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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Àãðàð³é íåäàðåìíî 
êàæå: «Ñåëî ³ñíóº, ïîêè â 
íüîìó º ïðàöüîâèò³ ëþäè, 
ìîëî÷íîòîâàðí³ ôåðìè, 
ìàøèííî-òðàêòîðíèé 
ïàðê, øêîëà, á³áë³îòåêà òà 
ôóòáîëüíå ïîëå»… Ñïîðò 
ó öüîìó ïåðåë³êó çàéìàº 

ã³äíå ì³ñöå, àäæå öå íàé-
êðàùà ³íâåñòèö³ÿ ó ìàéáóò-
íº, ùî ìàº áóòè çäîðîâèì, 
ñèëüíèì, âèòðèâàëèì. 

Ïîíàä ð³ê òîìó â Áåð-
äÿíö³ âèð³øèëè: ôóòáîëü-
íîìó ïîëþ, ìàéäàí÷èêó 
äëÿ âîëåéáîëó ç åëåìåí-

òàìè ³íôðàñòðóêòóðè â 
ñåë³ áóòè.

Ïåðø³ êðîêè â öüîìó 
íàïðÿìêó ðîçïî÷àëèñÿ 
29 ëèïíÿ 2020-ãî, êîëè 
íà ì³ñö³ ìàéáóòíüîãî 
ñïîðòèâíîãî îá’ºêòà 
ïîáóâàëè ïðîºêòàíòè. 

Äàë³ — çéîìêà, ãåîäåç³ÿ, 
êàäàñòð, áóä³âíèöòâî. 
Îñíîâ í³ ðîáîòè âèêîíó-
âàëà áóä³âåëüíà áðèãà-
äà ÏÑÏ ³ì. Ôðóíçå, ÿêó 
î÷îëþº ²âàí Âàðåíèöÿ. 
Ïðîöåñ êîíòðîëþâà-
ëè íà÷àëüíèê ä³ëüíè-
ö³ Àíàòîë³é Áàáåíêî òà 
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð 
ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà 
Àíàòîë³é Òðîõèìåöü. 
Íà ì³ñö³ ñòàðîãî ïðèì³-
ùåííÿ ñêëàäó ç’ÿâèâñÿ 
ñó÷àñíèé êîìïëåêñ ç 
ðîçäÿãàëüíåþ, äóøîâîþ, ìåäè÷íèì êàá³íåòîì ³ 

ê ³ìíàòîþ â³äïî÷èíêó. 
Îïåðàòèâíî ïëàíóâàëè é 
âèð³âíþâàëè òåðèòîð³þ, 
ðèëè êîòëîâàí, çàâîçèëè 
ï³ñîê, ñ³ÿëè é ïîëèâà-
ëè òðàâó òîùî. Ðîáîòè 
âèñòà÷àëî âñ³ì: ïðàö³â-
íèêàì ñ³ëüãîñïï³äïðè-
ºìñòâà ³ ñòàðîñòèíñüêî-
ãî îêðóãó, íåáàéäóæèì 
æèòåëÿì, ïåäàãîãàì é 
ó÷íÿì ì³ñöåâî¿ øêîëè. 
Òîæ öå ðåçóëüòàò ¿õí³õ 
ñï³ëüíèõ çóñèëü. À âñ³ ô³-
íàíñîâ³ âèòðàòè — ìàéæå 
3 ìëí ãðí — ÏÑÏ ³ìåí³ 
Ôðóíçå âçÿëî íà ñåáå.

Íà â³äêðèòòÿ ñòàä³îíó 
ïðè¿õàëî ÷èìàëî ãîñòåé. 
Ðîäçèíêîþ öüîãî óðî÷èñ-
òîãî äíÿ ñòàâ ôóòáîëü-
íèé ìàò÷ ì³æ âåòåðàíà-
ìè Íàö³î íàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿ íè òà âåòåðàíñüêîþ 
êîìàíäîþ Êðàñíîãðàäùè-
íè íà ï³äòðèìêó â³éñüêîâèõ 
ó çîí³ ÀÒÎ/ÎÎÑ. Ãðà çàê³í-
÷èëàñÿ ç ðàõóíêîì 3:2 íà 
êîðèñòü ç³ðêîâèõ ãîñòåé. 
Àëå öå áóëà íåïðîñòà ïå-
ðåìîãà òà ã³äíà ïîðàçêà. 

— Ïîáà÷åíå â Áåðäÿíö³ 
ï³äòâåðäèëî — ôóòáîë â 
Óêðà¿í³ ìàº ìàéáóòíº! Ó 
íåâåëè÷êîìó ñåë³ çâåäå-

íî íîâåíüêèé ñòàä³îí, íà 
ÿêîìó òðåíóâàòèìóòüñÿ òà 
ãðàòèìóòü äèòÿ÷³ é äîðîñë³ 
êîìàíäè. Ñòâîðåíî âñ³ óìî-
âè äëÿ çàíÿòü ôóòáîëîì, ó 
÷îìó ãðàâö³ Íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ âåòåðàí³â ïåðåêî-
íàëèñÿ ï³ä ÷àñ äðóæíüî¿ 
çóñòð³÷³ ç ì³ñöåâîþ âåòå-
ðàíñüêîþ çá³ðíîþ. Íåõàé 
ïîðàçêà íå çàñìó÷óº êðàñ-
íîãðàäö³â. Âîíè — ìîëîäö³, 
ñïðàâæí³ á³éö³, — íàïèñà-
ëè âåòåðàíè Íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ ç ôóòáîëó íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó ôåéñáóö³.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãðè 
âñ³ îõî÷³ ðîáèëè ñâ³òëèíè 
ç ³ìåíèòèìè ñïîðòñìåíà-
ìè. Áî êîìó æ íå õî÷åòü-
ñÿ ìàòè ñï³ëüíå ôîòî ç 
Âëàäèñëàâîì Âàùóêîì, 
Ñåðã³ºì Íàçàðåíêîì òà 
áàãàòüìà ³íøèìè â³äîìèìè 
ôóòáîë³ñòàìè. Öüîãî æ äíÿ 
âîíè áóëè òóò, ó Áåðäÿíö³.

Ñâÿòî ïðîäîâæèâ ðî-
ç³ãðàø ïðèç³â. Ïîò³ì áóëî 
ñìàêóâàííÿ ïîëüîâîþ êà-
øåþ òà ³íøèìè íà¿äêàìè, 
ÿêèìè ïðèãîùàëè âñ³õ 
ïðèñóòí³õ íà öüîìó çàõîä³.

Íàä³ÿ ËßÕÎÂÀ
Ôîòî ç àðõ³âó 

Íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ 
âåòåðàí³â ç ôóòáîëó

Восьмого жовтня у селі Бердянка Зачепилівської селищної 
ради Красноградського району відкрили сучасний стадіон 
з чудовими футбольним і волейбольним полями 
та зручними трибунами для вболівальників.
Реалізувалася мрія багаторічного керівника місцевого 
сільгосппідприємства Івана Гляня.

Найкраща інвестиція 
у здоров’я

²âàí Ãëÿíü ó öåíòð³ ïåðåä ïî÷àòêîì ìàò÷ó

Íàïðóæåíèé ìîìåíò ãðè

Графік роботиГрафік роботи
пересувних відділень пересувних відділень 
поштового зв’язкупоштового зв’язку
УКРПОШТИ

Коли державаКоли держава
в небезпеців небезпеці
Історія захисникаІсторія захисника

П’ять днів П’ять днів 
у найщасливішій у найщасливішій 
країнікраїні

Іншої доліІншої долі
не требане треба
Життєві дорогиЖиттєві дороги
земляківмляківемляків
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