
20 грудня – День міліції
Шановні співробітники та ветерани районного 
відділу УМВС України в Полтавській області!

Прийміть щирі привітання 
з професійним святом – Днем міліції!

Ваша самовіддана служба — це запорука суспільної 
стабільності, гарантія безпеки  життя і спокою жителів 
Козельщинського району.

Кожен, хто приходить служити  в органи  внутрішніх 
справ, бере на себе непростий обов’язок — охороняти  
права і законні інтереси  громадян. Це вимагає від 
співробітників міліції високої самовіддачі, мужності, 
витримки  та постійної готовності прийти  на допомогу.

Кожен день ви  складаєте іспит на вірність обов’язку 
і честі, від вас  в першу чергу залежать і забезпечення 
реального верховенства закону в усіх сферах суспільного 
життя.

Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів 
у вашій нелегкій службі, зростання майстерності, 
позитивних показників, удачі, благополуччя і щастя 
вашим родинам — надійному та міцному тилу у всіх 
ваших справах і досягненнях у служінні суспільству і 
державі.

22 грудня – День енергетика
Шановні енергетики Козельщинського району!

Вітаємо вас із професійним святом!
Тепло і світло в будинках жителів району, стабільна 

робота підприємств, медичних і освітніх закладів,  усього 
районного господарства безпосередньо залежать від 
вашої праці, професіоналізму і сумлінного ставлення 
до роботи.

Від усієї душі хочемо подякувати  працівникам 
і ветеранам галузі за вагомий внесок у соціально-
економічний розвиток Козельщинського району, за 
відданість своїй справі. 

Прийміть щирі слова подяки  за сумлінність і 
відданість своїй справі. Бажаємо вам здоров’я і 
благополуччя, безаварійної роботи  і успіхів у нелегкій, 
але такій необхідній праці!

24 грудня — День працівників
архівних установ України

Шановні працівники архівних установ!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!
Архіви  — невичерпне джерело безцінних пам’яток 

всіх поколінь нашого народу. Архівні документи  — 
унікальне, безцінне джерело інформації. Наскільки  
дбайливо ми  ставимося до них,  до нашої історії, багато 
в чому залежить наше майбутнє. Тому працівники  
архівних установ заслуговують на повагу і шану від 
кожного українця, адже на них покладено обов’язок 
відновлення та збереження національної самобутності. 

Бажаємо вам успіхів у роботі, невичерпної творчої 
енергії, міцного здоров’я, щастя, сімейного благополуччя!
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—  У ч о р а 
вас  привели  у 
відділ міліції два 
м іл іц і онери?  – 
звернувся суддя до 
обвинувачуваного.

— Так, пане, два 
міліціонери.

— Звичайно ж,  у 
п’яному стані…

— Так , п ане , 
обидва.А
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«Кожна людина 
народжується для 

якоїсь справи. 
Кожний, хто хо-

дить по землі, має 
свої обов’язки  

в житті». 
 Ернест Хемінгуей
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Я Від 50 гривень
стартуватиме цього року ціна на новорічні  зелені красуні

Продаж  новорічних ялинок на Полтавщині розпочався з 17 грудня. Нині підприємці закуповують хвойні оптом.
— На зелені красуні дефіциту в області не буде. Їх вирощують у кожному лісництві області та восьми  лісничих підприємствах. 

Полтавщина не перший рік є лідером по вирощувані новорічних дерев, їх навіть закуповують для інших областей, — повідомили  
у прес-службі обласного лісництва.

Цього року ціни  на ялинки  стартують від 50 грн. За таку суму можна буде придбати  новорічне дерево висотою 
до 1,5 м. Найпопулярніші ялинки  від 1,5 до 2 м коштуватимуть 75 грн. Вартість більш високих вічнозелених красунь — 100 
грн. за дерево до 2,5 м, 170 грн. — 3  м, 190 грн. — 4 м, 210 грн. — 5 м і 230 грн. — 6 м.

До всіх ялинок будуть традиційно прикріплюватися штрихкоди,  де міститиметься інформація про те, в якому лісництві 
вони  вирощені.

СУМНІ РОКОВИНИ

Сергій СУШКО, 
голова районної 

державної 
адміністрації

Юрій МАРЧЕНКО, 
голова 

районної 
ради

Відкрив і вів засідання голова районної 
ради  Юрій Марченко.

«Мені  дуже приємно бачити  сьогодні 
учасників ліквідації аварії  на Чорнобильській 
АЕС, — зазначив Юрій Борисович. — Незважаючи  
на тяжкі випробування, ці мужні люди  своїм 
прикладом показують, що найцінніше у житті — 
це  боротьба за майбутнє людства. Усі вони  
— герої, які ціною власного життя врятували  
життя мільйонів.

Надання державного статусу «Дню 
ліквідатора» ще раз нагадує суспільству про 
проблеми  ліквідаторів-чорнобильців. Хочеться 
висловити  надію на те, що всі ми  разом 
спроможні наблизити  той час, коли  наша 
держава і суспільство стануть іншими, щоб 
герої Чорнобиля завжди  відчували  постійну 
увагу, підтримку і турботу. Потрібно створити  
всі умови  для їх соціальної і медичної 
реабілітації, вирішити  всі життєво важливі 
питання – починаючи  від гідних пенсій і 

до забезпечення гідних умов життя, сучасного 
медичного обслуговування.

Від імені  козельщинської громади  я 
висловлюю вдячність усім вам, хто ціною 
власного життя і здоров’я рятував людство від 
наслідків техногенної катастрофи. Низький уклін 
вдовам і родинам тих, хто не дожив до цього 
дня. Обов’язок кожного з нас  – пам’ятати  про 
це й підтримувати  тих, до кого у сім’ю прийшла 
чорнобильська біда». 

Слова вдячності  та шани  на адресу 
ліквідаторів також пролунали  від заступника 
голови  райдержадміністрації Тетяни  Бутенко. 
Тетяна Олександрівна також зупинилася на 
історії цієї пам’ятної дати  та деяких аспектах 
соціального захисту «чорнобильців». Про 
це більш детально розповіли  інші учасники  
зібрання.

Так, начальник Управління Пенсійного фонду 
в районі Сергій Лашко розповів про динаміку 
росту пенсій «чорнобильцям» (а їх у районі 
налічується 60 осіб) у цьому році і чергове 
підвищення пенсії у грудні зокрема. 

Його доповнили  начальник управління 
праці та соціального захисту населення Ігор 
Жайворонок та головний спеціаліст відділу 
грошових виплат і компенсацій УПСЗН Тетяна 
Олійник, які відзначили  суттєві зрушення в 
оздоровленні  пільговиків, а також  закликали  
учасників ліквідації аварії активніше ставати  
в чергу на путівки. Ігор Віталійович відзначив 
допомогу районної влади  у забезпеченні коштів 
на стаціонарне лікування та інші соціальні 
потреби  для «чорнобильців».

ВШАНУВАЛИ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ СВОЄЮ ПРАЦЕЮ, 
МУЖНІСТЮ, ЦІНОЮ 
СВОГО ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ 
ЗМОГЛИ ПОДОЛАТИ 
СТРАШНУ КАТАСТРОФУ

Хотілося би стерти з пам’яті слово «Чорнобиль», але воно 
щодня нагадує нам про себе численними проблемами і  
необхідністю їх розв’язання. Є палке бажання зробити для 
чорнобильців усе, що передбачено законодавством, тим 
більше, що вони цього заслуговують. Але, як і в минулі роки, 
ми змушені діяти у межах реальних можливостей. 
І щоб конкретно визначитися, у який спосіб на даному 
етапі допомагати людям, потрібна критична оцінка 
пройденого шляху, визначення нових підходів до  
розв’язання чорнобильських проблем. Адже час іде, 
суттєво змінюється ситуація в країні, змінюється 
радіаційна обстановка, і,  на превеликий жаль, не 
на краще змінюється ситуація серед постраждалих.
На виконання соціальних ініціатив Президента України 
В.Януковича, спрямованих на сприяння соціальному 
становленню громадян пільгових категорій, 13 грудня 
у районній раді з нагоди Дня вшанування ліквідаторів 
наслідків Чорнобильської катастрофи відбулося урочисте 
зібрання представників влади та учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

Закінчення — стор. 3 

18 ГРУДНЯ відбулася позачергова 24-а сесія ра-
йонної ради  шостого скликання. Депутати  

розглянули  нагальні питання, які стосувалися, перш за 
все, районного бюджету. Потрібно було внести  зміни  
до показників цьогорічного районного бюджету, а також 
визначити  порядок фінансування видатків районного 
бюджету в 2014 році до його затвердження сесією ра-
йонної ради. Інформацію надав начальник фінансового 
управління райдержадміністрації Валерій Виставний. 
Як і належить у ситуації, коли  бюджет на наступний рік 
іще не затверджено, сесія прийняла рішення доручити  
фінансовому управлінню РДА здійснювати  витрати  ра-
йонного бюджету в наступному році щомісячно в межах 
1/12 сумарного обсягу цьогорічного районного бюдже-
ту з урахуванням  внесених змін.

Крім цього, депутати  розглянули  і прийняли  рішен-
ня стосовно низки  питань господарського та кадрового 
характеру, затвердили  план роботи  районної ради  на І 
півріччя 2014 року. 

У РАЙОННІЙ РАДІ
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Основний принцип діяльності 
Компанії «Кернел» полягає 

у тому, що замало лише любити  
свою справу — нею треба жити, 
переймаючись кожною дрібницею, 
маленькими  і великими  здобутка-
ми, гараздами  та негараздами. Всім 
відомо, що дорога у тисячу миль 
розпочинається з першого спільного 
кроку, зробленого в одному напрямі. 
Пріоритетом у діяльності компанії 
є Людина, її інтереси  та потреби. 
Безперечно, далекоглядна політика 
соціальної відповідальності, осо-
бливо у аграрному бізнесі, є не 
лише запорукою успіху і сталого 
розвитку, але й гарантією довіри  
як зі сторони  працівників, так і на-
селення громад.

На щастя, керівництво Компанії 
«Кернел» виявило та усунуло 
негативні наслідки  за результатами  
2012 року, які  виникли  через 
недалекоглядність і  низький 
професіоналізм окремих працівників, 
котрі на сьогоднішній день вже 
звільнені. Нині всі сегменти  компанії 
працюють з повною самовіддачею, 
кер і вний  склад  п і дрозд і л і в 
оновлено висококваліфікованими  
с п е ц і а л і с т а м и  з  д о с в і д о м 
роботи  в аграрному секторі. У 
компанії діє система контролю 
якості та належного виконання 
фун кц і о н ал ьни х  обов ’ я з к і в 
працівників та реалізації соціальних 
ініціатив.

Одним із основних напрямів 
діяльності агропромислової компанії 
«Кернел» є виробництво і продаж 
на внутрішньому та міжнародному 
р и н к а х  с о н я ш н и к о в о ї  о л і ї , 
вирощування та експорт зернових 
культур. Географія виробничих 
представництв компанії охоплює 
практично всю територію України, 
а також центральні та південні 
регіони  Російської Федерації. У 
розпорядженні компанії є сучасні 
ол ійно-екстракц ійн і  заводи , 
найбільша мережа елеваторів і 
г л ибо ководни х  е к спор тни х 
терміналів. Чисельність працівників 
«Кернел» на сьогоднішній день 
складає понад двадцять тисяч осіб.

Основою ведення діяльності 
«Кернел» є відповідальність перед 
законом, персоналом, партнерами  
та місцевими  громадами  у регіонах 
розташування. А це означає, 
що компанія у своїй діяльності 
діє виключно у рамках чинного 

законодавства, зокрема вчасно 
сплачує податки  у державний та 
місцеві бюджети, де розташовані 
її виробничі потужності. Разом 
із тим, кожен працівник офіційно 
оформлений на роботу відповідно 
до трудового законодавства нашої 
держави. Для персоналу в компанії 
діє система гарантій та пільг: 
конкурентна ринкова заробітна 
плата, її своєчасна виплата у повному 
обсязі, своєчасна сплата внесків на 
загальнообов’язкове державне 
страхування, гарантоване виконання 
норм Кодексу законів про працю 
та інших нормативно-правових 
документів, що регулюють відносини  
між працівником і роботодавцем, 
фінансування спортивних ініціатив 
співробітників, охорона праці та 
здоров’я, навчання та розвиток 
персоналу, можливість проходження 
практики  на підприємствах компанії 
студентів аграрних ВУЗів і технікумів 
України  тощо.

Соціальні гарантії звучать не 
на словах, а практично втілюються 
в життя. У «Кернел» зацікавлені 
у стабільній діяльності компанії, 
незважаючи  на постійні негаразди  
у суспільно-політичному житті 
нашої держави, та добре розуміють, 
що здобутки  компанії базуються, 
передусім, на належному ставленні 
трудівників до виконання своїх 
обов’язк ів  та  порозумінн і  з 
пайовиками. Адже від того, наскільки  
впевнено почуватимуть себе люди  
у прийдешньому дні, безпосередньо 

залежить і їхня працездатність і 
атмосфера у колективах. Тому 
керівництво компанії велику увагу 
приділяє вирішенню проблем 
співробітників та пайовиків.

Нині плата за оренду землі у ТОВ 
СП «Агро-БТК» становить 5% від 
вартості паю. Цю орендну плату, за 
бажанням пайовика, можна отримати  
як у натуральному вираженні, так і 
готівкою у грошовому еквіваленті. 
Поряд із цим, компанія «Кернел» 
забезпечує пайовикам наступні 
соціальні гарантії та пільги:

- безоплатне здійснення однієї 
з основних операцій з обробки  
присадибної ділянки  загальною 
площею не більше 40 соток на вибір 
пайовика;

- отримання авансової орендної 
плати  за земельний пай завчасно 
(тобто наперед) у разі особливих 
життєвих обставин (навчання дітей у 
ВУЗах на комерційній основі, стихійні 
лиха, тяжкі хвороби) незалежно від 
майбутнього врожаю;

- пайовику не потрібно виїжджати  
за межі населеного пункту для 
отримання орендної плати;

- фінансова допомога в сумі 500 
гривень у зв’язку з народженням 
дитини;

- фінансова та організаційна 
допомога в похованні у розмірі 
1000 грн., безкоштовно надається 
транспорт;

Д л я  т и х  п а й о в и к і в , х т о 
налаштований на довгострокову 
співпрацю, компанія «Кернел» за 
власні кошти  здійснює оформлен-
ня всієї необхідної землевпорядної 
технічної документації, що засвідчує 
право власності пайовика на землю. 
Цей список соціальних гарантій та 
пільг для пайовиків не є вичерпним, 
і може бути  доповнений іншими  
пропозиціями, тобто компанія «Кер-

нел» працює з кожним пайовиком 
індивідуально. 

Компанія «Кернел» є надійним 
партнером місцевих  громад, 
на території яких працюють її 
представництва й надає посильну 
допомогу з підтримки  та розвитку 
інфраструктури  сіл, підтримки  та 
фінансування місцевих установ, які 
в недостатній мірі фінансуються 
державою, участь у підготовці та 
організації святкувань, фінансова 
п ід тримка  і н і ц і а тив  молод і , 
надання юридичних консультацій 
із земельних питань, фінансова 
підтримка проектів ініціативних 
груп, пов’язаних із поліпшенням 
якості життя на селі, створення 
умов  для працевлаштування 
молоді  у сільській місцевості 
тощо. Позитивний досвід такої 
співпраці існує також і з громадою 
Козельщини. Як приклад, поряд 
із багатьма іншими  спільними  
справами, місцева футбольна 
команда отримала від інвестора 
«Кернел» для кожного її гравця 
новий комплект форми  та взуття, 
спортивного інвентарю загальною 
сумою понад 18 тисяч гривень. На 
завершальній стадії реалізації пере-
бувають інші добрі справи.

Компанія «Кернел» завжди  
відкрита для конструктивного 
спілкування та втілення спільних 
проектів з представниками  громади, 
районного керівництва, пайовиків, 
ініціативних груп, спортивних 
колективів та інших.

Отже ні для кого не є секретом, 
що в умовах ринкової економіки  
виживають лише найсильніші 
компанії, що мають розгалужену 
мережу своїх представництв у 
різних регіонах держави, сучасну 
техніку, здатні запроваджувати  
найновіші технології виробництва, 
займатися кількома напрямами  ді-
яльності та впевнено працювати  на 
перспективу. Така стратегія сприяє 
не лише конкурентоспроможності. 
Вона є своєрідним гарантом на 
випадок будь-яких форс-мажорних 
ситуацій, як-от неврожай чи  
несприятливі  погодні  умови, й 
дозволяє забезпечити  стабільний 
розвиток компанії, незважаючи  на 
складну та напружену економічну 
ситуацію в країні. І, перш за все, 
може гарантувати, соціальний 
захист працівників та пайовиків 
підприємства, місцевих громад.

Власне такою і є нині політика 
компанії «Кернел» – «З любов’ю до 
землі, з повагою до Людей».

Відділ соціальної політики 
Полтавської філії компанії 

«Кернел»

У всі віки добробут нашої країни ґрунтувався на сільському господарстві. Україна вважається однією 
з найбагатших країн світу за якісним складом та родючістю ґрунтів. Традиційно сільське господарство 
як провідна галузь аграрного сектору було, є і залишається фундаментом економічного життя нашої 
держави. Сучасне агровиробництво зосереджене, головним чином, у сільській місцевості, 
а його успішність, передусім, залежить від виваженої політики інвестора. У Козельщинському районі 
з кінця 2011 року одним із потужних агропромислових інвесторів виступає Компанія «Кернел», котра, 
незважаючи на невелику кількість оброблюваної землі, є стабільним партнером у втіленні соціальних 
ініціатив для громади. Її підрозділом є ТОВ СП «Агро-БТК».

з любов’ю до землi та повагою до людей
Компанiя «КЕРНЕЛ»:



НІ — НАСИЛЬСТВУ!
У рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України  та на виконання 

листа Мінсоцполітики  щодо проведення щорічної акції «16 днів проти  
насильства»  відбулася нарада під головуванням заступника голови  районної 
держадміністрації Тетяни  Бутенко та за участі працівників Козельщинського 
районного ЦСССДМ,  відділу освіти, сім’ї та молоді РДА, працівників Козельщинського 
РВ УМВС, Козельщинського районного підрозділу Глобинського МРВ кримінально-
виконавчої інспекції УДПтС України  в Полтавській області.

Було окреслено коло проблем щодо випадків насильства стосовно дітей у 
Козельщинському районі (з початку року було зареєстровано три  таких випадки), 
висвітлено індивідуальну роботу зі вказаними  сім’ями. Складено план групової та 
масової роботи   у навчальних закладах району.  Згідно з цим планом було проведено 
15 групових заходів із питань профілактики  насильства у родині та недопущення 
торгівлі людьми. Заходами  охопили  більше 300  школярів та понад 70 педагогічних 
працівників і батьків дітей. До цього залучено працівників усіх вищевказаних установ 
та організацій. У заході також  узяли  участь представники  Полтавського осередку 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони», щоб привернути  
увагу громадськості до проблем щодо подолання насильства, формування свідомості 
усіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

Юлія КОЛІСНІЧЕНКО,
директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Про медичне забезпечення «чорнобильців» 
розповіла лікар-фтизіатр Козельщинської 
ЦРЛ Валентина Онуфрієнко, яка опікується 
«ліквідаторами» із 1990 року. Вона висловила 
занепокоєність, що останнім часом  значно 
зменшилася кількість «чорнобильців», які 
проходять щорічний медогляд, поряд із тим 
відзначивши  ріст захворювань на  туберкульоз  
і кількості онкохворих. Тільки  у цьому році, 
зазначила доповідачка, прооперовано двох 
онкохворих  пільговиків із нашого району. 
Вона також  звернула увагу присутніх на деякі 
проблеми  оздоровлення.

Завідуючий центральною районною аптекою 
№123  Михайло Вісич зупинився на питаннях 
пільгового забезпечення чорнобильців ліками  
в аптеках. Серед основних поточних проблем, 
з якими  стикаються ці люди, він назвав 
затримки  платежів за ліки  на стаціонарне 
лікування та розбіжність у цінах на препарати  
(між задекларованою ціною і тією, що вказує 
виробник).

П і д с у м у в а в  н а р а д у  г о л о в а 
райдержадмін істраці ї  Серг ій Сушко. 
Звертаючись до учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, він сказав: «Ми  вклоняємося 

в а ш о м у 
г е р о ї з м у , 
хоробрості, відданості 
службовому обов’язку, які 
врятували  світ від смертельних променів 
радіації. Ваш людський подвиг неоціненний. 
Ваш мужній вчинок ніколи  не буде забутий. 
Хочу побажати  здоров’я, щастя вам і вашим 
сім’ям, достатку, добра та злагоди, мирного 
неба і щастя! А тим, кого з нами  немає – вічна 
і світла пам’ять!»

Присутні учасники  ліквідації наслідків 
аварії поділилися своїми  сьогоденними  
проблемами  і турботами.

У кінці урочистого засідання вогнеборці 
отримали  заслужені  нагороди  із рук 
голови  райдержадміністрації Сергія Сушка 
і голови  районної ради  Юрія Марченка.  
Зокрема за мужність, самовідданість, високий 
професіоналізм при  ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, а також за особистий величний 
подвиг в ім’я спасіння людства орденом 
«За подвиг в ім’я людства» нагороджено 

А.А.Бутенка; медаль «За мужність» вручено 
І.І.Лало й І.В.Мудряку; медаль «За заслуги» 
отримали  А.І.Дяченко і Ф.М.Русо; за зна-
чний особистий внесок у захист соціальних 
інтересів інвалідів-чорнобильців та активну 
громадську діяльність грамотою обласної 
ради  нагородили  Р.І.Ковтуна; грамотами  
районної ради  відзначили  П.В.Солошенка, 
О.Г.Троцького, В.О.Савченка.

Після цього учасники  заходу разом із 
жителями  райцентру, працівниками  уста-
нов і організацій урочистою ходою пішли  
до пам’ятника жертвам Чорнобильської 
катастрофи. Вони  поклали  квіти  до підніжжя 
меморіалу і висловили  надію, що подібні 
трагедії більше ніколи  не матимуть місця 
у житті  нашої держави. Мітинг-реквієм 
завершився хвилиною мовчання. Схиливши  
голови, присутні вшанували  пам’ять загиблих 
та померлих учасників ліквідації атомної стихії.

Наталія РОМАНЧЕНКО
Фото Юрія ОПЕРАЙЛА

ВШАНУВАЛИ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ СВОЄЮ ПРАЦЕЮ, 
МУЖНІСТЮ, ЦІНОЮ 
СВОГО ЗДОРОВ’Я І ЖИТТЯ 
ЗМОГЛИ ПОДОЛАТИ 
СТРАШНУ КАТАСТРОФУ

Віктор Янукович:
«Кожна дитина повинна мати 
змогу лікуватися,  навчатися 

й повноцінно жити»
Основними напрямами нових соціальних ініціатив 

Президента України  В.Ф. Януковича у 2013 році є:
1) підвищення якості життя для сімей з дітьми, зо-

крема, збільшення розміру соціальної допомоги для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, над якими встановлено опіку та піклування, які 
водночас є інвалідами та надбавки на догляд за ді-
тьми-інвалідами з найтяжчим ступенем функціональ-
них обмежень.

В області вжито всіх організаційних заходів для забез-
печення виконання соціальних ініціатив Президента України.

Вже у серпні 2013  року зазначені сім’ї отримали  доплату 
державної допомоги  на дітей, над якими  встановлено опіку 
чи  піклування та надбавки  на догляд за дитиною-інвалідом 
підгрупи  А за липень та серпень.

Станом на 01.12.2013  року в області 4959 дітей-інвалідів, 
з них встановлено підгрупу А  501 дитині-інваліду. Згідно з 
даними  Департаменту охорони  здоров’я перегляд медич-
них справ дітей-інвалідів забезпечено на 100 відсотків. 

Надбавку на догляд у підвищених розмірах призначено 
всім одержувачам допомоги  на дітей-інвалідів підгрупи  А, 
які мають право на її виплату, це – 404 отримувачам  допо-
моги. 

З 01.12.2013  року розмір допомоги  з надбавкою на до-
гляд для дітей інвалідів підгрупи  А віком до 6 років – 1696,30  
грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1950,30 грн.

Для інших дітей-інвалідів віком до 6 років розмір допо-
моги  з надбавкою на догляд становить – 1180,30  грн., для 
дітей віком від 6 до 18 років – 1307,30 грн.

Максимальний розмір допомоги  на дітей, над якими  
встановлено опіку чи  піклування,  з 01.12.2013  становить: на 
дітей віком до 6 років – 2064 грн.; віком від 6 до 18 років – 
2572 грн. на місяць.

В області проживає 68 дітей-інвалідів, які виховуються в 
сім’ях опікунів та піклувальників.

З 1 вересня поточного року виплата допомог проводить-
ся у підвищеному розмірі, з урахуванням соціальних ініціатив 
Президента України  В.Ф.Януковича;

2) Посилення державної підтримки сімей, які вихо-
вують дітей-інвалідів та запровадження системи реабі-
літаційних заходів для повного охоплення реабілітаці-
єю дітей-інвалідів.

Враховуючи  важливість визначеного завдання та для 
створення належних умов для здійснення якісної комплек-
сної реабілітації, соціальної адаптації дітей-інвалідів, у сис-
темі соціального захисту населення Полтавської області 
створено 5 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів  
(м.Кременчук, м.Полтава, м.Лубни, м.Миргород, м.Гадяч), які 
проводять соціальну реабілітацію дітей-інвалідів, які прожи-
вають в області.

Протягом 9 місяців 2013  року центри  соціальної реабі-
літації дітей інвалідів надали  реабілітаційні послуги  735 ді-
тям-інвалідам. 

Для охоплення більшої кількості дітей-інвалідів реабілі-
таційними  послугами  започатковано направлення дітей-ін-
валідів з віддалених сільських населених пунктів до тери-
торіально наближених центрів соціальної реабілітації дітей-
інвалідів на підставі договорів, укладених між  районними  та 
міськими  радами.

Організацію перевезення дітей-інвалідів здійснювали  
районні управління праці та соціального захисту населення.

До реабілітаційного процесу залучено 258 дітей-інвалідів 
з Кременчуцького, Кобеляцького, Семенівського, Козельщин-
ського, Хорольського, Глобинського, Лохвицького, Лубенсько-
го, Чорнухинського, Гребінківського, Великобагачанського, 
Шишацького, Миргородського, Оржицького, Пирятинського 
районів та м.Комсомольська.

Для забезпечення сімейними  формами  виховання дітей-
інвалідів 17 вересня 2013  року відбулося відкриття відділен-
ня денного догляду у міському Центрі соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів департаменту праці та соціального захисту 
населення виконкому Кременчуцької міської ради.

На зазначену мету Рішенням Кременчуцької міської ради  
виділено 205,9 тис. грн., за рахунок чого проведено ремонт 
приміщення та облаштування зазначеного відділення, сфор-
мовано групу дітей у кількості 8 осіб.

Враховуючи  важливість визначеного завдання, особлива 
увага приділяється соціальній реабілітації дітей з особливи-
ми  потребами  з тим,  щоб кожна дитина дійсно мала змогу 
навчатися, отримувати  освіту, зайняла активну життєву по-
зицію у суспільстві.

Робота з впровадження послуг із денного догляду за ді-
тьми-інвалідами  при  діючих центрах соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів продовжується;

3) забезпечення дітей з особливими потребами всі-
ма необхідними засобами реабілітації.

Забезпечення дітей-інвалідів засобами  пересування та 
реабілітації проводиться за індивідуальним замовленням на 
підставі заявок, які направляються органами  праці та соці-
ального захисту населення на підприємства-виробники.

 Для прискорення забезпечення дітей-інвалідів технічни-
ми  засобами  реабілітації в області налагоджено тісну співп-
рацю з підприємствами-виробниками  зазначених засобів.

У поточному році дітям-інвалідам видано 56 одиниць крі-
сел колісних та 185 одиниць інших засобів реабілітації.

Доставка засобів пересування та реабілітації здійсню-
ється за місцем проживання дитини-інваліда Сервісним 
центром із забезпечення окремих категорій технічними  та 
іншими  засобами  реабілітації, їх технічного обслуговування, 
створеного на базі Полтавського казенного протезно-орто-
педичного підприємства.

Департамент  праці та соціального  захисту   
населення  облдержадміністрації

Закінчення. Початок — стор. 1. 

СУМНІ РОКОВИНИ

ВИКОНАВЧА ВЛАДА Реалізація  у регіонах 
завдань, доручень 

Президента України щодо 
захисту прав дитини

Структурні підрозділи  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконком активно 

працюють над виконанням низки  указів Президента 
України, зокрема, від 16.12.2011 № 1163  „Про питання 
щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, 
від 22.10.2012 №609 „Про Національну стратегію 
профілактики  соціального сирітства на період до  
2020 року”, доручень  та соціальних ініціатив Пре-
зидента України  щодо влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї 
громадян України.

Стан виконання зазначених завдань розгля-
нуто у червні та вересні 2013  року на засіданнях 
Координаційної ради  у справах дітей при  
облдержадміністрації під головуванням  заступника-
голови-керівника апарату облдержадміністрації 
В.О.Пархоменка.

Розпорядженням голови  облдержадміністрації 
від 25.04.2013  № 187 затверджено обласний план 
заходів із виконання в 2013  році Загальнодержавної 
програми  „Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 
року”. Для його реалізації передбачено кошти  у сумі 
11,5 млн. грн.

В області проживають  236,7 тис. дітей. На обліку 
служб у справах дітей перебуває 3234 дитини. З них, 
2510 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та 724 дитини, які опинились у складних 
життєвих обставинах. 

Протягом року здійснено 1584  перевірки  умов 
виховання та  утримання дітей у  сім’ях, де батьки  
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. 
Виявлено 288 дітей, які потребували  соціально-
правового захисту, проведено профілактичні бесіди  
з батьками, вжито заходів соціального захисту дітей. 
Подано позови  до суду щодо 176 батьків про по-
збавлення їх батьківських прав та відібрання дітей у 
батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

Служба у справах дітей ОДА
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Порядок оформлення 
і видачі паспорта 

громадянина України 

Цей Порядок розроблений відповід-
но до Законів України  «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця прожи-
вання в Україні», «Про основи  соціального 
захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей», Положення про паспорт громадя-
нина України, затвердженого Постановою  
Верховної Ради  України  від 26 червня 
1992 року №2503-XII.

 Паспорт громадянина України  (далі – 
паспорт) видається територіальними  під-
розділами  Державної міграційної служби  
України  за місцем проживання кожному 
громадянинові України  після досягнення 
16-річного віку, а надалі в разі необхідності 
обмінюється, видається замість утраченого, 
викраденого або зіпсованого. Бездомним 
громадянам паспорти  видаються також  за 
місцем перебування. Видача та обмін пас-
порта проводяться у місячний строк. 

Заява та інші документи, необхідні для 
оформлення або обміну паспорта, пода-
ються заявником до територіальних під-
розділів за місцем проживання.

Вклеювання до паспорта фотокарт-
ки  при  досягненні громадянином 25- і 
45-річного віку проводиться у п’ятиденний 
строк.

Довідку з військкомату 
для оформлення 

закордонного паспорта 
подавати не потрібно
5 грудня 2013  року набрав чинності 

прийнятий Верховною Радою Укра-
їни  та підписаний Президентом України  
Закон (671-VII), яким внесено зміни  до За-
кону України  «Про порядок виїзду з Укра-
їни  і в’їзду в Україну громадян України». 

Відповідно до внесених змін, з числа 
підстав для відмови  у видачі паспорта 
громадянина України  для виїзду за кордон 
виключено відсутність відстрочки  у призо-
ві на строкову військову службу. Таким чи-
ном, підрозділи  міграційної служби  відте-
пер не контролюватимуть при  оформленні 
паспорта громадянина України  для виїзду 
за кордон зазначені обставини, отже по-
дання довідки  з військових комісаріатів 
для юнаків призовного віку при  оформ-
ленні закордонного паспорта втратило 
необхідність.

Управління ДМС України 
в Полтавській області
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Назва заходу Місце
проведення

Дата і час 
проведення

Театралізований 
концерт «Новий рік 
крокує по планеті»
Привітання 
Діда Мороза та 
Снігуроньки. Ігри, 
конкурси.

Танцювальні вечори

Привітання 
односельців 
колядками  та 
щедрівками

Приміщення 
Сушківської школи

Сушківський СБК

Сушківський СБК

По селу

28.12.2013  о 14.00

28.12.2013  о 20.00

28.12.2013   з 21.00
31.12.2013  з 20.00, 
07.01.2014 з 20.00

07.01.2014 з 15.00

Привітання 
односельців з 
Різдвом Христовим
Щедрівки
Танцювальні вечори

с.Панасівка

По селу
Панасівський СК

06.01.2014 з 17.00

13.01.2014 о 17.00
28.12.2013   з 18.00
31.12. 2013  з 19.00
11.01. 2014 з 19.00

Театралізований 
концерт «Новорічне 
весілля»
Привітання 
односельців з 
Різдвом Христовим
Щедрівки
Танцювальні вечори

Пригарівський 
СБК
По селу

Пригарівський 
СБК

30.12.2013  о 19.00

06.01.2014 з 17.00

13.01.2014 о 17.00
28.12.2013  о 19.00
31.12.2013  о 19.00
11.01.2014 о 19.00
18.01.2014 о 19.00

Свято «Новий рік вже 
в нашій хаті»
Різдвяні колядки
«Прийшли  вже 
Маланки»

Трудовиківський 
сільський клуб
По селу
По селу

28.12.2013. о 18.00

07.01.2014 
13.01.2014

Новорічний вечір 
«Карнавальна ніч», 
дискотека
Різдвяний концерт 
«Ніч перед Різдвом», 
дискотека
Привітання з Різдвом 
Христовим
Новорічний обряд 
«Маланка»

Рибалківський СБК

По селу

По селу

28.12.2013  о  17.00

04.01.2014 о  17.00

06.01-07.01.2014

13.01.2014

Новорічний вечір 
відпочинку
Вечір відпочинку
Новорічна дискотека

«Щедрий вечір» – 
різдвяні колядки

Солоницький СБК

Центральна площа 
села
По селу

07.01.2014. о 19.00

14.01.2014 о 19.00
31.12.2013

06.01.2014 з 19.00

Голубий вогник
Новорічний вечір для 
молоді
Танцювальні вечори

Говтвянський СБК 28.12.2013  о 18.00
31.12.2013  о 18.00

03.01 – 04.01.-
05.01-11.01.-07.01.,
10.01,11.01.2014 о 
18.00

Вечір відпочинку та
новорічна дискотека
Різдвяні колядки

Приліпський СК

По селу

30.12.2013  о 17.00

07.01.2014 – 
протягом дня

Новорічний вогник 
та святкова лотерея, 
конкурси
Колядки  «Вже Різдво 
прийшло до хати»
Новорічні 
посиденьки  для 
дітей
Віншування 
односельців 
«Маланка по селу 
ходить…»

В.Вакулівський СБК

По селах Вакулівці 
та Мар’янівці
В.Вакулівський СБК

По селах Вакулівці 
та Мар’янівці

31.12.2013  о 18.00

07.01.2014 з 17.00

11.01.2014 о 13.00

13.01.2014 з 17.00

Дитячий ранок
Вечір відпочинку
Святкова дискотека
Різдвяний концерт, 
дискотека

Новогалещинський 
БК

29.12.2013  
30.12.2013
01.01.2014
07.01.2014

Новорічне свято 

«Маланка»

Чапаєвський СК

По селу

29.12.2013  о 14.00

13.01.2014 
Новорічний концерт Бреусівський СБК 31.12.2013  о 19.00, 

по закінченні – 
святкова дискотека

Новорічний ранок 
для дітей
Новорічний концерт
Дискотека
Щедрівки

Пісківський СБК

По селу

28.12.2013  о 10.00

28.12.2013  об 
11.00
28.12.2013  о 20.00
13.01.2014 з 17.00

Новорічний маскарад

Різдвяні колядки
Щедрування

Юрківський будинок 
сімейного дозвілля
По селу
По селу

30.12.2013  о 22.00

07.01.2014 з 19.00
13.01.2014 з 16.00

Новорічний ранок 
для дітей від 3  до 12 
років
Новорічна дискотека

Михайликівський 
сільський клуб

28.12.2013

28.12.2013

Новорічний ранок 
для школярів
Новорічний вечір для 
школярів
Новорічний ранок 
для малят
Новорічний вечір для 
дорослих
Вечорниці та 
новорічне караоке

Привітання 
односельців з 
новорічними  та 
різдвяними  святами

Оленівська школа

Оленівський 
дитсадок

Оленівський 
сільський клуб
Приміщення 
Оленівської 
сільської ради
По селу

26.12.2013  о 9.00

26.12.2013  о 16.00

27.12.2013  о 9.00

28.12.2013  о 20.00

30.12.2013  о 12.00 
та 16.00

30.12.2013
07.01.2014
13.01.2014

НОВий р1к вже на пороз1:

святков1 заходи 
у район1

(Закінчення. Початок у попередньому номері газети.)

Силове багатоборство
8 ГРУДНЯ у приміщенні спорт-

комплексу ДЮСШ відбувся турнір із 
силового багатоборства, присвячений 
Дню Збройних Сил України.

Змагання проводилися серед юна-
ків у двох вікових групах: молодша 
— юнаки  1999 року народження і мо-
лодші, та старша — юнаки  1998-1996 
років народження.

Змагались юні спортсмени  у чо-
тирьох видах програми: жим штанги  
лежачи, підтягування на перекладині, 
піднімання тулуба на похилій лавці та 
боротьба на руках. Місця визначалися 
за сумою місць у всіх чотирьох видах.

Серед юнаків молодшої вікової 
групи  призерами  зма-
гань стали  Станіслав 
Карнаух (перше місце), 
Євгеній Новгородцев 
та Олександр Гордієнко 
(друге і третє місця від-
повідно).

У старшій віковій гру-
пі  спортсмени  були  
розділені на дві ваго-
ві категорії: до 60 кг і 
+60 кг. Серед спортс-
менів першої категорії 
п’єдестал пошани  за-
йняли  Владислав Чирва, 
Андрій Шимбаков та 
Андрій Зімній. А у ваговій 
категорії +60 кг перше-третє місця 
дісталися Олексію Андрієвському, 
Владиславу Лисівцю та Богданові 
Недоступу.

Армспорт
7-8 ГРУДНЯ у Харкові відбувся 

ІІІ Чемпіонат України  з армспорту 

Спорт-Експрес

серед вищих навчальних закладів. 
Змагання проходили  у спортивному 
комплексі Харківського Національно-
го технічного університету. Близько 
200 учасників представляли  коман-
ди  55 вищих навчальних закладів. У 
Чемпіонаті взяли  участь і вихованці 
Козельщинської ДЮСШ Анастасія 

Заворотня та Євгеній Срібний. Бронзу у своїй ваговій ка-
тегорії виборов Євгеній, а п’яте місце — в активі Анастасії.

В.СРІБНИЙ,
директор ДЮСШ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!ДО ВІДОМА

Шановні споживачі електроенергії!
У більшості випадків (особливо у несприятливу погоду) аварійні відключення 

повітряних ліній спричиняють зелені насадження, які розташовані в охоронних 
зонах повітряних ліній електропередач (охоронні зони  електричних мереж  
знаходяться уздовж  повітряних ліній електропередач — у вигляді земельної 
ділянки  і повітряного простору, обмежених вертикальними  площинами, що 
віддалені з обох боків від крайніх дротів при  невідхиленому їх положенні 
на відстань 2 метри  для повітряних ліній напругою 0,4 кВ та 10 метрів для 
повітряних ліній напругою 10 кВ).

Для недопущення аварійних відключень повітряних ліній електропередач і 
нещасних випадків через зелені насадження власники  цих зелених насаджень 
повинні своєчасно обрізати  гілки  та видаляти  зелені насадження в охоронних 
зонах повітряних ліній електропередач.

Відповідно до п. 5.5. Правил утримання зелених насаджень у населених 
пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури  
та житлово-комунального господарства України  від 10 квітня 2006 року 
за №105, за належний догляд за зеленими  насадженнями  у приватних садибах 
і на прилеглих ділянках відповідають їх власники  або користувачі; на території 
комунальної власності (землі міських, селищних, сільських рад) відповідають 
балансоутримувачі цих зелених насаджень, а на безгосподарних територіях, 
пустирях — місцеві органи  самоврядування.

Звертаємо вашу увагу, що:
1. Відповідно до п. 8 Правил охорони  електричних мереж   в охоронних 

зонах повітряних ліній забороняється виконувати  будь-які дії, що можуть по-
рушити  нормальну роботу електричних мереж, спричинити  їх пошкодження або 
нещасні випадки, у тому числі і саджати  дерева та інші багаторічні насадження.

2. Відповідно до п. 7 Правил охорони  електричних мереж  уздовж  повітряних 
ліній електропередач прокладаються просіки. У разі самочинної посадки  при-
ватними  чи  юридичними  особами  дерев та інших багаторічних насаджень в 
охоронній зоні електричних мереж, роботи  із приведення до належного стану 
просік виконуються за рахунок цих осіб.

ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» також  проводить планові роботи з 
обрізування гілок зелених насаджень в охоронних зонах повітряних 
ліній. Але тільки спільними зусиллями ми зможемо забезпечити надійне 
електропостачання наших осель.

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефоном 3-20-07 
(заст. начальника з ПЕЕ М.М.Скрильник).

Козельщинська філія ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Шановні споживачі природного газу!
У зв’язку з можливими  змінами  порядку 

ведення обліку газу, розрахунків за нього 
та обмеження термінів проведення річного 
перерахунку обсягів спожитого природного 
газу, прохаємо вас розрахуватися за 
використаний газу у грудні 2013 р. та 
попередніх місяцях до 1 січня 2014 р.

Адміністрація Козельщинського РГП Кобеляцького УЕГГ

Козельщинська районна державна адміністрація повідомляє, що 26 грудня 2013 року з 
15.00 до 16.00 відбудеться спільна пряма телефонна лінія з питань забезпечення дотри-
мання в області антикорупційного законодавства під назвою «Суспільство проти корупції».

На запитання громадян будуть відповідати  представники  Управління державної служби  
Головного управління державної служби  України  в Полтавській області, Управління Служби  
безпеки  України  в Полтавській області, Головного управління Міндоходів у Полтавській області, 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України  в Полтавській області, прокурату-
ри  Полтавської області та Головного управління юстиції у Полтавській області.

Запитання направляти  під час  проведення спільної прямої телефонної лінії за телефонами  
у м. Полтаві: (0532) 56-53-66 та (0532) 60-60-74.

Просимо взяти  активну участь у прямій телефонній лінії державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування, пересічних громадян.



Щоб ялинка несла радість 
і безпеку

Незабаром — Новорічні 
та Різдвяні свята, що 

принесуть до кожного бу-
динку радість і надію на до-
брі зміни  в житті. Щоб ніщо 
не затьмарило святкового 
настрою, необхідно дотри-
муватися вимог пожежної 
безпеки  до новорічних яли-
нок, ялинкових прикрас  та 
інших виробів, які викори-
стовуються під час  святку-
вання Нового Року і Різдва. 
Перед тим, як встановити  
ялинку в дитячих закла-
дах та громадських місцях, 
перш за все, обов’язково 
зверніться за консультацією 

до місцевої пожежної частини.
Пам’ятайте, що у приміщенні, де встановлено ялинку, 

необхідно обладнати  протипожежний куточок, в якому 
мають бути  вогнегасники, вода та спеціальні покривала. 
Виходи  та проходи  в цьому приміщенні мають бути  
вільні, особливо — шляхи  евакуації. Сама ялинка має бути  встановлена на 
стійкій основі. Ілюмінацію влаштовуйте з дотриманням правил влаштування 
електроустановок. При  виявленні несправності в ілюмінації (нагрівання 
проводів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути.

Мінімальна відстань від місця, де встановлено ялинку, до опалювальних 
пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо, має становити  не менше 
1 метра.

Не прикрашайте ялинку ватою, папером, марлею та целулоїдними  
іграшками. Освітлюйте її тільки  електричними  гірляндами  промислового 
виробництва. У приміщенні,  де встановлено ялинку, категорично заборонено 
запалювати  бенгальські вогні. Не одягайте дітей у костюми  з вати, марлі, 
паперу та інших легкозаймистих матеріалів,  просочених легкозаймистою 
рідиною.

Обережно: тонкий лід
Деякі небезпеки  наче «дозрівають» у певний сезон, у кожної з них — 

свій термін. А крига може підвести  нас  і восени, і взимку, й навесні. 
Про це необхідно пам’ятати  любителям риболовлі, які нехтують усілякими  

попередженнями  і правилами  безпеки. У багатьох випадках це обертається 
трагедією, як і зусилля тих, хто поспішає рятувати  рибалок, що не мають 
при  собі елементарних засобів порятунку.

Декілька корисних порад 
Якщо крига під вами  про-

ломилася, розставте руки  в 
сторони  по краю льоду, щоб 
утриматися на поверхні і не піти  
під лід, і кличте на допомогу. На-
магайтеся зберігати  спокій, не 
борсайтеся у воді.

Намагайтеся не обламувати  
лід, без різких рухів вибирайтеся 
на його поверхню, наповзаючи  
грудьми  і по черзі витягаючи  
ноги. Головне — пристосовувати  
своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.

Вибравшись із крижаного полону, відкотіться, а потім повзіть у той бік, 
звідки  ви  прийшли  і де міцність льоду, таким чином, перевірена. Незважа-
ючи  на те, що ви  змокли  і холод штовхає вас  побігти  і зігрітися, будьте 
обережні до самого берега, а там не зупиняйтеся, поки  не опинитеся в теплі.

Якщо під лід потрапила дитина, накажіть їй розпластати  руки  на льоду та 
працювати  ногами  для того, щоб утриматися на поверхні. 
Усе вирішує час: крижана вода дуже швидко викликає 
переохолодження організму.

Надаючи допомогу, 
дотримуйтеся таких правил:

- не можна підбігати  до людини, яка потрапила у воду;
- підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру (це збільшить площу опори) і 

повзіть на них;
- наближайтесь до ополонки  тільки  повзком, широко розставляючи  

при  цьому руки. До самого краю ополонки  не підповзайте, інакше у воді 
опиняться вже двоє;

- ремені, шарфи, дошка, жердина, санки  або лижі допоможуть урятувати  
людину;

- зв’язані ремені, шарфи  або дошки  треба кидати  за 3-4 м.
Якщо ви  не один, тоді, узявши  один одного за ноги, лягайте на лід лан-

цюжком і рухайтеся до місця пролому. Дійте рішуче і швидко — постраж-
далий швидко замерзне у крижаній воді, мокрий одяг тягне його донизу.

 Подавши  постраждалому підручний засіб порятунку, витягайте його на 
лід і повзіть із небезпечної зони. Потім укрийте його і якнайшвидше до-
ставте в тепле місце, розітріть, переодягніть і напоїть чаєм.

 У разі надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону 
за телефоном 101.

Андрій ОСТАПЕНКО,
начальник Козельщинського РС
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У змаганнях узяли  участь хлопці 6-11 класів. 
Наші  майбутні  захисники  змагалися 

в підтягуванні, комплексно-силових вправах, 
спритності, стрільбі, стрибках на скакалці. Юна-
ки  показали  себе з найкращої сторони. Усі ще 
раз пересвідчились, які сильні, спритні, влучні, 
витривалі та мужні наші хлопці.

Перше місце в особистому заліку виборов 
Олександр Мініч (учень 11 класу, який, до речі, 
посів перше місце з підтягування на перекладині 
і в районних змаганнях допризовної молоді, 
присвячених Дню Збройних Сил України), друге 
місце — Валерій Кущ (9 клас), третє місце  Іван 
Петращук (11 клас).

Святково прикрашена актова зала школи  в 
День Збройних Сил України  зустрічала учасників 
конкурсу «Містер школи».  Ведучі свята  Валерія 
Калашник та Марина Гармаш привітали  юнаків 
та чоловіків-педагогів зі святом та побажали  
стійкості в скрутну годину, наснаги, щастя, радості 
і миру. Зробивши  коротенький екскурс  в історію 
Збройних Сил, розпочали  конкурс, який оцінювало 
поважне журі у складі учителя української мови  
та літератури  С.С.Деречі, учителя математики  
Л.К.Литвинко та гетьмана Козацької республіки  
Оксани  Деречі.

Дотепними  та неординарними  показали  себе 
учасники  у першому конкурсі «Яким я уявляю 
себе через 10 років». Серед них був навіть наш 
майбутній Президент. Не розгубилися хлопці і 
при  вирішенні ситуативних завдань. Кожен із 
них достойно вийшов із запропонованої ситуації. 
Свою силу, вміння та витривалість показали  хлопці 
у спортивному конкурсі. Різноманітні вправи  зі 
спортивними  знаряддями  продемонстрували  
Олександр Мініч (тенісна ракетка і кулька), Сергій 
Зарицький (футбольний м’яч), В’ячеслав Кирилюк 

(обруч). Та справжній захисник повинен 
бути  не лише сильним та спритним, він по-
винен уміти  варити  їсти, прибирати  постіль, 
чистити  взуття, пришивати  ґудзики. Якими  
ж старанними  та вправними  були  наші 
юнаки, коли  вичавлювали  сік з апельсина 
та пришивали  ґудзики! А під час  музичної 
паузи  всі присутні насолодилися пісенним 
дарунком від семикласниць Олександри  
Лобач та Юлії Тригубенко. 

Підбивши  підсумки  конкурсу, журі виз-
начило номінації, у яких видзначили  юнаків: 
«Містер «Глядацьких симпатій» — Ігор До-
рошенко (10 клас), «Містер «Ерудит» — Ан-
тон Новгородцев (7 клас), «Містер «Госпо-
дар» — Сергій Зарицький (11 клас), «Містер 
«Витривалість» — В’ячеслав Кирилюк (7 
клас), «Містер «Винахідливість» — Ярослав 
Штефан (8 клас). А «Містером школи» став 
Олександр Мініч (11 клас).

Тож   переможених не було. Наша чудова 
сильна половина — всі переможці — отри-
мали  заслужені медалі та солодкий приз 
— домашній торт, дбайливо приготований 
гетьманом шкільної Козацької республіки  
Оксаною Деречею.

Леся БОРОВИЦЬКА,
заступник директора з виховної 

роботи Пашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Утримання корів, які позитивно 
реагують на введений 

туберкулін, створює загрозу 
зараження не тільки 

інших тварин, а й людей
Туберкульоз є одним 

із найпоширеніших захворювань 
у всьому світі, яке завдає значних 
економічних збитків тваринництву 
і становить загрозу для людини. 
За останні роки клінічна  картина 

туберкульозу в економічно розвинутих 
країнах значно змінилась. 

Зміни обумовлені, головним чином, 
соціальним прогресом, 

досягненнями лікарської 
та антибактеріальної терапії.

В Україні боротьбі з туберкульозом тварин 
приділяють винятково велику увагу, завдяки  чому 
за останні роки  поширення хвороби   серед тва-
рин припинилось. 

Туберкульоз — інфекційна хронічна хвороба 
спільна для людини, домашніх і диких тварин та 
птиці, що характеризується утворенням в різних 
органах дрібних специфічних безсудинних вуз-
ликів (туберкул). Туберкульоз  становить постійну 
загрозу для здоров’я людини, бо передається не 
тільки  від тварини  людині,  а й від людини  тва-
рині та поширюється через повітря, корми, питну 
воду, молоко, яйця, статеві клітини.

Мікобактерії дуже стійкі проти  дії фізичних і 
хімічних факторів. У висушених шматочках ура-
жених легень вони  зберігають свою життєздат-
ність упродовж  7 міс., у висохлому харкотинні й 
пилу — до 7-10 міс, у ґрунті — понад 2 роки, гною, 
підстилці — до 1,5 року, фекаліях — до 1 року, у 
річковій воді — до 10 міс, на пасовищі — до 1 року, 
в замороженому м’ясі — до 1 року, засоленому 
м’ясі — 45-60 діб, свіжому молоці на холоді — 9-10 
діб, маслі та сирах на холоді — 10 міс. Пряме со-
нячне світло інактивує мікобактерії через 4-5 год., 
розсіяне світло — через 30-40 діб. Підігрівання 
молока до 55°С руйнує мікобактерії через 4 год., 
до 85°С — 30 хв.,  до 100°С — через 3-5 хв. 

 Туберкульоз зазвичай не має яскраво вираже-
них клінічних ознак, а ураження найчастіше вияв-
ляють під час  післязабійного огляду органів. За-
лежно від місця локалізації патологічного процесу 
розрізняють легеневу, кишкову та генералізовану 
форми  хвороби, а також  ураження вимені, матки, 
серозних покривів. У великої рогатої худоби  
найчастіше трапляється легенева форма тубер-
кульозу. При  ураженні легенів спостерігаються 
непостійна гарячка, кашель, на початку хворо-
би  — сухий, короткий, сильний, а при  тривалій 
хворобі — частий, слабкий, беззвучний, болісний. 
У тяжких випадках, при  сильному руйнуванні 
легень, спостерігаються різкі зміни  в диханні, 
стогін, зниження вгодованості та продуктивності. 
У міру розвитку хвороби  погіршується апетит, 
слизові оболонки  стають блідими, очі запа-
дають, порушується ритм «жуйки», періодично 
відбувається здуття рубця. Наприкінці захво-
рювання дихання стає частим, супроводжується 
хрипами  й стогоном, виділеннями  з носа, тва-
рина гине в стані повільної агонії. При  кишковій 
формі туберкульозу спостерігають швидке вис-
наження тварини, загальну слабкість, хронічний 
пронос. Швидко настає загибель тварини. При  
туберкульозі молочної залози  характерним є 
значне збільшення надвим’яних лімфовузлів, 
затвердіння спочатку однієї з двох чвертей вимені, 
а згодом усієї залози, множинні дрібні вузлики, що 
виявляються під час  пальпації. У зв’язку з тим, що 
секреція молока, незважаючи  на туберкульозний 
процес, довго залишається незмінною, а уражені 
частини  вимені безболісними, захворювання 
молочної залози  та виділення мікобактерій з мо-
локом може тривалий час  бути  нерозпізнаним. 

Діагноз на туберкульоз встановлюють ком-
плексно. На початку захворювання більш на-
дійними   є алергічний та бактеріологічний 
методи  дослідження. Алергічна діагностика 
туберкульозу великої рогатої худоби  передбачає 
проведення в благополучних господарствах неза-
лежно від форм власності, планових дворазових 
діагностичних досліджень – весною та восени,  
при  цьому досліджується все поголів’я, яке до-
сягло 40-денного віку та старше.

Реакція вважається позитивною у разі 
наявності у великої рогатої худоби  на місці 
введення туберкуліну розлитого набряку без 
чітких меж, тістоподібної консистенції, підвищеної 
чутливості на дотик та потовщення складки  
шкіри  на 3  мм і більше.

Реакція вважається негативною у разі відсутності на 
місці введення туберкуліну запальних явищ. 

Утримання в індивідуальних господарствах 
корів, які позитивно реагують на введений 
туберкулін, створює загрозу зараження не тільки  
інших тварин, а й людей.

Н.ДУГІНОВА,
завідуюча протиепізоотичним відділом 

Козельщинської районної лікарні 
Держветмедицини

РАДИТЬ СПЕЦІАЛІСТ

ШКІЛЬНІ ЗМАГАННЯ

ЦЯ НАША ЧУДОВА СИЛЬНА ПОЛОВИНА…
Святкування Дня Збройних Сил України стало доброю традицією Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

5 грудня відбулися спортивні змагання «Нумо, хлопці!», а 6 грудня — вечір «Містер школи».

ПОПЕРЕДЖЕНИЙ — 
ОЗНАЧАЄ ОЗБРОЄНИЙ



Від того, як ми  вирощуємо і го-
туємо для зберігання овочі, за-

лежить їх здатність зберігати  свої 
якості, не псуватися протягом усієї 
зими. Велику роль у збереженні овочів 
відіграють підбір сортів, дотримання 
сівозміни, застосування агротехніки, 
рекомендованої для даної культури. 
Погодні умови  також впливають як на 
формування коренеплодів моркви  та 
буряку, качанів капусти, цибулин цибулі 
та часнику, так і на поширення і розви-
ток їх хвороб.

Збирати  врожай треба своєчасно, 
бажано в суху погоду, відбираючи  для 
тривалого зберігання, не пошкоджені 
шкідниками  і не уражені хворобами  
овочі, а зберігати  — у просушеній, ре-
тельно продезінфікованій тарі в умовах 
оптимальної для кожної культури  тем-
ператури  і вологості.

Приміщення, у якому протягом 
зими  будуть зберігатися овочі, по-
винне бути  заздалегідь очищене від 
торішніх залишків і по можливості 
продезінфіковане. За 15-20 днів до за-
кладки  овочів проводять побілку стін і 
стелі розчином свіжогашеного вапна. 
На відро води  беруть 1,5 - 2 кг вапна, 
можна додати  мідний купорос. Після 
побілки  сховище слід добре просуши-
ти.

Для того, щоб свіжі плоди, овочі та 
інші продукти  не втратили  своїх по-
живних цінностей, а також  смаку й запа-
ху під час  тривалого зберігання, необ-
хідно загальмувати  біохімічні й фізичні 
процеси, що відбуваються в них (дихан-
ня, дозрівання, проростання продукту 
й випаровування вологи), та процеси  
мікробіологічного характеру (розвиток        
дріжджів, плісняви  тощо). Цього дося-
гають, підтримуючи  в сховищах най-
сприятливішу температуру (+2 — +3оС) 
та відносну вологість повітря. Адже 
при  незначному насиченні повітря во-
дяною парою плоди  й овочі в’януть і 
втрачають вагу, а при  надмірному — 
розвиваються дріжджі й пліснява, що 
призводить до псування продуктів. 
Щоб зменшити  відносну вологість 
повітря у сховищі, на підлозі й під 
стелею ставлять миски  з хлористим 
кальцієм, який має здатність вбира-
ти  вологу. Для підвищення відносної 
вологості повітря у сховищі підлогу по-
сипають вологою тирсою.

Картопля.  Добре зберігаються 
лише здорові, не травмовані бульби. 
Тому протягом періоду вирощування 
та збирання слід приділяти  належну 
увагу отриманню фізіологічно здоро-
вих бульб. Цьому сприяють ретельне 

передсадивне перебирання та протру-
ювання бульб, оптимальні строки, нор-
ма і глибина садіння, якісний обробіток 
ґрунту, захист від шкідників, хвороб і 
бур’янів. Використання у якості попе-
редника або на зелене добриво ріпаку, 
гірчиці, редьки  олійної покращує фіто-
санітарний стан поля та сприяє оздо-
ровленню ґрунту.

Збалансоване мінеральне жив-
лення покращує фізіологічний стан, 
підвищує опірність бульб інфекції і 
обумовлює однорідне та своєчасне 
дозрівання. Збирання зрілої картоплі 
з добре сформованою шкіркою зни-
жує ступінь травмування бульб. Цьому 
також сприяють передзбиральне ви-
далення бадилля, збирання врожаю 
за теплої сухої погоди  тощо. Взагалі, 
переважна більшість збудників хвороб 
зберігання здебільшого уражує карто-
плю через різноманітні пошкодження. 
Тому всі можливі заходи, спрямовані 
на запобігання пошкоджень бульб, є 
досить ефективними  і для зменшення 
розвитку вищезгаданих захворювань. 
Обов’язковим заходом для якісного 
зберігання є створення умов для заго-
ювання пошкоджень. Так, оптимальною 
температурою повітря лікувального 
періоду є +15 — +18оС з експозицією 
в 14-18 днів за достатньої кількос-
ті повітря. Високий ефект забезпечує 
післязбиральне озеленення насіннєвої 
картоплі протягом 2-3  тижнів на роз-
сіяному світлі.

Морква.  Оптимальний режим 
зберігання — температура 0 — +2оС 
при  відносній вологості повітря 90-
95%. За таких умов морква добре 
зберігається у щільних дерев’яних 
ящиках або у відкритих поліетиленових 
пакетах на 2-5 кг.

При  підвищеній температурі і 
зниженій вологості в підвалі або 
льосі можна використовувати  щільні 
дерев’яні або поліетиленові ящики, 
а для пересипання коренеплодів — 

пісок або торф. Будь-який наповнювач 
має бути  злегка вологим, не теплим і 
обов’язково — свіжим, повторне засто-
сування його недопустиме. Дерев’яні 
ящики  при  їх неодноразовому 
використанні необхідно просушити  на 
сонці, поліетиленові ящики  і пакети  — 
промити  у розчині марганцевокислого 
калію або проточній воді. Добре збе-
рігається морква, вкрита шаром глини.

Столовий буряк досить стійкий до 
хвороб при  зберіганні. У викопаних 
буряків необхідно обрізати  бадилля на 
0,5-1,0 см, не відрізати  хвостик, віді-
брати  здорові, неушкоджені корене-
плоди. Зберігають буряк так само, як і 
моркву: у дерев’яних і поліетиленових 
ящиках, у відкритих поліетиленових 
пакетах, але більшою місткістю — 15-
20 кг.

Капуста. Під час  її зберігання най-
більш шкідливі хвороби: сіра гниль і 
слизовий бактеріоз. Для запобігання 
розвитку сірої гнилі качани  можна об-
сипати  крейдою або обгорнути  газе-
тою. Це робиться на початку зберігання 
або після зачистки, коли  хвороба вже 
поширилася.

Ріпчаста цибуля. Після збирання 
цибулю слід просушити  на відкрито-
му місці, в дощову погоду — під наві-
сом або в добре провітрюваному при-
міщенні протягом 7-10 днів. І тільки  
після просушування обрізають листя, 
залишивши  шийку завдовжки  5 см. 
Цибулини  зберігаються краще, якщо 
їх після дозрівання в полі піддають те-
пловій сушці. Після цього перебирають 
і зберігають восени  при  температу-
рі +18 — +20оС і вологості 60-70%, а 
взимку — при  температурі +1 — +5оС 
і вологості 60-80% у дерев’яних ящи-
ках, сітчастих мішках або сплетеними  
в «коси».

Яблука. Аби  яблука, груші проле-
жали  якомога довше, плоди  загорта-
ють у два шари  паперу. Він затримає 
вуглекислоту, яку виділяють плоди, 
і це збереже фрукти  від псування. 
Загорнуті яблука cкладіть рядами  у 
чисті решітчасті ящики  плодоніжками  
донизу або вбік і зберігайте їх у про-
холодному й сухому приміщенні. Та-
кож  яблука добре зберігаються, якщо 
їх засипати  чистою тирсою, що не має 
неприємного запаху, або висушеним 
піском.

І.ЛУЦЕНКО,
державний 

фітосанітарний інспектор           
Н.СУШКО,

провідний фахівець 
фітолабораторії

Спочатку він мав тільки  відтінки  червоного кольору. 
Сьогодні, завдяки  селекційній роботі вчених, можна 
зустріти  зигокактус  із рожевими, білими, ліловими, 
оранжевими  квітками  і навіть різнобарвний.

Ця дивна кімнатна рослина, відзначається 
винятковою невибагливістю і довгожительством, 

може прожити  у вас  20-25 років, увесь час  
продовжуючи  цвісти, а температуру 

здатна витримати  від 2 до 38°С. Вона 
практично не уражається шкідниками. 
Догляд за нею нескладний, але щоб 

отримати  до Нового року рослину, яка 
рясно цвіте, треба докласти  зусиль.

Для нормального росту і розвитку «декабристам» 
потрібна достатньо легка земля. Підійде суміш із 
торфу, родючої дернової землі і грубозернистого 
піску у співвідношенні 2:1:1. Горщик має бути  не 
дуже великим, краще за все, якщо він буде широким 
і невисоким. На дно горщика обов’язково насипають 
шар дренажу, потім невеликий шар землі (1 см), а на 
нього — деревний попіл або активоване вугілля. Після 
цього саджають рослину, підсипаючи  ґрунт із боків 
горщика.

Дуже важливою умовою для хорошого цвітіння 
зигокактусу є правильне освітлення. Ні в якому разі 
не можна ставити  його під прямі сонячні промені, осо-
бливо на вікні південної сторони, оскільки  це призведе 
до уповільнення росту, і краї стебел пожовтіють. За 50 
днів до наміченої дати  цвітіння йому треба влаштувати  
короткий світловий день. Він може реагувати  навіть 
на яскраве штучне освітлення в кімнаті, що може 
призвести  до порушення термінів цвітіння. Щоб 
«декабрист» рясно зацвів до Нового року, бажано 
піддати  його і невеликому стресу.

Поливайте зигокактус  теплою, бажано кип’яченою 
водою, оскільки  він не дуже добре реагує на вапно. 
Поливати  треба тільки  після просихання верхнього 
шару ґрунту і не допускати  повного пересихання 
земляної грудки. До вологості повітря рослина 
невибаглива і  може повністю обходитися без 
підживлення добривами.

Після цвітіння треба прищипнути  пагони. Від цього 
вони  стануть щільнішими  і краще кущитимуться, а це 
добре позначиться на наступному цвітінні. Але тільки  
слід не відрізати, а просто затиснути  передостанній 
сегмент стебла пальцями, а іншою рукою відкрутити  
останній сегмент. При  такому способі рана загоїться 
швидше і галуження йтиме активніше.

Грудень — найтемніший місяць року, оскільки найкоротші 
дні припадають саме на нього. Погода у грудні не 

відзначається сталістю: відлиги часто змінюються різкими 
похолоданнями. По можливості, цього місяця затримують 

сніг на присадибних і дачних ділянках, проводять санітарне 
обрізування дерев та кущів у саду.

Якщо схід сонця червоний, то похолодає. 
Вітер з північного боку — до похолодання.
Сильне мерехтіння зірок — до холоду. 
Якщо на небі зірки  видаються дуже маленькими  

— до снігопаду. 
Іній — до морозу, туман — до відлиги. 
Якщо дим стелеться до землі — це до відлиги, 
якщо здіймається прямо догори  — до морозу.

КВІТНИК НА ПІДВІКОННІ
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Напевно, у вас удома є стара зручна сковорідка, 
користуватися якою стало неможливо через величезний 

шар пригорілого бруду. Не поспішайте відправляти 
раритет у металолом! Ми знайшли спосіб, 

як надати сковороді первозданного вигляду. 

Для цього знадобляться баночка звичайного клею ПВА та не менш 
звичайне господарське мило 72%. Натираємо мило на крупній тертці. 
У великій каструлі (куди  з легкістю помістилася б ваша сковорідка) 
нагріваємо воду. Опускаємо в окріп  мильну стружку і клей, розмішуємо 
до тих пір, поки  мило не розчиниться повністю. Опускаємо в розчин 
сковороду і варимо на середньому вогні, постійно підливаючи  воду. 
Через дві години  зливаємо рідину і теплою водою трохи  охолоджуємо 
сковороду. Весь пригорілий жир до цього моменту стане м’яким і 

крихким. Очищаємо сковорідку звичайною залізною губкою.

НЕТРАДИЦІЙНО, ПРОТЕ ДІЄВО
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ВИРОЩЕНЕ — ЗБЕРЕГТИ

Овочі та фрукти — справжня скарбниця вітамінів, 
мінералів, мікроелементів та інших корисних речовин. 

Тому дуже важливо споживати в середньому 243 кг 
свіжих овочів і фруктів на рік (дорослим людям), 

що сприятиме зміцненню та збереженню здоров’я, 
підтриманню бадьорості та гарному зовнішньому вигляду.

СКАРБНИЦЯ ВІТАМІНІВ… У ВАШОМУ ПОГРЕБІ

Здавалося б,  зараз зима і зовсім не час для ремонтів. 
Але так може здаватися на перший погляд. Адже саме 
на холодний період часу часто припадають внутрішні 
оздоблювальні роботи. Поки тепло, ми поспішаємо 
фарбувати, щось перебудовувати і робити на 
відкритому повітрі. І тому часто нам просто не вистачає 
часу для ремонту в приміщенні для того, щоб освіжити 
старе фарбування. 

Влітку, якщо у нас  і  випадає відпустка, то хочеться поїхати  
відпочити, відволіктися від хатніх справ (на жаль, 
не завжди  виходить), а значить, і косметичний 
ремонт відкладається на невизначений термін. 
Адже у січні часто нам дають аж  півмісяця 
відпочинку, і  ми  поспішаємо доробити  те, 
що не встигли  раніше. Тому можна запросто 
говорити  про фарбування стелі як один із видів 
оздоблювальних внутрішніх робіт. 

А якщо вже ми  про це заговорили, тоді в 
першу чергу потрібно подумати  про фарбу, яку 
ми  придбаємо для фарбування стелі. Треба 
відзначити, що видів її не так багато, а точніше, 
всього чотири  — на основі крейди, акрилова, 
латексна, акрилатна. Найпростішим і, відповідно, 
бюджетним, а значить, дешевим буде варіант 
із фарбою для стелі на основі крейди. Її 
головний недолік — можна забруднитися при  
терті. Але ж   ми  по стелі бігати  не збираємося, 

а значить, може підійти  й цей варіант. 
Але якщо ви  збираєтеся хоча б іноді протирати  стелю, тоді зверніть 

свою увагу на акрилову фарбу. Крім крейди  і води,  на відміну від складу 
попередньої, тут ще присутній акриловий полімер. Саме він і робить цю 
фарбу для стелі більш стійкою до стирання,  а покриття твердим, воно 
майже не стирається при  терті. 

Як же вибрати  фарбу для стелі,  якщо приміщення зовсім нове і може 
відбуватися усадка (або просто всідається з якихось ще причин). Адже 
будуть швидко з’являтися мікротріщини. Тут вам на допомогу прийде варі-

ант латексний або акрилатний. До їх складу вхо-
дить природний компонент, що добувається з соку 

рослин, — латекс. Саме він і не дає при  усадці 
утворюватися мікротріщинам, тому що робить 
покриття пластичним, здатним розтягуватися. 
І крім того, воно ще буде стійким до стирання. 

Якщо ви  хочете, щоб витрати  фарби  були  
меншими  і вона лягала рівніше, то скористайтеся 
ґрунтівкою. Нанесіть спочатку її на поверхню, а 
вже потім приступайте до фарбування.

І звичайно ж, для фарбування стелі вам 
знадобиться валик із довгим ворсом і пензлик 
із синтетичним ворсом. Валиком будете 
проходити  великі поверхні, а пензлем — кути  
і важкодоступні місця. Починаємо фарбувати  
стелю від вікна, кута і йдемо вглиб кімнати. А 
ще — не відкривайте вікна, двері, не влаштовуйте 
протягів, нехай покриття сохне рівномірно.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЯК  ВИБРАТИ ФАРБУ ДЛЯ СТЕЛІ?

ПРИКМЕТІ ВІР, АЛЕ Й ПЕРЕВІР

ЩОБ «ДЕКАБРИСТ» РЯСНО ЦВІВ
Цей улюблений для багатьох кактус здобув свою російську 

назву за цвітіння у грудні, саме перед Новим роком. Але в 
літературі й при купівлі у магазині ви навряд чи знайдете його 
під цією назвою. Можливо, це буде зигокактус, а найшвидше, 

шлюмбергера. Але все це і є «декабрист». До речі, «декабрист» 
— не єдина його російська назва, у багатьох регіонах його 

називають також «Різдвяник», «Варварин цвіт».

Прогноз погоди зробіть самі

ЧАРІВНИЙ СЕКРЕТ ОЧИЩЕННЯ 
БАБУСИНОЇ СКОВОРОДИ
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КамАЗ ЗЕРНОВОЗ. Доступні ціни. 
Тел. 099 48 92 555.
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ПРОДАМ

- будинок у Козельщині на вул.Червоноармійській. 
Є газ, вода, зручності, госпбудівлі, гараж, 0.9 га землі. 
Тел. 095 89 28 700;
--------------------------------------------------
- газифікований будинок у смт Козельщині, 19 
соток землі приватизовані. Є господарські будівлі, 
погріб, колодязь, телефон. Тел. 067 842 08 42;
---------------------------------------
- газифікований будинок у смт Козельщині по вул. 
Червоноармійській,111 (у районі цегельного заводу). 
Є літня кухня, сарай, погріб, 0,19 га землі, приватизова-
на. Ціна — 7500$. Тел. 095 722 65 89,  067 878 76 77;
------------------------------------------------------
- будинок у смт Козельщині по вул. Червоноармій-
ській, 55. Ціна — 23  тис. грн. Тел. 095 158 14 37;
-----------------------------------------------------
- садибу в смт Козельщині: земельна ділянка 11,0 
соток, будинок, літня кухня, сарай, гараж, погреби, газове 
опалення, всі комунікації. Тел. 095 392 08 00;
----------------------------------------
- 4-кімнатну квартиру у центрі смт Козельщини, 2 
балкони. Тел. 067 105 83  49;
-----------------------------------------------------
- запчастини  на Москвич-2140 нові: комплект 
дверей, крила (ґрунтовані), колінвал, роз-
предвал, напіввісі, вісі, коромисел та багато 
іншого. Все «совдеповське»;  б/в: стартер, короб-
ка, головка, ступиці та інше. А також: перекидач 
до Москвича. Тел. 098 78 78 244, 095 02 91 687;
-----------------------------------------------------
- ВАЗ-21063,  дв. 1,3. Гарний стан. Тел. 068 534 
27 95;
-----------------------------------------
- ВАЗ-21063, 1985 р. в. у гарному 
робочому стані, колір кава з молоком. 
Тел. 099 277 58 98;
-----------------------------------------
- ВАЗ-21099, 2003  року в хорошому 
стані. Тел. 093  046 09 06, 098 868 12 
63, Сергій;
-----------------------------------------
- “Sens” 2012 года, возможно в 
рассрочку на длительный срок. Тел. 
066 571 11 31;
---------------------------------
- ЗАЗ Ланос 2012 р. в. ГБО 4 пок., повна комплек-
тація, оцинковка кузова. Можлива оплата частина-
ми  (1130 грн./міс.). Тел. 095 812 22 60;
--------------------------------------
- корову 8 р. червоно-білої масті, хороша жирність, 
непримхлива; корову 4 р. чорно-рябої масті. Не-
дорого. Адреса: Н.Галещина, вул. Жовтнева, буд. 
141, кв. 3. Тел. 066 839 75 84, 050 602 39 85;
-------------------------------------
- тільну теличку  з-під високоудійної корови; ко-
рову чорно-рябу віком 5 років,  обидві тільні по 6 
місяців. Тел. 099 735 48 92;

------------------------------------------------
- дрова твердої породи. Тел. 097 502 09 52, 
095 912 64 32;
--------------------------------------------------
- дрова твердої породи. Тел. 066 976 98 04;
--------------------------------------------------
- вугілля типу «Антрацит» та дрова. Можлива 
доставка. Тел. 050 764 66 90;
------------------------------------------------
- дублянку 46-48 розміру, б/в, комір — песець, 
400 грн. Тел. 066 073  54 10;
------------------------------------------------
- сіно лугове. Постійно. Тюк 600 кг. Тел. 
097 490 62 15, 095 892 87 01;
------------------------------------------------
- лугове сіно, кормовий буряк. Тел. 3-14-19;
------------------------------------------------
- Козельщинський паливний склад продає 
вугілля 1560 грн. за 1 т,  гранвідсів 117 грн. 
за 1 т, щебінь дрібний 175 грн. за 1 т. 

РОБОТА
- На сельхозпредприятие требуются охран-
ник, ночной сторож. Вахта. Тел. 067 971 57 21.
--------------------------------------------------

- Требуются на рабо-
ту мужчины 25-40 лет. 
с.Лутовиновка. Тел. 066 89 
222 52.

КУПЛЮ
- телят, корів,биків, свиней. 
Тел. 050 846 04 07, 098 407 48 19.
----------------------------------
- дорого ВРХ живою вагою або 
м’ясом,  молодняк, коней. Тел. 

066 511 52 99, 099 307 28 94.

Послуги
- Асфальтування, укладання тротуарної та 
керамічної плитки. Тел. 093 553 56 81.

Кримський ракушняк 
Безкоштовна доставка. СУПЕРЦІНА! 
Тел. 067 558 15 50, 095 277 22 27. 

КУПЛЮ телят, корів, биків, 
коней, кіз. Вимушений забій. 

Дорого. Тел. 066 865 85 95.

Куплю телят, корів, кіз, коней. 
Тел. 099 959 78 22, 067 983 01 96.

КУПЛЮ телят, корів, биків, коней. Дорого.  
Ц і лодобово .  Вимушений забій.  Тел. 066  966 94 86.

КУПЛЮ корів, биків, телят, коней, 
кіз. ДОРОГО. ЦІЛОДОБОВО. Вимушений забій.  

Тел. 095 77 48 574, 067 299 60 55.

КУПЛЮ: телят, корів, биків, коней, 
кіз, баранів. Вимушений забій, цілодобово. 

Тел. 066 738 53  65, 097 465 16 66.

КУПЛЮ: корів, биків, телят, коней, кіз, овець.
Вимушений забій. Тел. 095 443 28 14.

КУПЛЮ телят, корів, биків, овець, коней, кіз. 
Цілодобово. Тел. 066 26 74 185, 066 86 58 556.

КУПЛЮ телят, корів, биків, кіз, коней. 
Цілодобово. Тел. 095 845 65 83,   067 766 54 73.

РАКУШНЯК КРЫМСКИЙ. Бесплатная до-
ставка по району! 096-0000-884, 095-0000-884.

ГРОШІ в кредит!
 На вигідних умовах! 
Без перших внесків! 
Тел. 050 851 37 20.

ГРОШІ в кредит!
 На вигідних умовах! 
Без перших внесків! 
Тел. 050 851 37 20.

МІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА
ст.Потоки

(05366) 2-44-92, 050-619-19-49

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
новые модели шапок, одежды, обуви. 

Новый завоз: искусственные ЁЛКИ, 
НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ, игрушки для детей. 

Наш адрес: оптовая база, Советская,44, 

магазин «1000 дрібниць»

16 грудня наш синочок і братик 
Олександр Юрійович Бардак 

святкує своє 16-річчя.
Від щирого серця,  з найкращими  побажаннями  
вітаємо його такими  рядками:
Какое шумное веселье
Сегодня в доме у тебя.
Прими  же наше поздравленье,
Мы это делаем, любя.
Твои  года — лишь капля в море,
Тебе желаем не болеть
И  добрый вид всегда иметь.
Будь счастлив и  не изменяйся,
Таким, как есть, и  оставайся
Среди  жизненных помех.
Ведь ты для нас  нужнее всех.
З любов’ю — мама, тато, 

Владік і Артемко

вважати недiйсним
- Технічний паспорт на трактор ЮМЗ-6 
селянсько-фермерського господарства «Бірю-
за» вважати  недійсним. Голова СФГ «Бірюза» 
А.П.Троцький.
-----------------------------------------------------
- Посвідчення дитини  з багатодітної сім’ї 
№005758,  видане на ім’я Гнатюк Іванни Іва-
нівни, вважати  недійсним. 

Колектив Лутовинівського дитячого 
садочка «Ромашка», батьки та вихованці 

щиро вітають зі славним ювілеєм — 60-річчям 
із Дня народження — завідуючу 

Валентину Володимирівну Ляшок. 
Нехай життя завжди  буде світлим і радісним, 
а щиросердні привітання від рідних, друзів та 
колег додадуть життєвої наснаги  у скарбничку 
Вашої щирої та доброї душі. 
За працю всю, 
усе знання і вміння, 
За серця небайдуже стукотіння —
Подяка щира від людей, 
Від друзів, рідних і дітей! 
І хоч на скронях сивина, 
Нехай у серці гомонить весна, 

В очах сміється сонце золоте, 
А дерево життя зростає і цвіте!!! 

16 грудня жителька с. Федоровщини
Варвара Петрівна Тритинник 
відсвяткувала свій 80-річний ювілей.

Дорогу маму, бабусю, прабабусю 
рідні вітають такими рядками:

Матусю єдина, бабусю рідненька,
Щоб ти  не хилилась ніколи  в журбі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку
Щоб щастя й здоров’я у тебе було.
Уклін тобі, мила матусю-лебідко,
За щирість і ніжність, за ласку й тепло.
Зичим в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб всіх на сторіччя могла запросити.
З любов’ю та повагою — 
син Сергій, невістка Лариса, 
онучка Наташа з зятем Сергієм, 
правнучка Тоня, 

сестра Сіма, брат Іван 
і вся наша родина

23 грудня святкує свій ювілей 
наш люблячий син 

Сергій Леонідович Невідомий.
Щастя тобі зичим, ніжності й тепла,
Море щирих друзів,  здоров’я і добра.
Хай крокують поруч гідність і кохання,
Збудуться всі мрії, задуми  й бажання.

З повагою та любов’ю — 
тато Леонід, мама Наташа

20 грудня відзначає своє 18-річчя 
Олег Сергійович Сушко, 
мешканець с. Лутовинівки.

Ми, рідні, хочемо його привітати 
такими рядками:

Наш милий і любий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали  тепло,
Щоб завжди  здоров’я у тебе було.
Хай буде щасливою доля,
Добра і кохання, рідний, доволі.
Хай радістю в серці весна розквітає,
Хай Мати  Пречиста на крилах тримає.
Ми  дякуєм Богу, 
що ти  у нас  є,
Хай все, що найкраще, 
тобі він дає.
З любов’ю та повагою —
 тьотя Свєта, дядя Вова, 

Валік, Вова, 
дідусь, бабуся

Щиро вітаємо з ювілеєм 
нашого класного керівника

Сергія Леонідовича Невідомого.
Не просто вчитель – класовод прекрасний, 
Роботу любить, що припала до душі, 
Так прагне, щоб за зроблене з любов’ю 
Відраду й гордість відчували  всі.
Хай вдячність учнів зігріває, 
Не гасне віра в чудеса.
І Вас  ніколи  не лишають 
Здоров’я, сила й доброта!
З повагою — Ваш 11-А клас 
Козельщинського НВК

17 грудня святкує своє 10-річчя 
Коля Іванко, 

мешканець с. Омельничого.
Хай 10 літ у вишиванці
Тебе розбудять тихо вранці,
І принесуть Тобі у хату
Усмішок й радості багато.
Прийми  вітання наші щирі.
Здоров’я, радості й надії!
З любов’ю — 
батьки, брат, дідусь

14 грудня відсвяткувала 
свій День народження, наша дорога 

і найкраща  матуся, дружина та бабуся 
Ганна Володимирівна Гарець,

 мешканка с.Оленівки.
Рідна наша, мила, дорога матусю!
Хто тебе замінить, мамо і бабусю?
Хто за тебе краще всіх нас  зрозуміє?
Хто за нас, крім тебе, серцем перемліє?
За твої недоспані ночі, натруджені руки
Ми  тобі вклоняємось за усе низенько
І цілуєм руки  тобі, наша ненько.
Будь же ти  здорова, весела та гарна.
Хай зросте травою стежка до лікарні,
Щоб боргів не мала і була багата
І щоб панувало щастя в твоїй хаті.
З повагою та любов’ю — 
чоловік, дочки Катя, Таня, 
син Вова та їхні сім’ї й онуки

20 грудня святкує свій 50-річний ювілей 
наша любляча дружина і мама, 

дорога бабуся 
Зіна Володимирівна Рило, 

жителька с.Сушок.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що ти  нас  зростила,
Що ти  нас  любила, усім помагала,
Молилась за нас  і добра нам бажала.
За руки  робочі, за хліб на столі
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
За щире добро і турботу про нас
Сьогодні ми  щиро вітаємо Вас!
З любов’ю та повагою — 
чоловік Сергій, 
дочка Оля, 
син Саша, 
невістка Іра, 
зять Сергій,
онуки Бодя 

й Андрюша

22 грудня святкує свій 25-річний ювілей 
дорога донечка, невісточка,   кохана 

дружина, любляча мама, сестра, внучка, 
племінниця 

Наталія Євгеніївна Тригубенко.
Нехай волошками  цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки  щастя,
Ні грама бід, ні крапельки  страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії,
Усмішок глибоких, 
як дно океану,
Й міцного кохання 
без тіні обману.
З повагою — 
чоловік Ярослав, 
донечка Каролінка, 
батьки, сестра, 
бабусі та всі рідні

17 грудня відсвяткував свій 
День народження 

Владислав Іванович Манько.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай будуть достаток і гарні діла,
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди  стороною,
Хай доля дарує лиш довгі літа,
А в серці завжди  хай живе доброта.
Нехай Господь завжди  у поміч буде,
А Мати  Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя, сили
І радості земної,  і тепла.
З повагою — дядя Коля, 
тьотя Наташа і Володимир

У святкові Новорічні дні 
лікувальні заклади району будуть 

працювати за календарем. 

Невимовне горе прийшло негадано - 
неждано до оселі бреусівчанки, нашої 
шанованої сусідки  Лідії Федорівни  

Іванко та її сина Василя Григоровича 
Іванка. Передчасно померла 

найдорожча у світі людина — 
син, брат, гарний сім’янин 

Сергій Григорович ІВАНКО. 
Співчуваємо разом з Вами,  дорогі сусіди, 

сумуємо, тужимо…
Сусіди — сім’ї Сердюків, Тараненків, 

Величків, Карацюбів, Магдів, Соломок, 
Шмальків, а також Отець Миколай — 

настоятель Бреусівської православної церкви

Іскристе свято 
танцю і таланту!

Концерт, присвячений присвоєнню 
звання зразкового колективу «Ангаш» та 
приурочений до Дня Святого Миколая для 
жителів та гостей Козельщинського району! 

Казкове дійство від Козельщинського 
районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді та Полтавського 
осередку Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації «Молоді Регіони».
Запрошуємо о 14 годині 

21 грудня 2013 року 
у районний Будинок культури.

Ю.КОЛІСНІЧЕНКО, 
директор КРЦСССДМ

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!



Судять тракториста за наїзд на пішохода. Суддя 
запитує:

— Як Ви наїхали на пішохода?
Тракторист:
— Ну що?… Їду я з кумом на тракторі,  як  зне-

нацька вибігає на дорогу 
пішоход… Я вправо — і він,  
я вліво — і він теж. Питаю в кума: «Що 
робити?»,  той каже «Та дави!». Так я 
його ледве догнав у кукурудзі!

20 грудня вшановується пам’ять 
святителя Амвросія. У минулі часи  цей день 
нібито підбивав підсумок під святами  року, що 
минав, тому говорили: «Амвросій свята відкинув». 
Яка погода була цього дня, така буде і в січні. 
У мисливців була своя  прикмета на Амвросія. 
Збираючись на полювання, вони  спостерігали  
за собакою: якщо він починав 
валятись у снігу, на полювання 
не йшли  — заметіль у дорозі 
застане.

21 грудня  вшановується 
пам’ять преподобного Потапа 
і святої Анфіси. Анфісу в 
народі називали  Рукодільницею, 
оскільки  дівчата з цього дня 
розпочинали  шити. Наші 
пращури  підмітили, якщо дерева 
вкривалися інеєм на Потапа, 
буде багатий урожай фруктів. 
На хороший урожай вказував і сніг, який своєю 
вагою гнув на деревах гілки. Якщо у цей день 
чули  грім, то готувались до сильних вітрів.

22 грудня відзначається день зачаття 
матері Пресвятої Богородиці. У народі цей 
день називався Ганна Зимова. Це найкоротший 
день у році, коли  зима встановлюється остаточно. 
Якщо на Ганну Зимову сонячно і світло, то 31 
грудня буде ясно і морозно, а якщо похмуро і на 
деревах іній,  — на похмуре і тепле новоріччя. За 
цим днем визначали  погоду на півроку вперед: 
сніг — на дощ, заметіль — на вітер з дощем,  мороз 
— на ясну погоду, відлига — на теплий дощ.

 23 грудня вшановується пам’ять 
мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо 
цього дня іде дощ, то і вся весна буде такою ж 
дощовою. Подальшу погоду визначали  ще і за 

допомогою лісового гостя — зайця: якщо зайці 
приходили  в сад, то зима обіцяла бути  суворою.

24 грудня вшановується пам’ять 
преподобного Данила Стовпника.  У наших 
пращурів була традиція запалювати  лампадку, 
нібито «додаючи  у пітьмі доброго світла і 
прохаючи  сонце зійти  на землю, запалати  і 

відігнати  нечисті сили». Погоду 
також визначали  за допомогою 
сонячних променів: якщо вони  
спрямовані вгору, то очікували  
холодів, а якщо стелилися вниз, 
слід готуватися до хурделиці.

25 грудня відзначається 
день пам’яті святителя 
Спиридона, чудотворця. Це 
найхолодніший день грудня — 
сонцестояння: «Сонце переходить 
на другий бік». Цей день визначав 
характер усієї зими. Якщо 

сонечко на Спиридона — дні у святки  (7-19 січня) 
будуть ясними, а Новий рік буде морозним, а якщо 
похмуро і на деревах іній — бути  Новому року 
теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде 
холодною, а літо спекотним; якщо ніч темна — 
зима буде теплою, а літо — похмурим. 

26 грудня вшановується пам’ять святих 
Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що 
«святий Євстрат сонечку рад». За погодою 
перших 12-ти  днів,  які йдуть за днем Спиридона 
(25 грудня), передвіщали  погоду кожного із 12-ти  
місяців наступного року. Так, 26 грудня відповідає 
січню, 27 — лютому, 28 — березню і т. д. до Різдва,  
яке вкаже на погоду у грудні нового року. Всі ці 
спостереження уважно записувались і завдяки  
їм люди  знали  чого очікувати  від кожного місяця 
нового року.

ОВЕН. Схоже, що ваша працьовитість, ви-
нахідливість і чарівність будуть сприяти  при-
ємним сюрпризам як у професійній діяльності, 
так і в особистому житті. Якщо ви  чогось заба-
жаєте, то зупинити  вас  буде досить складно. 
Тож  не розтратьте даремно свій запал і удачу 
і візьміться за добру справу. Сприятливі дні — 
субота і неділя. Несприятливі дні — понеділок 
і п’ятниця.

ТЕЛЕЦЬ. Зараз вам необхідно конт-
ролювати  емоції і поведінку, інакше ваша 
енергія буде танути,  як сніг на сонці,  не варто  
з’ясувати  стосунки  та діяти  необдумано.  У 
суперечці ви  можете перегнути  палицю,  на-
полягаючи  на своєму. Слідкуйте за здоров’ям 
— можливі несподівані захворювання,  усклад-
нення хронічних недуг і травми. Сприятливі 
дні — понеділок,  субота і неділя.

БЛИЗНЮКИ. Понеділок — найскладніший 
день на цьому тижні. Але вже з вівторка все 
налагодиться, на це вплине ваше вміння до-
мовлятися з людьми. Ситуація буде склада-
тися так,  що вам не доведеться хитрувати  
і поступатися своїми  принципами, вам і так 
повірять. Вам варто ділитися порадами  з 
іншими,  це дозволить змінити  ваше життя на 
краще. Сприятливий день — четвер.

РАК.  В останній тиждень року з’явиться 
безліч службових проблем, особисті стосун-
ки  можуть зіпсуватися через якісь дрібниці. 
На роботі астрологи  радять бути  уважними  
в розмовах з колегами: не варто ділитися 
з ними  трудовими  планами, особистими  
секретами, а тим більше,  не висловлювати  
свою думку при  керівництві — все це може 
вам нашкодити. Сприятливий день — неділя. 
Несприятливий — вівторок.

ЛЕВ.  На цьому тижні вас  чекає воістину 
небувалий успіх. Ви  тільки  починаєте дума-
ти: «А добре б...» — а тарілочка з блакитною 
облямівкою вже чекає на вас. Хоча,  якщо ви  
не будете «ворушитися» — на великий успіх 
розраховувати  не доведеться, оскільки  за 
все у цьому житті потрібно платити. Втім,  хто 
знає,  всяке буває... Сприятливі дні — вівторок 
і неділя.

ДІВА. На першому місці будуть сімейні 
справи, до того ж ,  у вашому затишному гніз-
дечку не все складатиметься так,  як хотілося 
б. Доведеться  часто метушитися,  бігати  і ви-
рішувати  не тільки  побутові проблеми,  але й 
проблеми  домашніх. Ви  почнете нервувати  і 
дратуватися,  чіплятися до своїх близьких через 
дрібниці,  критикувати  їх. Якщо ви  не візьмете 
себе в руки, то ваш дім може перетворитися 
на полігон. А чи  потрібно вам це напередодні 
Нового року? Несприятливий день — вівторок.

ТЕРЕЗИ. Цей тиждень мине чудово. Буде 
повне взаєморозуміння з колегами  і близьки-
ми,  а виконання усіх поставлених завдань — 
швидким і вдалим, ну що ще потрібно людині?  
Оточуючим спілкування з вами  принесе справ-
жнє задоволення і радість. Ближче до кінця 
тижня чекайте на романтичні пригоди  і нові 
знайомства. Сприятливий день — вівторок. 

СКОРПІОН. Ви  почнете розумно розпо-
діляти  фінанси,  в подяку за це можливі гро-
шові винагороди,  подарунки  і вдалі покупки. 
Особливо легко гроші прийдуть до тих, чиї 
фінансові досягнення є результатом власних 
зусиль і здібностей. На цьому тижні ви  будете 
щедрими  — вам обов’язково захочеться, щоб 
ваші подарунки  викликали  захоплення. Спри-
ятливі дні — середа, п’ятниця, субота і неділя.

СТРІЛЕЦЬ. Час  братися за справи  —  для 
вас  розпочався сприятливий період. Багатьох 
він буде штовхати  не тільки  до просування 
вгору, але і до того,  щоб навчати  інших, радити  
і наполегливо рекомендувати. У деяких ви-
падках ви  навіть станете вважати  себе вищою 
інстанцією. Єдиний день,  який виявиться не 
дуже продуктивним,  — це середа, тому його 
варто провести  трохи  спокійніше. Сприятли-
вий день — неділя. 

КОЗЕРІГ. Цей тиждень вимагатиме від 
вас  дисципліни, витримки  і смирення. У ці 
дні вам доведеться спостерігати, як лав-
ри  за ваші труди  і старанність дістаються 
спритнішим. Та ще й близькі стануть чі-
плятися до вас  з будь-якого приводу, і це 
теж    не додасть вам гарного настрою. Але 
всі негаразди  необхідно стійко витримати. 
Сприятливі дні — понеділок,  четвер і неділя. 
Несприятливий — п’ятниця.

ВОДОЛІЙ. Чудовий тиждень. Плани  вті-
люються у життя, а друзі та близькі у всьому 
підтримують. Ви  теж  не залишитеся осторонь 
чужих проблем,  завжди  вникнете і підкажете 
мудре рішення. У сімейному житті вам буде 
належати  роль лідера, та близькі не будуть 
проти,  якщо ви  візьмете на себе вирішення 
усіх питань. Так що,   швидше за все, і підго-
товка до Нового року повністю ляже на ваші 
плечі. Сприятливий день — вівторок.

РИБИ. Багато емоційних і фізичних сил 
буде віднімати  робота. Вам доведеться 
трудитися,  не покладаючи  рук,  ще й колеги  
і начальство не пропустять можливість по-
критикувати  за будь-яку помилку. І для вас  
це буде прикро. Близькі  можуть серйозно 
постраждати  через вас. Щоб цього не сталося, 
необхідно приборкати  свою імпульсивність, 
дратівливість і нетерпимість. Сприятливий 
день — субота.

За динамікою цін спостерігала 
Леся ЛИТВИН.

Хліб заводський:
білий 3 - 4 грн./шт.
сірий 3 - 4 грн./шт.
чорний 
поживний

3,75 - 4 грн./шт.

Риба свіжа 8-28 грн./кг
Свинина 40-55 грн./кг
Сало 15-33 грн./кг
Молоко 8 грн./л
Сметана 32 грн./л
Сир 
кисломолочний

32 грн./кг

Яйця курячі 15-16 грн./10 шт.

Помідори 10-18 грн./кг
Капуста 
              

2-2,5 грн./кг

Яблука 6-7 грн./кг

Банани 11 грн./кг

Апельсини 12,5-13 грн./кг
Лимони 13 грн./кг

Мандарини 12-15 грн./кг

Огірки 24 грн./кг

Цибуля 5,5-7 грн./кг

Часник 18-23  грн./кг
Картопля 5-6 грн./кг

Буряк столовий 4 грн./кг

Морква 4-5 грн./кг
Мед 20-40 грн./0,5 л
Олія 10-13 грн./літр
Ялшинка 50-200 грн.
Пшениця 15-18 грн./відро

Ячмінь 18-20 грн./відро

Макуха 15-20 грн./відро
Дерть 18-20 грн./відро
Кукурудза 15 грн./відро

НА ТИЖДЕНЬ 
23-29 грудня

ГОРОСКОП
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К — РЕКЛАМА.

УСМIХНIТЬСЯ!
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НАРОДНИЙ 
ПРОГНОСТИК

20-26  грудня

СКАНВОРД

П’ятниця, 20 грудня

-10 +40

Субота, 21 грудня

-10 +20

Неділя, 22 грудня

-30 +30

Понеділок, 23 грудня

-40 +30

Вівторок, 24 грудня

+10 +20

Середа, 25 грудня

-10  00

Четвер, 26 грудня

-10 +10
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