
У Озерянах стартував 
виборчий процес

11 травня 2019 року розпочався ви-
борчий процес на перших виборах депута-
тів у 5 сільських об’єднаних територіаль-
них громадах та 1 міської на Чернігівщині. 
Зокрема у Вихвостівській, Хмільницькій, 
Киїнській, Новобілоуській, Озерянській та 
Борзнянській. Відповідно до календарно-
го плану, затвердженого ЦВК, до 18 трав-
ня районні виборчі комісії мають сформу-
вати відповідні територіальні сільські та 
міську виборчі комісії. З 27 травня до 5 
червня триватиме висування кандидатів 
у депутати, а також кандидатів на поса-
ду сільських голів та мера міста Борзна.

Як відомо, це вже друга спроба про-
вести вибори в цих ОТГ. У 5-и з них (крім 
Вихвостовської, яка утворена вже у 2019 
році) перші вибори не відбулися 23 груд-
ня 2018 року через введення воєнного 
стану на території області, повідомляє 
otg.cn.ua

Допомога спонсорів 
завжди доречна, тим більше для поліп-
шення стану медустанов села Кухарка, 
зазначив у розмові Кухарський сільський 
голова Микола Колот. СТОВ «Дружба-
Нова» виділила для потреб місцевого 
ФП 70 тис. грн для придбання й установ-
ки нового паркану. Роботи вже розпоча-
то. Частина коштів піде також на зовнішній 
ремонт будівлі фельдшерського пункту.

У селі проведено толоку, в якій взяли 
участь працівники сільради, СБК, ФП, ма-
газину. Вони прибирали територію села. 
На черзі благоустрій місцевого кладовища.

Подбали про чистоту 
села у весняні дні й жителі Богданів. Як по-
відомила голова села Людмила Каркуша, 
низка працівників сільських установ і ор-
ганізацій долучилася до благоустрою цен-
тру села, території пам’ятника загиблим у 
війні односельцям, місцевого кладовища 
і ін. До речі, богданівці проводили толоку 
із впорядкування території декілька разів.

Провели тренування
26 квітня співробітниками Варвин-

ського РС УДСНС України у Чернігівській 
області, пожежно-рятувального посту 
(смт Варва) та АТ «Укртранснафта» 
бу ло проведено об’єктове тренува н-
ня на насосно-перекачувальній стан-
ції «Гнідинці» ЛВДС «Глинсько-Роз-
бишівська» АТ «Укртранснафта». Під 
час тренування рятувальники спільно з 
членами добровільної пожежної коман-
ди та персоналом об’єкта провели огляд 
та ревізію внутрішнього і зовнішнього 
протипожежного водопостачання,  від-
працьовано спільні дії персоналу, ДПК 
та рятувальників із гасіння умовної по-
жежі на найбільш небезпечній дільниці 
підприємства,  доведено основні прави-
ла безпеки життєдіяльності, продемон-
стровано роботу пожежно-рятувальної 
техніки, надано методичну та практич-
ну допомогу в організації роботи з пи-
тань забезпечення пожежної те техно-
генної безпеки.

За повід. сектору ДСНС

З професійним 
святом!

   Не пошкодуй на газету менше 
сотні  і виграй тисячу!

Увага! Передплата на ІІ півріччя

Триває наша заохочувальна акція для пе-
редплатників. Тим, хто вчасно подбає про пе-
редплату районки на ІІ півріччя 2019 року ми зно-
ву готуємо грошові призи: перший – 1 тис. грн,  
другий – 500 грн, третій – 300 грн і ще три до-
даткові – по сотні гривень. Тож ті, кому пощас-
тить, матимуть змогу не тільки повернути стори-
цею свою „інвестицію” у районку, а й протягом 
наступного півріччя бути в курсі місцевих подій, 
вчасно знайомитися із приватними повідомлен-
нями земляків.

Вартість піврічної передплати – 99,35 грн 
(з поштовими витратами). У розіграші призів 
беруть участь передплатники з річною і півріч-
ною передплатою, квитанції можна надіслати 
нам поштою чи надати особисто. Квитанції на 
12 міс. 2019-ого року долучаються до розігра-
шу без додаткового звернення передплатників.  

Нагадуємо нашим читачам, що газета 
працює у роздержавленому  форматі, тож її 

Знай наших!

ВИГОТОВЛЯЄМО  БЛАНКИ  - 
СЬОГОДНІ  НА  СЬОГОДНІ

Редакція  районної  газети приймає  замов ле ння   на виготовлення 
  бланкової продукції,   карток і журналів.  Тел для довідок - 2-12-83.
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День працівників 
видавництв, 

поліграфії та книго-
розповсюдження

День
прикордонникаДень міста Київ

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КОЖНОГО
Мене з райгазетою поєднує багатолітня дружба, бо й сам не-

рідко публікувався на її сторінках, подавав інформацію про жит-
тя місцевої громади. Сподіваюся, що такі стосунки зі «Словом 
Варвинщини» у багатьох його читачів. І нині, коли триває перед-
плата періодичних видань, ми приєднаємося до цієї кампанії і 
знову передплатимо місцеве видання. Як її давній друг (а з газе-
тою дружу щонайменше півстоліття), вірю, що таких, як я, в газе-
ти немало. І наш обов’язок підтримати «Слово Варвинщини», пе-
редплативши місцеве друковане видання на наступне півріччя. 

Зі слів газетярів знаю, що нині матеріальне забезпечення ви-
ходу газети – це комерційна реклама, оплата інформаційних по-
слуг, наданих місцевій владі, і передплата від читачів. Тож і від 
кожного з нас залежить збереження газети у час реформ, котрі 
простими і безболісними не бувають.

М. ДЕМИДЕНКО,  колишній очільник села, 
житель с. Озеряни
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Останній 
дзвоник

ШАНОВНІ  ЖИТЕЛІ  ЧЕРНІГІВЩИНИ! Наші новини
Триває передплата періодичних друкованих

  видань на ІІ півріччя 2019 року
Приймання передплати  на періодичні друковані видання  на 

ІІ півріччя 2019 року  здійснюється у  відділеннях поштового зв’яз-
ку, пунктах приймання передплати та безпосередньо  листоноша-
ми на доставних   дільницях.

Передплатна кампанія на ІІ півріччя  2019 року проводить-
ся за передплатними Каталогами  у наступні терміни:

• на  видання  загальнодержавної сфери розповсюдження  - 
до 15 червня 2019 року. 

• на   місцеві   видання    (обласні,   міські,   районні) –  до  25   
червня   2019 року;

• на   видання  зарубіжних    країн  -  до  4  червня   2019  року;
 З поточних місяців 2019 року передплата приймається:

• на видання, які включені до «Каталогу видань України  «Преса 
поштою» на  ІІ півріччя  2019  року :  

 -  в обласному  та районних центрах  - до 15 числа,  в інших 
населених пунктах - до 10 числа, включно, кожного місяця, що пе-
редує  передплатному;

• на  газети  та  журнали, які включені  до  «Каталогу  місце-
вих  видань на   ІІ півріччя  2019 року» – до 20 числа кожного мі-
сяця, що передує передплатному;

• передплата на видання «Каталогу зарубіжних країн на ІІ пів-
річчя 2019 рік» закінчується   за 30 днів  до  початку  передплат-
ного   періоду.

За «Прайс-листом» ви можете передплатити  періодичні дру-
ковані видання  України  за  кордон.

Запрошуємо  вас  завітати  до відділень  поштового  зв’яз-
ку  або звернутись  до  листоноші  та  передплатити  улюбле-
ні  видання!

Філія Чернігівська дирекція  АТ  «Укрпошта»

збереження і подальше існування великою мірою залежить 
від згуртованості та активності передплатників.  

Залишаймося разом, спільно зберігаймо газету Вар
винщини! 

ВЕСНА - пора року, коли оживає природа, коли ко-
жен з нас може засвідчити своє ставлення до навколиш-
нього середовища, додавши до нього нові насадження, 
щоб через рік-другий вони зазеленіли розкішними шата-
ми, насіяти і насадити квіток, які радували б око всіх, хто 
споглядатиме ту красу. 

Такою метою пройнялися селищні депутати фракцій 
Аграрної партії та «Батьківщини», які минулого тижня на 
чолі із заступником селищного голови Іриною Чаленко 
взяли участь у акції з озеленення території центрального 
скверу – одного з улюблених місць відпочинку варвинців. 

Разом, з гарним настроєм взявшись за роботу, депу-
тати озеленили алею Слави. «Трудовий десант» не ба-
рився з початком роботи, щоб результативно використати 
і час, і погоду, підходящу для такої справи. Озброївшись 
лопатами, робочими рукавичками і відрами, депута-
ти дружно і з найкращими намірами взялися за роботу. 
Працювали відповідально, ретельно готували лунки, опе-
ративно підносили саджанці туї, поливали їх. І через кіль-

ка годин роботи сквер змінився до невпізнанності. Як 
гриби після дощу, тут виросли вздовж дерев’яних ла-
вочок саджанці туй, які в майбутньому, сподівають-
ся депутати, розростуться і даватимуть відвідува-
чам і відпочивальникам у літню спеку жаданий заті-
нок і прохолоду. Також їх висадили й по обидва бо-
ки обеліску Слави. 

Посприяли ходу цих робіт селищна рада, заку-
пивши в СП «Зелений хутір» Київської обл. 30 сад-
жанців колоноподібних туй (вартістю близько 500 грн 
за шт), а для підвозу саджанців і води задіяли тех-
ніку КП «Господар».

Та на цьому турбота про майбутню туєву алею 
не закінчується, говорить заступник селищного голо-
ви з благоустрою Ірина Чаленко. Вона буде тривати 
постійно, поки саджанці не укріпляться. Доглядати і 
поливати їх в подальшому буде Вікторія Шеремет, 
котра трудиться квітникаркою в  селищній раді.

Текст і фото Н. ПАЛЯНИЦІ

ДЕПУТАТИ ВИСАДИЛИ АЛЕЮ ІЗ ТУЙ

До акції активно долучилися селищні 
депутати від ВО "Батьківщина"

Лідери районних осередків партій Микола 
ГАЙДАЙ та Ірина ЧАЛЕНКО спільно трудили-
ся під час посадки саджанців.

Старшому поколінню озеленювати сквер допомагала малеча, 
якій жити у Варві й далі.

Команда депутатів селищної ради фракції  Аграрної партії.

повний місяць повний місяць остання чв-ть
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Із сесії 
районної ради

УСВІДОМЛЕНИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ  СИСТЕМА   профорієнтації в служ-
бі зайнятості створена для того, щоб 
надати необхідну інформацію та по-
легшити пошук майбутньої професії 
та професійної діяльності.  

Усвідомлений вибір професії та 
професійної діяльності впливає на по-
дальше життя, визначає успішність са-
мореалізації, соціалізації, кар'єрного і 
професійного зростання.

На допомогу старшокласникам 
служба зайнятості запровадила про-
граму професійної орієнтації на 2017-
2020 роки. Вона передбачає профорі-
єнтаційне супроводження учнів стар-
ших класів, починаючи з 8-го класу.

Зустрічі з школярами фахівець 
служби зайнятості проводить у формі 
профуроків за темами «Світ професій: 
погляд у майбутнє» та «Правильний 
вибір професії – запорука життєвого 
успіху», де наголошує, що популярні 
серед молоді професії не завжди ма-
ють попит та є затребуваними на рин-
ку праці. Отож при виборі професійно-

Старшокласники на Дні відкритих дверей центру зайнятості.

значити сферу професійних інтересів, 
необхідність розвитку певних профе-
сійно-важливих якостей, скласти осо-
бистісну характеристику. Це допомо-
же обрати професію до душі, побуду-
вати вдалу професійну кар’єру, стати 
професіоналом своєї справи та успіш-
ною людиною.

Аби не помилитися, перед профе-
сійним вибором фахівці радять  про-
йти психодіагностичне тестування та 
дізнатися про себе більше за допо-
могою онлайн-платформи «Моя про-
фесія: консультаційна мережа», яку в 
Інтернеті можна знайти за посиланням: 
http://myprofession.com.ua/.

Довідково: з початку року Вар вин-
ською РФ ЧОЦЗ проведено  професіо-
графічну екскурсію на підприємство для 
старшокласників,  профінформаційний 
семінар для батьків, профінформацій-
ний семінар для працівників закладів 

освіти, 6 профорієнтаційних уроків для 
учнівської молоді, 5 інтерактивних за-
ходів для молоді «Профіквест», акцію 
«Випускник» та день відкритих дверей 
центру зайнятості.

Комплексна робота фахівців служ-
би зайнятості з молоддю та проведен-
ня профорієнтаційних заходів, інтерак-
тивних занять сприяють формуванню 
у молодих людей усвідомленого ви-
бору професійної діяльності, побудові 
професійної траєкторії (кар’єри) та во-
лодінню навичками коригування влас-
них професійних планів.

Служба зайнятості, як єдиний 
у державі інститут, що займається 
проф орієнтаційною роботою, буде і 
надалі її продовжувати, аби готува-
ти кадри, що будуть необхідні у май-
бутньому.

О. КУГУТ, директор філії                                                      

Документальним нюансам  у про-
цедурі придбання службового житла 
для залученого у район молодого лі-
каря головним чином  і було присвя-
чено позачергову, 21-у,  сесію район-
ної ради, котра відбулася наприкінці 
квітня. Також слід було дати фінан-
совий старт виборчому процесу у 
Озерянській громаді, де на 30 черв-
ня, вже з другої спроби, призначено 
вибори до громади у складі Озерян, 
Кухарки, Мармизівки та Брагинців.   
Так необхідність скликання позачер-
гової сесії пояснив колегам голова 
районної ради Петро Бакуменко. 

Зокрема, надано дозвіл на при-
дбання службової квартири (трикім-
натна по вул. Шевченка у Варві вар-
тістю близько 400 тис. грн) і ухвале-
но рішення  про надання службово-
го житла для лікаря-ендоскопіста 
Варвинської ЦРЛ Олексія Антоненка. 
Як йшлося в обговоренні, після 10 ро-
ків праці  в ЦРЛ і користування служ-
бовим житлом  лікар зможе його при-
ватизувати. 

За програмою фінансового забез-
печення  діяльності районної вибор-
чої комісії щодо організації виборів в 
Озерянах передбачено 82,2 тис. грн 
(оплата праці районної комісії та інші 
поточні видатки). 

Депутати затвердили низку  
спільних розпоряджень голів ради і 
РДА, якими зазвичай у міжсесійний 
період регулюються поточні бюджет-
ні питання, і внесли необхідні змі-
ни до районного бюджету. Зокрема, 
спільними розпорядженнями при-
ймали субвенції із селищного і сіль-
ських бюджетів на видатки район-
них і сільських закладів медицини, 
з держ бюджету – додаткові медичну 
(1,3 млн) і освітню (5,3 млн) субвенції, 
а от базову дотацію зменшено майже  
на півмільйона.  

Розподіляли вільні залишки ко-
штів районного бюджету: 834,8 тис. 
грн – на співфінансування рекон-
струкції Журавської ЗОШ, 48 тис. – 
на реконструкцію газопостачання у 
адмінбудівлі терцентру соцобслуго-
вування, близько 30 тис. – на поточ-

Перша квартира медикам є
ні видатки секторів освіти і культури 
РДА тощо. 

Змінами до районного бюдже-
ту зафіксували надходження майже 
2  млн грн із селищного бюджету на 
співфінансування  районних установ 
(медицина, два центри соціальної до-
помоги, бібліотека) у ІІ кварталі  року, 
з держбюджету надійшло 357,5 тис. 
грн на подальше впроваджен-
ня програми «Нова українська 
школа».

Близько 647 тис. грн бу-
ло залучено до райбюдже-
ту із сільських скарбниць 
Світличного, Гнідинець,  Бог-
данів і Кухарки, котрі спрямо-
вано на заробітну плату мо-
лодшому медперсоналу сіль-
ських ФП та облаштування в 
приміщеннях засобів дистан-
ційної передачі даних  вузлів 
обліку газу. На 50 тис. грн буде 
поновлено постільну білизну і 
рушники у ЦРЛ, 110 тис. сіль-
ських коштів спрямовано на 
придбання службового житла 
медикам. Близько 270 тис. грн 
світличненці виділили на бу-
дівництво «теплого» санвуз-
ла у своїй школі.

Одним з рішень квітневої 
сесії було припинено діяльність міс-
цевої радіоорганізації, засновником 
якої є райрада.  Як пояснив голова 
ради,  виготовляти  ліцензію на мов-
лення на наступний період для під-
приємства районної ради недоцільно 
(невдовзі завершиться реформа де-
централізації, у ході якої буде суттєво 
укрупнено райони), селищем рішен-
ня про прийняття радіо під своє кри-
ло покищо не прийнято, тож район по-
чинає ліквідаційну процедуру. Якщо 
ОТГ все ж таки створить власну раді-
оорганізацію, майно попередньої мо-
жуть передати їй.

Ще одне рішення із категорії 
управління комунальним майном – 
до переліку об`єктів на приватизацію 
через аукціон включено одне з госпо-
дарських приміщень колишньої дру-

ди ознайомив депутатів зі зверненням 
голови місцевої громадської організа-
ції В. Остапця щодо правомірності й 
доцільності встановлення на будівлі 
райради меморіальної дошки учасни-
ку визвольних змагань, керівнику  бою 
під Крутами А. Гончаренку. Одним з 
аргументів, наведених заявником, є 
участь цієї постаті у діяльності диві-
зії СС «Галичина» у період Другої сві-
тової війни.  Депутати теж висловили-
ся за те, що дошку було б доцільніше 
встановити у с. Дащенки, звідки він ро-
дом. На пропозицію доручити райдер-
жадміністрації  передачу дошки у село 
голова РДА Л. Доля нагадала, що за-
ходи із вшанування таких постатей пе-
редбачені указом президента про від-
значення 100-річчя бою під Крутами, 
діють норми закону про їх вшануван-
ня, тому  участі в демонтажі РДА не 
братиме. Попри дискусію поміж депу-
татами ради і апаратівцями РДА запи-
тання,  хто прийняв рішення про вста-
новлення  дошки саме на адмінбудівлі 
ради, чи обліковується де цей об`єкт, 
чи виконуватиме РДА протокольне 
доручення райради, залишилися без 
конкретних відповідей.  

А розпочиналася сесія того дня 
імпровізованою урочистістю – голо-
ві районної ради П.І. Бакуменку було 
вручено Почесну грамоту Верховної 
Ради з нагрудним знаком. Відзнаку 
ініціював лідер РПЛ Олег Ляшко, а 
вручив представник радикалів у рай-
раді Віталій Хажанець.

Є. ЗИМА, фото автора

(прибудова, де знаходився магазин 
«Знахідка») від ФОП В. Лебедя.

Також сесією затверджено акти 
приймання-передачі  селищу міні-по-
ля на стадіоні, ФП та інші організа-
ційні рішення.

Несподівано напруженим  вияви-
лося обговорення одного з питань на-
прикінці зібрання. Зокрема, голова ра-

карні. Як пояс-
нив голова ради, 
основна будів-
ля потребує ре-
монту, особливо 
дах, тож спробу-
ють залучити на 
ці цілі кошти від 
продажу. Також 
через погоджен-
ня профільної 
комісії пройшла 
заява на орен-
ду частини при-
міщення у будів-
лі друкарні під 
рибний магазин 

го майбутнього необ-
хідно враховувати ряд 
факторів – власні по-
бажання, психологіч-
ні особливості, здібно-
сті та нахили, а також, 
що не менш важливо – 
затребуваність профе-
сії на сучасному рин-
ку праці. Для кращого 
сприйняття інформації 
школярам демонстру-
ють слайди та відео-
ролики профорієнта-
ційного спрямування.

Крім того, юнакам 
та дівчатам пропону-
ють відвідати центр за-
йнятості та пройти тес-
тування на предмет  
професійної спрямо-
ваності, за результа-
тами якого можна ви-

Із засідань 
виконкому

Заходи щодо ліквідації недоліків, виявлених на 
загальних зборах мешканців селища та сіл ОТГ 

17 березня 2019 року
(зміст заходу, дата виконання, відповідальний, примітка про виконання)

Пропозиції по смт ВАРВА

1. Проведення конкурсу на визначення  управителя багатоквартирних бу-
динків - до середини квітня 2019 - Кальний О.В., перший заступник селищно-
го голови - оголошено;

2. Проведення аналізу води зі свердловини, що  по вул. Миру, 4 - березень 
2019 - Ніязов Р.Ю., директор  КП «Господар» - виконано;

3. Проведення грейдерування вул. Садова, Чехова - кінець березня 
2019 - Бейкун С.І., головний спеціаліст відділу економічного розвитку - вико-
нано;

4. Організація та проведення загальних зборів у іншому форматі (за круг-
лим столом тощо) - весна 2020-го - Саверська-Лихошва В.В., Варвинський се-
лищний голова - відповідно до чинного законодавства;

5. Виготовлення таблички з назвою вулиці  - 40 років Перемоги - середи-
на квітня 2019 - Чаленко І.І., - заступник селищного голови - виконано;

6. Розробити умовні схеми прибудинкових територій мікрорайону 
«Нафтовик» - кінець квітня 2019 - Пінчук П.М., головний спеціаліст відділу 
еко номічного розвитку - виконано;

С. ВОСКРЕСЕНСЬКЕ
1. Прибирання стихійних сміттєзвалищ на території с. Воскресенське - бе-

резень 2019-го - Хажанець Н.В. - майстер загону благоустрою - виконано;
2. Випилювання аварійних дерев та дерев, обплутаних омелою, що ростуть  

на  вулиці та  кладовищі с.Воскресенське  - березень 2019-го - Хажанець Н.В., 
майстер загону благоустрою - виконано;

3. Облаштування  зупинки   в   напрямку м. Прилуки - влітку 2019-го - 
Саверська-Лихошва В.В., Варвинський селищний голова - планується;

С. КАЛИНОВИЦЯ
1. Придбання котла  для Будинку культури - влітку 2019-го - Бузикевич Р.С., 

- начальник відділу культури - планується;
2. Придбання пристроїв музичного озвучення для культурного  осередку - 

Дейнека Т.О., заступник селищного голови - виконано; 
3. Ремонт дорожнього покриття в с. Калиновиця - влітку 2019-го - Бейкун 

С.І., головний спеціаліст відділу економіки - планується;
4. Укладення договорів на вивіз ТПВ та організація вивозу ТПВ трактором - 

літо 2019-го - Ніязов Р.Ю., директор КП «Господар» Варвинської с/р - виконано;
Забезпечення контейнером ЗДО - Булаєв С.Ю, староста;
5. Ремонт світла по вул. Котеленця в с. Калиновиця - Булаєв. С.Ю., ста-

роста - виконано;
6. Введення 0,5 ставки соціального працівника для обслуговування 4-х не-

ходячих осіб в с. Григорівщина - З квітня 2019-го - Кальний О.В., перший за-
ступник селищного голови, Шуленкова Ю.В., Т.В.О. начальника відділу фінан-
сів - виконано

С. ЛЕЛЯКИ
1. Ремонт контейнера для ТПВ, що в центрі села - березень 2019-го - Ніязов 

Р.Ю., директор КП «Господар» - виконано;
2. Випилювання аварійних дерев у центрі села - березень-квітень 2019-го 

- Чаленко І.І., заступник селищного голови з благоустрою - виконано;
3. Організація роботи табору відпочинку «Сонечко»- червень 2019-го - Дей-

нека Т.О., заступник селищного голови - планується;
4. Ремонт дорожнього покриття в с. Леляки  - літо 2019-го - Бейкун С.І., го-

ловний спеціаліст відділу економічного розвитку - планується;
5. Укладення договорів на вивіз ТПВ. Забезпечення контейнером ЗДО - лі-

то 2019-го - Ніязов Р.Ю., директор КП «Господар»  Варвинської селищної ра-
ди, Бачиш Н.М., староста - виконано.

Почесною грамотою Верховної Ради 
нагороджено П.І. БАКУМЕНКА.

Позицію більшості депкорпусу щодо встановлен-
ня дошки А.М. Гончаренку висловив старійшина ради 
В.Ф. ЛАДИЦЬКИЙ.

Послугу з вивезення 
побутових відходів вико-
нуватиме «Господар»

На першому  з травневих засідань  
виконкому (10.05.) його рішенням вве-
дено у дію рішення конкурсної комісії 
з визначення виконавця такої послу-
ги на території Варвинської громади. 

Досі ця процедура проводилася 
щорічно і охочих взятися за таку ко-
пітку справу, окрім місцевих комуналь-
ників, не було. КП «Господар» за спри-
яння селищної ради  налагодили ви-
віз сміття не тільки від споживачів, які 
мешкають у  багатоквартирних будин-
ках, юридичних осіб, а й від мешканців 
садибної забудови Варви. 

Цьогоріч у конкурсі, крім місцево-
го КП, брало участь і ладанське кому-
нальне підприємство. Як поінформу-
вав виконком перший заступник се-
лищного голови О.Кальний, премож-
цем конкурсу визначено варвинське 
КП, адже сусіди подали неповний па-
кет необхідних документів. Тож  на-
ступні п`ять років «Господар» матиме 
право надавати таку послугу у селищі 
і селах громади. 

В останніх робота нині налагоджу-
ється. Населення і установи залуча-
ються до укладання договорів,  спіль-
но зі старостатами відпрацьовують-
ся графіки вивезення, проте не бра-
кує й нарікань на вчасність вивезен-
ня сміття.

Також члени виконкому наголоси-
ли на важливості дотримання конкур-
сної процедури у визначенні виконав-
ця послуги, термінів і способів опри-
люднення інформації, адже це -  улю-
блений «коник» оскаржувачів рішень 
мерії у судах. 

На другому травневому виконкомі 
(16.05) оголошено конкурс із призна-
чення управителя для тих багатоквар-
тирних будинків (із 48-ми таких зали-
шилося 6), котрі самостійно не визна-
чилися із управителем свого житла. 

 
Таким буде оздоро-

вче літо у громаді
Як доповіла на виконкомі началь-

ник відділу освіти, сім`ї, молоді і спорту 
Н.Редька, у пришкільних таборах двох 
ліцеїв буде організовано дозвілля для  

220 школярів (на харчування передба-
чено 150 тис. грн). 

Як звучало на виконкомі, хоч ро-
билася заявка на 15 путівок, але ли-
ше 10 дітей пільгових категорій з 
ОТГ безкоштовно прийме «Веселка» 
Гнідинцівського ГПЗ (20 путівок на-
фтовиками надано для дітей сіл ра-
йону). Як і торік,  планується відпочи-
нок у вінницькому «Проліску» із част-
ковим відшкодуванням із селищного 
бюджету, аби якомога більше дітей із 
малозабезпечених родин охопити оз-
доровленням.

У липні працюватиме оздоровчий 
табір «Сонечко» у Леляках, де мати-
муть змогу відпочити 90 дітей, із се-
лищного бюджету на його функціо-
нування виділено більше півмільйо-
на гривень. Діє пільгова вартість пу-
тівок – 10%, діти-сироти відпочинуть 
безкоштовно. Від мешканців грома-
ди заяви у «Сонечко» приймає центр 
творчості, щодо відпочинку дітей із сіл 
Варвинщини зроблено пропозиції ра-
йонним органам влади, проте заявок 
ще не надходило.

До речі, як обіцяють організатори, 
цьогоріч табірний пляж «Сонечка» ма-
тиме необхідну дозвільну документа-
цію і дітвора зможе купатися.

А чому  б не господа-
рювати самостійно?

Цей варіант організації робо-
ти  місцевого ринку розглядається 
нині селищною радою, інформува-
ла членів виконкому селищний голо-
ва В.Саверська-Лихошва.   На разі, за 
відсутності підприємства, котре б вело 
діяльність на території ринку, торгівля 
тут вважається стихійною.  Щоб підго-
тувати відповідну земельну докумен-
тацію на новий аукціон (на право орен-
ди земельної ділянки), потрібен трива-
лий час, тож радою вивчається  мож-
ливість організації ринку силами влас-
ного КП «Господар». 

Для нормальної роботи ринку слід 
придбати будівлю м`ясного павільйо-
ну, інше майно у власності райСТ,  і 
передати у відання КП земельну ді-
лянку. Вивчається досвід організації 
ринкової торгівлі сусідніх громад, за-
конодавче поле. Остаточне рішення, 
як краще вчинити у цій ситуації – про-
вести аукціон на право оренди чи го-
сподарювати на ринку самостійно, ух-
валюватимуть депутати, зазначила 
голова.

Є. ЗИМА
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Започатковано 
фестиваль

НЕ ЗАРОСЛИ чисті 
джерела пам’яті про ті ро-
ки та про героїв, хто на-
ближав заповітний день 
Перемоги. В День пам’я-
ті, примирення та з наго-
ди 74-ої річниці Перемоги 
над нацизмом у Європі се-
лищний голова Валентина 
Саверська-Лихошва разом 
зі своїм заступником Олек -
сандром Кальним від ві-
дали Леляківський та Ка-
ли новицький старостинсь-
кі округи Варвин ської ОТГ, 
де відбулися урочистості.

Учасниці художньої са модіяльності 
Кали но ви ць кого БК пісенною щирістю ос-
півували велич подвигу і тугу за загибли-
ми синами й доньками України.

Інформаційна сторінка Варвинської ОТГ «Голос громади»

8 травня на селищно-
му стадіоні «Юність», у рам-
ках від значення травневих 
пам’ятних дат, відбулася 
спартакіада уч нівської молоді. 
Перемогу в загальному заліку 
здобула збір на юнаків КЗЗСО 
І-ІІІ ступенів «Варвинський лі-
цей №1» у скла ді  Олександра 
Кузьменка – срібного призера 
з підтягуван ня на високій пе-
рекладині (28 разів),  Дениса 
Кропиви – брон зового призе-
ра з метання грана ти, стріль-
би, з бігу на 1000 мет рів, 
Владислава Кузьміна – пе-
реможця з бігу на 1000 ме-
трів, Михайла Свинобоя і Ан-
то на Панченка.

Вихованці Віктора Ана то-
лійовича Гутака підтвердили 
реноме переможців, адже во-
сени на подібній спартакіаді 
вони теж були перші.

За повід. сайту 
селищної ради  https://

varvynskagromada.gov.ua

На фото: командапере-
можиця з організаторами 
спар такіади.

єю спільною метою: достукатися 
до серця кожної людини, щоб ні-
хто не забу вав про покоління пе-
реможців.

Хвилиною мовчання присут-
ні згадали тих, хто лежить у тися-
чах безіменних братських моги-
лах, розвіяний прах заживо спале-
них людей по всій українській та 
інших землях, котрі поклали на ві-
втар перемоги найдорожче – влас-
не життя.

На знак глибокої поваги, відда-
ючи пошану захисникам Батьків-
щини, які полягли на полях кро-
вопролитних битв, мирних грома-
дян, вдів та дітей, позбавлених 
щасливого дитинства, до підніж-
жя пам’ятних знаків учасники за-
ходів поклали квіти.

Н.ПАЛЯНИЦЯ, 
фото автора

Слова вдячності того дня звучали на адресу воїнів-переможців, які 
грудьми, немов щитом, захистили Землю від нацизму, подарувавши мир-
не життя всім людям у власній домівці. Зі словами вітання й подяки до гос-
тей та жителів звернулися в с. Леляки - в.о. старости Наталія Бачиш, в с. 
Калиновиця – в.о. старости Станіслав Булаєв і голова ветеранської сіль-
ської організації Наталія Хромеєва. Також на мітингах сільчан привітала зі 
святами і селищний голова В. Саверська-Лихошва. 

Кожне слово, кожна поезія й кожна пісня, які звучали того дня, зачіпа-
ли за живе, проникали в кожну душу. Здавалося, усі були об’єднані одні-

У ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ І ПРИМИРЕННЯ

Пишаємося ними

Відгомін свята

Літературний виступ, присвячений Великій Вітчизняній війні, 
підготували леляківські школярі.

ГОРДІСТЬ ГРОМАДИ – ТАЛАНОВИТІ ДІТИ

Учніпереможці Всеукраїнського конкурсу  захисту МАН та їх наукові керів-
ники: Анна ШОЛОМ, О.В. ВИНОГРАДСЬКА; Леся КУЗЬМІНА, В.В. ДЕНИСЕНКО; 
Оксана КИВА, І.В. САЛІЄНКО; Тетяна СЕМЕНЧЕНКО, В.О. ПРОНЬ.

Грошову премію та диплом ІІІ ступеня Роман БУЗИКЕВИЧ та Валентина САВЕРСЬКА
ЛИХОШВА вручають дитячому вокальному ансамблю "Перлина" (керівник О. Гончаренко).

Дівоча збірна Варвинської об'єднаної територіальної громади з баскетболу.

дарованості і творчості «На крилах 
злету», на якому вшановували май-
бутню еліту української держави: уч-
нів – переможців і призерів предмет-
них олімпіад, спортивних змагань, 
різноманітних конкурсів та фестива-
лів, а також тих, хто дав їм крила на-
дії, творчості, наснаги, крила, які з кож-
ним днем підносять їх вище і вище – 
учителям і тренерам. 

Щиро вітали і вручали цілком за-
служені відзнаки – грамоти, дипло-
ми, грошові премії, селищний голова 
Валентина Саверська-Лихошва, 
начальник відділу освіти, дітей, 
молоді та спорту Надія Редька, 
начальник відділу культури Роман 
Бузикевич. Свято відбулося за ініціа-
тиви селищної ради і за підтримки 
районної організації Аграрної партії 
України.

Вітаючи переможців очільниця 
громади В.В. Саверська-Лихошва за-
значила, що «обдарована молодь – це 
інтелектуальна еліта, це майбутнє на-
ції і гордість держави. Ми тішимося ва-
шими здобутками, бо кожна грамота, 
диплом, які вам вручені, – це престиж 
освіти Варвинської громади.» Вона 

3 травня у Вар вин-
ському будинку культу-
ри відбулося свято об-

щиро подякувала педагогам 
за їхню сумлінну працю, яка 
дає такі прекрасні плоди, та 
висловила слова захоплен-
ня юними обдарованими уч-
нями, які гідно представили 
наше селище.

У привітній затишній за-
лі того дня зібрався по пра-
ву юний цвіт Варвинської 
громади, ті, чия учнівська 
праця увінчалася перши-
ми перемогами і успіхами, 
хто спраглий до пошуку, до 
творчості, до знань, яких ні-
коли не буває забагато і їх, як 
мовиться у народному при-

слів’ї, «за плечима не 
носити».

Тож знайомтеся з 
молодими обдаруван-
нями, гордістю Варви, 
талантами краю, яким 
«належить змінити 
світ». 

У номінації «Ін-
тел ек туа льна надія» 
були відзначені уч-
ні-переможці ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнів-
ських олімпіад – Анна 
Шолом, 10-А кл., ліцей 
№2 (правознавство), 

Оксана Кива, 
10-Б кл., ліцей 
№1 (англій-
ська та ні-
мецька мови), 
Інна Пирень, 
10-А кл., лі-
цей №2 (укра-
їнська мо-
ва і літерату-
ра), Анастасія 
Гримайло, 11-

Б кл., ліцей №2 (географія), Тетяна 
Семенченко, 11-А кл., ліцей №2 
(правознавство), Назар Бобир, 8-А 
кл., ліцей №2 (географія), Анастасія 
Єжакова, 9-Б кл., ліцей №2 (російська 
мова і література), Юлія Сисоєва, 9-Б 
кл., ліцей №1 (німецька мова). А у но-
мінації «Професіоналізм і новатор-
ство» - їх педагоги-наставники – Н.М. 
Коваль, учитель української мови і лі-
тератури, О.Я. Демиденко, учитель іс-
торії та правознавства, Т.А. Приліпко, 
учитель географії, Г.І. Бочко, учитель 
російської мови та зарубіжної літера-
тури, В.В. Соловей, учитель німецької 
мови, Н.В. Богомолова, учитель анг-
лійської мови.

У номінації «Гордість Варвинського 
краю» були відзначені учні-перемож-
ці Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук України, які успішно 
презентували і захистили свої ро-
боти та їх наукові керівники в но-
мінації «Професіоналізм», які взя-
ли на свої плечі непростий обов'я-
зок ростити обдарованість і спра-
вилися з ним якнайкраще – Анна 
Шолом та її науковий керівник О.В. 
Виноградська (секція «Англійська мо-
ва», відділення «Мовознавство»), 
Леся Кузьміна - В.В. Денисенко (сек-
ція «Українська література», відді-
лення «Літературознавство»), Оксана 

Кива - І.В. Салієнко (секція «Історичне 
краєзнавство», відділення «Історія»), 
Тетяна Семенченко - С.В. Смолич та 
В.О. Пронь (секція «Прикладна мате-
матика», відділення «Математика»).

Можна з впевненістю сказати, 
що останнім часом наші юні туристи 
впевнено мандрують стежками рідно-
го краю, опановуючи, так би мовити, 
туристсько-краєзнавчі знання. І мож-
ливо колись ми дізнаємось, що хтось 
з них підкорив вершину Еверест, от-
же сьогоднішні маршрути таки варто 
долати. Тож у номінації «Кращий кра-
єзнавець і турист» на сцену запроси-
ли учасників туристсько-краєзнавчо-
го клубу «Ніка» та спортивно-турис-
тичного клубу «Бригантина», а також 
їх наставників-тренерів в номінації 
«Гордість освіти» О.Л. Приму та В.А. 
Гутака.

«Творчий потенціал» - ця номінація 
виявила яскраві обдарування у малю-
ванні, грі на музичних інструментах, во-
калі, декоративно-прикладному мисте-
цтві та інших захопленнях. І за перемо-
ги у подібних творчих конкурсах відзна-
чено ціле сузір’я юних талантів. Серед 
них учениці музичної школи сестрички 
Євгенія та Анастасія Федоренко, Діана 
Джірашвілі, вокалістки Маргарита 
Щербак і Катерина Кардаш, В’ячеслав 
Семічев, Олена Філігінська, дитя-
чий вокальний ансамбль «Перлина» 
Варвинської дитячої музичної школи, 
танцювальний колектив «Барбарики» 
Центру дитячої та юнацької творчості 
Варвинської селищної ради і ліцею №2. 
Без талановитих і відданих своїй мис-
тецькій праці наставників неможливо 
досягнути мистецьких висот. Тож в но-
мінації «Талант і майстерність» відзна-
чено наставників цих творчих учасни-
ків: викладачів дитячої музичної школи 
О.М. Гончаренко, Л.І. Левенець, С.М. 
Срібну, керівника дитячої студії ес-
традного співу Варвинського будинку 
культури А.А. Науменко, керівника тан-
цювального колективу «Барбарики» 
О.Ю. Мащенко, вчителя образотворчо-
го мистецтва ліцею №1 О.Ю. Фесенко.

Наші школярі живуть цікавим, на-
сиченим життям. Їм підвладні не тіль-
ки вершини науки. Вони гідно прояв-
ляють себе і в підкоренні олімпійських 
висот. Так, у номінації «Юні олімпійці» 
нагороджені золоті призери та пере-
можці обласних змагань з баскетболу, 
учасники республіканських змагань, 
неодноразові призери Кубку області 
- дівоча збірна  Варвинської об'єдна-
ної територіальної громади з баскет-
болу, а також неодноразові перемож-
ці обласних і республіканських зма-
гань - юнацька баскетбольна коман-
да. А у номінації «Відданість справі» 
пошановано їх тренерів - О.М. Тупіку і 
А.В. Бицака, вчителів фізкультури лі-
цею №2 та В.В. Чиж, вчителя фізкуль-
тури ліцею №1.

Пошанування номінантів супро-
воджувалося виконанням пісень май-
бутніми зіроньками нашої країни – 
дуетом в складі Вікторії Мацюк та 
Інни Пирень, Анжелікою Арєф’євою, 
Максимом Чепеликом, Вікторією 
Марйохою, Катериною Кардаш, ан-
самблем «Перлина», хореографічни-
ми композиціями «Мир дітям» - тан-
цювальний колектив «Барбарики» та 
«Вишеньки» - танцювальний колек-
тив «Терпсихора», музичною компо-
зицією на електропіаніно у виконанні 
Діани Джірашвілі.

Хай же завжди в наших школах 
панує лише гарна сонячна погода, зо-
репадом сипляться таланти, вирує 
шкільне життя і лунає радісний сміх. 
Адже шкільна сходинка – це тільки 
перша сходинка в дитячому житті. Тож 
бажаємо нашим учням, щоб всі жит-
тєві сходинки долалися добре, з гар-
ним настроєм, впевненістю і радістю 
в серці.

Текст і фото Н. ПАЛЯНИЦІ

Інформаційне 
повідом лення про 

проведення кон курсу 
Виконавчий комітет Варвин

ської селищної ради оголошує 
конкурс з призначення управите-
ля багатоквартирними будинками 
в смт Варва Варвинського району 
Чернігівської області.

Строк подання конкурсних пропо-
зицій щодо участі в конкурсі – з момен-
ту опублікування даного оголошення 
до 17-00 години 1 липня 2019 року.

Більш детальна інформація: 
https://varvynska-gromada.gov.ua 

(розділи «новини» або «норматив-
но-правові документи/рішення/рішен-
ня виконкому (від 16.05.2019)»;

за адресою: Варвинська селищна 
рада, вул. Пилипенка, 3, смт. Варва, 
Варвинський р-н, Чернігівська обл., 
перший заступник Варвинського се-
лищного голови з питань діяльно-
сті виконавчих органів ради Кальний 
Олександр Владиславович, тел.: 
(04636) 2-11-90.
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В ОРНАМЕНТАХ І БАРВАХ – ЛІЦЕЙ №2

16 ТРАВНЯ українці відзначали 
День вишиванки. Голосно сказано від-
значали. Потрібно було всього лише 
одягнути свою вишиванку у цей день. 
Адже з кожним роком День вишиван-
ки набирає все більше обертів. Це те, 

що нас об’єднує, ріднить.
У Варвинському ліцеї №2 цього-

річ відзначили цей день на свій лад, зі 
своєю креативністю. Ранок розпочав-
ся різнокольоровим квітчастим вбран-
ням, учителі та учні прийшли «на робо-
ту, як на свято» – всі у вишитих сороч-
ках, блузках, сукнях з найрізноманіт-
нішими і дивовижними візерунками. В 
результаті вийшло неймовірне розма-
їття кількості орнаментів і барв укра-
їнської вишивки. І жодного подібного 

– таке враження, що в ліцеї зібрали 
всю вишивану Україну. 

Свято розпочалося урочистою 
лінійкою на подвір’ї ліцею. Після 
звучання Гімну України і підняття 
Державного Прапора кращими уч-
нями школи – Романом Пащенком, 
Інною Пирень, Катериною Пиріг, лі-
цейний загал при вітав директор за-
кладу Василь Неб рат. Зокрема у 
своєму виступі він наголосив, що 
це свято покликане зберегти спо-

конвічні народні традиції, адже виши-
ванка – це символ, який об’єднує всіх 
українців, вона є гордістю українсько-
го народу та слугує генетичним ко-
дом нації, її оберегом. Також Василь 
Іванович побажав усім ліцеїстам сили, 

як у Кличка, швидкості, як у Шевченка, 
розуму, як у конструкторів українських 
ракет і космічних апаратів, та виконав 
приємну місію – вручив нагороди: гра-
моту дирекції ліцею №2 за участь у 
конкурсі малюнків «Олімпійське леле-
ченя» - Діані Леоненко, почесні грамо-
ти ОДА за перемогу в обласних зма-
ганнях із активних шахів - Катерині 
Бурляй (І місце) та Валерії Даниленко 
(ІІ місце). Про довжив церемонію на-
городження керівник туристсько-кра-

ки Жевнових за допомогу в підготов-
ці до конкурсу. За ІІ місце в обласно-
му етапі Всеукраїнських змагань з ту-
ристичних спортивних походів на-
городжено Нікіту Жевнова, Вікторію 
Якименко, Ірину Онокало, Тетяну 
Лозицьку. Грамотою українського 
державного центру національно-па-
тріотичного виховання, краєзнавства 
і туризму учнівської молоді за участь 
у Всеукраїнській історико-краєзнавчій 
конференції в Черкасах нагороджено 
Анастасію Небрат, Вікторію Яки менко, 
Тетяну Лозицьку та Тетяну Петрієнко.

Фінальним акордом святкової лі-
нійки стала пісня «Моя сорочка виши-
вана» у виконанні Вікторії Мацюк, Інни 
Пирень, Яни Гріхно та Ірини Левенець. 

Тисячі людей у цей день одягають-
ся у народний стрій, як символ єдно-
сті українців, незалежно від мови, ві-

ри та політичних поглядів. Адже одяг-
нути вишиванку - це не лише красиво 
виглядати, це оприлюднювати свою 
приналежність до українського наро-
ду та національних традицій. Тож но-
сімо на долю і щастя вишиванку, наш 
національний оберіг.

Також того дня в ліцеї на великій 
перерві провели ярмарок, на якому лі-
цеїсти продавали і купували домашні 
смаколики.

Текст і фото  Н. ПАЛЯНИЦІ

Директор ліцею №2 Василь НЕБРАТ та керівник турист-
ськокраєзнавчого гуртка "Ніка" Олег ПРИМА вручили нагороди 
юним туристам.

Державний Прапор України під-
німає Роман ПАЩЕНКО.

Урочиста мить  звучить Гімн України.

Вчитель Олександра БОРСУК зі своїми другокласниками 
вишикувалися на святковій лінійці.Дотрималися дрескоду і ліцеїсти 6Б класу.

У барвистих вишиванках на урочисту лінійку 
вишикувалися молодші ліцеїсти.

Фінальний акорд свята  пісня "Моя сорочка вишивана".

ПРИЛУЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ  
запрошує на навчання: 

«Лікувальна  справа»  та «Сестринська справа» - на базі 9 кла-
сів – випробування з Української мови та біології;  на базі 11 класів – за 
сертифікатами ЗНО.  

Перспективи: продовження навчання в Польщі, а також  
реабілітологія, масаж, косметологія, приватна діяльність.

Безкоштовні підготовчі курси!
м. Прилуки,  вул. Київська, 243,  (04637) 34076,  710

49; pmu.at.ua

Продаються ПРИЧІ ПИ до мотоблока і
 міні- трак тора. Тел. 0681015762.

ВІКНА І  ДВЕРІ   від виробника. 
Швидко, якісно, недорого. 5 років гарантії.   Без передоплати.

0681856240,  0686620221,  0935599065. 
 Валерій.

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОС ПОДАР СТВО продає КУРЕЙНЕ-
СУЧОК, ви  годуваних на домашніх кормах, яйця несуть ве-
ликі. Доставка безкоштов на. Тел. 0684698432.

Продам ЩЕБІНЬ, ПІСОК, 
ВІДСІВ, ФУНДАМЕНТНІ БЛО-
КИ, ПЕРЕМИЧКИ, ЦЕГЛУ б/в.

Тел. 0991125383.

Перші вибори депутатів сільських, 
селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних 
громад та відповідних сільських, 

селищних, міських голів 
30 червня 2019 року

Варвинська районна виборча 
комісія Чернігівської області

ПОСТАНОВА
16 травня 2019 року       № 5 

 смт Варва
Про формування складу Озерян-

ської сільської виборчої комісії, що 
здійснює підготовку та проведення 
перших місцевих виборів

Розглянувши подання місцевих 
організацій політичних партій, зареє-
строваних у встановленому законом 
порядку, щодо кандидатур до складу 
сільської територіальної виборчої ко-
місії, відповідно до статті 3, частини 
другої статті 13, частин першої – тре-
тьої, шостої статті 21, частин першої 
– третьої, шостої, сімнадцятої статті 
22 Закону України «Про місцеві вибо-
ри», Варвинська районна виборча ко-
місія постановляє:

1. Сформувати склад Озерян-
ської сільської виборчої комісії Вар-
вин ського району Чернігівської об-
ласті, що здійснює підготовку та про-
ведення місцевих виборів у межах 
Варвинського району згідно з додат-
ком.

2. Цю постанову оприлюднити на 
офіційному веб-сайті Варвинської ра-
йонної ради Чернігівської області та у 
районній газеті «Слово Варвинщини».

П.І. СКНАР,
голова  районної виборчої комісії                                                                                     

Додаток 
до постанови Варвинської

районної виборчої комісії
від 16 травня 2019 року № 5

Озерянська сільська виборча 
комісія Варвинського району 
Чернігівської області 17612,

Чернігівська область, 
Варвинський район, 

село Озеряни, вул. Українська, 69
Голова комісії – Лущик Валентина 

Миколаївна, 1980 року народження – 
від місцевої організації Радикальної 
Партії Олега Ляшка;

Заступник голови комісії – Зуб 
Валентина Миколаївна, 1956 року на-
родження – від місцевої організації 
Аграрної партії України;

Секретар комісії – Волох Надія 
Петрівна, 1960 року народження – від 
місцевої організації Політичної Партії 
«НАШ  КРАЙ».

Члени комісії:
1. Гайдай Валентина Федо рів -

на, 1962 року народження - від міс-
цевої організації політичної пар-
тії Всеукраїнське об’єднання "Бать-
ківщина";

2. Зуб Тамара Олексіївна, 1970 
ро ку народження - від місцевої ор  -
га нізації ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПО -
РОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»;

3. Кононенко Валентина Ва си -
лівна, 1967 року народження - від 
місцевої організації політичної пар-
тії Всеукраїнське об’єднання "Ба ть-
ківщина";

4. Костенко Тетяна Михай лів-
на, 1961 року народження - від місце-
вої організації Політичної партії «Сила 
і Честь»;

5. Остапенко Світлана Во-
ло  ди мирівна, 1979 року народжен-
ня - від місцевої організації ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СО ЛІ-
ДАРНІСТЬ»;

6. Радченко Ольга Іванівна, 
1968 року народження - від місцевої 
ор ганізації Радикальної Партії Олега 
Ляш ка;

7. Холод Ольга Іванівна, 1971 ро-
ку народження - від місцевої організа-
ції Радикальної Партії Олега Ляшка;

8. Чечота Світлана Вікто рів-
на, 1988 року народження - від міс-
цевої організації політичної партії 
Всеукраїнське об’єднання "Ба ть ків-
щина".

С.І. ШВЕДЮК, 
секретар районної виборчої комісії                                                                                 

0974473232, 0509982224.

Гаражі металеві. 
Теплиці. Альтанки.

Гарантія 3 роки.   www.metgar.in.ua

Доставка:  ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ГНІЙ. 

Тел. 0505408740.

єзнавчого клубу «Ніка» Олег Прима. 
Зокрема, грамоти і медалі отримали 
вихованці гуртка «Пішохідний туризм» 
Максим Карпусь, Нікіта та Єлизавета 
Жевнові, Мак сим Колісник за зайня-
те на обласному рівні І місце, а на 
Всеукраїн-ському – V у обласному ета-
пі Всеукраїн-ського конкурсу на кра щу 
туристсько-краєзнавчу експедицію уч-
нівської молоді з активним способом 
пересування «Мій рідний край», та-
кож грамоту і медалі отримали бать-

До уваги мешканців селища Варва
З  1 травня 2019 року введено в дію Закон України «Про жит-

лово-комунальні послуги». Статтею 26 даного закону передба-
чено відповідальність за неналежне виконання договору, а саме 
нарахування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-кому-
нальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмі-
рі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за 
кожен день прострочення.

Даною статтею також надано право виконавцю комунальної 
послуги обмежити (припинити) надання відповідної комуналь-
ної послуги її споживачу незалежно від обраної моделі органі-
зації договірних відносин у разі непогашення в повному обсязі 
заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів 
з дня отримання споживачем попередження від виконавця. Таке 
попередження надсилається споживачу не раніше наступного 
робочого дня після спливу граничного строку оплати комуналь-
ної послуги, визначеного законодавством та/або договором про 
надання відповідної комунальної послуги.

Споживачам, які вчасно сплачують рахунки за надані послу-
ги, не буде нарахована пеня та здійснене обмеження в надан-
ні комунальної послуги.

Адміністрація КП "Господар"

Редакція районної 
га зети приймає від 
на селення та підпри-
ємств і ус та нов  за-
мов лення на опубліку-
вання рекламних ма-
теріалів, оголошень, 
вітань, поминань.
 Прохання звертатися 

за 4-5 днів 
до виходу газети.



ПРЕЗИДІЯ РАЙОННОЇ РАДИ ВЕ-
ТЕРАНІВ вітає голову первинної вете-
ранської організації с. Мармизівка Лідію 
Михайлівну ЧЕПУРНУ з днем народ-
ження, який відзначить 24 травня.

В цей дорогий для серця день бажа-
єм квітів і пісень! Від друзів - щирих при-
вітань, від зірок - здійснення бажань, від 
сонця - світла і тепла, щоб доля ще-
дрою була. І не спинити часу лік, нехай 
щастить весь довгий вік. Хай Бог бла-
гословляє Вашу долю і вбереже Вас від 
усього злого. Достатку, щастя, радості й 
любові родині й Вам у доброму здоров'ї.

Гнідинцівський сільський голо-
ва Наталія Міщенко, депутатський 
корпус села, керівництво сільгосп-
підприємства «Прогрес», голо-
ва ветеранської організації Любов 
Рубан щиро і сердечно вітають Олену 
Миколаївну КУЗНЄЦОВУ з 60-річчям, 
яке відзначила 22 травня, і бажають 
ранків, промінням сповитих, і днів, на 
важливі діла ваговитих. Хай завжди кві-
тчається квітом оселя, нехай не турбу-
ють думки невеселі, хай щастя прихо-
дить без міри й без ліку, й добро у сім'ї 
хай панує довіку.

Шановного Віталія Івановича 
БОЙ КА з 70-річним ювілеєм, який 
свят  кував 20 травня, сердечно вітають 
Гнідинцівський сільський голова 
Наталія Міщенко, депутатський кор
пус села, керівництво сільгосппід
приємства «Прогрес», голова вете-
ранської організації Любов Рубан.

Спинити час ніхто не взмозі і грає 
ліс, і квітне сад, на Вашім сонячнім по-
розі з'явилось мудрих 70. Ваш ювілей 
- поважна дата, про це нагадувать не 
слід, а краще щиро побажаєм здоров'я, 
щастя й довгих літ. Щоб завжди жили у 
мирі, у колі рідної сім'ї, нехай пісні весе-
лі й щирі Вам співають солов'ї.

25 травня поважний 80-річний юві-
лей відзначить Микола Олек сан д
рович ВОВК. Гнідин ців ський сіль
сь кий голова Наталія Міщенко, де пу
татський корпус села, керів ництво 
сільгосппідприємства «Про г  рес», 
голова ветеранської ор га  нізації 
Любов Рубан щиро і сердечно віта-
ють ювіляра і зичать довгих років жит-
тя при здоров’ї.

Ювілей - це не тільки свято, хай же 
серце працює завзято, ювілей - це ро-
ки Ваші зрілі, мудрий досвід у кожному 
ділі. Хай все буде успішно й надійно, 
хай у всьому щастить неодмінно, хай 
усе удається з легкої руки, міцного здо-
ров'я на довгі роки!
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З НАГОДИ Міжнародного дня театру, який 
відзначають у всьому світі 27 березня, у Вар-
винському будинку культури 5 квітня відбулось 
справжнє яскраве театралізовано-музичне дій-
ство «Свято Мельпомени». У фестивалі взяли 
участь творчі колективи п’яти закладів культури 
Варвинщини – Мармизівського, Журавського, 
Антонівського, Калиновицького та Варвинського 
БК, які створили на сцені захоплююче дійство в 
слові, музиці і танці. У виконанні самобутніх ак-
торів і режисерів вирували комедія і драма, му-
зика й пісня, слово й дія. Поціновувачі цьогоріч-

ного видовища стали свідками втілення різних 
феєричних жанрів і сценічних тем, найсміливі-
ших режисерських задумів. Театральні колек-
тиви представили короткометражні сценки або 
уривки з вистав класиків української літератури 
і дали змогу зазирнути присутнім у цікавий і за-

хоплюючий світ театру.
Цілий калейдоскоп чарівних сюжетів 

про людські взаємини і, звичайно, любов 
та найпопулярніших персонажів, які зустрі-
лися в один час на головній сцені району, 
не залишили нікого байдужим. Після кож-
ної композиції глядачі віддячували гучни-
ми оплесками та завмирали в очікуванні 
того, що ще приготували всім присутнім. 

Першими свої успіхи на сцені демон-
стрував колектив Мармизівського СБК: жі-
ночий вокальний ансамбль виконав пісню 
«Хлопці, мої хлопці», а учасники театраль-
ного колективу зіграли мініатюру про при-
году на рибалці - «Пожартувала».

Також свою роботу на огляд гляда-
чів продемонстрували учасники дитя-
чого театрального колективу «Рампа» 
Журавського СБК. Юні артисти з почут-
тям, доладно, щиро та невимушено вико-
нали уривок із п’єси Г. Квітки-Основ’яненка 
«Сватання на Гончарівці». Із незмінним за-
хопленням глядачі спостерігали за тим, як 
красуню Уляну батьки намагаються відда-
ти заміж за багатого дурня Стецька, але 
її серце належить бідняку Олексію, тому 
вона й підносить гарбуза незграбному те-
лепню Стецьку. 

Справжній золотий мистецький дощ 
вихлюпнули на театральний майданчик 
антонівчани: про взаємини свекрухи і не-
вістки розповіли актори аматорського теа-
тру, зігравши окремі фрагменти з вистави 
І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». 
Глядачі поринули в атмосферу істинно на-
родного жит-
тя, передано-
го поцінову-
вачами пре-
красного, ви-
разні народ-
ні характери, 
самобутність, 
яскраві ді-
алоги - все 
це присутні 
сповна відчу-
ли під час гри 
акторів. В пе-
рервах між ді-
ями вистави 
глядачів по-
лонила своїм 
мистецтвом 
гри на банду-

рі та співом Ольга Солоха, яка також розвесели-
ла присутніх, прочитавши кілька гуморесок. А на-
родний аматорський ансамбль української піс-
ні «Антонівчанка» в кінці виступу заспівав пісню 
«Покохала дідуся». 

А от акторки з Калиновиці неабияк пораду-
вали та посмішили глядачів колоритним україн-
ським "спарингом" двох одвічно сварливих баб 
у сценічній мініатюрі «Палажка і Параска на яр-
марку», які, ну, ніяк не можуть владнати свої осо-
бисті конфлікти без стороннього ока (ролі вико-
нали Ніна Гаценко і Віра Зеленська). 

Справжнім подарунком для глядачів 
був виступ акторів Варвинського народно-
го аматорського театру народної естради 
«Млин», режисером-постановником якого 
є Віра Бузикевич. Виступи цього колекти-
ву завжди інтригують, радують, дивують. 
Театрали зіграли як уже відомі постановки 
- «Помста» та «Чоловік на годину», так і нові 
– «Попутчик» та «Задача про землекопів».

Щиро, від душі аплодували гляда-
чі самодіяльним акторам народного теа-
тру за професійне виконання ролей, а са-
ме: Ользі Кабалик, Наталії Сліпченко, Лесі 
Шведюк, Наталії та Олександру Кочергам, 
Ірині Дирявко, Роману Коваленку, Євгенію 
Хлуднєву. 

Ритмічними танцями та яскравими ко-
стюмами запалювали глядачів у перервах 
між театральними постановками учасни-
ці танцювальних колективів «REPLАY» та 
«Еметез». Свій вокальний та мистецький 
хист гри на баяні дарував присутнім Юрій 
Сисун. Ведучий фестивалю Сергій Желіба 
вміло тримав інтригу і щоразу веселив зал 
дотепними анекдотами та гуморесками, 
оголошуючи наступний номер. На завер-
шення фестивалю чоловічий вокальний 
ансамбль «Варин» виконав пісні «Ой, як 
стало добре в Україні жить» та «Розлук не 

буде».
На про-

тязі всієї 
п р о г р а м и 
зал сміявся 
до кольок 
у животі – 
чудернаць-
кі костюми, 
жива мімі-
ка, жести, 
гіперболізо-
вані до аб-
сурду бата-
лії не ли-
шили нікого 
байдужим. 
Хтось про-
сто насоло-
дився чудо-

вою грою артистів і відпочив душею, а хтось пі-
знав себе у гумористично-сатиричних сценах.

Нагородою за участь у фестивалі для ама-
торів сцени стали оплески, на жаль, нечислен-
них глядачів, а також дипломи відділу культури 
Варвинської селищної ради. 

Це свято творчості додало усім весняно-
го тепла, гарного настрою, наснаги, оптимізму 
і впевненості у власних силах і вкотре довело, 
що колективи Варвинщини мають потужний мис-
тецький масштаб і творчі можливості.

Н. ПАЛЯНИЦЯ, 
         фото автора та з архіву учасників

СВЯТО МЕЛЬПОМЕНИ

Акторський дует з Калиновиці  
Н. ГАЦЕНКО та В. ЗЕЛЕНСЬКА.

Танцювальний колектив "Еметез".

Уривок зі "Сватання на Гончарівці" від  юних журавських аматорів.

Про складні стосунки невістки і свекрухи 
розповіли театрали Антонівського СБК.

Постановка "Попутчик". На сцені учасни-
ки народного аматорського театру народної 
естради "Млин".

"Задача про землекопів".

Мініатюра "Пожарту ва
ла" у виконанні мармизів-
ців.

На місцевій
 сцені

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт на електрооб-
ладнанні Варвинського РЕМ, буде припинена подача елек-
тричної енергії:

3 червня - с.  Антонівка, вул. Ковалівська, пров.
Фермерський з 8 год. до 17 год.; с. Озеряни, вул. Низова з 8 
год. до 17 год.

4 червня - смт  Варва, вул. Миру, б.№8-22 з 8 год. до 17 
год.; с. Антонівка, вул. Ковалівська, пров. Фермерський з 8 
год. до 17 год. 

5 червня - с. Антонівка, з 8 год. до 18 год.
6 червня - с.Антонівка, з 8 год. до 18 год. 
7 червня - смт.Варва, вул. Київська, Зарічна, Бо дян ських з 8 

год. до 17 год.; с.Журавка, вул. Лісова, Українська з 8 год. до 17 год.
С. ДЗЮБА, директор Варвинського РЕМ                                                         

Вітаємо!
ІНСПЕКТОРА СЛІДЧОГО ІЗОЛЯТОРА 
ЗАСУДЖЕНО ЗА ЗБУТ НАРКОТИКІВ 

За матеріалами Служби безпеки України засуджено інспек-
тора слідчого ізолятора Чернігова за збут наркотиків засудже-
ним. Правоохоронці встановили, що інспектор відділу режиму 
і охорони СІЗО систематично збував наркотики та психотропні 
речовини ув’язненим. Гроші за «товар» зловмисник отримував 
від родичів наркозалежних затриманих готівкою та на банківську 
картку. Оперативники СБ України затримали ділка у липні 2018 
року під час чергової спроби занесення на територію виправної 
установи «передачі» з метадоном, амфетаміном, опієм ацети-
льованим та канабісом. Деснянський районний суд Чернігова 
визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого 
ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначив йому 
покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскаці-
єю майна. Вирок набув законної сили.
Пресгрупа управління СБ України в Чернігівській області

Куплю КОЗИ,  ВІВЦІ,  ТЕЛЯТА, СВИНОМАТ КИ  І ПРО-
БЛЕМНІ  СВИ НІ.  Тел. 0677862924.  Са ша.

Свого коханого чоловіка, дорого-
го тата і дідуся Володимира Васи
льовича ПРИШЕДЬКА з Варви щиро 
вітаємо з ювілейним днем народжен-
ня, який зустрічає 23 травня.

Бажаю тобі, дорогий мій, коханий, 
65

хай день цей щасливим і радісним стане. Хай ра-
дість наповнить життя і надалі. Не знай ні хвороб, 
ні жалю, ні печалі. Щоб здоров’я мав міцненьке, 
гарний був та дужий, щоб завжди були ми разом, 
проживали дружно, щоби радість була в серці, і 
грошей багато, щоб рідня і вірні друзі – всі збира-
лись в хату! Хай ладяться справи у тебе, татусю, 
тобою пишаюсь, за тебе молюсь, бажаю тобі до-
вгих, світлих років, хай лине удача із різних боків. 
Будь завжди здоровим, з негодой не знайся та ро-
ків до ста молодим залишайся.

Дружина, дочка, внук Тарасик.

Цьогорічний травень приніс ювілей-
ну дату дорогому куму – Володимиру 
Васильовичу ПРИШЕДЬКУ з Варви. 
23 травня він зустріне 65-річний ювілей. 
Щиро вітаємо Вас і бажаєм достатку, 
наснаги та сили, здоров’я міцного з роси і води. 
Щоб горе ніколи Вас не скосило, добро було по-
руч із Вами завжди. Щоб спокій і мир панували в 
родині і радість завжди дарувало життя, сторицею 
щастя всміхалось віднині, трояндами квітло Ваше 
майбуття. Здоров’я приносить хай кожна хвилина, 
від бід охоронить молитва свята, хай стелиться 
щастям життєва стежина на многії та благії май-
бутні літа.                Кума Іра і хрещениця Яна.
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Програма   телепередач

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКСПОЖИВСПІЛКА 
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
АУКЦІОННИХ ТОРГІВ З ПРОДАЖУ:

1. Лот. Нежитлова будівля (м'ясо-молочний 
павільйон), загальною площею 120,5 кв. м, в смт 
Варва, вул. Ломоносова, будинок 1-А. 

Площа земельної ділянки – 0,016 га (кадас-
тровий номер 7421155100:01:006:0941).

Стартова ціна продажу  170000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону  – 17000 грн., наступ-

ні кроки – 3000 грн.
2. Лот. Нежиле приміщення, кафе ”Вітерець” 

загальною площею 69,1 кв. м. в смт Варва, вул. 
Ломоносова, будинок 1-г.

Стартова ціна продажу  115000 грн., без ПДВ.
Перший крок аукціону  – 11500 грн., наступ-

ні кроки – 3500 грн.
Заявки на участь в аукціоні реєструються 

при умові сплати претендентом реєстраційного 
внеску у розмірі 170  грн. без ПДВ та гарантійно-
го внеску у розмірі 10% від стартової ціни лота 
без ПДВ та надання копій документів: для фізич-
них осіб - паспорта та ідентифікаційного номера; 
для юридичних осіб - витягу з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, довідки ЄДРПОУ, свідоцтва плат-
ника податку, Статуту, наказу про призначення 
керівника. 

Кінцевий термін реєстрації заявок   5.06.2019.
Торги відбудуться 11.06.2019 об 11 годині за 

адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, 
кімната 810.

Гарантійний та  реєстраційний внески вносять-
ся на рахунок Чернігівської Міськспоживспілки 
№26007051420159 в Чернігівське РУ ПАТ КБ 
"При ват банк", МФО 353586, ЄДРПОУ 40268466.

Довідки за адресою: м.Чернігів, проспект 
Перемоги, 139, кімната 811. Тел. 3-60-19.     

Протидія нелегальній міграції
Важлива робота міграційної служби та правоохоронців, 

спрямована на захист суспільства. Кожна країна світу дбає 
про дотримання законів як власними громадянами, так і іно-
земцями, які перебувають або проживають на її території. 

Під час спеціальних заходів відпрацьовуються місця ком-
пактного проживання та місця ризику незаконного працевлаш-
тування. Ринки, стихійна торгівля, овочеві бази, майданчики 
будівельних матеріалів та інші подібні об'єкти у першу чергу 
відпрацьовуються під час спільних з правоохоронцями захо-
дів з протидії нелегальній міграції, оскільки там подекуди ви-
користовується незаконна праця мігрантів.

Порушення міграційних правил не обов'язково призводить 
до видворення. У випадку, коли міграційна служба виявляє по-
рушника міграційного законодавства, така особа у першу чер-
гу притягається до адміністративної відповідальності. Якщо 
при цьому особа має правові підстави для подальшого пере-
бування в Україні - вона може оформити необхідні документи 
для продовження терміну тимчасового перебування чи про-
живання.

Відповідальність за порушення міграційних правил несе 
також і приймаюча сторона - роботодавець та власник житла.

Законодавство України визначає адміністративну відпо-
відальність для осіб, які сприяють незаконному проживанню 
та працевлаштуванню іноземців. Зокрема, стаття 204 КУпАП 
передбачає штраф 1700-3400 грн за незаконне використан-
ня праці іноземців та ОБГ, навчання, надання житла та інші 
дії, якщо вони сприяють ухиленню від дотримання міграцій-
них правил.

Стаття 205 КУпАП передбачає штраф у розмірі 340-680 грн 
за невжиття заходів для своєчасної реєстрації іноземців осо-
бами, які запросили таких іноземців в Україну і надали житло.

Окрім того, у разі порушення законодавства щодо допуску 
іноземців до праці без укладання трудового договору, робото-
давцям доведеться сплатити штраф у розмірі понад 125 тисяч 
грн. Штрафи передбачено також за провадження господар-
ської діяльності без державної реєстрації та несплату податків.   

 Прес-служба УДМС України в Чернігівській обл.

Щиро дякую 
хірургу В.О. Кащенку, анестезіологу 
М.Д. Оніщенку, медичній сестрі ане-
стезистці Я.І. Казаннік, операційній 
сестрі Л.П. Шокодько, операційній 
санітарці Л.В. Оніщенко, постовим 
сестрам та санітаркам Н.М. Кальній, 
Т.І. Капко, Т.І. Чеберді, Л.І. Пальосі, 
Л.В. Коломієць, В.С. Розводовській, 
Н.М. Коваль, Т.О. Бабаніній, пе-
рев’язуючим сестрі та санітарці І.М. 
Коробці та Н Гайдук, буфетницям 
О.М. Сушині та В.А. Манько за ви-
сокий професіоналізм, за невтомну 
працю, небайдужість до чужого бо-
лю, щирість і чуйність до пацієнтів, за 
терпіння та увагу до хворих, за вмін-
ня працювати з людьми.           
           В.М. ЧИСТИК, житель с. Леляки

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗДО «КАЗ-
КА» висловлює щирі співчуття директору 
садочка Лідії Іванівні Бобошко з приводу 
непоправної втрати – смерті чоловіка Вік-
тора. Кріпіться, а покійному – Царство Не-
бесне і земля пухом.

ПЕНСІОНЕРИ ВАРВИНСЬКОГО 
РАЙ ВІДДІЛУ ПОЛІЦІЇ глибоко сумують 
з приводу передчасної смерті колишньо-
го колеги Віктора Миколайовича 
БОБОШКА і висловлюють щирі співчут-
тя його дружині, донькам і всім рідним.

ШАНОВНІ ВАЛЕНТИНО МИХАЙ-
ЛІВНО, НІНО І БОРИСЕ З СІМ’ЯМИ. 

Вис ловлюємо щирі співчуття, суму-
ємо разом з вами та розділяємо гіркоту 
втрати дорогої для вас і нас людини – 
чоловіка, батька, дідуся і друга Григорія 
Васильовича ПУЦЯ. Хай наші співчуття 
полегшать ваш біль, а покійному земля 
буде лебединим пухом, добрій його душі  
- вічне Царство Боже.

Сім’я Пархоменків.

ШАНОВНІ ВАЛЕНТИНО МИХАЙ-
ЛІВНО, ПЕТРЕ ВАСИЛЬОВИЧУ І ВА-
ШІ РОДИНИ. Сумуємо разом з вами і 
розділяємо біль непоправної втрати з 
приводу передчасної смерті вашого чо-
ловіка, батька, дідуся і брата Григорія 
Васильовича ПУЦЯ. Нехай наші спів-
чуття полегшать ваші страджання, а по-
кійному - Царство Небесне.               

Ліда, кума і хрещениця Лєна.

ПОНЕДIЛОК, 27 травня ВIВТОРОК, 28 травня СЕРЕДА, 29 травня ЧЕТВЕР,  30 травня П'ЯТНИЦЯ, 31 травня СУБОТА, 1 червня НЕДIЛЯ, 2 червня

КАНАЛ 1+1
06.30 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 19.30 ТСН 
09.30 «Одруження наослiп» 
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.35 «Сiмейнi мелодрами» 
14.30 Т/с «Величне столiття» 
17.10 Т/с «Моє чуже життя»  
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с «За три днi 
до кохання»  
22.45 «Грошi 2019» 
00.05 Т/с «Школа»  
01.05 Х/ф «Я знову тебе 
кохаю»  

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 17.40 Новини 
07.10 «Ранок з Iнтером» 
09.20, 18.00, 19.00, 01.45 Ток-
шоу «Стосується кожного» 
11.15, 12.25 Х/ф «Серед 
шулiк» 
12.00 «Новини» 
13.40 Х/ф «Вождь Бiле Перо» 
15.50 «Чекай на мене. 
Україна» 
20.00, 03.50 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок» 
23.50 Х/ф «Синi як море очi»  

СТБ
12.00, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ваннi» 
12.55 Х/ф «Замерзла в 
маямi»  
15.00 Битва екстрасенсiв. 
Апокалiпсис  
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
19.00 Хата на тата  
22.45 Т/с «Наречений»  

ICTV
06.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi. Дайджест 
11.50, 13.20 Х/ф «Побачення 
наослiп» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10 Х/ф «Нацiональна 
безпека»  
16.25 Х/ф «Шпигунка»  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть»  
22.20 Свобода слова 
23.55 Х/ф «Привиди Марсу»  

НОВИЙ КАНАЛ
12.00 М/ф «Том i Джеррi: 
Гобiн Гуд i Миша Смiхотунка» 
13.00 Х/ф «13 воїн» 
15.00 Х/ф «Титаник» 
19.00 Ревiзор. Магазини 
21.00 Таємний агент 
22.10 Таємний агент. Постшоу 
00.00 Х/ф «Оселя зла: 
Вiдплата»  

ТРК «УКРАЇНА»
07.30, 12.45, 15.30, 04.45 
Агенти справедливостi  
09.00 Зiрковий шлях 
10.40, 03.40 Реальна мiстика 
15.00, 19.00, 23.00, 02.50 
Сьогоднi 
17.10 Т/с «Жiночий лiкар»  
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чорна кров»  
23.30, 02.00 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину»  

КАНАЛ 1+1
06.30 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 19.30 ТСН 
09.30 «Одруження наослiп» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.20 «Сiмейнi мелодрами» 
14.15 Т/с «Величне столiття» 
17.10 Т/с «Моє чуже життя»  
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с «За три днi 
до кохання»  
22.45, 23.45 Т/с «Школа»  

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 17.40 Новини 
07.10 «Ранок з Iнтером» 
10.10 Т/с «Там, де твiй дiм» 
12.00 «Новини» 
12.25 Х/ф «Текумзе» 
14.45 «Правила виживання» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.55 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок» 
23.50 Х/ф «Про Любов» 

СТБ
06.10, 11.20 МастерШеф. Дiти  
10.20, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ваннi» 
15.05 Битва екстрасенсiв  
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
19.00 Хата на тата  
22.45 Т/с «Наречений»  
00.55 Детектор неправди  

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.05 Антизомбi. Дайджест 
12.30, 13.20 Х/ф «Зоряний 
десант 2: Герой Федерацiї» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Х/ф «Зоряний 
десант 3: Мародер»  
17.00 Х/ф «Акула-робот»  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть»  
22.20 Т/с «Майор i магiя»  
00.20 Х/ф «Пекельний 
ендшпiль»  

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 07.45 Kids Time 
05.40 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
06.00 М/ф «Тролi» 
07.50 Т/с «Шлях чарiвника» 
11.20 Х/ф «13 воїн» 
13.20 Екси  
17.00, 19.00 Заробiтчани 
21.00 Х/ф «Великий Стен»  
23.10 Х/ф «Похмiлля у 
Вегасi»  

ТРК «УКРАЇНА»
06.30 Ранок з Україною 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
10.40, 03.05 Реальна мiстика 
12.45, 04.45 Агенти справед-
ливостi  
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»  
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чорна кров»  
23.20 Без панiки 
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину»  

КАНАЛ 1+1
06.30 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 19.30 ТСН 
09.30 «Одруження наослiп» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.25 «Сiмейнi мелодрами» 
14.25 Т/с «Величне столiття» 
17.10 Т/с «Моє чуже життя»  
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.45, 21.45 Т/с «За три днi 
до кохання»  
22.45, 23.45 Т/с «Школа»  

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 17.40 Новини 
07.10 «Ранок з Iнтером» 
10.10 Т/с «Там, де твiй дiм» 
12.00 «Новини» 
12.25 Х/ф «Скарб Срiбного 
озера» 
14.45 «Правила виживання» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 01.45 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.55 «Подробицi» 
21.00 «Речдок» 
23.50 Х/ф «Влiтку я надаю 
перевагу весiллю»  

СТБ
06.50, 11.50 МастерШеф. Дiти  
10.50, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ваннi» 
15.25 Битва екстрасенсiв  
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
19.00 Хата на тата  
22.45 Т/с «Наречений»  
00.55 Детектор неправди  

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
12.00, 13.20 Х/ф «Акула-робот»  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.20 Х/ф «Морган»  
16.30 Х/ф «Секретнi матерiа-
ли»  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.15 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть»  
22.20 Т/с «Майор i магiя»  
00.20 Х/ф «Фортеця 2: Повер-
нення»  
01.55 Т/с «Прокурори»  

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
07.20 Т/с «Шлях чарiвника» 
10.50 Х/ф «Великий Стен»  
13.00 Любов на виживання  
17.00 Хто зверху?  
21.00 Х/ф «Цiпонька»  
23.00 Х/ф «Похмiлля 2: З 
Вегаса до Бангкоку»  

ТРК «УКРАЇНА»
06.30 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
10.40, 03.05 Реальна мiстика 
12.45, 04.45 Агенти справед-
ливостi  
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»  
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чорна кров»  
23.20 Гучна справа 
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Мiсце 
злочину»  

КАНАЛ 1+1
06.30 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 19.30 ТСН 
09.30 «Одруження наослiп» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.30 «Сiмейнi мелодрами» 
14.30 Т/с «Величне столiття» 
17.10 Т/с «Моє чуже життя»  
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.35 «Чистоnews 2019» 
20.45, 21.45 Т/с «За три днi 
до кохання»  
22.30 «Право на владу 2019» 
00.50 Х/ф «Дiм дивних дiтей 
мiс Перегрiн» 

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 17.40 Новини 
07.10 «Ранок з Iнтером» 
10.10 Т/с «Там, де твiй дiм» 
12.00 «Новини» 
12.25 Х/ф «Бiлi вовки» 
14.45 «Правила виживання» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 03.55 «Подробицi» 
21.00 «Речдок. Особливий 
випадок» 
23.50 Х/ф «Дiдька лисого»  

СТБ
06.15, 11.20 МастерШеф. Дiти  
10.20, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ваннi» 
14.50 Битва екстрасенсiв  
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
19.00 Хата на тата  
22.45 Т/с «Наречений»  

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.50, 13.20 Х/ф «Виходу 
немає»  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.15, 16.20 Х/ф «Секретнi 
матерiали»  
17.05 Х/ф «Iнкарнацiя»  
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть»  
22.20 Х/ф «Морган»  

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 07.35 Kids Time 
05.50 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
07.40 Т/с «Шлях чарiвника» 
11.10 Х/ф «Цiпонька»  
13.10 Хто проти блондинок  
17.00 Хто зверху?  
21.00 Х/ф «Бiлi цiпоньки»  
23.10 Х/ф «Похмiлля 3»  
00.50 Х/ф «Iз пiтьми»  
02.50 Служба розшуку дiтей 

ТРК «УКРАЇНА»
06.30 Ранок з Україною 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
09.30 Зiрковий шлях 
10.40, 02.15 Реальна мiстика 
12.45, 05.30 Агенти справед-
ливостi  
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»  
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чорна кров»  
23.20 Контролер 
00.00 Т/с «CSI. Мiсце зло-
чину»  

КАНАЛ 1+1
06.30 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 19.30 ТСН 
09.30 «Одруження наослiп» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку» 
13.30 «Сiмейнi мелодрами» 
14.30 Т/с «Величне столiття» 
17.10 Т/с «Моє чуже життя»  
19.20 «Секретнi матерiали» 
20.25 «Чистоnews 2019» 
20.35, 22.30 «Лiга смiху» 
00.35 «Київ Вечiрнiй» 

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10 «Ранок з Iнтером» 
10.10 Т/с «Там, де твiй дiм» 
12.25 Х/ф «Слiд Сокола» 
14.45 «Правила виживання» 
15.50, 16.45, 23.50 «Речдок» 
18.00, 01.35 Ток-шоу «Сто-
сується кожного» 
20.00 «Подробицi тижня» 

СТБ
07.00 Т/с «Коли мi вдома» 
10.55 Холостяк  
13.25 Х/ф «Нерви на межi» 
15.35 Х/ф «Iсторiя Попелюш-
ки 3» 
17.30, 22.00 Вiкна-Новини 
18.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
20.00, 22.50 Холостяк. Як 
вийти замiж  
23.15 Х/ф «Принцеса спецiй» 

ICTV
05.35 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Антизомбi 
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу 
«На трьох»  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.35, 16.20 Х/ф «Побачення 
наослiп» 
16.55 Х/ф «Мишаче полю-
вання» 
18.45 Факти. Вечiр 
20.10, 21.35 Дизель шоу  
01.20 Х/ф «Великий куш»  
03.00 Т/с «Прокурори»  

НОВИЙ КАНАЛ
03.00, 02.05 Зона ночi 
04.20 Абзац 
06.00, 07.15 Kids Time 
06.05 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
07.20 Т/с «Геркулес» 
10.50 М/ф «Геркулес» 
12.50 Х/ф «Пiнгвiни мiстера 
Поппера» 
14.40 Х/ф «Мiй хлопець з 
зоопарку» 
16.40 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт»  
19.00 Х/ф «Вiдпадний препод 
1-3»  

ТРК «УКРАЇНА»
06.00, 09.30 Зiрковий шлях 
06.30 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00, 03.30 Сьогоднi 
10.45 Т/с «Без коливань» 
14.45, 15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»  
19.50 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
22.00, 00.00, 02.15 Т/с «Всу-
переч долi»  
23.20 Слiдами 
01.45 Телемагазин 

КАНАЛ 1+1
06.00, 23.30, 00.30 «Свiтське 
життя. 2019» 
06.50 «Грошi 2019» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.00, 15.55 «Свiт 
навиворiт - 2: Iндiя» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка. Дiти» 
19.30 ТСН 
20.15 «Чистоnews 2019» 
20.25 «Українськi сенсацiї» 
21.40 «Вечiрнiй квартал» 
01.30 «Лiга смiху 2019» 
03.00 «Київ Вечiрнiй» 

ІНТЕР
07.00 «Слово Предстоятеля» 
07.10 «Чекай на мене. Україна» 
09.00 «Шiсть соток» 
10.00 «Готуємо разом» 
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нений» 
12.30 Х/ф «Пригоди Елек-
тронiка» 
16.30 Х/ф «Невловимi 
месники» 
18.10 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан»  
20.00, 02.40 «Подробицi» 
20.30 Т/с «Побачити океан»  
00.20 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя» 

СТБ
06.45 Т/с «Наречений»  
15.05 Т/с «Джованнi» 
19.00 МастерШеф. Професiо-
нали  
22.55 Хата на тата  

ICTV
05.15 Факти 
05.40 Бiльше нiж правда 
07.20 Я зняв! 
09.05 Дизель шоу  
11.45 Особливостi нацiональ-
ної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Турист»  
14.55 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть»  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф «Еквiлiбрiум»  
21.05 Х/ф «Я легенда»  
22.55 Х/ф «Виходу немає»  

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
05.10 М/с «Лунтик» 
06.15, 07.35 Kids Time 
06.20 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
07.40 Ревiзор. Магазини 
09.30 Таємний агент 
10.50 Таємний агент. Постшоу 
12.40 Заробiтчани 
14.30 Хто зверху  
16.30 М/ф «Атлантида: Загу-
блена iмперiя» 
18.40 Х/ф «Сiм сестер»  
21.00 Х/ф «Оселя зла: 
Фiнальна битва»  
23.00 Х/ф «Оселя зла: 
Вiдплата»  
00.50 Х/ф «Орел Дев’ятого 
легiону»  

ТРК «УКРАЇНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 05.30 Зiрковий шлях 
08.30, 15.20 Т/с «Чорна кров»  
17.10, 20.00 Т/с «Потрiбен 
чоловiк»  
22.20, 02.10 Т/с «Цвiт черем-
шини» 
01.40 Телемагазин 
02.30 Т/с «CSI. Мiсце зло-
чину»  

КАНАЛ 1+1
06.00 ТСН 
06.35 Мультфiльм 
06.45 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 «Лото-забава» 
09.45, 10.05, 11.10, 12.10, 
02.40 «Свiт навиворiт - 2» 
13.15 Х/ф «Я, знову я та Iрен»  
15.40 Х/ф «Телефонна 
будка»  
17.05 Х/ф «Облога»  
19.30, 05.00 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос. Дiти 5» 
23.05 Х/ф «Готель Гранд 
Будапешт»  
01.00 «Лiга смiху» 

ІНТЕР
06.35 Х/ф «У моїй смертi 
прошу винити Клаву К.» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i Решка 
14.00 Т/с «Побачити океан»  
17.50 Х/ф «Агата Кристi. 
Скорчений будиночок»  
20.00 «Подробицi» 
20.30 «Правила виживання. 
Спецвипуск» 
22.00 Концерт «Наташа Коро-
льова. 25 рокiв на сценi» 
23.20 Х/ф «Тато напрокат»  

СТБ
05.45 Холостяк  
08.10, 09.55 Хата на тата  
09.00 Страва честi  
15.00 МастерШеф. Професiо-
нали  
19.00 Слiдство ведуть екстра-
сенси  
21.00 Один за всiх  
22.15 Я соромлюсь свого тiла  

ICTV
05.35 Антизомбi 
07.15 Т/с «Вiддiл 44»  
10.55, 13.00 Т/с «Перевiрка 
на мiцнiсть»  
12.45 Факти. День 
15.00 Х/ф «Я легенда»  
16.45 Х/ф «Еквiлiбрiум»  
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.35 Х/ф «Васабi» 
22.20 Х/ф «Коматозники»  
00.30 Х/ф «Пекельний 
ендшпiль»  

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Стендап шоу 
07.00, 08.45 Kids Time 
07.05 М/с «Дракони. Перего-
ни безстрашних» 
08.50 М/ф «Атлантида: Загу-
блена iмперiя» 
10.50 М/ф «Геркулес» 
12.40 Х/ф «Мiй хлопець з 
зоопарку» 
14.40 Х/ф «Оселя зла: 
Фiнальна битва»  
16.40 Х/ф «Хвиля»  
18.50 Х/ф «Землетрус»  
21.00 Х/ф «Армагеддон»  
00.10 Х/ф «За подих вiд тебе»  

ТРК «УКРАЇНА»
06.30 Сьогоднi 
07.30 Зiрковий шлях 
08.50 Т/с «Потрiбен чоловiк»  
13.00 Т/с «Всупереч долi»  
17.00, 21.00 Т/с «Дружина з 
того свiту»  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
20.00 Головна тема 
23.00, 02.15 Т/с «Цвiт черем-
шини» 



ПРОФКОМ І РАДА ВЕТЕРАНІВ ГНІДИНЦІВСЬКОГО 
ГПЗ глибоко сумують з приводу смерті пенсіонера підприєм-
ства Григорія Даниловича ТАРАНА і висловлюють глибокі 
співчуття рідним і близьким покійного.

ПРОФКОМ І РАДА ВЕТЕРАНІВ ГНІДИНЦІВСЬКОГО 
ГПЗ глибоко сумують з приводу смерті пенсіонера підприєм-
ства Анатолія Павловича МИХАЙЛІЧЕНКА і висловлюють 
глибокі співчуття рідним і близьким покійного.
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Вічна пам`ять  O КУПЛЮ АВТОМОБІЛЬ, МОТОЦИКЛ, ТРАК  ТОР, ПРИЧІП І ІН-

ШУ ТЕХНІКУ в будь-якому техстані з документами і без, відхо ди 
металу, авторозбірка: ВАЗ, ГАЗ, Москвич. Тел.: 0971059044, 095
9350335. 

 O Продаються ПОРОСЯТА породи «велика біла + ландрас» (бе-
кон). Тел. 0669508128.

 O КУПЛЮ ВАШЕ АВТО! До рого і швидко! Тел.: 0664286532, 
0631892351. 

 O Продам газовий КОТЕЛ КС-2, СІНО в тюках. Куплю 8-хвильо-
вий ШИФЕР. Тел. 0953957892.

 O Продається ДВОРИЩЕ  у Варві. Тел. 0994083453.
 O Куплю ТЕЛЯТ, БИЧКІВ, КІЗ, ЦАПІВ, КОРІВ, КОНЕЙ, ДОРІЗ. 

Тел.: 0663489766, 0938043007.
 O КУПЛЮ КОРІВОК. До ро го. Тел.: 0975702124, 0635881411.
 O М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ ВРХ, КОНІ від населення та гос  -

по дарств, лежачі та проблемні. Ціло до бово. Тел.: 0938006666, 098
8006666.

 O Продається терміново, недорого ДВОРИЩЕ в с. Озеряни з усіма 
надвірними будівлями (в центрі села біля ставка). В будинку 4 кімна-
ти, є вода, каналізація, бойлер, санвузол. Город 0,25 га, великий сад, 
земля приватизована. Тел. 0673773509. Володимир Іванович.

 O Постійно закуповуємо БИ КІВ, КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, КО НЕЙ, ЛОШАТ. 
Самовивіз живою вагою ДОРОГО. Тел. 0661570757, 0973397
609. Максим.

 O Постійно закуповуємо ВРХ (корів, биків, коней). Живою вагою! 
Дорого! Тел.: 0661394639. 0982356171. Олександр.

 O Продам приватизовану ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 0,12 га за адре-
сою: смт Варва, вул. Аеродромна, 34. Підведена вода, світло і газ під 
двором, збудований погріб 3х6. Тел. 0668106836, 0685629502.

 O Куплю ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ (пай) 2 га, а також ЗЕМЕЛЬНУ 
ДІЛЯНКУ під забудову поруч з трасою у Варві. Тел. 0952003076.

 O ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ, КІЗ. Цілодобово. 
Тел.: 0679851187, 0994902956.

 O Продається 1-кімнатна КВАРТИРА у Варві. по вул. Шевченка, 
2-й поверх. Тел. 0666285025.

 O Продам АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-21013, 1986 р.в., ГБО, нова гума. 
Ціна договірна. Тел. 0505510258.

 O Продається ДВОРИЩЕ в с. Гнідинці по вул. Незалежності, 59 
в центрі села з усіма зручностями, земельна ділянка 0,50 га. Тел. 
0685240865.

 O Продається ДВОРИЩЕ у Варві з усіма зручностями, земель-
на ділянка приватизована, а також продається ДІЛЯНКА 0,12 га 
по вул. Аеродромній приватизована, поруч газ, вода, світло. Тел. 
0957178589.

 O Продається ЧЕРВОНА ЦЕГЛА б/в, БІЙ ЦЕГЛИ, ПІЧНЕ ОБ-
ЛАДНАННЯ, ДРОВА РУБАНІ. Куплю СТАРІ БУДІВЛІ під розбір. 
Тел. 0957176032.

 O Закупаем дорого! КОРОВ, БЫКОВ, ЛОШАДЕЙ, а также вы-
нужденный дорез. Тел.: 0667863516; 0672733976 Валентин 
Петрович (Харьков).

 O Продається 1-кімнатна КВАРТИРА в м-ні "Нафтовик". Тел. 066
4641622.

 O ПРОДАМ З ДОСТАВКОЮ пісок, щебінь, гранвідсів, цеглу, дро-
ва пиляні, рубані. Тел. 0660209793.

 O КУПЛЮ дорого нові хромові, кирзові, фетрові, ялові ЧОБОТИ 
(СРСР), а також РОГИ лося, оленя, СОРОЧКИ, КРАЙКИ і ін. ста-
ровинні речі. Тел. :0509826127, 0664859053.

 O Продається 3-кімнатна КВАРТИРА в центрі Варви. Є сарай, по-
гріб. Тел. 0959349767.

 O Продається КОРОВА. Тел.: 0972344271, 0951047003.
 O Продам КОРМОВІ БУРЯКИ. Тел. 0667306719.
 O Втрачений Державний акт на право власності на земельну ді-

лянку серії ЯГ №822349 на ім’я Сергія Михайловича Даниленка 
вважати недійсним.

 O Втрачене тимчасове посвідчення (замість військового квитка) на 
ім’я Назарко Олександра Івановича вважати недійсним.

 O Продається дійна КОЗА в селі Гнідинці. Звертатися за тел. 066
7044161.

 O Продається КОРОВА. Тел. 0995336472.
 O Продаються ПОРОСЯТА віком 1,5 міс. Тел. 0502038441.
 O Продається новий БУДИНОК у Варві з усіма присадибними бу-

дівлями (сарай, гараж, погріб, літня кухня двокімнатна – придат-
на для проживання). Плодовий сад, 0,12 га городу, 3-фазне елек-
троживлення, вода, огороджено з усіх сторін. Тел.: 0667714898, 
0980890772.

 O Продається КІЗКА віком 15 місяців Тоггенбурської породи, кіт-
на, спарована цапком породи Ламанча, а також ЦАПОК породи 
Ламанча віком 12 місяців. Звертатися за тел. 0666784261.

 O Продається БУДИНОК у Варві по вул. 40-років Перемоги, 4. Ціна 
договірна, а також МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА «Атлант» на 240 л. 
Тел. 0993562069.

 O Загублений військовий квиток серії НУ №8484119 на ім’я Половка 
Олександра Дмитровича вважати недійсним.

 O Продаються СТІЛ письмовий, комп’ютерний, КОМОД та ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Днєпр» б/в, а також МЕТАЛЕВА БОЧКА на 200 л. Тел. 
0996323001.

 O Продам СКУТЕР «Хонда-Діо» з реєстрацією, в ідеальному ста-
ні. Тел. 0953582054.

 O Продається ГАРАЖ З ПОГРЕБОМ І САРАЄМ в р-ні яру за мас-
лозаводом. Тел. 0991539591.

 O МАГАЗИН «ЄВРОСВІТ», що знаходився в приміщенні 
«Приватбанку», змінив свою адресу - нині розміщується  на терито-
рії автостанції в магазині "Гефест" і оновив свій товар. У наявності 
плазмові телевізори 19, 22, 28, 32, 42, 43, 53 дюймів, невеликі теле-
візори 24, 26,28 дюймів на кухню чи в прихожу, монітори та систем-
ні блоки, а також пральні машини верхнього завантаження, профе-
сійні перфоратори "Енхель","ТІР" та інші, обігрівачі та каміни, елек-
троплити врізні, великі холодильники з морозильними камерами на 
3,4 та 6 ящиків, витяжки (нові) «Занкер» та інші, миючі та пральні за-
соби, жіночі куртки та халати, автогума б/в. Товар надається під ви-
плату. Тел. 0661449565.

 O В с. Гнідинці продається ДВОРИЩЕ з усіма зручностями, зе-
мельна ділянка 0,30 га, є сінокіс донизу. Тел. 0995318950.

 O Терміново продається ДВОРИЩЕ по вул. 900-річчя Варви, 54. 
Тел. 0954954405.

 O Продається ДВОРИЩЕ з усіма зручностями, трактор з причіпом 
і картоплекопалка. Тел.: 0665518914, 0995661726.

 O В смт Варва продається АВТОМОБІЛЬ ВАЗ-2101 в хорошому 
стані на ходу. Ціна договірна. Тел.: 0633778086, 0999593203.

 O ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ. Чоловіки, жінки для ро-
боти на вахті. Київ. Житлом забезпечуємо. Тел.: 0504100119, 
0972558885.

 O Продам ПОРОСЯТ венгерської мангалиці, а також ОВЕЦЬ та 
ЯГНЯТ живою вагою та м’ясом. Тел. 0661147902.

 O Продаються дві КОРОВИ. Тел. 0666515993.
 O Куплю дорого КОРІВОК ТА МОЛОДНЯК. Цілодобово. Тел.: 063

6009995, 0989920370.

БІЙНЯ ЗАКУПОВУЄ
ВРХ, коні проблемні, лежачі 

(доріз).ЦІЛОДОБОВО.
Тел. 0677691552.

ПРОФКОМ ГНІДИНЦІВСЬКОГО ГПЗ глибоко сумує з при-
воду передчасної смерті працівника заводу Віктора Петровича 
ПРИЛІПКА і висловлює співчуття рідним і близьким покійного.

28 травня мине рік смутку і печалі, як немає поряд з нами на-
шої дорогої дружини, мами, бабусі Любові Андріївни БАХМАЧ 
з Варви.

Як боляче без тебе, рідна, жити,
Душа ридає, тужить і болить.
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, мов струмок біжить.
Ми пам'ятаємо твої слова, усмішку,
І радощі, й тривоги кожен раз,
І до могили топчемо доріжку,
Минуле ж не повернеться до нас.
Прости за те, що не зуміли
Тебе від смерті вберегти.
Прости за те, що ми осиротіли,
Прости, за все ти нас, за все прости.
Спи спокійно, рідненька, нехай наші сльози не тривожать тво-

го сну. Хай відпочиває твоє добре серце, хай земля тобі буде пу-
хом, Царство Небесне.                                Чоловік, діти і онуки.

26 травня мине 18 років світлої пам’я-
ті нашого дорогого чоловіка, батька, дідуся і 
прадідуся Миколи Васильовича ХОЛОДА з 
Озерян.

Любий і дорогий наш! Тяжко згадувати і ні-
коли не забудемо той страшний день, коли ти 
пішов від нас навіки, а ми не змогли тебе вря-
тувати. Час минає, та не полишає нас душев-
ний біль і невимовний жаль за тобою. Нам так 
погано без тебе, так хочеться поділитися з то-
бою і радістю, і горем, пригорнутися до тебе і 

розповісти, як нам тебе не вистачає. Наша душевна рана не за-
живе ніколи. Серця наші плачуть від болю. Чому так рано пішов 
туди, звідки не повертаються?

Ми тебе дуже любимо, пам'ятаємо. Ніколи не заросте стежи-
на до твоєї могили. Нехай земля тобі буде пухом, а душі — віч-
ний спокій і Царство Небесне. Пом'яніть усі добрим словом, хто 
знав і поважав нашого дорогого Миколу Васильовича.

Сумуючі рідні.

16 травня минуло 9 днів, як перестало битися сер-
це дорогої для нас людини - Григорія Григоровича 
ЄВТУШЕНКА з Варви.

Багато років відшумить ще, багато вод прийде і ві-
дійде, та лише ти не зайдеш в рідну хату, з тобою не 
зустрінемось ніде. Та світла пам'ять буде жити з нами, 
тебе ми пам'ятатимем завжди. Нехай твій спокій не три-
вожать весни з солов'ями і над твоїм покоєм завжди цвітуть са-
ди. Біль серце стискає, плаче гірко душа, більшого горя немає, як 
втрата твого життя. Спи спокійно, наш рідненький. Вічна пам'ять і 
Царство Небесне.                                           Брат з сім’єю.

26 травня мине 9 скорботних днів, як тяж-
ка хвороба забрала від нас дорогу людину 
Григорія Васильовича ПУЦЯ з Варви.

Минають дні скорботи і печалі, як тебе не-
має поряд з нами. Ти пішов від нас навіки, а ми 
не змогли врятувати тебе. У наших серцях біль 
і смуток непоправної втрати. Ти  був для нас по-
мічником, порадником і ніколи ні в чому не від-
мовляв. Ми не можемо змиритись, що не повер-
нути все те хороше і добре. Скільки б не мину-

26 травня мине 9 болючих днів, як тяжка 
хвороба передчасно вирвала з життя нашого 
дорогого чоловіка, турботливого батька і дідуся 
Григорія Васильовича ПУЦЯ з Варви.

Біль втрати не змити сльозами і скорботі не-
має кінця. Рідний наш, ти з нами завжди у наших 
спогадах, наших серцях. Не знайти у світі слів, 
щоб описати наше горе, не знайти у світі сили, 
щоб тебе підняти, не вмістити наших сліз навіть 
у морі. Яка жорстока доля, що тебе у нас відня-
ла! Біль серце стискає, гірко плаче душа. Важчого горя немає, 
ніж втрата твого життя.

Нехай свята земля береже твій спокій і сон, а Господь дарує 
Царство Небесне і вічну пам’ять.

Щиро дякуємо
за моральну та матеріальну підтримку рідним, сусідам, кумам, 
друзям, знайомим, однокласникам та всім небайдужим і добрим 
людям, які розділили з нами біль втрати, провели в останню путь 
дорогу нам людину. Хай обминають вас горе і невдачі, нехай всю-
ди Бог береже вас та ваші родини від біди.

Дружина, дочка і син з сім’ями.

ло часу, ти завжди будеш поряд з нами.
Пам’ять про тебе не згасне в наших серцях, ми завжди тебе 

пам'ятаємо і сумуємо. Хай земля тобі буде пухом, а душі, щедрій 
і щирій, - вічне Царство на Небесах.

Брат з сім’єю, куми і друзі.

22 травня минуло 9 днів, як помер наш доро-
гий чоловік, тато, дідусь Григорій Данилович 
ТАРАН з Варви.

Одна лиш мить — все обірвалось, одна 
лиш мить — тебе нестало. А серцю так хоті-
лось жити, а ми не в силах щось змінити. Ти 
так багато планував зробити, але підступна 
смерть забрала тебе від нас. Не висловити всю 
глибину горя і смутку, які живуть і будуть жи-
ти у наших серцях. На серці не заживає рана. 
Ми будем тебе пам'ятати до кінця свого життя. 
Не вистачає твоєї усмішки, поради, допомоги, простого добро-
го слова... Ти завжди з нами. В нашій пам'яті ти живий. Царство 
Небесне і вічний спокій тобі, рідненький. 

Подяка 
рідним, сусідам, однокласникам, друзям, кумам, адміністрації та 
профкому ГПЗ, працівникам компресорного цеху і всім небай-
дужим людям, які розділили з нами біль непоправної втрати. 
Підтримали морально і матеріально. Дякуємо вам. Нехай біди і 
горе обминають вас і ваші сім’ї, бажаємо здоров’я і благополуччя.

Дружина, діти, внуки.

22 травня минуло 40 днів, як безжаль-
на смерть забрала нашого дорогого чолові-
ка, батька, дідуся і прадідуся Олександра 
Михайловича ВОЛОХА.

Рідненький наш, як швидко плине час, 
вже сорок днів, як ти пішов від нас. Як же бо-
ляче без тебе нам. Осиротіла наша хата й 
двір і ми не можем з цим змиритись. Не мож-
на змиритись, не можна повірити, що це вже 
навіки, що це назавжди. Порожньо без тебе 
в домі, порожньо в серці, і скільки не клич те-

бе немає. Тебе ми не побачимо ніколи. Хай будуть янголи з то-
бою і Матір Божа пресвята, тебе ніколи не забудем, назавжди в 
наших ти серцях. Нехай буде пухом тобі земля і Царство Небесне.

Вічно сумуючі дружина, син, невістка, онуки і правнучка.

29 травня мине півроку, як нестало з на-
ми Сергія Вікторовича ЮРЧЕНКА з Варви.

Як важко ми без тебе півроку прожили, не 
вистачало нам твого тепла. Твій новий дім ми 
квітами встелили, й стежина до нього не за-
роста. Прийдем і вклонимось до тебе, кричим 
і просимо: «Вставай»! Благаєм Бога, землю, 
небо: віддай рідненького, віддай! Та всі мов-
чать, не віддають, не кажуть, як без тебе жи-
ти. Даремно кажуть, що час душу лічить і стих-

нуть горе й біль в наших серцях, ніхто тебе нам не замінить, на-
вік ти з нами, в наших молитвах. Зігрієм душу ми твою свічками, 
попросим Бога вічне Царство в Небесах, навіки вічнії, ріднень-
кий, з нами в наших душах, думках, серцях. Нехай земля тобі бу-
де лебединим пухом, а душі – Царство Небесне.

Дружина, сини Сергій з сім’єю, 
Дмитро та Ігор, внука Вероніка.

З глибоким сумом і печаллю згадуємо нашо-
го дорогого Сергія Вікторовича ЮРЧЕНКА, з 
дня смерті якого 29 травня мине сумних півроку.

Ты ушёл внезапно и рано, обжигая болью 
нам сердца. Ты был счастьем, стал ты вечной 
раной, горем без начала и конца. Мгновенно 
смерть тебя у нас забрала, и с нами ты про-
ститься не успел, не утихает боль, не зажива-
ет рана и пустота и в сердце, и в душе. Тебя 
уж нет, а мы не верим, любить и помнить бу-
дем мы всегда, и не утихнет боль от той потери, и сердце не за-
будет никогда. Ты в памяти останешься навечно - твоя улыбка, 
смех, твои глаза, как жаль, что жизнь твоя была так скоротечна 
и в память о тебе течёт слеза.

Нехай земля тобі буде лебединим пухом, а душі твоїй - віч-
ний спокій.                                          Брат Олександр з сім’єю.

29 травня мине півроку, як відійшов у віч-
ність наш дорогий син, брат, дядьо Сергій 
Вікторович ЮРЧЕНКО з Варви.

Горбок землі мовчить, як все довкола, і 
огортає душу тихий жаль, що не побачимо ні-
коли ні твою радість, ні твою печаль. Нема те-
бе, хоч скільки хочеш клич, сама печаль пови-
сла над землею, у світі серед безлічі облич вже 
не зустріти посмішки твоєї. Не заросте ніколи та 
стежина, що провела в останню путь, похилить-

27 травня, як і кожен день, згадуємо нашого рідного тата і ді-
дуся Михайла Івановича ЯЛОМЕНКА з Варви.

Наш рідненький, ти для нас завжди був центром Всесвіту, 
нашим дороговказом, життєвим стержнем. 
Татусю, ми гордимося тобою. Ти любив жит-
тя, свою сім’ю, людей. В своєму житті ти при-
носив добро і радість. Тебе поважали твої уч-
ні, друзі, колеги.

Моя стіна, опора у житті,
Мій батько – найцінніший і найкращий,
Твої поради збережу навіки в душі,
Розмови щирі і відверті наші.
Спасибі, рідний, за очей твоїх тепло,
Що житиме у серці назавжди,
За віру і надію, і любов,
Що зігрівають мою душу крізь роки.
Ти завжди з нами.                              Дочка, внучка, рідні.

22 травня минуло 40 днів, як назавжди за-
лишила цей світ наша дорога мама, бабуся і 
прабабуся Уляна Феофанівна ЖЕЖЕЛА з 
Богданів.

Матусю рідненька, дорога бабусе, праба-
бусе, тихо згасла свічка і життя догоріло, піш-
ли від нас Ви в синю даль, залишивши нам сму-
ток і печаль. Душа спочила, відійшли турботи, 
покинув біль, нема куди спішить, нема роботи, 
а Ви без неї не могли і миті жить. Були Ви гар-
ні, енергійні, привітні, щирі, дорогі. Минуло все, 
полинуло у вічність. Спіть спокійно, наша дорогенька, нехай пе-
чаль і наші сльози не тривожать Ваш сон. Нехай земля буде ле-
бединим пухом і вічне Царство в Небесах.

 Дочка Ніна, внуки Оксана і Таня з сім'ями.
22 травня – півроку світлої пам’яті доро-

гого чоловіка, батька, дідуся, прадідуся Івана 
Івановича ТАРАНА з Антонівки.

Закінчилось земне життя і навіки спочи-
ли твої натруджені руки. Сумно і гірко усві-
домлювати, що ти вже ніколи не пройдеш, не 
зайдеш до своєї оселі, не станеш на порозі, 
бо в вічній і безмежній ти дорозі. Ніколи не по-
чуємо твого голосу, мудрих порад і підтрим-
ки. Дякуємо тобі за все добро, яке ти робив 
для нас. Скільки б не минуло часу, ти завж-
ди будеш поряд з нами. Ніколи не заросте 

стежина до твоєї могили. Спи спокійно, наш дорогенький, нехай 
земля буде пухом, а душі - вічне Царство в Небесах. Пам'ятаємо, 
любимо, сумуємо.                   Дружина, діти, внуки, правнуки.

 O В с. Оста-
пі в  ка продає-
ть   ся КОРОВА 
віком 6 р. Тел. 
0957800001.

25 травня – 40 сумних днів, як немає по-
ряд з нами нашого дорогого чоловіка, бать-
ка, дідуся і прадідуся Анатолія Олексійовича 
СКОРОМЦЯ з Варви.

Тихо згасла свічка і життя догоріло. Твоя ду-
ша в небеса відлетіла. Пішов від нас ти в синю 
даль, залишивши земні радощі і печалі. Сумно 
жити, розуміючи, що ніколи не почуємо твого го-
лосу, що не будеш зустрічать і проводжать сво-
їх дітей, онуків, правнуків.

Прийдуть діти сумні на могилу і онуків ту-
ди приведуть, не побачить їх дідусь, не стріне, бо здолав він ос-
танній свій путь. Хай над твоєю могилкою світить сонце, жалібно 
співають пташки, а на квіточках буде роса – то пам’ять про тебе. 
Спи спокійно, наш дорогий. Лебединим пухом хай буде тобі зем-
ля, а душі – вічний спокій і Царство Небесне. Пам’ятаємо, лю-
бимо, сумуємо.                        Дружина, діти, внуки, правнуки.

ся зажурена калина і добрим словом люди пом'януть.
Плачемо, сумуємо і схиляємо голови над могилою. Спи спо-

кійно. Нехай твою могилку зігріває сонечко, земля буде пухом, 
душі - Царство Небесне і вічна пам'ять.

Мама, брат Юрій з сім’єю.
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В і т а є м о !

60

КОЛЕКТИВ ТА ВЕТЕРАНИ РЕДАКЦІЇ «СЛОВО 
ВАРВИНЩИНИ» від усього серця поздоровляють з 
днем народження, який святкуватиме 25 травня, коли-
шню працівницю Надію Юхимівну ВАКУЛЮК.

Щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі, хай 
б'ється джерелом життя бурливе! Хай буде рівним Ваш життєвий 
шлях - дорідним, щедрим, наче хлібна нива, прекрасним, як ме-
лодія в піснях. Хай в роботі все вдається, хай удача Вам посміх-
неться, снаги трудової без ліку, пошани й добра від людей. Від 
Бога - здоров'я міцного, а більше й не треба нічого. Хай Господь 
Вас оберігає і в усьому допомагає.

ПРОФКОМ І РАДА ВЕТЕРАНІВ ГНІДИН ЦІВ СЬКО
ГО ГПЗ сердечно вітають Наталію Іванівну ЛЕГКОБИТ 
з 60-річним ювілеєм, який святкувала 21 травня.

Допоки сонце світить з висоти, щебечуть птахи, 
зацвітають квіти, ми Вам життям бажаєм твердо йти 

і дням грядущим від душі радіти! Хай щастя і здоров'я супрово-
дять Вас, людська повага й шана не минають, а Вашу мрію й пра-
цю повсякчас лиш успіхи і визнання вінчають!

23 травня 70-річний ювілей зустрічає Олександр 
Іванович КАНЮКА. ПРОФКОМ І РАДА ВЕТЕРАНІВ 
ГНІДИНЦІВСЬКОГО ГПЗ щиросердечно вітають юві-
ляра і зичать довгих років життя і міцного здоров’я.

У цей святковий день побажаємо: неба світлого над 
головою, щоб джерела били чистою водою, щоб квітучий 
бузок у вікна бився, а зелений спориш під ноги стелився. Хай все 
це до купи зіллється, бо все це людським щастям зветься. А ще 
Вам здоров'я міцного, бо без нього немилі ніякі діла. В здоров'ї - 
багатство, і радість, і сила і кращого щастя нема.

Шановного Віталія Івановича БОЙКА з 70-річчям, 
яке зустрів 20 травня, щиро поздоровляють ПРОФКОМ 
І РАДА ВЕТЕРАНІВ ГНІДИНЦІВСЬКОГО ГПЗ.

Нехай Вам сонечко світить, а серце співає, нехай 
печаль дороги до серця не знає, нехай щастя буде у 

Вашому домі, і радість нехай з Вами буде завжди. Здоров'я міц-
ного і справедливої долі нехай Господь Бог дає на довгі роки.

У проблисках весняного сонця, 25 травня, зустріне 
60-у весну Ганна Миколаївна ВОВК. ПРОФКОМ І РА-
ДА ВЕТЕРАНІВ ГНІДИНЦІВСЬКОГО ГПЗ сердечно 
вітають ювілярку і зичать море позитивних і незабутніх 
моментів, здоров’я, успіхів, родинного тепла і затишку.

Хай створене і звершене в житті кожного дня про-
довження знаходить, а ще хай завжди поряд будуть ті, хто в сер-
це Ваше із любов'ю входить. Нехай цей день наповниться кра-
сою, святковим настроєм всміхається життя, гараздів, щастя, ра-
дості, удачі, повниться хай щедротами буття.

проросли, як квіти, ти нам, своїм онукам віддала. Для тебе най-
коханіші ми в світі. Сьогодні ясне сонечко зійде, ми до твоєї за-
вітаєм хати, сказать, як міцно любим ми тебе  і щиро з днем на-
родження вітати! Ти наше сонце лагідне, привітне. Від тебе ла-
ска, щедрість і тепло. Нехай сьогодні усмішкою квітне твоє лице, 
щоб радісно було. Бажаємо щастя, даруємо квіти, бажаємо дов-
го й довго жити, щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здо-
ров'я у тебе було. Щоб смутку не знала, ми просимо в долі, до-
бра тобі й радості, рідна, доволі. Бо людям для щастя багато не 
треба - сімейного затишку й мирного неба.

Внук Антон і його сім’я.

27 травня відзначить 80 років наша дорога 
матуся Галина Никонівна ЮРЧЕНКО з Варви. 
Сердечно поздоровляємо її і зичимо довгих ро-
ків життя та здоров’я.

Спасибі Вам, мамо, за життя, яке Ви нам да-
ли, за Вашу турботу і за любов. Спасибі Вам за 
наше щасливе дитинство, за нашу юність і зрі-
лість, за добре серце і прекрасну материнську 
душу, спасибі Вам за все!

Літа відлітають лелеками в вирій, у далі без-
краї - за обрій летять, а Вам, люба мамо, ба-
бусю, на життєвій ниві сьогодні від роду уже 80. 

Низький Вам уклін від дітей і онуків, здоров'я міцного з роси і во-
ди, нехай Ваші лагідні струджені руки тепло і любов нам дарують 
завжди. Спасибі, матусю, за ночі безсонні, спасибі, рідненька, за 
те, що Ви є, нехай же Господь Вам дарує здоров'я, наснаги і си-
ли щодень додає.                              Син та невістка.

80

Із щирістю і любов’ю сердечно поздоров-
ляємо рідненьку маму Галину Никонівну 
ЮРЧЕНКО з поважним 80-річним ювілеєм, 
який відзначить 27 травня.

Матусю, голубко, веселко єдина, Вас ни-
ні вітає вся наша родина, спасибі за ласку, за 
Вашу пораду, недоспані ночі, турботи, страж-
дання, прийміть від нас нині це щире вітання.

Сивина - не мамині літа, це її переживан-
ня й болі,і тривоги, і щоденний страх: чи ща-
сливі ми? Чи всі здорові? Зморшки -то не ма-
мині літа, матері не можуть постаріти, доки 
радість світиться в очах, доти діти долею зігріті. Хай цвіте на 
стежці мамин слід і здоров'я Бог їй посилає, хай ще довго мама 
біля хвіртки нас стрічає. На многії і благії літа.       Дочка і зять.

Дорогу, любу бабусю і прабабусю Галину Нико
нівну ЮР ЧЕНКО з ваговитим 80-річним ювілеєм сер-
дечно вітає онучка Яна і її сім’я.

Її чоло вже зморшки оточили, волосся посрібли-
ла сивина, уже колишні сили залишили, але вона нам 
дорога. Тепла і ласки не забули, в очах блищить без-
мірна доброта, звертає часто погляд у минуле, де залишились 
молоді літа. Душа ж її зосталась молодою, продовжує для вну-
ків, правнуків жить, хода повільною зробилася й важкою, та всьо-
му й всюди дати лад спішить.

Нехай цей день Вам зморшок не прибавить, старі нехай роз-
гладить і зітре, здоров'я зміцнить, від незгод позбавить, добра і 
щастя в дім Вам принесе. Нехай душа у Вас ніколи не старіє, на 
білій скатертині будуть хліб і сіль, своїм теплом Вас завжди сон-
це гріє й слова подяки линуть звідусіль.

Найтепліші вітання, найщиріші побажання шле-
мо нашій дорогій бабусі, прабабусі Галині Никонівні 
ЮРЧЕНКО з нагоди 80-річного ювілею, який зустрі-
не 27 травня.

Як вишиванка все життя Ваше, то чорні кольори, а 
то червоні, і білі - сивина на Ваших скронях, й цвіт сонця, що нас-
наги надає. А синє - то волошки у житах, високе небо, що над го-
ловою, і море, що повік шумить прибоєм, люди кажуть, синій ща-
стя птах. Тож хай не буде чорних кольорів, ні у житті, ані на ви-
шиванці, хай жовте сонце сходить в небі вранці і червоніє колір 
вечорів, замість сірого буя в житті Вашім зелене лиш, бузкове і 
блакитне, нехай рожевим все життя розквітне, і колір радості на-
повнює Ваш дім.                                    Внук Саша і його сім’я.

Ваговитий, ужинковий ювілей заколосився добір-
но травневої пори на життєвому небосхилі нашої доро-
гої бабусі і прабабусі Галини Никонівни ЮРЧЕНКО з 
Варви. 27 травня вона зустріне свою 80-у весну.

Таке суцвіття літ не кожен назбирає, такий великий скарб не 
кожен осягне. А молодість човном все далі відпливає і серце ніж-
них струн лиш іноді торкне. Бажаємо Вам здоров'я з дзвінкої кри-
ниці, хліба запашного з добірної пшениці, рум'янців від калини, 
щоб були Ви у доброму настрої кожної днини. Щоб з Богом жит-
тя своє Ви прожили, Щоб Вас поважали, щоб Вас всі любили. А 
Матінка Божа, Цариця Свята, нехай дарує щасливі, многії та бла-
гії літа.                                  Внук Сергій з сім’єю.

У ці сповнені весняною ніжністю травневі дні свят-
куватиме свій 80-річний ювілейний день народження 
наша дорога бабуся і прабабуся Галина Никонівна 
ЮРЧЕНКО. Від усього серця вітаємо її і зичимо усьо-
го найкращого.

Бабуся! Скільки ніжності й тепла і мудрих слів, що 

Цьогорічна весна принесла світлий, соняч-
ний 35-річний ювілей нашій дорогій сестрі Наталії 
Анатоліївні ІГНАТЕНКО з Варви. Щиро поздоровляє-
мо ювілярку і зичимо міцного здоров’я і благополуччя.

Чудова дата, вік прекрасний, щоб відчувати смак 
життя, бажання здійснювати власні, плекати кращі почуття. Щоб 
впевнено йшла до своєї мети, щоб все, що задумала, зуміла до-
сягти. Щоб дім твій минали тривога й біда, щоб сила була, як вес-
няна вода. Бажаєм тобі тільки радісних сліз, копицю здоров’я і 
доларів віз. Нехай що хочеться, те збудеться, що не ладиться, 
забудеться. Хай хороше в житті множиться, хай Матінка Божа, 
Цариця свята, попросить у Бога щасливі літа!                       

  Сестри Таня і Свєта з сім’ями.

Дорогого чоловіка Миколу Степановича БА
БЕНКА з Макушихи сердечно вітаю з 60-річчям, яке 
відзначив 22 травня.

З днем народження, коханий, найкращий чоловік. 
Дякую, що ти яскравим мій зробив жіночий вік. Я дякую 
Богу за ту хвилинку, що нас з тобою звела. Ми рідні, ми 

любі, ми дві половинки - це щастя нам доля дала. В день народжен-
ня бажаю щастя я тобі навік, бути сильним і здоровим, патріархом 
у сім`ї. За твоєю щоб спиною, ми в безпеці були всі. Еталон добра 
і волі, довгим буде хай твій вік.    Любляча дружина.

Учора відзначив свій 60-річний ювілей наш доро-
гий тато Микола Степанович БАБЕНКО з Макушихи. 
Сердечно поздоровляємо його й зичимо усього най-
кращого.

Таточку любий, рідна людина! Цінна з тобою кож-
на хвилина. Щастя велике, що маєм тебе, хай тебе успіх великий 
знайде. Із ювілеєм щиро вітаєм, жити, творити на радість бажа-
єм. Хай буде щастя і мир, і надії, збудуться, справдяться кращії  
мрії. Буде робота успішна, поважна, друзі у хаті гарні та справж-
ні. Буде кохання у серці велике, а для онуків – завжди ти приклад.

Донька з сім’єю.

Сердечно вітаємо дорогу для нас людину – Миколу 
Степановича БАБЕНКА, з 60-річним ювілеєм, який зу-
стрів учора, і зичимо міцного-міцного здоров’я.

Татусеві ми щиро побажаєм бідон здоров'я з пов-
ним краєм, скриню везіння і легкої вдачі, щоб в гамаку 

відпочивав на дачі! А ще відеречко терпіння такого, щоб в жит-
ті не було перцю гіркого, а тільки ріки меду лились у життя, рід-
ний тато, з днем народження!                                Син з сім’єю.

Шановного свата Миколу Степановича БАБЕН
КА з Макушихи сердечно поздоровляємо з 60-річчям, 
яке святкував учора, і від душі бажаємо відмінного здо-
ров’я, снаги і сили, щастя, любові, успіху й добробуту.

Ось і загорілась 60-та свічка на Вашому ювілейно-
му столі. Бажаємо добра і довголіття, хай в домі все 
ведеться, хай Вас шанують діти, хай сусіди поважають і цінують 
люди. Хай Матір Божа Вас охороняє, Ісус Христос здоров'я поси-
лає на многії і благії літа.                  Свати Москальці.

22 травня святкував 60-річний ювілей шановний 
сват Микола Степанович БАБЕНКО з Макушихи. 
Прийміть з нагоди такого дня наші щирі привітання.

Нехай краплини долі золотої впадуть дощами 
вдячності й уваги, бажаємо наснаги молодої, від Бога 
- щастя, від людей - поваги. Нехай літа не стануть тя-

Букет пахучих квітів і найгарніших побажань 
шлемо дорогій хрещениці Тетяні Анатоліївні 
ОНОПРІЙКО з Гнідинців з нагоди 35-річного юві-
лею, який відзначить 26 травня.

З днем народження вітаєм і тобі ми побажаєм: 

Трудовий колектив Остапівського ЗЗСО сер-
дечно поздоровляє Надію Василівну ЛУЦЕНКО з 
55-річним ювілеєм, який святкує сьогодні.

Життя запалом хай іскриться та оптимізм в душі 
вирує, хай все задумане здійсниться, чого забракне 
- подаруєм! Хай душу звеселяє весна-красна, бага-

та, щедра, справді золота, як нагорода за працю і мудрість, за 
прожиті прекрасні літа... Від щирого серця - везіння й удачі, і со-
нячних днів, і веселих пісень, міцного здоров’я і ясного неба зи-
чимо щиро у народження день!

щастя, радості, кохання, щоб здійснились всі бажання. Миру, ніж-
ності, добра, щоб здоровою була. Щоб цвіла, мов квітка навесні, 
гарним, пишним цвітом. А в душі щоби було тепле, жовте літо. 
Побажаєм ми удачі й щасливої долі, на Канарах зо дві дачі і гро-
шей доволі. Щоб в житті могла здолати височезні гори і щоб раз 
у рік відпочивала на Червонім морі.            Хрещений із сім'єю.

27 травня зустріне свій 80-річний ювілей шановна 
сваха Галина Никонівна ЮРЧЕНКО з Варви.

Ми раді Вас щиро вітати, усіх земних благ від сер-
ця бажати. Здоров’я міцного з роси і води, бадьорість 
і настрій хай будуть завжди. Усмішка Ваша нехай не 
згаса, живіть, процвітайте, не знаючи бід, ще многії, 

многії, многії літ. Хай Матір Божа Вас охороняє, Ісус Христос з 
небес благословляє. Нехай в душі панує доброта на щедрі ща-
стям многії літа!                         Сваха Галя і сім’я Пархоменків.

Дорогого  чоловіка, турботливого тата і 
дідуся Валерія Михайловича КАРПУСЯ з 
Варви від усієї душі вітаємо з 60-річним юві-
леєм, який відзначить 24 травня.

Тобі сьогодні, рідний, 60!
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті!
Нехай Господь пошле благословення,
Здоров’я й сил дарують всі святі!

Дружина і доньки з сім'ями.
60

Вітаємо з ювілейним днем народження чудового 
водія, людину відкритої душі і доброго серця Валерія 
Михайловича КАРПУСЯ. Хочемо побажати завжди 
рулити у вірному напрямку, де чекає щастя і удача, ні-
коли не піддаватися почуттям смутку і печалі, обмина-
ти косогори на дорогах і в житті, залишатися задово-

леним кожною поїздкою і обов’язково отримувати те, що потрібно 
і необхідно.                                     Друзіперевізники.

Дорога моя донечка Наталія Ана толіївна 
ІГНАТЕНКО з Варви 26 травня святкуватиме 
35-річний ювілей. Щиро поздоровляємо її і ба-
жаємо доброго здоров’я і успіху.

Хай зірка із неба у день твого свята несе 
лиш радість до двору, до хати. Щоб завжди 
тобі посміхалися люди, хай у житті твоєму го-
ря не буде, на вустах маком усмішка розкві-
тає. Хай сміється сонце з голубого неба, а в 
житті у тебе буде все, що треба. Щоб в душі 
настало свято, треба зовсім небагато – рід-
них трішечки уваги, хвильку часу на розваги, 
в серці - місце для кохання, грошей на усі ба-

жання. Тож бажаєм все це мати, келиха із вином підня ти, ювілей 
свій гарно святкувати. Хай Мати Божа тебе охороняє, в сім’ї панує 
мир і доброта, і здоров’я, і довгих-довгих літ.   Мама і Аллочка.

Дорога моя донечка Таня Анатоліївна 
ОНОПРІЙКО з Гнідинців 26 травня відзна-
чить 35-річчя. Щиро вітаю її з цим прекрас-
ним святом.

Нехай сяють очі з ніжністю, а серце роз-
квітне радістю. Хай доля красива буде, щоб 
у житті було щастя. Радості бажаю й усьо-
го чого тобі треба, щоб діток виховала. Хай 
доля дарує довгого віку, кохання. Хай обми-
нають дім твій тривоги, щоб серце твоє зігрі-
вало тепло і довго-довго жила. Ісус Христос 
здоров’я посилає, щоб тобі сонечко гріло і 
ніколи у тебе нічого не боліло.

Мама.

вдається! У твоє найкраще свято хочу щиро побажати: не ста-
ріти, не хворіти, як вогонь, завжди горіти. Жити довго і щасли-
во, безтурботно і красиво.                        Сестра Свєта з сім’єю.

Свою найдорожчу у світі сестру Тетяну Ана
толіївну ОНОПРІЙКО з Гнідинців від усієї душі 
вітаємо з 35-річним ювілеєм і зичимо усього най-
кращого!

Нехай з рідного порога завжди йде легка до-
рога. Хай життя барвінком в’ється, доля гарною 

СТОВ «ДружбаНова» КЕРНЕЛ 
запрошує на роботу:

       Електрика (3тя група допуску 
        з електробезпеки)
        Водій паливозаправника кат. Е
        Водій Автогрейдера кат. F1 

            За довідками звертатися
 за тел. 0674624554.

Салон КОМФОРТ ,  що знаходиться у центрі 
містечка Варва за будівлею гуртожитку (вул. Шевченка, 
37) пропонує:

 металопластикові вікна і двері,
 металочерепицю, профнастил,
 двері вхідні і міжкімнатні,
 блокхаус металевий,
 секційні гаражні ворота, ролети,
 водостічні системи, софіти,
 натяжні стелі.
 жалюзі.
 листозгинальні вироби під замовлення.

Тел.:
0668052935.

гарем, нехай душі не вигасне зірниця, хай повниться до краю день 
за днем здоров'я й щастя золота криниця. Хай над Вами небо го-
лубіє, не знають втоми руки золоті, нехай душа ніколи не старіє і 
все збувається в житті!               Свати Чепурні.


