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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».

Шановні хлібороби
Городнянщини!

З почуттям особливої поваги
прийміть вітання з нагоди

вашого професійного свята –
Дня працівника сільського

господарства!
Праця хліборобів з давніх1давен вважається

основою життя суспільства, а хліб, як святиня,
надає життєдайної сили кожному сущому та вселяє впевненість у
завтрашньому дні.

Вашими працьовитими руками, з діда1прадіда селянською мудрістю
і віковим досвідом живиться селянська нива.

Ваша невтомна праця і любов до землі – взірець служіння суспільству
і державі. Попри сьогоденні труднощі, ви зберігаєте добрі традиції своїх
попередників, отримуєте вагомі здобутки у господарюванні, вносите
значний вклад у продовольчу безпеку України та її громадян.

Дорогі друзі! Я впевнений, що державна турбота про розвиток
аграрного сектору щорічно зростатиме, а ваша праця на основі
інноваційних запроваджень у господарюванні забезпечить відродження
українських сіл та поверне нашій державі славу європейської житниці.

Доземний уклін вам, трударі землі, за працю і щедрість душі!
Хай Божа благодать осяває ваші ниви і обійстя!
Нехай нива щедро колоситься, здоров’я міцніє, а трудові успіхи

примножуються!
З глибокою повагою

народний депутат України,
перший заступник голови депутатської фракції

Партії регіонів  у Верховній Раді України
 Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Михайло Іванович Золотар родом з с.Хібалівки
Куликівського району. Він виріс у сім’ї землеробів, тому й
працювати вирішив на землі. Майже тридцять років тому,
закінчивши Борзнянський сільгосптехнікум, молодим
спеціалістом М.І.Золотар приїхав у Тупичів, де і працює весь
час — спочатку у колгоспі імені М.В.Фрунзе, потім у СТОВ
«Тупичівському». Був бригадиром, начальником дільниці,
агрономом.

– Коли я прийшов на роботу, то, окрім голої теорії, не
знав нічого. Практичні уміння і навички прийшли з часом,
під мудрим наставництвом справді досвідченого агронома
Володимира Юхимовича Кирилюка. Він був справжнім
метром своєї справи, все життя присвятив агрономії, 1
говорить Михайло Іванович.

У кращі для господарства роки (середина
восьмидесятих) за посівами слідкував колектив з восьми
агрономів, бо господарство спеціалізувалося на насіннєвому
зерні. Це вимагало більш пильної уваги до всього
рослинництва. Паралельно колгосп займався ще й
овочівництвом. Пізніше під державні дотації навіть льон
ростили, та, на думку М.І.Золотаря, особливих успіхів у
льонарстві не досягли – отримували середньостатистичну
продукцію.

Михайло Іванович поділяє сільське господарство у нашій
країні умовно на два періоди: «до» та «після». «До» тривав до
початку 901х років і відзначався адекватним балансом цін
між вартістю сільгосппродукції та усім необхідним для
виробництва: паливо1мастильні матеріали, добрива,
отрутохімікати тощо.

– Просте порівняння: колись кілограм картоплі приймали

18 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
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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.

по 13 копійок, а літр солярки коштував 8. Тобто, за два
кілограми картоплі можна було придбати більше трьох літрів
солярки. При цьому практично все дотувалось державою. А
тепер? Тоді могло господарство вносити у землю все
необхідне згідно агротехнічних норм. Заготовляли узимку
торф для торфокомпостів та додатково підживлювали ними
поля. Могли пересівати постраждалі від негоди посіви
цілком, а не займатись частковим підсіванням. Ефективно
боролись із шкідниками, благо їх у нас небагато – пирій і
тля на овочах,  – розмірковує агроном.

Нині у СТОВ «Тупичівському» продовжують вирощувати
зернові. М.І.Золотар опікає посіви жита, пшениці, проса,
гречки й люпину. У сезон робочий день агронома триває
10112 годин на добу, та Михайло Іванович на це не зважає.
На його переконання, рослинництво – це рентабельна галузь
і сьогодні, от тільки важко вгадати, що ростити. Ще
донедавна користувалась попитом гречка і мала непогану
ціну, а нині ринок вже перенасичений нею, відповідно й
подешевшала. При цьому ціни на пальне, запчастини, хімію
постійно і стабільно ростуть.

На думку досвідченого агронома, сьогодні всім
сільгоспвиробникам негайно потрібна державна підтримка
— від дотування до пільгового кредитування і державного
страхування. Про це вже подбали усі сусідні країни, причому
не тільки розвинуті європейські, а й країни Прибалтики,
Білорусь і Росія. Це переконання М.І.Золотаря підтримує
переважна більшість колег, і їх вустами промовляє перш за
все досвід.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.І.ЗОЛОТАР на збиранні гречки і проса.

Шановні працівники радіо та
зв’язку!

Щиро вітаємо вас із
професійним святом!

Нині світ важко уявити без інформаційних
технологій, інновацій та зв’язку. У час постійних і

стрімких змін у всіх вимірах життя щоденна праця
працівників інформаційної сфери є вирішальною у

формуванні суспільної думки.
Забезпечуючи зв’язок громадян із виміром інформаційних

ресурсів, ви не тільки ознайомлюєте населення з важливими подіями,
але й робите життя цікавим і зручним, додаючи йому змістовності.

Ми переконані, що й надалі ваші професійні зусилля будуть
спрямовані на утвердження демократії, прав і свобод громадян.

Міцного здоров’я, творчих здобутків, щастя й добробуту вам і вашим
рідним.

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

Шановні працівники сільськогосподарської
галузі району!

Вітаємо вас із професійним святом!
Низький уклін усім хліборобам за щедрий коровай

на столі, за самовіддану працю, яка вінчається
успішним завершенням сільськогосподарського
року та гарним урожаєм.

Честь і хвала вам за вагомі трудові звершення!
Маємо надію, що працівники сільського

господарства, дбаючи про відродження рідного села,
утвердження кращих хліборобських традицій і достаток

кожного з нас, докладуть максимум зусиль для задоволення потреб
людей у високоякісних продуктах харчування.

Сердечно зичимо добра і удачі у почесній хліборобській справі. Сил
і завзяття, міцного здоров’я, щастя та благополуччя вам і вашим родинам.

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

До уваги багатодітних матерів!
Жінок, яким указами Президента України від 12.05.2012

№312/2012, від 12.05.2012 №313/2012, від 12.05.2012 №314/
2012 присвоєно почесне звання «Мати1героїня», та які не
отримали  нагрудний знак до почесного звання, просимо
звернутись до відділу у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, або зателефонувати по тел. 2�14�
55.
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ОФІЦІЙНО

Гроші за продану
худобу

Постановою КабМіну України від 26 вересня
нинішнього року «Про внесення змін до Порядку
використання сум податку на додану вартість,
сплачених переробними підприємствами до
спеціального фонду державного бюджету», дотація за
проданий на забій молодняк великої рогатої худоби
виплачується фізичним особам, фізичним особам—
членам виробничих або обслуговуючих
сільськогосподарських кооперативів, а також
фермерським господарствам за умови його
вирощування в їх господарствах не менш, як три місяці
до моменту продажу на забій.

Датою, від якої рахується три місяці вирощування
молодняку, вважається дата видачі паспорта великої рогатої
худоби ( а у разі придбання ідентифікованих тварин – дата
їх прибуття у господарство нового власника, зазначена у
паспорті великої рогатої худоби, засвідчена печаткою
державної установи ветеринарної медицини).

Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги у
таких розмірах:

— 2,5 гривні за молодняк великої рогатої худоби живою
масою не менше, як 330 кг;

— 1,5  гривні за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою
масою від 100 до 120 кг;

— 1 гривня за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою
масою від 120 до 150 кг.

Для отримання дотації за продану на забій худобу
необхідно подати за місцезнаходженням господарства такі
документи:

1) для фермерських господарств:
— один примірник приймальних квитанцій (форма ПК&

1 або ПК&1 УКС),     виданих суб’єктами господарювання, які
мають власні (орендовані) потужності для забою тварин;

— копію довідки про включення до ЄДРПОУ;
— копію довідки або договору про відкриття рахунку в

банку;
— оформлені в установленому порядку для молодняку

великої рогатої худоби – копію відомості переміщення
тварин; для свиней ( крім свиноматок і кнурів) – копію
реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів
господарювання) або відомість переміщення;

2) для фізичних осіб та фізичних осіб – членів
виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських
кооперативів:

— один примірник приймальних квитанцій (як і для
фермерських     господарств);

— оформлені в установленому порядку для молодняку
великої рогатої худоби – копію відомості переміщення
тварин; для свиней (крім свиноматок і кнурів – копію
реєстраційного свідоцтва свиней (для не господарюючих
суб’єктів);

— копії: паспорта; довідки або договору про відкриття
рахунку в банку; документа, що засвідчує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку в паспорті).

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа
наступного періоду та до 1 грудня поточного року у порядку
черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі
обліку.

Сільські, селищні чи міські ради  на підставі журналу
обліку складають та подають щомісяця до 5 числа наступного
періоду і до 5 грудня (станом на 1 грудня) управлінню
агропромислового розвитку райдержадміністрації реєстр
фізичних осіб, фізичних осіб—членів виробничих або
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також
фермерських господарств, які мають право на отримання
дотації за продану на забій худобу, за формою, встановленою
Мінагрополітики.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст у галузі тваринництва управління

агропромислового комплексу райдержадміністрації.

Центральна виборча комісія все?таки у визначений
термін підписала протоколи про результати виборів
народних депутатів України. В одномандатному
виборчому округу №207 народним депутатом обрано
ІГОРЯ РИБАКОВА. За нього проголосувало 32 864
виборці, що становить 38,13%. Офіційні результати
виборів вже опубліковано в газетах «Урядовий кур’єр»
та «Голос України». Таким чином — розпочався новий
етап у розвитку країни.

У 207&му виборчому окрузі, до якого входять
Городнянський, Новгород&Сіверський, Коропський,
Корюківський, Сосницький, Семенівський та Щорський
райони, перемогу з відривом майже у 25% отримав ІГОР
РИБАКОВ! Для нього це вже третє скликання у Верховній
Раді. У парламенті VI скликання очолював впливову
депутатську фракцію «Реформи заради майбутнього»,
оскільки саме від неї залежало остаточне прийняття
законодавчих актів. Аналізуючи виборчу кампанію до
Верховної Ради України 2012 року, можна зробити висновок,
що виборці «наситилися» високими гаслами та красивими
обіцянками за короткий час зробити життя кожного
заможним і голосували за професійність, потенціал
кандидатів і їх вміння вирішувати проблеми.

Як показували соціологічні опитування під час виборчої
кампанії, основним стимулом голосування за ІГОРЯ
РИБАКОВА була системна робота в окрузі протягом
тривалого часу. За його сприяння відновилося будівництво
школи у с.Машеве Семенівського району,  встановлюють
нові енергозберігаючі системи опалення та ремонтують
школи і лікарні, прокладено централізовану каналізацію у
центральній частині Новгород&Сіверська, відновлено
вантажні перевезення по станції Короп, ремонтується
спортивна школа у Семенівці. Завдяки ІГОРЮ РИБАКОВУ
проведено грейдерування доріг, нарешті приступили до
ремонту проблемних ділянок, зокрема на Гвоздиківському
мосту у Щорському районі. Народний депутат добився
збільшення закупівельної ціни на молоко. Це далеко не
повний перелік проблем, які вдалося вирішити ІГОРЮ
РИБАКОВУ. За час роботи в окрузі він постійно займається
благодійністю, допомагає закладам медицини, освіти,

к у л ь т у р и ,
с п о р т у ,
в і д н о в л ю є
і с т о р и ч н і
спадщини.
Ще задовго
до виборів
ж и т е л і
о к р у г у
п о ч а л и
н а з и в а т и
його своїм
депутатом.

Рейтингу
п о л і т и к у
додало і
підписання
соціальних
у г о д
р о з в и т к у.
Під час зустрічей ІГОР РИБАКОВ говорив, що зважився на
такий безпрецедентний крок, оскільки хотів підтвердити
взяті зобов’язання, а виборцям надати гарантії їх виконання.
Додало довіри і рейтингу й започаткування прямого зв’язку
з мешканцями населених пунктів. Кожен житель округу може
зателефонувати ІГОРЮ РИБАКОВУ і розповісти про свою
проблему або поділитися радісною новиною. Оскільки
подібних форматів в Україні не було, можна сказати, що ІГОР
РИБАКОВ започаткував нову технологію спілкування з
виборцями.

Народний депутат вводить у 207&му виборчому окрузі
дієвий ланцюг у роботі без посередників і проміжних
інстанцій: село — офіційна столиця. Таким чином народний
депутат зламав бюрократичну машину, яка для пересічних
громадян завжди стояла «кісткою у горлі». Така система є
найбільш ефективною і результативною у вирішенні
соціально&економічних проблем населених пунктів. На свого
народного депутата ІГОРЯ РИБАКОВА виборці 207&го округу
покладають великі надії, сподівання і пов’язують з ним своє
майбутнє.

Валентина МИХАЙЛОВА.

9 листопада 2012 року Центральна виборча комісія
підписала протокол про визнання мене народним депутатом
України, обраним по 207&му виборчому округу. Підтверд&
женням цього є офіційне повідомлення у газетах «Урядовий
кур’єр» та «Голос України».

Перш за все я вдячний Господу Богу за допомогу і благо&
словення мого вибору життєвого шляху. Це додало мені ду&
ховних сил, витримки, щоб з гідністю пройти непростий пе&
ріод.  Дякую всім, хто проявив активну громадянську позицію,
прийшов на виборчі дільниці і взяв участь у голосуванні.

Незалежно від того, за кого ви віддали свій голос, ви
здійснили патріотичний громадянський вчинок — проявили
небайдужість і принциповість, долучилися до участі у житті
та розвитку нашої країни і свого населеного пункту. Окрема
подяка від мене десяткам тисяч виборців, які проголосували
за мене. Це велика відповідальність, яка спонукає мене й
далі наполегливо працювати для людей і проводити таку
політику, щоб виправдати довіру всіх жителів Городнянсь&
кого, Новгород&Сіверського, Коропського, Корюківського,
Семенівського, Сосницького та Щорського районів і пере&
творити ваші сподівання у дійсність. З Божою допомогою і
вірою ми разом з вами пройшли цей непростий шлях до
перемоги. Впевнений, що наша співпраця й далі буде
тривалою і ефективною.

За час роботи в окрузі ми з вами стали рідними людьми.
Я вдячний вам за вашу віру і підтримку. Протягом року ми
разом з вами працювали, вирішували нагальні проблеми і
цим показали, що не порожні обіцянки та політичні лозунги,
а реальні справи — єдиний шлях виходу з економічного
занепаду.

Період виборів залишився позаду. Боротьба була
непростою, але кожен з честю і гідністю пройшов цей шлях.
Сподіваюся, всі політики і політичні сили, які балотувалися
у нашому окрузі, будуть спільно працювати на позитивний
результат. Сподіваюся, що у всіх вистачить розуму і волі,
аби не допустити неприязні і розладу. Бо, як сказано у
Святому Письмі: «Зі своїм супротивником швидко мирися,
доки з ним на дорозі ще ти…».  Життя неодноразово
підтверджувало істину: люди не люблять, коли їм
демонструють кулаки. Вони більше довіряють тим, хто
протягує руку на знак перемир’я. Тому я звертаюся до всіх
кандидатів у народні депутати України, які балотувалися по
207&му виборчому округу, але не пройшли до парламенту,
до всіх політичних сил: давайте об’єднаємо зусилля і разом
будемо працювати на розвиток Сіверського краю.

У мене попереду п’ять років наполегливої роботи у
парламенті. Основне завдання, яке ставлю перед собою, —
подолання бідності і підвищення добробуту людей. Моя
діяльність, як і раніше, буде прозорою і відкритою,
спрямованою на покращення життя кожної людини.
Розраховую на вашу підтримку і у подальшому. Однією
потужною командою ми здолаємо чимало труднощів і
зможемо впевнено дивитися у завтрашній день.

Ще раз всім щиро дякую за вашу небайдужість до
майбутнього України. Сіверщина — край з працелюбними,
талановитими і мудрими людьми. Ви достойні гідного життя!
Обіцяю, що виправдаю вашу високу довіру, і разом ми
будемо працювати ще багато років.

З повагою ваш народний депутат України
Ігор РИБАКОВ.

ЦВК ВИЗНАЛА ІГОРЯ РИБАКОВА
ПЕРЕМОЖЦЕМ

У 207?му ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Дорогі друзі! Шановні виборці Городнянського району!

Шановні земляки!
Дякую вам усім

за підтримку!
Дякую всім друзям і знайомим, всім прихильникам і

однодумцям, всім тим, хто на виборах віддав свій голос
за мене, за підтримку моїх програмних засад, за ті питання,
вирішення яких сприятиме економічному й соціальному
розвитку нашого краю. Дякую всім, хто, маючи здоровий
глузд, бореться за позитивні зміни в суспільстві, за
демократичний шлях розвитку України.

Результат мажоритарних виборів, на яких я став
бронзовим призером, не тільки не зламав мене, а,
навпаки, – надав більшого натхнення у роботі. Програна
битва, але не програна боротьба, боротьба за наше
щасливе майбутнє, за добробут наших дітей, за
процвітання країни. І ми разом, мої земляки, продовжимо
твердо рухатись вперед, будемо боротися за наше
щасливе майбутнє, засноване на верховенстві права,
соціального партнерства та економічного зростання.

Здоров’я вам та родинного достатку.
З повагою Сергій ЖУРМАН.

ВИБОРИ – 2012 Є результат по округу
Закінчується підведення офіційних результатів цьогорічних виборів до Верховної Ради. 14 листопада ЦВК оприлюднила

результати голосування по 207&му одномандатному виборчому округу, до якого входив і Городнянський район. Голоси,
віддані за кандидатів у народні депутати, у процентному та кількісному відношенні розподілились так:

Ігор Олександрович Рибаков (самовисування) 32 864 (38,13%)
Володимир Олексійович Лещенко (Комуністична партія) 12 148 (14,09%)
Сергій Миколайович Журман ( ВО «Батьківщина») 9 304  (10,79%)
Леонід Михайлович Неживий (політична партія «Удар») 8 649 (10,03%)
Василь Васильович Амельченко (Радикальна Партія Олега Ляшка) 6 774 (7,86%)
Петро Дмитрович Шаповал (самовисування) 6 664 (7,73%)
Олег Володимирович Петров (самовисування) 3 627 ( 4,20%)
Володимир Миколайович Куніцин (самовисування) 1 912 (2,21%)
Олег Борисович Петров (самовисування) 1 527 (1,77 %)
Валерія Валеріївна Матюха (самовисування) 1 041 (1,20%)
Артур Петрович Зінов’єв ( самовисування) 944 (1,09%)
Сергій Володимирович Юхименко (політична партія Українська платформа    «Собор») 723 (0,83%).

Шановні працівники сільського господарства!
Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди професійного свята!

Для Сіверського краю сільське господарство
– не тільки галузь, а й життєвий уклад більшої
частини населення. Ви заслуговуєте слова
особливої вдячності і подяки, оскільки ваша праця

—  у кожній буханці хліба, у кожному літрі молока.
Земний уклін всім хліборобам, тваринникам, фермерам

– всім, хто від зорі до зорі, без вихідних і відпусток трудиться
на землі та на фермі. Ви достойні найвищого визнання!

Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви,
втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на благо Сіверщини,
розквіту рідної України та піднесення добробуту всього українського народу.

Щиро бажаю вам міцного здоров’я, щастя, впевненості у
завтрашньому дні, успіхів у справах. Нехай Господь Бог допомагає вам,
благословляє і захищає.

З повагою ваш народний депутат України    Ігор РИБАКОВ.
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Шановні учасники дорожнього руху!
12 – 18 листопада в Україні у рамках

проголошеного Генеральною асамблеєю
ООН Десятиліття дій із забезпечення
безпеки дорожнього руху проводиться
Всеукраїнський  тиждень безпеки
дорожнього руху під гаслом: «Безпека на
дорогах залежить від кожного!». Такий
лозунг вибраний невипадково, адже
світова практика безперечно доводить
ефективність саме спільних зусиль як
держави, так і громадськості, усіх
учасників дорожнього руху у справі
гарантування їх безпеки на дорозі. Для
того, щоб на наших дорогах настав
порядок, кожен учасник дорожнього руху
повинен зробити свій внесок. Дотримання
Правил дорожнього руху, розуміння засад
безпечної поведінки і повага до них,
культура на дорозі, взаємодопомога –
головні  складові безпечної та комфортної
участі в дорожньому русі.

Пам’ятайте: безпека на дорозі
залежить від кожного з нас!

Прес�служба Департаменту ДАІ МВС
України.

— Слід зазначити, що досі у нас діяв
Кримінально0процесуальний кодекс України
зразка 1960 року. Тобто часів, які не
відповідають вимогам реалій сьогодення.
Новий кодекс відображає європейські
стандарти та європейську філософію
розгляду кримінальних справ, встановлює
процесуальну рівність і змагальність сторін.

У ньому суттєво розширюються права
підозрюваних, обвинувачених (підсудних),
оновлюється процедура досудового розслі0
дування, вдосконалюється процедура судо0
вого провадження, судового контролю досу0
дового розслідування, припиняється повер0
нення справ на додаткове розслідування.

Перехідні положення нового Кримі0
нального  процесуального кодексу  передба0
чають проведення зборів суддів в суді та
обрання слідчого судді. Якщо в зазначений
строк слідчого суддю не було обрано, то
обов’язки слідчого судді виконує старший
за віком суддя цього суду. У Городнянському
районному суді  виконувати обов’язки
слідчого  судді буде  суддя О.О.Соколов.
Зборами суду також обрано суддю, упов0
новаженого на здійснення кримінального
провадження щодо  неповнолітніх. З 19 лис0
топада 2012 року всі справи про притягнення
до кримінальної відповідальності за
злочини, які будуть вчинені неповнолітніми,
буду розглядати  я.

— За новим Кримінальним  про�
цесуальним кодексом хто  визначений
головною фігурою слідства?

— Процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням здійснюватиме прокурор,
який даватиме доручення слідчим (співро0
бітникам органів внутрішніх справ України,
Служби безпеки України, органу, що здій0
снює контроль за додержанням податкового
законодавства) і прийматиме або погоджу0
ватиме ключові процесуальні рішення
(повідомлення особи про підозру, звернення
з клопотаннями до слідчого судді, складення
обвинувального акта тощо). Функцію з пред0
ставництва державного обвинувачення у суді
у конкретній справі буде покладено саме на
того прокурора, який здійснював нагляд за
дотриманням законів органами, що
проводили досудове розслідування.

Але найголовніше в новому криміналь0
ному  процесуальному кодексі – це посада
слідчого судді. Слідчий суддя контролює
всі без виключення кримінальні справи,
йому можуть бути оскаржені будь0які дії
слідчого чи прокурора, він може визнати їх
правомірними або неправомірними, бо

законом уповноважений контролювати
додержання прав, свобод та інтересів осіб
у кримінальному провадженні. Ця посада
створена для того, щоб  не було порушено
права сторін кримінального провадження –
підозрюваного, обвинувачуваного та потер0
пілого. Слідчий суддя тримає на контролі
також всі дії,  пов’язані з обмеженням прав і
свобод громадянина.

— Які  можливості надаються адво�
катурі?

— Як  зазначалось, передбачено  роз0
крити повноваження як прокурора, так і
адвоката. Є сторона захисту і є сторона
обвинувачення. Кожна з сторін  має право
самостійно збирати докази і подавати їх до
суду. Слідчий та прокурор, відповідно до
положень КПК, позбавляються фактично
монопольного права на подання доказів.
Проте захищати може тепер тільки адвокат.
Але, якщо людина не в змозі заплатити
адвокату, то є визначене коло адвокатів, які
надають безоплатну правову допомогу. Як і
в старому, так і в новому кодексі говориться
про те, що скрутне  матеріальне становище
не є підставою для позбавлення грома0
дянина правового захисту. Колегія адвокатів
безкоштовно надаватиме захисника тим, хто
його потребує.

Запроваджується також новий порядок,
згідно з яким суд зможе ґрунтувати свої
висновки виключно на тих свідченнях, які він
безпосередньо отримав від сторін кримі0
нального провадження у судовому засіданні,
або які були надані слідчому судді у
судовому засіданні під час досудового
розслідування.

— Розкажіть, будь ласка, про нові
запобіжні заходи.

— Постанова про порушення кримі0
нальної справи не буде виноситися. Необ0
хідність прийняття формального акта для
порушення кримінальної справи  взагалі не
передбачена. Також вводиться спрощена
форма розслідування і судового розгляду
кримінальних проступків. Зокрема, запро0
ваджується розмежування за критерієм
тяжкості на злочини і кримінальні проступки.
Всі заяви і повідомлення про злочин
зберігатимуться у Єдиному реєстрі досу0
дових розслідувань. Поняття кримінального
проступку буде визначено у законі України
про кримінальні проступки, який поки що не
прийнятий Верховною Радою України. У
цьому ж законі буде надано перелік кримі0
нальних проступків.

Виключно за рішенням слідчого судді
пропонується здійснювати: обрання запо0
біжних заходів та продовження їхніх термінів;
негласні слідчі дії, що обмежують консти0
туційні права осіб; накладення арешту на
майно; примусовий привід; накладення
грошового стягнення за невиконання
процесуальних обов’язків; відсторонення від
посади тощо. Порядок, підстави та умови
обрання запобіжного заходу такий: тільки
один запобіжний захід передбачає трима0
ння особи під варту. Серед інших —  особис0
те зобов’язання та порука,  домашній арешт
та застава.  Умови нового кодексу стиму0
люють слідчих частіше обирати запобіжні
заходи,  не пов’язані з позбавленням волі.
Адже обирати такі запобіжні заходи, як

Судочинство за європейськими  стандартами
Верховна Рада прийняла новий

Кримінальний процесуальний
кодекс у ніч на 13 квітня 2012 року.

Парламент розглядав у другому
читанні КПК чотири дні. Всього до
кодексу було внесено понад 3700

поправок. Він покликаний
реформувати судочинство і

створити рівні можливості для
кожної із сторін у кримінальному

процесі. Результат розгляду судом
конкретної справи відтепер

залежатиме виключно від
обґрунтованості доказів сторін.

Головні  позиції  нового
Кримінального процесуального

кодексу пояснює виконуючий
обов’язки голови  Городнянського

районного суду
О.Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ:

тримання під вартою, можна тільки за
злочини, на які передбачено позбавлення
волі на певний термін. При цьому прокурор
та слідчий зобов’язані довести, що інші
запобіжні заходи не можуть забезпечити
виконання підозрюваним, обвинуваченим
відповідних зобов’язань.

— Що нового стосовно  фіксування
судового процесу технічними засобами
у залі суду?

— Вводиться обов’язкова фіксація
судового процесу. Раніше при розгляді
кримінальних справ  ми здійснювали фікса0
цію за допомогою записуючих пристроїв за
заявою та клопотанням учасників судового
розгляду. Тепер це є  обов’яковою умовою.
Журналіст, присутній у залі судового роз0
слідування, може вести стенограму і корис0
туватись портативними аудіозаписуючими
пристроями, а  також використовувати
стаціонарні відеозаписуючі пристрої за
ухвалою суду. Загалом справу буде
розглядати суддя одноособово, але  розгляд
справ, за які передбачено призначення
покарання у вигляді  позбавлення волі на
термін більше 10 років, буде здійснюватися
колегіально судом у складі трьох суддів.
Раніше таке було можливе тільки при
розгляді справ, за які передбачено
покарання у вигляді довічного позбавлення
волі. А відтепер при розгляді справ про
злочини, за вчинення яких передбачене
довічне позбавлення волі, за клопотанням
обвинуваченого передбачено кримінальне
провадження судом присяжних. Склад суду
присяжних становлять 2 професійні судді
та три присяжні. Суддю та присяжних
визначає автоматизована система
документообігу суду.

— Чи будуть відправлятися справи на
додаткове розслідування?

— Кодексом передбачена ліквідація
можливості відправлення справи на до0
даткове розслідування, що досі призводить
до необґрунтованого затягування розгляду
справ. Діючий процесуально0кримінальний
кодекс такий, що особа може по 304 роки
перебувати під вартою до остаточного
вироку. Раніше це було пов’язане з тим, що
суд першої інстанції виносить вирок – в
апеляційному суді його скасовують. Повер0
тають на новий розгляд справи, потім на
додаткове розслідування. Тепер справи
переглядатися не будуть. Суд може
прийняти тільки два рішення: або обвину0
вальний вирок, або виправдовувальний.
Тобто апеляція може бути, але повернення
на додаткове розслідування – ні. Саме
рішення суду може бути переглянутим.

Передбачено також досудове укладання
угод, коли  прокурор і обвинувачений можуть
домовитися. Наприклад, якщо обвину0
вачений свою провину визнає повністю, а
прокурор вимагає мінімальний строк
покарання. А суд уже ухвалює вирок, яким
затверджує угоду — узгоджену сторонами
міру покарання. Є ще угода про примирення
між потерпілим та обвинуваченим. Так що
новий кримінальний кодекс дає більш
широкі можливості для торжества справед0
ливості і законності. А це для нашого
суспільства дуже важливо.

Розмовляла А.НЕМИРОВА.

17 листопада –
Міжнародний день

студентів
1663 року – підписані «Бату0

ринські статті», внаслідок чого геть0
манська влада значно обмежувалась
на користь російського царя.

1804 року – засновано
Харківський університет.

1855 року – Девід Лівінгстон
відкрив водоспад на річці Замбезі і
назвав його іменем королеви Вікторії.

1869 року – відбулась церемонія
відкриття Суецького каналу, що
поєднав Середземне і Червоне моря.

1913 року – перше судно
пройшло через Панамський канал.

1922 року – Сибір офіційно
приєднано до Росії.

1933 року – засновано Харків0
ський драматичний театр імені
О.С.Пушкіна.

1948 року – крейсер «Аврора»
поставлено на вічну стоянку.

1966 року – астрономи спостері0
гали найбільший метеоритний дощ.

1971 року – військовий
переворот у Північній Ірландії.

У цей день народились:
1788 року – Михайло Щепкін,

видатний актор української та
російської сцени.

1870 року – Сергій Блажко,
видатний радянський астроном.

1942 року – Мартін Скорсезе,
культовий американський режисер і
продюсер.

1965 року – Руслана Писанка,
українська актриса і телеведуча.

1966 року – Софі Марсо,
французька актриса кіно.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет�

видань.

Новий Кримінальний процесуальний
кодекс вступить в дію

з 19 листопада 2012 року

Минулого року  відзначались поважні ювілейні дати
кількох навчальних закладів нашого району. А цьогоріч
виповнюється 10 років  Городнянської  філії ПТУ № 9
м.Чернігова, яка готувала швачок і кравчинь, стала
професійним училищем побутового обслуговування. Це було
одним з пунктів передвиборної програми кандидата у
депутата обласної ради Г.М.Тимошко.

1 серпня були призначені перші працівники філії. Це
завідувач М.С.Джола, завідуючий господарством С.Р.Екк,
робітник по ремонту М.І.Рибкін, завданням яких було до 1
жовтня підготувати кімнати для теоретичних занять,
навчальної майстерні та оснастити їх відповідним
обладнанням. До кінця серпня були прийняті на роботу
бухгалтер, сторожі, секретар, а з 1 жовтня набрано

педагогічний колектив. У перші дні ми  відчували
дійсну підтримку  голови райдержадміністрації
Л.Д.Слісаренка, голови райради І.І.Кожушка,
міського голови А.І.Богдана, завідуючого
райвідділом освіти М.В.Конопацького: сільських
голів,  інших керівників району. Було набрано 2
групи учнів за напрямками спеціальний легкий
жіночий одяг, жіночий і чоловічий верхній одяг.

Перший рік видався  складним у тому плані,
що викладачам училища доводилося ще самим
багато  чому вчитися. Особливо хочеться
відзначити викладача  А.В.Зуб за створення
належної навчальної бази та майстрів
виробничого навчання. І першим успіхом нашої
роботи було  п’яте місце з  восьми  на обласному
конкурсі професійної майстерності серед учнів.
Чималий успіх для новачків! А через рік ми вже
завоювали друге місце серед виробів, що
містять вишивку.

 Після цього ми вже  були впевнені, що на
вірному шляху. Планували відкриття навчання зі
спеціальності електромонтажник,

електрозварник, продавець продовольчих і промислових
товарів.  Однак не збулися наші плани і мрії. Програма
оптимізації навчальних закладів області,  відсутність
робочих місць та інші фактори зробили свою негативну
справу. Рішенням колегії управління освіти Чернігівської
області наша філія потрапила у план закриття. Не допомогло
і те, що  у 20060му  році ми  зробили набір однієї  групи
учнів0сиріт із спеціалізованих шкіл області для навчання за
професією  швачки. 31 липня 20070го року філія була закрита.

Але для тих, хто навчався і працював  у нашому
навчальному закладі, то були, мабуть, найкращі творчі часи
відданої праці. Крім навчальних занять, у нас  проводилися
виховні заходи, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії до
м.Чернігова. Випускники  училища працевлаштовувались
як у нашому місті, так і у Києві, Чернігові, Харкові. На жаль,
комунальні підприємства при сільрадах не змогли
працевлаштувати наших випускників. Проте за час навчання
диплом кравця отримали майже 150   випускників. І хочеться
сказати, що філія не тільки давала професію, а й готувала
молодь до вступу у самостійне життя у  непрості часи
ринкових відносин. Ми не зчулися, як промайнули ці 10 років.
Більшість наших випускників працюють, створили сім’ї,
виховують дітей. Життя продовжується. Та філія, де вони
навчалися, буде у їх спогадах завжди.

 М.ДЖОЛА.
Колишній завідувач Городнянської філії ПТУ №9.

На знімку: 21�а група (2002 рік). Класний керівник
Л.С.ШУЛДИК разом зі своїми вихованцями.

ЛИСТИ Ювілей  закладу, якого вже нема

НОВЕ У ЗАКОНОДАВСТВІ
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21 листопада 2001 року наказом голови Державного департаменту
України з питань виконання покарань на базі інспекції виправних
робіт було створено кримінально�виконавчу інспекцію, яка тепер
належить управлінню Державної пенітенціарної служби України.
Кримінально�виконавча інспекція контролює кримінальні покарання,
альтернативні позбавленню волі: позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні
роботи, а також адміністративні стягнення. Інспекція  здійснює
контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з
випробуванням; звільнених від відбування покарання вагітних жінок
і жінок, які мають дітей віком до трьох років.  По обліку Городнянського
МВ КВІ у 2012�му році пройшло близько 100 засуджених осіб та
більше 200 осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у
вигляді громадських робіт.

 До складу Городнянського міжрайонного відділу кримінально�
виконавчої інспекції входять Щорський та Корюківський підрозділи.
Колектив Городнянського підрозділу  складається з трьох
працівників: начальника відділу  Олександра Михайловича Меха,
заступника начальника Юлії Володимирівни Васильєвої та
інспектора Сергія Олександровича Голуба.  Колектив  наш, хоча і
невеликий, але за роки існування кримінально�виконавчої інспекції
довів, що вміє працювати злагоджено і наполегливо, виконувати
поставлені перед ним завдання. Тож нехай сприяє успіх  усім
працівникам кримінально�виконавчої  інспекції у вирішенні складних
службових завдань, у справі  високої моральності і державницької
мудрості, громадянської відповідальності.

О.МЕХ.
Начальник Городнянського відділу кримінально�виконавчої

інспекції.

На знімку: О.М.МЕХ, Ю.В.ВАСИЛЬЄВА ТА С.О.ГОЛУБ.
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Мої дорогі односельці,
працівники СТОВ «Тупичівське»,

ветерани праці!
Саме ви переконливо доводите спроможність

і вміння трудівників села гідно виходити зі складних,
почасти непередбачуваних ситуацій. Відомо, як
нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише
завдяки сільським трудівникам полиці наших
магазинів все більше і більше наповнюються
високоякісними українськими продуктами, а в
кожній українській оселі є і хліб, і до хліба, бо допоки
живе сільське господарство, доти жива Україна.

 Тож дозвольте від усього серця поздоровити
вас із Днем працівника сільського господарства і
побажати вам від себе особисто та від всього  СТОВ
«Тупичівське», щоб  і надалі рясно колосилися
щедрими врожаями ваші ниви,  втілювалися в
життя ваші плани, задуми та сподівання.

 Нехай не переводиться селянський рід на
українській землі, а праця відданих їй трударів буде
належно поцінованою. Велика подяка вам за
любов до землі, терпіння і витримку. Щастя,
злагоди у кожну домівку.

Вам, трударі, земний уклін,
 Здоров’я і наснаги.
 Хай посилає Бог усім
 Врожаю без тривоги!
 Нехай слов’янськая земля
 Багата хлібом буде,
 Бо обробляли ці поля
 Хороші, щирі люди!

В.АВДІЙКО.
Директор  СТОВ «Тупичівське».

Зі святом вас, дорогі творці добробуту, зі святом, велика
сільськогосподарська родино  Городнянщини!

Це свято є вседержавним, оскільки від вашої повсякденної і напруженої праці залежить здоров’я українців, добробут
нинішнього та майбутнього поколінь, і усі без винятку представники цієї найпочеснішої професії заслуговують на подяку
за свою щоденну працю.

 Цьогоріч аграрії Городнянщини засвідчили, що наше село має високу життєздатність завдяки любові до землі,
виключній працелюбності, знанням і природній мудрості, завдяки зусиллям тих людей, хто трудиться в полі і на фермі.
Трудиться без гучних слів, чесно і з любов’ю – так само, які і всі попередні покоління.

Хай втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розквіту рідної України.
Хай ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї! Хай ваша праця заколоситься
щедрою нивою успіху!

Районна організація Профспілки працівників АПК України та Рада сільгоспідприємців району.

Шановні ветерани сільського
господарства, аграрії та тваринники АПК

«Снов»!
Ви  і сієте, і орете, ви завжди  потрібні, тому так і  пишається

Україна вашою працею. Традиційні  працелюбність, наполегливість,
зрештою,  небайдужість сільських працівників, їх  добрі справи та
невтомні руки дозволяють всім нам впевненіше дивитись в майбутнє.

Бажаю усім селянам: тим, хто працює в господарстві сьогодні,
і ветеранам праці – міцного здоров’я, твердості духу, щастя й достатку,
успіхів у праці для власного блага і блага України. Завжди вам бути з
сінокосами і врожаями,  годувальники держави! Хай лунають веселі
пісні у День працівників села!

Щоб євро сховалось в коморі,
 Щоб сало рохкало у дворі.
 У дворі стояв «Феррарі»,
 В гаражі – «Лексус», ще й у парі.
 У хаті � з мармуру камін
 І басейн, хоча б один!
Здоров’я більше з кожним роком,
 А щастя щоб не лізло боком!

В.БОГДАН.
Голова  АПК «Снов».

  Шановні працівники СВК «Зоря», наші любі
пенсіонери і ветерани праці!

Свято сільського трударя – це свято тих, хто господарює на полях і
фермах, хто приносить у кожну оселю хліб і до хліба, тих, у чиїх руках з маленької
зернинки проростає наш добробут.

Перш за все – низький уклін вам за те, що, не зважаючи на труднощі
сьогодення, ви засіваєте хліб завтрашній, не даєте нашій землі втратити її
життєдайну силу. Це дякуючи вашому труду село ще живе. Це дякуючи вашій
праці золотим колоссям всміхаються ниви нашої землі. Тож щиро зичимо
вам, наші невтомні труженики:

На все життя – і осені, і зими,
І весни, і заквітчані літа —
Ми щиро кажем: будьте ж ви щасливі,
Нехай до хати радість приліта.
Нехай зігріють серденько надії,
Хай збудеться все добре і просте.
Душа нехай співає мелодійно,
А світ довкола мальвами цвіте.

Зі святом, дорогі наші трударі! Лагідного сонця вам, щедрого дощику,
радісних веселок, добробуту, щастя і здоров’я у кожну родину!

Правління СВК «Зоря».

Дорогі працівники СТОВ «Колос», шановні пенсіонери, всі, хто
причетний до сільської праці!

Сердечно вітаємо вас із професійним святом –  Днем працівників сільського господарства, днем
визнання звитяжної хліборобської праці!

Щедрої вам, наче виплекана нива, долі, чистого, мов джерельна вода, щастя, миру та спокою, щирих
і дружніх стосунків. Хай вік ваш подовжиться, здоров’я подвоїться, шана і вдячність людські збережуться на
все життя. Багатство щедрих осеней хай множиться та множиться, а природні стихії обходять вас стороною.

Кожен день хай дарує вам радість та щастя,  всі задумані мрії хай здійснити вдасться на благо розквіту
рідної України та піднесення добробуту всього українського народу. Хай радіють діти та онуки, а домашні
новини будуть тільки приємними у ваших родинах.

В.НЕСТЕРЕНКО.
Директор  СТОВ «Колос»

 Із святом  вас, працівники сільського
господарства!

Висловлюємо глибоку подяку хліборобам, механізаторам,
тваринникам, організаторам агропромисловового виробництва
Городнянщини!

 Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Адже Україна живе і працює
завдяки невтомним трудівникам, які постійно дбають про землю. Нехай
ваша віддана праця і надалі служить на користь державі, на благо України .
Усі слова на світі замалі, щоб висловити подяку  невтомним сільським
трударям, тож у цей святковий день хай дзвенять вони з краю в край, а
коровай, виплеканий та виготовлений їх золотими руками, щодня сяє на
столі!

 Снаги та радості багато бажаємо всім у кожну хату.
Достатку, радості й любові, веселі будьте та здорові.
Багаті, мов свята земля, хай вас надія окриля.
Хай рід квітує ваш завжди, з роси вам зичим і води.

М.СТЕПАНЦОВ.
Директор ФГ «Льон�Канат»

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем

працівників сільського господарства! Днем, що
увінчує напружений, сповнений клопотами рік.
Саме він переконливо доводить спроможність і

вміння трудівників села гідно виходити із складних,
почасти непередбачуваних ситуацій.

Це свято усіх, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і місті щодня
долучається до важливих аграрних справ, свято дбайливих господарів,
незалежно від форм власності та господарювання.

Все на землі виростає з рук людських. Тож хай не болять у вас руки ростити
хліб і дітей, творити достаток. Хочу побажати, щоб легко долалися труднощі,
щоб були справедливі ціни на сільськогосподарську продукцію, щоб праця була
у радість, щоб вчасно світило сонце і випадав дощ.

Бажаємо вам  і  вашим рідним напередодні свята здоров’я, щастя і тепла,
терпіння і злагоди. Зичимо щедрої та щасливої долі, щоб вона завжди
посміхалася до вас, мов весняне сонце, щоб ваша життєва нива була налита
вагомим колоссям радості, міцного здоров’я і щастя. Наснаги у всіх ваших
добрих справах!

Нехай же з року в рік, і  з  роду в рід  не буде хліборобам переводу, а слава
їхня вічно не заходить, аж поки  ллє на землю світ сонце. Добрих вам засівів,
рясних сходів та щедрих ужинків, здійснення всіх заповітних задумів, здоров’я
і радості. Золотими розсипами щастя хай повняться ваші будні і свята!

І.ЯКУБ.
Депутат Чернігівської обласної ради, голова  асоціації та приватних

землевласників Чернігівської області, директор ФГ «Соната».

Зі святом, дорогі хлібороби!
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Осінь в Україні – традиційна пора весіль. Цій темі був
присвячений науково�мистецький лекторій, який відбувся
27 жовтня у Києві в приміщенні національного центру
народної культури «Музей Івана Гончара». Оскільки акцент
ставився на звичаях, обрядах і пісенності Північного Полісся,
організатори заходу запросили конотопський фольклорний
ансамбль «Веселка» взяти у ньому участь.

Учасниці ансамблю Любов Колодько та Лідія Грабовець
разом із художнім керівником Ніною Марченко
продемонстрували, як готувався весільний коровай та
шишки, качалися із бджолиного воску весільні свічки для
молодят й оздоблювалися зернятами пшениці та квітами,
як прикрашалося весільне вільце тощо. Усі ці дійства жінки

супроводжували відповідними обрядовими
піснями.

 — Виступ фольклорного гурту з
Городнянщини пройшов із великим успіхом,
— коментує   Тетяна Марченко — заступник
директора музею Івана Гончара. — Всіх
присутніх вразило не тільки майстерне
виконання й артистизм співачок, а й
непідробна щирість та сердечність.
Унікальною є і прадавня манера виконання
обрядових пісень, яка збереглася на
Північному Поліссі.

Асистент кафедри фольклористики
Київського національного університету ім. Т.
Шевченка Наталя Хоменко відзначила
унікальність конотопських весільних наспівів:

— Для мене справжнім відкриттям став
рідкісний ритуал запросин сиротою на
весілля померлих батьків. Весільна пісня для
сироти у виконанні Ніни Марченко справила
на всю аудиторію сильне емоційне враження.
Варто зробити професійні записи пісень у

виконанні «Веселки». Це буде цікаво і для судентів, і для
широкого загалу шанувальників народної пісні.

На думку Олени Чебанюк, старшого наукового
співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклорисики
та етнології Національної академії наук України, випікання
весільного печива для молодих у вигляді сонця та місяця є
унікальним явищем для всієї української культури. Воно сягає
такої прадавнини, коли на весіллі розігрувалася містерія
небесного шлюбу двох божеств. Весільні ритуальні печива
із Конотопу будуть представлені на виставці українського
хліба, яка відкриється 23 листопада у музеї Івана Гончара.

О.ЧУПРИНА.
Кандидат філологічних наук.

На знімку: виступ ансамблю «Веселка».

У листопаді відзначають
своє професійне свято працівники

сільського господарства
 Городнянський районний центр зайнятості щиро

дякує за співпрацю всім керівникам
сільськогосподарських підприємств. Відомо, як
нелегко сьогодні працювати на землі. Але лише

завдяки вашій наполегливій праці та умілому
господарюванню досягнення в сільському

господарстві останніх років стають
загальновизнаними. Дякуючи сільським трудівникам,

полиці наших магазинів все більше і більше
наповнюються високоякісними українськими

продуктами, а в кожній українській оселі є і хліб, і до
хліба. Нехай не переводиться селянський рід на

українській землі, а праця відданих їй трударів буде
належно поцінованою. Велика подяка вам за любов

до землі, терпіння і витримку. Щастя, здоров’я,
злагоди в кожну домівку.

У цей нелегкий для економіки час не всі селяни можуть
мати роботу. Ті, хто залишається без роботи, працюють в
особистому господарстві, або реєструються в центрах
зайнятості.

До Городнянського районного центру зайнятості
протягом поточного року звернулось 652 особи, які
проживають в сільській місцевості, що на 25% менше, ніж у
2011 році. Загалом перебували на обліку протягом поточного
року 1032 мешканці села. Від роботодавців –
сільгоспвиробників надійшло майже чверть від всіх
зареєстрованих в базі Городнянського центру зайнятості
вакансій.

Не всім бажаючим працювати спеціалісти центру
зайнятості змогли підшукати роботу, тому на 16.11.2012 року
у нас на обліку  перебувають 310 осіб. Мешканці села можуть
стати на облік в центрі зайнятості за умови, що вони не
являються членами особистих селянських господарств.
Починаючи з 2009�го року, члени особистого селянського
господарства належать до категорії зайнятого населення.

Першочергове завдання служби зайнятості –
працевлаштувати безробітних. Протягом 2012 року
працевлаштовано 206 мешканців села. За рахунок участі у
громадських роботах покращили свій сімейний бюджет 158
селян, заробітну плату яким профінансовано Фондом
загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття. Безробітними прибирались вулиці
на селі, біля придорожніх смуг проводилась вирубка кущів і
гілок дерев, розчищались кладовища, впорядковувались
квітники, братські могили та пам’ятники воїнам�
визволителям. Надавалась допомога літнім одиноким
людям: прибирались оселі бабусь і дідусів,
впорядковувались городи, ремонтувались паркани,
ремонтувались заклади соціальної сфери. Громадські
роботи організовувались протягом року на території 17 –ти
сільських рад. Дякуємо за плідну співпрацю головам
сільських рад!

Серед видів послуг, які надає Городнянський центр
зайнятості, є така, як одноразова виплата допомоги по
безробіттю для відкриття підприємницької діяльності.
Відкрили власну справу і отримали допомогу по безробіттю
одноразово двоє безробітних мешканців села. Допомога по
безробіттю може виплачуватись одноразово для
започаткування власної справи безробітним, яким протягом
місяця не було підібрано підходящої роботи. Це, власне,
єдина послуга, яку центр зайнятості може надати на бажання
самого безробітного. Вам можуть відмовити у наданні
одноразової допомоги, якщо ви несумлінно виконували свої
обов’язки (не відвідували семінари чи пропускали дні
реєстрації). Також не зможе скористатися одноразовою
допомогою на відкриття власного бізнесу особа, яка 2 роки
перед тим, як набути статусу безробітного, займалася
підприємницькою діяльністю. Одноразова допомога з
безробіття виплачується у розмірі загальної суми з
безробіття, визначеної конкретному безробітному протягом
року. Її розмір залежить від трудового стажу, розміру
заробітної плати на попередньому місці роботи, статті, за
якою звільнили людину. Якщо ви вже отримали частину
призначеної допомоги з безробіття, то вам виплатять її
залишок. Така послуга буде надаватись і в наступному році.

Адміністрація центру зайнятості.

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ –
ПРАЦІВНИКАМ СЕЛА!

Городнянська  міська  рада  проводить конкурс
з  продажу  будівлі, що знаходиться за

адресою: м.Городня,  вул. Артема,  89)А.
Це   нежитлова будівля,  цільове  призначення  якої  – лазня. Загальна

площа  358.3  кв.м.   Рік введення в експлуатацію – 1955�ий. Характеристика
будівлі:  фундамент  та цоколь –цегляні, стіни – цегляні під розшивку швів,
перегородки – цегляні,  поштукатурені, перекриття –  залізобетонні  плити,
дах – дерев’яний двохскатний,  покрівля – азбестові  листи,  підлога –
бетонна,  отвори – подвійні дерев’яні, фільончасті, опорядження
внутрішнє – штукатурка, пофарбування водяними сумішами та олійне.

Початкова   ціна   108 000,00  грн.
Засоби  платежу  –  грошові  кошти.
Внести  10  відсотків  від  початкової  ціни  вартості  продажу

вищезазначеного  об’єкту  на  рахунок  продавця.
Умови  продажу – виробничо�комерційна  сфера  при   умовах

збереження  цільового  призначення.
Кінцевий  термін  прийняття  заяв 7  грудня  2012р.
Конкурс  відбудеться  14  грудня  2012р о  15.00   за  адресою:

м. Городня,   вул. Леніна,13  (приміщення  міської  ради).
Ознайомитись  з  об’єктом   можна  за  його місцезнаходженням.
Телефон  для  довідок:  2)13)26; 2)74)44.

А.БОГДАН.
Міський голова.

Напердодні професійного свята працівників
пошти ми запитали начальника Городнянського
відділення поштового зв’язку Тетяну Леонідівну
Підгорну, кого з її підлеглих можна відзначити як
кращого поштовика. У відповідь вона розгублено
розвела руками:

— Це неможливо зробити. У нас усі кращі – і
начальники відділень, і листоноші, і інші
працівники. Всі люди досвідчені, зі стажем роботи,
всі відповідальні, переймаються за свою працю. А
вона нелегка, і зарплата, м’яко кажучи, примушує
бажати кращого. І все одно поштарі несуть свою вахту на
бойовому посту з гідністю і оптимізмом. Так що всі варті
якнайвищої похвали і нагород.

У той же день довелось зустрітись із Вірою Василівною
Желдак, начальником Невклянського поштового відділення.

— Я сама родом з Горошківки, — розповіла вона. – А
заміж вийшла, то з чоловіком переїхали у Невклю. Там і
живемо вже дев’ять років. З них чотири працюю на пошті.
Обслуговую села Невклю і Залісся. Поштарки у нас нема,
тож сама і пенсію розношу, і періодику.

Хоч працює вона три дні на тиждень – у вівторок, четвер
та суботу, але тільки по Невклі доводиться Вірі Василівні
наїжджати до 18 кілометрів. Часто, каже, чоловік допомагає.
А до Залісся – це ще чотири кілометри лісовою дорогою.
Здебільшого їздять разом, бо, окрім пенсії, ще чотирьом
жителям села треба і супутні товари доставити. Щоправда,
з періодикою простіше – зачасту її залісянин О.Тимошенко
сам приїжджає забирати, або ж йому син доставляє.

— У нас люди дуже люблять читати, — каже Віра
Василівна. – Передплачують багато періодики. На 247
жителів на місяць 934 примірники газет та журналів
виходить. До того ж різноманітних: передплачують і «Факти»,
і «Газету по�українськи», «Магію» тощо. А найбільше
прихильників мають «Гарт», «ВісникЧ» і, звичайно, «Новини
Городнянщини».

Поштар, листоноша на селі – людина, яку радо чекають
у кожному домі, чийого приходу ждуть з нетерпінням.

— Насамперед мені хочеться подякувати усім нашим
працівникам за їхню нелегку працю, — говорить
Т.Л.Підгорна. – Сьогодні нам доводиться працювати у
непростих умовах, коли можливості зменшуються, а
обов’язки – навпаки, збільшуються. Тому, вітаючи наших
поштовиків з професійним святом, у першу чергу бажаю їм
оптимізму і завзяття, сил і енергії, здоров’я і добробуту. І,
найголовніше, – достатку, злагоди і любові у родинах, де їх
чекають після нелегкого трудового дня.

С.ТОМАШ.

16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ
ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

На озброєнні –
високий

професіоналізм

Захід, що нещодавно відбувся у Городнянській школі
№2, був присвячений річниці визволення України від
німецько�фашистських загарбників. Ведучим цього свята
вдалося полонити серця всіх присутніх.  Теплі слова
викликали трепіт, особливі почуття у кожного, хто був у
залі. Настрій величності подвигу минулого змогли
передати і юні артисти Катерина Смаль та Віталій
Турейський. Хвилиною мовчання вшанували присутні
загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Схилились

голови дітей, гучніше забились їх серця, перед уявою
кожного промайнув образ Невідомого солдата…

Останнім акордом свята був «Осінній вальс» у виконанні
учнів 6�9 класів. Композиція під невмирущу музику  була
як пошана і  вдячність всім, хто причетний до подій
буремних років, відображена безхмарним дитинством
сьогодення.

Т.ДАВИДЕНКО.
Педагог�організатор міської школи №2.

ТАЛАНТИ



«Беларусь 1»

06.15 Комедия «Человек с
бульвара Капуцинов» (СССР).
07.55 «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.
12.15 Еvrovision.
12.35 Культурные люди +.
13.10  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Ирина Аллегрова».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35  «Ледниковый период»
17.10 Коробка передач.
17.40  «Звездная жизнь» (
18.40 Мистическая
мелодрама «Призрак» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Мелодрама «За гранью»
00.50 Хоккей для всех.
01.30 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).

ОНТ

09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.25  «БрэйнDринг».
12.40 Мультфильмы.
13.10 Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Марина
Неелова в фильме «Осенний
марафон».
15.00 Премьера. Среда
обитания. «Эликсир
бодрости».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 ОНТ представляет:
«Фактор смеха».
17.25 «Народная медицина».
18.25 ОНТ представляет:
«Песнi маёй краiны».
20.00 Контуры.
21.05 «ДОстояние
РЕспублики: Леонид
Дербенев».
23.20 «Yesterday live».
00.20D01.20 «Тайные знаки
конца света».

НТВ

Воскресенье, 25 ноября
06.20 Остросюжетный сериал
«Дело Крапивиных».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
08.50 «Их нравы».
09.20 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил» с
Сергеем Жигуновым.
13.00 Сегодня.
13.15 Фильм «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»D2.
14.55 «Свадьба в подарок!».
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод поDрусски».
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 «ЦТ»
23.00 «Метла».
23.55  «С любовью из ада».
01.30 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 Комедийный сериал «
Небесные родственники»
10.15 Командировка.
10.30 Тайны следствия.
11.00 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.10 Реальный мир.
13.20 «Будь в тонусе»
14.00 «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здравствуй, мама!»
16.15 Врачебные тайны
16.40  сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
17.30  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00  «Поцелуй Сократа»
23.10  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.45 Реальный мир.

ОНТ

09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
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. «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10D01.40 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45  «Брат за братаD2».
20.35  сериал «ДикийD2».
00.15 Сегодня. Итоги.
00.40  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
09.10 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55 Иронический детектив
«Поцелуй Сократа»
12.15 Реальный мир.
13.25  «Самобытные культуры»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 «Здравствуй, мама!»
16.25 Коробка передач.
17.00 Завтра D это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.30 Специальный репортаж.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Небесные родствеD
нники» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 Иронический детектив
«Поцелуй Сократа»
23.10  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.45 Реальный мир.

ОНТ

09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
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 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10D01.40 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод поDрусски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45   «Брат за братаD2».
20.40  сериал «ДикийD2».
00.15 Сегодня. Итоги.
00.40  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
10.10 Специальный репортаж.
10.25 Требуется.
10.40 Актуальное интервью.
10.55  «Поцелуй Сократа»
12.15 Реальный мир.
13.25 Культурные люди +.
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Еvrovision.
15.45 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.40 Перезагрузка.
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный 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

09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
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 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 Гандбол. Лига
чемпионов. «Кадеттен» D
«ДинамоDМинск».
01.10D01.40 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели...».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45  Остросюжетный сериал
«Брат за братаD2».
20.40 Детективный сериал
«ДикийD2».
23.22 Сегодня. Итоги.
23.50  сериал «ДикийD2».
00.45  сериал «Висяки».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.40 Актуальное интервью.
10.50  «Поцелуй Сократа»
12.15 Реальный мир.
13.25 Завтра D 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». ТокDшоу.
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
22.00  «Мистические истории»
23.10 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «Право на
смерть» (СШАDКанада).
01.05 Реальный мир.

ОНТ

09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
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 «Дорога в пустоту».
22.15  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25  фильм «Всё ради неё».
02.05D02.35 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.45 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем». ТокDшоу с
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Остросюжетный сериал
«Брат за братаD2».
21.15 Детективный сериал
«ДикийD2».
00.00 Олег Долин, Руслан
Барабанов и Светлана
Смирнова в остросюжетном
фильме «Родственник».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
10.00 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.05 «Все путем!»
Развлекательная программа
о туризме.
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедия «Человек с бульвара
Капуцинов» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Авантюрная комедия
«Миллион в брачной корзине»
(СССР).
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Комедийная
мелодрама «Добрая
подружка для всех» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Криминальный триллер
«Американские горки» (США).
00.00 День спорта.
00.10 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
01.05 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Комедия «Приходите
завтра…».
13.45 «Да ладно!».
14.15 «Минута славы» шагает
по стране».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
17.55  «Один против всех».
18.45 Колин Ферт, Риз
Уизерспун в фильме «Как
важно быть серьезным».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером»
22.40 «Что?Где?Когда?».
23.55D01.50 Роберт Де Ниро в
фильме «Области тьмы».

НТВ

06.20 Юлия Яблонская,
Сергей Мурзин, Валентин
Смирнитский в
остросюжетном сериале
«Дело Крапивиных».
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.
13.20 Сергей Селин в фильме
«Любовь под грифом
«Совершенно секретно».
15.10 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «ПрофессияDрепортер».
19.55 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00боевик «Соучастник».
01.05 «Луч Света».
01.35 «Реакция Вассермана».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.10 ФильмDкатастрофа
«Полет Феникса» (США).
14.25 «Валерий Раевский.
P.S».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Звездная жизнь»
16.25  «Мистические истории»
17.25  «Моя правда» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 Комедия «Молодожены»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 фильм «Уроки
вождения».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20  «Обратный отсчет».
«Бона Сфорца. Ангел или
демон?».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10  «Леди Икс».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.50 «Убойная сила».
00.45D01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Программа максимум.
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35   «Брат за братаD2».
21.20  «ДикийD2».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «ДикийD2».
00.35 Детективный 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

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.15 ШефDкухар країни
11.10 Муз. фiльм
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.15 Х/ф «Четверта висота»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.45 Т/с «Клеймо»
16.30 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
18.05 Останнє попередження
18.45 АгроDNews
19.15,21.40 Жарт
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.15 ТСН
20.15 Х/ф «Несподiвана
радiсть»
0.30 Х/ф «Романс про
закоханих»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «У Бога свої плани»
11.10,12.20 Т/с «Опiвднi на
пристанi»
15.05 «Право на зустрiч»
16.05 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Х/ф «На гачку»(2)

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Свiтло
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.45 Українська пiсня
13.20 Х/ф «Зберегти мiсто»
15.00,18.20 Новини
15.35 Агросектор
15.55 Т/с «Клеймо»
16.40 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
19.05 Екстрений виклик
19.55 Зiрки гумору
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 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»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Т/с «Вагома пiдстава для
вбивства»(2)

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 В гостях у Гордона
12.35 Аудiєнцiя
13.00 «Секрети успiху»
13.30 Х/ф «Серце друга»
15.00,18.20 Новини
15.45 Т/с «УГРО»
16.30 Т/с «Передiл»
18.05 Останнє попередження
19.05 Бенефiс Ю.Гальцева та
Г.Вєтрова
20.50 Мегалот
21.25 Свiт спорту
21.40 Жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.00 «Джентльменський
набiр»
21.40 Футбол. «Динамо» D
»ПСЖ»
0.05 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
22.55 Т/с «Менти»

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»
10.25 Контрольна робота
11.00 Здоров’я
12.25 Крок до зiрок
13.15 Х/ф «ПiчкиDлавочки»
15.00,18.20 Новини
15.55 Т/с «УГРО»
16.40 Т/с «Передiл»
19.05 Бенефiс О.Воробей
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 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»
12.30 «Знак якостi»
12.55 «Судовi справи»
13.55 «Слiдство вели...»
15.50 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Х/ф «Жiночi сльози»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Док. фільм
10.00 Вшанування пам’ятi
жертв Голодоморiв
10.20 «Легко бути жiнкою»
11.00 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Рiдна кров»
15.00 Новини
15.25 Т/с «Передiл»
17.00 Бенефiс Ю.Гальцева та
Г.Вєтрова
18.40 Шляхами України
19.05 Концерт К.Новикової
20.35 After Live
21.15,22.50 ШустерDLive
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Київ вечiрнiй»
22.00 Х/ф «0бластi темряви»
0.05 Х/ф «Забери мою душу»

ІНТЕР

9.00,12.15 Новини
9.10,12.30 Т/с «Особистi
обставини»
18.00 «Новини»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00 ШустерDLive
11.05 Д/ф «Голодомор.
Технологiя геноциду»
13.00 Х/ф «ГолодD33»
14.55 В гостях у Гордона
16.00,19.32 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ
16.01 Футбол. «Шахтар» D
«Говерла»
17.50 Свiт атома
18.10 Д/ф «Одужання»
19.00 Вшанування пам’ятi
жертв Голодоморiв
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Кабмiн: подiя тижня
22.00 Концерт
23.00 Твiй голос

1+1

6.45 Х/ф «КD19»
9.25 Х/ф «Американська
дочка»
11.30 Т/с «Кедр простромлює
небо»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Висоцький.
Спасибi, що живий»
23.00 «Висоцький: «Так
оставьте ненужные споры»
0.05 Х/ф «Служили два
товаришi»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
12.05 Т/с «Морськi пiхотинцi»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Червоне або чорне»
22.20 Х/ф «У серпнi 44Dго»

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Золотий гусак
9.55 Хто в домi хазяїн?
10.15 Крок до зiрок
11.00 Маю честь запросити
11.45 Ближче до народу
12.15 Караоке для дорослих
13.05 ШефDкухар країни
14.10 Т/с «Iз життя капiтана
Черняєва»
15.50 Дiловий свiт
16.20 Бiатлон
18.00 Бенефiс Ю.Гальцева та
О.Воробей
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.25 Точка зору
21.55 Док. фільм
22.10 ФолькDmusic
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «ЛотоDзабава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академія»
11.25 «Чотири весiлля»
13.00,20.15 «Голос. Дiти»
15.00 «Київ вечiрнiй»
16.50 Х/ф «Висоцький.
Спасибi, що живий»
19.30,23.35 «ТСНDтиждень»
22.10 «Свiтське життя»
23.05 «Козирне патi»
0.20 Х/ф «Корабель дурнiв»

ІНТЕР

7.15 Мультфільми
8.25 «Глянець»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»

11.00 «Свати бiля плити»
11.25 «Весiльний
розмiр»
12.25 Х/ф «Три плюс
два»
14.15 Х/ф «Слiпе щастя»
18.05 Х/ф «Мiцний
шлюб»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Здивуй мене»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф « Надзвичайнi
заходи»

13 листопада біля райо�
нної лікарні було загублено
водійське посвідчення на ім,я
Силенка Романа Миколайовича.
Хто знайшов, прошу повернути
за винагороду. Тел.: 2�30�73,
093�9717324.
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10 років світлої пам’яті
дорогого чоловіка

ПИСЬМЕННОГО
Федора Федотовича

10.01.1910 р. –
16.11.2002 р.

Роки ідуть, роки минають,
А біль у серці не згасає.
Не віриться й досі, що тебе

нема,
В душі залишились лиш сум

та журба.
Сумую. Люблю.

Пам’ятаю.
Дружина.

40 днів світлої пам’яті
ФЕДІНА

Анатолія Михайловича
03.12.1943 р. – 03.10.2012 р.

Ты ушел навсегда
В осень журавлиную.
Не вернуть тебя назад,
Наш единственный, наш   любимый,
Наш неповторимый…

Сумуючі рідні.

17 листопада – 9 днів
світлої пам’яті

дорогої матусі, бабусі,
тещі, свахи

АНОШКО Марії Василівни
04.12.1927 р. –

09.11.2012 р.
Дорога, рідна наша, ми тебе

пам’ятаємо, любимо, сумуємо.
Вічна світла пам’ять про тебе в
наших серцях.

Хто забув – згадайте, хто
пам’ятає – пом’яніть нашу рідну в
цей день.

Сумуючі рідні.

22 листопада 2012 р. минає
рік з дня смерті нашого дорогого

чоловіка, батька та дідуся
ЗАМАЯ

Андрія Дем’яновича
10.07.1933 р. – 22.11.2011 р.
«Вы меня не зовите, я к вам не

приду,
А ко мне не спешите, я вас

подожду».
Сумуючі рідні.

18 листопада 2012 р. минає
6 років, як пішов від нас

БОБОК
Володимир Григорович.

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.

Мати, дружина, дочка.

19 листопада – 40 днів
світлої пам’яті
нашого дорогого і

любого дідуся і татуся
АНІЩЕНКА

Миколи Петровича
12.01.1954 р. –

11.10.2012 р.
Я вспоминаю об отце –
Его задумчивом лице…
Я вижу линий очертанья…
Во мне плывут

воспоминанья.
Я вспоминаю об отце…
Улыбку на родном лице,
Тепло руки, заботу и вниманье...
Как по душам с ним говорили,
Когда друг с другом рядом были.
Я вижу блеск его веселых глаз
И душу редкую – надежней, чем алмаз.
Я помню, как лишь для меня
Он не жалел ни времени, ни дня.
Он людям безотказно помогал –
Всем, кто нуждался, помощь предлагал.
Я не забуду папу никогда!
Ведь мы с ним вместе навсегда!
Кто знал и помнит нашего папу – помяните вместе с нами.

Сумуючі: доньки та онуки.

15 листопада – 40 днів світлої
пам’яті

ЧИЖИК Ганни Василівни
15.12.1928 р. – 07.10.2012 р.

И снова… Навернулись слезы
В конкретный час, в конкретный миг…
Мы о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.

Сумуючі: чоловік, доньки, зяті, онуки.

19 листопада – рік світлої
пам’яті
НОВИКОВА

Станіслава Петровича
14.01.1935 р. –
19.11.2011 р.

Прости, что не смогли тебе
помочь,

Прости, что не смогли тебя
сберечь,

Прости, что не смогли тебя
спасти.

Пока мы все живем на этом
свете,

Тебя мы будем помнить и любить.
Сумуючі: дочка Олена з сім’єю.

20 листопада – 40 днів, як пішов
з життя наш дорогий син, племінник

ПОНОМАРЕНКО
Сергій Анатолійович

11.04.1970 р. – 12.10.2012 р.

Ти пішов раптово і так рано,
Спалюючи болем нам серця.
Був ти – щастя, став ти – біль і рана,
Смуток без початку і кінця.

Сумуючі: мама, рідні покійного.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 1Gкімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 097:8351269.
— 2Gповерховий будинок в м. Городні,  по вул. Радянській,115;

земельна ділянка в м. Городні по вул. Молодіжній, 37. Тел.: 067:5384317,
095:9069126, 050:4432095.

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

— будинок з газом в с. Бутівці. Тел. 097:3105403.
— будинок з госпбудівлями по вул. Леніна. Тел. : 2:12:34, 098:

6653666, 063:0238728.
— терміново будинок в м. Городні, по вул. Жовтневій, 51/2. Ціна

договірна. Тел.: 098:4368002, 099:4375007.
— будинок з усіма зручностями, з ремонтом. Тел. 097:7449439.
— будинок 73 кв.м., в м. Городні по вул. Чапаєва, 56, ділянка 12 соток.

Тел.: 096:7547134, +375444595584.
— будинок по вул. Пролетарській, 119 (р:н маслозаводу). Тел. 097:

7486270.
— будинок 80 кв.м. з госпбудівлями. Є газ, вода. Тел. 2:18:17.
— півбудинку, (46 м.кв.) по вул. Калініна. 2 кімнати, газ, вода. Тел.

050:3135217.
— півбудинку з присадибною ділянкою по вул. Щорса, 98. Є газ,

вода. Тел. 097:7652962.
— дві корови терміново. Недорого. Тел.: 068:9190433, 093:7277231.
— корова. Тел. 098:2623759.
— тільна корова віком 6 років, отел у грудні. Тел.: 096:8244788, 3:71:

77.
— корова тільна, отел у лютому. Тел. 097:6196371.
— тільна телиця. Тел. 063:6884586.
— кінь. Тел. 3:94:30.
— кінь 6 років (виконує всі сільгоспроботи). Тел.: 063:1346336, 096:

3355089.
– трактори, преси, картоплеG та зернозбиральні комбайни,

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

— ВАЗG2115, 2002 р.в. Варіанти обміну. Тел.: 096:7331053, 063:577255.
— ВАЗG2161, 1989 р.в., газ:бензин, у відмінному стані. Тел.: 050:

6636138, 096:2377392, 063:1345316.
— січкарка в с. Тупичеві. Тел. 3:53:89.
— косарка польська сегментна. Тел. 096:5321840.
— цегла червона, вогнетривка, стропила, балки. Тел. 098:

9147625.
— верстат деревообробний 3Gх фазний з двома моторами і

запчастинами; котел газовий КСТG16 колишнього вжитку у доброму
стані. Тел. 2:34:94.

— шифер, цегла. Тел. 067:2644367.
– газова колонка «BERETTA» колишнього вжитку. Тел. 067:4617151.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2:33:62, 096:3403112.
— будинок цегляний зі зручностями. Тел. 063:5603948.
— картоплю дорого. Тел.: 097:9236848, 093:4795727.

ЗНІМУ:
— гараж. Тел. 063:5603948.

ЗДАМ:
— півбудинку. Є газ, вода. Тел.: 097:9469471.

ПОСЛУГА:
— контрольні роботи, переклад (англійська, німецька). Тел. 096:

4317599.

4 листоG
пада зранку
зник доросG
лий кіт поG
рода «ПерсG
шиншила»,
масті чорG
ної. Проси:
мо поверну:
ти за винаго:
роду. Тел.: 2:
31:20, 096:
4744894.

Пропала
в і в ч а р к а
(сучка) віG
ком 6 місяG
ців, чорної
масті. Хто
з н а й ш о в ,
п р о х а н н я
повернути за
винагороду.
Тел. 098:
0849871.

11 лисG
топада в
районі АЗС
по вул. 1
Травня була
з а г у б л е н а
барсетка з
документами
на ім’я Буш:
трука Олек:
с а н д р а
Сергійовича.
П р о х а н н я
повернути за
винагороду.
Тел.: 2:58:90,
068:2368658.
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КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

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

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

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

Реставрація подушок
у вас на очах:

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

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

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

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

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).

Городнянська районна організація Партії  регіонів
висловлює глибоке співчуття члену партії Молош Л.С. з приводу
тяжкої втрати – смерті її чоловіка.

Колектив ПАТ «Городнянський механічний завод» глибоко
сумує з приводу смерті колишнього інспектора з кадрів

ТИХОНЕНКО Надії Василівни
і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким покійної.

Потомственна знахарка, провидиця
та цілителька Марія

за багатьма проханнями жителів
приїхала до м. Городні.

Марія звільнить вас від усіх видів порчі (навіть
зробленої на смерть), зурочення, чародійства,
переляку, родинного прокляття, вінця безшлюбності,
самотності, відкриє шлях у справі та особистому
житті.

Марія вишіптує старовинними молитвами різні
захворювання, визначає долю, лікує шкірні
захворювання, від пияцтва, безпліддя. Допомагає,
коли немає злагоди у сім’ї між чоловіком та дружиною,
батьками та дітьми, тим, хто страждає від самотності,
а також якщо не ладиться у господарстві. Позбавляє
від заїкання, чорної хвороби, проклять, допомагає
чоловікам, які страждають від імпотенції та інших
хвороб.

Ціна індивідуального прийому – 50 грн.
Прийом з 17 по 27 листопада з 9.00 до 18.00.
Тел. 097/2597680, Марія.

Предприятие продает:
уголь антрацит (семечка)
уголь мытый, зольность 5%
Цена 1400,00 грн.

Тел. (0462)626/618,   (24622) 4/42/32
(с 8.00 до 13.00).

Кредит готівкою від 1000 до 50000 грн.
Рішення протягом 1 години  без застави, мінімум

документів на будь2які потреби.
Телефонуйте зараз: 093/9343232.

Музыкальное оформление ваших
торжеств (юбилей, свадьба, корпоративный
вечер и т.д), современная аппаратура, живой вокал,
широкий репертуар. Возможна профессиональная
фотосъемка. Почасовая оплата.

Тел.: 2/51/60, 066/9111777.

16 листопада відсвяткували 25/ту
річницю весілля Анатолій і Тамара МУРАЧІ
з с. Бурівки.

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

Щоб ви завжди тримались разом,
допомагали один одному у тяжкий час. Щоб всі
сімейні перепони в цьому житті обминали вас.

З повагою: мама Ніна, мама Катя.

 18 листопада святкуватиме свій
80/річний ювілей наша дорога мама,
теща, свекруха, бабуся Віра Дмитрівна
ПИСЬМЕННА з с. Лемешівки.

Від усього серця хочемо привітати
тебе, рідненька, з цим чудовим днем.
Низький уклін прийми від усіх нас за
материнську ласку, тепло і турботу.

Ты – солнца луч в ненастную погоду,
Ты – океан безбрежной доброты,
Ты – самый лучший человек на свете,
Любимые и милые черты.
Перед тобой в долгу мы неоплатном

За то, что щедро нам дала.
Родная, будь счастлива и здорова
И знай – ты очень нам нужна!

З любов’ю: доньки, сини, зяті, невістки, 13 онуків та 13
правнуків.

20 листопада святкуватиме свій 60/річний ювілей наш
дорогий брат Михайло Васильович КОРЖАВІН.

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

З повагою: брат Микола з дружиною.

23 листопада святкуватиме свій ювілей Іван Федорович
СИЛЕНКО з с. Вихвостова.

Тату рідний наш, любий дідусь,
Усі ми Вас любимо, всі поважаємо.
Із 552річчям Вас ми вітаємо,
Міцного здоров’я бажаємо.
Спасибі Вам за турботу про нас,
За чуйність, гостинність, невтомну

роботу.
Щоб Ви жили й не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті

заслужили.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
З повагою: син Юрій, невістка Яна, сваха Оля та внучки Діана

і  Заряна.

Щорічно  міжнародний день відмови від  паління
проводиться в третій четвер листопада. Цю традицію
започаткувало Американське онкологічне товариство ще в
1977 році, оцінивши згубний вплив куріння на організм
людини та здатність регулярного паління провокувати
розвиток раку.

За статистикою, у країнах СНД зараз палить десята
частина жінок, більше половини всіх чоловіків, 53%
старшокласників.

Багато людей не знає і сотої частки шкідливих ефектів
тютюнового диму. Проте кожен знає хоч одну людину, яка,
випалюючи до 40 цигарок у день, дожила до 80 років.
Цигарковий дим містить біля трьох тисяч відомих елементів,
16  з яких викликають рак.  Найбільш небезпечним для
здоров’я є нікотин. Проникаючи із димом у легені, він швидко
всмоктується і починає діяти. При постійному палінні
стійкість до нікотину в людини поступово підвищується, що
заставляє збільшувати дозу цигарок, а у випадку припинення
паління розвивається залежність.

Напевно, не варто роз’яснювати спопеляючий вплив
тютюну на легені. Частим наслідком хронічного отруєння
нікотином є «бронхіт курця», що поступово призводить до

15 ЛИСТОПАДА — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВІДМОВИ ВІД ПАЛІННЯ

розвитку емфіземи легень. Вона характеризується
затрудженим диханням, стійкою задишкою, слабкістю,
різким погіршенням працездатності. Нікотин є ще і сильною
серцевою і судинною отрутою. Курці змушують своє серце
працювати «на знос».

Запалення носових пазух, нездатність розрізняти запахи,
отити, втрата смаку, порушення зору, рецидивуючий
кашель,часті простудні захворювання, руйнування зубів,
часті ангіни, погана шкіра, стенокардія, виразки шлунку та
кишечнику, безплідність – це все пов’язано з палінням. Рак
– це захворювання, яке викликається палінням. З числа
хворих на рак легень курці складають 90%. Паління
безпосередньо викликає рак порожнини рота, язика, глотки,
гортані, стравоходу, шлунка, шкіри.

Варто нагадати, що розвиток легень припиняється лише
після 20 років. Паління до цього віку порушує формування
легеневої тканини. Тому чим раніш почати палити, тим
гірший прогноз.

Шановні городнянці! Думайте про своє здоров’я, цінуйте
життя!

А.ЛОМАКОВСЬКА.
Завідуюча терапевтичним відділенням райлікарні.

ПрАТ Городнянський маслозавод потрібен на
роботу бухгалтер.  Вимоги: знання ПК та стаж роботи
бухгалтера. Тел. 2/10/87.

З прекрасним
ювілеєм!

Дуже добру, чуйну, порядну,
надійну і комунікабельну людину
Олександра Михайловича ЛИСОГО
сердечно вітаємо з 60/річчям. Нехай
щирість наших почуттів, дорогий
ювіляре, зігріває Ваше добре серце,
дає сили, а любов ближніх приносить
радість. Нехай Ваш невичерпний
потенціал та ентузіазм завжди мають
достатнє поле діяльності. А віра у
власні сили і міцне здоров’я стануть
для вас досягненням для нових
звершень і висот!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони – як дощик по тоненькій шибці,
Вони – як ніжний яблуневий цвіт,
Вони – як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
Колективи Городнянської районної

державної адміністрації, управління праці та
соціального захисту населення, терито%
ріального центру соціального обслуго%
вування.

20 листопада святкуватиме свій ювілей наш дорогий чоловік,
батько, дідусь Михайло Васильович КОРЖАВІН.

Годам ушедшим не вернуться –
Быстрее птиц они летят.
Вот не успел ты оглянуться,
А за плечами – 60!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И от души тебе желаем:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья и добра!

З любов’ю: дружина, діти, онуки.

«Не пали у ліжку: попіл, який доведеться потім підмітати,
може виявитися твоїм власним» (Джек Бернет)


