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Опади

До уваги жителів Городнянщини!
23 листопада 2012 року о 12.00 год. у районному

будинку культури відбудеться творчий звіт колективів
художньої самодіяльності району та виставка робіт
народних умільців.

Запрошуємо всіх бажаючих. Вхід вільний.

Шановні жителі Городнянщини!
Вітаємо вас із перемогою демократичних сил на території району та

Чернігівщини на виборах 28 жовтня 2012 року.
Сердечно дякуємо за щире волевиявлення, підтримку та розуміння

того, що за жодні гроші не можна купити демократію та волю народу. Ніякі
тиск та залякування не зламають славетного духу українців.

Усі разом ми сильні і докажемо, що варті на достойне життя в цій
державі.

Об’єднана опозиція ВО «Батьківщина».

Перепис населення відбудеться 2013 року
Уряд ухвалив рішення перенести термін проведення

Всеукраїнського перепису населення з 2012(го на 2013
рік. Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні
Кабінету Міністрів України.

Любий наш читачу!
Триває передплата на друковані видання. Вже не одне

десятиліття «Новини Городнянщини» залишаються
першими по кількості шанувальників у районі. Вважаємо
цю перемогу справедливою і заслуженою.

Передплатна ціна «Новин Городнянщини» на 2013
рік становить:

на 1 місяць – 7 гривень плюс поштові послуги;
на 3 місяці – 21 гривну плюс поштові послуги;
на 6 місяців – 42 гривні плюс поштові послуги;
на 12 місяців – 84 гривні плюс поштові послуги.
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.

Участь у розіграшу візьмуть  ті наші читачі, хто
оформив передплату на газету на півроку або на рік.
Квитанції надсилати на адресу редакції не треба. Спіши
передплатити нашу газету і одночасно виграти приз! Ми
раді залишатись твоїм вірним другом і щотижня спішити
у твій дім, щоб розповісти багато цікавого і корисного.

«Новиногороднянці».

8 листопада голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький разом із головою райради Г.Г.Примаком
вітали одразу 28 матерів(героїнь. Чотирма Указами
Президента України до цього високого звання представлено
38 жінок нашого району. Не всі з них змогли прибути для
нагородження. Замість кількох матерів прибули їх діти,
невістки, зяті та онуки, яким голови району доручили
передати нагороди.

– Ми вітаємо вас із присвоєнням заслуженого звання,
відзначенням подвигу материнства і сподіваємося, що ваш
життєвий шлях стане прикладом для дітей та онуків. Саме
ви можете стати натхненниками зміни демографічного стану
району, області і країни. А це, у свою чергу, дасть змогу
зберегти школи і садки на селі, та й самі села, ( сказав
Ю.В.Висоцький.

Матерів нагородили почесними знаками «Мати(
героїня», вручили їм посвідчення та цінні подарунки від

райдержадміністрації та районної ради. Кожна з цих жінок
виростила п’ятеро й більше дітей. Найбільше дітей у Євдокії
Єгорівни Леоненко з с.Ільмівки – у неї їх вісім. Щоразу
почесного звання удостоюються й городнянки, цього разу
їх було шестеро.

Єдине, що дещо пригнічує свято – це непроста процедура
отримання заслуженого звання. Кожній претендентці треба
зібрати чимало документів і довідок, а також набратися
терпіння, адже чекати доводиться рік(півтора. Та терпіння
цим жінкам не позичати, бо виховати п’ятеро та більше дітей
без нього неможливо.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: мати�героїня Н.І.БАЗЕНЮК з с.Кузнич,

заступник голови райдержадміністрації П.А.БУЙНИЙ,
голова райдержадміністрації Ю.В.ВИСОЦЬКИЙ та
голова райради Г.Г.ПРИМАК, в урочистий момент
вручення нагороди.

4 листопада у Києві відбулась урочиста церемонія
нагородження переможців української частини
міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки  – 2012»,
організованої ГО «Вікімедіа Україна» — українським
відділенням «Фонду Вікімедіа». Завдяки активності
українських учасників конкурсу, які завантажили 33 тисячі
269 фотографій 7 тисяч 525 обєктів культурної спадщини,
наша держава вийшла на третє місце за кількістю поданих
світлин, поступившись тільки Польщі та Іспанії.

У десятку кращих фотографій України, визначених
вітчизняним журі, потрапило одразу два знімки з
Чернігівської області: Качанівського палацу та Троїцького
монастиря у Чернігові.

* * *
Як повідомило Міністерство аграрної політики і

продовольства України, аграрний фонд почав форвардні
закупівлі урожаю 2013 року, плануючи придбати 1,3 млн.
тонн зернових. Механізм форвардних закупівель дозволить
сільгоспвиробникам залучити необхідні оборотні кошти для
проведення посівної кампанії, а державі – контролювати
ринок стратегічних продуктів харчування. Також аграрії
можуть залучити кошти у рамках програми державних
заставних закупівель під заставу зерна.

* * *
Із закінченням 2012 року припиняє дію порядок

спрощеного введення в експлуатацію житла та
господарських будівель, які були збудовані без дозволу до
2009 року включно. Чи буде подовжено дію порядку у
наступному 2013 році — невідомо. Для того, щоб здати
«нелегальний» будинок в експлуатацію, необхідно мати акт
на землю присадибної ділянки і звернутись до інспектора
державного архітектурно(будівельного контролю, який
приймає відвідувачів в райдержадміністрації через середу.

* * *
Урочистості з приводу святкування Дня працівників

сільського господарства  відбудуться у районному будинку
культури 16 листопада об 11.00 годині.  На святі будуть
відзначені та нагороджені цінними подарунками  передовики
сільгоспідприємств та фермерських господарств району,
харчової та переробної промисловості, ветерани  праці.
Відбудеться концерт, у якому візьмуть  участь вихованці
Городнянської школи мистецтв та кращі солісти районного
будинку культури, а також танцювальні колективи «Олена»
та «Веселка».

* * *
У районному конкурсі на  кращу прибібліотечну  територію

під назвою «Квітуча бібліотечна галявина»  особливо
відзначена завідуюча Тупичівською бібліотекою
О.В.Акуленко, яка упорядковувала свою територію разом з
підлітковим клубом «Сучасник» та  центром зайнятості.
Кращими також визнані  облаштування  біля  Сеньківської
(бібліотекар І.М. Сіра), Поліської ( Н.І.Михеєнко), Солонівської
(бібліотекар Н.М.Гречуха) та Хрипівської  (завідуюча
бібліотекою Н.М.Ткаченко) бібліотек. Переможці
нагороджені  насіннєвими квітковими наборами.

У СВІТІ Обама – знову Президент
Американці на виборах, які відбулися 6 листопада 2012

року, обрали собі Президента. Президент США і демократ
Барак Обама  домігся переобрання.

Хоча підрахунок голосів ще триває, за оцінками
місцевих політологів, Обама вже заручився підтримкою
щонайменше 275 членів колегії вибірників. Для перемоги
на виборах достатньо 270 таких голосів. Відповідно,
підбиття підсумків в інших спірних штатах тепер, по суті,
вже втратило практичне значення.
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Насамперед хочу привітати всіх наших громадян з
успішним проведенням вільних,  чесних, прозорих і
конкурентних виборів парламенту, результати яких
відображають реальне волевиявлення народу України. Я
думаю, що по"іншому просто і не могло бути. Український
народ ще раз підтвердив свою державну мудрість та
політичну зрілість , проголосувавши не за солодкуваті гасла
базік і популістів всіх мастей, а за впевнений курс,
стратегічну програму Президента України Віктора
Януковича,  розумної альтернативи якої просто не існує.

Це наш єдиний шанс. І народ його побачив і підтримав.
Хочеться вірити, що і український політикум буде на
належній висоті, відповідно своєму народові, і проявить своє
державне мислення, свою  далекозорість.

Багато говорилося про те, що ця виборча компанія стане
іспитом на прихильність України принципам демократії. І
вже сьогодні очевидно, що влада і суспільство успішно
витримали це непросте випробування. І само голосування, і
підрахунок голосів пройшли без системних порушень,
відкрито і чесно. Кращим підтвердженням цьому стала
кількість мандатів, отриманих опонентами влади.

Минулі вибори стали першими за всю історію України,
змаганням передвиборних програм, а не війною на
знищення, що розколює країну. Цьому сприяв і прийнятий
конституційною більшістю всіх фракцій парламенту Закон
України «Про вибори народних депутатів України».

І вперше в новітній історії України партія, що перебуває
при владі, в чесній і конкурентній боротьбі отримала
переконливу перемогу. Партія регіонів отримала майже у
два рази більше мандатів у Верховну Раду України, ніж та,
що зрадила вождя помаранчивої революції Віктора Ющенка
– так звана «усічена опозиція» на чолі з її лідерами. Більш
того,  це досягнуто в складних умовах, коли нашу країну
торкнулася світова фінансова криза.

Тому для нас удвічі дорожчий кожен відданий за Партію
Регіонів голос. Адже голосувати за популізм опозиції
нескладно. А підтримати стратегічні кроки влади – це прояв
зваженої, дорослої громадянської  позиції. Наша з вами
загальна перемога, шановані виборці, гарантує
продовження розпочатого Президентом України Віктором
Януковичем курсу на розвиток країни і підвищення рівня
життя кожної людини.

Хочу подякувати   кожному із понад 600 тисяч членів
дільничних і 4 тисяч членів окружних виборчих комісій, які
чесно виконали свою роботу. Вітаємо ми і принципову
позицію більшості  майже з  4 тисяч міжнародних
спостерігачів, більш ніж 360 тисяч  спостерігачів від партій,
кандидатів у народні депутати України і громадських
організацій.

Багато в чому завдяки їх оцінкам демократичність
обрання нової Верховної Ради визнана світовою спільнотою.
Така авторитетна організація, як ОБСЄ, вказавши на
недоліки, які ми виправлятимемо в подальшому на

законодавчому рівні, в цілому визнала вибори як такі, що
відповідають міжнародним стандартам. Із заявою
аналогічного змісту виступив Президент Польщі Броніслав
Комаровський. Я впевнений, що завдяки успішному
проведенню виборчої компанії  ми наблизилися до
підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Вибори " 2012  стали сходинкою, стартовим
майданчиком, з яким Україна стартуватиме до нових висот
у своєму соціально"економічному розвитку. Але виборна
сторінка нашої історії вже перегорнута. І  сьогодні, як
переможець парламентських виборів, Партія Регіонів
закликає всі політичні сили, які увійшли до парламенту,
об’єднати зусилля довкола головного пріоритету –  розвитку
і  процвітання України.

Ми зацікавлені в широкій консолідації всіх політичних
сил в ім’я майбутнього нашої держави. Так вже історично
склалося, що на території нашої країни проживають
представники різних національностей, які говорять на різних
мовах, носії різних національних культур, що сповідують різні
релігії. Це ще раз підкреслює, що Україна багатолика. Але
вона одна. Одна для всіх нас. І нам разом в ній жити. Тому і
підняти її ми зможемо,  лише об’єднавшись. Лише
консолідувавши зусилля. Лише всі разом. Ставлячи
основним завданням вищі інтереси держави і народу.

Нам би хотілося бачити в новому парламенті, який
відповідає всім європейським стандартам, справжню,
патріотичну опозицію, яка ніколи ні в якому разі не
працюватиме на руйнування держави і її дискредитацію. У
першу чергу ми зобов’язані відповісти на головне питання:
як в умовах  нестабільності світової економіки забезпечити
динамічний розвиток України і захистити людей від
зовнішньої хвилі кризи? Адже не секрет, що перспективи
єврозони і Європейського Союзу на найближчі роки – це
економічне зростання, яке близьке до нуля. У багатьох
європейських країнах, де рівень життя ще доки вище, ніж в
Україні, різко знижуються соціальні стандарти і соціальна
захищеність більшості  людей.

На цьому фоні українська влада діє, дивує експертів і
соромить скептиків. Ми створили майданчик, на якому
будуємо майбутнє держави. Це економічна, фінансова і
політична стабільність, що дозволяє в складних умовах
глобальної  світової економічної кризи підвищувати пенсії,
зарплати і соціальні посібники. Середня зарплата за два
роки зросла на 60%. Більш, ніж на третину, підвищилася
середня пенсія. І такі тенденції будуть збережені на майбутнє
.Підвищення соціальних стандартів у житті людей – це наша
стратегічна лінія, від якої ми не відступимо ніколи.

Парламентське скликання, що завершує роботу, поклало
початок фундаментальним реформам: пенсійній, податковій,
регуляторній, адміністративній, судово"правовій, земельній.
Виконуючи президентську програму модернізації, ми якісно
змінюємо обличчя країни.  Результати цих кроків будуть
відчутні не одразу. Але вже сьогодні ми отримуємо позитивні
оцінки. Україна піднялася на 15 пунктів у рейтингу умов
ведення бізнесу. За даними Всесвітнього банку і
Міжнародної фінансової корпорації наша країна увійшла до

ПОЛІТИКА Перемога Партії Регіонів – Перемога України
першої трійки держав, що найбільш спростили ведення
бізнесу.

У рейтингу конкурентоспроможності економік
Всесвітнього економічного форуму наше місце підвищилося
на 9 позицій. І це в той час, коли владу не критикує лише
ледачий. Але всупереч цьому ми все одно динамічно
рухаємося вперед – і це головне !

Зміцнюються позиції України і на міжнародній арені.
Ми сьогодні відмовилися від згубного для України
помаранчевого зовнішньополітичного курсу, що ділив весь
світ на своїх і ворогів, і позначав, як головного потенційного
суперника і противника, дружню нам Росію і братський
російський народ. Навпаки, владою реалізовується
зовнішньополітична доктрина, спрямована на вибудовування
нормальних, цивілізованих, партнерських стосунків з усіма
країнами Заходу і Сходу з врахуванням наших національних
інтересів. Відновлення добрих, дружніх, добросусідських
стосунків з нашим головним стратегічним партнером –
Росією дозволить нам разом знайти  збалансоване рішення,
що відповідає інтересам  України і Росії і з газової тематики,
як в частині зміни формули ціни на газ, так і в частині
підвищення ефективності використання нашої
газотранспортної системи.

На порядку денному – напрацювання законодавчої
основи для виведення економіки з «тіні», залучення
інвестицій, забезпечення енергетичної незалежності країни.
Пошуку відповідей на ці питання сприяє те, що парламент
останніми роками налагодив конструктивну роботу і
повернув собі статус одного з центрів стабільності в державі.
Ми не маємо права розміняти це досягнення на політичні
протистояння.

І я упевнений, що ми успішно поставимо фінальну крапку
в роботі шостого скликання Українського парламенту –
приймемо реальний, збалансований Державний бюджет
на 2013 рік. Бюджет розвитку з вмонтованими в нього
соціальними компенсаторами для широких верств
населення. Внесемо зміни в Регламент Верховної Ради. Тим
самим ми закладемо основи для нормальної
життєдіяльності країни і якісної роботи наступного скликання
парламенту.

Партія Регіонів зробить все можливе (і закликає до цього
всі конструктивні сили парламенту) для того, щоб ми в
найкоротші терміни у новій Верховній Раді України
сформували органи управління і приступили до ефективної
законодавчої роботи.

Народ з нетерпінням чекає від нової Верховної Ради
конструктивної, творчої законотворчої роботи на благо
України і українського народу. Партія Регіонів, як переможець
парламентських виборів, зробить все можливе та від неї
залежне для того , щоб виправдати надії та сподівання
десятків мільйонів людей на краще життя.

Наша перемога – це Перемога всієї України.

Народний депутат України,
Радник Президента України

Михайло ЧЕЧЕТОВ.

7 листопада у рамках польового етапу робіт з
демаркації українсько-російського державного
контролю на Чернігівсько-Брянській ділянці було
встановлено перший прикордонний знак біля
монументу Дружби. Таким чином реалізовуються
домовленості, досягнуті між Президентом України
В.Ф.Януковичем та Президентом Російської
Федерації В.В.Путіним за підсумками п’ятого
засідання Українсько-Російської міждержавної
комісії, що відбулася 12 липня 2012 року у Ялті.

Як повідомив журналістам до початку церемонії помічник
начальника Чернігівського прикордонного загону, начальник
прес"служби О.В.Дудко, загальна протяжність російсько"
українського кордону – 2293 кілометри, з них 183 – по
Чернігівській області. Вздовж всього кілометражу у зоні
прямого бачення будуть встановлені подібні прикордонні
знаки. До завершення польового етапу демаркації
планується їх встановити 22.

Сам прикордонний знак являє собою два основних
прикордонні стовпи і один центровий.  Український
прикордонний стовп бетонний, важить близько 200

кілограмів і пофарбований у жовто"блакитну смужку.
Російський стовп виготовлено з базальто"пластикового
сплаву, важить він близько 14 кілограмів, пофарбований у
червоно"зелені кольори і має відлитий герб.

Відкриття прикордонного знака відбувалось за участю
першого заступника міністра закордонних справ України
Р.М.Демченка, статс"секретаря – заступника міністра
закордонних справ Російської Федерації Г.Б.Карасіна,
голови Державної прикордонної служби України
М.М.Литвина та директора прикордонної служби Російської
Федерації В.Є.Пронічева, керівника делегації спільної
українсько"російської демаркаційної комісії О.Й.Вавілова,
керівника української демаркаційної комісії Л.В.Осаволюка,
губернатора Чернігівської області  В.М.Хоменка,
губернатора Брянської області М.В.Деніна, інших
посадовців.

— Сьогодні встановлено перший прикордонний знак,
який засвідчує початок демаркації кордону між Російською
Федерацією і Україною, — сказав Г.Б.Карасін.—У нас
попереду ще велика робота. Сьогоднішній політичний діалог
між нашими країнами розвивається успішно і активно. Ми –
за те, щоб  наш кордон став кордоном дружби і співпраці,
щоб він нас з’єднував, а не розрізняв.

З короткими промовами також виступили Р.М.Демченко,
В.Є.Пронічев та М.М.Литвин. Вони говорили про те, що демаркація
– це перш за все свідоцтво високого рівня довіри у
взаємовідносинах. Вона є необхідною для того, щоб завершити
процес правового становлення держав, щоб сприяти роботі
прикордонників, спрощувати життя жителям прикордонної полоси.
І ні у якому разі вона не покликана стояти на заваді плідному і
позитивному розвитку російсько"українських взаємин.

Після цього Г.Б. Карасін і Р.М.Демченко урочисто перерізали
зелену стрічку, що символізувало відкриття  першого встановленого
прикордонного знака.

Існує багато думок серед пересічних громадян щодо
необхідності демаркації кордону. Навіщо вона треба? Для чого
відмежовуватись від братнього народу? Українські журналісти
хотіли поспілкуватись з цього приводу з представниками і
російського уряду, але через брак часу цього не вдалось зробити.
Необхідність демаркації мовою офіційних документів
обґрунтовується так: «Здійснювані демаркаційні роботи
реалізують принципи, визначені базовим Договором про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією від 30 травня 1997 року, стосовно визнання
суверенітету, державних кордонів та територіальної цілісності двох
держав, відсутності територіальних претензій один до одного».

С.ТОМАШ.

НА МІЖНАРОДНОМУ
РІВНІ
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10 листопада –
Всесвітній день науки

та всесвітній день молоді
1500 року – португальський

мореплавець Діого Діаш відкрив острів
Мадагаскар.

1764 року – Катерина ІІ скасувала
гетьманство в Україні.

1884 року – у Німеччині випро�
бувано перший мотоцикл Даймлера і
Майбаха.

1918 року – Німеччина капіту�
лювала у першій світовій війні.

1928 року – у Києві відкрито
будинок�музей Тараса Шевченка.

1933 року – російський письме�
нник і поет Іван Бунін став лауреатом
Нобелівської премії.

1970 року – запущено космічну
станцію «Луна�17», яка через тиждень
після старту здійснила посадку на
Місяць і доставила перший радянсь�
кий самохідний пристрій «Луноход�1».

1982 року – створено культовий
рок�гурт «Наутилус Помпіліус».

2003 року – перше весілля у
космосі – російський космонавт ук�
раїнського походження Юрій Мален�
ченко одружився з Катериною Дми�
трієвою — американкою російського
походження. Шлюб зареєстровано
через центр управління польотом у
Хьюстоні органами юстиції штату
Техас. Через рік молодята обвінчалися
у церкві.

У цей день народились:
1483 року – Мартін Лютер,

німецький протестантський рефор�
матор.

1759 року – Йоганн�Фрідріх
Шиллер, німецький поет і драматург.

1872 року – Терентій Пархоменко,
кобзар.

1888 року – Андрій Туполєв,
радянський авіаконструктор.

1903 року – Терентій Масенко,
український поет�лірик.

1919 року – Михайло Калашников,
радянський конструктор�зброяр.

1928 року – Еніо Моріконе,
італійський композитор, аранжуваль�
ник, диригент.

1940 року – Веніамін Смєхов,
радянський і російський актор театру
і кіно.

1951 року – Віктор Сухоруков,
актор, народний артист Росії.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернетвидань.

ДАІ ІНФОРМУЄ

«Перевізник
– зима 2012»

Стан безпеки пасажирських перевезень
в осінньо�зимовий період потребує
додаткової уваги. Ситуацію ускладнює
суттєве зменшення світового дня та
погіршення погодних умов: часті тумани,
дощі та різкі перепади температури.

Протягом жовтня  в Україні за участю
автобусів сталося декілька автопригод,
внаслідок яких потерпіла велика кількість
людей.

З метою підвищення безпеки паса�
жирських перевезень ДАІ України спільно з
представниками Укртрансінспекції з 22
жовтня по 12 листопада проводить комплекс
профілактичних заходів на пасажирському
автомобільному транспорті «Перевізник
зима – 2012». Перевіряються підприємства
і  суб’єкти господарювання на предмет
виконання ними вимог законодавства про
автомобільний транспорт. Особлива увага
приділяється питанням підготовки авто�
транспорту до використання в осінньо�
зимовий період, заміни шин на зимові,
справності приладів обігріву скла та салону,
організації передрейсового контролю
технічного стану автобусів та проведення
щозмінного медичного огляду водіїв.

Також здійснюється посилений контроль
за дотриманням Правил дорожнього руху
водіями автобусів, у першу чергу — за
дотриманням швидкісних режимів, переве�
зення не більш, ніж встановленої кількості
пасажирів, дотриманням вимог дорожніх
знаків та розмітки, правил зупинки і стоянки
тощо.

Пресслужба Департаменту ДАІ МВС
України.

ОФІЦІЙНО

Щоб покращити якість та оперативність
обслуговування громадян, Пенсійний фонд
України згідно «Порядку надання органами
Пенсійного фонду України послуг в
електронному вигляді» розробив веб�портал
електронних послуг, який вже почав
працювати з 1 жовтня 2012 року. За його
допомогою відтепер пенсіонери,
застраховані особи та страхувальники
можуть отримувати доступ до інформації в
пенсійній сфері.

Яку ж саме інформацію можна отримати
на веб�порталі?

Громадяни та застраховані особи
можуть дізнатись про:

— порядок реєстрації громадян у базі
даних веб�порталу;

— права, обов’язки та відповідальність
одержувачів пенсійних та інших виплат, що
здійснюються Пенсійним фондом України;

— порядок одержання та використання
пенсійного посвідчення;

— умови, порядок призначення,
перерахунку та виплати пенсій;

— зразки заяв, скарг, запитів на
інформацію, інших документів, включаючи

можливість роздрукування або заповнення
таких документів в електронному вигляді.

Страхувальники, у тому числі фізичні
особи�підприємці та особи, які
забезпечують себе роботою самостійно,
можуть також отримати інформацію про:

— порядок реєстрації у базі даних веб�
порталу;

— взяття на облік страхувальників у
територіальних органах Пенсійного фонду
України, їхні права і обов’язки;

— умови нарахування та сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування та інших обов’язкових
платежів;

— умови та порядок складання і подання
звітності тощо.

За умови підтвердження достовірності
даних про особу, яка отримує доступ, після її
реєстрації у базі даних веб�порталу можна
також отримати доступ до інформації про
стан відомостей про застраховану особу,
пенсійних виплат, обробки звіту, поданого в
електронному вигляді, стан
взаєморозрахунків за зобов’язаннями
платника.

Крім того, користувачі можуть
дізнаватися  про стан розгляду заяв, скарг,
запитів, поданих в електронному вигляді,
попередньо записуватися на прийом у
територіальних органах Пенсійного фонду
України, а також подавати запити для
підготовки у паперовому вигляді довідок,
інших документів, які заявник одержує під
час особистого звернення до
територіального органу Фонду.

Особливо нова послуга актуальна для
тих, хто має обмежені фізичні можливості
або обмежений у часі. Вона економить
зусилля, час та кошти.

Надання електронних послуг
здійснюється органами Пенсійного фонду
України безкоштовно. Адреса веб�порталу:
portal.pfu.gov.ua. Для того, щоб користувач
міг вільно користуватись веб�порталом,
достатньо звернутись у місцеве відділення
Пенсійного фонду, написати відповідну заяву
і отримати пароль�доступ до сайту.

А.МИХАЛЬЧЕНКО.
Начальник відділу персоніфікованого

обліку,   інформаційних систем та послуг.

Вся необхідна інформація – на веб�порталі

Поступово зникають барви осені, а ще
зовсім недавно яскрава квіткова краса
пломеніла і радувала око на перехресті
вулиць Жижкуна та Радянської. Клумби були
створені руками дорогих наших жінок. Це
Катерина Кирилівна Вендт, Валентина

Квіти для рідного міста
Школа…Друзі… Вчителі… Шкільне кохання… В одних все це залишилося в

минулому, для інших, як, наприклад, для нас, це частина нинішнього життя.
Здавалося, ще зовсім недавно  ми вперше переступили поріг середньої  школи

№2. І ось ми вже не діти, а дорослі люди, перед якими стоїть важливий вибір свого
майбутнього. Незабаром для нас пролунає срібна мелодія останнього дзвоника і
шкільне життя залишиться позаду.

За свої найкращі роки я вдячна школі, адже саме тут пройшла  велика частина
нашого життя. Тут навчили нас думати, висловлювати  свої почуття, дружити,
прощати, бути милосердними, а це так важливо в наш час. А головне — ми навчилися
бути людьми.

Моє серце переповнюється гордістю, що я навчаюся саме в другій міській школі,
сповненій любов’ю, теплом, затишком. Вона, наче той пишний сад, вся прикрашена
квітами, картинами, творчими малюнками юних дарувань. Не знайдеться, мабуть,
жодного куточка, який  не причаровував би нас. Тут панує культ знань й працюють
справжні майстри своєї справи.

 Не менш  пишаюся своїм містечком, в якому народилася, виросла, де пройшли
мої дитячі роки. Тут живуть чуйні люди, яким  небайдужа краса чистих, зелених
вулиць. Якщо ви вперше побуваєте у нашому місті, то запевняю: різнобарв’я квітів,
клумб, дерев не залишиться для вас непоміченим. Все навколо буяє, милує око.

І ми, випускники, хочемо залишити добру згадку про себе: більше півсотні квітів
канн, дбайливо вирощених нашими руками, даруємо рідному місту. Щоб як би не
склалися наші долі, куди б не розвели життєві шляхи, ми завжди  поверталися до
отчого порогу, і квіти зустрічали нас своїми чарівними пелюстками.

Дарина ЧАЙКА.
Учениця  11А класу  міської школи №2.

Громадські роботи чи штраф?

 Міс «Золота
осінь»

Красу чарівної осені прославляли в
Городнянській  школі І ступеню кон�
курсно�розважальною програмою «Міс
золота осінь». Справжніми принцесами
перед глядачами постали дівчата в
образах золотокосої пори. Веселі,
артистичні, неймовірно юні й талановиті
красуні показували свої вміння.

Конкурс розпочався презентацією
учасниць, а потім маленькі леді
демонстрували зачіски, творчі здіб�
ності, вміння висловлювати свою думку.
Завершальним моментом було
представлення осіннього вбрання.

Нелегка робота – обрати най�
чарівнішу, але конкурс має свої правила.
І тому п’ятеро учасниць отримали гра�
моти за участь у конкурсно�розва�
жальній програмі. Четверо з них були
визначені у номінаціях «Найоригі�
нальніша зачіска», «Найоригінальніше
вбрання», «Міс глядацьких симпатій»,
«Найкраща презентація». А учениця 1�
го класу Аня Сліпкань (класний керівник
Л.І.Гончар) здобула титул «Міс золота
осінь». Переможниця отримала в
нагороду сертифікат, як  і інші номі�
новані учасниці. За них дівчатка
зможуть обрати собі подарунки у
магазині «Скриня», директор якого О.Ю.
Яцкова  стала спонсором розважальної
програми.

Т.ЦИМБАЛІСТ.
Педагогорганізатор  Городнянської

школи I ступеня.

Адміністративне стягнення у вигляді
громадських робіт є альтернативою штрафу
та на даний час надзвичайно актуальним
питанням. Найчастіше воно призначається
судами особам за водіння транспортних
засобів у стані алкогольного сп’яніння, за
появу в такому ж стані  у громадських місцях,
за насильство в сім’ї або за порушення
правил дорожнього руху, яке призвело до
пошкодження транспортних засобів,
вантажів, шляхів. Виконанням постанов щодо
такого виду стягнення у нашому районі
займається Городнянський міжрайонний
відділ кримінально�виконавчої інспекції.

Сільськими мешканцями громадські роботи
виконуються на території сільських рад, а в
м.Городні – у ДП «Комунальник», Город�
нянському ВУЖКГ, Городнянському ясла�
садках №1 і №4 та Городнянській ЖЕД.
Більшість порушників свідомо ставляться до
виконання даного виду стягнення, накла�
деного на них судом.

 Але серед загальної кількості під�
облікових є й такі, які ухиляються від
громадських робіт, не бажають працювати.
У такому разі порушнику може бути  замінено
невідбуту частину стягнення адміністра�
тивним арештом з розрахунку 5 годин

громадських робіт – 1 доба арешту. Як не
дивно, бувають і такі випадки, коли порушник
сам просить про заміну свого стягнення на
адміністративний арешт. Так, пояснюють
вони, їм простіше та легше відбути
стягнення, аніж  на очах своїх знайомих та
інших людей відбувати громадські роботи.
У 2012 році 15 особам громадські роботи
замінено на адміністративний арешт. Проте
це поодинокі випадки.

Загалом за рахунок громадських робіт
надається територіальним громадам міста
та сіл значна допомога.

С.ГОЛУБ.
Інспектор Городнянського МВ КВІ

Іванівна Якимець, Галина Мусіївна Коваль,
Галина Олександрівна Брезкало, Ніна
Миколаївна Репко, Любов Іванівна Дудка,
Галина Порфирівна Півторайко, Лариса
Іванівна Ткачук, Валентина Петрівна Валах,
Лариса Володимирівна Козел та Валентина

Павлівна Кульчицька. Вони
самі придбали розсаду, пос�
тійно доглядали за квітами та
поливали їх у літню спеку.

Декого доводиться довго
вмовляти  навести лад та
догляди за територією,
розташованою під власними
вікнами. А тут  жінки  своєю
турботливістю та працьови�
тістю додали краси та барв у
наше життя,  зробили його
кращим. Від усієї душі хо�
четься подякувати  цим  жін�
кам за те, що вони зробили
для себе і для наших вулиць.

М.КРИВОЛАП.
м.Городня.
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Перший ювілей Городнянська
районна гімназія святкувала у
родинній атмосфері. П’ять років
– невеликий термін, тому
грандіозних святкувань не
планували, тим більше, що
приміщення капітально
ремонтується і вигляд із
середини, м’яко кажучи, не
презентабельний. Та це не
завадило організаторам свята
підійти до події нестандартно, тим
більше, що організаторами були
вихованці закладу. Напередодні
наказом директора гімназії
кращих її учнів було призначено
на посади директора і його
заступників, вчителів, психологів
та вихователів. І вони гідно
впоралися з поставленими
завданнями. Найбільш здібні у
певних дисциплінах учні
приготували для своїх
однокласників такі уроки, які б
вони хотіли бачити самі. На думку
вчителів, у більшості випадків це дітям вдалося. Така зміна
ролей ще зранку задала веселий тон усьому шкільному
товариству, тож коли дійшло до урочистостей, настрій був
вже піднесений.

Коридор до актового залу прикрасили святковими
стінгазетами – так кожен клас вітав гімназію з днем
народження. Тематика була довільною, тому одні класи
зробили з газет величезні вітальні листівки, другі хвалилися
досягненнями, треті взагалі створили літопис класу як
частину історії школи. Свято почалося з презентації герба
та гімну гімназії. Троє дівчат дзвінкими голосами під

РОДИННА  АТМОСФЕРА
РУКАМИ  ВИХОВАНЦІВ

акомпанемент баяну заспівали зворушливу пісню, яка
відтепер відкриватиме усі шкільні свята. Привітали присутніх
директор М.П.Федоренко та президент учнівської організації
«Гроно» Є.В.Напрєєнко. Ненав’язлива й лаконічна
презентація розповіла про основні віхи історії та досягнення
закладу, а їх вже чимало. Гімназія випустила 497 вихованців,
з них 12 срібних і 32 золоті медалісти, виховала 343
переможці і призери районних олімпіад, 23 дипломанти
обласних та 3 – республіканських олімпіад.

Немало подій відбувається і у шкільних стінах. Свята і
тематичні вечори, конкурси, ігри і розваги разом з гуртками,
факультативами і профільними заняттями серйозно готують
дітей до дорослого життя. Поточні події фіксуються у двох
періодичних виданнях: учнівській газеті «Гімназист» та
вчительській «Свічадо», вчителі кафедри історії до ювілею
гімназії підготували свій оригінальний сюрприз, створивши
справжній літопис за п’ять років. О.М.Полякова, яка
презентувала цей труд, сказала:

– Цей літопис вже сьогодні складається більше, ніж з
200 сторінок. Більшість з них – це досягнення, якими по
праву може пишатися будь;яка школа. Ми з радістю
продовжимо свій труд і сподіваємося на те, що нашу справу
підтримають і продовжать наступники.

У молодого закладу з такою силою традицій не може не
бути наступників. Щороку випускники гімназії стають
студентами. Та, покидаючи шкільні стіни, вони повертаються
з новими ідеями, допомагаючи творити не тільки шкільне
дозвілля, а й навчально;виховний процес.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: юні в.о.директора Є.НАПРЄЄНКО та в.о.

вчителя Т.БЕБКО на уроці української мови у 8&Б класі;
вперше звучить гімн школи.

Напередодні першого п’ятиріччя з дня заснування
Городнянської районної гімназії  почався капітальний ремонт
спільної будівлі гімназії та школи №1. За 35 років з дня
відкриття колишньої міської школи капітально до цієї справи
ніхто не підходив. Зрозуміло, що дерев’яні конструкції
тодішніх вікон і дверей вже місцями зносились, згнили, а
подекуди тримаються на чесному слові. Тому реконструкцію
гімназії почали саме з них.

Однак роботи – це лише частина справи, сьогодні будь;
яке діло починається з грошей. Про шляхи фінансування
клопотався начальник відділу освіти Ю.В.Денисенко. За
сприяння лідера фракції «Реформи заради майбутнього»
народного депутата України І.О.Рибакова для капітального
ремонту приміщення вже виділено 3,6 мільйона гривень
субвенцією з державного бюджету. У першій черзі
реконструкції планується замінити всі вікна, вітражі та вхідні
двері, а також навести двоскатний дах на переходах першого
поверху будівлі, на що планується витратити 8,2 мільйони
гривень.

– Це не просто капітальний ремонт. Це – реконструкція
всього приміщення під нові стандарти економного та
ефективного використання енергоносіїв. Працівники ТОВ
«Буденергоресурси» вже замінили вітражі і двері головного
входу, великі вікна спортивного залу і третину всіх вікон.
Вже навели каркас і закінчуємо покрівлю переходу, ;
прокоментував хід робіт виконроб Р.М.Жибер.

Будівельникам активно допомагають технічні працівники
і педагогічний колектив школи. На думку директора гімназії
М.П.Федоренка, вдалось сумістити ремонтні роботи і
організувати навчальний процес таким чином, щоб
мінімізувати втрати навчального і виробничого часу.

– Звісно, є певні труднощі, як наприклад – захаращене
внутрішнє подвір’я, потрібні будівельникам конструктивні
матеріали у коридорах школи тощо. Та співробітники школи

РЕЗОНАНС

Далеко не один
я так вважаю…

Прочитавши у «Новинах Городнянщини» від 13 жовтня
2012 року статтю «Кому вигідна демагогія?», автор якої навіть
не  назвав себе, вирішив одразу відгукнутися, адже такі
наклепи  на адресу Країни Рад не дозволяють мені
залишатися осторонь.

Спочатку автор;анонім пише, що нібито прилавки
магазинів були пусті у ті часи. Давайте розберемося. Добре
пам’ятаю, як з початку 60;х років минулого століття включно
до 1988 року у всіх магазинах продовольчих та харчових
товарів було стільки, що буквально полиці ломилися. І, між
іншим, якісний був товар: якщо це масло, то воно з молока,
а не з якоїсь гуми; якщо це сметана, то вона знов;таки з
молока, а не з крейди; якщо це ковбаса, то вона дійсно з
м’яса, а не з сої, трави, паперу тощо. Робітникам  надавалися
спецодяг і спецвзуття, головні убори. Які зручні костюми
шили, який гарний і теплий одяг був для жінок, якими
якісними  були військове та міліцейське обмундирування! У
нас  були  по;справжньому безкоштовні медицина та освіта.
Зараз це все стало практично недоступним.

Потім автор пише про репресії, тоталітарний режим
тощо. Так, дійсно, після громадянської війни постраждало
чимало безвинних. І це гірке визнання того часу. Але ж у
статті ні слова, ні півслова не сказано про те, як  молода
Радянська республіка  швидкими темпами розгортала
величезні будівництва. Тільки за 15 років — з 1926 по 1941
— Країна Рад зуміла піднятися до таких вершин, до яких
після аналогічної ситуації Сполучені Штати йшли аж 150 років.
Під керівництвом ЦК було багато побудовано: залізничні
дороги по всій країні, мости, судноплавні канали, міста,
Дніпрогес, а скільки лікарень, шкіл! Було  піднято і
розвивалось сільське господарство, діяло безліч заводів,
фабрик, підприємств. І кожна чесна людина відчувала себе
господарем своєї держави. У  Радянському Союзі у кожне
село по 2;3 рази на добу ходили автобуси, у кожному селі
працював медпункт, клуб, школа.  За свою зарплату можна
було достойно утримувати родину, а частину ще й покласти
на ощадну книжку. І не комуністи відібрали у людей  ці
заощадження, а купка осіб –  ті, хто розвалив СРСР.

І коли пишуть, що прийшло нове покоління – більш:
розумне, правдиве, чесне і активне, то чомусь не згадують
про те, що сталося за 21 рік «незалежності» (давайте
візьмемо хоча б наш Городнянський район) з заводами і
фабриками, куди поділась уся техніка, облаштування і
продукція.

Земля заростає бур’янами, у країні скрізь беззаконня та
безлад, лише генделиків  набудували на кожному кроці.
Велика кількість наркоманів, скрізь шахрайство, вбивства,
злочинства,  образи, бюрократизм, тяганина та зволікання
у справах… На роботу влаштуватися неможливо, жити людям
нема на що. Ось вам, і порівняння: як піднялась Країна Рад
при комуністах, і як «вільна» Україна  опускається все нижче.
Далеко не один я так вважаю, бо так воно і є.

В.ДАНИЛЕНКО.
м.Городня.

2 вересня цього року в реанімаційне відділення районної
лікарні машиною швидкої допомоги о 4;й годині ранку було
доставлено гр.Б., 1964 р.н., жителя с.Івашківка з діагнозом:
алкогольне отруєння. Його врятувати не вдалось.

*  * *
11 вересня  у Вихвостові  правоохоронці під час

санкціонованого  огляду будинку гр.Г. 1954 р.н.,  виявили
5,35 л спирту, який зберігався з метою збуту.

* * *
12 вересня нинішнього року   громадянин Т. украв у гр.А.

вісім алюмінієвих чавунів ємкістю по 10 літрів. Він хотів їх
здати на пункт прийму металобрухту, але  це йому не вдалося,
бо був помічений сусідами.

* * *
25 вересня  правоохоронці засвідчили факт виготовлення

та збуту фальсифікованих горілчаних виробів мешканцем
нашого району громадянином Ч. Він зберігав та збував
горілку з підсобного приміщення підпільного цеху по ціні 15
грн. за пляшку.

У ході огляду було вилучено  204 пляшки «Пшеничної»  з
наклеєними марками акцизного збору. Крім того, пустих
пляшок 200 шт., 253 марки акцизного збору, пристрій для
закупорювання пляшок, п’ять спиртометрів та інше
приладдя.

* * *
27 вересня  у громадянки А., 1967 р.н., мешканки міста

Городня, виявлено та вилучено 9 літрів спирту, який вона
зберігала з метою збуту. Зафіксовано три факти збуту
спирту. А 12 жовтня було виявлено та вилучено 8,5 літрів
спирту, який зберігався з метою збуту у жительки   Городні.
А., 1958 р.н.

* * *
29 жовтня  до чергової частини  райвідділу внутрішніх

справ по телефону надійшло повідомлення про те, що в
районній лікарні знаходиться громадянин П., 1960 р.н.,
житель вул. Радгоспної, з діагнозом «ножове поранення в
ділянці серця». У ході проведення перевірки  працівниками
міліції було встановлено, що удар ножем було нанесено
цивільною дружиною потерпілого — громадянкою Н., 1966
р.н., яка мешкала  разом з ним. Незважаючи на старання
лікарів, поранений помер.

Трагедія сталася після того, як співмешканці разом
розпили пляшку, а потім стали  виясняти: хто випив більше,
хто менше. Для обох  сварки та  бійки не були новиною. Сам
потерпілий кілька разів  перебував у місцях позбавлення
волі. У ході бійки він вдарив співмешканку по голові, а вона
у відповідь нанесла  удар ножем. Зараз жінка  перебуває в
ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про
її арешт. У залежності від того, як будуть кваліфіковані її дії,
підозрювана може отримати від 7 до 10 років позбавлення
волі.

і гімназії, а головне – діти, усі ставляться з розумінням до
ремонту, – додав Михайло Павлович.

Наступним етапом реконструкції буде наведення
двоскатного даху над усіма приміщеннями будівлі, заміна
котлів котельні на такі, які зможуть використовувати
альтернативні види палива, реконструкція системи
освітлення приміщень з використанням енергозберігаючих
технологій. Якщо вдасться здійснити таку генеральну
реконструкцію, шкільне приміщення зможе святкувати друге
своє народження.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: М.П.ФЕДОРЕНКО та Ю.В.ДЕНИСЕНКО

на фоні нових вікон спортивного залу.

ГІМНАЗІЯ  ЧЕПУРИТЬСЯБУДІВНИЦТВО

ЮВІЛЕЇ
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Ніна Петрівна Маляренко і Ніна Павлівна Кондратенко
живуть в Ільмівці. Їх будинки поруч, однобічно на вулиці, що
веде в напрямку пункту пропуску громадян через кордон з
Білоруссю.

Долі їх схожі. Обидві зостались вдовами. У Ніни Петрівни
чоловік помер раніше, а Ніна Павлівна теж зосталась одна
трьома роками пізніше. Їх чоловіки були двоюрідними
братами. І ця спорідненість аж ніяк не зіграла вирішальну
роль у сусідському житті. Бо згодом обидві так посварилися
між собою, що стали справжніми ворогами. Воно б негоже
і дуже вже нетактично називати їх так – люди ж бо поважного
віку. До того ж Ніна Петрівна Маляренко інвалід – чи то
працею тяжкою згорьована, чи хворобою. Вона ледь
пересувається, підтримуючи ходу двома палицями (не дай,
Боже, такого нікому). Та вже й не важливо що і коли змінило
її поставу. Співчуття і тільки виникають, коли бачиш, як жінка
робить кроки.

А вона влітку осилила третій поверх адміністрації, що в
центрі Городні, де розташована і редакція нашої газети.
Видно, дуже вже допекла її проблема. Приїхала до нас зі
скаргою за тридцять кілометрів з Ільмівки. Тоді редакція
газети втрутилась, і керівництво територіального центру
пішло назустріч одинокій жінці, врахувало особливість її
вразливої натури: закріпило окрему жінку – соціального
працівника доглядати за нею.

Аж ось новий приїзд у редакцію. І нова проблема –
сусідська. Суть її ось  у чому. Ще коли живі чоловіки в обох
сусідок були, між їхніми земельними і прибудинковими
територіями був земельний наділ Г.М.Серенок, який уздовж
обох ліній межею розділяв двори і земельні території
Н.П.Маляренко і Н.П.Кондратенко. Та коли померла
Т.М.Серенок, її город сільська рада віддала Н.П.Кондратенко,
– не заростати ж бур’янами землі, яка по6господарськи
доглядалась попередніми користувачами. Був тоді ще живий
її чоловік, і на прохання сусідки Н.П.Маляренко Кондратенки
поставили дощату огорожу. Та, по суті, впритул до хати Ніни
Петрівни. Сусідка спочатку не брала до уваги це. Здавалось,
що огорожа зовсім не заважає. Але після смерті чоловіка
сусідки Ніна Петрівна почала болісно реагувати на все. Їй
здавалося, що  вже і в межу ворюється сусідка, не тільки
паркан заважає.

Як не боляче пересуватись, а пішла скаржитись Ніна
Петрівна Маляренко по інстанціях. Де вже тільки не була!
Прокуратура, земуправління, архітектура, пожежники та інші
служби і відомства району. Сім років звертається отак.

Не обминула й редакцію газети «Новини Городнянщини».
Додало обурення те, що сусідка Н.П.Кондратенко, за словами
Ніни Петрівни, воралась в її город по всій його лінії, тобто
зорала геть межу. Не довго роздумуючи, мабуть, спересердя,
Ніна Петрівна засіяла цю межу пшеницею, яка вже й
посходила. А ваганицький землемір, теж прагнучи зарадити
конфлікту, позначив межу кілочками.

– Що ж ви хочете від нас, Ніно Павлівно? – запитав я в
жінки у присутності соціальної працівниці, яка обслуговує її.

– Хочу, щоб відступила сусідка мені від межі.
– Тоді навіщо ви межу засівали? – запитуємо Ніну

Петрівну.
– А навіщо сусідка зорала межу? –  на запитання питанням

відповідає.
Отакий діалог виникає щоразу, коли хтось цікавиться

конфліктом. Ніяк тут не зрозуміти, де причина, а де наслідок,
де початок, а де фінал. Потерпають від таких стосунків обидві
сусідки. Ніна Павлівна Кондратенко стримано реагує на
претензії. Та злісна межа – ну, хай би їй грець! Люди
стороняться вже обох.

– А чому б не перенести дощату огорожу, ну, скажімо, на
метр від хати сусідки? – питаю в Ніни Павлівни. Та відповідає:
«Не здужаю вже це я зробити».

Безпомічна одна і друга. Враховуючи це, чому б не
заладити конфлікт, припинити ворогування між сусідками
сільському голові? Ту огорожу, що попід хатою за півметр, за
годину – дві можна перенести на 1 метр углиб двору сусідки,
як цього вимагають архітектурні норми. І про межу по лінії
городів можна домовитися при участі сільського голови –
раз і назавжди. Але ні, сільський голова С.В.Гавриленко ніяк
не наважиться це зробити. Ніна Петрівна Маляренко зовсім
недавно до нього зверталась. Невже несерйозним він вважає
те, що між його жителями вже давно посіяно і зростає
розбрат? Питання без відповіді. Але ж його все одно треба
вирішувати. І для того владу обирають, щоб в окремих
ситуаціях їй бути третейським суддею.

 * * *
Не можна поки що поставити крапку в цій історії. Земельні

питання бувають складні, а іноді дуже вже складні. Це занадто
просте, бо вирішуване. Занадто складніші людські стосунки,
вони можуть бути або нормальними, або навпаки – такими,
що роблять людей ворогами, отруюють їх душі
власницькими інстинктами. Межа тоді може пролягти через
цілі роди. Брат піднімав на брата руку за землю. Нації війни
починали. Чи варто доводити до того?

Л.ВАСИЛЬКО.

Перед учнівською молоддю стоїть нелегке
завдання –  правильний професійний  вибір.
Вибір, від якого залежить подальша доля.

* Що для цього потрібно?
* З чого почати?
* Як не загубитися у великому світі

професій, що існують?
* Як уникнути помилок і розчарувань при

виборі майбутньої трудової діяльності?
* Від чого залежить життєвий успіх?
Такі питання задає собі кожен випускник

школи, який прагне стати самодостатнім.
Центр зайнятості готовий прийти вам на

допомогу!
Запрошуємо майбутніх випускників та всіх

бажаючих відвідати профорієнтаційний ма)
совий захід «Обери професію – обери май)
бутнє», який відбудеться 22 листопада 2012
року об 11.00 год. у приміщенні районного
будинку культури (2 поверх, малий зал).

На захід запрошені представники різних
навчальних закладів області, які залюбки
ознайомлять учнів з навчально6методичною,
матеріально6технічною, побутовою базою
навчальних закладів, їх викладацьким складом,
історією, традиціями та досягненнями,
переліком професій, за якими проходить
навчання.

Фахівці центру допоможуть:
6 визначити ваші здібності, нахили шляхом

профдіагностики та професійної консультації;
6 нададуть інформаційний матеріал для

ознайомлення з вибраною вами професією;
6 до ваших послуг – довідники навчальних

закладів, інформаційний матеріал з описом
професій.

Процес вибору професії – серйозна та
відповідальна справа, яка вимагає узгодження з
потребами сучасного ринку праці. Від того, яку
професію обирає сьогоднішній школяр,
залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї
країни.

Ми впевнені, що з нашою допомогою ви
зробите правильний вибір!

      Адміністрація центру зайнятості.

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ
ЗАПРОШУЄ!

КОНФЛІКТ

За межуЗа межу
Типова історія з

нетиповими героями

Сьогодні вже ні для кого не секрет, що офіційна наукова
версія про початок писемності на Русі у результаті діяльності
Кирила і Мефодія, м’яко кажучи, не відповідає дійсності.
Тим більше, що ці культурні діячі заснували церковно6
слов’янську мову і писемність, створені на основі
болгарських діалектів. Тобто, це взагалі не наша мова, хоч
також має спільне походження від праслов’янської мови.

Новітні археологічні знахідки часів бронзового періоду
ІІІ6І тисячоліття до н.е., зокрема міста Аркаїм на Південному
Уралі, дають все більше і більше доказів про наявність
праслов’янської писемності задовго до появи християнства.
Виникають питання й стосовно поширення слов’ян на Землі,
адже спіральний Аркаїм і мегалітичний Стоунхендж у Англії
майже ідентичні у плані. Більше того – вони розміщені на
одній географічній паралелі!

Та наша розповідь про писемність… крито6мікенської
культури. До чого тут критяни? – спитаєте, 6 і який зв’язок у
них із нашою писемністю? Відповідь на ці питання криється
у найбільшій загадці сучасної археології – Фестському диску,
який було знайдено італійською археологічною експедицією
під керівництвом Фредеріко Хальберра. Круглий
теракотовий виріб має напис із невідомих знаків, розміщених
по спіралі. Більше ста років зміст написаного лишався
загадкою, хоч за його розшифровку бралися такі метри
новітньої археології, як Артур Вентріс та Майкл Еванс. Їм та
ще десяткам їх наслідувачів вдалося проаналізувати і

систематизувати знаки, а от прочитати – ні. При тому, що
для розкодування були використані всі відомі сучасні і давні
мови, окрім… слов’янських. Чому автори не використали
одну з найбільших мовних груп – лишається загадкою. Одна
з версій – це заангажоване ставлення Західного світу до
нас слов’ян як до відсталої гілки людства…

З часів давнього Риму до нас дійшла приказка: «Етруське
не читається». Отак і лишався б Фестський диск
непрочитаним, доки за справу не взялися російські вчені з
нової когорти слов’яністів. Вони зважили на написане про
етрусків ще на початку нової ери у словнику Стефана
Візантійського: «Етруски – плем’я словенське…» і
застосували до розшифрування давньослов’янську мову.
Складність розшифрування полягала й у специфічній манері
письма давніх критян. Частина праслов’янських народів,
зокрема прямі нащадки трипільців – пелаги, писали
складами, тобто кожен знак (літера) означав не звук, а  склад.
За подібним принципом було побудоване більш пізнє
письмо Середземномор’я – егейський селібарій.

Коли за справу взялись російські дослідники, вони
отримали найнесподіваніші результати, застосувавши до
розшифровки давньоруську мову. П.П.Орєшкін,
А.М.Кондратов та В.Л.Молчанов, а згодом і скандальний
дослідник Г.С.Гиневич кожен своїм шляхом дійшли спільного
висновку. Виявилося, на таємничому диску з одного боку
написана духовна заповідь гармонійного життя з собою,
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МОВНИЙ   ВІДГОМІН  ЕТРУСКІВ

13 листопада 2012 року, в День пам’яті Батурина,
запрошуємо вшанувати героїчних оборонців Гетьманської
столиці 1708 року.

Заходи відбудуться на території Цитаделі Батуринської
фортеці. Початок – об 11.00.

Цей день оголошено днем відкритих дверей на
Цитаделі, в Музеї археології Батурина та будинку
генерального судді В.Крчубея.

Адміністрація заповідника «Гетьманська столиця».

оточуючими і
світом, а з другого
– вказівка про те, як
будувати безпечні,
захищені і комфортні
поселення. При цьому
сама форма написання
повторювала принцип
містобудування у плані, за
яким побудовано ті ж Аркаїм
та Стоунхендж.

Ці та інші дослідження підводять сучасних істориків до
фундаментального висновку про існування єдиної мови на
більшій частині Євразії і, відповідно, єдиного народу чи
групи споріднених народів. А систем запису цієї мови було
кілька. Чим це було обумовлено – невідомо. Скоріше всього,
6 просто зберігались ті системи написання, які еволюційно
поступались місцем новим, і гармонійно співіснували одна
з одною одночасно.

Чому і яким чином ми забули про такий багатющий досвід
предків? Під чиїм тиском і задля яких ідей все це відбувалося
– на ці питання відповідь повинні дати науковці. А ми вже
сьогодні можемо бачити на диску з острова Крит один із
зразків того, як писали наші предки, мабуть, раніше за
біблійних писців.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.



«Беларусь 1»

06.35  «Неподдающиеся»
07.55 Документальный
сериал «Мастер
путешествий» (США). Фильм
«Осло и Норвегия».
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.00 «Дажынкі ў Горках».
11.30 «Зона Х». Итоги недели.
12.10 Еvrovision.
12.30 Культурные люди +.
13.10 Документально@
биографический цикл «Моя
правда « (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35  мелодрама «Завтрак у
Тиффани» (США).
17.45 Завтра @ это мы!18.20
Коробка передач.
18.50 Триллер «Свидетель»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Комедия «Молодожены»
00.15 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  «Первая любовь».
13.20  комедия «Берегись
автомобиля».
15.00  «Эльдар Рязанов. Моей
душе покоя нет».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  «Мошенники».
17.20 «Народная медицина».
18.20  «Песнi маёй краiны».
20.00 Контуры.
21.05 К дню рождения «КВН».
23.35 «Настя». Вечернее шоу.
00.35@02.05  комедия «Где
находится нофелет?».

НТВ

06.20  «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил»
13.15 Художественный фильм
«Ты мне снишься...».
15.00 «Свадьба в подарок!».
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по@русски».
17.10 «И снова
здравствуйте!».
18.10 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.45 «Центральное ТВ»
23.00 «Метла».
23.55  «Казак».
01.30 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  «Мамочки» (Россия).
10.20 Командировка.
10.35 Тайны следствия.
11.05 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.10 «Зажги свою звезду».
13.45 Мультфильм «Ох и Ах».
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здравствуй, мама!»
16.15 Врачебные тайны
16.35  «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  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00  «Поцелуй Сократа»
23.10  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Развод».
22.15 «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».

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 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
21.20 сериал «Дикий@2».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Дикий@2».
00.25  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Мамочки» (Россия).
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
11.00  «Поцелуй Сократа»
12.15 Реальный мир.
13.25  «Самобытные культуры»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.25 Коробка передач.
17.00 Завтра @ это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.30 Специальный репортаж.
18.45, 00.05 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Небесные
родственники» (
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00  «Поцелуй Сократа»
23.10  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.30 День спорта.
00.45 Реальный мир.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «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.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по@русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Суд присяжных.
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «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».
21.15 сериал «Дикий@2».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 сериал «Дикий@2».
00.25  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  «Небесные родстве@
нники» (Россия) . 1@я серия.
10.15 Специальный репортаж.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Поцелуй Сократа»
12.10 Реальный мир.
13.15 Мультфильм «Песенка
мышонка».
13.25 Культурные люди +.
14.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Еvrovision.
15.45 «Здравствуй, мама!» (
16.40 Перезагрузка.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.05 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Небесные
родственники»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00  «Поцелуй Сократа»
23.10  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.30 День спорта.
00.45 Реальный мир.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35  Гандбол.

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 «Суд присяжных.
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «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  сериал «Дикий@2».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Дикий@2».
00.30  сериал «Висяки».
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07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Небесные
родственники»
10.05 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.40 Актуальное интервью.
10.55  «Поцелуй Сократа»
12.10 Реальный мир.
13.20 Мультфильм “Муха@
цокотуха».
13.25 Завтра @ это мы!
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Здравствуй, мама!»
16.20 Католические святыни
16.45 «Здоровье». Ток@шоу.
17.30  «Маруся. Испытания»
18.25, 00.20 «Зона Х». Итоги
недели.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизн»
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
22.00  «Мистические истории»
23.10 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «Дитя
демона» (США@Канада).
01.05 День спорта.
01.15 Реальный мир.

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.
11.10 «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.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Развод».
22.15  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.45 «Бенефис Анатолия
Ярмоленко».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.30 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 Д сериал «Дикий@2».
00.10 фильм «Очкарик».

«Беларусь 1»

06.35 Існасць.
07.00 Доброе утро,
Беларусь!09.00, 12.00, 15.00,
19.00 Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Мультфильм «Сказка о
попе и его работнике Балде».
12.35 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедия «Неподдающиеся»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Комедия «Сестрички
Бэнгер» (США).
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Комедия «Ванька
Грозный «(Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Фильм@катастрофа
«Полет Феникса» (США).
23.55 День спорта.
00.05 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
01.00 Перезагрузка.

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«Субботнее утро».
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Мультфильм «В
некотором царстве».
12.30 К юбилею Эльдара
Рязанова. Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев в комедии
«Гусарская баллада».
14.20 «Минута славы» шагает
по стране».
16.00 Наши новости.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
17.55  «Один против всех».
18.45 Руперт Гринт, Джули
Уолтерс в фильме «Уроки
вождения».
20.30 Наши новости.
21.05 «Сегодня вечером»
22.40   «Криминальная фишка
Генри».
00.40@02.15  «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация».

НТВ

06.25  «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.25  «Погоня за тенью».
15.10 «Советская власть».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия@репортер».
20.00 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.05 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10  «Подводные камни».

«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 “Астерикс и викинги”.
13.35  «Марк Шагал.
Нереальная реальность» .
14.20 «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  Звездная жизнь
16.30  Мистические истории
17.25 «Моя правда « (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.40 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.10 День спорта.
00.20 Мелодрама «Элегия»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Комедия. «Восемь
первых свиданий».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20  «Обратный отсчет».
«Октябрь 17@го. Белорусский
сценарий».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Открытый формат».
22.10  «Леди Икс».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.50 «Без свидетелей».
00.25 «Убойная сила».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Программа максимум.
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35   «Брат за брата@2».
21.20  сериале «Дикий@2».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Висяки».

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

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

УТ�1

8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.55 Дитячий фестиваль
11.10 Шеф@кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.15 Мiжнародний
фестиваль
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.35 Осiннiй жарт
16.00 Т/с «Клеймо»
16.45 Т/с «Агент особливого
призначення»
18.45 Агро@News
19.15 Жарт
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Смiшний та ще
смiшнiший
22.05 Гуморобачення
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45,7.10,7.30,8.05,9.10
«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 мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.15 ТСН
20.15 Х/ф «Мати й мачуха»
0.30 Х/ф «Iсторiя Асi Клячiної,
яка кохала, та не вийшла
замiж»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Вечiрнiй квартал»
11.15,12.30,21.00 Т/с
«Одеса@Мама»
15.30 «Право на зустрiч»
16.30 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.05 Т/с «Менти»

IУТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.45 «Секрети успiху»
13.15 Х/ф «Солдати»
15.00,18.20 Новини
15.30 Фестиваль в Коблево
15.50 Т/с «Клеймо»
16.40 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
19.00 Екстрений виклик
19.50 Жарт
21.25 «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 мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.50 «Українськi сенсацiї»
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»
13.50 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Життя та пригоди
Мишка Япончика»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Одеса@Мама»
23.05 Т/с «Менти»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.00 Спецпроект
12.25 Кордон держави
12.40 Українська пiсня
13.20 Х/ф «Слово для захисту»
15.00,18.20 Новини
15.30 Фестиваль в Коблево
15.50 Т/с «Клеймо»
16.40 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
19.10 Концерт
20.50 Мегалот
21.40 Зiрки гумору
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 мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.10 ТСН
20.15 «Джентльменський
набiр»
22.05 «Територiя обману»
23.10 «Грошi»
0.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,17.45 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 «До суду»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.50 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Життя та пригоди
Мишка Япончика»
17.55 Футбол. Збiрна Болгарiї
@ збiрна України
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Одеса@Мама»
23.05 Т/с «Менти»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.30 Православна
енциклопедiя
11.05 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.35 Х/ф «Доки фронт в
оборонi»
15.00,18.20 Новини
15.35 Контрольна робота
16.00 Т/с «Клеймо»
16.45 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
19.05 Бенефiс О.Воробей
21.35 Досвiд
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 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»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.55 «До суду»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.50 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Життя та пригоди
Мишка Япончика»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Одеса@Мама»
23.05 Т/с «Менти»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Док. фільм
10.10 Екстрений виклик
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.25 Х/ф «Перший день миру»
15.00 Новини
15.35 Т/с «Клеймо»
16.20 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.00 Шляхами України
18.20 Весняний жарт
18.55 Бенефiс Ю.Гальцева,
Г.Ветрова
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»
10.25,17.10 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»
22.15 Х/ф «Ворон»(2)
0.25 Х/ф «Крижаний»(2)

ІНТЕР

9.00,12.05,18.00 Новини
9.10,12.20 Т/с «Завжди
говори «Завжди»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1
8.00,9.50 Шустер@Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.35 «Секрети успiху»
12.05 Зелений коридор
12.25 Т/с «Агент особливого
призначення»
13.55 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
17.20 В гостях у Гордона
18.15 Свiт атома
18.35 Золотий гусак
19.00 Осiннiй жарт
19.30 Концерт
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Кабмiн: подiя тижня
21.25 Українська пiсня
21.55 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

6.35 «Справжнi лiкарi»
7.35 «Кулiнарна академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
12.15 М/ф «Вперед i вгору»
14.10 Х/ф «Могутнiй Джо Янг»
16.35 «Київ вечiрнiй»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Колумбiйка»(2)
0.05 Х/ф «Заблуканий»(2)

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «Сiмейний пес»
12.10 «Велика Рiзниця»
14.10 Х/ф «Опiвднi на
пристанi»
18.05 Х/ф «На гачку»(2)
20.00 «Подробицi»
20.25 «Червоне або чорне»
22.20 Х/ф «Реальний тато»
0.15 Х/ф «Мiй ласкавий i
нiжний мент»

УТ�1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Золотий гусак
9.55 Хто в домi хазяїн?
11.00 Маю честь запросити
11.45 Караоке для дорослих
12.40 Шеф@кухар країни
13.35 Як це?
14.05 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
17.20 Дiловий свiт
18.00 Осiннiй жарт
18.35 Ювiлейний вечiр
К.Новикової
20.40 Головний аргумент
20.50 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк@music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

1+1

8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото@забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академiя»
12.00,20.15 «Голос. Дiти»
14.10 «Чотири весiлля»
15.40 Х/ф «16 бажань»
17.35 Х/ф «Молодята»
19.30,23.35 «ТСН@тиждень»
22.25 «Свiтське життя»
0.20 Х/ф «Бiйцiвський клуб»

ІНТЕР

6.45 «Найрозумнiший»
8.20 «Глянець»
9.20 «Школа доктора
Комаровського»
9.55 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Свати бiля плити»
11.20 «Весiльний розмiр»
12.20 Х/ф «Наречена»
14.10 Т/с «Вагома пiдстава
для вбивства»
17.50 Х/ф «Красуня i
чудовисько»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «У Бога свої плани»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф «Жорстока любов»
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Рік світлої пам’яті
СЕТОВОЇ

Ази Федорівни
28.12.1936 р. – 11.11.2011 р.

Из жизни ты ушла так рано…
Свет добрых глаз мне не забыть.
Вечно ты будешь со мною рядом,
Пока живу – ты будешь жить.

Сумуючий чоловік.

13 листопада – рік світлої пам’яті
любого синочка, брата,

племінника
КАРАСЬКА

Олександра Васильовича
11.06.1974 р. – 13.11.2012 р.

Сияет солнце  иль туман клубится,
Иль дождик над могилою твоей –
Пусть в вечном сне, сынок, 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 и каждый день грустим.

Вічно сумуючі рідні.

9 листопада – півроку світлої
пам’яті

БОНДАР
Тетяни Іванівни

05.10.1958 р. – 09.05.2012 р.
Дорога наша, сумуємо, любимо,

пам’ятаємо кожну хвилину.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш тебе,
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.

З вічним сумом та скорботою
твої рідні.

9 листопада – рік світлої
пам’яті
РОМАНЧУК

Тетяни Петрівни
31.12.1926 р. – 09.11.2011 р.
Год прошел, а боль не утихает,
Как же трудно без Вас нам жить.
Сердце все не верит в горькую

 утрату,
Будто Вы не умерли, а ушли

куда0то.
Помним. Скорбим.

Дочка, син з сім’ями.

10 років світлої пам’яті дорогого
чоловіка

ПИСЬМЕННОГО
Федора Федотовича

10.01.1910 р. – 16.11.2002 р.
Дорогий мій, сумую, люблю, пам’ятаю кожну

хвилину.
Вічний спокій і царство небесне твоїй душі.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть

мого рідного в цей день.
Сумуюча дружина.

14 ЛИСТОПАДА – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
БОРОТЬБИ З ДІАБЕТОМ

Діабет – це не вирок
За сьогоднішніми оцінками, у світі нараховується понад 220

мільйонів людей, хворих на діабет. Як прогнозують фахівці ВООЗ, до
2030 року це число має реальні шанси подвоїтись.

Про те, що діабет – це хронічна хвороба, яка виникає тоді, коли
підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну, або коли організм
не може ефективно використовувати вироблений ним інсулін, сьогодні
знають майже всі. Симптоми його теж відомі: надмірне сечовиділення,
спрага, постійне відчуття голоду, втрата ваги, зміна зору, втома. Діабет
розрізняють двох типів: першого, коли у власному організмі
виробляється недостатньо інсуліну, і другого, коли організм неефективно
використовує власновироблений інсулін.  Люди, що хворіють на діабет
першого типу, потребують щоденного введення інсуліну. Причини
виникнення діабету цього типу невідомі, тому запобігти йому проблемно.
На дану форму діабету страждає лише 10 відсотків від загального числа
хворих. Решту 90 відсотків становлять хворі на діабет другого типу. Для
нього характерні ті ж симптоми, що й для першого, але менш виражені.
Тому діагностувати його складніше. Обумовлюється він у значній мірі
зайвою вагою тіла та відсутністю фізичної активності. Тривожно, що
раніше діабет другого типу спостерігався тільки у дорослих, а нині він
діагностується і у дітей. Станом на 1 жовтня 2012 року у Городнянському
районі на обліку знаходилось 596 чоловік, хворих на діабет, у тому числі
інсулінозалежних – 126. Протягом жовтня ця кількість ще збільшилась,
до того ж серед нововиявлених хворих – один підліток 17 років і
п’ятирічна дитина.

Украй важливо знати, що ця хвороба небезпечна не сама по собі, а
от наслідки діабету – це не жарти. З часом можуть вражатись серце,
кровоносні судини, очі, нирки та нерви. Діабет підвищує ризик розвитку
хвороб серця та інсульту, 50 відсотків діабетиків вмирає від серцево0
судинних хвороб. Характерним наслідком діабету є зниження кровотоку,
невропатія ніг, через що нерідко виникають виразки на ногах. Інколи
доводиться вдаватись до ампутації, щоб зберегти людині життя.

Слухати і читати це страшно. Однак, опираючись на принцип «саме
мене це не торкнеться», люди часто не приділяють достатньо уваги
заходам з підтримання здорового способу життя. А між тим саме вони
є найкращою профілактикою виникнення діабету другого типу.  По0
перше, слід домогтися здорової ваги тіла і підтримувати її. По0друге,
людина повинна бути фізично активною щонайменше 30 хвилин кожного
дня. По0третє, треба дотримуватись здорового харчування і
утримуватись від паління, яке підвищує ризик розвитку серцево0
судинних захворювань.

Діагностувати цукровий діабет можна за допомогою звичайного
аналізу крові на вміст цукру.  Нормальний рівень глюкози у крові
становить 3,3 – 5,5 ммоль/л.

Якщо рівень вищий за норму, це тривожний сигнал, який потребує
невідкладного лікарського контролю. Сучасна медицина має великі
можливості для того, щоб підтримувати організм хворого у нормальному
стані, щоб людина почувалася здоровою і жила повноцінним життям.
Головна умова для цього – бажання самого хворого дотримуватись всіх
рекомендацій лікаря і вести здоровий спосіб життя.

О.СЛІПЕЦЬ.
Лікар � ендокринолог.

Перемоги
івашківських тайців

Наприкінці жовтня  у Святошинському районі
Києва відбулися змагання з кікбоксингу по версії
«К01».  Представники Івашківської команди
тайського боксу (тренер Ю.О.Байдала) знову 0
таки  зарекомендували себе як найкращі.  Юлія
Борзда, якій довелося вступити у бій з однією з
чемпіонок світу, зайняла друге місце. Владислав
Козловський (при вазі 74 кг йому довелося
боротися у категорії до 81 кг) зайняв  І місце, а
Пилип Омельченко та Руслан Бенза – ІІІ0і місця у
своїй ваговій категорії.

8 листопада, напередодні  Дня вшанування пенсіонерів
та ветеранів  органів внутрішніх справ  (саме 10 листопада
1917 року була створена  радянська міліція, і цей день багато
десятиліть був святковим для старшого покоління),  відбулася
зустріч   ветеранів та пенсіонерів особового складу
райвідділу міліції  з сьогоднішніми  молодими його
працівниками.  Заступник начальника відділу міліції по
кадрам А.Л.Лавренко зачитав вітальну телеграму  від
начальника управління Чернігівського УМВС генерал0
майора міліції О.Г.Михайлика, в якій зазначено, що попри
всі  економічні та політичні негаразди, в державі
продовжують жити і розвиватися започатковані старшим
поколінням кращі традиції української міліції, а багаторічний
досвід сповна використовується молодими працівниками
органів внутрішніх справ.

П.О.Барбуха , який у травні цього року відзначив  свій
900річний ювілей, розповів молоді про події Великої
Вітчизняної війни, в яких йому довелось  безпосередньо

ЗУСТРІЧІ

брати участь,  про подальшу відбудову країни, про роботу
дільничним  міліціонером Городнянського районного відділу.
Під його наглядом знаходилось 18 дільниць, добирався до
них конем або велосипедом. У той час, коли прийшли
працювати в міліцію  М.І. Ткач  та О.І.Лукаш,  вже не було
проблем з транспортом та  з бензином,  було збудоване
приміщення теперішнього районного відділу.  Кожен з
промовців пригадав цікаві, неповторні моменти своєї
особистої біографії.  Із захопленням та вдячністю слухали
їхні розповіді молоді працівники міліції. Це жива історія,
яка увібрала у себе досвід кращих працівників
правоохоронних органів.

На згадку про зустріч ветерани міліції отримали цінні
подарунки.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: ветерани міліції О.І.ЛУКАШ, М.І.Ткач  та

П.О.БАРБУХА разом із сьогоднішніми працівниками
районного відділу УМВС.
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ЗА  РЕДАКТОРА   С.ТОМАШ.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

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

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

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

Реставрація подушок
у вас на очах:

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

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

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

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

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

магазин товаров для детей

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

Стекло Пласт НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН

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

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

опалення (демонтаж та
установка).

10 листопада святкує свій ювілей завідуюча магазином
с.Гніздище Тетяна Олексіївна ДМИТРЕНКО.

Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя і людської поваги.
Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба:
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Колектив Городнянського міського споживчого товариства.

7 листопада відсвяткували 50/ту річницю весілля Ісак
Федотович і Євдокія Василівна ТУЗИ з с. Тупичева.

Наши золотые юбиляры прожили в любви и согласии полвека. От
всего сердца поздравляем с юбилеем, сердечно желаем крепкого
здоровья и много счастливых дней.

Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль.
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет.
В этот день – счастливый юбилей,
Долгой, доброй, радостной вам жизни
В окруженьи внуков и детей!

З любов’ю: діти і онуки.

7 листопада відсвяткували 25/ту річницю весілля  Євгеній і
Валентина ТУЗИ з с. Тупичева.

Від  усього серця їх вітаємо і бажаємо щастя, здоров’я і
довголіття!

Поздравляем с серебряной свадьбой!
И хотим от души пожелать
Вам здоровья, успехов, удачи
И друг друга всегда понимать.
Четверть века – ведь это не мало,
Чтобы чувства проверить свои.
Мы сегодня наполним бокалы
В этот праздник огромной любви!

З повагою: батьки, брат, сестра, племінники.

Сьогодні святкує свій ювілей/
ний день народження наша добра,
щира, любляча мати, бабуся і пра/
бабуся Парасковія Олександрівна
БУШТРУК.  Щиро вітаємо її і даруємо
ці слова.

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: діти, онуки,
правнуки.

7 листопада відсвяткувала свій
ювілей наша мила Тетяна
Анатоліївна АТРОШЕНКО з Полісся.

Хай щастя сьогодні зорею світить,
Тридцять – найкраща пора.
Для тебе – усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса твої процвітають,
А доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все!

Мама, бабуся, синок Володя,
сестра та брат з сім’ями.

На 86/ому році в м. Корюківці померла Віра Кузьмівна
Рябчикова – колишній працівник редакції городнянської
районної газети в 1957/1965 роках, що виходила під назвою
«Колгоспний промінь». Редакція «Новин Городнянщини»
висловлює глибокі співчуття друзям та близьким – усім, хто знав
і працював з Вірою Кузьмівною. Ми завжди пам’ятатимемо про її
самовіддану працю в газеті, вірне служіння своєму народові. Її
світлий образ назавжди залишиться в історії видання.

Редакція газети «Новини Городнянщини».

Колишні колеги ясла/садка №2 глибоко сумують з приводу
смерті завідуючої

Рябчикової Віри Кузьмівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Педагогічний колектив Мощенської школи висловлює щире
співчуття вчительці початкових класів Проскуріній Т.В. з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті батька

ХОМАЗЮКА Володимира Івановича.

Мастер  на час!
Прикрутить2открутить, повесить2снять,

прибить2оторвать, передвинуть2перенести,
поставить2поменять, почистить2вынести.

Мелкий бытовой ремонт.
Тел. 096/0631389.

Виконуємо всі види внутрішніх будівельних
робіт. Швидко, якісно, недорого.

Тел.: 067/3594161, 2/49/49.

Буріння свердловин. Швидко, якісно.
Тел. 067/5984852.

2 тексту (кольоровий);
2 створення титульних сторінок;
2 допомога у написанні резюме

та характеристик.
Тел. 098/8323845.

Набір
та друк

Прикрашаємо зали
та автомобілі для весіль
та інших свят тканинами

та кульками.
Ми зробимо ваше свято

неповторним. Низькі ціни вас приємно здивують!
Тел.: 093/8630685, 097/8887065.

Мы находимся: г. Городня, ул. Ленина,3
(здание страховой компании «Гарантия»).

приглашает вас на
распродажу женской

осенней и зимней
обуви.

У нас
еженедельное

обновление
ассортимента.

Магазин кожаной
обуви

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2/кімнатна квартира з індивідуальним опаленням.
Тел. 09327465394 після 18.00 год.

— 2/кімнатна квартира терміново. Тел.: 06721403897.
— 2/кімнатна квартира у центрі. Є котел, сарай, погріб.

Тел.: 09723908540, 09727408539.
— 2/кімнатна квартира терміново, недорого, в центрі

міста (торг), добротна дача під житловий будинок в
Черемошному. Тел.: 06722456833, 06722426422.

— 3/кімнатна квартира в центрі. Тел. 2212296, 0632
2586844.

— квартира. Газ, вода. Тел.: 2237268, 09824641098.
— будинок з надвірними будівлями. Є газ, вода,

каналізація. Тел. 09321225802.
— будинок з газом в с. Бутівці. Тел. 09723105403.
— корова віком 7 років білої масті, отел у лютому. Тел.

09828311769.
— корова і тільна телиця в с. Полісся. Тел. 09826766136.
— мотоцикл «Мінськ» у гарному стані з документами.

Тел. 06721137945.
— віз на гумовому ходу та токарний станок по дереву.

Все нове. Тел. 2259250, 09828319393.
— трактор ЮМЗ/6. Тел. 09827048101.
— трактор МТЗ/82. Тел. 06726495968.
— шифер, цегла. Тел. 06722644367.
— дрова рубані сухі. Тел. 4201243, 09729654301.
— спальня колишнього вжитку. Тел. 06722751093.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2233262, 09623403112.
—  Луаз/969 (Волинь) на запчастини або по

запчастинах. Тел.: 2219269, 09627580801.
— картоплю велику, дорого. Тел. 09725236973.
— козине молоко щодня. Тел.: 05026619581, 2235286.

Обміняю цукор на биті, проблемні, нерозмитнені,
кредитні, будь/які авто або окремо на документи кузов
Б.Н. Тел. 09924353620, 06329834063.

Державна податкова інспекція у Городнянському
районі Чернігівської області Державної податкової
служби оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади: головного державного податкового
інспектора  із взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які
мають повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування (фінансово2економічна або юридична) за
освітньо2кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста,
які вільно володіють державною мовою, чинним
законодавством, нормативними актами, що регулюють
діяльність органів Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П22 ДС), дві фотокартки (4х6), копії
документів про освіту, декларація про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік,
медична довідка про стан здоров’я, копія паспорта.

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

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

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


