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Опади

Національний Банк України запевняє, що гроші з цієї
картки можна буде зняти в установах Ощадбанку через його
банкоматну мережу, або розраховуватись ними в мережі
закладів торгівлі і аптек.

«Національна картка» справді заслуговує на своє ім’я,
адже це картка нашої, української платіжної системи НСМЕП
(національна система масових електронних платежів), яка
була створена за ініціативою Національного банку України
ще у 2000 році. До цього часу НСМЕП не відігравала помітної
ролі на ринку платіжних карток, який фактично поділений
між міжнародними платіжними системами Visa та
MasterCard. 6 мільйонів «Національних карток», до випуску
яких вже приступив концерн ЄДАПС, на думку Національного
банку, перерозподілять картковий ринок в Україні на користь
національної системи.

Ті громадяни, які отримають на ці картки компенсацію
за вкладами Ощадбанку СРСР, зможуть без зайвої паперової
тяганини покласти їх на депозит з  привабливими
відсотковими ставками. Також на ці картки можна
зараховувати пенсії та інші соціальні виплати і знімати їх в
мережі 6000 відділень та 1300 банкоматів Ощадбанку.

— У Городнянському районі на сьогодні зареєструвалось
2400 вкладників Ощадбанку СРСР для виплати заощаджень,
з них по місту – 1957 громадян, — розповіла керуюча
Городнянським відділенням Ощадбанку В.В.Целуйко. – Ми
вже почали отримувати картки для видачі їх вкладникам. На
ті картки, отримувати які треба 1 червня, вже надійшли й
кошти. Тобто, робиться все згідно запланованого. Більше
того – зараз знято чергу і вікові обмеження на реєстрацію.
Тобто, нині можуть реєструватись не тільки ті громадяни,
кому виповнилось 60 років, а й молодші. Черг на реєстрацію
нема.

Від автора. Воно і справді нібито так. У відділенні
Ощадбанку – тільки щоденні черги. Нема такого ажіотажу,
як під час реєстрації 2008 року, коли люди ночували під
відділенням, писали списки, лаялись і ледь не бились за
чергу. Особисто у моїй родині троє мають право на
отримання вкладів Ощадбанку СРСР. Коли почали видавати
«Юліну тисячу», раділи: ось і до нас скоро черга дійде. Не
дійшла. За тиждень від тієї дати, коли треба було отримати
гроші, виплати припинились. А ми вже «прикидали» в умі,
що прикупимо за ті гроші. Ще у 2008Hму це були відчутні
кошти. Не кажучи вже про радянські часи, коли за 100
карбованців можна було придбати стільки всього, що й за
три тисячі нинішні не купиш. На сьогодні тисяча настільки
знецінилась, що особливої радості від перспективи її
отримання не відчуваєш. Тож питається, хто кого і на скільки
дурить?

С.ТОМАШ.

Коли і як повернуться наші
тисячі з Ощадбанку?

АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

На знімку: три Анастасії – КЛИМОВИЧ, АТРОЩЕНКО і ПЄСКОВА, вихованки зразкового ансамблю танцю «Олена» районного
будинку культури.

У минулий четвер, коли верстався свіжий номер газети, відбулась
зустріч представників педагогічних колективів шкіл району з керівниками
обласного та районного рівнів з приводу затримки з виплатою заробітної
плати, відпускних та оздоровчих вчителям.

На численні питання педагогів відповідали в.о. голови
райдержадміністрації В.І.Черномаз, голова районної ради Г.Г.Примак,
заступник начальника обласного управління освіти і науки М.А.Конопацький,
начальник управління фінансів невиробничої сфери облдержадміністрації
Л.О.Жукова, голова Чернігівської обласної профспілки працівників освіти і
науки Т.А.Матвеєва.

По суті, педагогів тривожило єдине питання: коли вони отримають свої
зароблені гроші?

Начальник районного відділу освіти Ю.В.Денисенко інформував, що
освітяни району у повному обсязі отримали заробітну плату тільки за квітень.
Заборгованість за першу половину травня складає понад 760 тисяч гривень,

ЗАВТРА –

ДЕНЬ

СВЯТОЇ

ТРІЙЦІ,

ТРІУМФ

ЗЕЛА,

СВІТЛА

І ТЕПЛА

Шановні жителі
Городнянщини!

Вітаємо вас із православним святом
Святої Трійці, що символізує єднання
Отця, Сина і Святого Духа.

Зелені свята весни ще раз нагадують
нам про пору оновлення та духовного росту
людини.

Будьмо терплячими і милосердними
один до одного! Нехай любов і прощення
стане нашими головними орієнтирами в
житті.

Зі святом!
В.ЧЕРНОМАЗ.

В.о.голови райдержадміністрації.
Г.ПРИМАК.

Голова районної ради.

У Городні по вул. Леніна, 3
(приміщення райспоживспілки,

другий поверх)
відкрилась громадська
приймальня народного

депутата України
Ігоря Рибакова.

З 1 червня повинна розпочатись виплата
компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього

СРСР. Для того, щоб в ощадкасах не було
величезних черг, безкоштовно випущено 6

мільйонів платіжних карток – стільки, скільки є
зареєстрованих вкладників Ощадбанку СРСР, які

не отримали компенсацію. Саме на такі
«Національні картки» й будуть перераховані кошти

кожному вкладнику.

Повідомлення
про результати виборів

Солонівського сільського
голови, які відбулися 27

травня 2012 року.
На виборах, які відбулися 27

травня ц.р., Солонівським сільH
ським головою обрано  Василя
Миколайовича Деблика, 1957
року народження, освіта вища,
інспектора Державної інспекції з
карантину рослин, проживає в
с.Солонівці, члена політичної
партії „Сила і Честь”, висунутого
районною організацією партії
„Сила і Честь”.

Голова виборчої комісії
О.Мельник.

    Секретар
     Ю.Худак.

за другу, враховуючи виплату відпускних і оздоровчих, — 4 мільйони 800
тисяч.

Обурення педагогів справедливе. Скільки б не звучало у відповідях про
відсутність бюджетних коштів і необхідність оптимізації системи освіти,
конституційне право людини на оплату праці ніхто не відміняв. Чиновники
мальовничо роз’яснювали ситуацію, по суті, прохаючи педагогів тільки
одного – з розумінням поставитись до проблеми і зачекати з отриманням
відпускних. Є надія розрахуватись з освітянами, одержавши державну
фінансову позику. Однак точний термін її надходження названо не було.

Педагогічні працівники не вперше стикаються з подібною проблемою,
як, втім, і всі «бюджетники». Їх тривожить не тільки нестабільне «сьогодні»,
а й таке ж хитке і проблематичне «завтра».  Тому педагоги прийняли рішення
виступити із заявами не йти у відпустки доти, доки держава не розрахується
з ними належним чином.

С.ТОМАШ.

В ОСТАННЮ ГОДИНУ          Як жити без грошей?
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Рада регіонів
– без пафосу

та
пропаганди

Президент вкрай незадоволений
роботою як місцевих, так і

центральних органів виконавчої влади.
Саме так слід розцінювати підсумки

засідання Ради регіонів, що пройшла
24 травня під головуванням глави

держави. Віктор Янукович (що робить
йому тільки честь) не став розписувати

гарну картину макроекономічних
показників, а підняв досить гострі та

актуальні питання українського
сьогодення.

Ключовим питанням засідання Ради
регіонів стала необхідність покращення
бізнес�клімату в Україні. Президент окремо
зупинився на проблемах, що є результатом
агресивного контролю перевіряючих та
регулюючих органів. «Болюча проблема –
це той тиск зі сторони правоохоронних
органів на бізнес, котрий існує. Подібна
практика приносить шкоду довірі громадян
до держави. Такі дії державних органів є
провокацією та злочином», – заявив Віктор
Янукович. Крім того, Президент наказав
уряду дати пропозиції щодо зміни
законодавства у дерегуляції підприєм�
ництва.

Інформацію про підготовку законодавчих
змін підтвердив перший віце�прем’єр
Валерій Хорошковський. За його словами,
вони будуть стосуватися структури та повно�
важень перевіряючих і правоохоронних
органів. «Якщо в підприємствах немає
частки державної власності і вони не
оперують державними коштами, то має бути
єдиний орган, який приходить з перевіркою,
– податкова інспекція. Якщо ж є бюджетні
кошти, повинен бути також визначений лише
один орган додатково, що має право на
перевірку», – пояснив перший віце�прем’єр.

Ще одна зміна, на якій наполягає Прези�
дент, – обмеження прав перевіряючих. Уряд
пообіцяв ініціювати дане нововведення. За
словами все того ж Валерія Хорошковсь�
кого, йдеться про заборону без рішення суду
вилучати документи та техніку (наприклад,
комп’ютери) у підприємців. Наразі, коли
після перевірок, як правило, підприємства
зупиняються, а сотні людей залишаються
без роботи, такі зміни сприяли б не тільки
розвитку малого і середнього бізнесу в
Україні, але й були б гарантією недотор�
канності власності підприємств.

На засіданні Ради регіонів Президент
підняв й інші важливі проблеми. Це і якість
медикаментів та дитячого харчування, і
соціальний захист громадян та розвиток
сільської інфраструктури. Зокрема, щодо
становища українських сіл, глава держави
наголосив на активізації співпраці місцевої
влади та власників великих аграрних під�
приємств. Мова не йде про середніх фер�
мерів та селян, а про тих, кого можна назвати
агробаронами України. Ці люди сколотили
мільярдні статки за рахунок українського
села. То ж, на думку Президента, настав час
і для них бути соціально відповідальними. І
дійсно, скільки ж можна забирати? Потрібно
колись і віддавати щось взамін.

Щодо надання соціальної допомоги, то
за словами Віктора Януковича, тільки 23%
усіх соціальних виплат в Україні доходить
до справді бідних людей. Решту ж отримують
досить заможні і навіть інколи багаті люди.
Такий стан речей є неприпустимим. Тому
Міністерство соціальної політики повинне
узагальнити усі дані з місць та створити
державний реєстр отримувачів пільг, який
постійно б контролювався уповноваженими
на те органами влади.

Та найцікавіше в усьому засіданні Ради
регіонів – це характеристика Президентом
окремих членів діючого уряду. Так глава
держави заявив, що деякі міністри свідомо
гальмують процес модернізації. Тому їм
прийдеться або звітувати про наявні
результати діяльності, або ж, якщо такі
результати відсутні, шукати собі інше місце
роботи. Серед перших кандидатів на
звільнення політологи називають міністра
освіти Дмитра Табачника, міністра аграрної
політики Миколу Присяжнюка, міністра
закордонних справ Костянтина Грищенка і
міністра оборони Дмитра Саламатіна.

Що ж, час покаже. Однак головне
сьогодні цілком зрозуміло – Президент не
має намірів приховувати проблеми та
підтримувати тих, хто навмисно гальмує
розвиток держави. Таким не місце серед
влади.

Олег ПРОКОПЕНКО.
Журналіст.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за

січень–лютий 2012р. вироблено кормів, готових
для сільськогосподарських тварин та свійської
птиці, на 5,2% менше, ніж за відповідний період
минулого року, круп кукурудзяних – на 63,4%,
тари дерев’яної та її частин – на 6,8%, деревини
завтовшки більше 6 мм – на 22,2% менше.

Реалізовано промислової продукції (робіт,
послуг) на суму 2918,3 тис.грн. Основну частку в
обсягах реалізації становить продукція
підприємств з виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – 78,1%.

В обсязі продукції, реалізованої підприєм�
ствами переробної промисловості, сировинна
займає 97,4%.

ТВАРИННИЦТВО
У сільськогосподарських підприємствах,

порівняно з 2011р. обсяги виробництва  молока
збільшилися на 97,7 т (на 4,6%), м’яса  � на 7,8 т
(на 4,8%). Вирощено 322,1 т  худоби та птиці, що
на 151,8 т (на 89,1%) більше, ніж реалізовано на
забій. Вищий, ніж торік, був середній надій
молока від однієї корови, він становив 694 кг
проти 622 кг у минулому році.

Поголів’я великої рогатої худоби змен�
шилося на 787 голів (на 9%),   корів – на 334 голів
(на 9,6%), свиней – на 362 голови (на 57,1%),
овець – на 59 голів (на 12,5%). Загальне
надходження приплоду телят зменшилося на
277 голів (на 16%),  поросят – на 106 голів (на
63,5%),  ягнят – на 17 голів (на 22,4%). У
розрахунку на 100 маток, які були на початок
року, вихід телят зменшився на 4 голови (на 9,8%),
а поросят збільшився – на 30 голів (на 15,3%).
Відсоток падежу великої рогатої худоби
зменшився з 0,6 до 0,3, свиней з 1,9 до 0,3
відсотків.

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Загальний обсяг реалізованої підприєм�
ствами власно виробленої аграрної продукції за
січень–березень 2012р. порівняно з відповідним
періодом 2011р. збільшився на 36,7%. Обсяг
реалізованої продукції тваринництва збільшився
на 40,4%,   рослинництва – на 17,2%.

Станом на 1 квітня 2012р. у сільсько�
господарських підприємствах було в наявності
4134 т зерна, у тому числі пшениці – 287 тонн.

ТРАНСПОРТ
Підприємствами автомобільного транс�

порту з урахуванням перевезень, виконаних
фізичними особами�підприємцями, за січень–
березень  2012р. перевезено 4,25 тис.т вантажів,
що на 3,4% більше, ніж рік тому.  Вантажооборот
зменшився на 11,5% і становив 1500,37 тис.ткм.

Пасажирським автотранспортом району з
урахуванням перевезень, виконаних фізичними
особами–підприємцями, перевезено за січень–
березень 112,8 тис. пасажирів, пасажирооборот
виконано в обсязі 2784,2 тис. пас.км.

У порівнянні з січнем–березнем 2011р.
обсяги пасажирських перевезень зменшились
на 9,8%, а пасажирообороту залишились на рівні
минулого року.

ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у

березні 2011р. в області становив 101,3%, в
Україні – 101,4%, з початку року як в області, так
і в  Україні становив – 103,3%.

ФІНАНСИ
За січень�березень 2012р. доходи місцевого

бюджету склали 26,3 млн.грн., видатки – 29,1
млн.грн.

Доходна частина бюджету сформована за
рахунок податкових (16,2% загальної суми) та
неподаткових (2,2%) надходжень, дотацій з
державного бюджету (77,5%). Значну частину
загальної суми доходів становить прибутковий
податок з громадян – 11,5%, або 3 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з
бюджету направлені  на соціальні заходи – 26,1
млн.грн. (89,8%), з них на освіту – 9,8 млн.грн.
(33,8% цієї суми), охорону здоров’я – 5,3 млн.грн.
(18,2%), соціальний захист населення – 9,6
млн.грн. (33%), культуру та мистецтво – 1,2
млн.грн. (4,2%). На державне управління було
витрачено 1,4 млн. грн. (5% загальної суми
видатків).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
За січень�березень 2012р. за субсидіями для

відшкодування витрат на оплату житлово�
комунальних послуг та електроенергії зверну�
лися 466 сімей. Призначені субсидії 444 сім’ям (за
січень�березень 2011р. – 751 сім’ям), або 95,3%.
     По допомогу на відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу та твердого палива
готівкою звернулось 237 сімей, а за цей період
минулого року звернулось 149 сімей.
Призначених субсидій за січень�березень 2012р.
не було (за січень�березень 2011р. – 1 сім’я на
суму 0,6 тис.грн.). За січень�березень 2012р.
отримали цей вид допомоги 33 сім’ї на суму 14,8
тис. грн. (за січень�березень 2011р. – 475 сімей
на суму 217,2 тис.грн.).

За січень–лютий 2012р. населенням району
сплачено за житлово�комунальні послуги 2604,2
тис.грн., що становить 81,4% нарахованої суми.

Заборгованість населення на кінець лютого
2012р., включаючи борги попередніх років,
становила 1978,5 тис.грн., за електроенергію –
183,7 тис.грн. Найбільшу частку боргу становить
заборгованість за газопостачання – 1450,1
тис.грн.

РИНОК ПРАЦІ
У  січні�березні 2012р. послугами державної

служби зайнятості скористалися 403 не зайнятих
трудовою діяльністю громадян, що на 11,6%
менше, ніж січні�березні  2011р. Станом на 1
квітня 2012р. на обліку в районному центрі
зайнятості перебувало 1055 незайнятих
громадян.  Серед зазначеної категорії 99,1%
мали офіційний статус безробітних, з яких 65,1%
отримували допомогу з безробіття. Кількість
зареєстрованих безробітних за березень
зменшилася на 3,6% та становила 1045 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у
березні 2012р. було працевлаштовано 106 осіб,
що у 3 рази більше, ніж  у лютому 2012р., та на
1,5% більше, ніж рік тому.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня 2012р. в районі, за оцінкою,

проживало 30,2 тис. осіб. Упродовж січня–
лютого 2012р. чисельність населення зменши�
лась на 64 особи.

Це відбулося  в основному за рахунок
природного скорочення, яке за цей період
становило 61 особу. Міграційне скорочення
становило 3 особи.

Упродовж  січня–лютого п.р. в районі наро�
дилося більше на 12 дітей (30%),  ніж у січні–
лютому 2011 року. Рівень народжуваності
збільшився з  8,1‰ до 10,5‰.

Рівень смертності  зменшився з  24,3‰ до
22,8‰.

За матеріалами відділу статистики у
Городнянському районі.

СОЦІАЛЬНО
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ЗА СІЧЕНЬBБЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ

Дощі у квітні цього року випали аж
занадто рясно. Спеціалісти Городнянської
експлуатаційної дільниці Чернігівського
міжрайонного управління водного
господарства Водного агентства України
зафіксували перевищення норми опадів
більше ніж удвічі. На що і відреагували
одразу, адже регулювання водотоків малих
річок, особливо навесні – одна з
найважливіших робіт водгоспівців. Від неї
залежить не тільки паводковий режим
прилеглих до річок територій, а ще й
пожежний стан боліт і торфовищ. Бо, як
відомо, підтоплені болота не горять.

Ще одну проблему вирішували
співробітники водного господарства
навесні. Щорічна повінь на р.Снов, яка
зазвичай приходить після танення снігів, у
цьому році запізнилась і прийшла із
квітневими зливами. Село Малий Дирчин
вкотре відрізало від зовнішнього світу
паводковими водами. Човнову переправу
організували водгоспівці, які і човен
привезли та й зарплату місцевим човнярам
заплатили. З 10 квітня по 4 травня жителі
Малого Дирчина користувалися цим водним
транспортом, хоч подекуди обходилися й
підводою, коли кінь долав розлив убрід.

Сьогодні співробітники дільниці
перейшли до літніх справ. Вони
обслуговують наявні гідротехнічні споруди,
відновлюють пошкоджені, обкошують русла
річок, ремонтують інформаційні знаки та
зони відпочинку на берегах. Найближчим

часом планують відновити одне з джерел
неподалік від Гасичівки та зробити поряд
затишну зону відпочинку.

Багато справ у водгоспівців, чимало
планів, та на всі задумки не вистачає лише
грошей. І поки держава скупо наділяє
шматами від пісного бюджетного пирога,

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

оглядачі гідротехнічних споруд роблять
навіть більше, ніж можуть.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: оглядачі гідротехнічних

споруд Ю.ШАБОВТА, С.ЛУЗАН,
О.БІЛЬСЬКИЙ та А.ГОЛОВАН на шлюзі
Пекурівського водоймища.

ВАРВАРСТВО

Ми… не хочемо жити
у красивому місті?

Саме так, а не інакше. Бо ж як пояснити
той прикрий факт, що ще не встигла міська
рада прибрати вулиці Городні висячими
вазонами з яскравими квітами, як 14 таких
вазонів вже поцуплено з вулиці Чорноуса та
біля меморіалу Скорботної Матері.

Відверто кажучи, навіть коментувати цей
факт не хочеться. І звертатися  із закликом
більше не робити таке – цього замало.
Крадуть не малюки із дитячого садочка, а
цілком свідомі громадяни, які живуть поміж
нас. Ну, бачте, їм просто захотілось
прикрасити свої садиби краденими
горщиками з квітами. І зробили вони це з
впевненістю у власній безкарності.

Можливо, скажете ви,що це й не
кримінал. Звісно, у в’язницю за це ніхто не
посадить. Але й громадського осуду такі
злодії не бояться. Бо жодного разу ніхто зі
свідків порушення громадського порядку не
вказав на хуліганів. Будь то поламані
паркани, знівечені щойно насаджені
саджанці дерев чи викрадені вазони з
квітами. Мовчимо. Крадуть – і нехай, не з
нашого ж подвір’я. Та ні, дозвольте
заперечити. Саме з нашого. Бо наше місто
– це наш спільний дім. У кого крадемо,
«добродії»? У самих себе, у своїх дітей. Гріш
ціна тоді нам, як громадянам.  Порядок треба
починати наводити з самих себе, з власної
свідомості.

Нехай не думають оті дріб’язкові злодії,
що їхній вчинок залишився непоміченим.
Нічого, крім осуду і гніву, він не викликав. І
дуже хочеться звернутись до можливих
свідків: повідомте про те, що ви, можливо,
бачили. Крадії повинні бути покарані. Інакше
ніколи нам не жити у гарному, квітучому місті.

С.ТОМАШ.

З 14 травня по 5 червня –
профілактичні заходи на

пасажирському транспорті
Протягом 2011 року на території Черні�

гівської області за участю автобусів та мікро�
автобусів, що здійснюють пасажирські
перевезення, сталося 166 дорожньо�транс�
портних пригод. В 23 автопригодах з постраж�
далими 15 осіб загинули та 48 отримали тілесні
ушкодження. За кожною з таких аварій
обриваються чиїсь долі, сиротіють діти.

З метою попередження та профілактики
аварійності на пасажирському транспорті,
посилення роботи по зміцненню транспортної
дисципліни водіїв, підвищення технічної готов�
ності транспортних засобів, що використо�
вуються для перевезення людей, на цей період
встановлюється посилений контроль за
забезпеченням безпеки пасажирських
перевезень.

Державтоінспекція області звертається до
всіх учасників дорожнього руху: якщо ви стали
свідками нехтування безпеки дорожнього руху
з боку пасажироперевізників, прохання
повідомляти до Державтоінспекції за телефо�
ном «Гаряча лінія ДАІ»: 0B22 B65B20B20,
SMS: +380913420002.

Державтоінспекція УМВС України в
Чернігівській області.
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2 червня,
1474 року – впав незакінчений Успенський

собор у Московському Кремлі.
1537 року – Папа Римський Павло ІІІ визнав

індіанців людьми з душами і заборонив
перетворювати їх на рабів.

1857 року – Джеймс Гіббс запатентував
першу швейну машинку.

1891 року – за пропозицією ірландця Мак
Крума у футболі введено пенальті.

1924 року – усі індіанці США отримали
американське громадянство.

1944 року – депортація болгар, татар і
греків з Криму.

1955 року – День заснування космодрому
Байконур.

У цей день народились:
1740 року – Маркіз де Сад, письменник,

засновник садизму.
1743 року – Граф Каліостро (Джузеппе

Бальзамо), астролог і авантюрист.
1919 року – Юрій Тимошенко, український

актор, який виступав під псевдонімом
«Тарапунька».

1930 року – Чарльз Конрад,
американський астронавт, який третім ступив на
поверхню Місяця.

1942 року – Едуард Малофеєв, радянський
футболіст, нападаючий збірної СРСР, радянський
і білоруський футбольний тренер.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернетвидань.

Мене, як директора міжрайонної
виконавчої дирекції, особливо хвилює те, що
останнім часом значно зросли втрати
працездатності працюючих через їх
захворювання, та захворювання їх дітей.
Вони найбільші серед усіх виконавчих
дирекцій.Основні причини цього – це
підвищення в порівнянні з минулим роком
рівня гострих простудних захворювань та
важкості іх протікання, збільшення трива9
лості листків непрацездатності в зв’язку з
травмами. Тож хочу ще раз звернутись до
голів комісій (уповноважених) із соціального
страхування, керівників підприємств,
установ, організацій:  оздоровча компанія
уже розпочалася і необхідно максимально
об’єднати усі зусилля на виконання заходів
щорічної Програми по відновленню здоров’я
застрахованих осіб та членів їх сімей.

На поточний рік нашій виконавчій
дирекції   виділено на реалізацію таких захо9
дів  1 795,3 тис. грн., а саме:  600 тис. грн. на
часткове фінансування оздоровлення дітей,
1 026,5 тис.грн. на придбання путівок до
санаторно9курортних закладів, 168,8
тис.грн. на придбання дитячих новорічних
подарунків.

У минулому році за участю коштів Фонду
оздоровлено  701  дитину на суму  557,0 тис.
грн.

Багато це чи мало? Однозначно – мало!
Бо виділені асигнування у 2011 році не
використані у повному обсязі.

Структури Фонду не є організаторами
оздоровчої компанії дітей, Фонд лише бере
участь у частковому фінансуванні вартості
путівки. Враховуючи, що вартість путівки  з
року в рік зростає швидше, ніж збільшення

граничних асигну9
вань по частці Фон9
ду, то вона не пере9
вищує 1/3 її варто9
сті. Решту, 2/3 вар9
тості повинні спла9
тити роботодавці
(частка яких із року
в рік зменшується),
профспілки, спонсори та батьки. Спро9
можність останніх залишається низькою.

Окремі категорії дітей забезпечуються
бюджетними путівками, в процедурі
закупівлі яких Фонд хотів би брати участь і,
зокрема, в обсягах часткового фінансування.
Тому за нашої участі була б можливість
оздоровити на третину більше дітей, які
мають на це гарантоване державою право.

Наша дирекція  має повноваження  в
період оздоровчої кампанії проводити пере9
розподіл між районами раніше виділених
асигнувань на користь тих, які активно
потребуватимуть додаткових коштів.

Важливою вбачається консолідація
фінансових ресурсів на максимальну кіль9
кість оздоровлення дітей. Практика довела
ефективність фінансування робочими орга9
нами страхувальників, виконавчою дирек9
цією обласні організації профспілок, безпо9
середньо дитячі заклади оздоровлення
незалежно від форми власності та місця
розташування за умови, що вони включені
обласними відділеннями  до списку тих
закладів, які мають право на оздоровлення
дітей за кошти Фонду. При цьому, батько чи
мати (опікун/піклувальник) повинні бути
застрахованою особою, а роботодавець
сплачувати до Пенсійного фонду єдиний

соціальний вне9
сок та не мати
перед органами
Фонду заборго9
ваності.

Залишається,
як виняток, за рі9
шенням правлі9
ння Фонду, нор9

ма, при якій тривалість зміни не може бути
меншою 14 днів, що позитивно вплине на
збільшення кількості оздоровлених дітей. А
граничні норми витрат на один дитино9день
на харчування збільшено до 37 грн. (було
35), на культурно9масові заходи та медичне
обслуговування на рівні минулого року – 3
грн., сумарно у день 40 гривень. При
тривалості зміни 14 днів частка Фонду
становитиме 560 грн. на дитину, 18 та 21 день
відповідно – 720 та 840 грн.

За умови представлення організаторами
оздоровлення дітей відповідного пакету
документів, фінансування органами Фонду
надаватиметься за 10 днів до початку зміни
в повному обсязі розрахункової суми.

Особлива вимога до закладів оздоров9
лення – забезпечення  належних умов
перебування та відпочинку дітей.  Комісія
за участі представника Фонду повинна дати
закладу спеціальний дозвіл з надання
послуг з  оздоровлення дітей.

Ряд проблем в оздоровленні дітей за
межами області, попит на яке, і, зокрема,
відпочинок на морі, зростає. І це зрозуміло,
адже  природно9кліматичні фактори позити9
вно впливають на здоров’я дитини. Вартість
таких путівок значно перевищує вартість
оздоровлення у місцевих закладах. Частка

Об’єднати зусилля на оздоровленні дітей

Свято творчої юні

ВЧОРА ВІДЗНАЧАВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

За останнє десятиріччя в нашій країні
спостерігається  глибока демографічна
криза та зниження здорового
дітонародження. Занепокоєння викликає
рівень смертності немовлят і матерів. Так,
смертність дітей першого року життя
складає 11,9 на 1 000  народжених живими.
Материнська смертність перевищує
середньоєвропейський рівень і становить
24,5 на 100 000 народжених живими.
Високим також залишається і рівень дитячої
захворюваності. Близько 70 %  жінок
народжують дітей з акушерськими
ускладненнями. Кожна третя дитина має
відхилення у психічному чи фізичному
розвитку.

Недостатнім залишається рівень
медичного обслуговування, низьким –
рівень обізнаності населення з проблемами
репродуктивного здоров’я. Ці фактори є
головними, вони  призводять до
захворюваності і смертності жінок.

Протягом останніх років набули значного
поширення хвороби, що передаються
статевим шляхом. Високі показники
онкологічної  патології, викликаної низьким
рівнем регулярних профілактичних оглядів.

Здоров’я дітей безпосередньо пов’язане

Фонду залишається незмінною 9 40 грн. на
дитино9день. Доплата роботодавців, проф9
спілок чи батьків значно зростає, крім того,
ще треба заплатити вартість дороги та
супроводу переїзду. Така ситуація при9
зводить до зменшення кількості оздоров9
лених дітей. Перш, ніж приймати рішення
де оздоровити дитину, треба зважити всі
«за» і «проти». Головний тут критерій – дитина
повинна отримати повноцінне оздоров9
лення.

За органами Фонду залишаються
контрольні функції щодо законності викорис9
тання коштів, як у період оздоровлення, так і
після нього. Серед типових порушень –
невідповідність фактичних норм харчування
планово закладеним, за калорійністю страви
не відповідають нормам,  а рівень медика9
ментозного забезпечення – сумі списаних
коштів тощо. Тому використані не за
призначенням кошти необхідно повертати
Фонду.

Наостанок звертаю увагу на те, що  на
офіційному веб9сайті Городнянської
райдержадміністрації  goradm.cg.gov.ua/
у розділі “Офіційна інформація”, під9розділі
“Новини” 23.05.2012 року розміщено
постанову правління обласного відділення
від 04.05.2012року № 12 “Про фінансування
оздоровлення дітей у дитячих закладах
оздоровлення за рахунок коштів Фонду в
2012 році” та перелік дитячих закладів
оздоровлення Чернігівської області, які
фінансуються за рахунок коштів Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в 2012 році.

Т.ЄРМОЛЕНКО.
Директор Корюківської міжрайонної

виконавчої дирекції Чернігівського
обласного відділення  Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати
працездатності.

із станом здоров’я жінок. На жаль,  воно
погіршується. Зростає частота анемії у
вагітних жінок (збільшилась у 5 разів),
захворювань статевої системи
(збільшилось в 4 рази), системи кровообігу
(зросло у 2 рази). Доводиться констатувати
велику кількість безплідних шлюбів та
новонароджених дітей з вродженою
патологією.

Проблеми, пов’язані із здоров’ям жінок,
материнська смертність, безпліддя
виникають внаслідок  жіночих захворювань,
неправильної регуляції народжуваності
(переважно – проведення великої кількості
абортів з ускладненнями), недосконалої
служби охорони здоров“я вагітних жінок.

Аналіз  ситуації свідчить про зменшення
кількості пологів та збільшення числа
вагітних жінок з акушерською та
екстрагенітальною патологією в усіх районах
області. В структурі обласного
перинатального центру працюють всі
необхідні відділення для надання
кваліфікованої медичної допомоги вагітним,
породіллям, новонародженим та
гінекологічним хворим — планування сім’ї,
відділення перинатальної діагностики,

відділення реанімаційне та інтенсивної
терапії новонароджених.

Медичну допомогу жінкам
Городнянського району надають два лікарі
акушери9гінекологи. За 5 місяців 2012 року
взято на облік до жіночої консультації  91,4%
жінок. УЗД9скринінг вагітних в районі
складає 99,4%. За 2011 рік народилось 233
дитини (патологічних пологів 29%).
Народжуваність у районі — 7,7; смертність
21,3; природний приріст мінус 13,6 .
Порівняно за І квартал 2012 року на 1 000
населення  народжуваність становить мінус
2,4;  смертність – 5,8;  приріст населення
становить 3,4.

У результаті динамічного спостереження
і проведення профілактичних заходів рівень
токсикозів вагітних значно знизився. У
районі впродовж 2011 року відсутня
перинатальна смертність і
мертвонароджуваність, як  і  за 5 місяців
цього року.

Зараз взято на облік 74 вагітних жінки.
Чи допоможуть вони вирішити Городнянщині
її проблеми з демографією?  Питання поки
що без відповіді.

І.ЗАРОВНИЙ.
Районний акушергінеколог.

Демографічну проблему в районі
74 вагітні жінки  вирішити

не допоможуть

18 травня, у переддень 909річчя піонерської організації колишній будинок піонерів
та школярів, а нині Центр Дитячої та Юнацької Творчості (ЦДЮТ) звітував про свою
роботу, успіхи і надбання зі сцени будинку культури. Про основні напрямки і специфіку
роботи закладу змістовно розповіла директор центру О.М.Трофименко. Її розповідь
супроводжувалась яскравим слайд9шоу з життя гуртків.

 9 Сьогодні ЦДЮТ – це не тільки гуртки, де діти можуть корисно провести час, а
позашкільний навчальний заклад, де діти отримують безкоштовну додаткову освіту
за своїми інтересами, – акцентувала вона увагу присутніх.

     Під час усього дійства дорослих на сцені майже не було. Свято перебувало у
руках вихованців ЦДЮТ. А їм було що показати й про що розказати. Окрім художніх
номерів хореографічних та вокальних гуртків, глядачі побачили модний одяг від
рукодільниць центру та парад іграшок. Вихованці ж гуртка англійської мови провели
бліц9урок прямо зі сцени.

     Не менш яскравим доповненням до концерту стала виставка робіт гуртківців
у фойє будинку культури. Моделі різноманітної техніки, яскраві сувеніри, картини,
ляльки, вироби з бісеру тощо. Все це марно перераховувати, бо варто бачити на
власні очі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: парад ляльок.

На це особливу увагу
звертає Фонд соціального
страхування з тимчасової

втрати працездатності

Свято творчої юні
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Долю конкурсантів вирішувало компетентне журі у
складі В’ячеслава Лашука, голови оргкомітету дитячого
мистецького фестивалю «Сім�сім», Олександра
Дубовика, директора міжнародного молодіжного
фестивалю «Мистецькі барви», Тетяни Степаненко,
викладача вокалу Чернігівської музичної школи та
Світлани Білоус, начальника відділу культури
адміністрації Климівського району під керівництвом
заслуженого артиста України Миколи Юськова. Перед
арбітрами постало непросте завдання визначити
кращих виконавців серед дітей, тим більше, що
учасників було чимало.

Цьогорічний конкурс виділявся й жанровим
розмаїттям, особливо у рамках естрадних програм. Зі
сцени лунали як популярні пісні, так і малознайомі, а
часом взагалі незвичні для районної сцени. Так Олена
Немкіна у віковій групі до 9�ти років проявилася як
джаз�блюзова співачка, у фіналі підкоривши глядачів
оригінальним виконанням пісні «О, Дарлінг» з
репертуару знаменитих «Біттлз». Народний вокальний
ансамбль з Добруша вразив акапельною версією вічної
«Бесаме мучо» та викликав справжні овації залу, а
зразковий дитячий ансамбль «Світлячок» зі Щорса
підкорив усіх своєю харизмою. Не менше симпатій
викликав спів шестирічної Анастасії Сорокалет зі
Щорса, яка попри юний вік поводилася на сцені як
справжня зірка. Перші призи у виконанні народної пісні
у трьох вікових категоріях від найменших і до 17 років

вибороли голосисті росіянки Дарія Голованова,
Карина Кламбочка та Вероніка Чистилова.

Однак справжнім відкриттям фестивалю
стала Регіна Пилипенко з Корюківки – як
сольно, так і у складі вокального тріо «Ритм».
Глибоким чистим голосом та артистичним
виконанням дівчина завоювала прихильність
глядачів і журі та заслужено отримала гран�прі
фестивалю.

На церемонії нагородження голова журі
заслужений артист України Микола Юськов
подякував організаторам фестивалю,
спонсорам підприємцям С.Лєпкіну,
Л.Піпенхаген, Н.Конончук, О.Зайцю,
Л.Стародубець, С.Лисенко, Т.Пилипенко,
Л.Смаль, І.Морозовій, І.Оглоблі та подружжю
Крутиків за справжнє музичне свято, яке вони
подарували дітям. Окрему подяку він висловив
райдержадміністрації як засновнику та
головному спонсору фестивалю, а також
співзасновникам – райраді та міськраді, і
висловив побажання, щоб «Солов’їна родина»
згодом отримала статус міжнародного
фестивалю.

Премії трьох рівнів разом із призами дістались
достойним, решта учасників отримали солодощі. Та
конкурсна складова була не головною. Певно, кожен,
від учасників і організаторів до журі і глядачів відкрив

ДВОДЕННЕ  СВЯТО  ПІСНІ

Розклад руху поїздів по станції Городня з 27 травня 2012 р.

Нумерація  № Маршрут слідування При� Стоянка Відправлення  Періодичність
вагонів п/п буття

Непарні поїзди

457 Херсон�С.Петербург 6�14 — 6�16 1/6—6/9 четвер,субота
хв. 99 Сімферополь�Мінськ 8�15 2 8�17 2/6—2/10 щоденно,
хв. 393 Сімферополь�Полоцьк 9�04 11 9�15 8, 12, 16,  20, 24, 28

491 Сімферополь�Вітебськ 9�04 11 9�15 6,10, 14, 18,  22, 26, 30
493 Сімферополь�Мінськ 9�04 11 9�15 по непарних

гол. 335 Дніпропетровськ�С.Петербург 9�56 2 9�58 по непарних
хв. 383 Маріуполь�Мінськ 12�44 2 12�46 по непарних
гол. 855 Щорс�Гомель 18�19 4 18�23               щоденно
хв. 301 Адлер�Мінськ 22�57 2 22�59 по непарних
хв. 389 Анапа�Мінськ 22�57 2 22�59 4, 8, 12,16, 20, 24, 28
хв. 355 Кисловодськ�Мінськ 22�57 2 22�59 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

Парні поїзди
гол. 302 Мінськ�Адлер 3�12 2 3�14 по непарних
гол. 390 Мінськ�Анапа 3�12 2 3�14 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
гол. 356 Мінськ�Кисловодськ 3�12 2 3�14 4,8, 12, 16, 20, 24, 28
гол. 394 Полоцьк�Сімферополь 6�07 8 6�15 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

492 Вітебськ�Сімферополь 6�07 8 6�15 16/6—12/9,4,8,12,16,20,24,28
494 Мінськ�Сімферополь 6�07 8 6�15 15/6—23/9 по непарних

гол. 384      Мінськ�Маріуполь 7�06 2 7�08 по парних
140      Мінськ�Сімферополь 9�02 4 9�06 18/6—20/9 по парних

хв. 856      Гомель�Щорс 11�00 4 11�04 щоденно
хв. 336 С.Петербург�Дніпропетровськ 13�46 2 13�48 по непарних

458 С.Петербург�Херсон 15�55 2 15�57 вівторок, четвер
гол. 100 Мінськ�Сімферополь 16�29 2 16�31 2/6—30/9 щоденно,

з 1/10  — по непарних

Відкритий молодіжний пісенний фестиваль
«Солов’їна родина» відбувся втретє,
підтвердивши свій статус традиційного. У
конкурсі взяли участь місцеві виконавці, а також
співаки і співачки зі Щорського і Корюківського
районів Чернігівщини та аматори з Климівського
району Росії та Добрушського району Білорусі.
Учасників розподілили на чотири вікові категорії
у п’яти номінаціях: народна пісня, авторська
пісня, естрадна пісня, естрадний ансамбль та
академічний ансамбль.

для себе щось нове, взяв на замітку чийсь досвід, чи
просто отримав задоволення від щирого співу.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час фестивалю.

На варті кордону

Міліція неодноразово зверталась до жителів району  з
метою недопущення  вирощування та використання
нарковмісних рослин.  Насамперед це стосується
снотворного маку  та коноплі.

Згідно останніх змін у законодавстві від 2009 року за
незаконний посів або вирощування снотворного маку в
кількості до ста рослин, а конопель до десяти рослин на
правопорушника буде накладено штраф від вісімнадцяти
до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян з
конфіскацією нарковмісних рослин.

Правопорушник притягується до адміністративної
відповідальності навіть за незаконне вирощування однієї
рослини маку чи коноплі. А кримінальну ж відповідальність
громадянам доведеться нести  за незаконний посів або
вирощування снотворного маку в кількості від ста рослин, а
конопель у кількості від десяти рослин.

Треба відмітити, що деякі громадяни нашого району
пояснюють факт вирощування снотворного маку на
присадибній ділянці таким чином: «Я його не сіяв, він
насіявся сам». У подібних випадках  доводиться нагадувати,
що друга частина існуючої  статті 106�1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення  передбачає покарання за
невжиття землекористувачами або землевласниками
заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снотворного
маку на закріплених за ними земельних ділянках.

Тож давайте не допускати, щоб подібні «бур`яни» росли
на наших городах.

В.ПРИХОДЬКО.
Заступник начальника Городнянського РВ УМВС.

За одну макову квітку доведеться відповідати
грошима, а за  сотню — криміналом

ДВОДЕННЕ  СВЯТО  ПІСНІ

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Напередодні Дня прикордонників – 25 травня відбулися
урочистості на честь 21�ї річниці прикордонної служби
України. Привітати представників застав «Деревини» та
«Гірськ», які базуються на території нашого району,
прийшли керівник апарату райдержадміністрації
І.П.Беребера, заступник голови районної ради
М.М.Демченко, представники  районного відділу міліції,
Городнянського козацького Свято�Миколаївського полку,
«Приватбанку» та інших організацій.

Почесною грамотою райдержадміністрації з врученням
грошової винагороди за високі показники в службовій
діяльності, зразкову дисципліну та з нагоди 21�ої річниці
Державної прикордонної служби України нагороджено:
старшого лейтенанта, начальника відділення прикордонної
служби «Деревини» Катерину Третяк;  лейтенанта,
начальника контролерського поста «Щорс�вантажний»
прикордонної служби «Деревини» Сергія Майстренка;
старшого прапорщика, старшину відділу прикордонної
служби «Гірськ» Сергія Дікусара та старшого прапорщика,
старшого техніка відділу прикордонної служби «Гірськ» Юрія
Ткача.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: разом вдома, разом і на роботі –

подружжя прикордонників ТРЕТЯКІВ.
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Період Гетьманщини на Україні (1667–1765р.р.) в
нашій історії вже більш�менш досліджений. Особливо
в останні роки з’явилось багато наукових робіт, а також
художніх творів, які дають певну уяву про той час.
Відбулись науково�теоретичні конференції, у тому
числі й міжнародні з питань ролі та
місця Батурина в історії козацької
держави. Проведені археологічні
розкопки. Фактично із забуття
повернуто багато імен видатних і
невидатних особистостей, які так
чи інакше служили своєму часові.
Не можна твердити, що реабілітовано ім’я гетьмана
Івана Мазепи, але достеменний висновок: про нього
ми тепер знаємо значно більше, ніж раніше. Він – та
політична фігура, навколо якої у свій час формувались
відносини України насамперед з Російською державою,
з Польщею, Литвою, зі Швецією та Туреччиною. І скільки
б історики не сперечались між собою з цього приводу,
речі треба називати своїми іменами: зраду – зрадою,
добрі справи – добрими справами. З історії, як і з пісні,
слів викидати не потрібно. Що було – то було. І щоб
більш�менш об’єктивно оцінити діяння і заслуги
кожного гетьмана, потрібно було жити в той час. Будь�
які судження нинішні про це наражаються на небезпеку
заідеологізації їх.

Але поставимо на цих роздумах крапку. Щоб
дізнатися і побачити, як жили і працювали гетьмани
України, треба відвідати Національний історико�
культурний заповідник «Гетьманська столиця», що в
м. Батурині – у той період столиці Лівобережної
України. Така нагода випала мені зовсім недавно – 11
травня, коли для групи журналістів було організовано
спеціальний прес�тур у м. Батурин. (Зверну увагу,
шановний читачу: саме у місто Батурин, якому такий
статус було надано зовсім недавно).

Треба насамперед сказати про те, що заповідник
цей створений з ініціативи і особистого сприяння
В.А.Ющенка – президента України. Вдалось відродити
цілий комплекс архітектурних, культурних, природних
та археологічних пам»яток. Кожна з них – то
неоціненний історичний скарб народу України.

Не будемо вдаватися у подробиці і деталі. Бодай
побіжно опишу, що нам показали і розказали.
Заповідник розташований на замковій горі, з якої
відкривається розкішний вид на р.Сейм. Щось подібне
є в м.Новгород�Сіверському, де з альтанки трьох
президентів відкривається вид на р.Десну.

Екскурсія почалась з майдану гетьманської слави,
куди передусім приїжджають гості. Скульптурна група
«Гетьмани. Молитва за Україну» – наче візитна картка
його. Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович, Іван
Мазепа, Пилип Орлик і Кирило Розумовський – з цими
гетьманами пов’язано становлення і розвиток
української козацької держави.

Мимоволі задумуєшся біля пам’ятника, схиляєш
голову. Ось де люди – наша слава, слава України! –
писав Кобзар.

Напроти музей археології Батурина, де зібрані
матеріальні свідчення багатьох віків. Поруч –
відроджена Воскресенська церква здійнялась гострим
конусом у небо.

Підходимо до комплексу споруд «Цитадель
Батуринської фортеці». Їх було відтворено у 2008 році.
Це основа міської фортеці 1669�1708 років. Зусилля
реставраторів тут, здається, були неймовірними.
Вражають фортечний рів, гармати, замкова дерев’яна

церківка Воскресіння
Господнього. Її вважають
усипальницею героїв
Батуринської оборони 1708 року,
які захищалися від російських
військ під проводом Меншикова.
Аж не віриться в те, що тут

творилося в ті часи. На честь 16 тисяч українців, які
загинули, відстоюючи право на незалежну державу,
споруджено в 2004 році з ініціативи В.А.Ющенка
пам’ятний хрест. Це було перше пошанування героїв.

Ошатна споруда в стилі барокко – гетьманський
будинок. Тут жили і працювали Дем’ян Многогрішний,
Іван Самойлович, Іван Мазепа. Тут вершилися
державні справи. Кожному відвідувачу зали
генеральної старшини хочеться посидіти на
гетьманському стільці, торкнутися символу
гетьманської влади – бунчука. Побут не зовсім
розкішний, швидше робочий, простий. Тут незабаром
буде відкрито музей�скарбниця монет та грошових
знаків України.

Безперечно, перлиною заповідника є палацово�
парковий ансамбль Кирила Розумовського –
останнього гетьмана України. Те, що створив у свій
час видатний архітектор Чарльз Камерон, на рівні
вершин такого мистецтва в Європі. І зовсім зрозуміло,
чому їдуть сюди молодята одружуватись – реєструвати
шлюб. У такій красі кохання стає міцнішим і
відчутнішим. Палац Кирила Розумовськго був
відрестраврований в 2003�2008 роках на благодійні
кошти багатьох українських меценатів. Його тепер
відвідує до 2 тисяч екскурсантів щодня. І це дає усім
зрозуміти величну і видатну особу того часу Кирила
Розумовського, до речі, вихідця з Чернігівщини, бо
народився він в с.Лемеші, що в нинішньому
Козелецькому районі.

Можна багато писати про бачене – про
Кочубеївський парк, стежками якого  ходили на
побачення закохані дочка генерального судді
Лівобережної України Василя Кочубея Мотря і гетьман
Іван Мазепа, про сам будинок судді, про пасіку імені
П.Прокоповича і про Свято�Покровську церкву. А є ще
у Батурині і поза ним й інші історико�культурні пам’ятки.
Охопити все за один раз просто не можна. Тож
працівники заповідника – його генеральний директор
Наталія Реброва,  її заступник Любов Кияшко,
завідуюча відділом Наталія Сердюк люб’язно
запрошують приїздити ще. Я певен: і вдруге ви відкриєте
для себе багато нового про той час, його людей, про
Батурин. Це наша з вами історія.

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімках: вгорі зліва – цитадель Батуринської

фортеці; праворуч – Свято!Покровська церква;
фортечний рів; кожному хочеться посидіти на
гетьманському місці; в палаці Кирила
Розумовського; внизу (зліва направо) – фортечні
гармати; пам’ятний хрест, одна із залів палацу
Кирила Розумовського; будинок Генерального
суду.

Уклін тобі, Батурине!
Якщо ви хочете знати про

те, як жили і працювали
українські гетьмани, то

відвідайте Національний
історико!культурний

заповідник «Гетьманська
столиця» у м.Батурині

Музеї заповідника працюють
щодня, крім понеділка, з 10.00 до
18.00. Телефон (03235) 4380308.

Сайт «Гетьманської столиці»:
www.baturin3capital.gov.ua



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 «Зона Х».
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Выпускныя экзамены.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Сваты. Жизнь без
грима» (Украина). Фильм
«Федор Добронравов».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.20 Мелодрама «Девочка
моя»  1*я серия.
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.35 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Обмани меня*2»
00.00 День спорта.
00.15 Фантастическая
комедия «Кара небесная»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00, 13.00 Наши новости.
11.05, 13.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.10   «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00, 18.00 Наши новости
16.20  фильм «Законы
привлекательности».
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Первый класс»
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.35, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем». Ток*шоу.
18.10 Чудо*люди.
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.25 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 «Зона Х».
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Выпускныя экзамены.
09.10  сериал «Робинзон»
10.05 Арена.
10.30 Культурные люди.
10.55  сериал «Сваты*3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм «Волк и
теленок».
15.35 Здоровье.
16.25 Мелодрама «Девочка
моя»  2*я серия.
17.20 сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Робинзон»
23.00   «Обмани меня*2»
00.30 «Временно беременна»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00, 13.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10 «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00, 18.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого». Фильм 4*й.
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем». Ток*шоу.
18.10 Чудо*люди.
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.25 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 , 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 «Зона Х».
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Выпускныя экзамены.
09.10  сериал «Робинзон»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05 сериал «Сваты*3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 М/ф «Илья Муромец и
Соловей*Разбойник».
15.35 Зона комфорта.
16.10  «Зямля беларуская».
16.20 Мелодрама «Девочка
моя»  3*я серия.
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.50 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж
21.55  сериал «Робинзон»
23.00  «Обмани меня*2»
00.15 День спорта.
00.30 драма «Ущерб»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00, 13.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10  «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Туристы и аферисты».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.30, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по*русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и пока*
зываем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.20 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 «Зона Х».
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Выпускныя экзамены.
09.10  сериал «Робинзон»
10.05 Земельный вопрос.
10.30 К тёще на блины.
11.00  сериал «Сваты*3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм «Каприз*
ная принцесса».
15.45 Врачебные тайны
16.10  «Зямля беларуская».
16.25 Мелодрама «Девочка
моя» (Россия*Украина).
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55 сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Робинзон»
23.00  «Обмани меня*2»
00.30 драма «Посланник»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00, 13.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10 «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «На ночь глядя».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по*русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 Детективный сериал
«Паутина».
15.00 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и пока*
зываем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.20 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 «Зона Х».
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Робинзон»
10.10 Сфера интересов.
10.35  «Империи обмана».
11.05  сериал «Сваты*3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55  сериал «Робинзон»
23.00 Ток*шоу «Не только
женщина знает».
00.25 День спорта.
00.40 Триллер «Призрак дома
на холме» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия «Дублер».
22.35 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси. Финал.
00.05 Фильм «Рудо и Курси».
01.45*02.15 Ночные новости.

НТВ

06.00 И «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  сериал «Паутина».
15.00 «Внимание, розыск!».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Профессия*репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.20  «Следственный
комитет».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток*шоу.
09.55  сериал «Участок»
10.55 Документальный
сериал «Мастер путешест*
вий»  Фильм «Нидерланды.
Амстердам».
11.30 «Все путем!»
12.10  Комедия «Золотой
теленок»
13.45 Мультфильм «Сказка о
Золотом петушке».
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  Комедия «Золотой
теленок» (СССР). 2*я серия.
17.15 Відэафільм АТН
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Криминальная мело*
драма «Вопреки здравому
смыслу» ( Россия).
21.00 Панорама.
21.40  «Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00 Триллер «Особое
мнение» (США).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 Среда обитания.
12.10 «Умницы и умники».
12.55 «Смешарики. ПИН*код».
13.10 «Николай Расторгуев.
«Давай за жизнь!».
14.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Субботний «Ералаш».
16.50 «Галина». фильм.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Гоша Куценко, Кристина
Орбакайте в комедии
«Любовь*Морковь».
23.05*01.30  фильм «Жизнь
Дэвида Гейла».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15 «Дело вкуса».
08.45 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 Детективный сериал
«Паутина».
15.05 «Внимание, розыск!».
16.25 Очная ставка.
17.15 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.25 «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
21.15 «Русские сенсации».
22.10 Ты не поверишь!.
23.05  фильм «По праву».
00.45 Сериал «Час Волкова».

«Беларусь 1»

06.30 Існасць.
06.55 Слово Митрополита
Филарета на начало
Петровского поста.
07.05 Приключенческий
боевик « Пираты ХХ века»
08.30 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.50  сериал «Участок»
10.55 «Зона Х». Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.10 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
12.40 Культурные люди.
13.05  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Владислав Галкин».
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Ну,
погоди!».
15.40  Приключенческий
боевик «Пираты ХХ века»
17.25 Коробка передач.
18.00 Суперлото.
18.50 Триллер «Пляж»
21.00 В центре внимания.
21.55  «Люба. Дорого!».
22.20 Боевик «Крепкий
орешек*2» (США).
00.30 II Международный
фестиваль «Владимир
Спиваков приглашает…»
Торжественное открытие.
Оперный гала*концерт.

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55  фильм «Укрощение
строптивой».
11.30  «Брэйн ринг». Финал.
12.35  «Дарья Донцова.
Безумная оптимистка».
13.30 фильм «Вокзал для
двоих».
16.00 Наши новости
16.20  фильм «Предлагаемые
обстоятельства».
20.00 Контуры.
21.05  фильм «Про любоff».
23.05 «Прожекторперис*
хилтон».
23.45 «В тени Солнца нации».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 , 10.00, 13.00Сегодня.
08.20 «Академия красоты ».
08.50 «Живут же люди!».
09.20 Их нравы.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Точка невозврата».
14.15 сериал «Лесник».
16.20 Следствие вели...
17.10 И снова здравствуйте!.
18.00 «Спасатели».
18.30 Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное
признание.
21.35 «Тайный шоу*бизнес».
22.40  фильм «Дэн».
00.25 Сериал «Час Волкова».

УТ�1

9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Точка зору
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 Шеф*кухар країни
12.00 Право на захист
12.20 Концерт Повалiй
14.20 Олiмпiйським курсом
14.50 Вiкно в Америку
15.10 Олiмпiада
15.50 Бенефiс Шифрiна
19.00 Вечiр пам’ятi
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Євро*2012
22.15 Смiшний та ще
смiшнiший
22.40 Сiльрада
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.05 Гала*концет

1+1

6.55 Х/ф «Останнiй день»
10.15 Х/ф «Молодята»
12.00 Х/ф «Все враховано»
13.50 Х/ф «Далi * кохання»
17.30 Т/с «Метод Лаврової»
19.30 ТСН
20.00 «Євро на нервах»
21.00 Х/ф «Лiтак президента»
23.35 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

7.05 Х/ф «Що приховує
кохання»
8.55 Т/с «Чемпiони з
пiдворiття»
13.10 Х/ф «Службовий роман»
16.20 «Жди меня»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Iнкасатори»
22.40 «Невiдома королева»
23.40 «Острiв везiння»
0.35 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
9.55 Концерт
10.50 Доки батьки сплять
11.20 В гостях у Гордона
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
12.50 «Молодi музиканти
Євробачення»
14.20 «Трагедiя. Тополь*1»
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Агросектор
15.55 Х/ф «Життя i смерть
Фердiнанда Люса»
19.05 Зiрки гумору
19.55 Лiтнiй жарт
20.20 Aфтершок
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 «Знiмiть це негайно»
11.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.25 Х/ф «Щур»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.55 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.30 «Моя сповiдь»
22.30 «I прийде кохання»
23.30 Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Королiвськi весiлля»
14.35 Ювiлей Королеви Англiї
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Футбол. Збiрна
Туреччини * Збiрна України
23.00 «Острiв везiння»
0.55 Х/ф «Клiтка»(2)

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.15 Euronews
12.30 Кордон держави
12.45 Наша пiсня
13.35 Х/ф «Ти маєш жити»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.05 Х/ф «Життя i смерть
Фердiнанда Люса»
19.00 Про головне
19.15 Зiрки гумору
20.50 Мегалот
21.25 Плюс*мiнус
21.45,22.50 «Шоугодно»
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 «Знiмiть це негайно»
11.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.25 Х/ф «Сонячне
затемнення»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.25 ТСН
20.15 Х/ф «Довбень»
22.00 «Грошi»
23.00 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Iнкасатори»
23.40 Д/ф «Острiв везiння»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.00 Здоров’я
11.50,15.15 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Без права на
провал»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.00 Смiшний та ще
смiшнiший
16.25 Х/ф «Захисник для
доньки»
19.05 Концерт
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Знiмiть це негайно»
11.50 «Цiлковите
перевтiлення»
13.40 Х/ф «Коханка»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «Десять крокiв до
кохання»
22.35 «Вечiрнiй Ургант»
23.15 Т/с «Закон i порядок»
0.15 Х/ф «Довбень»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 Слiдство вели
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Iнкасатори»
23.40 «Розбiр польотiв»
0.40 Х/ф «Полювання за
дiамантами»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Пiдсумки тижня
10.05 Бенефiс
11.50 «Надвечiр’я»
12.20 Околиця
12.45 Агросектор
12.55 До Євро*2012
14.50 Зiрки гумору
16.00 До Євро*2012
17.45 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Церемонiя
вiдкриття
18.15 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Польща *
Грецiя
21.50,22.40 Шустер*Live
22.35 Трiйка, Кено,Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 «Знiмiть це негайно»
11.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.30 Х/ф «Дублерша»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Легiон»(2)
22.10 Х/ф «Кiнець свiту»(2)
0.30 Х/ф «11.11.11»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Велика Рiзниця»
22.30 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00,9.15 Шустер*Live
9.00 Школа юного
суперагента
11.00 After Live
11.25 «Секрети успiху»
12.00 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Польща *
Грецiя
14.05 Золотий гусак
14.30 Зелений коридор
14.55 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Росiя * Чехiя
17.00 Зiрки гумору
18.00 «Жарт у подарунок»
18.20,21.30 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Нiдерланди *
Данiя
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Кабмiн: подiя тижня
21.55 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.45 «Кулiнарнi курси»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.25 Х/ф «Симпатичнi вдови
краще цiлуються»
15.45 Х/ф «Серцеїд»
17.45 Х/ф «Iронiя кохання»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя краса»
21.30 Х/ф «Господиня «Бiлих
ночей»
23.35 Х/ф «Легiон»(2)

ІНТЕР

8.20 «Городок»
8.55 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.10 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi*Хiллз*3»
15.10 «Велика Рiзниця»
17.10 «Юрмалiна»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт
23.15 Х/ф «Близький ворог»

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.25 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.35 Караоке для дорослих
11.20 Золотий гусак
12.00 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Нiдерланди *
Данiя
14.05 Дiловий свiт. Тиждень
14.55 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Нiмеччина *
Португалiя
17.00 Зiрки гумору
18.10,21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи*2012. Iспанiя * Iталiя
21.00 Пiдсумки тижня
21.50 Точка зору
22.10 Фольк*music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

1+1

6.45 Х/ф «Вiй»
8.10 М/ф «Казка про царя
Салтана»
9.05 «Лото*забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
13.00 «Я люблю Україну»
14.20 «Мiняю жiнку»
15.40 Операцiя «Краса»
17.10 Х/ф «Моя любов»
19.30,23.30 «ТСН*тиждень»
20.15 «Побий ведучого»
22.30 «Свiтське життя»
0.25 Х/ф «Iкло»(3)

ІНТЕР

6.30 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi*Хiллз*3»
8.30 Мультфільми
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
13.20 Концерт
16.05 «Вечiрнiй квартал»
17.20 Х/ф «Сурогатна мати»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Сурогатна мати*2»
23.20 «Що? Де? Коли?»
0.35 Х/ф «Генiй»

З приводу об’яв
та реклами
звертатись

по тел. 2�47�00.
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ПРОДАЄТЬСЯ:

— 1�кімнатна квартира, 1 поверх, центр. тел.: 093�
4421112, 097�6012747.

— 1�кімнатна квартира (військове містечко). Тел. 096�
6184006.

— 1�кімнатна квартира, 36,3 м.кв., в центрі, в
п’ятиповерховому будинку. Тел. 2�18�87.

— 2�кімнатна квартира в центрі 1 поверх. Тел. 097�
8317351.

— 3�кімнатна квартира в центрі міста. Тел. 066�
3611003.

— 3�кімнатна квартира по вул. Радянській в 9�ти
поверховому будинку. Тел.: 098�9214415, 096�1478297.

— або обміняю 4�х кімнатну квартиру на 2�х кімнатну
з доплатою в центрі міста. Тел.: 2�42�67, 097�6121837.

— півбудинку в центрі. Тел. 096�7333953.
— газифікований будинок в центрі м. Городні, площа

70 кв.м., у дворі свердловина, сарай, погріб, фруктові дерева,
7 соток землі. Ціна договірна. Тел. 097�4349966.

— новий будинок  з усіма зручностями. Є всі
господарські будівлі, 9 соток землі, ділянка 7 соток під
забудову. Тел. 067�3062219, 063�0235159.

— будинок, 70 м. кв., центр, зручності, 7 соток землі.
Тел.: 093�9201972, 096�5227683.

— будинок, 48 м. кв., 14 соток, вода, газ, госпбудівлі.
Тел. 093�5171109, 063�0266206.

— півбудинку 59 кв.м, с. Ясенівка. Можливий кредит.
Тел. 2�41�05, 093�6231770.

— недобудований будинок по вул. Садовій, 1. Є газ,
вода, земельна ділянка 0,9 га, або обміняю на 2�кімнатну
квартиру. Тел.: 2�74�38, 097�9018759.

— будинок по вул. Жовтневій, 89, город 16 соток. Тел.
044�4860479.

— півбудинку по вул. Шевченка (59 кв.м.). Є газ, телефон,
по вулиці проходить вода. Є госпбудівлі, 2 погреби, сарай,
літня кухня, омшаник, 4,5 сотки городу. Тел. 097�8758706.

— будинок з госпбудівлями. Тел. 2�43�93, 067�3169087.
— будинок в центрі міста зі всіма зручностями. Тел.:

063�7050439, 093�7338687.
— гараж у військовому містечку 7,5 м х 6 м, висота 3 м.

Ціна договірна. Тел. 096�1299313.
— причіп до легкового автомобіля. Тел. 096�6499404.
— автомобіль „Форд�Таунас”, 1,6 карб., 1982 р.в.

(універсал). Тел. 067�2255667.

2 червня – 15 років світлої
пам’яті

ЄРМОЛЕНКА
Дмитра Степановича

16.10.1946 р. – 02.06.1997 р.
Никто не смог тебя спасти,
И больше к нам ты не вернешься.
Остались в сердце боль и рана,
И сколько будем живы мы
Скорбить и помнить будем вечно.
Царство небесное и вечный покой

тебе, наш дорогой муж, отец и дедушка.
Сумуючі: дружина, діти, онуки.

5 червня – 10 років світлої
пам’яті
ВОЛОШКА

Пилипа Максимовича
Как тяжело нам без тебя,
Без глаз твоих, родных и милых,
Без нежных рук, без добрых слов,
Таких хороших и любимых.
Царство небесное и вечный покой

твоей доброй душе.
Сумуючі: дружина, діти і онуки.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ

Щиру подяку хочу висловити нашим медичним працівникам: лікарю терапевту
Анні Іванівні Ломаковській, медичним сестрам терапевтичного відділення Олені
Анатолівні та Наталії Петрівні, санітарочкам Ользі Іванівні, Галині Михайлівні.

Любі мої жіночки, дякую Вам за теплоту сердець, за привітність, людяність,
професіоналізм.

Дай Вам Боже здоров’я,   щастя, взаєморозуміння в сім’ї,  довгих років життя.
З повагою: Г.І. Стрелок.

* * *
24 травня пішов з життя найрідніший, турботливий чоловік, батько, дідусь

Дудко Василь Тимофійович.
У цю тяжку годину прийшли на допомогу добрі люди. Висловлюємо щиру подяку

сватам, друзям, сусідам, кумам, знайомим, отцю Володимиру, ритуальній службі
ПП Гончарової, 10�Б класу 1986 року випуску, допоміжній школі�інтернату, які
допомогли у нашому горі морально і матеріально.

Хай береже Вас Господь Бог, а лихо обходить ваш дім.
Сім’я покійного.

Колектив Городнянської
спеціальної загальноосвітньої
школи�інтернату висловлює
співчуття вихователю школи Дудку
О.В. з приводу тяжкої втрати –
смерті батька

ДУДКА Василя Тимофійовича.

Колектив Городнянської
спеціальної загальноосвітньої
школи�інтернату  висловлює
співчуття працівниці школи Зюзько
Л.Я. з приводу тяжкої втрати –
смерті батька

ЖУКОВА Якова Євдокимовича.

Колектив ДП «Городнянський
лісгосп» висловлює глибоке
співчуття бухгалтеру Рубізького
лісництва О.М.Коваль з приводу
тяжкої втрати – смерті матері.

— автомобіль „Москвич”, причеп, мотоцикл „ІЖ�
49”. Тел. 2�53�23.

— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,
обприскувачі та ін. с/техніка. Тел.: 066�7406744, 063�
3346811.

— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,
граблі. Виготовлення Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
098�4164177.

— трактори, преси, картопле� та зернозбиральні
комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4�42�35, 099�0487886, 096�2625220.

— японські скутери колишнього вжитку та нові мопеди
„Альфа”, „Дельта”. Тел. 067�3787277.

— дійна корова (на вибір) та робочий кінь. Забезпечу
доставку. Тел. 098�2184179.

— корова в м. Городні. Тел. 2�13�46.
— дійна корова, 12 років. Тел. 096�5916569.
— телиця (погуляна) віком 1,3 міс. Тел. 4�02�29, 2�48�69.
— кози. Тел. 2�35�37.
— сіно. Тел.: 096�8530037, 097�1195984.
— коляска для двійнят літня. Тел. 066�3611003.
— комп’ютер. Тел.: 097�3212934, 050�9439004.
— чавунні батареї, насос, умивальник, меблі. Тел.

2�53�23.
– цегла, бита цегла, ракушник, шифер, балки,

крокви, опалубка, дошка. Тел. 097�4868282.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
– деревообробний верстат (однофазний). Тел. 050�

5904219.
— плуг ПН�3�35. Тел. 066�4014326, 093�9178698.
— документи на мотоцикл „Юпітер�4”. Тел. 098�

7695537.

ЗНІМУ:
— будинок або півбудинку. Тел. 067�9684383.
— сім’я зніме приватний будинок зі зручностями в

м. Городні. Бажано ближче до центру. Тел.097�5065455, 050�
6479637.

ЗДАМ:
— квартиру. Тел. 097�5491715.

Загублений паспорт на ім’я Міненко Анни
Григорівни. Хто знайшов, прохання повернути за винагороду.
Тел. 2�12�67, 096�1163420.

5 червня – півроку світлої пам’яті
нашого дорогого і любого

чоловіка, батька
ЩЕРБИНИ

Валентина Олександровича
30.05.1976 р. – 05.12.2012 р.

Сияет солнце, иль туман клубиться,
Иль дождик над могилою твоей.
Пусть в вечном сне, родной, тебе

приснится,
Как трудно нам без помощи твоей.
Зачем судьба жестоко наказала?
Ведь ты для нас так был необходим,
Мы знаем, для тебя открыты двери рая,
Мы помним о тебе, ты не один.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сумуючі: дружина, діти, рідні.

30 травня відсвяткував свій
ювілейний день народження наш друг
Сергій Аркадійович ЗВЕРЕВ.

Сегодня мы пришли сюда
Не за советом�утешеньем.
От всей души хотим тебя,
Наш друг, поздравить с днем рожденья!
С тобой знакомы тыщу лет,
Но ты нам никогда не скучен.
Всегда поддержишь, дашь совет,
Как ветер, ты разгонишь тучи.
Всех целей жизненных тебе,
Ни в чем не знай ты недостатка.
Пусть все получиться в судьбе,
Пусть будет жизнь безумно сладкой.
Пусть любят женщины всегда,
И обожают, и лелеют.
Но рядом будет лишь одна,
И борщ, и сердце пусть она согреет.

З повагою: сім’ї Руснак, Кульгейко, Брадец, Зенченко,
Коваленко, Терещенко.

Вітаємо з ювілеєм добру, щиру і порядну жінку Аллу
Миколаївну ПОЗДНЯК з с. Мощенка, яка 29 травня відзначила
своє 55�річчя!

Хай цвіте – не в’яне із роками доля,
Нехай літ щасливих зозуля накує.
Від землиці – сили, від води – здоров’я,
І добра від сонця нехай Бог дає.
Хай пливе щасливо ваш життєвий човен,
Обминає легко береги круті,
І любов’ю буде хай він завжди повен –
Це найголовніше у людськім житті!

З повагою: ПП  Ю.М.Ткач та колектив.

30 травня відсвяткувала свій
10�й день народження Руслана
ФЕДОРЕНКО. Вітаємо її!

Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца горит,
Пусть сердечко твое
Никогда не грустит.
Пусть сбудется все,
Что ты пожелаешь,
Пусть только хорошее
В жизни узнаешь!

З любов’ю: мама, бабуся,
дідусь, дядько із сім’єю,

прабабуся.

5 червня святкуватиме своє 70�річчя Галина Іванівна
ІВАНЕНКО з с. Деревини.

Немного грустно, но приятно,
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье,
Никто не в силах удержать,
Сегодня в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать.
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных,
Тебя не старили года!

З любов’ю: сестра Валя з сім’єю.

Пожежонебезпечний
період триває, будьте

обережні з вогнем!
Позаду залишились прохолодні дощові весняні дні, погода радує

оточуючих теплом, а тому лісівники ДП «Городнянське лісове господарство»
ретельно стежать за пожежною безпекою у зелених масивах.

Підприємство забезпечує належний рівень захисту лісів від пожеж,
виконують всі заплановані профілактичні заходи. Для того ж, щоб не
допустити розповсюдження пожеж на значні території та запобігти їх
виникненню, лісгоспом вже створено 310 км мінералізованих смуг та
проведення за ними догляд в обсязі 315 км. Крім того, перекрито 65
другорядних доріг та заїздів у лісові масиви, встановлено 162 аншлаги
наглядної агітації на протипожежну тематику. Проводиться роз’яснювальна
робота з населенням, адже всі випадки лісових пожеж минулих років виникли
саме з вини населення.

Працівниками державної лісової охорони проводяться рейди з метою
запобігання та виявлення лісових пожеж на початковій стадії загорання,
виявляються порушники правил пожежної безпеки в лісах ДП «Городнянський
лісгосп».

Оберігайте ліси! Пам’ятайте, що лише спільними зусиллями можна
зберегти наші поліські перлини та зробити відпочинок у лісі справді
безпечним та спокійним!

О.ДЕМЯНЦЕВ.
Інженер охорони та захисту лісу ДП «Городнянський лісгосп».

Охорона лісів від
незаконних порубок

Ліси — головне природне багатство Городнянщини. І саме вони
потерпають від непоодиноких випадків незаконних порубок.

13 січня цього року прокурором району порушено кримінальну справу
за фактом незаконної порубки лісу та направлено її на провадження
досудового слідства в Городнянський РВ УМВС України в Чернігівській
області. Шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу, склала
48 654, 9 гривень.

Протягом 2012 року прокурором району заявлено 3 позови до суду з
метою відшкодування збитків, завданих лісовому господарству внаслідок
незаконної порубки дерев на загальну суму 38 929 гривень. На даний час 1
позов розглянутий та задоволений на суму 7 513 грн.

Прокуратура Городнянського району закликає всіх його мешканців
терміново інформувати Городнянський РВ УМВС України в Чернігівській
області про відомі факти незаконних вирубок лісів по телефону 102.

С.РОЗИНКА.
Прокурор Городнянського району.

ШАХИ
З  28 квітня по 20 травня в шаховому клубі міста проводився черговий

щорічний розіграш кубка міста з класичних шахів. Змагання, яке налічувало
більше двадцяти шахістів першого та другого розрядів, проводилось за
олімпійською системою (програвший вибуває) . Між кожною парою учасників
проводився матч з двох партій з контролем часу 1 година на партію кожному.
У разі нічиєї грались дві партії по 20 хвилин, а якщо і вони не виявили
переможця призначались ще дві партії по 5 хв. (так звана блискавична гра).

Турнір вийшов на рідкість безкомпромісним і цікавим. Найцінніший
трофей дістався першорозряднику Дмитру Маленку, випускнику  шахового
відділення Городнянської ДЮСШ для дітей�сиріт. Він у фіналі переміг свого
тренера і автора цих рядків. В матчі за третє місце,  для якого знадобилось
аж вісім партій, Анатолій Бенедик переміг Сергія Буйного.

Переможець був нагороджений кубком, а інші призери – медалями,
грошовими преміями та дипломами Городнянської міської ради. Грошову
премію отримав М.І.Конопацький – за кращий результат серед ветеранів.

Учасники півфіналу набули право грати у розіграші кубка району.
Від імені всіх учасників турніру висловлюю велику подяку міському голові

А.І.Богдану за надання  фінансової підтримки цьому змаганню.
М.ВОЙТОВИЧ.

Суддя та учасник змагання.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

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

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 096/8510921, 068/1012868.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098*9331055.

– Бурение скважин
– В о д о п р о в о д н ы е
работы

–Монтаж и подключение
станций.
Тел. 098/9865135.

Бурение скважин диаметром труб 40%140 мм
Доставка и установка оборудования.

 Тел. 098/6153583, 095/9314543.

Продажа – аренда  действующей СТО,
 производственные помещения, магазин запчастей –
г.Городня, ул. Льнозаводская,1. Заасфальтированная

площадка. Рабочее оборудование. Участок 0,1 га.
Цена договорная. Тел. 095/2624212.

Захист в кримінальних справах
м. Чернігів,
тел.0/22/974943,
097/6198650,
099/6511774.

* безкоштовні консультації;
* складання заяв, скарг до суду;
* представництво в судах. Постійно закуповуємо корів, телят,

коней, свиней, биків.
Ціни високі.

Тел.: 066/4014326, 093/9178698.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

Звертатися за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,
53. Тел. 0 (22) 937/810.

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

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

КУПЛЮ: КОРІВ, КОНЕЙ.
Тел.: 068/3883670, 096/7327290.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067/4455696,
093/4194282.

Продаються
цуценята
німецької
вівчарки.

Тел.: 2/26/55, 097/8925846.

Перукарні «Золотий ангел» (біля «Ощадбанку»)

ПОТРІБНИЙ НА РОБОТУ ПЕРУКАР.
Заробітна плата висока.

Тел.: 063*5677044, 098*9112369.

ПП на постійну роботу
на пилораму потрібні:

рамник і помічник.
Тел. 097/7382861.

ПП „ГАЗ/ФАЕР”
пропонує послуги по газифікації, водопідве6

денню, облаштуванню опалення (поліпропілен,
метал), встановленню та заміні газових приладів,
виконанню проектної документації.

Підрядник бере на себе зобов’язання щодо
оформлення всієї технічної документації, необхідної для
введення об’єкта в експлуатацію.

Тел. 2/48/94, 095/3506084, 067/6563331.

Отдел бытовой техники в м%не «Натали»
(крытый рынок) предлагает низкие цены на товар и
оформление рассрочки на весь товар без переплат.

Тел. 097/4673431, 097/7519386, 093/8711162.

Городнянська центральна районна лікарня
придбає 16кімнатну квартиру в м. Городні, бажано

в центрі міста. З пропозиціями звертатися за тел.: 2/18/
68, 098/3803205 в робочі дні з 9.00 до 17.00.

Сільськогосподарському підприємству
потрібен головний бухгалтер, головний агроном,

головний механік,трактористи.
Вимоги до головного бухгалтера: досвід роботи в

сільськогосподарських підприємствах не менше 5 років.(бажано); знання
ПК та бухгалтерських програм. Звертатись за телефоном (254) 4/43/32.

«КОНТИНЕНТ»

Магазин побутової
техніки

Чекаємо на вас
7 червня 2012 року

на нашому святі!

– доступні ціни;
– надійна гарантія;
– висока якість;
– бездоганний сервіс;
– безкоштовна доставка.

Адреса: м. Городня, вул. 1 Травня, 17. Тел. (04645) 2/43/61;
е/mail: kontinentt@i.ua

Дякуємо,
що ви

з нами!

на вас чекають знижки до 25%
з 1 до 10 червня 2012р.

СВЯТКУЄ

106РІЧЧЯ

Изготовление металлических
изделий: ворот, заборов, калиток,

оградок
ул. Волковича, 33.  Тел. 050/6448751.

Магазин «Континент»
– це завжди:


