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Ñë³äè çåìëÿê³â
¯õ ìîæíà çíàéòè ïî âñüîìó ñâ³òó.
Îñîáëèâî ñüîãîäí³ çà äîïîìîãîþ ²íòåðíåòó. Îñü äâ³ çãàäêè: ç Êàçàõñòàíó
òà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.
1. Ìàêåäîíåö Àíäðåé Äìèòðèåâè÷,
1892 ãîäà ðîæäåíèÿ, óêðàèíåö. Ìåñòî
ðîæäåíèÿ: Ïåðâîìàéñêèé îêðóã, Áëàãîäàòåíñêèé ðàéîí, Ñåìåíîâêà ñ. Îáðàçîâàíèå: íà÷àëüíîå. Äî àðåñòà ïðîæèâàë: Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáë.
Ðèääåð. Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü:
ìåõàíèê, ñâèíöîâûé çàâîä. Êåì è êîãäà
àðåñòîâàí: 13.02.1937 ãîäà ÎÓÃÁ
ÍÊÂÄ. Êåì è êîãäà îñóæäåí: ÃÎ
ÍÊÂÄ, 17.05.1937 ãîäà, äåëî ïðåêðàùåíî. Äàòà è îðãàí ðåàáèëèòàöèè:
19.07.1999 ãîäà Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà ÐÊ. Ïðè÷èíà ïðåêðàùåíèÿ äåëà:
Çàêîí ÐÊ îò 14 àïðåëÿ 1993 ãîäà. (ÐÊ
– Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí)
2. Àðõèâíîå äåëî.
Çàãîëîâîê äåëà: Äåëî ïî îáâèíåíèþ
â îñêîðáëåíèè öàðñêîé ôàìèëèè îòñòàâíîãî ðÿäîâîãî èç êðåñòüÿí Ïàðôåíòèÿ Ôåäîðîâè÷à Êîâàëåíêî (ìàëîðîññ), ñ. Ñåìåíîâêà Åëèñàâåòãðàäñêîãî
ó. Õåðñîíñêîé ãóá. (ñò. 246 Óëîæåíèÿ
î íàêàçàíèÿõ).
Êðàéíèå äàòû äåëà: 04 àâãóñòà 1894
– 13 äåêàáðÿ 1894.
Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ: 11.

Ïðîäàºòüñÿ áóäèíîê
ïî âóë. 1-à Ñòåïîâà,15,
º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðà¿, ïîãð³á, áàñåéí.
Ö³íà äîãîâ³ðíà.
Çâåðòàòèñü ïî òåë. 0680703969
Ñòåïàíîâà Íàä³ÿ
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ßê ìîæíà ðîç³ðâàòè øëþá ïîäðóææÿì, ÿêå íå ìàº
ñï³ëüíèõ íåïîâíîë³òí³õ ä³òåé?
Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ðîç³ðâàííÿ
øëþáó ó âèïàäêó, ïåðåäáà÷åíîìó ñòàòòåþ 106 Ñ³ìåéíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïèñüìîâî¿ çàÿâè ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó ïîäðóææÿ,
ÿêå íå ìàº ä³òåé, ó ÿê³é ïîâèííî áóòè
çàçíà÷åíî ïðî â³äñóòí³ñòü ó íèõ ñï³ëüíèõ ä³òåé, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ îäíîãî
ì³ñÿöÿ â³ä äíÿ ïîäàííÿ òàêî¿ çàÿâè, ÿêùî âîíà íå áóëà â³äêëèêàíà, ó ïðèñóòíîñò³ õî÷à á îäíîãî ç ïîäðóææÿ. Øëþá
ðîçðèâàºòüñÿ íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³
ì³æ ïîäðóææÿì ìàéíîâîãî ñïîðó.
ßêùî îäèí ³ç ïîäðóææÿ ÷åðåç
ïîâàæíó ïðè÷èíó (ó çâ’ÿçêó ç òÿæêîþ
õâîðîáîþ, òðèâàëèì â³äðÿäæåííÿì,
ïðîæèâàííÿì ó â³ääàëåí³é ì³ñöåâîñò³)
íå ìîæå îñîáèñòî ïîäàòè çàÿâó ïðî
ðîç³ðâàííÿ øëþáó äî â³ää³ëó äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó, òàêó
çàÿâó, ñïðàâæí³ñòü ï³äïèñó íà ÿê³é ìàº

áóòè íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíîþ, àáî ïðèð³âíÿíó äî íå¿, â³ä éîãî ³ìåí³ ìîæå
ïîäàòè äðóãèé ³ç ïîäðóææÿ.
ßêùî ïîäðóææÿ ÷åðåç ïîâàæíó
ïðè÷èíó íå ìîæå ç’ÿâèòèñÿ äî â³ää³ëó
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî
ñòàíó äëÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó â óñòàíîâëåíèé äëÿ íèõ
äåíü, ñòðîê òàêî¿ ðåºñòðàö³¿ íà ïèñüìîâå
ïðîõàííÿ ïîäðóææÿ ìîæå áóòè ïåðåíåñåíèé íà ³íøèé äåíü.
Ó öèõ âèïàäêàõ ñòðîê ïåðåíåñåííÿ
äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó
íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè îäíîãî ðîêó ç
äíÿ ïîäàííÿ çàÿâè.
ßêùî ïîäðóææÿ íå ç’ÿâèëîñÿ äëÿ
ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðîç³ðâàííÿ øëþáó ³ íå ïîâ³äîìèëî ïðî ïðè÷èíó íåÿâêè ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ç
äíÿ ïîäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ çàÿâè, çàÿâà
âòðà÷àº ÷èíí³ñòü.

Ï³äãîòîâêà ñàäó äî çèìè
Õòîñü ñêàæå, íàâ³ùî ùîñü ìóäðóâàòè, ñàä ³ ñàì ÷óäîâî ïðèãîòóºòüñÿ
äî çèìè. Â ïðèíöèï³, öåé ï³äõ³ä íå
ìîæíà íàçâàòè ïîâí³ñòþ ïîìèëêîâèì,
áàãàòî ïëîäîâèõ äåðåâ çäàòí³ ³ òàê
ïåðåæèòè çèìó. Àëå, ÿê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ï³äãîòóâàòè ñàä äî çèìè ïðîñòî
íåîáõ³äíî, ÿêùî ìîâà éäå ïðî ìîëîä³
ïëîäîâ³ äåðåâà àáî òåïëîëþáí³ ³ ïðèìõëèâ³ ðîñëèíè.
Ïëîäîâ³ äåðåâà ³ ÷àãàðíèêè
Ïî÷èíàºìî ï³äãîòîâêó ìîëîäîãî
ïëîäîâîãî ñàäó äî çèìè ç âèñòèëàííÿ
ïðèñòîâáóðíîãî êîëà ìóëü÷åþ àáî îïàëèì ëèñòÿì. Êóù³ àáî äåðåâà îáìîòóºìî ì³øêîâèíîþ, ÿêùî öå çîâñ³ì
ìîëîä³ ïîñàäêè, ïîâí³ñòþ. À ùå ïîòð³áíî íàíåñòè ñàäîâó ïîá³ëêó àáî âàïíî
íà ñòîâáóðè äåðåâ, öå çàõèñòèòü êîðó
â³ä ïåðåïàä³â òåìïåðàòóðè. Äëÿ òîãî
ùîá ðîç÷èí êðàùå ñõîïèâñÿ, äî íüîãî
äîäàþòü 1-2 ñò. ëîæêè ìó÷íîãî êëåéñòåðó íà 2-2,5 êã ãàøåíîãî âàïíà. Ìîæíà òàêîæ çàì³ñòü êëåéñòåðó âèêîðèñòîâóâàòè êîðîâ’ÿê àáî ãëèíó, àëå ò³ëüêè
íå ñòîëÿðíèé êëåé — â³í íå äàñòü êîð³
äåðåâ «äèõàòè». Äåÿê³ ÷àãàðíèêè, òàê³
ÿê ìàëèíà, ïîãàíî ïåðåíîñÿòü õîëîä,
òîìó ¿õ ïîòð³áíî ïðèãíóòè äî çåìë³. Ï³ä
øàðîì ñí³ãó âîíè áóäóòü ïî÷óâàòè ñåáå
ïðåêðàñíî.
Áàãàòîð³÷í³ êâ³òè
Áàãàòî õòî ç íèõ â³äì³ííî ïðèñòîñîâàí³ äî çèìè, â³äìèðàþòü ò³ëüêè
íàäçåìí³ ÷àñòèíè ðîñëèí, à ðîñòîâ³

áðóíüêè ïåðåæèâàþòü çèìó ï³ä ñí³ãîì,
àëå ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî òîâùèíà ñí³æíîãî ïîêðèâó äîñòàòíÿ. Òàê³
ðîñëèíè, ÿê õðèçàíòåìà, êðîêñì³ÿ àáî
àíåìîíà âèìàãàþòü ï³äâèùåíî¿ óâàãè.
Ö³ ðîñëèíè âàðòî îãîðîäèòè äðîòÿíèì
êàðêàñîì ³ çàáèòè éîãî ñóõîþ ñòðóæêîþ, à çâåðõó çàêðèòè ïîë³åòèëåíîì.
Øèïøèíà ³ äèê³ òðîÿíäè óêðèòòÿ íå
ïîòðåáóþòü, à îò êóëüòóðí³ òðîÿíäè
âêðèâàòè ïîòð³áíî îáîâ’ÿçêîâî. Áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè ïîâ³òðÿíî-ñóõèé
ñïîñ³á óêðèòòÿ.
ßêùî âè çáèðàºòåñÿ ïîñàäèòè ï³ä
çèìó òþëüïàíè, êîíâàë³¿ òà ³íø³ ïîä³áí³
ðîñëèíè, òî çðîáèòè öå ïîòð³áíî äî
ê³íöÿ æîâòíÿ. À îñü öèáóëèíè æîðæèí,
ãëàä³îëóñ³â ³ áåãîí³¿ íåîáõ³äíî âèêîïàòè
³ çáåð³ãàòè äî âåñíè, òàê ÿê â çåìë³ âîíè
íåîäì³ííî âèìåðçíóòü.
Ïðèáèðàííÿ ñàäó
Ïðèáèðàííÿ ñàäó – âàæëèâà ÷àñòèíà éîãî ïåðåäçèìî¿ ï³äãîòîâêè. Äëÿ
ïî÷àòêó íàâåä³òü ïîðÿäîê ó êðîíàõ
äåðåâ ³ êóù³â. Ï³ñëÿ ñàí³òàðíî¿ îáð³çêè
çí³ì³òü ç ã³ëîê çèìóþ÷³ ãí³çäà ìåòåëèê³â
³ çàñîõë³ ïëîäè. Âñå öå ñïàë³òü. Â òå æ
áàãàòòÿ â³äïðàâòå ñòåáëà çð³çàíèõ îäíîð³÷íèê³â òà ³íø³ ðîñëèíí³ â³äõîäè. Öå
äîïîìîæå ó ñïðàâ³ ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá ðîñëèí ³ â çíèùåíí³ øê³äíèê³â, ùî
ïðèãîòóâàëèñÿ äî çèì³âë³.
Çà ìàòåð³àëàìè ñàéò³â:
http://www.pervenec.kiev.ua/òà
http://www.autobum.net/

Internet àðõ³â ãàçåòè ðîçì³ùåíèé íà ñàéò³ agroin.org ó ðîçä³ë³: «²ëþñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè»
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî: ÌÊ ¹ 530
- 26\Ð â³ä 20 ãðóäíÿ 2006 ðîêó
Ïåð³îäè÷í³ñòü: 1 ðàç íà ì³ñÿöü
Î áñÿ ã: 0,5 äðóê.àðê. Òèðàæ: 230
Àäðåñà òèïîãðàô³¿:
ì.Ïåðâîìàéñüê âóë.Ø.Àëåéõåìà, 6

Òåëåôîíè: ñ³ëüñüêà ðàäà 9-42-71,
9-42-89, 3-20-01
e-mail: drama@meta.ua

Ï³äïèñàíî äî äðóêó: 28.10.2014 ð.
Ðåäàêòîð Ì.Äàâèäåíêî
Çà äîñòîâ³ðí³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â ³ öèôð, çã³äíî ³ç çàêîíîì ïðî ïðåñó, â³äïîâ³äàþòü àâòîðè ìàòåð³àë³â

Øàíîâí³ ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà!
Ùèðî â³òàþ Âàñ ç íàãîäè ñâÿòà – Äíÿ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà!
Öå – ñâÿòî óñ³õ, õòî ðîçóìîì ³ ðóêàìè, ñåðöåì ³ äóøåþ, ó ñåë³ ³ â ì³ñò³ ùîäíÿ
äîëó÷àºòüñÿ äî âàæëèâèõ àãðàðíèõ ñïðàâ. Öå – ñâÿòî äáàéëèâèõ ãîñïîäàð³â,
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ãîñïîäàðþâàííÿ.
Íåõàé íå ïåðåâîäèòüñÿ ñåëÿíñüêèé ð³ä íà íàø³é çåìë³, à ïðàöÿ â³ääàíèõ ¿é
òðóäàð³â áóäå íàëåæíî ïîö³íîâàíîþ. Âåëèêà ïîäÿêà âàì çà ëþáîâ äî çåìë³,
òåðï³ííÿ ³ âèòðèìêó.
Õàé ³ íàäàë³ ðÿñíî êîëîñÿòüñÿ ùåäðèìè âðîæàÿìè âàø³ íèâè, õàé âò³ëþþòüñÿ
â æèòòÿ âàø³ ïëàíè, çàäóìè òà ñïîä³âàííÿ íà ðàä³ñòü âàøèì ð³äíèì, íà áëàãî
ðîçêâ³òó ð³äíîãî êðàþ. Õàé îáõîäÿòü âàñ ñòîðîíîþ ïðèðîäí³ ñòèõ³¿, à Âàø³ ðîäèíè
æèâóòü ó ñ³ìåéíîìó çàòèøêó, ùàñò³, áëàãîïîëó÷÷³ òà ïðè äîáðîìó çäîðîâ’¿!
Ãåðàñèìåíêî ².Ä., Ñåìåí³âñüêèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà
Äîðîã³ ïðàö³âíèêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà!
Äîçâîëüòå â öåé äåíü ïðèâ³òàòè âàñ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ³ ïîäÿêóâàòè çà òó
íåëåãêó ïðàöþ, ÿêó âè çâàëèëè íà ñâî¿ ïëå÷³. Íå êîæíà ëþäèíà çäàòíà ïðàöþâàòè
Äî 70-ð³÷÷ÿ çâ³ëüíåííÿ
íà ñåë³, öÿ ïðàöÿ ñïåöèô³÷íà ³ âèìàãàº îñîáëèâîãî äî íå¿ â³äíîøåííÿ. Â³òàþ Âàñ
Óêðà¿íè
ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì, áàæàþ ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ âàøèì ñ³ì’ÿì, äîñòàòêó
âàøèì áóäèíêàì! Õàé âàøå æèòòÿ áóäå ïîâíå çäîðîâ’ÿ ³ ðàäîñò³! .
Õàé çäîðîâ’ÿ çàëèøèòüñÿ ç âàìè, ùîá ó ë³êàð³â íå ïîçè÷àòè,
À ïðèðîäà áóäå óðîæàºì øëÿõ âàø ïðèêðàøàòè!
Õàé ìèíàþòü âàñ ³ á³äè, ³ îïàëè! Ç êîæíèì ðîêîì áóäüòå çäîðîâ³ø³!
² æèâ³òü ó ùàñò³ ³ äîñòàòêó!
Ôåíäèê À.Ì., ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â

Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè
26 æîâòíÿ íà íàøèõ âèáîð÷èõ
ä³ëüíèöÿõ ¹ 480025 ³ ¹ 480026 ïðîéøëè ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè íàðîäíèõ
äåïóòàò³â Óêðà¿íè. Äî ñïèñêó âèáîðö³â
äëÿ ãîëîñóâàííÿ íà Ñåìåí³âñüê³é âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ áóëî âíåñåíî 1140 ÷îëîâ³ê,
à äëÿ ãîëîñóâàííÿ çà ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ (âäîìà) 66 ÷îë. Ó Îñòàï³âö³,
â³äïîâ³äíî, 123 ³ 17.
Ä³ëüíèö³ â³äêðèëèñÿ ³ çàêðèëèñÿ
â÷àñíî, ïðîöåñ ãîëîñóâàííÿ ïðîò³êàâ
áåç ÿêèõîñü îñîáëèâèõ çàóâàæåíü. Íà
âóëèö³ ïðîâîäèëèñÿ îïèòóâàííÿ íà
âèõîä³ (åêç³ò ïîëè). ßñíèé ñîíÿ÷íèé
äåíü ñïðèÿâ õîäó âèáîð÷îãî ïðîöåñó.
ßâêà âèáîðö³â áóëà ïîð³âíÿíî íåâèñîêîþ: 46% â Ñåìåí³âö³ ³ 64% ó Îñòàï³âö³.
Ðîáîòà êîì³ñ³¿ íà Ñåìåí³âñüê³é
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ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ
ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè
âõ³ä 3 ãðí.

Ïî÷àòîê î

19

ãîäèí³

ä³ëüíèö³ çàòÿãíóëàñÿ. Ïîðàõóâàëè äîñèòü øâèäêî, à ïîò³ì äîâãî ãîòóâàëè
ïðîòîêîëè äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ, àäæå íà
ä³ëüíèö³ çàðåºñòðóâàëèñÿ 19 ñïîñòåð³ãà÷³â. Ìîæëèâî, äàâñÿ âçíàêè íåäîñòàòí³é äîñâ³ä ðîáîòè. Òàê ÷è ³íàêøå,
à êîì³ñ³ÿ ðîç³éøëàñü ïî äîì³âêàõ äåñü
î 5.30 ðàíêó.
Âò³ì, ðîç³éøëèñÿ íå âñ³, òîìó ùî
òðè ïðåäñòàâíèêà, ïîâåçëè ðåçóëüòàòè
âèáîð³â ó Ïåðâîìàéñüê ³ äëÿ íèõ, ÿê
âèÿâèëîñü, âñå ò³ëüêè ïî÷èíàëîñÿ.
Àäæå íà ìîìåíò íàïèñàííÿ ö³º¿ ñòàòò³
(11.00 28 æîâòíÿ) íàø³ ùå íå çäàëè
ñâî¿ ìàòåð³àëè â îêðóæíó êîì³ñ³þ. Òàì
óòâîðèëàñÿ âåëè÷åçíà ÷åðãà, äå ëþäè
çìóøåí³ ÷åêàòè â àâòîìîá³ëÿõ óæå
äðó ãó ä îáó áåç áóäü-ÿêè õ óì îâ.
Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ íà 2 ³ 3 ñòîð.

28 æîâòíÿ íà ìåìîð³àë³ ñëàâè â³äáóâñÿ ì³òèíã, ïðèñâÿ÷åíèé 70-é ð³÷íèö³
çâ³ëüíåííÿ Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêîôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Òóò ç³áðàëèñÿ ó÷í³, â÷èòåë³ òà ïðàö³âíèêè øêîëè, ³íøèõ ñ³ëüñüêèõ óñòàíîâ.
Áóäèíîê êóëüòóðè ï³äãîòóâàâ ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íó êîìïîçèö³þ. Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ãåðàñèìåíêî ².Ä. â³äêðèëà
ì³òèíã. Âèñòóïèëà òàêîæ ãîëîâà ðàäè
âåòåðàí³â Ôåíäèê À.Ì. Âèñòóïàþ÷³
ãîâîðèëè ïðî íåîáõ³äí³ñòü çáåðåãòè â
ïàì’ÿò³ ïîä³¿ 70-ð³÷íîé äàâíèíè, ùîá
ìîëîäå ïîêîë³ííÿ çíàëî ïðî ñïðàâè
ñâî¿õ ä³ä³â ³ ïðàä³ä³â. Àäæå áåçïîñåðåäí³õ ñâ³äê³â â³éíè çàëèøèëîñÿ çîâñ³ì
ìàëî. Ãîâîðèëîñÿ òàêîæ ïðî ò³ ñòðàæäàííÿ, ÿê³ çàçíàâ íàø íàðîä çà ÷àñ³â
îêóïàö³¿ òà ïðî âåëèê³ ëþäñüê³ òà
ìàòåð³àëüí³ âòðàòè ó ò³é â³éí³. Ïðèñóòí³õ òàêîæ ïðèâ³òàëè ó÷í³ íàøî¿ øêîëè.
Íà âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ
çà ñâîáîäó Óêðà¿íè îãîëîøåíà õâèëèíà
ìîâ÷àííÿ. Äî áðàòñüêî¿ ìîãèëè ïîêëàäåí³ æèâ³ êâ³òè.

2 ñòîð.«Â²ÑÍÈÊ Ñåìåí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè» ¹ 10 æîâòåíü 2014 ð.

3 ñòîð. «Â²ÑÍÈÊ Ñåìåí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè» ¹ 10 æîâòåíü 2014 ð.

Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ñ³ë
Ñåìåí³âêà òà Îñòàï³âêà ó çàãàëüíîäåðæàâíîìó
áàãàòîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³
(çà äàíèìè ïðîòîêîë³â, çàëèøåíèõ íà âõ³äíèõ äâåðÿõ
âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü)

Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ñ³ë
Ñåìåí³âêà òà Îñòàï³âêà ó îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó
îêðóç³ ¹132

Семенівка Остапівка
отримали бюлетені для голосування на
508
76
дільниці
отримали бюлетені для голосування вдома
52
15
всього отримали бюлетені для голосування
560
91
кількість бюлетенів, що не підлягають
0
0
врахуванню
взяли участь у голосуванні
560
91
кількість бюлетенів, визнаних недійсними
27
0
кількість голосів, поданих за кандидатів, включених до списків
кожної партії
Радикальна Партія Олега Ляшка
121
15
Партія “Солідарність жінок України”
1
4
Політична партія “Інтернет партія України”
2
0
Політична партія “Опозиційний блок”
23
1
Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ”
93
27
Політична Партія “5.10”
1
1
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
29
7
АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ЗАСТУП”
Партія “ВІДРОДЖЕННЯ”
2
0
Політична партія “НОВА ПОЛІТИКА”
0
0
Політична партія “Єдина Країна”
3
0
Політична партія “Сила Людей”
1
0
Політична партія Всеукраїнське об’єднання
11
4
“Свобода”
Політична партія “Національна
0
0
Демократична партія України”
Комуністична партія України
14
8
Політична партія “Об’єднання
13
1
“САМОПОМІЧ”
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ
1
0
ОБ’ЄДНАННЯ “УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА”
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ПРАВИЙ СЕКТОР”
3
2
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “УКРАЇНА
1
0
МАЙБУТНЬОГО”
Ліберальна партія України
0
0
Партія Зелених України
0
0
Українська партія “Зелена Планета”
1
0
ПАРТІЯ “БЛОК ПОРОШЕНКА”
133
16
Політична партія “Сила і Честь”
0
0
Політична партія Конгрес Українських
0
0
Націоналістів
Партія Сергія Тігіпка “Сильна Україна”
14
0
Політична партія Всеукраїнське об’єднання
53
2
“Батьківщина”
Політична партія “Громадянська позиція
11
3
(Анатолій Гриценко)”
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “БЛОК ЛІВИХ СИЛ
1
0
УКРАЇНИ”
Політична партія Громадянський рух
1
0
України

Ëèñòîïàä 2014
ïàì’ÿòí³ äí³

1 (сб) • День вегана (строгого
вегетаріанця) • День чоловіків
2 (нд) • Всесвітній День боротьби з
пневмонією • День працівника
соціальної сфери України
3 (пн) • День інженерних військ України •
День ракетних військ і артилерії
України
4 (вт) • День залізничника України
6 (чт) • Міжнародний день запобігання
експлуатації навколишнього
середовища під час війни та збройних
конфліктів
8 (сб) • Міжнародний день КВК
9 (нд) • День книги рекордів Гіннеса •
День української писемності та мови •
Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва •
Міжнародний день боротьби проти
фашизму, расизму та антисемітизму
10 (пн) • Всесвітній день молоді •
Всесвітній день науки • Міжнародний
день бухгалтерії
12 (ср) • День фахівця з безпеки
13 (чт) • Всесвітній День Юзабіліті
(зручності і простоти) • Всесвітній
день якості • Міжнародний день сліпих
14 (пт) • День боротьби проти діабету •
Міжнародний день логопеда
15 (сб) • Всесвітній день географічних
інформаційних систем
16 (нд) • Всесвітній день пам’яті жертв
дорожніх аварій • День морської піхоти
• День працівників радіо, телебачення
та зв’язку України • День працівників
сільського господарства України •
Міжнародний день терпимості
(толерантності)
17 (пн) • Всесвітній день боротьби проти
ХОЗЛ (хронічного обструктивного
захворювання легень) • Міжнародний
день студентів
18 (вт) • День народження Діда Мороза
19 (ср) • Всесвітній день туалету • День
працівників гідрометеорологічної
служби України • День працівника
скляної промисловості
20 (чт) • Всесвітній день дитини • День
індустріалізації Африки •
Міжнародний день відмови від куріння
• Міжнародний день філософії
21 (пт) • Всесвітній день вітань •
Всесвітній день телебачення
22 (сб) • День пам’яті жертв голодомору і
політичних репресій в Україні
24 (пн) • День завоювання друзів
25 (вт) • Міжнародний день боротьби за
ліквідацію насильства над жінками
27 (чт) • День подяки
28 (пт) • Всесвітній день інформації •
День без покупок • Початок Різдвяного
посту
29 (сб) • День солідарності з
палестинським народом
30 (нд) • День домашніх тварин •
Міжнародний день захисту інформації

Семенівка

Остапівка

отримали бюлетені для голосування на
503
дільниці
отримали бюлетені для голосування вдома
52
всього отримали бюлетені для голосування
555
кількість бюлетенів, що не підлягають
0
врахуванню
взяли участь у голосуванні
555
кількість бюлетенів, визнаних недійсними
21
кількість голосів, поданих за кожного кандидата
Васильєв Володимир Анатолійович
5
Камінський Віталій Віталійович
21
Капацина Василь Миколайович
231
Карпенко Олександр Олександрович
4
Кісель Юрій Іванович
3
Корнацький Аркадій Олексійович
84
Найда Олег Володимирович
17
Соколов Михайло Володимирович
159
Туманик Андрій Анатолійович
7
Шевченко Ілля Володимирович
3

75
15
90
0
90
0
1
6
42
0
0
17
5
17
0
2

À ùî òàêå ÀÒÎ?
À ùî òàêå ÀÒÎ?
Ïèòà îíóê áàáóñþ.
Íó ùî éîìó ñêàçàòü,
Ñêàçàòè ïðàâäó ìóøó.

Òÿæê³ ÷àñè ïåðåæèâàºì ìè,
Òîæ äîïîìîæåì àðì³¿, ñîëäàòàì!
Îíó÷êó, íàïèøè ëèñòà ³ òè,
Ñîëäàòèêó, ùîá äóõ éîìó ï³äíÿòè!

ÀÒÎ, îíó÷êó, – öå á³äà
ßêà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³.
Ðóéíóº ñåëà ³ ì³ñòà
Ïå÷àëü íåñå êîæí³é ðîäèí³.

À ìè, âñ³ æèòåë³ ñåëà
Ïîìîæåì àðì³¿, ÷èì çìîæåì.
Áî õî÷åìî, ùîá â³ðà â êîæíîãî æèëà,
Ùî âîðîãà ìè ïåðåìîæåì.

Âáèâàþòü ìîëîäèõ ñîëäàò
Êîëèñü – áðàòè, òåïåð – óáèâö³.
Êðà¿íîþ ³äå ðîçáðàò
² ìè ç á³äîþ – íàîäèíö³.

Âìèðàþòü çà ð³äíó íåíüêó – Óêðà¿íó
Â áîÿõ òÿæêèõ âî¿íè-ñîëäàòè
Âáèâàþòü ìèðíèõ æèòåë³â êðà¿íè
Íå ìîæåìî ³ ìè ìîâ÷àòè.

Õ³áà ìè äóìàëè-ãàäàëè
Ùî ïîâòîðÿòüñÿ â ìèðíèé ÷àñ
Ïîä³¿ äðóãî¿ ñâ³òîâî¿,
Á³äà ³ ñìåðòü ïðèéøëè äî íàñ.
Ùîá ïåðåæèòè öþ ñòðàøíó á³äó.
Ïîâèíí³ âñ³ ìè îá’ºäíàòèñü
Â âåëèêó, äðóæíþ ñ³ì’þ,
Áîðîòèñü çà ìèð, ³ íå çäàâàòèñü!

² ìè âñ³ ïîâèíí³ çàÿâèòè,
Ùî õî÷åìî ìèðó íà ñâî¿é çåìë³.
Îíóê³â ³ ä³òåé ìè áóäåì çàõèùàòè
² áóäå ìèð â âåëèê³é óêðà¿íñüê³é ñ³ì’¿!
Áî
Áî
Áî
Áî

ìèð
ìèð
ìèð
ìèð

–
–
–
–

öå
öå
öå
öå

ùàñòÿ ³ ñâîáîäà!
ñï³âè ñîëîâ’ÿ!
óñì³øêà äèòèíè!
çîðàíà ð³ëëÿ!

Íàðîäíèé êàëåíäàð

ËÈÑÒÎÏÀÄ 2014
4 ëèñòîïàäà. Êàçàíñüêî¿ Áîæî¿ ìàòåð³.
Îñòàòî÷íà ìåæà ïåðåõîäó â³ä îñåí³ äî
çèìè.
5 ëèñòîïàäà. ßêîâà. (Àïîñòîëà ßêîâà)
8 ëèñòîïàäà. Äìèòðà (Âåëèêîìó÷åíèêà Äìèòð³ÿ). Æ³íî÷å ñâÿòî. Ç Äìèòðîì
ïîâ’ÿçàí³ çàâåðøàëüí³ îáðÿäè òâàðèííèê³â. Ç öüîãî äíÿ ñâ³éñüêèõ òâàðèí
óæå íå âèãîíèëè íà ïàñîâèñüêà. Äî
Äìèòðà ùå äîçâîëÿëîñÿ çàñèëàòè ñâàò³â, à ï³ñëÿ öüîãî ïî÷èíàëèñÿ çàïóñòè
(çàãîâèíè), à òîìó çàê³í÷óâàëèñü ³
âåñ³ëëÿ. Äî Äìèòðà ä³âêà õèòðà, à ï³ñëÿ
Ìèõàéëà (21) õî÷ çà øêàíäèáàéëà.
9 ëèñòîïàäà. Íåñòîðà. (Ìó÷åíèêà
Íåñòîðà). Ïàì’ÿòü ïå÷åðñüêîãî ñâÿòîãî,
ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà-ë³òîïèñöÿ.
10ëèñòîïàäà. Ïàðàñêåâè-Ï’ÿòíèö³,
Ïàðàñêè. Â öåé äåíü ñâÿòêóþòü ëèøå
æ³íêè — íå ïðÿäóòü, íå øèþòü, íå
çîëÿòü ³ íå ðîç÷³ñóþòü âîëîññÿ.
14 ëèñòîïàäà. Êóçüìè ³ Äåì’ÿíà . Äåíü
çóñòð³÷³ çèìè (òàê çâàí³ êóðÿ÷³ ³ìåíèíè). Êóçüìà ³ Äåì’ÿí – çàõèñíèêè ëþäåé ³ òâàðèí îä óêóñ³â çì³é òà ³íøèõ
ãàä³â. Êð³ì òîãî, âîíè ïîêðîâèòåëüñòâóþòü ðåìåñëàì, îñîáëèâî êîâàëüñòâó.
19 ëèñòîïàäà. Ïàâëà.
20 ëèñòîïàäà. Ôåîäîðà.
21 ëèñòîïàäà. Ìèõàéëà. Ï³ñëÿ Ìèõàéëà çàê³í÷óâàëèñÿ âåñ³ëëÿ.
22 ëèñòîïàäà. Ìîòðîíè.
27 ëèñòîïàäà. Ïèëèïà, çàãîâèíè, çàïóñòè íà Ïèëèï³âêó. (Ñâÿòîãî àïîñòîëà
Ïèëèïà) Ó öåé âå÷³ð, íàïåðåäîäí³
ïèëèï³âñüêîãî ïîñòó, ãîòóþòü ñìà÷íó
îáðÿäîâó âå÷åðþ: áîðù, ëîêøèíó, ïèð³æêè, âàðåíèêè, ñìàæàòü ì’ÿñî, çîêðåìà ïòèöþ. Çà çâè÷àºì, äî áàòüê³â
ïðèõîäÿòü âå÷åðÿòè äî÷êè ³ç çÿòÿìè,
êîòð³ íåäàâíî ïîáðàëèñÿ, à òàêîæ
çàïðîøóþòü êóì³â òà îäèíîêèõ ñåëü÷àí.
Çàëèøêè îä âå÷åð³ â³äíîñèëè á³äíèì
ëþäÿì.
28 ëèñòîïàäà. Ïèëèï³âñüêèé ï³ñò, Ïèëèï³âêà. (Ïèëèï³âñüêèé ï³ñò) Ó Ïèëèï³âêó äåíü äî îá³äó. ßêà í³÷ ó Ïèëèï³âêó, òàêèé äåíü ó Ïåòð³âêó. ßê õî÷åø
ëîçè, òî â Ïèëèï³âêó âîçè.
29 ëèñòîïàäà Ìàòâ³ÿ, Ñèìåîíà-Þäè.
Íà Ñèìåîíà-Þäè ê³íü áî¿òüñÿ ãðóäè.
Íà Ñèìåîíà ãîðîáö³ çáèðàþòüñÿ â òàáóíö³.
Ñëîâà «Çà ìèð» ³ «Ñëàâà Óêðà¿í³»
Çâó÷àòü â óñ³õ êóòî÷êàõ íàøî¿ êðà¿íè.
Çâó÷àòü âîíè ó êîæí³ì ñåðö³.
À ñåðöå óêðà¿íöÿ – òî íåâè÷åðïíå
îçåðöå.
² â öüîìó îçåðö³ – æàãà äî æèòòÿ
² ïîòÿã äî ìèðó, ñâîáîäè ³ ùàñòÿ!
Ìè ðàçîì çäîëàºì óñÿê³ íåùàñòÿ.
Çà Óêðà¿íó! Çà ìèðíå æèòòÿ!
À.Ì.Ôåíäèê. Ãîëîâà ðàäè
âåòåðàí³â, á³áë³îòåêàð
Ñåìåí³âñüêî¿ øêîëè

