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В ці дні на полях району  кипить робота: всі намага-
ються якнайшвидше зібрати вирощений врожай. Цього
разу ми побували в сільгосппідприємстві «Агродім».

Народне прислів’я говорить, що літня днина рік годує.
В цьому ми пересвідчились, коли побували на полях «Аг-
родома», виконавчим директором якого є Олександр Пав-
лович Білоченко. Тут зі всією відповідальністю готувались
до збирання врожаю. Заздалегідь була підготовлена зер-

нозбиральна техніка, а саме, зернові комбайни, машини
для вивозу зерна.

І тільки зернові почали дозрівати, механізатори  виве-
ли в поле техніку. Коло робіт велике, а тому час не можна
гаяти. Розуміючи, що кожна хвилина дорога під час жнив,
з раннього ранку до пізньої ночі працюють в полі комбай-
нові екіпажі. Справно працює екіпаж комбайну «JOHN
DEERE» Сергія Гарніша та Олега Калініна (на фото ввер-
ху). Ні в чому не поступається йому й екіпаж Олександра
Чечеля такого ж комбайну (на фото посередині). Одна за
одною вивозять зерно на ток машини  водіїв Віталія Гера-
сименка та Валентина Беліченка (на фото внизу).

Активна робота йде й на току. Очищене зерно відразу
ж засипають в підготовлені для зберігання зерна склади.
Взагалі збирання зернових  наближається до завершен-

ня.
Ми поцікавились загальним становищем намолоту

зерна. Цифри у господарстві Олександра Павловича
втішні. Хочеться зазначити, що жодний гектар у дбайливо-
го господаря не загинув.  Збирання ячменю, який було
засіяно на площі 460 га, уже завершено. Врожайність  –
17 цнт з га.

Нині у розпалі збирання  озимої пшениці – на час на-
шого візиту уже зібрано  площу на 203 га, урожайність – 18
цнт з га.

Ми запитали, в чому ж секрет досягнення хороших по-
казників врожайності при таких погодних умовах? Як по-
яснив нам Олександр Павлович, вплинуло на урожайність
те, що, по-перше,  ще з осені при протравленні насіння
добавляли регулятор росту – по 50 кг на га. По-друге, і це
найголовніше, що в період кущення перед виходом в труб-
ку при обробці посівів озимих проти шкідників та хвороб
вносили рідке добриво КАС – 32 (і це вперше) – від 15 до

30 кг на га. «Витрати, звичайно, великі, але й результат
гарний, а тому й в подальшому будемо користуватись та-
кими, вже випробуваними, методами», - каже Олександр
Павлович.

Галина ДОЛИНСЬКА
Фото Василя ПЕРЕДЕРКА
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Тетяна Табан, начальник відділу містобудування, архі-
тектури та ЖКГ, поінформувала про Програму із збере-
ження існуючих, а також створення нових зелених насад-
жень в межах населених пунктів району. Терміни її реалі-
зації визначено на осінь поточного року.

Питання організації поштового зв’язку – одне з найак-
туальніших проблем сьогодення в районі, оскільки багато
скарг надходить від жителів сіл і на сходах, і під час особи-
стих і виїзних прийомів, у зверненнях до редакції. І хоча
начальник Центру поштового зв’язку № 7 Ірина Яловиць-
ка поінформувала, що з липня минулого року скорочень  в
їх мережі не було, графік доставки кореспонденції також
не змінювався, голова райдержадміністрації Володимир

Важливою частиною ре-
форм в Україні є нова соц-
іальна політика, націлена
на покращення якості жит-
тя та добробуту людей. Не-
випадково, що одним з ос-
новних принципів, закладених
в соціальні ініціативи Пре-
зидента, є адресність допо-
моги для тих категорій на-
селення, які потребують
першочергової підтримки, у
тому числі потерпілих на ви-
робництві та членів їх сімей.

З 1 березня 2012 року
відділенням Фонду соціаль-
ного страхування від нещас-
ного випадку на виробництві
здійснено перерахування
розміру щомісячної грошо-
вої суми в разі часткової чи
повної втрати працездат-

Невстановлені особи намагалися
підпалити будинок котовчанина
9 липня 2012 р.  о  4.50 до Котовського МВ

ГУМВС України в Одеській області  з Котовського
МНС надійшло повідомлення про загорання стіни
житлового будинку по вул.Гагаріна. Слідчо-опера-
тивною групою міськвідділу міліції на місці події
встановлено ( зі слів господаря будинку, 1956 р.н.,
приватного підприємця, позаштатного кореспон-
дента газети «Ізбірком»), що невідомі особи о 3-й
годині ночі кинули в бік його домоволодіння чоти-
ри пляшки, наповнені рідиною світлого кольору з
характерним запахом нафтопродукту (за припу-
щенням - дизпаливом).

 В результаті даного інциденту було пошкод-
жено віконне скло та закопчено стіну будинку ззовні
площею два квадратних метри. Пожежі не стало-
ся.  З місця події вилучено дві вцілілі пляшки з
рідиною, фрагменти скла від розбитих пляшок та
сірники.

За даним фактом проводиться перевірка, за
результатами якої буде прийняте рішення про
порушення кримінальної справи за ознаками зло-
чину, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне
знищення або пошкодження чужого майна шля-
хом підпалу).

Котовський МВ ГУМВС України
 в Одеській області

АБИ УНИКНУТИ НЕПРИЄМНОСТЕЙ В ДОРОЗІ
З настанням літа в поїздах збільшується кількість випадків

крадіжок особистого майна пасажирів. Найчастіше об’єктом кра-
діжок стають мобільні телефони, гроші, коштовності. У ці спе-
котні дні, щоб хоч якось позбутися духоти, пасажири змушені за-
лишати двері купе прочиненими, і тим самим надають вільний
доступ злодіям. Пасажири залишають речі без нагляду, а мобільні
телефони, гаманці з грошима - на відкритому місці. За лічені хви-
лини  злодій може «обчистити» кілька купе і непомітно зникнути
на найближчій станції.

Так, на початку липня до чергової частини лінійного відділу з
заявою звернулась жителька Одеської області, яка під час сліду-
вання потягом «Чернівці-Одеса» виявила відсутність грошей, які
знаходились в її сумочці. Через декілька днів надійшла схожа
заява від громадянки сусідньої держави. Заявниця  повідомила,
що під час слідування потягом «Москва-Одеса» виявила зник-
нення свого гаманця, в якому знаходились гроші та золоті виро-
би. За обома фактами співробітниками ЛВ на ст.Котовськ прово-
диться дослідча перевірка.

Хотілося б ще раз звернутися до пасажирів: будьте обачними
та пильними, не залишайте особисті речі, а особливо сумки з
документами, мобільники та гаманці з грошима на видному місці.
Залишені без догляду хоча б на хвилину речі – найлегша здобич
для злодіїв, особливо в дорозі, де дуже легко роз’їхатися з потер-
пілим у різні боки, а потім шукай, що «вітру в полі».

Олександр МАЛИЙ,
начальник СКР ЛВ на ст. Котовськ, майор міліції

Котовська районна державна адміністрація оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної посади головно-
го спеціаліста юридичного сектору апарату  районної
державної адміністрації на період відпустки основного
працівника по догляду за дитиною (посадовий оклад –
1102 грн).

Обов’язкові вимоги до претендентів:
громадянство України; повна вища юридична освіта

за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціалі-
ста; стаж роботи за фахом на посадах державної служ-
би не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах не
менше як 4 роки; володіння  професійними навичками
роботи на комп’ютері; володіння державною мовою.

Термін подачі документів протягом 30 календарних
днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

За довідками звертатись за адресою: 66300, Одесь-
ка область, м. Котовськ, пр. Котовського, 2, районна дер-
жавна адміністрація, тел. 2-26-02.

До уваги абонентів Котовського РЕМ!
Адміністрація Котовського РЕМ нагадує вам, що задля

запобігання заборгованості та потенційного відключення
вас від електромережі, необхідно вчасно сплачувати за
спожиту електроенергію згідно з виставленим нами ра-
хунком!!!

Увага!!! У разі несплати протягом зазначеного тер-
міну згідно з «Правилами користування електроенергією
для населення» (п. 27) подача електроенергії буде при-
пинена!!!

Відновлення електропостачання проводитиметь-
ся лише після оплати рахунку за спожиту електроенер-
гію і оплати за її повторне підключення (п. 36 «Правил
користування електроенергією для населення»).

Вартість повторного підключення становить від
400 до 1100  гривень залежно від відстані.

Адміністрація Котовського РЕМ

В  связи  с плановым  производством  ре-
монтных  работ будет  перерыв  в  электро-
снабжении  потребителей  РЭС  в августе 2012
года с 8.00 до 17.00  по следующему  графику:

02.08.12- ТП-312   - улицы: Ткаченко, Чапаева, Щорса
с/ч., Партизанская; ТП-314 -  улицы:Чехова, Тенистая, Жу-
ковского.

03.08.12-  ТП-331- ул. Зеленая,  ул.Бочковича, №127;
ТП-72 - с.Н.Кульна.

06.08.12-  ТП-339 -  улицы: Пархоменко, Механизато-
ров; ТП-341-улицы: Крупской, Сов.Армии, 40 лет Октября;
ТП-437-с. Липецкое; ТП-72 - с.Н.Кульна.

07.08.12- ТП-437 - с. Липецкое; ТП-39-с.Нестоита.
08.08.12-  ТП-356- пер.Водопроводный; ТП-437-с.Ли-

пецкое;  ТП-31 – с.Домница.
09.08.12-  ТП-43 - с.Горьево ; ТП-24-с.Климентево.
10.08.12-  ТП-43 - с.Горьево; ТП-76-Ст.Кульна.
13.08.12-ТП-354 - ул.Водопроводная, пер.Водопровод-

ный; ТП-361-улицы:  Песчаная, Луговая, Кошевого, Запад-
ная, пос.Ивановка; ТП-76 - с.Ст.Кульна.

14.08.12-  ТП-300-с.Коссы; ТП-198 -  с.Качуровка; ТП-
76-с.Ст.Кульна.

15.08.12 -  ТП-198 - с.Качуровка;ТП-76 - с. Ст.Кульна.
16.08.12 -  ТП-418 - с.Липецкое.
17.08.12 -  ТП-418 - с.Липецкое.
20.08.12 - ТП-418 - с.Липецкое; ТП-31-с.Домница.
21.08.12 - ВЛ-10кВ Ст.Кульна - с.Ст.Кульна, с.Н.Кульна.

Н. Е. ДАНИЛЕВИЧ,
главный инженер  Котовского  РЭС

 

Закінчення. Початок на стор.1 Синько наполегливо запропонував зв’язківцям відшука-
ти шляхи покращення надання поштових послуг сільсько-
му населенню, в свою чергу пообіцявши допомогу в зак-
люченні договорів на оренду, покращенні матеріально-
технічного стану приміщень відділів зв’язку, вирішенні пев-
них питань з підвищення їх рентабельності тощо.

В якості позитивного прикладу ділового конструктив-
ного підходу до вирішення певних проблем Володимир
Синько назвав пропозицію керівництва Ощадбанку. З ме-
тою усунення черг при відкритті рахунків на отримання
державної дотації на вирощування молодняка ВРХ фізич-
ним особам працівник банку згідно із зручним для селян
графіком буде виїжджати безпосередньо в те чи інше село
і оформляти необхідні документи.

Власна інформація

Кримінал

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА
ності. При цьому вперше з
часу утворення фонду пере-
рахування проведено на
коефіцієнт зростання не ре-
альної, а номінальної заро-
бітної плати. Він склав 1,176
(17,6 %) проти 1,102 (10,7
%) у 2011 році.

У  квітні 2012 року
відділення Фонду провело
осучаснення щомісячної
страхової виплати особам,
яким вона була призначе-
на до 2006 року. Таким чи-
ном, 64 потерпілих та осо-
би, які мають на це право,
отримали підвищені стра-
хові виплати. Середній
розмір доплати становить
104,43 грн (у кожного розмір
збільшення індивідуаль -
ний). В’ячеслав В’ячеславо-

вич Лукашенко (на знімку),
слюсар з огляду та ремонту
локомотивів, внаслідок не-

щасного випадку на вироб-
ництві в 2009 році став інва-
лідом 3-ої групи. Спільними
зусиллями адміністрації
локомотивного  депо і
відділення Фонду було збе-

режено робоче місце (після
лікування перевели на по-
саду інструментальщика),
виділено кошти на первин-
не і санаторно-курортне
лікування (більше 25 тис.
грн). За реалізації соціаль-
них ініціатив Президента
виплати потерпілому Лука-
шенку зросли на 152,39 грн:
«Задоволений тим, що
відчув суттєву добавку до що-
місячної виплати по інвалі-
дності, сподіваюсь і на по-
дальшу підтримку з боку
держави. Однак хочу звер-
нутися до всіх працівників:
не нехтуйте вимогами з охо-
рони здоров’я, турбуйтеся
самі про власне здоров’я і
життя».

Власна інформація


