
Календар 
стрижок на листопад

Чим можна порадувати себе в холодний, сірий і вогкий 
листопад, як не новою стриж-
кою? Коли на вулиці вирує 
негода і настрій падає до нуля, 
зміна способу допоможе трохи 
підбадьоритися і не впасти в 
осінню депресію. Порадуйте 
рідних зміною іміджу, своєю по-
смішкою і подаруйте частинку 
тепла. У відповідності до місячного календаря, найбільш 
сприятливими для стрижки волосся в листопаді є такі дні: 
6,8,9 10,14,15 16,22,25 27 і 28.

Упродовж тижня у Нетішинському акушерсько-гінекологічно-
му відділенні народилося 6 малюків – порівну хлопчиків та дів-
чаток. Цього разу нетішинців – 3 – дві дівчинки та хлопчик.

Нетішинка Альона Манакова народила найбільше немовля 
тижня - дівчинку – 3650 г, 52 см.  Хай дітки ростуть здоровими 
та щасливими!

  Погода в Нетішині від
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Черговий по номеру Леся ЛІЩЕНКО

існик
етішинський

Лікар-психіатр, нарколог вищої категорії з 
м.Києва В.І. АНТОНЕНКОВ анонімно, індивіду-

ально, безболісно позбавить від  алкогольної та 
ігрової  залежності, куріння та зайвої ваги 

ЗА МЕТОДОМ  О.Р.ДОВЖЕНКА. 
Метод  унікальний, аналогів не має.

Прийом  проводиться 11 листопада
 у м.СЛАВУТІ  в приміщенні центральної район-

ної бібліотеки 
з 9.00  (з 8.30 запис),

 тел. 2-27-90, 0674225474, 0964353733. 

У м.ШЕПЕТІВЦІ  -  в центральній районній бібліотеці з 
12.00, тел. 5-24-27,  0964353733, 0674225474. 

Ліцензія серія АЕ № 638906

Шановні члени гаражно-будівельного 
КООПЕРАТИВУ "АВТОМОБІЛІСТ"!
18.11.2018 року біля приміщення сторожки ко-

оперативу о 14.00 відбудуться загально-виборчі 
збори кооперативу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Звіт голови, правління та  ревізійної комісії ко-

оперативу.
2. Вибори голови та правління кооперативу.
3. Затвердження фінансово-господарського 

плану та кошторису на 2019 рік.
4. Інші питання.
ЯВКА ОБОВ'ЯЗКОВА.

Правління кооперативу

Четвер
1

листопада
+1 +8

П’ятниця
2

листопада
+4 +10

Субота
3

листопада
+6+13 

Неділя
4

листопада
+4 +16

Понеділок
5 

листопада
+9+19

Вівторок
6

листопада 
+9+18 

Середа
7

листопада 
+7 +16

СЕЛЕКЦІЯ

Правильно українською
ПРОПОНУЄМО КОРИСНУ 

ШПАРГАЛКУ   
З УКРАЇНСЬКИМИ СЛОВАМИ

НЕПРАВИЛЬНО - ПРАВИЛЬНО
Уточнюючі запитання - Уточнювальні запитання
Не дивлячись на - Незважаючи на
Другим разом - Іншим разом
Тривав протягом кількох тижнів - Тривав кілька тижнів
Ні одного разу - Жодного разу
Для всіх інших - Для решти
Залишилися в стороні - Залишилися  осторонь
Для нас не підходить - Нам не підходить

Лелечі новини 

Народний календар

3 ЛИСТОПАДА. Дмитрівська батьківська субота
4 ЛИСТОПАДА. Казанської ікони Божої Матері
8 ЛИСТОПАДА. Великомученика Димитрія Солунського
СВЯТА ТА ПАМ'ЯТНІ ДНІ
1 ЛИСТОПАДА. День заснування Європейського союзу
3 ЛИСТОПАДА . День чоловіків
4 ЛИСТОПАДА. День залізничника України
4 ЛИСТОПАДА. День працівника соціальної сфери 

України
6 ЛИСТОПАДА. День визволення Києва

Ремонт 
холодильників, 

пральних машин- 
автоматів, ори-

гінальні  запчастини. 
Гарантія на роботу.

 Виїзд додому.
 097 530 28 38 (Сергій)

Продам
БУДИНОК по вул.
Старонетішинській, 

31.

097 355 08 40

Ремонт
ТЕЛЕВІЗОРІВ-

МОНІТОРІВ... у вас вдома 
або в майстерні  (доставка 
безкоштовна).  4-12-67, 

098 9540157
067 307 38 85 

св. № 155125

електро-  
і бензоінструментів
М-Н «ПРОФЕСІОНАЛ»

ТЦ «Дитячий світ», 
вул. Будівельників, 7 а

РЕПЕТИТОРСТВО
 З АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ. 

096 214 01 24

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
 в м. Нетішин 

ЗАПРОШУЄМО 
працівників з фар-
мацевтичною  та 

медичною освітою.
 067-380-50-03      
067-382-77-67 

Вітаємо із ювілеєм!

Магнітні бурі  у листопаді
У листопаді  на Землю чекають декілька магніт-

них бур. Зокрема, бурі рівня G1, тобто слабкі, 
очікуються 3 і 4 листопада.

Про це свідчать дані 
лабораторії рентгенів-
ської астрономії Сон-
ця ФІАН. Також 5 і 6 
листопада магнітосфера 
планети буде збудженою.

У період геомагнітних 
коливань люди можуть відчути нездужання, дискомфорт 
і розлади нервової системи.

Медики зазначають, що найбільше до негативного впли-
ву магнітних бур схильні люди, які страждають на хронічні 
захворювання, а також ті, хто має проблеми серцево-су-
динного характеру й гіпертоніки.

Сьогодні в лісовому гос-
подарстві все більше 

уваги приділяється створен-
ню високопродуктивних на-
саджень. В системі ведення 
лісового господарства не-
від'ємною частиною є постій-
на лісонасіннєва база, що 
призначена для збору насін-
ня та лісонасіннєвої сирови-
ни. Постійно діючою комісією 
у складі першого заступника 
начальника Хмельницького 
управління П.Золотого, за-
ступника директора ДП «Ві-
нницька лісова науково-до-
слідна станція» І.Нейка, 
начальника ВП «Вінницька 
лісонасіннєва лабораторія» 
З.Юрківа та провідних фа-
хівців нашого підприємства  
було обстежено постійну 
лісонасіннєву ділянку ялини 
європейської у Жуківському 
лісництві, кв.8, вид.42 (пло-
щею 6,7 га), неатестовану 
родинну плантацію модрини 
європейської у Жуківському 
лісництві, кв.8, вид.41 (пло-
щею 2 га) та плюсове дерево 
дуба звичайного за №20/6 в 
Партизанському лісництві, 
кв.52, вид.11.

За результатами роботи 
комісії, відібрано нові ПЛНД 
ялини європейської, плю-
сове дерево дуба звичай-
ного та атестовано родинну 

плантацію модрини.  Всі 
насадження є першого кла-
су бонітету і знаходяться 
у доброму стані.  В даних 
насадженнях необхідно 
провести комплекс робіт з 
формування та оформлен-
ня постійних лісонасіннє-
вих ділянок в натурі  згідно 
з  діючими вимогами (со-
новні положення по лісово-
му насінництву). 

Так, насіннєва база ДП 
«Славутський лісгосп» буде 
приведена до відповідного 
стану і  збагачена за рахунок 
перспективної лісонасіннєвої 
плантації модрини європей-
ської, яку атестувала комісія. 
Підприємство в подальшому 
зможе повноцінно використо-
вувати родинну  плантацію 
протягом 25-30 років, заготов-
ляючи генетично покращене 
насіння, для задоволення 
потреб власного лісокультур-
ного виробництва.

Селекція у лісовому гос-
подарстві спрямована  на 
підвищення продуктивності і 
покращення якості лісів та в 
усьому світі керується прин-
ципами відбору і примно-
ження кращого, так би мови-
ти, кращого із існуючого.

Т.ПОЄНКО, інженер 
лісових культур 

Створення та збереження 
об'єктів  постійної 

ЛІСОНАСІННЄВОЇ БАЗИ 
 у ДП «Славутський лісгосп»

1 листопада – Дмитро, 
Іван, Леонід, Михайло, Микола, 
Павло, Петро, Сергій, Фелікс.

2 листопада – Олександр, 
Артемій, Герасим, Герман, Іван, 
Леонід, Михайло, Микола, Пав-
ло, Петро, Федір.

3 листопада – Аза, Олек-
сандр, Олексій, Анатолій, Арка-
дій, Василь, Володимир, Денис, 
Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, 
Костянтин, Максиміліан, Мико-
ла, Павло, Пелагея, Сергій, Фе-
дір, Яків.

4 листопада – Олександр, 

Ганна, Василь, Володимир, 
Герман, Григорій, Денис, Єли-
завета, Іван, Іраклій, Костянтин, 
Максим, Микола, Федір.

5 листопада – Олександр, 
Панас, Володимир, Омелян, 
Іван, Гнат, Максим, Микола, Пе-
тро, Яків.

6 листопада – Олексій, Па-
нас, Вікторія, Георгій, Іван, Іра-
клій, Микола, Петро.

7 листопада – Афанасій, 
Валерій.

8 листопада – Антон, Афа-
насій, Василь, Дмитро, Марк.

День ангела

Із золотим ювілеєм щиро 
вітаємо Віктора Антонови-
ча КОНДРАЦЬКОГО.
50 - не привід для печалі,
50 - це зрілість золота!
Хай до ста, і може ще і далі
Йдуть, не озираючись літа.
Хай Бог зішле тобі здоров'я 
й силу,
Весна дарує молодості цвіт.
Ти добро на цій 
землі 

твори
З любов'ю в серці ще багато літ.

З повагою і любов'ю дружи-
на, син Артем, донька Віта та 

внучата Максимко та Дмитрик

Вітаємо з 60-річчям!
Щиро вітаємо Дмитра Павловича ОЦАБРИКУ, голову 

правління ПАТ "УБ ХАЕС", Заслуженого будівельника 
України, з прекрасним ювілеєм з дня народження.

Щоб  злагода й мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при 

кожній годині,
Хай добре працюється, добре 

живеться,
Хай обминають Вас біль і тривога,
Хай стелиться довга життєва 

дорога.
Здоров’я міцного і щастя без 

краю,
Усього найкращого ми Вам 

бажаємо.
Колектив  ПАТ УБ "ХАЕС"


