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Опади

Шановні працівники суду!
Щиро вітаємо вас із

професійним святом!
Незалежний суд, підкоряючись лише закону, є

головним демократичним механізмом дотримання
прав і свобод людини та громадянина.

Від сумлінної праці й неупередженості
високопрофесійного корпусу суддів значною мірою

залежить збереження у суспільстві стабільності, миру та спокою,
надійний захист наших співвітчизників від беззаконня й
несправедливості.

Щиро бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя та гідного
служіння ідеалам добра.

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

Шановні працівники державної
виконавчої служби !

Щиро вітаємо вас з нагоди
професійного свята!

Ваша професія полягає в реалізації великої
мети – забезпечити втілення державної політики у
сфері виконання рішень судів та інших органів.

Ваша щоденна праця захищає конституційні
права та свободи громадян, сприяє утвердженню справедливості .

Бажаємо вам високого професіоналізму, почуття відповідальності,
успіхів у цій нелегкій, але такій необхідній справі, міцного здоров’я,
великого родинного щастя, добра та благополуччя.

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

Незабаром завершується передплатна кампанія на
друковані періодичні видання. Зрозуміло, що серед
сьогоднішнього різноманіття читачу дуже важко
визначитись з вибором. Але ми впевнені, що той, хто
передплачував «Новини Городнянщини» раніше, не
зрадить цій звичці і нині.

Наша газета нерозривно пов’язана з Городнянщиною і
її людьми. Вже 90 років ми несемо добру традицію
розповідати про життя у районі, про його мешканців, про
офіційні й ділові події,  історії доль людських. І впевнено
тримаємо титул однієї з кращих районних газет області.

Не зважаючи на фінансову нестабільність, ми
намагаємось значно не підвищувати передплатну ціну. На
2013 рік вона становить:

на 1 місяць – 7 гривень плюс поштові послуги;
на 3 місяці – 21 гривну плюс поштові послуги;
на 6 місяців – 42 гривні плюс поштові послуги;
на 12 місяці – 84 гривні плюс поштові послуги.
І не забувайте про призи, які вас чекають – мобільний

телефон «Nokia», набір кастрюль та комплект постільної
білизни. Не відкладайте до останнього – зверніться до
листоноші або у найближче відділення поштового зв’язку,
щоб передплатити «Новини Городнянщини» на 2013+ий рік.
Ми потрібні вам, а ви – нам.

«Новиногороднянці».

Рішенням суду всі задоволені не бувають, одна сторона
майже завжди залишається скривдженою. Для деяких
громадян судові засідання вже стали сенсом життя. Для
суддів же це – важка робота: спробуй, розглянь  35 справ на
тиждень! А усе це  і перечитати потрібно, і ретельно
обміркувати. Через свої  справи судді не сплять ночами,
запам’ятовують їх на все життя.

Пристрасті в залі суду часом просто вирують: люди
ридають, кричать, непритомніють. І хоча чорна мантія судді
дисциплінує присутніх, без ексцесів все одно не обходиться.
Інколи після закінчення розгляду справи  обидві сторони
говорять судді «спасибі». Це у тому випадку, якщо прийнято
компромісне рішення, що влаштовує усіх, а також відповідає
вимогам закону.

 – Найголовніше – навчити людей поважати закон, –
вважає в.о. голови Городнянського районного суду
О.Д.Березовський. – Адже  якщо людина порушує закон і це
спочатку проходить без наслідків, то довго так тривати не
може. Рано або пізно порушення буде помічене,  ситуація
повернеться у правове русло.

 Городнянський  суд входить до  першої десятки лідерів
за навантаженням  серед  24 районних судів Чернігівщини.
З початку року ним було розглянуто 128 кримінальних справ,
617 – цивільних, 185 – адміністративних, 1313  справ про
адміністративні правопорушення.

Тут кожен  працівник обрав свою професію свідомо,
кожен має вищу юридичну освіту. Колектив складається з
чотирьох суддів – О.Д.Березовського, О.О.Соколова, М.В.
Лиманської та Н.М.Карпинської та 16 державних службовців,
службовця та робітника.  Тут працює чимало досвідчених
працівників з багаторічним стажем. З 1983 року працює
старший секретар суду В.М.Борсук, з 1993  — старший
судовий розпорядник В.Ф. Калінько, з 1994 — керівник
апарату суду Т.І.Моцар. Прийшла й  молодь – судовий
розпорядник С.М.Заєць, секретар судових засідань Т.М.
Харитонова, секретар судових засідань І.В.Бруй.

 Говорити про проблеми у свято не прийнято. Але нікуди
від них не дінешся. Незважаючи на купу справ, що
захльостують суд, держава не дуже+то забезпечує  його з
фінансової сторони ...

 Чи вірять громадяни в справедливість суду? На це
питання, скоріш за все,  можна відповісти ствердно. Справ
стає усе більше. Отже, чимало людей впевнені, що саме у
суді будуть розв’язані їхні проблеми.

А. НЕМИРОВА.

На знімку: старший секретар суду В.М.БОРСУК, в.о.
обов’язки голови Городнянського районного суду
О.Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ  та керівник апарату суду
Т.І.МОЦАР.

15 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

Шановні працівники та ветерани
органів внутрішніх справ району!

Щиро вітаємо вас із Днем
міліції!

Здійснення щоденної нелегкої місії, покладеної
на вас, вимагає виняткової відповідальності,

сумлінності, високої фахової підготовки.
Підсумки шляху становлення і розвитку міліції незалежної України

засвідчили велике значення органів внутрішніх справ у забезпеченні
недоторканності фундаментальних конституційних прав та свобод людини
і громадянина.

Особливі слова вдячності хочеться висловити ветеранам, праця
яких має бути гідним прикладом для нинішніх та майбутніх стражів
порядку.

З нагоди професійного свята бажаємо вам доброго здоров’я, щастя,
благополуччя, нових успіхів і досягнень у справі служіння своєму
народові.

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

         Заметіль навчанню не завадила. Поки що
У ніч на 13 грудня погода розвоювалась на славу – хурделиця куролесила, наносячи снігові замети на дороги

і стежки району. Однак побоювання того, що заметіль паралізує транспорнтий та пішохідний рух, не справдились.
На ранок центральні вулиці Городні вже були розчищені від снігу. Всі 11 автобусів з міжшкільного навчально+
виробничого комбінату вийшли у рейси для підвозу школярів і всі благополучно дістались до населених пунктів.
Так що примхи зими на перешкоді навчанню не стали.
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Ланки ланцюга
національних інтересів

Світом продовжує котитися
економічна криза. У цих умовах

нашій державі вкрай потрібна
політика економічного егоїзму,
адже ніхто не потурбується про

наші інтереси, якщо ми самі
відмовляємося їх захищати.  У

конкурентному світі поважають
сильних та наполегливих,

спроможних реально захистити
власні інтереси, а не лише

декларувати подібні прагнення.
Історичний досвід переконливо

доводить, що Україна спроможна
мобілізувати максимум ресурсів для захисту
власних інтересів, оскільки добре розуміє,
що опинилася між різними центрами
впливів.  Ми звикли розраховувати на себе,
цьому нас навчили роки незалежності, які
супроводжувалися розв’язанням проблем
виживання. Тому без економічного егоїзму
нам не варто розраховувати на підвищення
власного добробуту.

Ми маємо достатньо товарів, які можна
запропонувати оточуючому світу. Вже не
перший рік експорт українського хліба
лишається важливою складовою світової
продовольчої безпеки.  Український метал
та руда знаходять застосування у
виробництві багатьох країн. Територією
України проходить значна частина
енергетичних ресурсів, які постачає Росія
до країн Європейського Союзу. Наша країна
є важливою складовою світової економічної
системи, і має наміри більш прагматично
використовувати власний потенціал.

Окремі політики підштовхують Україну до
однозначного та невигідного для держави
вибору між Європейським Союзом та
Митним Союзом. З одного боку – об’єднання
найбільш розвинених держав світу, яке
сьогодні переживає непрості часи. ЄС
висуває до співробітництва з Україною все
нові та нові умови, що не завадило
двосторонньому товарообігу цього року
перетнути позначку у 30 мільярдів доларів.
Обсяг товарообігу з країнами Митного
Союзу вдвічі більший, до того ж українські
товари на пострадянському просторі добре
знають. Тому наша держава зобов’язана
балансувати між різними економічними
центрами. Підписання Угоди про асоціацію
з ЄС та гармонізація українського
законодавства з вимогами Митного Союзу
– це ланки одного ланцюга, ланцюга
національних інтересів.

Наша держава більш активно
впроваджуватиме політику національного
егоїзму. Її основа проста – підтримка
національного виробника, більш активна
політика імпортозаміщення та послаблення
монетаристської політики. Внутрішній ринок
України потребує ефективного розвитку та
захисту, що значною мірою зможе
збільшити довіру з боку громадян держави.
Без підтримки з боку населення будь5які
реформи, як відомо, перетворюються з
ефективного інструменту на декларацію про
наміри.  У держави є цілком очевидні
пріоритети, на які повинні бути спрямовані
додаткові обсяги фінансових коштів. Це –
розвиток інфраструктури (будівництво
шляхів та мостів, нових аеропортів та
вокзалів),  запуск програми будівництва
доступного житла, якій до снаги
перетворитися на локомотив економічного
розвитку держави, інвестиції до
агропромислового комплексу, що має всі
шанси стати одним з наріжних каменів
економічного успіху України.

Попри незвичне для державної політики
слово «егоїзм», громадянам не варто
переживати за власні інтереси. Більше того
– держава планує суттєво спростити
систему оподаткування для великої групи
підприємців. Як відомо зі світового досвіду,
політика дерегуляції дозволяє суттєво
покращити економічне становище країни.

Необхідно зауважити, що Віктор
Янукович у непростій ситуації не перекладає
відповідальність на інших. В умовах, коли
нова Верховна Рада ще не приступила до
повноцінної роботи, а уряд перебуває у
відставці, сама глава держави взяв на себе
всю повноту відповідальності. Президент
добре розуміє, що від його впевненості у
власних силах залежить і успіх країни, і
економічний добробут її громадян.

Леонід КОРАБЛЬОВ.
Журналіст.

За оцінками експертів різних інституцій, в Україні 45550 відсотків
заробітної плати виплачується працівникам за різноманітними
тіньовими схемами. В абсолютних цифрах це складає приблизно
145 мільярдів гривень виплат у «конвертах», які не обкладаються
податком. А це означає, що майже 50 мільярдів гривень
недоотримують пенсіонери та інші малозахищені громадяни
України.

Сьогодні потреба у пенсійних коштах по Городнянському району
лише на 30 відсотків забезпечується за рахунок власних надходжень.

Від сплати податків підприємці ухиляються різними способами.
Наприклад, одне підприємство перетворюється на кілька невеликих
фірм або кілька фізичних осіб5підприємців, міняючи свій статус,
що дає легальну можливість сплачувати внески у менших обсягах.
Ще один із способів відходу від легалізації своїх доходів – введення
на підприємствах приватної власності та у фізичних осіб5
підприємців скороченого робочого тижня. Відбувається це
абсолютно на законній підставі. Видаються відповідні накази по
підприємству, і у звітних документах проставляють цифри зарплати,
урізані відповідно до встановленого в наказі мінімуму. Це стало
можливим через відсутність у країні ринку праці. Люди
погоджуються на будь5які умови роботодавців, втрачаючи при цьому
страховий стаж й право на отримання пенсії внаслідок такої згоди.

Держава захищає інтереси громадян. Контролюючі органи
району виявляють неофіційно працевлаштованих найманих
працівників, вживають необхідні заходи для сплати страхових
внесків.

Вагомим резервом наповнення бюджету Пенсійного фонду
України є легалізація виплат заробітної плати. За підсумками
проведеного аналізу подання звітності платниками до управління
Пенсійного фонду України в Городнянському районі, за жовтень
2012 року виявлені випадки недотримання роботодавцями
мінімальних гарантій в оплаті праці. Особливо критична ситуація з
легалізацією зарплати у сфері малого бізнесу та сільському
господарстві. Продовжується ганебна практика виплати зарплати
«у конвертах», що позбавляє працівників права на соціальний захист
у майбутньому, оскільки до страхового стажу для призначення пенсії
не включаються періоди, за які не сплачені страхові внески або
сплачені у сумі, меншій від мінімального страхового внеску. За

даними звітів, понад 160 суб’єктів підприємницької діяльності
району усіх форм власності та господарювання здійснювали
нарахування заробітної плати найманим працівникам менше рівня
мінімальної заробітної плати, у результаті чого близько 900
застрахованих осіб позбавлені права на зарахування страхового
стажу у повному обсязі.

Найменшу середньомісячну заробітну плату по звітах до
Пенсійного фонду в Городнянському районі станом на 01.12.2012
року показали:

ФГ «Льон5Канат» 239,64 грн.
СТОВ «Добробут» 617,50 грн.
ФГ «Сапфір М.М.» 633,15 грн.
СТОВ «Тупичівське» 733,31 грн.
СВК «Хотівлянський» 775,82 грн.
СТОВ «Родина» 870,70 грн.
Слєпченко С.А. 219,67 грн.
І це далеко не повний перелік підприємств і фізичних осіб5

підприємців, чиї працівники позбавлені права на зарахування
страхового стажу у повному обсязі.

Найбільшими боржниками до Пенсійного фонду
Городнянського району станом на 01.12.2012 року є:

СВК «Хотівлянський» (115211,51 грн.)
СТОВ «Агрос» (95725,82 грн.)
СВК «Україна» (47306,77 грн.)
АПК «Старосільський» (41531,34 грн.)
Криволап В.М. (14532,50 грн.)
Столяр С.М. (14196,24 грн.).
Зверніть увагу на те, що зростання боргів перед Пенсійним

фондом у майбутньому призведе до затримки виплат пенсій.
Відсутність пенсії не дасть змоги пенсіонерам вчасно сплатити
комунальні послуги, придбати ліки, купити продукти харчування. А
пенсіонери – це наші батьки, дідусі та бабусі.

І тільки беззаперечне виконання законодавчих актів і норм буде
слугувати гарантією добробуту нинішніх і майбутніх пенсіонерів.

В.ПІНЧУК.
Начальник управління Пенсійного фонду в Городнянському

районі.

ДЕПУТАТ В ОКРУЗІ

Завдяки
Ігорю Рибакову

відремонтують дорогу
на Грем’яч

Дороги півночі області здебільшого розбиті,
а деякі — взагалі покриті одними ямами.
Народний депутат України Ігор Рибаков говорить,
що це не дороги, а напрямки. За останній рік, що
він працює в окрузі, деякі ділянки, за його
безпосереднього сприяння, вдалося
відремонтувати, зокрема — Гвоздиківський міст
у Щорському районі та інші. За короткий час
привести до ладу всі покриття неможливо,
оскільки таких коштів немає жоден місцевий
бюджет.

Ігор Рибаков продовжує працювати над
вирішенням питань фінансування ремонту доріг з
державного бюджету. За сприяння народного
депутата уже виділено понад 63 мільйони гривень
на ремонт автодороги Чернігів5Мена5Сосниця5
Грем’яч. Буде відремонтовано майже 32 км. Роботи
планується завершити у наступному році.

Ігор Рибаков працює і над вирішенням інших
проблем Сіверського регіону, про що постійно
звітуватиме перед жителями. «Я усвідомлюю всю
відповідальність перед людьми і впевнений, що
спільними зусиллями нам вдасться чимало
зробити», — каже народний депутат.

Валентина ТРАХТЕНБЕРГ.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Без офіційної зарплати –
значить без пенсії

Повідомлення про скликання
чергової, чотирнадцятої   сесії районної

ради шостого скликання
Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, статті 42 Регламенту роботи Городнянської
районної ради головою районної ради Примаком Г.Г. скликається   чергова,
чотирнадцята    сесія районної ради шостого скликання.

Засідання постійної комісії  з питань соціально5економічного розвитку
району, зайнятості населення та бюджету    відбудеться     25 грудня   о 10.00.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у середу,  26  грудня
2012 року о 10 годині в залі засідань районної ради з  порядком денним:

1.Про затвердження програми економічного і соціального розвитку
району на 2013 рік.

2.Про затвердження районного бюджету на 2013 рік.
На сесію запрошуються міський та сільські голови, заступники голови

районної державної адміністрації, керівники управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації,  редактор газети «Новини
Городнянщини».

Обережно на дорозі
У зв“язку з різкою зміною погодних умов  за останні

дні ситуація на автошляхах  регіону погіршилась.
Дорожні умови вимагають від водіїв і пішоходів
підвищеної уваги до заходів власної безпеки і
бездоганного дотримання правил дорожнього руху.

Держаавтоінспекція  рекомендує  водіям
автотранспорту не гальмувати різко на слизькій дорозі,
бути особливо уважними при русі на мостах та
естакадах ,уникати різких маневрувань та обгонів, а
головне – не забувати про пішоходів, адже люди, що
переходять дорогу, можуть посковзнутися і впасти. Тому
слід намагатися не налякати пішохода різкими
звуковими і світловими сигналами. Наближаючись до
пішохідних переходів та місць розташування дитячих
установа, знижуйте швидкість до мінімуму.

Управління Державтоінспекції Чернігівської
області.

БЮДЖЕТНІ ПИТАННЯ

Культуру врятують Дід
Мороз і Снігуронька?

На сторінках газети вже не раз піднімалось питання про недостатнє фінансування
закладів освіти та медицини. Ще у гіршій ситуації сьогодні знаходяться і заклади
культури, які фінансуються, так би мовити, по залишковому принципу.

— Звичайно, ми з розумінням ставимось до того, що медицина і освіта – це
галузі першочергового фінансування, — каже начальник відділу культури
райдержадміністрації О.Є.Биховець. – Однак про культуру теж не слід забувати,
особливо сьогодні, коли відсутність фінансів практично паралізує галузь.  На
нинішній рік у бюджеті на фінансування наших закладів було закладено коштів
лише на вісім місяців. А ми ж круглий рік організовуємо дозвілля жителів міста,
співпрацюємо з усіма школами, громадськими організаціями. У районному будинку
культури хоча б раз на місяць, та й проводиться якийсь розважальний масовий
захід.

Незважаючи на таке становище, життя все ж не стоїть на місці. Городнянці
бачать, що у районному будинку культури триває ремонт туалету, оновлюється
фойє на другому поверсі, де проводить свої заняття ансамбль бального танцю
«Олена». На запитання, звідки на це беруться кошти, Олена Євгенівна відповіла:

— Всі ці роботи виконуються за кошти зі спецрахунку. На нього ми перераховуємо
всі гроші, зароблені від проведення різних конкурсів, шоу5програм типу «Як Івана
женили», «Місто першого кохання» тощо. Звичайно, ми не практикуємо платний
вхід на всі наші заходи. А у разі, якщо продаються квитки, встановлюємо на них
мінімальні ціни.  Ось і напередодні новорічних та різдвяних свят ми пропонуємо
жителям міста платну послугу – на замовлення до вашої оселі можуть приїхати Дід
Мороз, Снігуронька та ще казкові персонажі і подарувати малятам незабутню
новорічну казку. Замовити такий сюрприз можна по телефону 2574587. Будуть і інші
розважальні заходи – платні і безкоштовні. Треба не тільки шукати виходу із ситуації.
А й робити так, щоб свято не припинило бути святом.

Розмовляла С.ТОМАШ.
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Рота Симонка знову зайняла позиції в укріпленнях
на околиці Кагарлика. Командир обійшов мінометні
розрахунки. Є поранені. Їх відправили в санчастину.
Заміни на всі розрахунки не вистачало. Повністю їх
укомплектувати не було можливим. Дав команду
перенести боєприпаси до укомплектованих. Раптом
у високій кукурудзі він побачив залишену автомашину
з двома зенітно(кулеметними установками. До неї
залишалось якихось двадцять метрів.

– Сержант Наливакін, до мене, – наказав
Симонок. – Будемо пробиратися до автомашини
повзком, за кукурудзою нас не помітять. –
Мінометники, чекайте на мою команду і будьте готові
прикрити нас, якщо румуни відновлять атаку.

Симонок недарма добрався до автомашини. Біля
тих установок було достатньо боєприпасів. Її
розрахунки залишили зенітки, мабуть, таки під вогнем
мінометників, не було їх і поблизу.

Та перепочинку вистачило лише познайомитись
з установками. Володимиру Полікарповичу колись ще
в  Рені доводилося стріляти з подібних. Та й сержант
Наливакін був обізнаний в артилерії.

З боку румунів застрекотіли кулемети,  скошуючи
верхівки кукурудзи. А ось і самі піхотинці ринули в
атаку. Вони бігли на повний зріст, бо інакше по
кукурудзі не пробратися.

З кузова автомобіля було добре видно противника
в обличчя. Симонок дає команду мінометникам
відсікати відхід атакуючих і тут же відкриває вогонь із
кулеметів. Те ж робить і сержант Наливакін. У глибині
атакуючих рвуться міни. Передній ряд румунів залягає, вони
намагаються стріляти прицільно, але відходу назад йому
немає. Симонок зістрибнув з машини і в хід пускає свій
пістолет. В мить він встигає скосити вісьмох румунів, ще
п’ятеро кидають автомати і піднімають руки вгору. Атака
стихає. Полонених Симонок приводить в укріплення.

– І як це вам, товаришу молодший лейтенант, вдалося
справитися з цілим відділенням? – дивувалися мінометники.

– Та вони ж вже отак у горлі сидять, – показав Симонок.
– Б’ємо і ніяк не навчимо, лізуть та й годі.

Про цей бій ротного теж пішло донесення в штаб дивізії.
В полк прибув воєнний кореспондент, мінометники розповіли
про відвагу ротного. Газета «Красная звезда» опублікувала
кореспонденцію Костянтина Симонова «На захист рідної
Одеси», у якій йшлося і про мужність чапаєвців.

Полонені румуни зізналися, що на передову прибуває
нове поповнення, але армія практично топчеться на місці.
Антонеску видав грізний наказ, в якому зазначив: «Вимагаю
від усіх моральної стійкості і енергії, вимагаю наполегливо
тому, що переконаний, що опір залежить від нашого напору.
Великі втрати наших частин залежать від нас. Ганьба такій
армії, котра вчетверо, вп’ятеро переважає противника за
чисельністю, переважає за озброєнням і разом з тим...
стримується на одному місці невеликими радянськими
частинами». Полонені  зізналися, що і в бій ідуть примусово,
а коли вони натрапили на вогонь захисників міста, діватися
було нікуди, і вони підняли руки вгору.

Командування Чапаєвської дивізії запропонувало
передишку на добу з тим, щоб румуни підібрали поранених
і загиблих і не відкривало вогонь. Але ж румуни так і не
виправили становища та навіть пробували і атакувати.
Зрештою чапаєвцям довелося підбирати і захоронювати
загиблих румунської армії, але ж частину території
контролював противник.

Рота Симонка по суті не допустила захоплення Кагарлика
румунами, що відкрило б їм дорогу до  Біляївки. Та і вона
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Життя. Подвиг. Безсмертя.
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 Особливо важливою формою регулювання соціально(
трудових відносин між працівниками і роботодавцями є
колективний договір підприємства (установи, організації).

Правові засади розроблення, укладення і виконання
колективних договорів визначено Законом України «Про
колективні договори і угоди». Норми цього Закону
поширюються на підприємства, установи, організації,
незалежно від форм власності і господарювання, які
використовують найману працю і мають право юридичної
особи. Необхідність укладення колективних договорів на
підприємствах, установах, організаціях передбачена також
Законом України «Про підприємства в Україні», Кодексом
законів про працю України, Законом України «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності». Ця вимога
законодавства має бути реалізована, оскільки саме через
колективний договір здійснюється представництво і захист
колективних інтересів та трудових і соціально(економічних
прав працівників.

Законодавством не передбачено будь(яких обмежень
щодо чисельності працівників підприємства, установи,
організації під час укладення колективного договору. Тобто,
колективний договір може бути укладено і в малочисельному
колективі.

Сторонами колективного договору є: власник чи
уповноважений ним орган або представник (дирекція,
правління, директор) та первинна профспілкова організація,

яка діє відповідно до свого статуту, а за її відсутністю (
представники, вільно обрані на загальних зборах найманих
працівників, або уповноважені ними органи.

У колективному договорі встановлюються взаємні
зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих,
трудових, соціально(економічних відносин, зокрема з таких
питань: зміни в організації виробництва і праці;
забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати
праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної
плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок,
премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
участі трудового колективу у формуванні, розподілі й
використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено
статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і
відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово(
побутового, культурного, медичного обслуговування,
організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій
діяльності профспілкової чи інших представницьких
організацій працівників; умов регулювання фондів оплати
праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень в оплаті праці.

Ці статті визначають основні напрями договірного
регулювання соціально(економічних і трудових відносин, але
не обмежують їх. За потреби і наявності можливостей
сторони можуть розширити коло питань, що виносяться на
переговори.

ОФІЦІЙНО Колективний договір як форма правотворення

понесла значні втрати і за наказом командування дивізії
була виведена в резерв для перепочинку і доукомплектування
живою силою і технікою. В середині вересня у штабі 25(ої
Чапаївської дивізії прибули командуючий військами
Одеського оборонного району контрадмірал Жуков, член
Військової ради дивізійний комісар Воронін. Разом з
командиром дивізії і командуючим Приморською армією
вони проаналізували становище, що  склалося. Контр(адмірал
Жуков наказав направити 1000 бійців в Південний сектор
для підтримки регулярних військ. Це були в основному
міліціонери Одеси, які зайняли оборону. З їх числа було
поповнено і роту Симонка. Командуючий ООР і бригадний
комісар високо оцінили мужність і стійкість бійців(
чапаєвців, цікавилися їхніми особистими подвигами.
Командир дивізії генерал(майор Петров доповів зокрема і
про подвиги мінометної роти Симонка і його відвагу в бою,
уміле командування ротного.

– Які нагороди має цей молодший лейтенант? – запитав
Г.В.Жуков.

– Воює з першої хвилини війни, а ось до нагород і не
дійшло, – відповів І.Ю.Петров.

– Вважаю, що В.П.Симонок заслуговує звання Героя
Радянського Союзу, прошу готувати подання, – запропонував
контр(адмірал.

Після поповнення рота Симонка знову на передовій.
Ситуація на фронті докорінно змінилася. 31(й Пугачовський
полк займає оборону в Південному секторі. Сюди противник
постійно перекидає свіжі сили і майже не припиняє атак.
Румуни і німці наступають, взявшись за руки. Таку одержали
команду, щоб ніхто не симулював в атаці. Мінометники і
артилеристи зустрічають їх лавиною вогню. Всього за 200(
300 метрів від лінії фронту гори трупів. Чапаєвців
підтримують вогнем кораблі флоту. Наступ нарешті
призупиняють, і тепер контратакують червоноармійці.

Одеса однак вже від ворожим вогнем артилерії, на місто
скидають бомби фашистські літаки. Лікарні переповнені
пораненими. З ладу виходять комунікації, горять будівлі.
Гостро бракує питної води, на жителя її дають по карточках
до 4 літрів на добу. Але місто живе, обороняється. У

військових нелегке нове завдання –  Ставка
Верховного Головкомандування прийняла
директиву про евакуацію частин ООР з Одеси –
здійснити це належало за суворої секретності.

У південному секторі готується грандіозний
контрудар по противнику, мета якого
дезорієнтувати ворога і приховати від нього
евакуацію з міста. Евакуація військ Приморської
армії фактично почалася 1 жовтня. На
транспортах «Україна» і «Жан Жорес», які
доставили в Одесу боєприпаси і продовольство,
в Крим були відправлені два полки. 2 жовтня
25(а Чапаєвська  і 2(а кавалерійська дивізії
зайняли вихідні позиції для наступу.
Напередодні контрнаступу газета
«Большевистское знамя» відкрила свій номер
полум’яним закликом.

Наш народ и армия едины,
Родина как жизнь нам дорога
На земле Советской Украины
Выроем могилу для врага!

Вранці після інтенсивної артилерійсько(
мінометної підготовки за участю гаубичного
полку і гвардійського дивізіону «катюш»,
чапаєвці пішли в наступ. В бій були введені
танки, кавалерія. Внаслідок контрудару були

знищені чотири батальйони ворожої піхоти.
Отямившись, ворог робив спробу переходити в наступ,

але марно. Його зустрічали нищівним вогнем підрозділи,
що прикривали відхід регулярних частин. Серед таких була
і мінометна рота В.П.Симонка. Практично до самого
завершення евакуації мінометники збивали противника з
пантелику. Вони залишили бойові позиції вночі 15 жовтня і в
складі 25(ої Чапаєвської дивізії прибули в порт для
завантаження на крейсер «Червона Україна». На його борту
знаходилися члени військової ради Одеського оборонного
району і Приморської армії та 1127 бійців частин прикриття.
В евакуації Одеси взяли участь 47 транспортних кораблів
Військово(морського флоту, що здійснили 84 рейси в Крим
і на Кавказ. 17 жовтня сили Одеського оборонного району
прибули в Севастополь без будь(яких втрат.

На крейсері для Володимира Полікарповича була перша
доба спокійного перепочинку. Він не стояв біля міномета, не
подавав команди підлеглим. Випали хвилини осмислити все,
що сталось, але чи збагнув він сповна ту біду і випробування,
через які пройшов! Від Рені і до Одеси воював з надією, що
ось(ось ворог буде зупинений і розбитий. Як і всі захисники
морської твердині, Симонок і тепер був переконаний, що
повернеться в Одесу

 * * *
9 жовтня 1941 року командуванням Приморською армією

і військами Одеського оборонного району було підписане
подання до присвоєння звання Героя Радянського Союзу з
врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» Симонку
Володимиру Полікарповичу, молодшому лейтенанту,
командиру мінометної роти 31 стрілецького полку 25(ої
Чапаєвської дивізії, кандидату в члени ВКП(б), уроженцю
села Кусії Добрянського району, Чернігівської області.
Відповідний Указ Президії Верховної Ради СРСР вийшов
вже тоді, коли Симонок захищав Севастополь.

М.ЄРМОЛЕНКО.
На знімку: командир 31�го Пугачовського полку

полковник К.М.МУХАМЕДЬЯРОВ (перший зліва в
другому ряду) з групою офіцерів. Фото 1942 року.

Далі буде.

Сторони в ході переговорів, які б питання вони не
розглядали, покликані суворо керуватися правилами: будь(
які зобов’язання, що ухвалюються, не мають погіршувати
умови праці та соціальні гарантії, передбачені чинним
законодавством.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації.
Повідомну реєстрацію колективних договорів проводить
управління праці та соціального захисту населення
Городнянської райдержадміністрації.

Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за
взаємною згодою сторін і в обов’язковому порядку через
зміну чинного законодавства, угод вищого рівня
(генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є
предметом договору.

Зміни та доповнення, що вносяться до колективного
договору протягом терміну його чинності, також підлягають
повідомній реєстрації в установленому порядку.

Детальні консультації з приводу укладення та реєстрації
колективного договору, змін та доповнень до нього
надаються працівниками відділу праці управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації за
адресою: м Городня, вул. Леніна, 11 та за тел. 2
15
03,
2
15
39.

В. КРИВОЛАП.
В. о. начальника управління праці та

соціального захисту райдержадміністрації.
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7 грудня відбулись урочисті збори з нагоди Дня
місцевого самоврядування. Сільські та міський голови,
депутати рад усіх рівнів від сільських до обласної, працівники
виконкомів, спеціалісти і просто небайдужі зібрались у
малому залі будинку культури. Зі сцени лунали не тільки
вітання й гучні промови. Ті, хто щодня працює на передовій
місцевого самоуправління, більше говорили про свої
проблеми, про наболіле у вирішенні насущних питань.

Так, вихвостівський сільський голова О.Г.Акуленко
привітав своїх колег, які працюють у сфері «місцевого
самовиживання». І він не обмовився, бо загальна ситуація у
більшості громад району справді складна та потребує
більшої уваги з боку держави. Міський голова А.І.Богдан
відзначив тенденцію держави забирати повноваження у
органів місцевого самоврядування, не маючи змоги
ефективно управляти цими сферами життя та діяльності.
Про необхідність реформування місцевого і державного
управління сказав і голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький:

– Сьогодні наша держава стоїть на порозі нового етапу
розвитку, який вимагає нової моделі державного управління
та повноцінного наповнення місцевого самоврядування
реальним змістом.

Тож винуватці свята більше радились, ніж вітали одне

УРОЧИСТОСТІ

  САМОВРЯДУВАННЯ

одного, створивши з перших хвилин свята атмосферу
конструктивного діалогу однодумців. Тому, коли дійшло до
вручення нагород, номінантів зустрічали практично
родинним теплом щирих та гучних оплесків. Грамотами

районної ради нагородили 11
голів та інших працівників
сільрад, чотирьох депутатів
районної ради та трьох праців3
ників місцевого самовряду3
вання, які нещодавно вийшли
на пенсію. Грамотами Президії
обласного комітету профспіл3
ки працівників держустанов
нагородили Т.Ф.Брик – бухгал3
тера Поліської сільради та
І.М.Сукало – спеціаліста
райради. О.Г.Акуленко – сіль3
ський голова Вихвостова наго3
роджений грамотою обласної
ради.

У трудовому суперництві
переміг виконком Макишинсь3
кої сільради. Друге місце за
виконкомом Тупичівської, а
третє – Поліської сільських
рад.

До привітань колег і парт3
нерів приєдналися аматори
народного мистецтва, які
створили художню складову
свята музичними номерами і
хореографічними компози3
ціями.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час свята.

4 липня Верховна Рада України ухвалила Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення та спрощення процедури
державної реєстрації земельних ділянок та речових
прав на нерухоме майно».

Закон передбачає, що нотаріус під час вчинення
нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом
незавершеного будівництва має доступ та
користується Державним реєстром речових прав на
нерухоме майно. Нотаріус є спеціальним суб’єктом,
на якого покладаються функції державного
реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до
вимог Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і має
печатку такого реєстратора.

Державний реєстратор, нотаріус як спеціальний
суб’єкт, на якого покладаються функції державного
реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до

Останнім часом встановлені непоодинокі факти, коли
шахраї, щоб заволодіти коштами суб’єктів господарської
діяльності, видають себе за податківців. З початку року в
Україні зафіксовано 15 таких випадків, за якими порушено 5
кримінальних справ. Факти шахрайства мали місце і в
Чернігівській області – зокрема у Бахмацькому, Менському,
Сосницькому, Щорському районах та Чернігові.

Здебільшого сценарії шахрайства дуже схожі.
Приміром, на мобільний телефон підприємця чи посадової
особи підприємства телефонує громадянин, який
звертається нібито від імені керівника підрозділу податкової
служби або за його дорученням. Найчастіше

представляється начальником або заступником начальника
податкової інспекції. Просить надати гроші у борг – на
потреби працівників податкової служби, надання фінансової
допомоги для приймання контролюючих структур, які нібито
приїхали з Києва проводити перевірку, або вимагає кошти,
пропонуючи у такий спосіб відкупитися від  проведення
перевірки фінансової діяльності підприємства.

На випадок, якщо виникнуть запитання, відповідь була
заготовлена заздалегідь. Той, хто телефонував, казав, що
він працює водієм і не знає всіх нюансів, оскільки йому
довірена лише функція посередника – отримати та передати
гроші. Апетити щодо сум, які називалися, були різними –

від 5 до 25 тисяч. На жаль, у переважній більшості випадків
у наданні «допомоги»  не відмовляли і потрапляли «на гачок»
до шахраїв.

Такими діями шахраї не лише наносять збитки
підприємцям та підприємствам, але й підривають авторитет
податкової служби.

Відділ внутрішньої безпеки при ДПС у Чернігівській
області звертається до  суб’єктів господарської діяльності
при отриманні подібних пропозицій або ж інформації  про
факти зловживання з боку податківців негайно повідомляти
за адресою: м.Чернігів,  вул.Комсомольська, 11. А також
нагадує телефон «довіри» відділу: (0462) 668%522.

ДПІ у Городнянському районі.

ОФІЦІЙНО

 Зловмисники видають себе за податківців

Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», починаючи з
1 січня 2013 року мають доступ до Реєстру прав
власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна,
Державного реєстру іпотек і використовують під час
проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційні дані
зазначених реєстрів.

З першого дня нового року громадяни після
посвідчення угоди в нотаріуса зможуть відразу ж
зареєструвати відповідне право на нерухомість
безпосередньо у цього нотаріуса. Їм не доведеться
звертатися у відповідні інстанції, як це було раніше.
Крім того, значно спрощується так зване одночасне
посвідчення договорів купівлі3продажу майна під
заставу цього ж майна.

В.СОВА.
Приватний нотаріус.

Вибір професії – складний і відповідальний крок у
житті кожної людини. Він має бути свідомим і
самостійним. Зробити правильний професійний вибір
– означає знайти своє місце в житті, а, отже, визначити
подальшу долю.

Спеціалісти Городнянського районного центру
зайнятості допомагають учням міста та району
зорієнтуватися у світі професій, визначати, які з них є
актуальними та перспективними, ознайомлюють з
переліком навчальних закладів регіону.

Профорієнтаційна робота проводиться переважно
зі старшокласниками. Щоправда, поза увагою
спеціалістів служби зайнятості не залишаються й
молодші школярі.

Уже не вперше центром зайнятості спільно з
відділом освіти райдержадміністрації проводиться
конкурс дитячого малюнку на тему «Професія моєї
мрії». Школярі мали змогу проявити художні здібності
та фантазію. Діти відповідально поставилися до
виконання завдання, намагаючись якнайточніше
відтворити на папері ту професію, яку вони хочуть
здобути в майбутньому. Сучасні учні мріють бути
лікарями, водіями, художниками, співаками, кухарями,
міліціонерами, фермерами, трактористами,
дизайнерами, перукарями, стюардесами, вчителями,
будівельниками, ветеринарами, тощо.

Нелегке завдання постало перед журі – вибір
найкращих малюнків,  адже кожен маленький витвір –
це ще нереалізовані мрії і бажання дітей, кожне з яких
треба поважати.

Перше місце у конкурсі «Професія моєї мрії»
поділили Олександр Козел, який мріє працювати
будівельником та Єлизавета Тимошенко, якій дуже
подобається, лікувати тварин. У номінації «Яскрава
реальність» відзначили малюнок Руслана Будника,
який хоче працювати міліціонером; в номінації «Будьте
здорові» переможцем стала Євгенія Федосова, яка
мріє здобути професію лікаря і лікувати дітей; у
номінації «Робітнича професія» – Дарія Марченко, яка
хоче  стати кухарем і відкрити власне кафе; у номінації
«Володар доріг» переміг Ярослав Дудко, який мріє
працювати водієм.

Серед переможців конкурсу більшість дітей –
вихованці гуртка образотворчого мистецтва
Городнянського районного Центру дитячої і юнацької
творчості під керівництвом Литвиненко І.О.

Переможців конкурсу було нагороджено цінними
подарунками.

Створення сприятливих умов для реалізації
творчого потенціалу школярів, формування мотивації
до усвідомленого вибору майбутньої професії та
позитивного ставлення до актуальності робітничих
професій – саме це стало головною метою проведення
конкурсу, і ще одним кроком служби зайнятості в
допомозі школярам пізнати світ професій та у
майбутньому здійснити правильний вибір.

На знімку: переможці конкурсу малюнка
Д.МАРЧЕНКО та О.КОЗЕЛ серед членів гуртка
образотворчого мистецтва.

НА  ПЕРЕДОВІЙ
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Олександр Дмитрович Смаль починав
свою трудову кар’єру ветлікарем, потім
працював у райкомі комсомолу та райкомі
партії. Роботі він завжди віддавався цілком.
Мабуть, тому саме тут, у райкомі комсомолу,
зустрів свою майбутню дружину Ольгу. А
може, доля звела. У далекому 1975&му році
вони одружилися, відсвяткувавши так зване
«комсомольське» весілля. Чогось особливого
у цьому весіллі не було, тільки наречені
обидва були співробітниками райкому.
Щоправда, дружині довелось змінити
роботу, бо опинилась у прямому
підпорядкуванні чоловіка. Згодом О.Д.Смаль
очолив ветеринарну медицину району. На
посаді головного лікаря відпрацював 16
років, доки стало сил і здоров’я. Останнє у
нього відібрав Чорнобиль.

У березні 1988 року здавалось, що події
навколо Чорнобильської катастрофи стихли
& саркофаг збудовано, людей із
тридцятикілометрової зони виселено. Аж
раптом капітана запасу О.Д.Смаля
викликали повісткою по лінії КДБ і
відправили на два місяці у зону відчуження.
Разом з ним призвали й начальника

народного контролю А.М.Сердюка. Місцем
дислокації ліквідаторів другої черги було
с.Оране поряд з с.Іванково.

Обов’язки на молодого капітана поклали
не складні, проте дуже відповідальні. Мабуть,
зважили на комсомольський досвід роботи
з кадрами. Олександр Дмитрович працював
з особовими справами тих, хто прибував на
ліквідацію аварії. Завдань було всього два:
не допустити молодих курсантів військових
училищ на ліквідаційні роботи та виявляти і
відправляти назад усіх, хто мав судимість.
Останніх відбирали особливо прискіпливо,
бо за два роки ліквідації було кілька
надзвичайних подій, зчинених колишніми
ув’язненими. Одна з них трапилась під час
служби на ЧАЕС Олександра Дмитровича.
Раніше судимий ліквідатор під час п’яної
бійки вбив колегу табуретом…

Кілька разів довелося працювати й на
«пічці» – так ліквідатори називали
горезвісний реактор. На суміжних з ним
стінах знімали опромінену штукатурку,
місцями стесували шар бетону й замінювали
неактивними матеріалами. На цьому етапі
рятували вже не довкілля, а саму АЕС, щоб
зберегти її придатність до експлуатації.

– Курява стояла страшенна, на відстані
витягнутої руки вже нічого не було видно.
Так і працювали, захищені лише спецівкою
та респіратором, – розповідає О.Д.Смаль.

Яку дозу опромінення він отримав – про
це достеменно не відомо. Бо накопичувачі,
які носили на собі ліквідатори, були
недосконалими і часто показували вочевидь
занижені дози, або не показували нічого. Та
навіть офіційно зафіксоване опромінення
О.Д.Смаля вражає – 8,26 рентген. Лікарі, які
час від часу обстежували ліквідаторів,
давали якісь фіолетові ліки і радили
регулярно випивати. А ще з перших днів
перебування у зоні всі відчували
характерний металевий присмак у роті.
Комусь він нагадував іржу, хтось проводив
аналогію із міддю.

Побут ліквідаторів був організований
непогано – теплі приміщення й гарна кухня.
Та одразу насторожила відсутність
звичайної води. Пити дозволяли тільки
мінералку чи пепсі&колу. Звісно, й блок&пости
на в’їзді у зону не додавали оптимізму – вже
тоді це був об’єкт під охороною.
Дезактиваційні мийки для техніки, спецодяг,
респіратори – все це давило на свідомість.
Але люди прибували і йшли на вбивчу

роботу. Тоді вони не запитували: навіщо? Так
було треба. І, захистивши всіх нас від
радіації буквально собою, мало хто з них
насправді замислювався про наслідки.

А наслідки виявилися страшними. Через
кілька днів після повернення додому
почалися проблеми зі здоров’ям.

– Вранці, коли чоловік вставав із ліжка,
на подушці залишалось стільки його
волосся, що наволочки не було видно.
Волосся випадало систематично. Та, на
щастя, згодом відновилося. Через півроку
після відрядження у Чорнобиль Олександр
практично втратив зір. Перепробували
багато різних ліків, а врятувала йому очі
народна медицина. Щодня я готувала йому
сік із моркви і заставляла пити. За тиждень
вичавлювала сік з великої верейки моркви.
Завдяки цьому зір поступово повертався.
Тепер він може бачити, дивитись телевізор,
хоча читати важко – велике навантаження
на очі, — розповідає дружина.

З повернення і до сьогодні Олександр
Дмитрович бореться за життя. Разом з ним
за життя і здоров’я борються його рідні.
Дружина Ольга разом з синами Дмитром і
Геннадієм завжди поряд з чоловіком і
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батьком. За цей час ліквідатор переніс три
(!) інсульти та отримав правосторонній
параліч. Облітеруючий атеросклероз судин
викликав некроз тканин ноги, і минулого року
у переддень свого дня народження
О.Д.Смаль втратив ногу. Під загрозою
гангрени мужній чоловік погодився на
ампутацію.

Попри всі пережиті нещастя, Олександр
Дмитрович – коханий і люблячий чоловік,
батько і дідусь. До нього приходять з
радощами і проблемами діти та онуки,
діляться враженнями, запитують поради.
Він збудував дім, виростив двох синів і
заклав сад, який щороку радує господарів
своїми плодами. Про його онуку пишуть не
тільки місцеві журналісти, а й обласні та
всеукраїнські видання. Він – справжній глава
міцної дружної родини, якій не тільки
вистачило сил подолати хвороби та незгоди,
а й продовжитись у наступних творчих і
талановитих поколіннях.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: ліквідатор О.СМАЛЬ з

нагородами; третій зліва у верхньому
ряду — О.СМАЛЬ з колегами�
ліквідаторами на базі у с.Ораному, 1988
рік.

ЗУСТРІЧІ

ДАІ – для
школярів

5 грудня у Тупичівській
школі відбулась зустріч учнів
з представниками ДАІ області.
Зі школярами спілкувались
заступник начальника
Управління ДАІ в Чернігівській
області підполковник міліції
О.А.Моторний, інспектор
Управління ДАІ в Чернігівській
області майор міліції
С.О.Борздий та представник
ГО Центру «Доброчин»
Н.Максименко.

Захід відбувся за
фінансової підтримки СТОВ
«Тупичівське». На зустрічі були
присутні директор СТОВ
«Тупичівське» В.Т.Авдєйко та
його заступник В.М.Чех.

Співробітники ДАІ
нагадали учням правила
дорожнього руху та роз’яснили
культуру носіння
світловідбиваючих елементів
– флікерів. Цей знак відбиває
світло фар автотранспорту,
запобігаючи ДТП та людським
жертвам на дорозі.

Наприкінці зустрічі всім
присутнім були роздані
флікери, а учні початкової
школи отримали  ще й книжки&
розмальовки з правилами
дорожнього руху.

О.АНІЩЕНКО.
Практичний психолог

Тупичівської школи



«Беларусь 1»

06.00 Існасць.
06.25  комедия «Зимний
вечер в Гаграх»
07.55  «Мастер путеше�
ствий» (США). Фильм
«Бат и Уэльс».
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Спец репортаж.
09.50 Комедийный де�
тектив  «Заколдованный
участок»
10.55 Завтра – это мы!
11.30 «Зона Х».
12.20 Мультфильм
“Зимовье зверей”.
12.30 Культурные люди
13.05  «Моя правда»
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Мюзикл «Снежная
королева» (Украина).
17.30 Коробка передач.
18.00 «Евровидение �
2012». Концерт.
19.10  комедия «Ново�
годняя засада»
21.00 В центре вни�
мания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30  комедия «Санта
на продажу» (Швеция).

НТВ
06.25  сериал «Дело
Крапивиных».
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские
тайны».
08.50 «Их нравы».
09.20 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере�
дача».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Чудо техники»
12.25 «Поедем,
поедим!».
13.00 Сегодня.
13.20  сериал «Шериф».
15.05 «Развод по�
русски».
16.00 Сегодня.
16.20 «И снова
здравствуйте!».
17.25 «Очная ставка».
18.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю.
19.00 «Сегодня.
Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное
признание».
20.55  «ЦТ. Главное».
21.40 «ЦТ. Откровения».
22.35 «ЦТ. Вечернее».
23.20 «Метла». Ток�шоу
Наталии Метлиной.
00.15 «Луч света».
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15   «Джамайка»
10.15 Специальный
репортаж.
10.30 Тайны следствия.
11.00 «Все путём!»
11.35 Земельный
вопрос.
12.15 Летопись времен.
13.10 Командировка.
13.20  «Будь в тонусе»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
15.25   «Здравствуй,
мама!»
16.20 Врачебные тайны
16.45 «Зямля
беларуская».
17.00 Телефильм АТН
«Точка отсчёта. Минск�
2012».
17.25  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50   «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Спец репортаж.
21.55  «Мужчина во мне»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»

НТВ
08.35  Сериал «Возвра�
щение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.20 « Окончательный
вердикт».
14.20 Остросюжетный
сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Литейный».
21.25  «Дикий�3».
23.15 Сегодня. Итоги.

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10   «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Специальный
репортаж.
11.00  «Мужчина во мне»
12.15 Летопись времен.
13.10  «Зямля белару�
ская».
13.20  «Самобытные
культуры»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
15.25 «Здравствуй,
мама!»
16.20 Коробка передач.
16.55 Завтра � это мы!
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50   «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Специальный
репортаж.
21.55 «Мужчина во мне»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.40 Летопись времен.

НТВ
08.35  Сериал «Возвра�
щение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Развод по�
русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.20 « Окончательный
вердикт».
14.20  сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35   «Литейный».
21.25  «Дикий�3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Детективный
сериал «Вернуть на
доследование».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10   «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Спец репортаж.
10.55  «Мужчина во мне»
12.10  «Во имя
Отечества».
12.40 Летопись времен.
13.25 Культурные люди
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
15.30  “Снегурка”.
15.40  «Здравствуй,
мама!»
16.40 Перезагрузка.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.25 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50   «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Спец репортаж.
21.55  «Мужчина во мне»
23.05  «Во имя
Отечества».
23.30  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.50 День спорта.
01.05 Летопись времен.

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.35  «Возвращение
Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие
вели...».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 « Окончательный
вердикт».
14.20  «Улицы разбитых
фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем». Т
18.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35   «Литейный».
21.25  «Дикий�3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40  «Трижды Дикий.
Послесловие».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10   «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Спец репортаж.
10.55  «Мужчина во мне»
12.15 Летопись времен.
13.05  «Зямля
беларуская».
13.20  «Умка».
13.30 Завтра � это мы!
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
15.25  «Здравствуй,
мама!»
16.15 Католические
святыни Беларуси.
16.45 «Здоровье».
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 00.15 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  Звездная жизнь
21.00 Панорама.
21.45 Спец репортаж.
21.55  «Мистические
истории
23.05«Мастера ужасов».
01.00 День спорта.
01.10 Летопись времен.

НТВ
06.00  «НТВ утром».
08.40  Сериал «Возвра�
щение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 « Окончательный
вердикт».
14.35  «Улицы разбитых
фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Литейный».
21.25  «Конец света».
23.05  художественный
фильм «Громозека».
01.00 Москва�Ялта�
Транзит.

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  Звездная жизнь
10.15 Здоровье.
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный
вопрос.
12.10 Спец репортаж.
12.25  Лирическая ко�
медия «Зимний вечер в
Гаграх» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.15, 19.20 Новости
15.25 Мультфильм
«Умка ищет друга».
15.35 Мелодрама
«Соблазн»
17.25  «Невероятные
истории любви»
18.25 Тайны следствия.
19.35 Комедийная
мелодрама «Моя мама
� невеста» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Специальный
репортаж.
21.55 Криминальная
комедия «Карты,
деньги, два ствола»
00.00 День спорта.
00.10 Перезагрузка.

НТВ
06.20  сериал «Дело
Крапивиных».
08.00 Сегодня.
08.20 «Смотр».
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  сериал «Шериф».
15.05 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие
вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Профессия�
репортер».
20.05 «Программа Мак�
симум. Расследования,
которые касаются
каждого».
21.15 «Русские сенса�
ции».
22.20 «Ты не пове�
ришь!».
23.25  «Только вперед».
01.10 «Реакция
Вассермана».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внима�
ния.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.15 «Время
патриотов».
12.50 комедия «Све�
жина с салютом»
14.25  сериал «Мастер
путешествий» (США).
15.15, 19.20 Новости
15.25  Звездная жизнь
16.25  сериал «Мисти�
ческие истории
17.30  «Моя правда»
(Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50   «Джамайка»
21.00 Панорама
21:45Спец репортаж.
21.55 Форум.
23.00 Фантастический
сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.35 Триллер «Астрал»

НТВ
08.35 «Программа мак�
симум. Расследования,
которые касаются
каждого».
09.40 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенса�
ции»
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.20 « Окончательный
вердикт».
14.15  сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы�
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Литейный».
21.25  «Дикий�3».
23.15 Сегодня. Итоги.

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
8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.30 Точка зору
10.00,15.35 «Маруся»
10.50 Шеф�кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.10«Ти маєш жити»
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.25 Агросектор
16.25 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18.45 Агро�News
19.15 Сiльрада
19.30,21.35 Жарт
20.00,22.05 Зiрки гумору
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10  «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi
перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.15 ТСН
20.15 Х/ф «Ляльки»
0.30 Д/ф «Два життя»

ІНТЕР
14.00 Х/ф «Неiдеальна
жiнка»
16.05 «Жди меня»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Снайпери»
23.10 Т/с «Горобини
грона червонi»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.05,15.40 «Маруся»
10.50 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.45  «Салют, Марiє!»
15.00,18.20 Новини
15.25 Агросектор
16.30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
19.00 Концерт
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 «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi
перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.10 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
22.00 «Українськi
сенсацiї»
23.25 Т/с «Полiцiя
Гаваїв»

ІНТЕР
9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00  «Снайпери»
11.40,12.50 «Слiдство
вели»
13.50 Т/с «Повернення
Мухтара»
15.55 «Надприродне»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.10 Х/ф «Честь
Самурая»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.15,15.15 «Маруся»
11.00 В гостях у Гордона
12.35 Українська пiсня
13.05 «Секрети успiху»
13.45 Х/ф «Фронт в
тилу ворога»
15.00,18.20 Новини
16.00 Запалювання
головної ялинки України
17.15 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18.10 Euronews
19.05 Фестиваль
19.20 Star�шоу
20.50 Мегалот
21.35 Концерт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi
перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши мені»
15.45 «мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.05 ТСН
20.15 «Джентльменсь�
кий набiр»
22.00 «Табу»
23.00 «Грошi»
0.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР
9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00  «Снайпери»
11.40,12.50 «Слiдство
вели»
13.45 Т/с «Повернення
Мухтара»
15.55 «Змова смертних»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.10 Х/ф «Вокзал для
двох»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00,15.40  «Маруся»
10.50 Здоров’я
12.30 Аудiєнцiя
12.55 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Фронт в
тилу ворога»
15.00,18.20 Новини
15.25 Агросектор
16.30  «Агент особли�
вого призначення»
19.00 Екстрений виклик
19.50 До Дня мiлiцiї
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10  «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi
перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
21.45 Д/ф «Дiм»
0.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР
9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00  «Снайпери»
11.40,12.50 «Слiдство
вели»
13.45 Т/с «Повернення
Мухтара»
15.50 «Людина пiсля
апокалiпсиса»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
23.10 Х/ф «Монстро»(2)

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Д/ф «Андрiй
Малишко»
10.10,15.35 Т/с
«Маруся»
11.05 Театральнi сезони
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
15.00 Новини
15.25 Агросектор
16.20 Бенефiс
Ю.Шифрiна
19.25 Шляхами України
19.50 Зiрки гумору
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 «Вечiрнiй Київ»
22.00 Х/ф «2012»(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Снайпери»
11.45 Т/с «На шляху до
серця»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Вся правда про
Вангу»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1
8.00,9.50 Шустер�Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.35 «Секрети успiху»
12.35 Т/с «Москва. Три
вокзали»
17.50 В гостях у Гордона
18.40 Свiт атома
19.00 Золотий гусак
19.25 Осiннiй жарт
19.55 Зiрки гумору
20.55 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Українська пiсня
22.00 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23.00 Твiй голос

1+1
7.35 «Кулiнарна
академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
12.15 «Дикi та смiшнi»
12.50 М/ф
«Попелюшка�3»
14.10 Х/ф «Джуманджi»
16.35 «Вечiрнiй київ»
18.30 «Розсмiши
комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Ялинки»(1)
22.00 Х/ф «Хороший
рiк»(2)
0.35 Х/ф «2012»(2)

ІНТЕР
8.15 «Позаочi»
9.15 «Орел i Решка»
10.15 «Сiмейний пес»
11.15 Концерт
13.20 Х/ф «Двiчi в одну
рiку»
15.20 Т/с «Спроба Вiри»
20.00,0.50 «Подробицi»
20.25 Концерт
22.50 «Вся правда про
Вангу»

УТ�1
8.00 Укравтоконтинент
8.25 Кориснi поради
8.40 7 природних чудес
9.05 Золотий гусак
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.30 Ближче до народу
11.00 Маю честь
запросити
11.50 Фiнал відбору
13.50 Шеф�кухар країни
14.45 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18.25 Дiловий свiт
18.55 «Мелодiя двох
сердець»
20.30 Україна
20.40 Головний
аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.30 Фiнансова правда
21.40 Точка зору
22.00 Фольк�music
22.55 Трiйка, Кено, Максима

1+1
7.50,12.55 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото�забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна акаде�
мiя»
11.25 «Давай, до поба�
чення»
13.30 «Чотири весiлля»
15.00,20.15 «Голос. Дiти»
17.35 Х/ф «Ялинки»(1)
19.30,23.45 «ТСН»
22.30 «Свiтське життя»
0.30 Х/ф «Секс, брехня
i вiдео»(2)

ІНТЕР
7.05 Мультфільми
8.35 «Глянець»
9.35 «Школа доктора
Комаровського»
10.10  «Квартал»
11.10 «Свати бiля
плити»
11.35 «Весiльний роз�
мiр»
12.35 «Йду тебе шукати»
20.00,0.50 «Подробицi»
21.00 Т/с «В очiкуваннi
кохання»
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17 грудня минає 40 днів, як
відійшла у вічність найдорожча

нам людина, щедрої душі
чоловік, батько, дідусь

МОЛОШ
Михайло Миколайович.

Невблаганна смерть миттєво
вирвала його з наших рук. Важкий біль
втрати ліг на наші плечі. Ми досі чуємо
твій голос, бачимо твою лагідну
посмішку, відчуваємо тебе  поруч, хоч
знаємо, що вороття звідти нема.

Спи спокійно, рідненький, хай
земля буде тобі пухом і царство у небесах. Усі, хто знав Михайла
Миколайовича, пом’яніть його добрим словом.

Вічно сумуючі рідні.

12 грудня виповнюється
три роки гіркої втрати і світлої

пам’яті
МОГИЛЕВЦЯ

Петра Миколайовича
10.07.1979 р. – 12.12.2009 р.

Дорогий наш синочок, нема
таких слів, щоб виразити наше горе.
Любимо і пам’ятаємо тебе кожну
хвилину. Вічний спокій і царство
небесне тобі, синочок. Хто знав і
пам’ятає нашого Петю,  пом’яніть
разом з нами.

Мама, папа, сестра і рідні.

СЕРГЕЄНКО
Володимир Васильович

13.04.1952 р. – 08.11.2012 р.
Из жизни ушел ты так рано,
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.

Сини, сестра, брат.

Про затвердження Інструкції  з
підготовки бюджетних запитів  до проекту

районного бюджету на 2013 рік
Відповідно до вимог частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу

України та п.6 розпорядження голови Городнянської районної
державної адміністрації    № 372 від 15.11.2012 року «Про заходи щодо
забезпечення складання проекту районного бюджету на 2013 рік та
прогнозу районного бюджету на 2014 – 2015 рр.»,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до

проекту районного бюджету на 2013 рік.
2. Бюджетному відділу довести цей наказ до відома головних

розпорядників коштів районного бюджету.
3. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу

на державну реєстрацію до  Городнянського районного управління
юстиції Чернігівської області.

4. Наказ набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

начальника  фінансового    управління  Кучерявенко Л.В.
  Л. КУЧЕРЯВЕНКО.

Заступник начальника
фінансового управління

Городнянської РДА.

ПП «ДеснаDЕкспертDМ»
проводить аукціон з продажу нерухомого

майна, що знаходиться на балансі
Городнянської центральної  районної лікарні

ЛОТ № 1. нежитлова будівля з прибудовою літери
АD1, аD1, розташована за адресою: Чернігівська обл.,
м.Городня, вул.Чорноуса, 11. Загальна площа будівлі з
прибудовою  D 235,6 кв.м. Рік будівництва – 1905Dий,
фізичний знос –  46 %.

Стартова ціна – 300 000,00 грн., в т.ч. ПДВ –
50 000,00 грн.

Гарантійний внесок – 30 000,00 грн. без ПДВ.
Умови продажу об’єкта:
D покупець відшкодовує витрати, пов’язані з

підготовкою об’єкта до продажу та організацією і
проведенням аукціона, а саме: вартість експертної оцінки
об’єкта, проведення аукціона, публікацію оголошення;

D плата здійснюється грошовими коштами шляхом їх
одноразового перерахування на підставі укладеної угоди
про участь в аукціоні;

D витрати щодо  нотаріального посвідчення договору
купівліDпродажу покладаються на покупця;

D інші умови згідно рішення балансоутримувача.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. без ПДВ та

гарантійний внесок  вносяться на р/р 26002018673 в ПАТ
Полікомбанк м. Чернігова,  код банку 353100, код ЄДРПОУ
33111200, отримувач –  ПП «Десна – Експерт – М».

Аукціон  відбудеться  03 січня 2013 р. об 11.00 годині
за адресою: м.Чернігів, прDт Перемоги, 20, оф.6.
Остаточний термін подачі заяв – 29 грудня 2012 р.

Ознайомитись з майном можна щодня за його
місцезнаходженням, звернувшись до організатора
аукціону.  Бажаючим взяти участь у аукціоні необхідно
звернутись до організатора аукціону для подачі заяв за
адресою: м.Чернігів, пр Dт  Перемоги, 20, оф.6 та по
тел. 8 (0462) 64D00D84  з 9.00 до 17.00 годин, крім
вихідних.

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1Dкімнатна квартира в центрі. Тел. 066D6482187, 095D4868118.
— 2Dкімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай, гараж,

палісадник. Тел. 098D5635979.
— 2Dкімнатна квартира у центрі, з індивідуальним опаленням. Тел.:

097D3908540, 2D32D81.
— 2Dкімнатна квартира терміново. Тел. 067D1403897.
— 3Dкімнатна квартира у 9Dти поверховому будинку. Тел.: 2D42D64,

096D6355399.
— будинок зі зручностями. Тел.: 093D51711019, 067D9158738.
— автомобіль «МосквичD412» по запчастинам. Тел. 096D9818555.
— ВАЗD2115, 2002 р. в., ВАЗD2105, 1981 р. в., двигун – 1500. Ціна

договірна, варіанти обміну. Тел.: 063D5772551, 096D7331053.
— ВАЗD2105, ВАЗD2101; ВАЗD2105 по запчастинам. Тел. 098D

7753430.
— автомобіль «ШкодаDОктавія», турбоDдизель 1,9, пробіг 65 тис.,

2007 р.в. Тел. 097D4885767.
– трактори, преси, картоплеD та зернозбиральні комбайни,

саджалки, копалки, оприскувачі та інший сільськогосподарський
інвентар з Польщі. Запчастини. Доставка. Тел.: (244) 4D42D35, 099D
0487886, 096D2625220.

— контейнер на ринку (новий) з товаром. Тел. 093D3365584 (Андрій).
— корова. Тел. 097D8265592.
— кобила робоча. Тел.: 096D9529513, 3D71D64.
— кобила (погуляна). Тел. 097D1370535.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2D33D62, 096D3403112.
— картоплю по ціні 1 грн. Тел.: 096D9818555.

Загублено документи на ім’я Оглобинського С.Ф. Прохання до
того,  хто знайшов, повернути за винагороду. Тел. 2D60D24.

Загублений державний акт на право приватної власності на землю
серії ЧН № 701, виданий на ім’я Коровіної  Раїси Іванівни, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

На новорічні ялинки –
електронні бирки

На ялинки, які продаватимуться до новорічних свят,
причеплять електронні бирки. Таке нововведення минулого
року запровадило Державне агентство лісових ресурсів
України. А мета – запобігти незаконним вирубкам дерев.

Кожна ялинка, виставлена на продаж, буде маркуватися
електронною биркою, де буде зазначено, звідки вона
відправлена, лісгосп, лісництво, квартал, де вона
вирубувалась. Також буде створений електронний реєстр,
завдяки якому будьDякий контролер чи  працівник МВС,
екології зможе отримати повну інформацію про зрубане
деревце.

Згідно  розпорядження облдержадміністрації №442 від
28 листопада 2012 року  «Про комплекс заходів щодо
реалізації новорічних ялинок та охорони хвойних насаджень
від вирубування у передноворічний період 2013 року»,
відпуск новорічних ялинок на території області буде
здійснюватись з пластиковими бирками зі штрихDкодом.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008
року №665 за одне незаконно зрубане хвойне дерево
передбачає штрафи залежно від діаметру пня: до 10 см –
197 грн., від 10,1 до 14 см – 346 грн., від 14,1 до 18см – 868
грн.

Крім цього, згідно ст. 65 Кодексу України про
адмінправопорушення, порушники сплачують штраф від 5
до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, посадові
особи D від 7 до 12.

ДП «Городнянський лісгосп» здійснюватиме  реалізацію
новорічних ялинок на подвір’ї лісгоспу та лісництв.

А.КОВТУН.
Інженер з охорони та захисту лісу.

Увага, шахраї!
У райвідділі внутрішніх справ збільшилась кількість заяв

про телефонні шахрайства. «Ваш син побив людину –
давайте викуп». Саме таку погрозу у квітні по телефону почула
одна з жительок м.Городні. Потім з’ясувалось, що це була
телефонна афера. Такі ситуації не поодинокі. В Україні квітне
телефонний аферизм. Схема шахрайства проста: серед ночі
дзвонять невідомі, називаються правоохоронцями і
сповіщають, що ваш родич ускочив у халепу. Обіцяють
допомогти за грошову винагороду. Як не спійматись на гачка
махінаторів? Рекомендуємо у випадку таких дзвінків  перш
за все  передзвонити своєму рідному, який ніби то потрапив
у халепу та запитати у нього про це. Або перевірити такий
факт, зателефонувавши до відділку міліції за номером «102».

Усім охочим нажитися чужими коштами нагадуємо: за
шахрайство карають щонайменше кількома роками
ув’язнення.

Сектор карного розшуку райвідділу міліції.
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РЕДАКТОР   Л.ЯКУБЕНКО.

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2/21/79, 067/3574593, 097/1442590.

ТОВ «Альянс/Древ» потрібні на роботу рамники
та помічники. Тел.0980815887.

Продається
порошок

для
вигрібних

ям, туалетів.
Тел. 050/
3426999,

063/
7980085.

Ліцензія НБУ №226 від 04.11.2011

м. Городня, магазин
„Побутова Шара”,

вул. 1/го Травня, 21.
Тел. 063/0235308.

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

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

Колектив Городнянської спеціальної школи/інтернату
висловлює співчуття працівнику закладу Капітановій Валентині
Михайлівні з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

6 грудня відсвяткувала свій ювілей працівниця
Городнянського міського споживчого товариства
Надія Іванівна БЕЗЛУК. Зичимо Вам міцного
здоров’я на довгі роки,  безмежного щастя,
оптимізму і людської поваги.

Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне радістю.
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує вам щастя райдугу.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба.
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.

Колектив Городнянського
міського споживчого товариства.

Вітаємо з 65/річчям Пе/
лагею Михайлівну РОЖКО/
ВУ, яке вона святкуватиме
18 грудня.

Желаем здоровья, любви и
тепла,

Чтоб жизнь интересной и
долгой была,

Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,

Чтоб дом защищен был от
горя и бед.

Сестра Рая, Толя, племінники  Славік, Толік,
Алла зі своїми сім’ями.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
2 грудня нашу сім’ю спіткало горе. Померла наша мама, бабуся і

прабабуся Дудко Надія Юхимівна. У  тяжку хвилину нас не залишили наодинці
з бідою сільгосппідприємство «Зоря», колектив Пекурівської сільської ради,
куми та сусіди. Дякуємо за підтримку.

Родина покійної.

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

магазин товарів для дітей

Запрошує на новорічні знижки
та солодкі подарунки до свята Миколая

м. Городня, вул. 1/го Травня, 21
 (2/й поверх). Тел. 050/8590451. 10%

 5% 3%

Акція діє з 15.12.2012 р. по 15.01.2013 р.

Вітаємо з Новорічними святами і даруємо ВАМ

м. Городня, вул. Леніна, 4 (приміщення
податкової інспекції).

Магазин електрики «Volt»
7 провід, лампочки, вимикачі, розетки, «автомати»;
7 послуги електрика, прокат інструменту.
Вул. Чорноуса, 4 (м/н «Золотий ангел»). Тел. 096/0631389.

Городнянський СТК ТСОУ постійно
проводить набір на навчання водіїв усіх категорій та
на скутери і мопеди. Оплата за навчання в кредит. Запис
на навчання за адресою: м. Городня, вул.
Льонозаводська, 5. Тел. 2/11/38.

* набір та друк тексту;
* кольорова та чорно7біла

ксерокопія; друк фото з обробкою в фотошопі.
 Вул. Чорноуса, 4 (м/н «Золотий ангел»). Тел. 098/8323845.

Макишинська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади – спеціаліста (бухгалтерський облік).
Вимоги до учасників конкурсу: освіта відповідного

професійного спрямування за освітньо2кваліфікаційним
рівнем – спеціаліст.

Стаж роботи за фахом не менше 3 років.
Термін прийому документів: протягом 30

календарних днів з дня оголошення конкурсу.
За довідками звертатися по тел. 3/68/18.

Все виды внутренних строительных
работ. Быстро, недорого, качественно.

Тел.  2/49/49, 067/3594161 (Миша).

Дошка для підлоги, вагонка, блок
хаус (сосна, ялина).

Ціни виробника.
Тел.: 066/1072546, 098/8192223.

Перевірка, ремонт ходової, розвал/сходження,
очистка інжекторів легкових автомобілів.

Тел.: 098/3803205, 093/7062872.

Доводимо до відома споживачів АЗС NOVA
ПП «Юніон/ГПСС»,

що виводяться з користування талони на пальне 2010 року
випуску. Прохання використати вищевказані талони до
31.12.2012 року. З 01.01.2013 р. талони 2010 року випуску
будуть недійсними.

Адміністрація АЗС NOVA ПП «Юніон7ГПСС».

Державна податкова інспекція у
Городнянському районі Чернігівської області

Державної податкової служби
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади – старшого державного податкового
інспектора сектору інформатизації та обліку
платників податків.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України,
які мають повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування (фінансово2економічна або технічна – за
спеціальністю з комп’ютерних технологій), за освітньо2
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, які
вільно володіють державною мовою, чинним
законодавством, нормативними актами, що регулюють
діяльність органів Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П22 ДС), дві фотокартки ( 4 х 6), копії
документів про освіту, декларація про майно, доходи
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011
рік, медична довідка про стан здоров’я, копія паспорта.

Термін прийняття документів – протягом 30
календарних днів з дня виходу оголошення про
проведення конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
працівником, відповідальним за кадрову роботу.

За довідками звертатися за адресою: 15100,
м.Городня, вул. Леніна, 4. Тел. 2/11/56.

Новогодние скидки
С 17 по 31 декабря

* ювелирные изделия из золота и серебра;
* украшения из натуральных камней;
* серебряные и посеребренные иконы;
* сувениры, бижутерия и серебряная посуда;
* сумки, ремни, кошельки;
* фирменные часы.

Мы работаем с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье с 9.00 до 15.00.

Адрес:
г. Городня,

ул. Ленина,
1, 2 этаж
(здание

бывшего
завода

«Агат»). Тел.:
2/35/47,

097/7268236.

}


