áàãàòî òàëàíîâèòèõ þíàê³â 
³ ä³â÷àò. Ìîæëèâî, õòîñü ³ç 
ñüîãîäí³øí³õ ïî÷àòê³âö³â óæå 
òîðóº ñâ³é øëÿõ äî ñëàâè.

²ííà ÃÎÐÁÀÍÜ
Ôîòî àâòîðà

тренер 
України 
Шістнадцятого грудня 
у Києві відбувся 
«Вечір чемпіонів», 
де відзначили 
переможців світової 
першості U-20 — 
молодіжну збірну 
України. 
Також вшанували 
наставників юних 
тріум фаторів. Серед 
них був Іван Манько — 
перший тренер 
надії світового та 
вітчизняного футболу 
Андрія Луніна.

Заслужений

КОРОТКЕ ДОСЬЄ

Іван Манько закінчив Дніпропетровський педагогіч-

ний технікум, потім — заочне відділення Харківського 

педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди.  Уже сорок 

один рік працює у Красноградській дитячо-юнацькій 

спортивній школі. Серед відомих вихованців: Андрій 

Лунін, Микола Педько, Артем Тоболь, Вячеслав Сергі-

єнко, Богдан Олійник. Нині тренує чотири різновікові 

групи. 

Дотримується принципу: «До кожного вихованця 

потрібний індивідуальний підхід».

Із власного досвіду знає:  лише ті, хто любить 

спорт по-справжньому, а не себе у спорті, досягають 

високих результатів.

Світлана 
Кривенко:
«Піщанка — 
моя мала 
батьківщина, 
моя любов і 
відповідальність»
10 с.


