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Опади

Шановні військовослужбовці
та ветерани Збройних Сил

України!
Щиро вітаємо вас із

професійним святом!
За роки незалежності українська армія стала

опорою державності і гарантом національної
безпеки.

Треба віддати належне професіоналізму та
відданості військовослужбовців, які підтримують належний рівень
обороноздатності держави в сучасних умовах.

Щиро вітаємо всіх із Днем Збройних Сил України! Нехай будуть мир,
спокій і добро в нашій державі.

Ю. ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні працівники
статистики району!

Щиро вітаємо вас
із професійним святом!

Забезпечення суспільства та органів
державної влади об’єктивною статистичною
інформацією + відповідальна справа, від якої
значною мірою залежить успішна реалізація
економічних і соціальних перетворень у країні.

Завдяки вашим зусиллям, наполегливій та
цілеспрямованій праці створюється сучасна

національна система статистики.
Маємо надію, що ваші знання та досвід будуть і надалі запорукою

проведення статистичної діяльності на засадах неупередженості та
відкритості, слугуватимуть задоволенню потреб суспільства у відповідних
інформаційних ресурсах.

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги в роботі, добробуту вам і вашим
родинам.

Ю. ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Вона вже п’ятий рік живе у стаціонарному відділенні
територіального центру соціального обслуговування у
Великому Дирчині. Персонал закладу разом із своїми
підопічними підготували справжнє свято для ювілярки, яку
тут люблять і цінують. Бо Варвара Єфремівна ще й місцева
знаменитість. Вона — головна вокалістка у самодіяльності
закладу, знає безліч пісень старовинних, народних і
сучасних. Вона співає все життя, пісня супроводжувала її у
свята та допомагала переживати труднощі, а їх було чимало.

Родом вона з с.Будище, де прожила більшу частину свого
життя. Під час окупації ховалася у лісі від загарбників разом
із більшістю односельчан. Після війни аж до пенсії працю+
вала у колгоспі. Рано втратила чоловіка і залишилась самот+
ньою. Важко жила і багато працювала. Співробітниці стаціо+
нарного відділення оточили Варвару Ефремівну увагою і
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Бизуля
піклуванням. Вони ж першими поздоровили довгожительку
з ювілеєм.

Привітали ювілярку й голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький, його заступник М.Ф.Силенко, в.о. началь+
ника управління праці і соціального захисту населення
В.В.Криволап, начальник терцентру Н.К.Семенова та
сільський голова В.В.Сергіянська. Ю.В.Висоцький вручив
Варварі Єфремівні привітання від Президента України
В.Ф.Януковича та поздоровив особисто.

Не забули довгожительку й близькі – телеграма від
подруги з Миколаєва та вітання від племінника порадували
жіноче серце. Квіти, солодощі й нові наряди дістались
ювілярці у подарунок. А два смачні торти вона щедро
розділила між усіма присутніми на її святі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: В.Ф.БИЗУЛЯ.
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Шановні працівники

прокуратури!
Від щирого серця вітаємо вас

із професійним святом – Днем
працівників прокуратури.

Органи прокуратури відіграють важливу роль у
процесі становлення України як демократичної
правової держави.

Від вашої професійності й принциповості у
справі неухильного додержання прав та свобод

людини і громадянина великою мірою залежить забезпечення
законності в країні.

Гідно виконуючи свою почесну і необхідну місію, ви зміцнюєте віру
громадян у справедливість, сприяєте стабільному розвиткові
суспільства.

Висловлюємо глибоку шану і бажаємо здоров’я, наснаги та нових
звершень у правовому полі.

Ю. ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні працівники органів
місцевого самоврядування!

Щиро вітаємо вас з нагоди
професійного свята!

У демократичному суспільстві саме органи
місцевого самоврядування покликані створювати

умови для реалізації громадських та приватних
інтересів, сприяти розв’язанню життєво важливих

проблем не тільки місцевого, а й державного значення.
Ми переконані, що саме конструктивна співпраця й партнерські

відносини між виконавчою владою та органами місцевого
самоврядування стануть надійним підґрунтям для реалізації головної
мети – поліпшення рівня і якості життя наших громадян.

Зичимо усім вам міцного здоров’я, родинного благополуччя та
незмінних успіхів у всіх починаннях.

Ю. ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні депутати місцевих рад,
працівники органів місцевого

самоврядування!
Від щирого серця вітаю вас з

державним святом — Днем
місцевого самоврядування!

Сьогодні на органи місцевого самоврядування
покладено велику відповідальність за соціально+

економічний стан територіальних громад, створення комфортних умов
для проживання мешканців сіл, селищ і міст. Це влада, найближча до
людей.

Саме через органи самоврядування громадяни реалізують своє
право брати участь у вирішенні питань місцевого значення, а завдання
депутатів та працівників виконавчої влади — захист їх прав і забезпечення
належного рівня життя.

Прийміть мої слова вдячності за вашу наполегливу роботу! Бажаю
вам Божого благословення, міцного здоров’я, щастя, родинного
затишку, миру та злагоди, нових звершень і вагомих здобутків у
професійній діяльності в ім’я процвітання та розвитку рідного краю та
нашої України!

З повагою  народний депутат Ігор РИБАКОВ.

Шановні
військовослужбовці!

6 грудня – це особливий день,
коли ми вітаємо тих, хто боронив честь і
свободу рідної землі, хто і нині зміцнює
обороноздатність країни. Немає більш
благородної місії, ніж захист свого народу і Батьківщини.

Усі ми високо цінуємо службу воїнів, які
забезпечують надійну оборону Вітчизни, її недоторканість
та територіальну цілісність.

Нехай щира любов до України, славетні бойові
подвиги наших батьків та дідів надихають вас на нові
звершення у справі служіння рідному народові. Щастя,
злагоди і добра вам і вашим родинам, дорогі воїни та
ветерани!

М.ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України.

Шановні представники місцевого
самоврядування   Городнянського району!

 Сердечно вітаю всіх народних обранців
Сіверського краю з Днем місцевого

самоврядування!
Під вашою постійною опікою знаходяться умови життя

громадян району, тепло і світло в їх оселях, спокій і порядок у кожному населеному пункті,
радісний сміх у дитячих садочках і школах, вдячна посмішка ветеранів за турботу про них.

На ваших плечах лежить не лише велика честь, а й велика відповідальність за майбутнє
життя  громадян не лише району, а й суспільства в цілому.

Нехай ваша щоденна праця буде успішною, а творчі досягнення окрилюють на нові
здобутки в ім’я зростання добробуту громадян та стабільності і процвітання України.

Від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, невичерпних сил і енергії у нелегкій
і відповідальній роботі!

Добра і щастя вам!
З глибокою повагою і  щирими побажаннями

народний депутат України   М.ЧЕЧЕТОВ

ЮВІЛЕЇ



колишня зубопротезна лабораторія розташована окремо від
лікарні. Більше того – будівля вже стара і потребує негайної
реконструкції, або ж зносу для місця під забудову для чогось
іншого. У районному бюджеті, звичайно, коштів нема. Тож,
може, приватний власник все ж краще, ніж руїна у центрі
міста?

Так званий у народі «Порт�Артур»  має якісь
перспективи до відродження?

Міський голова А.І.Богдан:
— Будівля по вулиці Шевченка,1 має приватного

власника. Справа у тому, що продати її – це був єдиний
вихід. Колишня пекарня, яка тут розміщалась у свій час,
використовувала підвальне приміщення для зберігання солі.
Як наслідок – сіль та волога практично знищили фундамент.
Для реконструкції будинку потрібні чималі кошти – простіше
збудувати новий. Тому сесія міської ради і прийняла
позитивне рішення з питання продажу цього приміщення.
Сьогоднішній власник платить нам у міський бюджет
щомісяця тисячу гривень за оренду землі.  За попередніми
розмовами з ним, вже ведуться переговори з потенційним
інвестором, який здатен вкласти кошти у цю будівлю. Будемо
на це сподіватись.

Від автора.  І ми. Бо така неприваблива будівля у центрі
міста, розвалини якої вже тривалий час прикриває ряднина
із зображенням Кам’янець2Подільської фортеці, псує
загальне враження від нашої ошатної Городні.

Що коїться на колишньому військовому
аеродромі?

Версії ходять різні: «братки» на джипах добувають гас,
хтось говорить про корисні копалини, хтось – навіть про
підземний трубопровід, по якому пальне нібито підпільно
доставлялось на колишній аеродром. Насправді все просто.
Приватне науково2виробниче підприємство «Валдай» з
Вінниці сумісно з київською фірмою «Еко2плюс»
спеціалізуються на геолого2екологічних роботах по
вивченню й ліквідації забруднених підземних вод
нафтопродуктами. Простіше кажучи, люди заробляють
гроші, очищуючи від пального грунт і підземні води.
Зрозуміло, що чим більше пального вони виділять (ну, і ,
звичайно, потім реалізують), тим чистіше стане довколишнє
середовище. А.І.Богдан коментує так:

— Це необхідна робота. Адже земля і підземні води на
території колишнього аеродрому містять досить гасу, щоб
він міг опинитись у наших колодязях. Інша справа, що робити
це потрібно виключно з отриманим погодженням на буріння
свердловин і гарантією того, що потім підприємці ці
свердловини затампонують, щоб вони не були загрозою
для людей. Саме тому ці роботи зупинено до оформлення
підприємцями належних документів.

Від автора. З неофіційних джерел стало відомо, що
місцеві хлопці з колишніх військових «підказали»
підприємцям, що бурять вони не там, де треба. І показали
місце, де, за їхніми словами, колись техніки літаків
цистернами виливали пальне на землю – мовляв, постачали
стільки, що нікуди було дівати. Зрозуміло, ті вирішили
перевірити інформацію. Звідси й пішли версії про «братків»,
«клади» та підземний трубопровід. Але це  добре, що будь2
яка подія у нашому місті не залишається без уваги людей.
Значить, життя не проходить повз нас. І нам не байдужа
доля міста і його будівель, його довкілля.

Спілкувалась офіційно і не дуже С.ТОМАШ.
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Про вартість
орендної плати

Під час прийому громадян до мене часто звертаються
виборці із питанням про вартість орендної плати на земельні
паї на даний момент. У зв’язку з тим, що дана інформація
практично ніде не висвітлюється, думаю, доцільно її
оприлюднити.

Базою для розрахунку мінімального розміру орендної
плати є нормативно2грошова оцінка землі. Щоб визначити,
якою є нормативно2грошова оцінка земельної ділянки на
сьогодні, її слід проіндексувати. Розмір орендної плати буде
залежати від розміру нормативно2грошової оцінки
земельної частки (паю) та індексу інфляції. Остаточний
розмір орендної плати буде залежати від домовленості
орендодавця та орендаря. Орендна плата сплачується
орендодавцю за мінусом відрахувань прибуткового податку
15%. На сьогоднішній день у вказаних відношеннях більшістю
орендарів орендна плата сплачується у розмірі 3% від
вартості земельної частки та в натуральній формі. Вартість
земельної частки (паю) в частині рілля станом на 01.01.2012
року по сільських радах Городнянського району, за даними
відділу Держкомзему у Городнянському районі, така:

Назва адміністративно� Вартість земельної
територіальної частки (паю)
одиниці

Андріївська сільрада 75463,66 грн.
Бурівська сільрада 23172,12 грн.
Бутівська сільрада 48695,26 грн.
Ваганицька сільрада 40744,09 грн.
Великодирчинська сільрада 19394,33 грн.
Великолиственська сільрада 41552,92 грн.
Вихвостівська сільрада 45437,36 грн.
Володимирівська сільрада 34661,81 грн.
Деревинська сільрада 32562,65 грн.
Дроздовицька сільрада 32556,52 грн.
Івашківська сільрада 69825,75 грн.
Ільмівська сільрада 31426,39 грн.
Конотопська сільрада 22142,12 грн.
Кузницька сільрада 37583,06 грн.
Куликівська сільрада 66168,22 грн.
Лемешівська сільрада 49419,01 грн.
Моложавська «Невклянський» 14441,51 грн.
сільрада «Лютіж» 9924,97 грн.
Макишинська сільрада 49416,93 грн.
Мощенська сільрада 62575,41 грн.
Пекурівська «Зоря» 17115,35 грн.
сільрада «Надія» 22283,44 грн.
Переписька сільрада 57034,37 грн.
Поліська сільрада 37417,35 грн.
Сеньківська сільрада 29061,72 грн.
Смичинська сільрада 38402,23 грн.
Солонівська сільрада 39691,72 грн.
Тупичівська сільрада 44831,21 грн.
Хоробицька сільрада 63533,99 грн.
Хотівлянська сільрада 35687,15 грн.
Хрипівська «Мир» 31444,14 грн.
сільрада «Іскра» 32836,47 грн.

«Джерело» 31665,20 грн.
Городнянська «Росія» 31843,50 грн.
міська рада «По відгодівлі

худоби» 76250,69 грн.

І.ЯКУБ.
Депутат Чернігівської обласної ради.

У нинішньому році із намолочених 32 тис. тонн зерна
озимі пшениця і жито становлять 21 тис. тонн. Пшениці
сільгосппідприємства зібрали 11,6 тис. тонн, жита – 9,4 тис.
тонн. Середня врожайність пшениці – 25,4ц/га, жита – 17,2ц/
га.

Валовий збір пшениці СТОВ «Віра» становить 53% від
усієї намолоченої, жита – 25%. Та й урожайність тут найвища
– майже 34 ц/га.

Чи ж можна сподіватись, що і в майбутньому році урожай
буде не гіршим? Восени під урожай 2013 року
сільгосппідприємствами району посіяно озимі на площі
10188 га, із них озимих зернових – 9853 га, на зелений корм
– 295 га. Ріпаку озимого посіяно 45 га. Пшениця озима та
тритикале займають 4490 га, жито – 5351 га. Серед
найбільших засівальників озимини – СТОВ «Віра», ПП
«Городнянські аграрні інвестиції», ФГ «Макишинський сад»,
СТОВ «Тупичівське», СТОВ «Нива».

Сівба проведена в оптимальні строки, сходи отримані
на всіх площах. Майже 5 тис. га посіяно з внесенням добрив.
Але серед тих, хто вносив добрива, тільки вісім господарств.
Озимина найбільш ранніх строків посіву навіть переросла,
бо цьому сприяє тепла, волога, затяжна осінь.

Сортовий склад висіяного насіння дуже різноманітний.
На пшеничних полях розмістилось аж дев’ять сортів.
Найбільші площі займає наш пластичний сорт «Поліська2
90».

Посіви жита представлені шістьма сортами. Серед них
впродовж багатьох років лідирує сорт «Боротьба селекції»
Носівської дослідної станції, він займає 46% житніх площ.

Дбають сільгоспвиробники і про підвищення
репродукційного складу насіння озимих. Під урожай 2013
року закуплено 163 тонни елітного насіння: пшениці – 55т,
жита – 108т. Сортооновлення і сортозміну провели такі

господарства: ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля», СТОВ «Віра»,
СТОВ «Тупичівське», АПК «Старосільський», СТОВ
«Мощенське» та ФГ «Соната».

Особливістю нинішньої осінньої посівної є те, що  на
великих площах посіяно древній вид м’якої пшениці – полбу.
Сіяли її у СТОВ «Нива» та ПрАТ «Етнопродукт». У минулих
роках, коли ці господарства сіяли полбу на незначних площах,
вона зарекомендувала себе якнайкраще. Урожайність її була
вищою за 20ц/га. Вона невибаглива до умов вирощування.
Єдиний недолік полби в тому, що її важко обмолотити.

Але органічні виробники розробили спеціальні методи,
що дозволяють ефективно чистити зернову масу від м’якини,
і при цьому ніяк не впливати на саме зерно. Полба багатша
протеїном, ненасиченими жирними кислотами, клітковиною,
ніж звичайна пшениця.

Особливості клейковини роблять борошно із полби
чудовим продуктом для випічки корисного хліба. Він має
неперевершений запах і смак, а тісто підіймається у два
рази швидше, ніж пшеничне.

У древні часи на Русі полба була дуже поширена.
Сьогодні в багатьох регіонах намагаються відродити цю
культуру.

Однак оптимістичній ноті збавляє тон статистика.
Середні реалізаційні ціни на зерно пшениці за січень2
вересень 2012 року по району склали 1361,7 грн/т (по області
– 1573,3 грн./т), жита – 1340 грн./т (по області – 1295,1грн./
т). І це при тому, що витрати на вирощування зерна та й
іншої сільськогосподарської продукії зростають з кожним
роком. Така політика регулювання цін примушує задуматись.
Чи так треба турбуватись про хліб завтрашній?

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст управління

агропромислового розвитку.

Роковини Голодомору
1932�1933 років

24 листопада за участю голів райдержадміністрації та
районної ради Ю.В. Висоцького та Г.Г. Примака відбувся
мітинг2реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору.

Захід проходив на території Свято2Миколаївської церкви
біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору 193221933 років,
який був встановлений у 20072му році.

«Перед пам’яттю жертв Голодомору ми маємо стати
чистішими і чеснішими, завжди пам’ятати про
відповідальність влади перед своїм народом. Треба знати
історію, щоб страшна трагедія більше ніколи не
повторилась», – зазначив у своєму виступі голова
райдержадміністрації Юрій Висоцький.

Біля пам’ятного хреста настоятель Свято2Миколаївської
церкви, протоієрей отець Мирон відправив поминальну
панахиду.

Учасники заходу вшанували померлих хвилиною
мовчання, керівництво району поклало квіти до пам’ятного
знаку, учні міських шкіл – символічні колоски пшениці.

О.ЛИСА.
Завідувач сектору з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На знімку: під час поминальної панахиди.

Громадськість міста нині турбують деякі процеси,
що активно відбуваються у Городні. Не маючи офіційної
версії розвитку подій, люди на свій розсуд тлумачать
той чи інший факт, обурюючись чи радіючи відповідно.
На кілька таких питань ми спробували знайти відповіді,
звернувшись до керівників органів місцевого
самоврядування. Перше з таких питань –

Хто і що будує у дворі районної поліклініки,
за чиїм рішення і дозволом?

Його ми задали міському голові А.І.Богдану. Ось його
відповідь:

— У 20072му році на сесії районної ради депутати дали
дозвіл на продаж через аукціон приміщення колишнього
рентгенкабінету, який знаходився на балансі районної
лікарні і був комунальною власністю районної ради. Таким
чином, через аукціон будівля рентгенкабінету перейшла у
приватну власність. Київська фірма – власник приміщення
подала клопотання про виділення землі у оренду площею 25
соток довкола будівлі. Але після всіх погоджень —  з
керівництвом лікарні, земельним відділом, архітектурним
бюро тощо сесія міської ради надала дозвіл тільки на 9
соток. Приміщення стояло деякий час з вивіскою «Здається
в оренду», але бажаючих орендувати його так і не знайшлось.
Потім його господарі виготовили проектну документацію на
будівництво, отримали дозвіл у державному архітектурному
будівельному контролі ( дозвіл на будівництво міська рада
не надає), знесли стару будівлю і почали, відповідно,
будівництво нової. Фірма, яка цим займається,
спеціалізується на будівництві приміщень під магазини, які
потім здає в оренду. Єдине, що міська рада згідно
законодавства сьогодні може робити — просити
забудовників дотримуватись певних вимог будівництва
щодо висоти та зовнішнього вигляду приміщення.

Від автора. Люди стурбовані: навіщо нам той магазин у
дворі лікарні? Тут треба робити зону відпочинку для
стаціонарних хворих. А якщо буде який –небудь супермаркет,
де шукати місце для паркування автомобілів, якого не
вистачає і нині? До чого зайва метушня у стилі «купи2продай»
людям, які їдуть до лікарні зі своїми проблемами?

Можна міркувати так. І, звичайно, правда у цьому
обуренні є. Інша сторона проблеми – зони для відпочинку
вистачає від поліклініки аж до самої річки. Було б бажання її
облаштувати належним чином та знайти для цього кошти. І
ще питання – можливо, саркастичне, у світлі новітніх
реконструкцій системи охорони здоров’я: чи залишиться у
районі лікарня? Про це – окрема розмова у найближчих
номерах газети.

Яка доля чекає приміщення колишнього
зубопротезного кабінету?

Голова районної ради Г.Г.Примак розповів, що рішенням
122ої сесії районної ради від 26 вересня нинішнього року
депутати надали дозвіл на відчуження майна,
балансоутримувачем якого є районна лікарня, — приміщення
колишньої зубопротезної лабораторії. Відповідно вимог
чинного законодавства, райлікарня проводить оцінку цього
майна і оголошує конкурс з продажу. Оцінена будівля у 300
тисяч гривень. Але єдиного покупця поки що не знайшлось.

Головний лікар  районної лікарні В.В.Ромець додав:
— Процедура підготовки об’єкту до продажу виконується

згідно закону. Сподіваємось, кошти, вилучені за це
приміщення, будуть спрямовані на придбання квартир для
лікарів –фахівців, як те й планувалось.

Від автора. Отож, у цього приміщення є всі шанси
повторити долю будівлі колишнього рентгенкабінету. Втім,

ПРОБЛЕМИ,
ЩО

ХВИЛЮЮТЬ

СЛОВО ДЕПУТАТА
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Шановні панове!
Звертаємось до вас із відкритим листом. Інші способи,

які сприяли б усвідомленню Вами невиконання своїх
обов’язків відповідно до ст. 102 та ст.ст. 114, 116 Конституції
України щодо забезпечення прав та свобод працівників
закладів освіти Городнянського району Чернігівської області,
на превеликий жаль, сьогодні вже відсутні. Питання, яке Ви
не гарантуєте й не забезпечуєте, – це виплата заробітної
плати у відповідності до Закону.

Наш район у пострадянський період перетворився в
депресивний та в неспроможний формувати самодостатній
бюджет...

У результаті працівники бюджетних установ, особливо в
період загальнодержавних економічних та суспільно3
політичних криз, змушені буквально виживати, не отримуючи
своєчасно заробітну плату. Термін затримки в різні роки
складає від двох тижнів до декількох місяців. Не стали
винятком і роки Вашого перебування на посадах Президента
та Прем’єр3міністра.

Ми ж, у свою чергу, постійно звертаючи увагу посадовців
різного рівня на складність ситуації, увесь цей час
сподівалися, що питання своєчасного надходження дотацій
та субвенцій до районного бюджету буде вирішено на
найвищому рівні.

При цьому у вирішенні даного питання ми намагалися
об’єднати зусилля державних осіб усіх гілок державної
влади. Тільки впродовж 201032012 років нами надіслано
більш як 50 звернень та листів, проведено біля 20 зустрічей
та консультацій. Це листи до начальника райво, до голів
РДА та ОДА, до міністерств фінансів, освіти, праці та
соціальної політики, до КабМіну. Паралельно ми зверталися
до Президента України, до Прем’єр3міністра. Використали
можливість звернення на гарячі лінії КабМіну, голови ОДА.
І, навіть, – сторінку Прем’єр3міністра в соціальній мережі
«Фейсбук».

Урешті3решт, у травні 2012 року спільно
з активом профспілки ФПУ вдалося
провести зустріч профспілкових активістів
та представників органів державної влади
(райво, РДА, райради, ОБЛУО, ОДА),  на
зустрічі були помічники народних
депутатів Рибакова І.О. та Коржа В.Т.

Усі, як завжди, засвідчили повне
розуміння ситуації: потрібне негайне
надходження додаткових коштів з
державного бюджету та якнайшвидша
зміна формули фінансування закладів

освіти району та області. Лише завдячуючи громадянській
відповідальності народного депутата Коржа В.Т., який
оприлюднив інформацію на сесії Верховної Ради України,
дані про критичний фінансовий стан у районі дійшли до
Вас. Було здійснено додаткове фінансування району та
області. Та  й то кошти стали виплачуватися тільки після
масових заяв працівників закладів освіти про те, що вони не
йдуть у відпустку до повного розрахунку по заборгованості
із заробітної плати (на початок червня люди ще не отримали
заробітну плату за квітень).

На зустрічі працівників трудових колективів району у
вересні 2012 року народний депутат України Чечетов М.В.
гарантував ліквідувати заборгованість та пообіцяв, що із
жовтня місяця затримки заробітної плати не відбудуться.

Сьогодні продовжуються затримки заробітної плати.
Працівники закладів освіти Городнянського району не
отримали її за другу половину жовтня та за першу половину
листопада.

Ними помічена дуже небезпечна для існування держави
тенденція: інформація про стан у регіонах подається Вам
викривленою, неправдивою.

Просимо Вас ще й ще раз зрозуміти: шкільна
інтелігенція закладає фундамент духовності на майбутні
десятиліття. Категорія Добра не є абстрактною.

Шановні пане Президенте й пане Прем’єр3міністре!
Вирішіть питання зміни формули фінансування закладів
освіти Чернігівської області, питання своєчасної (згідно
Закону) виплати заробітної плати працівникам бюджетних
установ району та області у відповідності тих присяг, що Ви
надали Народу перед Богом.

За дорученням президії Городнянської місцевої
вільної профспілки працівників освіти.

О.ПОМОГАЙ.

Творчий звіт  колективів художньої
самодіяльності Городнянського району,
присвячений 80�тій річниці  утворення
Чернігівської області, відбувся 23 листопада
у районному будинку культури. Розпочався
він під  акомпанемент кобзаря�лірника його
розповіддю «про славне древнє місто
Городню», яка дуже сподобалась глядачеві,
викликала щирі оплески. Від керівництва

району  привітав усіх присутніх заступник
голови райдержадміністрації В. І. Черномаз.

Піснею «Моїй Україні»  відкрила виступи
аматорів Городнянщини Катерина Смаль,  а
продовжив його Дібрівненський сільський
будинок культури, представлений  народним
хором та солістами.

Танцювальною  композицією «Мама
моя» зачарував  глядачів ансамбль «Олена»,
а німецьким стилізованим танком —
танцювальний колектив «Цауберзайтен»
Городнянського німецького культурного
центру «Взаємодія».

 Школа мистецтв запропонувала яскраві
та талановиті виступи дитячого хору,
дитячого оркестру народних інструментів
школи мистецтв, фортепіанного дуету
викладачів школи, ансамблів народних
інструментів та гітаристів, викладацьких
інструментального ансамблю та інструмен�
тального квартету  тощо.

З особливим ентузіазмом аплодували

глядачі  фольклорним колективам
Дроздовиці, Полісся, Здрягівки, Конотопу та
народному самодіяльному ансамблю танцю
“Веселка”, які подарували публіці цілий
неповторний  об`єднаний  спектакль —
яскраву фольклорну композицію «Весілля».

Народна аматорська хорова капела
вчителів та медичних працівників
Городнянського районного будинку культури

(керівник Анжела Позняк, концертмейстер
Олена Ругаль) виконала  пісні «Батьківщина»,
«Сусідка». А закінчився творчий звіт
аматорських колективів  Городнянського
району  піснею «Україно моя!» у виконанні
зведеного хору Вихвостівського та Дібрів�
ненського сільських будинків культури.

Особливістю цьогорічного звіту
колективів художньої самодіяльності є те, що
весь виступ  було записано на відеокамеру.
Плівку буде передано в область і вже там
компетентне журі після її перегляду
висловить свою оцінку. Обумовлюється це
тим, що ані для членів журі, ані для художніх
колективів на такі поїздки кошти не
виділяються. Отож і шукають діячі культури
виходу із ситуації. Адже для народних
талантів обмежень не повинно існувати.

А НЕМИРОВА.

На знімку: фольклорна композиція
«Весілля».

ТВОРЧІ ЗВІТИ

З 1 січня 2013 року процедура державної
реєстрації прав стає простішою та зруч�
нішою для власників, користувачів нерухо�
мого майна. Її проводитимуть органи,
підпорядковані Міністерству юстиції, тобто
Державна реєстраційна служба (Укрдерж�
реєстр) та нотаріуси.

Відповідно до норм нового законодав�
ства Бюро технічної інвентаризації не буде
надавати послуги реєстрації речових прав
на нерухоме майно. З нового року в БТІ будуть
видавати лише довідку, характеристику та
технічний паспорт на нерухоме майно.

Структурним підрозділом Укрдержре�
єстру в Городнянському районі є реєстра�
ційна служба Городнянського районного
управління юстиції в Чернігівській області.

Звертатися до реєстраційних служб за
проведенням державної реєстрації прав
необхідно у наступних випадках:

— для проведення державної реєстрації
прав з видачею свідоцтва про право
власності на нерухоме майно (фізичним та
юридичним особам на новозбудовані,
реконструйовані об’єкти нерухомого майна,
членам житлового, житлово�будівельного,
дачного, гаражного чи іншого відповідного
кооперативу, які повністю внесли свої пайові
внески та в інших випадках);

— для проведення державної реєстрації
прав на підставі рішень органів влади,
зокрема на підставі рішення суду, органів
прокуратури, податкових органів, органів
місцевого самоврядування;

— для проведення державної реєстрації
прав, які виникли до 1 січня 2013 року та не
були зареєстровані відповідно до законо�
давства, яке діяло на час їх виникнення.

Право власності та інші речові права на
нерухоме майно реєструються в реєстр�
аційній службі за місцезнаходженням такого
майна.

Обтяження речових прав на нерухоме
майно реєструються в будь�якій реєстра�
ційній службі.

У випадку державної реєстрації права

власності на новостворену земельну ділянку
особа після державної реєстрації земельної
ділянки в органах земельних ресурсів може
подати документи до реєстраційної служби
для проведення державної реєстрації права
власності самостійно або через державного
кадастрового реєстратора, який проводив
реєстрацію такої земельної ділянки. Тобто з
01.01.2013 року за Держземагентством
залишиться функція державної реєстрації
самої земельної ділянки як об’єкта
нерухомості в Державному земельному
кадастрі. У свою чергу Укрдержреєстр
здійснюватиме державну реєстрацію прав
на земельні ділянки.

Звертатися до нотаріусів за проведенням
державної реєстрації прав необхідно у
наступних випадках:

— для проведення державної реєстрації
права власності перед вчиненням певної
нотаріальної дії, у разі якщо реєстрацію
такого права власності було проведено
відповідно до законодавства, що діяло на
момент його виникнення, тобто до 1 січня
2013 року (буде проводитись  виключно у
період встановлення нової системи
державної реєстрації прав. У подальшому,
за наявності відомостей про право власності
на нерухоме майно в Державному реєстрі
прав, нотаріусом проводиться державна
реєстрація прав виключно у результаті
вчинення нотаріальної дії);

— для проведення державної реєстрації
прав у результаті вчинення нотаріальної дії
з нерухомим майном, об’єктом незавер�
шеного будівництва.

Реєстраційна служба Городнянського
районного управління юстиції  знаходиться
за адресою: м. Городня, вул. Чорноуса, 7
(приміщення відділення зв’язку). Телефони:
2/40/99 (начальник), 2/40/98 (державні
реєстратори). Графік роботи: понеділок/
четвер з 8.30 до 17.30 год., п’ятниця з
8.30 до 16.30 год. Перерва з 13.00 до
13.48 год. Субота, неділя – вихідні дні.

Ю.ТКАЧ.
Начальник реєстраційної служби.

ОФІЦІЙНО

Державну реєстрацію
речових прав

на нерухомість спрощено

До відома громадян!
Якщо у вас є Інтернет, ви маєте можливість отримати інформацію

про те, які форми статистичної та фінансової звітності необхідно
подавати вашому підприємству .

Також ви можете знайти необхідну детальну інформацію про
соціально�економічне становище нашого регіону, районів області та
України за результатами державних статистичних спостережень
(експрес�випуски, збірники, бюлетені, таблиці та ін).

Для цього вам необхідно зайти на сайт htt://chernigivstat.gov.ua і
ввести ідентифікаційний код з Єдиного державного реєстру підприємств
і організацій – ЄДРПОУ, і ви отримаєте необхідну інформацію.

Л.ФІЛІАНОВА.
Начальник відділу статистики.

Ліки гіпертонікам
зі знижкою

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від
5 вересня нинішнього року «Про затвердження порядку
часткового відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою»   управління
охорони здоров`я  визначило перелік суб`єктів
господарювання, які здійснюють відпуск лікарських засобів
за оплатою споживачем різниці між фактичною роздрібною
ціною, встановленою на момент придбання лікарського
засобу, та референтною ціною, затвердженою наказом МОЗ
України. У Городнянському районі ліки  зі знижкою можна
отримати  у  центральній аптеці №34  (м.Городня, вул.Леніна,
17, аптека  «Ліки України»).  Постанова стосується усіх  осіб,
які хворіють на артеріальну гіпертензію, незалежно від віку
та від того, чи знаходяться вони  на обліку в лікарні. Щоб
отримати необхідні ліки, треба звернутися з карткою  на
прийом до терапевта або кардіолога районної поліклініки.

Також звертаємо увагу хворих (а їх у районі  6 тисяч),  що
ліки надаються не безкоштовно,  а лише зі знижкою  у 7  %.
Тим не менше,  вищеназвана постанова надає можливість
виписати кілька препаратів за зниженою ціною: якщо
необхідне моніторне  лікування, лікар призначає його, а у
разі потреби – кілька препаратів. Аптека за бажанням
хворого також може замінити призначений на наявний
аналогічний препарат.

Сьогодні  вже 70 осіб отримали рецепти на придбання
ліків від гіпертонії зі знижкою. Городнянській центральній
районній лікарні  для  цієї мети виділено більше 27 000
гривень.

В.ПИРОГОЇД.
Кардіолог центральної районної поліклініки.

Стурбовані ситуацією з невиплатою заробітної плати,
яка повторюється з року в рік, працівники освіти
підготували відкритого листа Президенту України Віктору
Януковичу, Прем’єр/міністру України Миколі Азарову, його
копії – голові облдержадміністрації Володимиру Хоменку
та голові райдержадміністрації Юрію Висоцькому. Подаємо
нижче його зміст.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
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Федір Тимофійович Лашук народився у
с.Лашуки. Тут він прожив більшу частину
свого життя. Оволодівши професією
будівельника, він зробив немалий вклад у
розвиток свого села. Будував скотарники,
свинарники, господарські та виробничі
приміщення рідного колгоспу. Немало
допомагав односельцям та жителям сусідніх
сіл при будівництві власних домівок, сараїв
та гаражів.

Підступна хвороба зненацька підкосила
здоров’я будівельника у далекому 1990 році.
50 діб у стаціонарному відділенні частково
відновили можливості організму, та важка
багаторічна праця далася взнаки. З того часу
Федір Тимофійович має інвалідність ІІІ-ї
групи. А п’ять років тому він поселився у
стаціонарному відділенні територіального
центру соціального обслуговування у
Великому Дирчині.

Чоловік не здався хворобі. Вільний час,
який раптом у нього з’явився, Федір
Тимофійович присвятив читанню. За ці роки
він прочитав практично всі книжки з
довколишніх бібліотек, хоча перевагу надає
детективам. Ще й сьогодні до нього
звертаються люди за консультацією щодо
ремонтних та будівельних робіт, і він охоче
ділиться своїм багатим досвідом. Полюбляє
також шахи і доміно, та й зіграти у
«підкидного» не відмовляється.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Ф.Т.ЛАШУК.

Родині Гребінників з с.Дроздовиці
неодноразово доводилось рятувати
різних тварин. Може тому, що
Валентина Михайлівна багато років
була вчителькою біології у місцевій
школі, і діти несли та приводили різну
живність до неї, у тому числі звірят
поранених і кинутих. Її чоловік,
Микола Миколайович, також
вчитель, завжди розуміє дружину й
радо допомагає їй у всьому. Та
найпевніше те, що рятували тварин і
птахів ці люди не за випадком, а за
покликом серця.

«БУКЕТ»
Одним з перших порятованих створінь

стало дитинча козулі. Про це повідомляли
наші колеги у «Сільских новинах» на початку
80-х років минулого століття: «… косарі
колгоспу «Червоний партизан» в траві під
кущем побачили дві маленькі козулі. Було
видно, що вони тільки народилися, а
дорослу тварину сполохнули. Одна тваринка
була поранена і загинула. А другу взяла
додому вчителька біології Дроздовицької
школи В.М.Гребінник».

Тепло і по-доброму написали наші колеги
про порятунок Букета. Тоді Валентина
Михайлівна, певно, посоромилась
розповісти, як панькала мале козуленя, бо в
природі його треба годували молоком кожні
дві години(!), як вставала кілька разів за ніч,
щоб своєчасно дати соску. Згодом тварина
підросла і почала пастись самостійно.

– Букет був непривередливим до їжі,

тільки-но став на ноги. І взагалі клопоту
майже не завдавав, окрім того періоду, коли
у природі починався гін. Тоді він був
агресивний й міг добряче ударити рогами.
Однак своїх не ображав, — розповіла
Валентина Михайлівна.

Коли тварина проявляла характер чи
вередувала – її закривали у сараї. Та все ж
Букет був ручним. Найчастіше ходив двором,
іноді виходив пастись на луг, перемахуючи
одним стрибком двометровий паркан. Не
боявся сусідських собак. Навіть ходив з
подружжям у ліс. Не зміг повернутись у
природу, так з людьми і прожив.

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

«ФІЛЯ»
Наступним було покалічене лелеченя, яке

лишилося восени саме у гнізді. Його родичі
відлетіли у вирій, а юний бусел не зміг через
понівечене крило. Чи то вродилася птаха
такою, чи, може, отримала травму пізніше у
тісняві лелечого гнізда, та одне крило було
недорозвинутим й вочевидь травмованим.
Цього пернатого інваліда підібрали діти й
принесли вчительці біології.

До холодів утримувати лелеку-інваліда
було неважко. Сусіди-рибалки охоче
ділилися уловом з птахом, від господарів
перепадало рибки з магазину, ловили жаб,
привчали їсти м’ясо. Коли ж прийшла зима,
стало скрутніше – одним м’ясом не
прогодуєш, та й виявилося недешево це для
родини. Прийшла на допомогу кмітливість
господині – якось вона запропонувала птаху
млинці. Правда, не прості, а на молоці і з
яйцем. Лелека одразу вподобав страву і
вдало перезимував. Досить швидко птах,
який вже отримав прізвисько «Філя», звик
до подружжя, зробився зовсім ручним і
ходив слідом за ними всюди, проживши з
Гребінниками майже півтора десятки років.

«ПІЗНЯЧКИ»
Цікаво, як би ви відреагували, коли

вранці на власному ганку зустріли маленьке,
мокре від холодного осіннього дощу,
замерзле їжаченя. Микола Миколайович
покликав дружину, побачивши це, ще навіть
не колюче, диво:

– Валентино, до тебе гість прийшов!
Довелося забирати додому, обігрівати

й нагодувати маленького. Після такої теплої
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ІНВАЛІДІВ

Історія людства довела, що без
всебічних, достовірних та прозорих
статистичних даних неможливо
управляти державою і регіонами,
розвивати економіку, виконувати
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соціальні програми, будувати відкрите
громадянське суспільство.

За статистичними виданнями –
величезна праця багатьох спеціалістів,
які перетворюють складну мову цифр на

зустрічі їжачок зашився у кутку комори та й
заснув… до ночі. Вночі господарі почули, як
їхній новий гість тупоче «босими» лапками у
сінях. А наступного ранку на ганку з’явився
ще один їжачок, – трохи більший і вже з
гострими голками на спині. Маючи такий
же жалюгідний вигляд, він зачепив серця
Гребінників і приєднався до попередника.
Однак, на відміну від останнього, виходив
на прогулянку не щоночі. Згодом, нагулявши
жирку у гостинній оселі, більший їжак впав у
сплячку.

Яким же був подив подружжя, коли у гості
завітав третій — і найбільший — їжак.
Вочевидь, це була мати двох попередніх
біженців. Вона погостювала кілька діб,
пересвідчилась, що з нащадками все добре,
і повернулась на волю. Малі ж лишилися з
людьми. Більший спить, а менший
передрімує вдень і під’їдає вночі, нагулюючи
жирок на зиму. Сподіваємося, це йому
вдасться.

Що змусило їжаченят прийти на
допомогу до людей? Чому вони
безпомилково прийшли саме до оселі
Гребінників? Ніби знали про те, що ці люди
неодноразово вже допомагали птахам і
тваринам, які потрапили у біду. Чому їжачиха
так запізнилася з виведенням потомства?
На ці питання могли б відповісти тільки
маленькі їжачки, якби розмовляли. Нам
лишається тільки здогадуватися. Здається,
тепло небайдужого людського серця стало
рятувальним маяком, який вказав тваринкам
шлях до спасіння.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: В.ГРЕБІННИК з найменшим

їжаченям на руках.

зрозумілу для всіх користувачів
інформацію.

Зібрати інформацію з усіх сфер
життя суспільства, а потім перевірити її
і створити  солідну інформаційну базу
для потреб загальнодержавного та
регіонального управління, розробки
програм сталого соціально-економіч-
ного розвитку – завдання не з простих.
А тим більше, що нині на працівників
статистики лягає додаткове наван-
таження, адже у 2013 році прово-
дитиметься Всеукраїнський перепис
населення, якого в Україні не було з
2001 року. У зв’язку з цим у відділі
статистики у Городнянському районі
з’явився ще один працівник –
С.Б.Панчковський. Суто жіночий
колектив, який багато років відзначався
професіоналізмом і досвідом, відтепер
і поготів додаткової роботи не боїться:
впораємся, кажуть, тим більше з
чоловічою підтримкою.

С.ТОМАШ.

На знімку: колектив відділу
статистики у повному складі:
В.Л.СМИКУН, М.А.МИРОНЕНКО,
Т.В.ЛЕВКОВИЧ, С.Б.ПАНЧКОВСЬ<
КИЙ, начальник відділу Л.В.ФІЛІАНО<
ВА, О.А.ЛУДАНИК.

Цьогоріч виповнилось 20 років Службі розшуку Товариства
Червоного Хреста України. Її було створено у червні 1992 року з
метою безкоштовного надання громадянам України допомоги з
розшуку та відновлення родинних зв’язків, втрачених внаслідок
збройних конфліктів, стихійного лиха, техногенних катастроф,
сучасних міграційних процесів та інших екстремальних ситуацій.

У рамках роботи Служби розшуку – не тільки розшук рідних, з
якими втрачено зв’язок. За її допомогою багатьом людям вдалось
з’ясувати долю військовослужбовців, рідних, вивезених на
примусові роботи родичів та репресованих, які пропали безвісті
під час другої світової війни.

Розшукова робота Служби розшуку Чернігівської обласної
організації Товариства Червоного Хреста дозволяє з’ясувати стан
військових та цивільних поховань часів другої світової війни за
кордоном, розшукати документи часів Великої Вітчизняної війни.

За 10 місяців 2012 року до обласної організації Товариства
звернулось 32 громадян. Десять з них – за допомогою у справі
розшуку рідних, двоє – щоб з’ясувати стан військових поховань
часів другої світової війни за кордоном.

Сучасне життя ставить перед Службою нові вимоги. Бо люди
завжди будуть розшукувати одне одного, тому що невідомість про
долю близьких – це вічний, невгамовний біль у серцях матерів,
батьків, сестер, братів і дітей. А для Служби розшуку возз’єднання
родин – першочергове завдання.

Ми завжди готові допомогти людині, яка приходить до нас зі
своїм болем. Знаходимось ми за адресою: м.Чернігів, вул. Щорса,
1+Б. Попердню інформацію можна отримати по телефону у
Чернігові: 4+00+92.

О.РУБЕЦЬ.
Голова Чернігівської обласної організації Товариства

Червоного Хреста України.

Вони знають про нас усе
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З  ТОЧКИ  ЗОРУ  ПЕРЕСІЧНОГО
СПОСТЕРІГАЧА

Моя особиста цікавість до різноманітних «кінців світу»
почалася у 1999 році, напередодні «міленіуму».

Тоді провідна комп’ютерна корпорація «Майкрософт»
заявила про імовірність збою у роботі більшості комп’ютерів
при переході з 1999 до 2000 року. Буцімто роки записувались
двозначною цифрою, і з появою 00 в програмній системі
все повинно зупинитись, нульового року у комп’ютерному
літочисленні бути не може. Наслідки передбачувались
страшенні: попадають літаки, кораблі зіб’ються з курсу,
вибухнуть реактори атомних станцій… Одним словом,
повний апокаліпсис. Однак комп’ютери працювали, як
годинники, і у новому році.

2000%й рік повинен був принести й справжній кінець світу,
причому дехто у це настільки повірив, що навіть диктори
центральних каналів телебачення прощалися зі своїми
глядачами. Голівуд зняв фільм «Кінець світу» з Арнольдом
Шварценегером у головній ролі – мабуть, для більшої
наочності…

НА  СОВІСТІ  ЗМІ
Перша глобальна ілюстрація можливостей засобів

масової інформації відбулась 30 жовтня 1938 року у США.
Тоді молодий радіо%режисер Орсон Уеллс зробив одну з
перших театралізованих трансляцій фантастичного роману
«Війна світів» свого знаменитого тезки Герберта Уеллса.
Трансляція фантастичного роману викликала справжню
паніку серед слухачів. Люди збирали пожитки й тікали з
населених пунктів, вистрибували з вікон, ховалися у підвали.
Масова істерія охопила увесь північний схід США і половину
Канади. Тоді людей заспокоїли, хоч і з труднощами. Орсон
став знаменитістю, а влада разом з військовими вперше
замислилась над здатністю ЗМІ швидко, ефективно, а
головне – масово управляти свідомістю людей…

Ця властивість ЗМІ є дуже важливою у критичних
ситуаціях. Трапляється чергова суспільна криза, люди аж
занадто починають перейматися власним добробутом,
висловлюють своє невдоволення рівнем життя, затримкою
зарплат, подорожчанням комунальних послуг, інфляцією…
Тобто всім тим, над чим дійсно є сенс замислитись.
Наступний крок – почнуть вимагати змінити становище. Але
хто ж вам дасть? Ваші наміри «перемкнуть» у зародку. З
екранів телевізора якийсь «кандидат, доктор, знавець…»
запевнить всіх про те, що зіткнення з небесним тілом
(астероїдом, кометою, неіснуючою планетою Нібіру)
практично не уникнути. Кілька каналів підхоплять цю дурню,
покажуть мультик, створений за допомогою комп’ютерної
графіки під грифом «Запис з архівів НАСА, зроблений за
допомогою супер%пупер телескопу». І – бац! Соціальні
проблеми вже вивітрилися з голів. Хто буде думати про
зарплату, якщо скоро глобальна катастрофа? Всі побіжать
до крамниць скуповувати сіль, сірники, мило і бозна що…

НАУКОВІ  ПОМИЛКИ  І  ВІДВЕРТІ
СПЕКУЛЯЦІЇ

Для того, щоб орієнтуватись у катастрофах глобального

масштабу, а не вестись на маніпуляції, треба мати неабиякі
знання з метеорології, астрономії, фізики, хімії і десятка
інших наукових дисциплін. Зважаючи на середній рівень
обізнаності людей, який ґрунтується на поганенькому знанні
шкільної програми, середньостатистичному споживачу
новин можна «впарити» що завгодно.

Але давайте розберемося з тим, що нам нав’язують
сьогодні. Міфічна планета Нібіру буцімто вже зруйнувала
одну з планет Сонячної системи Фаетон, на орбіті якої нині
знаходиться Пояс Астероїдів. Планета%вбивця знову
повертається, і цього разу нібито повинна зруйнувати
Землю. Виникає ряд логічних запитань: яким чином Нібіру
змогла зруйнувати Фаетон і не постраждати сама? Які докази
реального існування Нібіру ми маємо на сьогодні? Вони
смішні: є мультик, зроблений за допомогою комп’ютерної
графіки, та посилання на вчених НАСА, Великобританії тощо.
При цьому не озвучується жодного імені, яке можна було б
перевірити.

Нещодавно «тибетський оракул%лама» розповів всім про
те, що магнітні полюси Землі поміняються місцями внаслідок
проходження нашою Сонячною системою нульової відмітки
галактики. «Тибетський лама%оракул» це що – титул, посада,
духовний сан чи прізвище, ім’я та по%батькові?. Нульова
відмітка галактики – це умовна точка в астрономічній системі
координат як, наприклад, меридіани і паралелі в градусній
сітці глобуса. Ви відчуваєте зміни у стані здоров’я чи
настрою, перетинаючи черговий меридіан, паралель чи
навіть екватор? Навряд чи. Чому ж Сонячна система, а разом
з нею і планета Земля, повинні якось змінитися, проходячи
умовну точку, визначену, до речі, людьми? Свічки, сіль, мило
і консерви поступово зникають з магазинів. Не здивуюсь,
якщо вже почали будувати бункери…

СПРАВЖНІ  КАТАСТРОФИ  І  ЇХ
ПРОГНОЗУВАННЯ

В історії Землі та людської цивілізації катастрофи
траплялися. І не раз. Але, як показує практика, ніхто ніколи
не зміг ефективно їх спрогнозувати. Головним завданням
сучасних кліматології, сейсмології та інших природознавчих
наук є саме передбачення катастрофічних стихійних явищ і
зменшення їхнього негативного впливу на суспільство. Однак
кілька ураганів у результаті кліматичних змін у Тихому океані
під загальною назвою Ель%Ніньйо призвели до сотень
людських жертв, тисяч поранених і травмованих, десятки
тисяч людей лишилось без житла.

ПРО
ЩО
ГОВОРЯТЬ

Донині землетруси, вулкани, тайфуни
щороку забирають тисячі людських життів, і
ніхто ефективно не може цього спрогнозувати.
Бо якби могли – то, певно, запобігли б жертвам.
Звісно, голубий екран може показати якусь
провидицю, яка ніби%то щось там
передбачувала. Але покажуть вже через півроку
після події з ремаркою про те, що до її
попереджень ніхто не прислухався. Подібну
інформацію дуже легко перевірити, і, гадаю,
є служби, які б зацікавилися подібними
можливостями і використали б на користь
людству. Та от біда – усі пророцтва про нещастя
доходять до широкого загалу вже після
катастрофи. То чи пророцтва це? Чи просто
спекуляція на людському горі?

Немало бід приносять соціальні катаклізми,
епідемії і пандемії, а ще більше – спекуляція
на них. Пригадаймо недавні події, коли
внаслідок паніки навколо пташиного грипу
практично знищили в Україні птахівництво як
галузь. Або як заробили фармацевти на істерії
довкола свинячого грипу? Є давня арабська

легенда, коли пророк Мухамед запитав Холеру, навіщо вона
забрала життя цілого міста. На що хвороба відповіла: «Я
забрала лише кожного десятого. Решта померла від страху.»

Кінець світу з найдавніших часів і до наших днів різні
джерела передбачували більше 150 разів, і жодне пророцтво
з них не збулось. Тільки у ХХ столітті «кінців світу» повинно
було трапитись більше 70%ти. Міфічна Нібіру повинна була
зруйнувати Землю вже тричі. Американський проповідник
Гарольд Кемпінг за останні 22 роки пророкував кінець світу
31 раз! Нарешті йому це набридло і він більше не говорить
про апокаліпсис.

ВИЖИВАННЯ  В  УМОВАХ
НЕСПРАВЖНІХ  КАТАСТРОФ

Сьогодні прогнозування катастроф і підготовка до них
стали своєрідним хобі для тисяч людей у світі. Маючи
надлишок коштів, люди будують бункери, роблять запаси
та оволодівають профільними знаннями. Та все це у
більшості випадків – розвага на кшталт сталкеріади
покинутими селами чи походів у зону відчуження.

А тепер, поклавши руку на серце, давайте відповімо на
головні питання сьогодення. Чи буде кінець світу? Зважаючи
на досвід минулих «кінців» – навряд чи. Що трапиться 21
грудня вранці? Це буде п’ятниця, і більшість з нас піде на
роботу, діти – у школу та садки, а ввечері ми дозволимо собі
розслабитися напередодні вихідних. Чи будуть катастрофи
на землі? Обов’язково! І нам про них точно не розкажуть.
Або не зможуть передбачити, або щоб не зчиняти паніки.

Страхи у нашій свідомості – річ живуча, про що свідчить
маркетинговий досвід усіх «апокаліпсисів»: страхових
компаній, виробників спецодягу і засобів для виживання.
Чому їм вдається нами маніпулювати? Відповідь на це
запитання криється у способі нашого існування. Для
більшості сучасників єдиним джерелом інформації, а часто
і дозвілля, є телевізор або Інтернет. Проведіть простий
експеримент: відмовтеся від телевізора і Інтернету хоча б
на тиждень, і у вас з’явиться безліч вільного часу. Присвятіть
його своїм рідним і близьким, вигуляйте собаку, організуйте
пікнік з друзями, зробіть щось руками. Здійсніть те, що давно
хотіли та не мали часу: сходіть на полювання чи риболовлю,
прочитайте гарну книжку, подорожуйте! І ви не помітите, як
проблема «кінця світу» стане для вас не суттєвою, а то й
смішною.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

КІНЕЦЬ СВІТУ?

Графік роботи
пункту пропуску
«Клюси» змінено

У зв’язку з запровадженням на території
України «зимового часу» і виникненням різниці
у часі між Україною та Російською Федерацією
у дві години, з метою створення сприятливих
умов для громадян, що перетинають
державний кордон, змінено графік роботи
місцевого пункту пропуску «Клюси» Щорського
району.

З 16.11.12 року пропуск буде
здійснюватись у п’ятницю, суботу, неділю та
святкові дні з 08.00 до 17.00 год. Жителі
Чернігівщини можуть перетинати кордон пішки
та велосипедами і переміщувати через кордон
товари, не призначені для виробничої або іншої
комерційної діяльності, у кількості, що не
перевищує передбачених законодавством
сторін норм ввезення (вивезення) товарів без
сплати митних зборів і податків.

Перелік документів, дійсних для пере%
тинання кордону громадянами України, які
постійно проживають  у Чернігівській області:

– паспорт громадянина України (за
наявності відмітки про реєстрацію в
Чернігівській області);

– свідоцтво про народження (для дітей до
16 років) та витяг з домової книги (довідка), що
підтверджує постійне проживання дитини у
Чернігівській області;

– паспорт громадянина України для виїзду
за кордон (за наявності відмітки про
реєстрацію постійного проживання у
Чернігівській області);

– проїзний документ дитини (за наявності
відмітки про постійне проживання у
Чернігівській області);

– довідка про втрату документів.
  О.ДУДКО.

Помічник начальника Чернігівського
прикордонного загону

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Відповідальні за законність

Робота  в прокуратурі  має свої завдання та вимоги. За плечима
її працівників  —  відповідальність  моральна та юридична,  перед
людьми і законом. Звичайно, завдання непросте. У Городнянському
районі  під керівництвом прокурора району працюють 5 прокурорів
та слідчий. Стаж роботи  деяких – до 10 років, як у В.М.Червонюка,
у інших – до трьох років,  деякі молоді юристи ще тільки прийшли

на стажування.
— Основною метою

нашої роботи  є  нагляд за
дотриманням законності у
районі та щоб той,  хто
порушує закон,  поніс
справедливе покарання,
— говорить прокурор
Городнянського  району
С.О.Розинка. — Цього року
закінчено складання
обвинувального висновку
по трьох справах, крім
того, прокуратурою
підтримано державне
обвинувачення  більше,
ніж у 100 справах. З
введенням нового
К р и м і н а л ь н о г о
процесуального кодексу
доводиться багато
навчатися. По суті,
юристам доводиться
вчитися все життя. Тож у
цей святковий день

хочеться побажати усім нашим працівникам та колегам  успіхів у
відповідальній, нелегкій роботі, здоров’я, миру та спокою у родинах.

А. НЕМИРОВА.
На знімку: прокуратура Городнянського району у повному

складі.



«Беларусь 1»

06.25 Комедия «Старики�
разбойники» (СССР).
07.55  «Мастер путешествий»
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Нашы. Эльжбета
Радзівіл».
09.50 Комедийный детектив «
Заколдованный участок»
11.00 Завтра – это мы!.
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Еvrovision. Итоги
недели.
12.30 Культурные люди +.
13.10 Документально�
биографический цикл «Моя
правда» (Украина). Фильм
«Игорь Петренко».
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.35 Коробка передач.
16.10  «Радзівілы. Тайны
сям’і».
18.20 Драма «Великий Гэтсби»
(Великобритания�США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Фантастическая драма
«Вихрь» (США).
00.20 Комедийный детектив
«Заколдованный участок»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки»
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.25  «Брэйн�ринг».
12.25  «Просто лень».
13.15  фильм «Фарфоровая
свадьба».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  «Фактор смеха».
17.25 Премьера. Среда
обитания. «Вкусная химия».
18.25  «Песнi маёй краiны».
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40 «Настя». Вечернее шоу.
22.50 Премьера. «Тайные
знаки конца света».
23.55�02.50 Фильм Никиты
Михалкова «12».

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.20 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Чудо техники»
12.25 «Поедем, поедим!».
13.00 Сегодня.
13.15  фильм «Я тебя обожаю».
15.00 «Таинственная Россия»
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по�русски».
17.10 «И снова
здравствуйте!».
18.10 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.45  «ЦТ. Главное».
21.30 «ЦТ. Откровения».
22.20 «ЦТ. Вечернее».
23.00 «Метла».
23.55  фильм «Розы для
эльзы».
01.45 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита
Филарета на Введение во
храм Пресвятой Богородицы.
09.15  сериал «Джамайка»
10.15 Специальный репортаж.
10.30 Тайны следствия.
11.00 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15  детектив «Спасите наши
души» (Россия).
13.20  «Будь в тонусе»
14.00  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здравствуй, мама!»
16.15 Врачебные тайны
16.40  «Невероятные истории
любви» (Украина).
17.30  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.25 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Тэлефільм АТН
22.20 детектив «Поцелуй
Сократа»
23.30  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.50 День спорта.
01.00  «Спасите наши души»

ОНТ
.
09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
15.00 «Обручальное кольцо».
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Два с половиной
человека».  фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Синдром Дракона».
22.15  «Тема дня».
22.25  «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10�01.40 Ночные новости.

НТВ

09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 . Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий�3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Специальный репортаж.
10.55  детектив «Поцелуй
Сократа»
12.15  «Спасите наши души»
13.20  «Самобытные культуры»
14.00 сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Здравствуй, мама!»
16.20 Коробка передач.
16.55 Завтра � это мы!.
17.20  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.25 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45  «Радзівілы. Тайны сям’і.
Другая серыя».
22.20 детектив «Поцелуй
Сократа»
23.30  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.50 День спорта.
01.05  «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
15.00 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека».  фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Синдром
Дракона».
22.15  «Тема дня».
22.25 фильм «Синдром
Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10�01.40 Ночные новости.

НТВ

09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по�русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий�3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Специальный репортаж.
10.55  детектив «Поцелуй
Сократа»
12.15  «Спасите наши души»
13.20 Культурные люди +.
14.00 сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Еvrovision.
15.45  «Здравствуй, мама!»
16.40 Перезагрузка.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.20 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 сериал «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45  «Радзівілы. Тайны сям’і.
Трэцяя серыя».
22.20  детектив «Поцелуй
Сократа»
23.30  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.45 День спорта.
01.00  «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
15.00 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Два с половиной
человека».  фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Синдром Дракона».
22.15  «Тема дня».
22.25  «Синдром Дракона».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10�01.40 Ночные новости.

НТВ

09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели...».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий�3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Специальный репортаж.
10.55 детектив «Поцелуй
Сократа»
12.15  «Спасите наши души»
13.25 Завтра � это мы!.
14.00 й сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здравствуй, мама!»
16.20 Католические святыни
16.45 «Здоровье». Ток�шоу.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 23.45 Зона Х. Итоги
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь» .
21.00 Панорама.
21.45 «Нашы. Эльжбета
Радзівіл».
22.00 Национальный
отборочный тур конкурса
песни «Евровидение�2013».
Финал. Прямая трансляция.
00.30 День спорта.
00.40  «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
15.00 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20  «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Юбилейное шоу Евгения
Плющенко «Всего лишь 30!».
22.40  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.55 «Вечерний Ургант».
00.55  «После школы».
01.50�02.20 Ночные новости.

НТВ

08.45 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных».
14.35 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  фильм «Возвращение».
23.05 Художественный фильм
«Снайпер».

«Беларусь 1»

06.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Непорочного
Зачатия Девы Марии.
07.00 Доброе утро, Беларусь!.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный детектив
«Заколдованный участок»
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.20 . Комедия «Старики�
разбойники» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Мелодрама «Военно�
полевой роман» (СССР).
17.25  «Невероятные истории
любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Лирический комедия
«Время радости» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40  «Слуцкія паясы. Тайные
знакі».
22.10 Триллер «В последний
момент» (США).
00.00 День спорта.
00.10  «Заколдованный
участок» (Россия).
01.05 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.15 Марина Неёлова,
Станислав Любшин в фильме
«Мы веселы, счастливы,
талантливы!».
14.10 «Минута славы» шагает
по стране».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
17.50  «Один против всех».
18.40 Елена Ваенга. Концерт.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым.
22.45 «Что? Где? Когда?».
00.00�01.40 Ума Турман в
драме «Мгновения жизни».

НТВ

08.50 «Живут же люди».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 фильм «Танец живота».
15.05 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия�репортер».
19.55 Программа Максимум.
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00  фильм «Муха».
00.50 «Луч Света».
01.20 «Реакция Вассермана».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.15 Комедия «Девчата»
14.10 Мультфильм «Сказки�
небылицы деда Егора»
14.25 «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездная жизнь»
16.25  «Мистические истории»
17.30  «Моя правда» (Украина).
18.30 Специальный репортаж.
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США�Канада).
00.10 День спорта.
00.25 Мистическая комедия
«Трасса 60» (США�Канада).

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
15.00 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15  «Китайский сервизъ».
18.20  «Обратный отсчет».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Открытый формат».
22.10  «Леди Икс».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.55 «Убойная сила».
00.50�01.20 Ночные новости.

НТВ

09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий�3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Висяки».

До уваги телеглядачів!
У програмі Білоруського ТБ години передач подані за

білоруським часом, який випереджає український час на 1
годину. Тому українським телеглядачам слід брати це до
уваги.

УТ�1
6.00 «Доброго ранку, Україно!»
9.00 Пiдсумки тижня
9.30,12.30 Офiцiйна хронiка
9.50 Фестиваль «Родина»
11.40 Шеф�кухар країни
12.45 Право на захист
13.05 Темний силует
13.15 Армiя
13.30 Вечiр пам’ятi
Н.Яремчука
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.40 Т/с «Маруся»
16.25 Т/с «УГРО»
18.10 Останнє попередження
18.35 Агро�News
19.05 Сiльрада
19.30,21,25 Новорiчий вогник
на Першому
21.00 Пiдсумки дня
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.30,17.10 Т/с «Величне
столiття»
13.20 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.15 ТСН
20.15 Х/ф «Знахарка»
0.30 Х/ф «Дiм дурнiв»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.25 Т/с «Скринька
Пандори»
13.25 «Слiдство вели...»
15.05 «Право на зустрiч»
16.05 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
0.10 Т/с «Менти»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Свiтло
10.05,15.50 Т/с «Маруся»
11.00 Всеукраїнська нарада з
питань захисту прав дитини за
участю Президента України
12.35 Хай щастить
12.55 «Секрети успiху»
13.30 Х/ф «Товариш генерал»
15.00,18.20 Новини
16.35 Т/с «УГРО»
19.05 Д/ф «1000 днiв»
19.55 Екстрений виклик
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.40 Футбол. «Динамо»
(Загреб) � «Динамо» (Київ)
0.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
12.55 «Слiдство вели...»
13.50 Т/с «Екстрасенси�
детективи»
15.50 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 Т/с «Менти»(2)

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.15,15.50 Т/с «Маруся»
11.00 В гостях у Гордона
12.35 Українська пiсня
13.20 Х/ф «Танк КВ�2»
15.00,18.20 Новини
16.35 Т/с «УГРО»
19.05 Бенефiс Ю.Гальцева та
Г.Ветрова
20.50 Мегалот
21.35 Фестиваль в Коблево
21.55 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне столiття»
19.30,0.10 ТСН
20.15 «Джентльменський
набiр»
22.00 «Територiя обману»
23.05 «Грошi»
0.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
11.45,12.55 «Слiдство вели...»
13.50 Т/с «Екстрасенси�
детективи»
15.50 Х/ф «Вперше одружена»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 Т/с «Менти»(2)

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.45 Книга.ua
10.10,15.45 Т/с «Маруся»
11.00 Здоров’я
12.40 Футбол
14.35 Аудiєнцiя
15.00,18.20 Новини
16.30 Т/с «УГРО»
18.10 Останнє попередження
19.00 Жарт
19.55 Iспит для влади
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне столiття»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
11.45,12.55 «Слiдство вели...»
13.50 Т/с «Екстрасенси�
детективи»
15.50 Х/ф «Все можливо»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 Т/с «Менти»

УТ�1

8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Д/ф «Назарiй Яремчук»
10.10 Т/с «Маруся»
10.50 Д/ф «Контингент»
11.20 «Вiра. Надiя. Любов»
12.10 Надвечiр’я»
12.40,15.20 Бiатлон
15.00 Новини
17.15 Т/с «УГРО»
18.55 Шляхами України
19.15 Зiрки гумору
20.35 After Live
21.15,22.50 Шустер�Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Київ вечiрнiй»
22.00 «Добрий вечiр»
23.00 Х/ф «Сiм секунд»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Зворотний бiк
Мiсяця»
11.45 Т/с «Серафима
Прекрасна»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вечiрнiй квартал»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00,9.50 Шустер�Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.40 Зелений коридор
11.50 Концерт
13.40,15.55 Бiатлон
14.35 Зiрки гумору
15.25 Золотий гусак
16.55 Ювiлейний вечiр
К.Новикової
19.00 Свiт атома
19.20 Star�шоу
20.55 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Українська пiсня
22.00 Осiннiй жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

6.35 «Справжнi лiкарi»
7.35 «Кулiнарна академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
12.15 «Дикi та смiшнi»
13.00 Х/ф «Попелюшка»
14.45 Х/ф «Бригада М»
16.35 «Київ вечiрнiй»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Службовий роман»
23.15 Х/ф «Соцiальна мережа»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
11.55 Х/ф «Два квитки у
Венецiю»
13.55 Х/ф «Понаїхали тут»
17.55 «Вечiрнiй квартал»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Червоне або чорне»
22.20 Х/ф «Настоятель�2»
0.20 Х/ф «Сiмейка Аддамсiв»

УТ�1

8.55,12.25 Футбол
11.30 Шеф�кухар країни
14.20 Бiатлон
17.05 Дiловий свiт
17.40 Концерт
20.40 Україна iнновацiйна
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки тижня
21.30 Головний аргумент
21.40 Точка зору
22.00 Фольк�music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото�забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академiя»
11.25 «Давай, до побачення»
12.55 «Чотири весiлля»
14.15,20.15 «Голос. Дiти»
16.15 Х/ф «Службовий роман»
19.30,23.10 «ТСН�Тиждень»
22.00 «Свiтське життя»
23.55 Х/ф «Життя, гiрше за
звичайне»

ІНТЕР

7.00 Мультфільми
8.25 «Глянець»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Свати бiля плити»
11.25 «Весiльний розмiр»
12.30 «Любов очима жiнок»
13.35 Т/с «Наказано знищити»
17.50 Х/ф «Дiд»
20.00,0.55 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Дружба
особливого призначення»(2)
23.00 Х/ф «На краю стою»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2
поверховий будинок в м. Городні,  по вул.
Радянській,115; земельна ділянка в м. Городні по вул.
Молодіжній, 37. Тел.: 067�5384317, 095�9069126, 050�4432095.

— добротний будинок з госпбудівлями в центрі. Є газ,
вода. Тел. 2�17�71, 067�3669082.

— будинок зі зручностями. Тел.: 093�51711019, 067�
9158738.

— будинок, (0,11 га городу) по вул. Леніна,83. Тел. 067�
1463524.

— 2
кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 067�
1403897.

— 3
кімнатна квартира у центрі міста. Є гараж, погріб,
сарай. Ціна договірна. Тел. 096�9320800.

— 3
кімнатна квартира у центрі. Тел. 2�12�96, 063�
2586844.

— корова. Тел. 096�7412486.
— контейнер на ринку (2х5). Тел. 097�7486270.
— причіп на китайський трактор. Тел.: 096�1034333.
— трактор ЮМЗ
6. Тел. 098�7048101.
— трактор саморобний та навісне обладнання. Тел. 096�

2618278.
– трактори, преси, картопле
 та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4�42�35, 099�0487886, 096�2625220.

— автомобіль «Volkswagen Passat» седан, 1992 р.в.,
(центральний замок, електродзеркала, електролюк, коректор
фар, бортовий комп’ютер, мікроліфт сидінь). Тел. 066�
2247238.

Потрібні гроші? Оформляйте кредити
у відділеннях «Укрпошти»

ДО  УВАГИ  РОБОТОДАВЦІВ!
Враховуючи, що національний класифікатор України ДК 009:2005

“Класифікація видів економічної діяльності” відповідно до наказу
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 11 жовтня 2010 № 457 втрачає чинність з 31 грудня
2012 року, а постановою правління Фонду “Про внесення змін до порядку
віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва
з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок
достовірності поданих страхувальниками відомостей про види
економічної діяльності (у тому числі основний)” від 21.09.2012 року №
32, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року
за №1712/22024, внесено зміни до відомості розподілу чисельності
працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт,
послуг) за видами економічної діяльності (додаток 5), код виду
економічної діяльності та його найменування зазначається у відомості
розподілу за ДК 009:2010.

Відповідно, робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2013
році буде здійснюватися перегляд з початку року належності
страхувальника до класу професійного ризику виробництва за основним
видом економічної діяльності на підставі поданих відомостей про види
економічної діяльності за 2012 рік згідно нового класифікатора ДК
009:2010.

Нагадуємо, що відомість розподілу за 2012 рік повинні здати до 25
січня 2013 року всі страхувальники, які перебувають на обліку у Фонді
соціального страхування від нещасних випадків.

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві у

Городнянському районі.

Група наймолодших вихованців Городнянського
учнівського лісництва, яку склали 14 учнів 6�В класів
міської школи №2 та районної гімназії, вперше
побувала у розпліднику саджанців екзотичних дерев. І
не просто з пізнавальною екскурсією, а з допомогою
своїм шефам. 8 листопада вони, як справжні лісівники,
працювали на ділянці неподалік урочища Слюсарі. Діти
викопали 200 саджанців біоти східної та близько 100
дворічних сосен для пересадки і подальшої їх
культивації на ділянках Моложавського лісництва.

Разом із керівником гуртка І.В.Омельченко та
інженером лісгоспу М.В.Федіною юні лісівники вивчили
особливості будови рослин та їх саджанців, способи
пересадки та умови, необхідні для росту і розвитку
молодих дерев. Ландшафтний дизайнер А.В.Аніщенко
показала учням інші екзотичні рослини та розповіла,
як вони використовуються при озелененні і створенні
композицій.

Вихованцям лісництва також показали ділянку,
засіяну насінням липи і яблуні, яке вони самі збирали
влітку. Отак, на практиці, школярі познайомилися з
частиною робіт, які виконують їхні старші товариші
щоденно. Сповнені вражень, вони висловили свою

ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРША  ЛІСОВА
СПРАВА

готовність щоразу допомагати шефам у лісових
справах.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Олександра ПОПОВА працює на

ділянці.

З червня 2012 року національний поштовий
оператор УДПЗ «Укрпошта» розпочав програму

кредитування населення. На питання, у чому полягає
суть програми, відповів директор Чернігівської

дирекції УДППЗ «Укрпошта» Володимир
Валентинович ПРИХОДЬКО:

– На яку суму і на який термін можна оформити
кредит у відділеннях «Укрпошти»?

– Кредит «Готівочка» можна оформити на суму від 1000
до 30000 гривень на термін від 6 до 36 місяців. При цьому
нікуди не потрібно їхати – гроші видаються безпосередньо
у касі «Укрпошти».

– Хто може оформити кредит? Чи є якісь
обмеження?

– Кредит на «Укрпошті» можуть оформити фізичні особи,
громадяни України, у тому числі пенсіонери і самозайняті
особи у віці від 26 до 65 років. Щоб оформити кредит,
достатньо пред’явити паспорт громадянина України і довідку
про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків
(картку платника податків).

– Де можна оплачувати кредит і чи може клієнт
достроково його погасити?

КРЕДИТИ –
ЛЕГКО!

– Оплатити кредит можна в будь�якому відділенні
«Укрпошти» по всій території України. Можна і достроково
погасити кредит – повністю або частково. Штрафи за це
відсутні.

– У яких відділеннях Чернігівської дирекції УДППЗ
«Укрпошти» можна оформити кредити?

– Зараз це можливо у восьми відділеннях:
Чернігівському, Городнянському, Ріпкинському, Ніжинському,
Носівському, Бахмацькому, Прилуцькому та Щорському.

– Чому в якості партнера для програми кредитування
був вибраний саме Дельта Банк?

– Бо, починаючи з 2006 року, цей банк є експертом
споживчого кредиту, а, значить, вміє професійно видавати
і супроводжувати кредити. Крім того, Дельта Банк є
інноваційним банком, який впроваджує передові технології,
і в цьому наші підприємства схожі.

– Які плани Чернігівської дирекції «Укрпошти» у
даному напрямку надалі?

– Плани у нас дуже амбіційні, і ми їх обов’язково
реалізуємо. До кінця 2013 року залучимо якнайбільше
відділень зв’язку по всій області, на яких клієнти зможуть
отримувати споживчий кредит і розміщувати депозитні
вклади. І це тільки початок.

29 листопада – 7 років світлої
пам’яті дорогого, любого
синочка, братика, онука,

племінника
БЕРЕЗИНЦЯ

Олександра Ігоровича
 23.02.1988 р. – 29.11.2005 р.
Ты не вернешься больше никогда,
Не улыбнешься нам в ответ,
Не скажешь весело «Привет!».
Сыночек, миленький, проснись,
Скажи хоть слово, отзовись,
Открой глаза и улыбнись.
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимый и родной,

Ты не придешь уже домой.
Ми всі тебе любимо, пам’ятаємо і сумуємо.

Рідні.

1 грудня минає 6 років світлої
пам’яті дорого зятя, чоловіка і

батька
ІВКА

 Сергія Єлисейовича
з  с. Вихвостів.

08.09.1963 р. – 01.12.2006 р.
Врятувати тебе ми не змогли –
Ти пішов раптово і так рано,
Спалюючи болем нам усім серця.
Не віриться й досі, що тебе нема.
Був ти, сину, � щастям,
Став ти – біль і рана,
Смуток  без початку і кінця.

Сумуючі: тесть, теща, Дуброви, син і дружина.

5 грудня – 40 днів світлої пам’яті дорогого чоловіка,
батька, дідуся

НАЙДА
Анатолія Васильовича

01.01.1961 р. – 27.10.2012 р.
Ушел из жизни очень рано,
Смерть мгновенно тебя забрала.
Я была с тобою рядом,
Помочь ничем я не смогла, прости…
Нашу боль слезами не измерить,
Нам тебя не вернуть, не забыть.
Остались воспоминания, боль,

печаль,
Страдания, разлука и с болью в

сердце остается жить.
Любимо, сумуємо: дружина, син, дочка, зять і внучечка.

5 грудня – 40 днів світлої пам’яті
НАЙДА Анатолія Васильовича
01.01.1961 р. – 27.10.2012 р.

Из жизни ушел ты так внезапно
И тебя нам не вернуть.
Ты в нашей памяти останешься навеки
И боль души ничем не заглушить.
Родной ты наш, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Сумуючі: мама, брат, сестра з чоловіком, племінники з
дітьми.

29 листопада – півроку
світлої пам’яті дорогого синочка,

батька, брата, дяді
МАЛЯРЕНКА

Володимира Григоровича
18.12.1964 р. – 29.05.2012 р.
Дорогий наш, сумуємо, любимо,

пам’ятаємо кожну хвилину.
Полгода без тебя мучительная

дата,
Ты далеко, в божественном саду,
А нам все кажется, что ты ушел

куда�то,
И тихо шепчешь: «Я сейчас приду».

И слышно нам  то в шорохе, то в стуке
Неторопливый и знакомый шаг,
А сердце разрывает боль разлуки,
И снова слезы горя на глазах.

Вічно сумуючі: мама, батько, сини, невістка Наталія,
сестра з сім’єю.

— Москвич АЗЛК
2140, 1981 р.в., у гарному стані. Тел.:
097�7168145, 2�40�46.

— автомобіль ВАЗ
21114 універсал, 2005 р.в. – 40000
грн. Тел.: 093�7887883, 2�17�75.

— автозапчастини на ГАЗ
53
52, гараж у військовому
містечку. Тел. 096�2341301.

— віз на гумовому ходу. Тел.: 4�01�39, 094�9897139.
— дрова рубані, сухі (вільха). Тел. 097�8712116.
– меблі колишнього вжитку (спальня) Тел. 096�9775405.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— велику картоплю. Тел. 098�4807087.
ЗНІМУ:

— квартиру (1
3 поверх) або будинок з меблями та
всіма зручностями. Тел. 2�34�96, 097�7027711.

ЗДАМ:

— будинок. Тел. 098�8692806.

Загублено документи: техпаспорт на ім’я Білана
Олега Михайловича і водійські права на ім’я
Свириденка Сергія Михайловича.  Хто знайшов, будь
ласка, поверніть за винагороду. Тел.: 097�1442590, 2�21�79.

Загублений учнівський квиток ЕН № 07990220, виданий
на ім’я Полушина Максима Сергійовича, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Державний акт на право власності на земельну ділянку
серії ЯБ № 939940 від 15.10.2009 р., виданий на ім’я
Терещенко Ольги Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Державний акт на право власності на земельну ділянку
серії ЯБ № 929259 від 15.10.2009 р. виданий на ім’я Терещенка
Валерія Петровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Музыкальный коллектив
в составе: Владимира Фаевцова,

Владимира Пилипенко, Петра Ива>
нова в канун новогодних праздников
предлагает свои услуги по музыкаль�
ному оформлению предстоящих
торжеств.

Мы можем работать на выбранной
вами площадке или у нас, в кафе�баре
«Вега».

Стоимость музыкальной програ�
ммы продолжительностью 2 часа
составляет 400 гривен.

Сделать заказ вы можете по
тел.: 2
51
60, 066
9111777.

Державна служба України з лікарських засобів оприлюднила факт
вилучення великої партії лікарських засобів з підозрою на фальсифікат у
Львівській області співробітниками УБЕЗ ГУ МВС України та Держлікслужби
8 листопада 2012 року.

Враховуючи, що вилучені препарати поширювались через легальну
мережу аптечних закладів, Держлікслужба України звертається до суб’єктів
господарювання, які провадять господарську діяльність з оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, з пропозицією добровільно
повідомити про факти закупівлі лікарських засобів за готівковий розрахунок
без оформлення відповідних документів. Згідно ч.4 ст. 321 Кримінального
кодексу України особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські
засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів,
пов’язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності.

Звернення Держлікслужби України
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КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 098/9719442,  097/6121023.

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом количестве. Доставка. Резка.

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

Постійно купуємо корів, телят,
коней, свиней, бичків (доріз).

Ціни високі.
Тел.: 066/4014326, 093/9178698.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
  (Доріз цілодобово).

Тел.:  098/9842336, 067/8452878.
КУПЛЮ:

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2/93/00, 066/7493002, 098/5192982, 063/0203245.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 09829331055.

КУПЛЮ телят, свиней, корів, коней. Доріз
цілодобово. Тел.:  096/1027022, 096/4294006.

Здаються в оренду приміщення ВАТ
«Агат» під пилораму, виробництво,
кафе, магазин. Тел. 097/5965050.

Куплю молочних телят
Тел.: 2/18/70, 050/1351139, 096/1660551. Михайло.

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь2якому стані: ікони до 50000 грн.,

хрести, лампади, чеканки з ікон; самовари до
5000 грн.; ордени трудові і бойові до 40000 грн.,
медалі до 1500 грн., значки; книги до 5000 грн.;
фотографії до 150 грн., листівки; грамофони до
5000грн., монети, статуетки до 700 грн., посуд
до 40000 грн., жіночі прикраси; годинники
наручні часів СРСР, картини СРСР і старовинні
до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год.
(на площі біля м'ну «Берізка»).  Тел.: 098'557'96'44.

Реставрація подушок
у вас на очах:

' дезінфікуємо кварцуванням,
' очищаємо від сторонніх предметів,
' знищуємо запах поту,
' замінюємо напірник на новий.

Тел. 067/1029669.  Виїзна майстерня
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО.

1 грудня святкує своє 80/річчя
наш любий чоловік, тато, дідусь Яків
Трохимович ДУБИНА з м. Городні.

Муж родной и папочка любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть слезинки лишь от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

З любов’ю: дружина, дочка,
сини, невістки, онуки.

1 грудня святкує свій ювілей наш дорогий
друг Яків Трохимович ДУБИНА.

Кують зозулі на зелене жито,
Несуть на крилах пісню журавлі,
До сотні літ бажаємо прожити,
І добрий слід лишити на землі.
З повагою друзі: Коваленки, Дударенки,

Підлісні, Дударенки.

27 листопада відзначив свій
45/річний ювілей наш коханий
чоловік, турботливий батько,
гарний зять Анатолій
Миколайович ПІНЧУК.  Вітаємо
тебе із сонячною дниною. Хай
щастя тобі стелеться рушником
на усіх життєвих дорогах.

Хотим поздравить с днем
рожденья,

Большого счастья пожелать.
И чтобы в жизни не случилось,
Не стоит сильно унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и любовь,
А если трудно будет очень,
То знай, что мы всегда с тобой.

З любов’ю: дружина, син, теща.

1 грудня святкує свій ювілейний день народження
Валентина Іванівна ТУПИК з с. Тупичів.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным  настроенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья.
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везенье,
Желаем счастья, долгих лет,
Удачи, вдохновенья!

З любов’ю: рідні.

1 грудня святкує свій 50/річний
ювілей дорога дружина, люба наша
матуся Валентина Іванівна
ОГЛОБЛЯ.

Желаем безоблачных, радостных
дней,

Согретых любовью родных и друзей,
Наполненных лаской, удачей,

теплом,
Похожих на сказку, на сбывшийся

сон!
С днем рожденья!

З повагою: чоловік, син Олег,
дочка Альона, зять Андрій.

27 листопада відсвяткувала свій день народження наша
дорога мама, теща і бабуся Тетяна
Петрівна КРИВОЛАП з с. Ваганичі.

Матусю наша рідна, бабусю дорогенька,
Вітаєм з днем народження тебе,
Бажаєм тобі щастя і кріпкого здоров’я,
Хай Бог тебе повсюди береже!
Спасибі тобі, рідна, за те, що нас

зростила,
Спасибі і за ласку, спасибі й за любов.
Живи на білім світі не менше сотні років,
Щоб світ тобі всміхався знов і знов.

З любов’ю: син, доньки, зяті і онуки.

3 грудня святкуватиме свій ювілей наша дорога невісточка
Людмила Миколаївна  ДУБРОВА з м. Городні.

Від усього серця вітаємо і щиро бажаємо: щастя, здоров’я і
довголіття, й прожити іще півстоліття.

Прийми від нас найщиріші вітання!
Кують зозулі на зелене жито,
Несуть на крилах пісню журавлі.
До сотні літ бажаємо прожити
І добрий слід лишити на землі.
Добро творити, двічі жити,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа Благодать панує в серці,
І Дух Святий не покидає все життя.
Хай біди і печалі розітнуть,
І квітку білої лілеї
Хай лебеді уранці принесуть.

З повагою: свекруха, свекор,  Дуброви з с. Вихвостів,
зовиця Світлана, племінник Микола з Чернігова.

4 грудня святкуватиме своє 20/річчя Валентина Миколаївна
ЖУРАВЕЛЬ з с. Малий Дирчин.

Щиро вітаємо тебе з днем народження!
Нехай твоя доля буде довгою і щасливою. Хай завжди

оточують сімейний затишок та гармонія.
Як лебеді білі, летять рік за роком,
Проходить життя, як вода,
Тебе з ювілеєм ми щиро вітаєм,
Зичим здоров’я, щастя, добра.
Хай до серця не дійдуть морози,
Хай рясніють в оселі добро і тепло,
Хай доля завжди на нерівній життєвій дорозі
Від незгод і біди прикриває надійним крилом.
Нехай у домі щастя буде,
І сил приплив, немов потоки рік,
Нехай життя цвіте і поважають люди,
І довгим буде, як століття, вік.

З повагою: мама, тато і подруга.

2 грудня святкуватиме свій ювілей наш дорогий кум
Володимир Якович Нагорний. Вітаємо
його і бажаємо:

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастья
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.

З повагою: куми Пархоменки.

Івашківська сільська рада висловлює глибоке співчуття
депутату сільської ради Л.С.Молош з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті чоловіка

МОЛОША Михайла Миколайовича.

Двері вхідні: Україна, Китай.
 Двері міжкімнатні: МДФ,
ДСП, дерево.
Сайдинг фасадний, цокольний,
великий вибір (від 45 грн.)
Утеплювачі: пінопласт,
мінвата,  скловолокно.
Котли газові, водонагрівачі,
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало/

Стекло Пласт НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН

Звертатися: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля  м2ну „Наша ряба”)
з 9.00 до 14.00 год., або по тел.: 2/60/47, 063/0215624.

профіль кровельний, парканний
(від 45 грн.).
Жалюзі вертикальні,
горизонтальні (широкий вибір).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Гіпсокартон, ОSB та багато іншого.
Монтаж вікон, дверей, парканів,

опалення (демонтаж та
установка).

ТОВ „ТД Ратібор” с.Пекурівка
реалізує курей білих по ціні 15 грн. за голову.

Вище 300 голів – 12,00 грн.
Тел. 3/77/48 (без вихідних).

Запрошує на новорічні знижки та подарунки
м. Городня, вул. 1/го Травня, 21 (2/й

поверх).
Тел. 050/8590451.

открывает сезон предновогодних
скидок до 10%

Предлагаем спеццены на морозильные
камеры и стиральные машины

Рассрочка без переплат
Будем рады видеть вас по адресу: ул. Черноуса, 3,

м/н «Натали» (крытый рынок). Тел.: 2/48/96, 093/
8711162.

Предприятие продает
Уголь антрацит (семечка)
Уголь мытый, зольность 5%
Цена 1400 грн.
Тел.: (0462)626/618, (24622) 4/42/32
(с 8.00 до 13.00).

Продається Городнянська паливна база.
Тел. 097/4036520.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ
Управління Служби безпеки України в

Чернігівській області запрошує абітурієнтів
8 грудня 2012 року з 102ої до 132ої години в Управлінні

СБ України в Чернігівській області, яке знаходиться за
адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка, 28, відбудеться зустріч
з майбутніми абітурієнтами викладачів вищих військових
навчальних закладів Служби безпеки України – Національної
академії Служби безпеки України у м.Києві та Інституту
підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного
університету «Юридична академія України ім.Ярослава
Мудрого» у м.Харкові.

Запрошуються випускники загальноосвітніх навчальних
закладів віком від 17 до 21 року з повною середньою освітою,
та навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації, а також
військовослужбовці строкової служби або
військовозобов’язані віком до 33 років.

Телефон для довідок: 655/425.
Прес'група Управління СБ України в Чернігівській

області.

Продам і вишию бісером на замовлення
ікони іменні, вінчальні та інші.

Тел. 096/8785591 (Світлана).

З питань

реклами

звертай/

тесь

по

телефону

2/47/00.


