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  Сердечно вітаємо
працівників соціальної сфери із

професійним святом!
Висловлюємо вам щиру подяку за турботливе

і чуйне ставлення до пенсіонерів, ветеранів війни
та праці, інвалідів, матерів і дітей, багатодітних
сімей, дітей�сиріт і малозабезпечених громадян,

особливо тих, хто потрапив у скрутні життєві обставини і потребує опіки
чи допомоги держави.

Завдяки самовідданій, невтомній праці, досвіду і професіоналізму
працівників соціальної сфери реалізується соціальна політика держави.
Сьогодні від вашого відповідального та якісного виконання поставлених
завдань залежить упевненість людей в успіху започаткованих реформ.

Ми переконані, що ваші знання, ініціатива та наполегливість
слугуватимуть практичному втіленню соціальних програм і проектів, які
покликані сприяти оновленню й демократизації усіх сфер суспільного
життя, поліпшенню пенсійного забезпечення і соціального захисту
населення.

Бажаємо вам вагомих здобутків у вашій важливій і почесній справі.
Добра і щастя вам, міцного здоров’я, достатку та родинного
благополуччя!

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

Городнянська районна організація Партії регіонів
дякує всім жителям району, які взяли участь у голосуванні
28 жовтня 2012 року та віддали свої голоси за Партію
регіонів. Хай вам щастить.

З повагою до вас керівництво районної
організації.

– Більшість моїх підопічних люди самотні, тому
найбільше вони потребують спілкування. Найчастіше їм
доводиться спілкуватися із радіоприймачем, дехто
відволікається від нудьги рукоділлям, як Г.О.Артюшенко із
Здрягівки, яка плете округлі килимки з ганчір’я. Звісно, їм
потрібна й фізична допомога у домашньому господарстві,
на городі, зробити покупки у магазині, придбати ліки тощо.
У стариків меншає сил, а потреби залишаються, як і у будь�
кого. Та все ж «погомоніти» найважливіше, — розповідає
І.В.Гончаренко.

Хто займався хатнім господарством, той знає, що то за
труд, навіть в одній оселі. А їх у Ірини Володимирівни вісім!
І все треба зробити до ладу, ще й на городах упоратись, бо
більшість бабусь не можуть спокійно дивитись, як земля
гуляє. Як їй вдається всюди встигати – лишається загадкою,
адже й удома своє господарство: корова й кури. А ще двоє
дочок ростуть 6�ти і 9�ти класниці. Щоправда, дивлячись
на мамин труд, вони не прагнуть іти у соцпрацівники, а
мріють про спокійніші професії.

Коли ж справа доходить до чоловічих рук, дружині
допомагає чоловік Сергій Володимирович. Особливо, коли
виникає необхідність щось відремонтувати – справа для
професійного будівельника. Ще він опікується справністю

Шановні
виборці!

Невід’ємне право громадянина
демократичної держави – вільно
обирати сильну та справедливу
владу. Неодмінний обов’язок
демократичної держави –
забезпечити своїм громадянам
можливість реалізувати це право.

28 жовтня цього року відбулися
чергові вибори до Верховної ради

України.  Це – важливий етап розвитку нашої держави.
Адже саме в цей день український народ своїм вибором
визначив майбутнє країни на наступні п’ять років.

У день виборів своїм волевиявленням ви віддали
переконливу перевагу Партії регіонів, яка сьогодні
уособлює монолітну єдність і цілеспрямованість на
стабільний економічний розвиток держави, на піднесення
життєвого рівня населення, на зміцнення єдності країни
та консолідації суспільства. Результати виборів
підтверджують  вашу довіру до курсу Президента України
Віктора Януковича, який поступово та успішно продовжує
реалізовувати уряд. А це означає, що продовжується
кропітка праця щодо відродження економічної могутності
України, яка є основою добробуту і благополуччя людей.

Дорогі друзі! Висловлюю всім сердечну вдячність за
виваженість і мудрість у прийнятті доленосних рішень,
за вашу тверду віру в те, що в найближчі роки Україна
міцно стоятиме серед економічно розвинених країн, а
громадяни будуть жити  за європейськими стандартами.

Разом збудуємо державу для людей!
Зі щирістю та глибокою повагою

народний депутат України,
радник Президента України   Михайло

ЧЕЧЕТОВ.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Шановні пенсіонери та ветерани
Державної податкової служби

Городнянщини!
Лукаш Леонід Іванович, Сотнікова Надія Федорівна, Федосенко

Микола Федорович, Александрова Галина Федорівна, Янковська Надія
Володимирівна!

Щиро вітаємо вас з Днем вшанування пенсіонерів і ветеранів
Державної податкової служби України. Саме ваш значний внесок у

реалізацію податкової політики та сумлінна багаторічна праця
сприяли становленню податкової служби, зміцненню авторитету

професії податківця.
Бажаємо вам міцного здоров’я, достатку і

благополуччя, щастя та довгих років активного життя,
тепла людських стосунків та родинного затишку!

І.НЕВРОВА.
Начальник ДПІ у Городнянському районі.

Профспілковий комітет.

ВОНИ  ДБАЮТЬ  ПРО  СТАРИКІВ.
ХТО  ПОДБАЄ  ПРО  НИХ?

пічок і чистотою димоходів у садибах підопічних дружини.
Так, допомагаючи один�одному, й викроюють час у родині
Гончаренків і для участі в аматорському колективі місцевого
клубу, і для хобі, і для роботи на благо громади. Ірина
Володимирівна ще й місцевий депутат.

– Часто жертвуємо вихідними, іноді економимо на сні.
Так іноді з’являється час для  себе – щоб піти по гриби, чи
на риболовлю, – коментує І.В.Гончаренко.

Важка щоденна праця з невисокою зарплатою
ускладнюється ще й відстанями, які і влітку, і взимку більше
нагадують смугу перепон. Ескплуатувати велосипед без
ремонту вистачає в середньому на півроку, бо ями таки
роблять своє. Взимку дороги замітає так, що добратись до
сусідніх сіл можна тільки пішки, а коли нарешті розчистять
– то слизота як на ковзанці.

Так і працює Ірина Володимирівна, як і більшість її колег,
за будь�якої погоди, доглядаючи за одинокими
пенсіонерами. Навіть хворіти ніколи, та, певно, й не треба. А
от покращити умови праці й підняти заробіток давно пора.
Та хто про це замислиться?

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: І.В.ГОНЧАРЕНКО з підопічною

О.А.КУЧЕРЯВЕНКО.

Ірина
Володимирівна

Гончаренко з
с.Бутівки працює у
соціальній сфері 7

років. Як
співробітник

територіального
центру

соцобслуговування,
вона доглядає за

десятьма людьми
похилого віку трьох

сіл – Бутівки,
Радянського та

Здрягівки. Троє з
них скоро досягнуть

80�ти річного віку,
більшість ті, кому
від 80�ти до 90�о

років, а Варварі
Борисівні

Воскобойник
невдовзі

виповниться 98!

Любий наш читачу!
Розпочалась передплата на друковані видання. Вже не

одне десятиліття «Новини Городнянщини» тримають
першість по кількості шанувальників у районі. Вважаємо цю
перемогу справедливою і заслуженою.

Передплатна ціна «Новин Городнянщини» на 2013
рік становить:

на 1 місяць – 7 грн. плюс поштові послуги;
на 3 місяці – 21 гривну плюс поштові послуги;
на 6 місяців – 42 гривні плюс поштові послуги;
на 12 місяців – 84 гривні плюс поштові послуги.
Не втрать шанс отримувати щосуботи місцеві новини з

нашої газети! А для того, щоб передплатна кампанія
виявилась корисною і водночас цікавою, ми пропонуємо
тобі взяти участь у розіграшу призів. Цьогоріч їх буде три:
мобільний телефон «Nokia», набір каструль та комплект
постільної білизни.

«Новиногороднянці».

ЗАПРОШУЄМО!
У середу, 7 листопада – 95�а

річниця Великої Жовтневої
соціалістичної революції. Райком

Компартії України запрошує жителів
міста, всіх бажаючих прийти на площу

Жовтневої революції, де відбудеться
урочистий мітинг. Початок мітингу – об 11 год.

Райком Компартії України.
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На виборчій дільниці, яка розміщувалась у районній
гімназії, за списком повинно було проголосувати 2046
громадян. Головував у виборчій комісії В.В.Дегтяренко, його
заступником працювала В.В.Литвин, а секретарем –
Н.П.Рудник.

Не зрозуміло: дощ укупі з осінньою похмурою погодою
чи то песимістичний настрій народу став тому причиною,
але своє волевиявлення 28 жовтня на дільниці затвердили
тільки 1055 громадян, тобто половина з фактичного. З них

36 голосувало на дому – це ті громадяни, що нездатні
самостійно пересуватись. Виїзна скринька почала свою
подорож з оселі Бориса Петровича Кириченка, який мешкає
по вулиці Чорноуса.

— Я тридцять четвертого року народження, — повідомив
господар. – Усе життя пропрацював водієм, починав з МТС.
Зараз здоров’я нема – хоч дільниця і поруч, я до неї не
дійду. От дружина моя Любов Кирилівна на чотири роки
молодша. То вона і на дільницю, іще й на базар мотанула. А
проголосував я – не приховую — за комуністів. За тих часів
людей не поділяли на багатих і бідних, бандитів менше було.
А зараз у центрі міста живемо, а вікна на ніч ставнями
закриваємо: вночі скло б’ють. Нема порядку.

Ганну Степанівну Лескович, 1927 року народження, на
виборчу дільницю привела донька. Живе старенька по ІІ
провулку 8 Березня. Як для такого віку, шлях неблизький.
Довго сиділа на лаві, відпочивала.

— Коли запрошення приносили, мене вдома не було, —
пояснює донька. – І ніхто бабцю не спитав, чи є потреба у

РОБОТА РАД

Без інвестора
і доріг

Валентин Іванович Коваленко головує у Гніздищенській
сільраді вже шість років. Під його опікою знаходяться жителі
трьох населених пунктів – Гніздища, Горошківки та Стовпівки.
Все це ближні від райцентру села: з Городні до Гніздища
п’ять кілометрів, до Горошківки – чотири, до Стовпівки –
сім. Проживає тут загалом 219 чоловік. З них 70 пенсіонерів,
8 дошкільнят, 13 школярів та 128 громадян працездатного
віку, з яких мають роботу 28. Здавалось би, така близькість
до міста повинна б сприяти тому, щоб ці села мали
розвинену інфраструктуру, жили повнокровним життям.
Однак насправді реалізувати якісь свої задуми щодо
покращення життя громада не може. На те є вагомі причини.

Перша з них і найболючіша – це відсутність інвестора.
Жодного на три села. Є тільки один підприємець, який
займається переробкою сировини – О.М.Луговський. У нього
на підприємстві знайшли роботу четверо місцевих жителі.
Підприємець – єдиний помічник і спонсор, до якого
звертається сільський голова у разі потреби.

Зрозуміло, що за таких умов земля у Гніздищі, Горошківці
та Стовпівці обробляється тільки та, яку селяни
використовують для ведення особистого господарства. Про
розкішні поля, які свого часу обробляв тут радгосп «Росія»,
давно забули. Із введенням податку і на ті паї, що не
використовуються, люди знову почали перейматися
проблемою земельних питань: паї заростають лісом, а
платити за це треба з бідного селянського гаманця.

— Маємо надію, що нам допоможе інвестор, який вже
організував сільгоспвиробництво у Мощенці, — каже
Валентин Іванович. – Принаймні, розмови про це вже
ведуться. Наші люди пристосувалися обходитись власними
силами: обробляють городи своїми тракторами ( а їх по
сільраді п’ять) або конем. Всього великої рогатої худоби у
дворах утримується 51 голова. Один господар у Стовпівці
утримує десять голів великої рогатої худоби. Взагалі,
Стовпівка з наших трьох сіл – найбільш перспективна у плані
трудових ресурсів. Однак тут існує проблема транспортного
сполучення. Причина – аварійний міст через річку Смяч у
Горошківці. Ця проблема з такою величезною сивою
бородою, що й не згадати, коли вона вперше піднімалася.
Про це неодноразово писалось у районній газеті, зверталася
увага районної влади, депутатів всіх рівнів. Вже є
виготовлена проектноHкошторисна документація на
реставрацію мосту. Тільки кошти з року в рік не виділяються.

Таким чином, Стовпівка опинилась, так би мовити, далеко
від цивілізації. Якщо до Гніздища з Городні рейсовий
автобус ходить раз на тиждень, шкільний до Гніздища і
Горошківки – щодня, крім вихідних, то двох школяриків зі
Стовпівки до Горошківки підвозять приватним автомобілем
чи конем за домовленістю. Втім, раніше рейсовий автобус
їздив маршрутом ГородняHГніздищеHСтовпівка, та
виявилось, що бажаючих їздити ним по колу влітку нема:
мабуть, жителям простіше добиратись власним
транспортом до Городні через Горошківку. Сільський голова
вважає, що взимку потреба у такому рейсі відновиться, тому
він знову діятиме.

До речі, майже всі кошти самооподаткування, які
збирають по 40 гривень з двору, сільська рада витрачає
взимку на розчистку доріг. Адже трикутник між селами
виходить величенький. А не чистити лісову дорогу між
Гніздищем і Горошків кою та Стовпів кою неможливо: нею
значно зручніше і ближче добиратися і листоноші Анатолію
Івановичу Стьопкіну, і соціальним працівникам Тетяні
Петрівні Хлібурад та Світлані Григорівні Чешенок, і
фельдшеру Юлії Іванівні Шворень. Цьогоріч з дорогами
трохи повезло – приїздив у села народний депутат
В.В.Лещенко і пообіцяв їх погрейдувати. До честі депутата,
слово своє дотримав. Тепер зручніше їхати хоч конем, хоч
скутером чи велосипедом.

Без інвестора і доріг скрутно доводиться і сільській раді,
і населенню. Не можна будувати грандіозні плани
благоустрою: вони зводяться до підтримання у належному
стані кладовищ та колодязів, розчистки доріг, сприяння
жителям у оформленні різних допомог, субсидій тощо.
Більшість же громадян, не маючи іншого виду заробітку,
ведуть особисте селянське господарство, взимку в’яжуть
віники для реалізації, а влітку живуть з лісу. Цей рік, кажуть,
був щедрий на ягоди та гриби. Чорницю можна було
продати заготівельникам від 10 до 25 гривень за кілограм,
лисички – від 12 до 35 гривень, маслюки нечищені – по 5
гривень за кілограм.

— Наш бюджет дотаційний, — говорить Валентин
Іванович. – Власних надходжень нам було заплановано 26
тисяч 558 гривень, ми вже виконали їх на 28 тисяч 297
гривень. Дотація ж по плану нам складає 85 тисяч 742 гривні.
Стараємось, як можемо, тільки ж звідки взяти ті власні
надходження? Якщо у селі є інвестор – іде у бюджет копійка
від оренди землі, прибутковий податок. У нас же хіба лісгоспи
за вирубку лісу трохи накинуть та плата за землю, а ще –
плата від оренди ставків у Стовпівці та Гніздищі. Місця у
наших селах чудові. Тут справжній рай для розвитку зеленого
туризму. До речі, є люди, які цим цікавляться. У Стовпівці
можна пристосувати приміщення недіючого дитячого
садочка, у Гніздищі – клубу. Головне, щоб реалізовувати свої
задуми взялася порядна людина, яка б працювала на благо
громади. Підняти такі села, як наші, з колін важко. Дуже
важко. Але можливо. Для цього у першу чергу потрібні дороги
і інвестори.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

ВИБОРИ – 2012

На вибори – на таксі

28 жовтня вся Україна обирала народних депутатів. Подія
ця неординарна, бо ми фактично обирали наше майбутнє.
За те, яким його будувати, змагалися 22 політичні партії. На
225 парламентських місць обирались кандидати поособово.
У людей, отже, був подвійний вибір: своїм голосуванням
визначити і політичну силу, і конкретних осіб, здатних
представляти їх інтереси у парламенті.

За попередніми результатами в цілому по Україні
найбільше голосів віддано за Партію регіонів, яка здійснює
курс на стабільність і підвищення добробуту. Подолали 5H
відсотковий рубіж до парламенту також Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина», Комуністична партія, «Удар»
Віталія Кличка, Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Вибори відбулися – такий найголовніший підсумок, у
них взяло участь за попередніми даними 60 відсотків
виборців.

На Городнянщині голосування пройшло організовано, без
серйозних порушень на всіх 44 дільницях 207 виборчого
округу. Поки що не оприлюднено офіційних результатів, але
попередні такі. Із 24639 виборців, занесених до списку,
голосували 13939 (56,8%). Серед партій найбільшу кількість
голосів одержало Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

– 3876 (27,7%). Всього на 263 голоси менше у Партії регіонів
(25,8%). За ними йдуть Компартія України (20,5%), «Удар»
Віталія Кличка (8,7%). «Свободі» у нашому районі віддано
всього 250 голосів (1,8%), а партії Наталії Королевської
«Україна Вперед!» – 226 голосів (1,5%).

По мажоритарному  207 округу серед 12 кандидатів
перемогу на Городнянщині здобув Ігор Рибаков. До речі,
цей кандидат за період виборчої кампанії жодного разу не
був у районі. Чому саме йому віддали перевагу наші виборці
– це залишається таємницею. Він зібрав 3980 голосів
(28,5%). Далі результати такі: С.М.Журман – 17,6%,
П.Д.Шаповал – 17,4%, В.О.Лещенко – 14,9%, В.В.Амельченко
– 5,8%, Л.М.Неживий – 5,5%, О.В.Петров – 2,3%, А.П.Зінов’єв
– 1,1%, О.Б.Петров – 1%, В.В.Матюха – 0,8%, В.М.Куніцин –
0,7%, С.В.Юхименко – 0,7%.

На окремих виборчих дільницях 28 жовтня працювали
представники Київського центру Розумкова – за програмою
екзитHполу та побували спостерігачі.

У цей день не було звернень у відділ ведення Державного
реєстру виборців. Не було заяв і в районний суд.

На всіх дільницях велося відеоспостереження за ходом
голосування.

голосуванні на дому. А я не знала, до кого звертатись, щоб
це оформити. Думала, може, мама не піде на дільницю, не
голосуватиме. Та куди там – затялась: ходімо і все. Ось
проголосували, а ще ж додому треба добиратись…

У Любові Пилипівни  Буйної інший курйоз. Раніше вона
проживала у Хрипівці, тож і голосувала там, а через
проблеми зі здоров’ям – на дому. Нині живе у Городні, заяви
про голосування на дому не подавала. Тож найняла таксі і
приїхала на виборчу дільницю. А тут їй повідомили, що вона
значиться у списках як нездатна самостійно пересуватись,
тож виїзна скринька буде доставлена за її місцем
проживання. Жінці довелось сидіти і чекати, коли скринька
об”їде  всі тридцять шість адрес і повернеться на дільницю,
щоб засвідчити своє волевиявлення. І знову на таксі
повертатись додому.

Багато городнянців приходили на дільницю цілими
сім’ями, з дітьми. Олена Миколаївна Михайлевич довірила
племінниці Аліні вкинути заповнений бюлетень в урну. Дівча
з гордістю виконало довірену їй місію: їхній вибір звершився.

С.ТОМАШ.
На знімках: свій голос віддає Б.П.КИРИЧЕНКО;

Олена МИХАЙЛЕВИЧ  з Аліною завершують
голосування.

      Заборгованість за теплопостачання значно зменшилася
Засідання Колегіїї райдержадміністрації 31 жовтня

провів  голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький
Для розгляду було запропоноване питання про

впровадження енергозберігаючих технологій у житловоH
комунальній, бюджетній сферах та промисловості в 2011H
2012 роки. Присутні заслухали інформацію першого
заступника  голови райдержадміністрації В.І.Черномаза.
Головними моментами його виступу стала приємна новина,
що в цілому по району заборгованість за комунальні послуги
у сфері теплопостачання вдалося погасити майже зовсім. У
всякому разі вона становить значно меншу цифру, ніж у інших
районах області.

Напередодні Дня соціального працівника заступник
директора територіального центру соціального

обслуговування Л.С. Назима  розповіла про реалізацію
державних соціальних стандартів щодо здійснення
соціального обслуговування та надання соціальних послуг
громадянам, які перебувають у складних життєвих
обставинах. Голова сільської ради Тупичева Л.М.Шовкова
подякувала представникам цієї сфери за нелегку та віддану
працю.

Про стан виконавської дисципліни та роботи з
документами в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування району доповіла завідувач сектору контролю
апарату райдержадміністрації. Н.О. Герасименко. Вона
підкреслила, інформація, що надходить з сіл району, часто
запізнюється. Відтепер це питання буде на особливому
контролі.

На Городнянщині по мажоритарному округу перемогу
здобув кандидат, який у районі не був жодного разу
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Постановою Верховної Ради
України «Про відзначення 100�
річчя з дня народження Миколи
Амосова»  у зв’язку з тим, що 6
грудня 2013 року виповнюється
100 років з дня народження
видатного лікаря�хірурга, вченого,
п и с ь м е н н и к а ,
г р о м а д с ь к о г о
діяча, академіка,
дійсного члена
Національної ака�
демії наук України,
першого дирек�
тора Київського
н а у к о в о � д о с �
лідного  інституту
с е р ц е в о � с у д и �
нної хірургії Ми�
коли Михайло�
вича Амосова та
враховуючи ви�
датний внесок
Миколи Амосова у
розвиток науки,
медицини, літе�
ратури,  передба�
чено внести  100�
річчя з дня його
народження до Календаря
пам’ятних дат, до відзначення яких
ЮНЕСКО долучатиметься у 2012�
2013 роках.

Верховна рада України  також
постановила оголосити 2013 рік
Роком Миколи Амосова у галузі
медицини та відзначити на дер�
жавному рівні 100�річчя з дня його
народження.  У 2013  році мине і 70
років з того часу, як в Хоробичах
базувався госпіталь під керівницт�
вом М.М.Амосова, який згодом
став всесвітньовідомим завдяки
таланту хірурга.

Щороку традицією для учнів
Хоробицької школи  став  місячник,
присвячений визволенню Черні�
гівщини від німецько�фашист�
ських загарбників. Члени турист�
сько�краєзнавчого гуртка зай�
маються дослідженням та висвіт�
ленням нерозкритих сторінок
історії, пов’язаних з героїчним
минулим ветеранів та учасників
Великої Вітчизняної війни, особ�
ливо рідного краю, а також дбають
про його історико�культурну

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за січень–

серпень 2012р. вироблено кормів готових для
сільськогосподарських тварин та птиці на 5,2% більше, ніж
за відповідний період минулого року, круп кукурудзяних – у
2,2 р.більше, тари дерев’яної та її частин – на 24,3% менше,
деревини, уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки
більше 6 мм – на 9,1% більше.

Реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на
суму 22374,3 тис.грн.  Основну частку в обсягах реалізації
становить продукція підприємств з виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 83,1%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У сільськогосподарських підприємствах, порівняно з

2011р., обсяги виробництва м’яса зменшилися на 245,0 т.
(на 34,7%),  молока — на 83,8 т  (на 1%). Аграрними
підприємствами   вирощено 817,2 т.  худоби та птиці, що на
356,9 т. (на 77,5%) більше, ніж реалізовано на забій.

Вищий, ніж торік, був середній надій молока від однієї
корови — 2583 кг проти 2379 кг у минулому році.

     У сільськогосподарських підприємствах району
поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 105 голів
(на 1,4%),   корів – на 231 голову (на 7,1%), свиней � на 197
голів (на 54%).

Відсоток падежу великої рогатої худоби зменшився з
2,1 до 1,1, свиней з 1,6 до 0,9  відсотка.

На 1 жовтня  п.р. в сільськогосподарських підприємствах
було у наявності кормів усіх видів 117775 ц.к.од., що більше
на 8062 ц.к.од. у порівнянні  з відповідним  періодом
минулого року.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно
виробленої аграрної продукції за січень–вересень ¬2012р.
порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшився на
12,9%. Обсяг реалізованої продукції тваринництва
зменшився на 1,7%,   рослинництва – збільшився у 2 рази.

ТРАНСПОРТ
Підприємствами автомобільного транспорту з

урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами�
підприємцями, за січень–вересень  2012р. перевезено 8,79
тис.т вантажів, що на 24% менше, ніж рік тому.
Вантажооборот зменшився на 19,4% і становив 4526,43
тис.ткм.

Пасажирським автотранспортом району з урахуванням
перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями,
перевезено за січень–вересень 333,6 тис. пасажирів,
пасажирооборот виконано в обсязі 8927,4 тис. пас.км.

У порівнянні з січнем–вереснем 2011р. обсяги
пасажирських перевезень зменшились на 6,8%, а
пасажирообороту збільшились на 0,7% і становили 8927,4
тис.пас.км.

ЗВ’ЯЗОК
У порівнянні з минулим роком загальний обсяг наданих

послуг зріс на 9,8%, для населення  – на 14,7%.
ФІНАНСИ

За січень�вересень 2012р. доходи місцевого бюджету
склали 83,4 млн.грн., видатки – 89,3 млн.грн.

Доходна частина бюджету сформована за рахунок
податкових (17,6% загальної суми) та неподаткових (2,9%)
надходжень, дотацій з державного бюджету (74,8%). Значну
частину загальної суми доходів становить прибутковий
податок з громадян – 12,3%, або 10,3 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету
направлені  на соціальні заходи – 78,9 млн.грн. (88,4%), з
них на освіту – 30,2 млн.грн. (33,8% цієї суми), охорону
здоров’я – 15,9 млн.грн. (17,8%), соціальний захист
населення – 28 млн.грн. (31,4%), культуру та мистецтво – 4,3
млн.грн. (4,8%). На державне управління було витрачено 4,8
млн. грн. (5,3% загальної суми видатків).

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

відшкодування витрат на оплату житлово�комунальних послуг
та електроенергії звернулися 1927 сімей. Призначені
субсидії 1831 сім’ї (за січень�серпень 2011р. – 2034 сім’ям),
або 95%.

Загальна сума призначених субсидій становила 169,1
тис.грн. За січень�серпень 2011р. цей показник становив –
183,3 тис.грн.

Заборгованість місцевих бюджетів по субсидіях на
житлово�комунальні послуги на кінець серпня становила 22,7
тис.грн. За відповідний період минулого року цей показник
становив 532,9 тис.грн.

За січень–cерпень 2012р. населенням району сплачено
за житлово�комунальні послуги 7921,5 тис.грн., що становить
113,4% нарахованої суми.

Заборгованість населення на кінець травня 2012р.,
включаючи борги попередніх років, становила 449,0
тис.грн., за електроенергію – 155,8 тис.грн. Найбільшу
частку боргу становить заборгованість за централізоване
опалення та гаряче водопостачання  – 211,3 тис.грн.

РИНОК ПРАЦІ
У  січні�вересні 2012р. послугами державної служби

зайнятості скористалися 1185 не зайнятих трудовою
діяльністю громадян, що на 5,4% менше, ніж січні�вересні
2011р. Станом на 1 жовтня 2012р. на обліку в районному
центрі зайнятості перебувало 911 незайнятих громадян.
Серед зазначеної категорії 97,9% мали офіційний статус
безробітних, з яких 67,9% отримували допомогу з
безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за
вересень зменшилася на 5,6% та становила 892 особи.

За сприяння державної служби зайнятості у вересні
2012р. було працевлаштовано 86 осіб, що на 53,5% більше,
ніж  у серпні 2012р.

На початок жовтня 2012р. за направленням центру
зайнятості у навчальних закладах усіх типів  проходили
професійне навчання  28 безробітних

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття упродовж
вересня 2012р. на допомогу у зв’язку з безробіттям у районі
було витрачено 484,0 тис.грн.

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

30,0 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2012р. чисельність
населення зменшилась на 197 осіб.

Це відбулося  виключно за рахунок природного
скорочення, яке за цей період становило 244 особи.
Міграційний приріст становив 47 осіб.

Порівняно з січнем–серпнем 2011р., обсяги природного
скорочення зменшились на 16 осіб, що є наслідком
збільшення кількості народжених.  Інтенсивність  природного
скорочення  зменшилась  (з 12,8%о  до 12,2%о ). Упродовж
січня–серпня п.р. в районі народилося більше на 60 дітей
(35,5%),  ніж у січні–серпні 2011 року. Рівень народжуваності
збільшився з  8,3‰ до 11,4‰.

Рівень смертності  збільшився з  21,1% до 23,6%.
Л.ФІЛІАНОВА.

Начальник відділу статистики у Городнянському
районі.
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спадщину. Вони побували у Мо�
щенському музеї, у подружжя Тка�
чів —  мешканців Перепису, які
багато  розповіли про шпиталь
Амосова, що під час Великої Віт�
чизняної війни розташовувався у
Хоробичах.

Відбулася зустріч учнів  і з
однією з старожилок с. Хоробичів
Є. К. Подосинововою. Євдокії Кузь�
мівні  22 вересня виповнилось 94
роки, але пам’яті її ще і  зараз
можна лише позаздрити.  Жінка
розповіла  про такий випадок:
«Якось приніс Микола Михайлович
Амосов одяг, щоб пропарили  в
печі, а він згорів. Коли Амосов
назавтра прийшов забирати речі,
йому розповіли про це. Але хірург
лише відповів: «Дарма,  не
хвилюйтесь».

Попрохали  учні, щоб Євдокія
Кузьмівна заспівала також ж пісень
своєї молодості.

— Яку вам – сумну чи про
кохання? –  з посмішкою запитала
бабуся у дітей, які  приготувались
записувати фольклорні перли.

І  залунали пісні,  яким більше
ста років. Почувши співи,  у хату
підійшли сусідки – восьмидесяти�
річні Марія Іванівна Слісаренко та
Софія Трифонівна Прохоренко.
Вони  допомагали у розповідях та
співах.

Учні 10�го класу завітали також
і до  восьмидесятивосьмирічної
Н.М. Павлович. Під час Великої
Вітчизняної війни у неї в  хаті
мешкало семеро  поранених солдат
зі шпиталю Амосова.

— Один боєць отримав
поранення в
обличчя, довелось
за ним  доглядати
дуже ретельно: го�
дувати розмоченим
в молоці хлібом,
напувати, — прига�
дувала Надія Ми�
хайлівна. —  Після
закінчення війни ми
довго листувалися,
хлопець надсилав
нам листи з свого
рідного міста
Іванова.

Уляна Тимоше�
нко у війну випікала
хліб для шпиталю. А
Ганна Михайлівна
Кайдала  розповіла,
як вона особисто
доглядала за

вісьмома пораненими, прала
марлеві пов’язки.

 22 вересня дев’ятикласники
обрали історичний маршрут в уро�
чище Мальча — до могили Неві�
домого солдата.  На одному з при�
валів юним туристам я розповів
про вчителя з Городні – І. А.
Яценка. Той дуже любив дітей,
влітку організовував  походи на
байдарках по р.Снов, а взимку –
спортивні змагання. Ігор
Антонович — людина спортивна,
волейболіст, захищав честь району
в Білорусі, Росії. Учні  запро�
понували організувати походи,
присвячені пам’яті  видатного вчи�
теля, а при зустрічі з  білорусами
вручати за перемогу у змаганнях
грамоти з його іменем та
фотографією.

М.КОРОБКО.
 с.Хоробичі.

На знімку: Є.К.ПОДОСИ�
НОВА розповідає гуртківцям про
М.М.АМОСОВА.

УКЛІН  І  ДЯКА
ВІД  БАБУСЬ

Напередодні Дня соціально)
го працівника у редакцію прий)
шли кілька листів від жінок, яких
доглядають співробітники тери)
торіального центру соціального
обслуговування. Щирість по)
слань і непідробна теплота, з
якою вони були написані, ма)
буть, не залишать байдужими
нікого. Для більшості підопічних
соціальні працівники вже стали
частиною життя, а може і роди)
ни? Переконайтеся в цьому
самі.

* * *
Оксана Іванівна Пустовойт,

соціальний робітник територіаль�
ного центру, обслуговує мене 5
разів на тиждень. Смачно готує і
завжди намагається мені дого�
дити. Вона зігріває мене своїм
душевним теплом і вселяє надію
на  майбутнє. Допомагає на городі
та доглядає за квітами.

Вона завжди хвилюється за
мене та цікавиться станом здо�
ров’я. До неї можна звернутись
будь�коли, з якою завгодно
проблемою, і Оксана Іванівна
ніколи не відмовить. Вона добра,
уважна, чуйна і чесна людина, яка
щиро допомагає мені щодня.

Г.П.ПІВТОРАЙКО.
* * *

Вже 14 років поспіль мене опі�
кає соціальний робітник терцент�
ру Раїса Іванівна Мішкун. Двічі на
тиждень вона приходить до мене,
допомагає оплачувати комунальні
послуги, приносить воду, купує
продукти, прибирає в оселі,
допомагає на городі та у роботі,
яку я вже не подужаю.

При зустрічі з Раєю у мене
поліпшується настрій, теплішає у
домівці і наче самі собою
вирішуються життєві проблеми.
Вона завжди готова розділити
біль, допомогти добрим словом. У
неї щире серце і добрі, працьовиті
руки.

О.В.ДАНЧЕНКО.

3 листопада
Міжнародний День

чоловіків
1493 року – Христофор

Колумб відкрив о.Домініку.
1871 року – у Центра�

льній Африці знайдено за�
гублену експедицію Д.Лі�
вінгстона.

1903 року – голланд�
ський фізіолог В.Ейнтховен
заявив про винайдення ним
електрокардіографа.

1906 року – міжнарод�
ною телеграфною конфе�
ренцією вводиться єдиний
сигнал лиха для радіо�
зв’язку на морі — SOS.

1907 року – У Франції
здійснює перший політ
вертоліт.

1918 року – народне
віче у Чернівцях вирішує
приєднати Північну Буко�
вину до Радянської України.

1957 року – в СРСР
запущено космічний апарат
«Спутник�2» з собакою
Лайкою на борту. Тварина
загинула від стресу та
перегріву.
У цей день народилися:

1882 року – Якуб Колас,
білоруський письменник.

1887 року – Самуїл
Маршак, радянський поет,
драматург, перекладач,
критик.

1949 року – Олександр
Градський, російський
співак.

1952 року – Олександр
(Лесь) Подерв’янський,
український художник і
письменник�сатирик.

Підготував
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

За матеріалами
Інтернет�видань.

Наближаються ювілеї
М.Амосова і його військового

шпиталю, що діяв у с. Хоробичі
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Боротьба
із зарплатою
“в конвертах”

не зупиняється
Досягнення нової якості життя співвітчизників потребує

гармонійного балансу інтересів суспільства, держави і
бізнесу, соціальної відповідальності суб’єктів
господарювання. Це повинні усвідомити і роботодавці, і самі
працівники.

Заробітна плата «в конвертах» та у розмірах нижче
мінімальних гарантій, встановлених державою, робота без
оформлення трудових відносин – шлях до зменшення суми
сплачених податків, заснований на свідомому ухиленні від
оподаткування. До того ж, вона позбавляє людину соціальної
захищеності. Такі явища мають глибокі корені й руйнують
суспільство зсередини, позбавляючи майбутнього тих, хто
отримує неофіційну зарплату і чиї трудові книжки
залишаються неоформленими. Працедавці роблять це
начебто в інтересах найманого працівника, який часто(густо
через економічну неграмотність не усвідомлює всієї глибини
обману.

Людина, яка погоджується працювати без належного
оформлення трудової угоди, фактично є безправною.
Роботодавець по відношенню до неї нехтує своїми
обов’язками щодо забезпечення законних соціальних
гарантій працівників – може звільнити її без пояснення
причин, змушувати працювати понаднормово. Як правило,
таким робітникам не оплачуються лікарняні, не  надаються
щорічні оплачувані відпустки, при виході на пенсію працівник
отримає пенсійне забезпечення на рівні мінімального.

Особливо ризикують працівники небезпечного
виробництва, вони при нещасному випадку  практично не
можуть довести, що травма отримана у того, чи іншого
роботодавця. Неоформлений працівник позбавлений
можливості отримувати кошти із Фонду соціального
страхування. Від цих зловживань зазнає значних втрат
Пенсійний фонд, а до місцевих бюджетів не надходять
необхідні кошти.

Відділом адміністрування податків фізичних осіб ДПІ у
Городнянському районі постійно проводиться
роз’яснювальна робота та співбесіди  з суб’єктами
господарювання, під час яких наголошується про
неприпустимість виплати  заробітної плати «в конвертах»
та необхідності своєчасної сплати до бюджету податку на
доходи фізичних осіб.

 Нагадуємо громадянам, що подолати такі негативні
явища як заробітна плата «в конвертах» та нелегальне
працевлаштування можливо лише спільними зусиллями.

                                                                                   О.ЛУКАШЕНКО.
Перший заступник начальника ДПІ у Городнянському

районі.

Будь уважним, водію,
врахуй погодні умови!
За повідомленням Гідрометеоцентру вранці і ввечері

очікуються сильні тумани та дощі. У таких погодних умовах
водіям слід бути гранично уважними на дорогах!

 Державтоінспектори нагадують, що під час поїздок в
умовах недостатньої видимості потрібно бути уважним і
обережним, і суворо дотримуватися вимог правил
дорожнього руху. Слід пам’ятати про підвищену небезпеку
пересування в тумані.

У таких умовах відстані до об’єктів здаються в кілька
разів більше, ніж є насправді, тому потрібно їхати на
мінімальній швидкості та збільшити дистанцію між
транспортними засобами.

Їхати в тумані навіть у світлий час доби обов’язково
потрібно з включеним ближнім світлом фар чи
протитуманними фарами. Бажано утриматися від
ризикованих маневрувань, які в тумані можуть призвести
до аварій. Зупинятись потрібно, поступово зменшуючи
швидкість, а припинивши рух, не забути включити аварійну
світлову сигналізацію.

Прес�служба Державтоінспекції Чернігівської області.

Олександр Степанович Рябенко прибув з
Бахмацького району разом з комбайном на збирання
соняху. Цю нехарактерну для Городнянщини культуру
вже другий рік поспіль вирощують на полях ПП
«Городнянські аграрні інвестиції». Комбайнер на око
визначив, що урожай непоганий, але трохи менший,

У  ЗАРИБНЕННЯ  БІЛЬШАЄ
ПРИХИЛЬНИКІВ

24 жовтня води р.Чибрижа поповнились ще 230(ма
кілограмами риби. Зарибнення проводили «всім миром»
за сприяння міського голови А.І.Богдана. Ініціативна група
рибалок(любителів міста зібрала добровільні пожертви від
усіх небайдужих, сума склала близько 6 тисяч гривень.
Приватний підприємець Т.М.Пилипенко надала вантажний
автомобіль, а директор ЗАТ «Городнянський маслозавод»
В.М.Крупенич – ємкість для перевезення малька.

На базу  ВАТ «Чернігіврибгосп» їздили О.П.Пашук та
М.М.Бухалов, які придбали та випустили разом з
В.О.Кононюком мальків у Чибриж. Цього разу маленькі
переселенці були меншими за попередників. Середня вага
однієї рибинки становила від 15 до 25 грамів, тобто близько
60(ти мальків на кілограм. Води Чибрижа збагатилися
майже 14(ма тисячами мальків. Сподіваємося, що на новому
місці їм сподобається, вони приживуться, виростуть і будуть
радувати місцевих рибалок не один рік.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ніж удома, на Бахмаччині. Як виявилося, урожайність
нашого соняху – 20 центнерів з гектара, яка для
Полісся є цілком прийнятною. Вже майже зібрано
зерно з 450 гектарів соняхових полів. Збиральні роботи
призупинено у зв’язку із дощовою погодою.

Попереду у господарства ще 1300 гектарів
кукурудзи, та попри погодні
негаразди й пізні жнива у
майбутнє «Аграрні
ініціативи» дивляться
цілком оптимістично.

– Сьогодні у нас працює
22 постійні робітники, до
50(ти набираємо на
сезонні роботи.
Наступного року плануємо
збільшити постійний штат
до 30(ти, додамо і
сезонних співробітників.
Збільшуватимемо й площі
посівів. Вже посіяно 1300
гектарів озимих, буде 700
гектарів соняху та 2000
гектарів кукурудзи, (
розповів керівник
підприємства І.І.Кожушко.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.РЯБЕНКО

збирає урожай соняхів на
хоробицьких полях.

 Вітчизняні науковці мають дослідити й адаптувати
до українських реалій нульовий обробіток грунту

Про те, що Україна має
багаті й родючі грунти,
знають усі. При цьому мало
хто, крім науковців,
замислюється, чи вічні
вони. На жаль, земля, як і
здоров’я, має свій ресурс.
Її треба берегти, як це
роблять у всьому світі
завдяки інноваційним
технологіям. Як
упроваджується одна з
таких технологій –
нульовий обробіток грунту, нещодавно розглядало бюро
Президії Національної академії аграрних наук України.

Слід зазначити, що це принципово нова для України
технологія агровиробництва. Вона передбачає повну
відмову від обробітку грунту під час вирощування польових
культур і від численних стереотипів сучасного землеробства.
А також потребує зміни структури сівозмін, системи добрив,
захисту рослин і використання нових спеціальних сівалок,
що під час роботи не порушують покривної культури тощо.

Чи приживуться у нас?
Зважаючи на значне поширення нульового обробітку у

світі, особливло на Американському континенті, й позитивні
економічні й екологічні результати його впровадження, які
вражають, в установах Академії закладено польові досліди
для адаптації технології до різних природних і господарських
умов України. Протягом 2008(2011 років у п’яти дослідних
установах НААН проведено дослідження з прямої сівби, але
його результати виявилися суперечливими й нестабільними
за часом.

Річ у тому, що під час прямої сівби, не було витримано
особливостей нульового обробітку. Періодично вона
переривалася поверхневим або глибоким обробітком. Тому
переваги нульового обробітку, яких досягають, за даними
багатьох закордонних досліджень, саме за рахунок
підтримання постійного рослинного (живого чи мертвого)
покриву, не взято до уваги. Адже акумуляція рослинних
решток на поверхні й у верхньому шарі грунту зменшує
поверхневий і внутрішньогрунтовий стік, поліпшує баланс
органічного вуглецю та інших біогенних елементів, гальмує
втрати гумусу й емісії газів із грунту, міграцію поживних
речовин за межі кореневмісного шару грунту. За попередніми
даними, в Україні є значні можливості для впровадження
нульового обробітку грунту, але без широкої первірки
ефективності нової для країни технології її впровадження у
виробництво неможливе.

Досліди вирішено закласти у межах Лісостепової й
Степової природних зон (гіпотетично найсприятливіших для
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підорному і глибших шарах, знеструктурення кірки, брил.
Тобто негативних процесів, які поширені на чорноземних
грунтах Лісостепу і Степу. Можливість за допомогою
нульового обробітку секвеструвати органічний вуглець
(тобто зберегти його від емісії й навіть із часом накопичити
у грунті) – ще одна перевага цієї технології.

Більше питань, ніж відповідей
Науковці обговорили широке коло питань, пов’язаних із

потребою поглиблення знань про нульовий обробіток. Адже
багато українських аграріїв взялися за його впровадження,
але, не дочекавшись віддачі та закінчення перехідного
періоду (4(5 років), відмовилися від цієї ідеї. А все через
початково низькі врожаї та велику кількість бур’янів, які б за
кілька років «задушила» поверзнева покривна культура. Що
говорити, якщо у країні немає навіть обліку таких аграріїв. А,
отже, науковці не можуть вивчити результатів їхньої праці.

Серед проблем, які відомі вченим і можуть виникати
внаслідок упровадження технології, – агроекологічні,
імплементаційні, нестача спеціальних сівалок та брак знань
про них у фахівців, ускладнення соціальних проблем селян
через збільшення безробіття тощо.

Фактично нульовий обробіток – це нова стратегія
боротьби з бур’янами і хворобами, яка дає можливість
заощаджувати на хімзасобах, а також захищає від
забруднення підгрунтові води. Але все це може здійснитися,
щойно науковці оцінять придатність конкретних грунтів для
впровадження технології в Україні, знайдуть найбільш
адаптовані покривні культури, підвищать ефективність
внесення добрив, знизять їхні втрати; виявлять реальний
вплив технології на збільшення біорізноманіття, поведінку
пестицидів і важких металів, стійких до розкладу органічних
забруднювачів, і загалом вирішать велику кількість важливих
теоретичних і практичних питань. Оптимальне розв’язання
цієї гострої дискусійної проблеми має спиратися на
результати фундаментальних наукових досліджень.

Віталій МЕДВЕДЄВ.
Академік НААН.

(передрук з «Урядового кур’єра» від 31 жовтня 2012 року.

Технологія, що потребує вивчення

За попередніми даними, в Україні є
значні можливості для впровадження
нульового обробітку грунту, але без
широкої перевірки ефективності нової
для країни технології її впровадження у
виробництво неможливе
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ДОСВІД  ІНОДІ  ШКОДИТЬ

На старті походу часто виникають суперечки, які
опираються на досвід опонентів. Та досвід – річ
дуже індивідуальна, тому і точок зору буває безліч.

Перше парі виникло на тему підводної рушниці. Одні
учасники походу вважали підводне полювання відвертою
дурницею, інші – що завдяки йому будуть завжди з юшкою.
Практика показала, що прозорість води дозволяла полювати
лише у р.Судость, але там не було риби потрібного розміру.
Єдину добуту плотву гарпун практично перерубав навпіл. У
каламуті р.Десни взагалі не можна було розгледіти нічого
далі витягнутої руки.

Результат іншої суперечки виявився трагікомічним. На
щастя, ніхто не постраждав, а от спогадів і розмов вистачить
ще на кілька походів. Хтось із новачків поставив під сумнів
стійкість байдарки на воді. Віктор Кучерявенко на правах
«річкового вовка» авторитетно заявив, що завантажену
байдарку практично неможливо перекинути. На другий день
походу саме його екіпаж перекинувся разом із човном прямо
на очах всієї групи. Цікаво, що у потерпілих човнярів намокло
все, окрім кашкетів. Наслідком пригоди було тривале сушіння
одягу і спорядження. Хліб сушили, розвісивши на гілках
однієї з прибережних верб, яку після цього нарекли «хлібним
деревом». Телефони, фототехніка і документи не
постраждали, бо тут досвід не зашкодив – уся апаратура з
паперами завчасно були запаковані у поліетиленові пакети.
Причиною інциденту стало неправильне завантаження
байдарки, внаслідок якого і змістився центр ваги.

МАЛЬОВНИЧИМИ МІСЦЯМИ

Мабуть, головне за чим ідуть у походи люди, – це
природа. Мальовничі краєвиди та зручні місця
для стоянок супроводжували наших

мандрівників протягом усього туристичного тижня. Річковий
острів напроти Новгорода3Сіверського відкривав
мальовничу картину на куполи міських храмів в оточенні
оксамитових крон дерев. Поряд стояв покинутим табір
рибалок з імпровізованим куренем, а саме місце ніби
вийшло з казки, щоб дати прихисток мандрівникам на ніч.

Окремо хлопці ділилися враженнями від крейдяних
берегів та кар’єрів поблизу с. Мезина. Масштаб та велич
могутніх вибілених стін наводили на думки про геологічний
вік цього місця і ніби відносили у сиву давнину, коли
господарями планети були химерні звірі.

Не оминули своєю увагою туристи й історико3
культурного комплексу Новгорода3Сіверського. Підземелля,
яке колись рятувало оборонців фортеці від ворогів і давало
можливість покинути місто непоміченим, нині розкопується.
На жаль, гроші, виділені на реставраційні роботи,
закінчилися на півшляху до мети… Пам’ятки архітектури
Спасо3Преображенський монастир і Петропавлівська
церква своєю монументальністю вигідно рятують
«відновлений» фортечний комплекс, який на думку туристів
занадто «новоробний» і виглядає як дешевий атракціон. Чого
не скажеш про сповнений жіночої туги й жалю пам’ятник
Ярославні.

ЛЮДИ ТРАПЛЯЮТЬСЯ РІЗНІ

Як завжди, експедиція приділила багато уваги
способу життя місцевих жителів. Внаслідок
перекидання на човні група втратила частину

харчових запасів, тому було вирішено поповнити їх у
найближчому сільмазі. Продавщицю з місцевої крамниці
с.Камінь довелося шукати кілька годин, у тому числі і з
застосуванням мобільного зв’язку. Виявилося, що ритм її
роботи, як і життя, повністю прив’язаний до режиму
існування її корови3годувальниці. Певно, заробіток з
крамниці невеликий…

У с.Мезині хлопці зустрілися з колегами3
байдарочниками — групою на чолі зі знаменитим туристом
Костянтином Герасимовим. Один з його товаришів сильно
порізав ногу і надати допомогу наявними засобами на всі
100% туристи не змогли. Поки шукали місцевого фельдшера,
городнянці промили рану й забинтували постраждалого
самотужки.

Ще с.Мезин запам’яталося тим, що практично всі
чоловіки – паромники, і всі луплять три шкури за перевіз.
Так, з наших мандрівників вони вимагали 40 гривень! Паром
залишив ще одне неприємне враження. Перед прибуттям
експедиції з3під нього виловили утопленика. Кажуть — один
з місцевих, що напередодні добряче перебрав горілки.

Від знаменитої Мезинської стоянки та розкопок у самому
селі залишились лише фото, репродукції та муляжі
мамонтових кісток. Місцевий краєзнавчий музей обкрадали
чотири рази поспіль, це тільки за офіційною інформацією.
Окрім цікавої розповіді екскурсовода, чогось цінного
побачити тут не вдалось.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Головним висновком останнього походу стало
переконання, що на р.Десні та Придесенні групі
робити нічого – все сходжено вже вздовж і

впоперек. Мрії простягаються все далі за обрій. У планах
пройти р.Дністер – залишилося вирішити тільки
організаційні питання.

Інцидент на воді показав, що до завантаження човнів
треба ставитися більш вимогливо. Не виправдало себе і
нове обладнання для вогнища, тому використовували старе,
аби не возитися з ремонтом. Нарешті хлопці змогли
позбутися громіздких акумуляторів – звичайні китайські
ліхтарики давали вдосталь світла протягом усіх вечорів.

Кілька нових рецептів, використаних у походній кулінарії,
повністю себе виправдали, особливо риба «Хе», яку неважко
і недовго готувати, зате потім смачно і поживно куштувати.

Попри усі негаразди, клуб байдарочників таки досяг
головної мети. Мандрівники відпочили від щоденної рутини,
розважились, пережили кілька пригод, та головне – все це
вони зробили, відчуваючи надійне плечі справжніх друзів
поряд. Принагідно просили передати уклін ще одному
товаришу, який не брав участі у поході, зате сприяв цим
мандрам – Ігорю Оглоблі, та не відмовив у транспортній
допомозі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час походу.

ОСТАННІЙ  ПОХІД  ПРИДЕСЕННЯМОСТАННІЙ  ПОХІД  ПРИДЕСЕННЯМ
ТРАДИЦІЇ  НЕЗМІННІ

Байдарочний клуб, заснований групою ентузіастів на чолі з Ігорем Яценком, вкотре
пройшов на «брезентових бортах» водами р.Десни. Цьогорічний похід, який стартував
з с. Грем’яча, став п’ятнадцятим. Ювілейну подорож мандрівники почали з традиційного

вшанування памяті товаришів Ігоря Яценка та Сергія Лахнека на їхніх могилах. Ще одна добра
традиція прижилась у байдарочників – залучати нових шукачів пригод до своїх подорожей. У
цьому сезоні юнгою став Ігор Зубенко. Прибув на старт і минулорічний новачок Андрій Чорний,
який цього разу почувався більш впевнено і за рік встиг скучити за товаришами по мандрах.
Старожили походів Дмитро Паніткін, Андрій Делемень, Віктор Кучерявенко, Андрій Борисенко,
Роман Лутченко та Сергій Демиденко взяли на себе організаційну сторону справи.

Традиційно відмочили «прикол» над першим, хто заснув біля вогнища – розмалювали спину
і нижче кольоровими маркерами, але імені «постраждалого» хлопці не озвучили.

Оскільки похід починався з прикордонного Грем’яча, туристам довелось поспілкуватись і з
прикордонниками, які, окрім того, що виявилися привітними і чемними хлопцями, жваво
зацікавилися специфікою байдаркових мандрів. У живому спілкуванні з ними зібрали човни,
зварили знамениту шурпу й пообідали, викурили традиційну люльку «на дорожку» та й вирушили
водами р.Судость до р.Десни.

ВІДПОЧИНОК



«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.10 Мелодрама «Двойная
сплошная. Любовь» (Россия).
14.00 Мультфильм «Дядя
Степа * милиционер».
14.20  «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездная жизнь»
16.30  «Мистические истории»
17.30  «Моя правда» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Звездные врата.
Первый отряд»
23.35 «Лістапад*2012».
00.20 День спорта.
00.30 Фильм*мюзикл «Мулен
Руж» (США*Австралия).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Добро пожаловать в
Беларусь».
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 Фильм «Корабли
штурмуют бастион».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Комедия «Служебный
роман. Наше время».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.55 «Без свидетелей».
00.25 «Список Киселева».
01.25*01.55 Ночные новости.

НТВ

07.05 Детективный сериал
«Супруги».
08.00 Сегодня.
08.15 «Смута».
Документальный фильм.
09.10 Анатолий Гущин, Анна
Миклош, Георгий Тополага в
фильме «Смерш. Легенда для
предателя».
10.00 Сегодня.
10.20 Фильм «Смерш.
Легенда для предателя».
13.00 Сегодня.
13.30 Остросюжетный сериал
«Брат за брата».
19.00 Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал
«Брат за брата».
23.00 Остросюжетный сериал
«Основная версия».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  сериал «Мамочки»
10.20 Командировка.
10.35 Тайны следствия.
11.05 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Реальный мир.
13.25 «Будь в тонусе!»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.15 Врачебные тайны
16.40  сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
17.35 сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
23.55 «Лістапад*2012».

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Без свидетелей».
00.45 Теория невероятности.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Брат за брата*2».
21.20 П «Пятницкий. Глава
вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Основная версия».

«Беларусь 1»

09.15 Музыкальный фильм*
сказка «Приключения
Буратино»
11.35 Мультфильм «Боцман и
попугай».
11.45 Актуальное интервью.
12.10 Лирическая комедия
«Покровские ворота» (СССР).
14.40 Evrovision.
15.10 Новости региона.
15.25 Приключенческий
фильм «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые»
17.55 Завтра * это мы!
18.25 Коробка передач.
19.10 Народная комедия
«Белые Росы»
21.00 Панорама.
21.35 Актуальное интервью.
21.45 Фантастический боевик
«Трансформеры» (США).
00.20 «Лістапад*2012».
Дневник.
00.30 День спорта.
00.40 Лирическая комедия
«Покровские ворота» (СССР).

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Кортик».
Художественный фильм.
13.10 Комедия «Старики*
разбойники».
15.00 Премьера. «Богини
социализма».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Приключенческий
фильм «Трактир на
Пятницкой».
18.00 Премьера. «Мавзолей».
18.50 Премьера. «Я люблю
этот мир». Юбилейный
концерт Эдиты Пьехи.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия
«Бриллиантовая рука».
23.00 «Вечерний Ургант».
23.35*01.35 Премьера.
Концерт «Звезды против
пиратства».

НТВ

06.00 И «НТВ утром».
08.35 «Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское
убийство».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Советская власть».
11.50 Премьера. «Октябрь 17*
го. Почему большевики взяли
власть».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Брат за брата*2».
21.20  «Пятницкий. Глава
вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
11.00  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.10  «Дороги судьбы:
Николай Чергинец»
13.05 Мультфильм «Пес в
сапогах».
13.25 Культурные люди +.
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.20 Перезагрузка.
17.00 «Все путем!»
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
23.55 «Лістапад*2012».

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.35 18.35 Обзор.
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
19.00 Сегодня.
19.45  «Брат за брата*2».
20.40 «День отчаяния».
22.25  «Пятницкий. Глава
вторая».
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.10 Реальный мир.
13.20 Мультфильм «Волк и
семеро козлят».
13.30 Завтра * это мы!
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.20 Католические святыни
Беларуси.
16.45 «Здоровье». Ток*шоу.
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 00.25 Зона Х. Итоги
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55  «Мистические истории»
23.05  «Мастера ужасов».
Фильм «Черный кот»
00.10 «Лістапад*2012».

ОНТ

09.00 Наши новости
06.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером»
22.50  боевик «Средь бела
дня».
00.30 «Боже, какой пустяк!».
Концерт Александра Иванова
и группы «Рондо».
02.25*03.00 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.45 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40, 15.35, 18.35 Обзор.
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие.
10.00, 13.00, 15.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных».
14.35 Спасатели.
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
19.00 Сегодня.
19.35  «Брат за брата*2».
21.20  «Пятницкий. Глава
вторая».
23.10  «Карпов. Пятницкий.
Послесловие».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  детектив «Участок»
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Мультфильм «Боцман и
попугай».
12.25 . Музыкальная комедия
«Девушка с гитарой» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.40 Военная киноповесть
«Чаклун и Румба»
17.20 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Комедийная мело*
драма «Улыбка, как у тебя»
21.00 Панорама.
21.40  «Неприкасаемые»
23.50 Торжественное
закрытие ХIХ Минского
м е ж д у н а р о д н о г о
кинофестиваля «Лістапад*
2012».
00.55 День спорта.
01.05 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 «Кот, который гулял сам
по себе». Мультфильм.
12.25 Наталья Гундарева,
Александр Михайлов в
фильме «Одиноким
п р е д о с т а в л я е т с я
общежитие».
14.10 Андрей Миронов в
комедии «Человек с бульвара
Капуцинов».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
18.00 ОНТ представляет:
«Один против всех».
18.50 Комедия «Восемь
первых свиданий».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Драма «Яркая звезда».
23.15*01.15 Фильм «Добро
пожаловать к Райли».

НТВ

06.25  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25  «Погоня за тенью».
15.15 «Женский взгляд»
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия*репортер».
20.00 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.05 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Реакция Вассермана».
23.40 фильм «Сибиряк».

«Беларусь 1»

06.25 Музыкальная комедия
«Девушка с гитарой» (СССР).
08.00  «Мастер путешествий»
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
10.55 Завтра * это мы!
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Еvrovision. Итоги
недели.
12.30 Культурные люди +.
13.05  «Моя правда» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35 «Астерикс и викинги».
Комедийный анимационный
фильм (Франция* Дания).
17.00 Коробка передач.
17.40 Концерт Льва Лещенко.
18.45  комедия «Поменяться
местами» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Мелодрама «Элегия»
00.25 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).

ОНТ

07.00 «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.25  «Брэйн*ринг».
12.25  «Жизнь как кино».
13.20 К юбилею Эльдара
Рязанова. Фильм «Жестокий
романс».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания. «О чем
молчит рыба».
17.20 «Народная медицина».
18.20 Одри Тоту в фильме
«Выходи за меня».
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40 ДОстояние РЕспублики:
Игорь Тальков».
23.40*01.40 Премьера.
Стивен Дорфф в фильме
Софии Копполы «Где*то».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил»
13.00 Сегодня.
13.15  «Погоня за тенью».
15.05 Премьера. «Л.И.
Брежнев. Смерть эпохи» .
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по*русски».
17.10 «И снова
здравствуйте!».
18.10 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.00 «Чистосердечное
признание».
20.55 «Центральное теле*
видение. Информационно*
развлекательный воскресный
канал».
23.15 «Метла».
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УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Точка зору
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 Шеф*кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.15 Х/ф «Острiв
Безiменний»
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18.45 Агро*News
19.20 Тарапунька i Штепсель
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Смiшний та ще
смiшнiший
22.05 Гуморобачення
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 Х/ф «Джентльмени
удачi»
14.40 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 Х/ф «Вiдчинiть, це я!»
0.15 Х/ф «Вiд смеркання до
свiтання»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.20 Т/с « Як вийти
замiж за мiльйонера»
13.20 Х/ф «Любовi цiлюща
сила»
15.15 «Право на зустрiч»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Полювання на
Гауляйтера»
0.15 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Док. фільм
10.00 Дитячий фестиваль
11.00 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.55 «Секрети успiху»
13.25 Х/ф «Порох»
15.00,18.20 Новини
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент особливого
призначення»
19.00 Екстрений виклик
19.50 Зiрки гумору
21.05 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.40 Футбол. «Динамо» *
«Порту»
0.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.55 «До суду»
12.30 «Знак якостi»
13.00 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Полювання на
Гауляйтера»
23.05 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.15 Свiтло
9.35 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.00 В гостях у Гордона
12.15 Українська пiсня
12.50 Х/ф «Червоненька
квiточка»
14.00 Футзал. Коста*Рика *
Україна
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18.20 Новини
19.00 Фестиваль в Коблево
20.20 «Час рiкою пливе»
20.50 Мегалот
21.40 Жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Джентльменський
набiр»
23.00 «Грошi»
0.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 «До суду»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Полювання на
Гауляйтера»
23.10 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Книга.ua
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.40 Д/ф «Паралiмпiада»
11.10 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Зимовий ранок»
15.00,18.20 Новини
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент особливого
призначення»
19.00 Концерт
21.40 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
21.45 «Давай, до побачення»
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 «До суду»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Полювання на
Гауляйтера»
0.15 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Д/ф «Вiдкриття неба»
10.15 Екстрений виклик
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Товариш генерал»
15.00 Новини
15.40 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18.20 Шляхами України
18.40 Бенефiс Г.Хазанова
20.40 After Live
21.15,22.50 Шустер*Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Київ вечiрнiй»
21.40 Х/ф «Три днi на втечу»
0.25 Х/ф «Сьогоднi ти
помреш»

ІНТЕР

9.00,12.35,18.00 Новини
9.10,12.50 Т/с «На край свiту»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»
ICTV
7.45 Стоп*10
8.45 Факти. Ранок
9.30,19.30 Надзвичайнi
новини
10.30,16.30 Т/с «Агент
нацiональної безпеки»
12.45 Факти. День
13.05,22.30 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
14.15,20.15 Т/с «Шеф»
18.45 Факти. Вечiр
23.40 Факти. Пiдсумки дня
23.55 Т/с «Розплата»

УТ�1

8.00,9.50 Шустер*Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.35 Зелений коридор
11.50 Т/с «Агент особливого
призначення»
17.25 Золотий гусак
17.50 Свiт атома
18.15 Бенефiс
20.40 Кабмiн: подiя тижня
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Українська пiсня
21.50 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»
12.50 М/ф «Iсторiя iграшок*3»
14.50 Х/ф «Чаклунка»(1)
17.00 «Київ вечiрнiй»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Нокаут»(2)
23.50 Х/ф «Її звали Нiкiта»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
12.05 «Велика рiзниця»
14.05 Т/с «Дружина Сталiна»
17.55 «Вечiрнiй квартал»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Червоне або чорне»
22.10 Великий бокс

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Золотий гусак
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.05 Як це?
11.35 Маю честь запросити
12.20 Шеф*кухар країни
13.15 Караоке для дорослих
14.05 Т/с «Агент особливого
призначення»
15.55 Футбол. «Металург» *
«Шахтар»
18.05 Дiловий свiт
18.50 Бенефiс О.Воробей
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк*music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото*забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академiя»
11.25 «Чотири весiлля»
12.55 «Джентльменський
набiр»
15.30 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду*2»
17.30 Х/ф «Вибiр моєї матусi»
19.30,23.35 «ТСН*тиждень»
20.15 «Голос. Дiти»
22.25 «Свiтське життя»
0.20 Х/ф «Борат»(3)

ІНТЕР

5.30 Великий бокс
9.20 «Школа доктора
Комаровського»
9.55 Неділя з «Кварталом»
10.55 «Свати бiля плити»
11.20 Х/ф «Карнавальна нiч»
13.05 Х/ф «Не ходiть, дiвки,
замiж»
14.20 Т/с «Ключi вiд щастя»
18.05,20.55 Т/с «Одеса*
Мама»
20.00 «Подробицi тижня»
22.55 «Що? Де? Коли? «
0.10 Х/ф «Сльози сонця»(2)
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— будинок зі всіма зручностями. Тел.: 093�5171109, 067�
9158738, 063�0266206.

— 1�кімнатна квартира в центрі. Тел.: 093�4421112, 097�
6012747.

— 1�кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.:
096�7046467.

— 1 та 2�кімнатні квартири в центрі. Тел. 063�2710634.
— 3�кімнатна квартира в центрі, індивідуальне

опалення, ціна договірна. Тел.: 097�4656993, 093�9906318.
— 3�кімнатна квартира в центрі, 46 кв.м., індивідуальне

опалення. Тел. 063�0502876.
— 2�поверховий будинок в м. Городні, вул.

Радянська,115, земельна ділянка в м. Городні,  вул.
Молодіжна, 37. Тел.: 067�5384317, 095�9069126, 050�4432095.

— півбудинку в центрі міста. Тел.: 097�8243128, 2�40�68.
— півбудинку, 46 м.кв. по вул. Калініна, 2 кімнати, газ,

вода. Тел. 050�3135217.
— або здам газифікований будинок. Тел. 096�6079333.
— будинок в м. Городні по вул. Чапаєва, 56. Терміново.

Ціна договірна. Тел. +375444595585 (Сергій).
— будинок по вул. Пролетарській. Тел.: 098�1252535, 2�

38�89.
— будинок без ремонту по вул. Чорноуса,77. Тел. 2�39�

54.
— житловий дерев’яний будинок по вул. Жовтневій,

пл.80 кв.м., є вода, газ, всі госпбудівлі. Тел. 2�18�17.
– будинок по вул. Кірова, 5. Тел. 098�5813745.
— недобудований будинок. Тел.: 2�35�09, 093�3071461.
— коза та восьмимісячна кізка. Тел. 097�0453889.
— племінний козел та кізка (7 місяців). Тел.: 2�10�44,

063�8541219.
— тільна корова в с. Бутівка, віком 6 років. Тел.: 3�71�77.
— корова. Тел. 098�6427923.
— корова. Тел. 097�0248997.
— теличка 7 місяців. Тел. 067�1488057.
— корова віком 7 років, білої масті, отел у лютому. Тел.

098�8311769.
— кінь 8 років, віз, збруя. Тел. 098�0616456.
– трактори, преси, картопле� та зернозбиральні

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

— автомобіль «Volkswagen Passat» 1992 р.в. Тел. 066�
2247238.

— ВАЗ�2103. Тел.: 2�53�28, 095�6921533.
— ВАЗ�21093 2004 р. Тел. 097�3896356.

— трактор МТЗ�82, причіп 2�х вісний, копалка 2�х
рядна навісна, плуг 2�х корпусний, косарка. Тел. 096�
5324536.

— цегла червона, біла, вогнетривка колишнього
вжитку. Тел. 097�8484921.

— цегла вогнетривка, нова. Тел. 093�7887622.

— будівельні матеріали: штахетник, дошка обрізна
(дуб, осика) суха, залізо листове 2 мм. Тел.: 097�9706623,
063�0235159.

— котел КСТ�10 з автоматикою. Тел.: 2�20�14, 098�
6069232.

— холодильник�вітрина колишнього вжитку у
відмінному стані. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.

— стругальний верстат. Тел.:067�9066986.
— меблева стінка 4,5 м., килим на підлогу 3,6х5,5,

спальний гарнітур, стіл, шафа, газова плита «Норд»
нова в упаковці. Тел.: 097�9706623, 063�0235159.

— дитяча коляска (зима�літо). Тел.: 098�6086829, 093�
9219895.

— дитяча коляска (зима�літо), ходунки колишнього
вжитку. Тел. 050�2600385.

— дрібна картопля. Тел. 2�50�94.
— картопля велика. (6 тонн). Тел.096�0853988.
— кукурудза. Тел. 096�1299313.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— будинок в с. Бутівка�Ясенівка. Тел. 067�9350884.
— велику картоплю 0,70�0,80 коп/кг. Виїзд до продавця.

Тел. 096�9818555.
— ліжко 2�х спальне колишнього вжитку. Тел. 066�

3006196.

ЗДАМ:
— півбудинку по вул. Боженка. Тел.: 098�1252535, 2�38�

89.
ЗНІМУ:
— 1�кімнатну квартиру. Тел. 050�0184102.
Обміняю цукор на биті, проблемні, нерозмитнені,

кредитні, будь�які авто або окремо на документи кузов
Б.Н. Тел. 099�4353620, 063�9834063.

Загублений договір купівлі�продажу р.№ 785 від
04.05.2001 р., на ім’я Гречухи Олександра Миколайовича,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

25 жовтня 2012 р. в с. Старосілля було загублено
жіноче портмане з грошима та банківськими картками.
Прохання до всіх жителів, хто знайшов, будь�ласка,
повідомте по тел. 067�4565364. Сподіваємося на людське
співчуття та совість.

У структурі онкологічної захворюваності рак щитовидної
залози входить у другу десятку і належить до групи пухлин, ріст
яких  постійно  збільшується.

Захворюваність залози в Україні складає серед жінок 5,5
випадків на 100 тис. населення. У чоловіків  воно трапляється у 5
разів рідше. Хворіють люди віком 40�75 років, але спостерігається
тенденція до омолодження. Стабільна тенденція до зростання
числа захворювань особливо виражена в областях, що підпали під
вплив наслідків аварії на ЧАЕС. Найвища смертність – у
Житомирській області (1,3). Смертність від раку щитовидної залози
у 2004 році на Україні складала 0,8 випадків на 100 тис. населення.

На 1 листопада 2012 року у Городнянському районі на обліку
знаходиться хворих на дифузний зоб І ступеня – 400 чол., дифузний
зоб І�ІІ ступеню – 308 чол.,  вузловий зоб — 227 чол., тиреотоксикоз
– 51 чол., гіпотеріоз – 23 чол., тиредоїдіт – 26 чол. Та
післяопераційний гіпотеріоз – 26 чол.

Причинами поширення онкологічних та передракових
захворювань є зниження функції щитовидної залози і підвищення
тиреотропної функції гіпофіза, спадкова схильність, лікування
тиреостатичними препаратами, недостача аліментарного йоду в
ендемічних районах, тривалий дефіцит деяких мікроелементів
(мідь, кобальт) у навколишньому середовищі, іонізуюче
опромінювання. Причини розвитку раку щитовидної залози різні,
недостатньо вивчені. Чітко визначаються фактори ризику та
передракові захворювання: найбільш важливим є дефіцит йоду в
організмі людини. Такий дефіцит веде до гіперплазії залози, яка є
передраковим захворюванням. Відмічено вплив іонізуючого
випромінення у виникненні раку щитовидної залози.

Рак не утворюється із функційно повноцінних аденом
щитовидної залози і не виникає в здоровій залозі.

Передраковим захворюванням щитовидної залози
вважаються вузловий зоб, дифузна гіперплазія, вузлова
гіперплазія, а також дифузний зоб, хронічний тиредоїд аденоми
щитовидної залози, хвороба Грейвса. Утворенню раку сприяє
гіперплазія залози, а також загальні порушення зв’язку між
щитовидною залозою та іншими органами внутрішньої секреції.
На фоні вузлового зобу рак виникає в 12�20% випадків. А в
осередках ендемічного зобу рак щитовидної залози  на фоні зобу
– у 80�90% випадків. Причому рак із вищевказаних патологічних
процесів утворюється  після тривалого існування при нормальній
або пониженій функції щитовидної залози. У хворих з токсичним
вузловим зобом злоякісна пухлина виникає  досить рідко – лише в
1�2% спостережень.

Слід знати, що класичними симптомами хвороби щитовидки
є зниження маси тіла, задуха, слабкість, сонливість, серцебиття
(синусова тахікардія, іноді аритмія) та непереносимість спеки.
Суб’єктивні відчуття хворих на початку захворювання незначні.
Іноді з’являються почуття напруженості, тиску в ділянці залози.
Больовий синдром на початку розвитку раку теж не характерний.
Загальний стан хворих в цей час не змінюється.

 Збільшення пухлини призводить до появи більш чітко
виражених симптомів. Важливим фактором, що визначає пухлину,
є характер її росту, коли прогресують нові вузли або ущільнення.
Поява в подальшому симптомів стиснення органів шиї пухлиною
щитовидної залози змушує хворих звернутись до лікаря. Тому
діагностика передракових станів досить складна, потребує
досвіду і використання спеціальних методів діагностики.

О. СЛІПЕЦЬ.
Лікар�ендокринолог.

3 роки світлої пам’яті
РОССОЛА

Івана Анатолійовича
31.05.1969 р. – 07.11.2009 р.

Роки ідуть, роки минають,
Душевні рани заживають,
І лиш одна горить вогнем –
Не гоїться, а глибшає із кожним днем.
Не віриться і досі, що тебе нема,
Залишилися в душах лиш смуток та

журба.
Сумуючі рідні.

1 листопада минуло 15 років, як
пішов з життя наш дорогий син,

брат, чоловік, батько
КРАУС

Олег Володимирович
05.12.1971р. – 01.11.1997р.

Напрасно говорят, что время душу
лечит,

Стирают горе в памяти года.
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Сумуючі рідні.

1 листопада – 3 роки, як
перестало битися серце найріднішої

для нас людини – мами
ДЕМ’ЯНЧУК Лідії Іванівни

09.11.1950 р. – 01.11.2009 р.
Горбок землі мовчить, як все навколо,
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачу тебе вже ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом люди пом’януть.

З вічною скорботою доньки.

2 листопада – 40 днів світлої
пам’яті дорогого чоловіка, батька,

дідуся
МАЛЬЦЕВА Олега Івановича

25.06.1946 р. – 24.09.2012 р.
Ушел из жизни очень рано,
Смерть мгновенно тебя забрала.
Я была с тобою рядом,
Помочь ничем я не смогла, прости…
Нашу боль слезами не измерить,
Нам тебя не вернуть, не забыть,
Остались воспоминания, боль, печаль,
Страдание, разлука и с болью в сердце

остается жить.
Любимо, сумуємо: дружина, син,

невістка, внучечка і «дачка+дочурка».

5 листопада – 7 років світлої
пам’яті

КОЛОТОЇ Ніни Петрівни
14.03.1920 р. – 5.11.2005 р.

Спи спокойно, дорогая наша,
Память в сердце сохраним.
Ты прости нас, если сможешь
Скучаем, помним и скорбим.

Рідні.

У своїх споминах Олег
Мальцев завжди з велич�
ним натхненням розповідав
про службу в Радянській
Армії.Особлива сторінка в
них – про чехословацькі
водії 1968 року, учасником
яких був.

З 13 березня 1968 року
танкова дивізія, де служив
Олег Мальцев, вже пере�
бувала у підвищеній бойо�
вій готовності. Офіцери
спали в казармах, штабах,
харчувались у їдальні.
Додому нікого не пускали.
Чим це пояснювалось, тоді
знали одиниці. Щоправда,
поширювались чутки, що в
соцкраїнах народ вимагає
свободи, демократії. Це
сприймалось як загроза

ладу – служба проходила на заняттях, водінні танків на
танкодромах. Вчилися не на тренажерних класах, а
безпосередньо на бойовій техніці за будь�якої погоди і в
будь�які години доби. І ось у ніч з 20 на 21 серпня рівно о 24
годині радянські літаки, танки перетнули кордон ЧССР.
Побачивши нашу техніку, чеські прикордонники кидали пости
і тікали хто куди. Марш був швидким: ніч, темрява і
суцільний гул бронемашин. І ось марш�кидок закінчено. Весь
кордон з ФРН і Австрією був перекритий нашими танками.
Вони зайняли позицію у три ряди шаховим порядком.
Правда була про те, що якби СРСР не ввів війська о 24.00
20�21 серпня, то о 2 годині в Чехословаччину вступили б
війська ФРН.

Життя пішло далі Колишні воїни�інтернаціоналісти не
афішували свою участь. Працювали, одружувались, ростили
дітей, розвивали економіку і дуже пишалися тим, що у
потрібний час виконали свій обов’язок перед Батьківщиною.

Таким залишився в пам’яті Олег Мальцев. Він – один з
дев’яти учасників інтернаціонального походу. Щороку 21
серпня Олег збирав нас на зустріч, і ми згадували молоді
роки. Більше ми вже ніколи не обіймемо тебе, Олег, не
привітаємо з нашим бойовим днем, не побажаємо тобі
міцного здоров’я, активного довголіття.

Висловлюємо також наші щирі співчуття родині
померлого нашого товариша воїна�інтернаціоналіста
Федоренка Олександра.

Царство вам небесне, Олег і Олександр, і вічний спокій.

Воїни�інтернаціоналісти – учасники
чехословацьких подій 1968 року.

м.Городня.

Передрак щитовидної залози – попередження
про необхідність лікування

8 листопада – 2 роки світлої
пам’яті

МОГИЛЕВЦЯ  Дмитра Вікторовича
06.09.1968 р. – 08.11.2010 р.

Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить.
Родной ты наш, пока живем на свете
Тебя мы будем помнить и любить.

Сумуючі рідні.

Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця – головного спеціаліста з
питань використання та обліку землі.

Вимоги до учасників конкурсу:
освіта повна вища землевпорядна, стаж роботи за

фахом не менше 3�х років, досконале володіння
українською мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи:
заява, особова картка ФП�2ДС, 2 фотокартки 4х6 см,

копія паспорта, документи про освіту, декларація про
доходи за 2011 рік.

Термін прийому документів – протягом 30
календарних днів з дня оголошення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо основних
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці
звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10,
тел. 2�14�79.

Пам’яті товариша, воїна+інтернаціоналіста

МАЛЬЦЕВА Олега Івановича
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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 колличестве. Доставка. Резка.

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 098/5192870, 063/1276924, 095/5549243.

Охоронній фірмі “Редан/2000»
потрібні на постійну роботу охоронники та

старші змін. Заробітна плата сплачується
своєчасно. Тел.: 096/4635512, 095/8335578.

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

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

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.

3 листопада святкує свій ювілей наша добра, щира, любляча
мати і бабуся Надія Степанівна ЄВСІЄНКО з с. Пекурівка. Щиро
вітаємо її і бажаємо всього найкращого!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

З повагою і любов’ю: дочка, зять і онук.

1 листопада відсвяткував свій ювілей наш дорогий чоловік,
батько і дідусь Тарас Петрович КРАВЧЕНКО.

Кують зозулі на зелене жито,
Несуть на крилах пісню журавлі,
До сотні літ бажаємо прожити
І добрий слід лишити на землі.
Яскравих ранків промені рожеві
Хай біди і печалі розітнуть.
І квітку білої лілеї
Вам лебеді уранці принесуть.

З любов’ю:  дружина, сини, невістки та онука.

Колектив  Городнянського міжшкільного навчально/
виробничого комбінату глибоко сумує з приводу смерті водія

НАЙДО Анатолія Васильовича
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного.

Сеньківська сільська рада висловлює глибоке співчуття
депутату сільської ради, бухгалтеру Найдо Л.А. з приводу
передчасної смерті чоловіка

НАЙДО Анатолія Васильовича.

Сім’я Голован глибоко сумує з приводу передчасної смерті
зятя та дяді

НАЙДО Анатолія Васильовича
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Працівники Мощенського сільського споживтовариства
глибоко сумують з приводу смерті колишнього голови правління

ХОМАЗЮКА Володимира Івановича
і висловлюють співчуття рідним покійного.

Сім’я Демченка С.М. глибоко сумує з приводу смерті
СЕМЕНТОВСЬКОГО Івана Івановича
і висловлює співчуття сім’ї  та близьким покійного.

Дирекція та профком територіального центру сердечно
вітають усіх тих, хто опікується самотніми, інвалідами та

людьми похилого віку, з Днем працівника соціальної сфери.
Бажаємо вам творчого натхнення, здійснення всіх ваших задумів і

мрій. Хай не вичерпується ваша віра у щедрість людської душі. Хай вас
завжди супроводжує милосердя та доброта, бажання та спроможність
бути корисними людям.

Н.К. СЕМЕНОВА                    Директор             територіального центру
Н.М. ГАТАУЛІНА               Голова профкому.

Шановні колеги!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята –

Дня працівника соціальної сфери.
 Ваші заслуги перед суспільством і державою неможливо

переоцінити.
Ви допомагаєте працевлаштовуватись, забезпечуєте реалізацію

пільг та надання адресної допомоги, житлових субсидій найвразливішим
категоріям наших громадян.

Невід’ємні ваші якості – самовіддане служіння обраній справі,
доброта і милосердя, чуйність і щедрість душі – винагороджуються
вдячністю і повагою громадян, яким ви несете розраду і тепло,
допомагаєте долати життєві труднощі, додаєте віри, впевненості у
завтрашньому дні.

Прийміть же щиру вдячність за вашу самовідданість, вірність
обов’язку і покликанню. Немає сумніву у тому, що властивий вам високий
моральний та професійний потенціал і надалі слугуватиме інтересам
української громади.

Хай же зігріває вас людська вдячність, хай повертається сторицею
віддане людям душевне тепло, хай щастя і благополуччя панують у ваших
родинах, а незмінними супутниками вашої долі будуть здоров’я, радість
і невичерпна життєва енергія.

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

населення.

Адміністрація та профспілковий комітет
Городнянського психоневрологічного
інтернату вітають своїх працівників з

професійним святом.
У цей святковий день сердечно бажаємо вам

міцного здоров’я, радісних подій у житті, надійних
друзів, злагоди в родині та добробуту. Нехай ваша
небайдужість, людяність, чуйність, терплячість та
все зроблене добро повернеться вам сторицею.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

> детское питание в ассортименте;
> аксессуары для кормления;
> подгузники детские Pampers,Huggies;
> коляски, кроватки, ходунки, велосипеды;
> одежда для детей (ползунки, распашонки,

костюмчики, куртки, комбинезоны зимние, шапки;
> игрушки и многое другое.

Мы ждем вас по адресу: г.Городня,
ул. Ленина,4 (здание налоговой инспекции).

магазин товаров для детей

Ритуальна служба м. Городня
ФОП Мокрій

Надає ритуальні послуги від 750 грн.
Виготовляє: гранітні пам’ятники від

1500 грн.
Бетонні і гранітні квітники, огорожі,

декоративні паркани, тротуарну плитку.
Доставка, установка, гарантія.
Відстрочка платежу по договору.
Діють знижки до 10% на всі ритуальні вироби.
Адреси: м.Городня, вул. 1 Травня,50, вул.

Волковича, 39. Тел.: (04645)2/60/41, 2/18/55, 097/
1490663, 067/9573016, 093/1023321.

Запрошуємо на роботу верстатників,
рамників. Тел. (04645)2/60/06, 096/8989960.

13 ноября с 14/00 в  районом Доме культуры
Всеукраинский выездной лечебно/

диагностический медицинский центр
«Савитар»  предлагает:

Комплексную диагностику всего организма, позволяющую:
выявить заболевания на ранних стадиях развития; определить причину
заболевания,  склонность к хроническим, наследственным и
онкологическим заболеваниям.

Комплексная диагностика организма включает в себя осмотр:
сердечно2сосудистой системы, сосудов головного мозга; нервной
системы; верхних дыхательных путей: бронхов, легких, и ЛОР2органов;
желудка и двенадцатиперстной кишки; толстого и тонкого кишечника;
печени и желчного пузыря; почек и мочевого пузыря; гинекологические
заболевания, молочные железы, репродуктивные мужские органы;
урологические, венерические заболевания; эндокринных желез:
щитовидной, поджелудочной, надпочечников, гипофиза; кожных,
потовых, сальных желез; крови, лимфы, тест организма на предмет
аллергии.

Тестирование: на наличие новообразований (фибромы, кисты,
полипы, аденомы и т.д.); на наличие бактериальной и вирусной инфекции
(стафилококк, стрептококк, хламидии,  глисты, лямблии и др.),   результат
выдается сразу.

По окончании обследования выдается выписка с диагнозом по
каждому органу. Назначается курс лечения препаратами, которые
можно  приобрести сразу в Медцентре.

Обследование организма125 грн. Повторное обследование 45 грн.
Запись на обследование по телефону:  066/761/92/99.


