
Слухайте городнянські новини періодично по обласному радіо «Сівер�центр» на першому каналі
Національного радіо України на хвилях 69,47 мега�герц – щодня о 8 год.10 хв., 18 год.10 хв.

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане — залишається

№ 21�22  (11043�11044)
СУБОТА,  10 БЕРЕЗНЯ   2012 РОКУ

Заснована 4 травня 1917 року

Надія Михайлівна Федоренко працює землевпорядником вже шостий рік. У сфері її діяльності
знаходяться одразу три сільради — Дроздовицька, Кузницька і рідна – Хотівлянська. За п’ять років
вона не тільки освоїла професію, а й навела порядок у численних документах, які супроводжують нині
земельні питання. Вдалося це їй, мабуть, завдяки досвіду педагога, адже свого часу вона віддала
сільській школі 25 років свого життя. Cільський голова Ю.М.Черв’як зазначає:

– Надія Михайлівна – відповідальна і працьовита людина. Вона швидко освоїла справу
землевпорядника і тепер навіть допомагає сільраді розібратися у хитросплетіннях сучасного

документообігу.
Стараннями Н.М.Федоренко з 226 домогосподарств сьогодні вже приватизовано 120 садиб.

Близько 40 садиб у Хотівлі стоять покинутими. За деякими з них доглядають спадкоємці, якісь
перетворили на дачі, та близько половини  заростають бур’янами. Ця ситуація непокоїть і Надію
Михайлівну, але силами місцевої громади тут навряд чи можна щось вирішити. Тому вона робить те,
що може, якісно і добросовісно, за що нагороджена грамотою райдержадміністрації і райради.

Запорукою успіху роботи землевпорядника Надія Михайлівна вважає партнерство із сільрадою,
основане на взаєморозумінні. А ще вона любить свою справу, бо:

– Я сільська жителька, родом з Куликівки. Тому звикла і люблю «бігать» по городах! – посміхається
хотівлянська землевпорядниця.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Н.ФЕДОРЕНКО.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

СЛОВО РЕДАКТОРА

Наша газета повинна
мати сучасний вигляд.

Такою вона і буде
Насамперед про слово «наша» у заголовку. Вжите воно

не в буквальному розумінні. Редакція не має жодного наміру
приватизувати видання. Присвійний займенник вжитий тут
для зручності спілкування.

А тепер ось про що, шановні наші читачі. Ви, напевне, всі
помітили, що номер «Новин Городнянщини» за 3 березня
вийшов у світ кольоровим. І з цього приводу моє слово до
вас. Наша газета повинна мати сучасний вигляд, тобто бути
не тільки змістовною, а й поліграфічно якісною і
привабливою. Рівень сучасної друкарської техніки дозволяє
це робити. І ми поставили перед собою завдання
використати таку можливість. Кольорове оформлення, новий
дизайн – це наш редакційний подарунок ювілею
городнянської газети: 4 травня ц.р. сповниться 95 років
виходу першого номера газети.

Одразу ж після виходу кольорового номеру ви запитуєте:
чи не подорожчає передплатна ціна? Відповідаю: ні, не
подорожчає. Принаймні, в нинішньому році. Ми не ставимо
навіть питання про це. Щоправда, проблеми з переходом
на випуск у кольорі є. Але їх ми будемо вирішувати так, щоб
не «заглядати» у ваші кишені, шановні читачі. Проте не
можемо обійтись без вашої допомоги: давайте зробимо
разом так, щоб кожен двір, тобто кожна сім’я передплачували
«Новини Городнянщини». За рахунок збільшення кількості
передплатників ми зможемо  оплачувати додаткові витрати
на поліграфічні потреби, на сучасне технічне обладнання
редакції, яка готує газету до випуску і друкування. Сьогодні
в нашому районі майже 7 тисяч сімей. А тираж газети поки
що складає 5 тисяч. Отже, є резерв для того, щоб число
передплатників «Новин Городнянщини» зростало. Звертаюсь
до кожної родини, до листонош: знайдіть спільну мову у
виборі серед газет саме на користь «Новин Городнящини».
У кожного з вас нині є можливість побачити в газеті своє
кольорове фото або вашої дитини чи когось з рідних. Ви
сьогодні ще не можете навіть усвідомити про такі
можливості. Технічна досконалість дозволяє забезпечити
високу поліграфічну якість газети. Кожен номер нашого
видання стає небуденним явищем – скоріше, він набуває
ще й ознак сувеніру.

Тож давайте разом допоможемо самі собі.
З надією на це –

Леонід ЯКУБЕНКО, редактор газети.

5 березня у переддень жіночого свята голова
райдержадміністрації А.М.Лавський і голова райради
Г.Г.Примак вітали жінок, яким Указом Президента
України від 21 січня 2012 року № 26/2012 присвоєно
почесне звання «МатиKгероїня». На зустріч прибули
чотири жінки з десяти – П.М.Молойко, мати п’яти дітей
з Дібрівного, А.В.Тарарака, мати п’яти дітей з Хрипівки,
Л.Ф.Ребенок, мати п’яти дітей та В.Ф.Смикун, мати
дванадцяти дітей з Лемешівки.

 Шановні працівники і ветерани землевпорядної служби України!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!

Земля – наше основне національне багатство, яке перебуває під особливою охороною держави. Це наша святиня,
годувальниця, невичерпне джерело натхнення українського народу.

Від вашої відповідальної і професійної роботи сьогодні значною мірою залежить раціональне використання земель,
збереження їх для прийдешніх поколінь, надійний захист конституційних прав землевласників та орендарів.

Ми впевнені, що ви з честю впораєтеся з покладеними на вас завданнями. Ваш досвід, знання, принциповість, любов
до рідної землі стануть запорукою ефективної реалізації державної земельної політики.

Тож бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у роботі, злагоди та нових творчих звершень у справі збереження
та примноження нашого безцінного багатства на благо процвітання Вітчизни! Добра і щастя вам та вашим родинам!

 А. ЛАВСЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

ЗА  ПОРЯДОК  НА  ЗЕМЛІ

 ВІДЗНАКИ  МАТЕРИНСТВА
А.М.Лавський привітав жінок із високою відзнакою,

подякував їм за їхній жіночий подвиг та вручив знаки і
посвідчення. До його привітань приєднався і
Г.Г.Примак, який принагідно привітав  матерів із
Міжнародним жіночим днем. Разом із державними
нагородами матеріKгероїні отримали подарунки.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Г.ПРИМАК, П.МОЛОЙКО, Л.РЕБЕ�

НОК, В.СМИКУН, А.ТАРАРАКА ТА А.ЛАВСЬКИЙ.

Президентські вибори у Росії принесли переконливу
перемогу В.В.Путіну, який є Прем’єрKміністром цієї
держави. За нього віддали голоси 63,60 відсотка виборців.
Услід за ним Г.А.Зюганов набрав 17,18% голосів,
М.Д.Прохоров – 7,98%, В.В.Жириновський – 6,22%,
С.М.Миронов – 3,85%.

Наша сусідня з Чернігівщиною Брянська область

проголосувала так: за Путіна В.В. – 65,8% голосів, за
Зюганова Г.А. – 19,8% голосів, за Жириновського В.В.–
6,3%, за Прохорова М.Д – 3,9%, за Миронова С.М. – 3,2%.

Підсумки голосування у Климівському районі Брянської
області такі: за Путіна В.В. – 67,3%, за Зюганова Г.А – 17,4%,
за Жириновського В.В. – 7,3%, за Прохорова М.Д. – 3,5%,
за Миронова С.М. – 3,4% голосів.

Вибори у Росії: президентом знову В.В.Путін
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– Виповнилось два роки, як Віктор Янукович став
президентом. Які успіхи і невдачі були допущені
владою?

– Щоб зрозуміти, що зроблено, наведу таке порівняння.
Уявіть собі, літак круто мчить до землі. Але якщо пілот, узявши
штурвал в руки, зумів буквально біля землі повернути, і літак
знову пішов увись – це вже успіх? Без сумнівів. Адже він
уникнув  катастрофи. Літак міг розбитися, але помінявся
пілот, який узяв кермо у свої руки і припинив падіння.

Порівняння, можливо, і жорстке, але цілком реальне. У
2009 році країна ввійшла в піке по темпах падіння економіки
– більше 15% ВВП.

– Але ж криза торкнулася усіх, навіть Європи і
Америки...

– Звичайно, криза здолала усіх, але так глибоко
провалилися тільки ми. У багатьох країн падіння склало 3%
чи 4%. У Китаї спостерігалося навіть зростання. Безумовно,
були і об’єктивні причини, але якщо падіння складає 15% –
це, швидше за все, суб’єктивні причини. Це говорить про
неефективну владу і управління.  Під керівництвом Януковича
країна від падіння перейшла до зростання. Минулого року
було 4% зростання, на цей рік заплановано 5%.

Не менш неприваблива ситуація склалася з державними
фінансами. Дефіцит бюджету за підсумками 2009 року склав
15%. Чим не катастрофа? До речі, невміння жити відповідно
до статків є однією з головних причин сьогоднішньої гострої
кризи в Греції і Італії. Але останніми роками ми навели лад
і в цій сфері. Минулого року дефіцит бюджету складав 4%,
в цьому році ми заклали 2,5%. Хоча європейська норма
дефіциту >3%. Ми звузилися, розуміючи, що головні ліки у
цьому нестабільному економічному світі – жити відповідно
до статків.

– Чи усвідомлює Партія регіонів, що повернення до
президентської форми правління було помилкою?

– Повернення до президентсько>парламентської форми
правління було абсолютно вірним кроком. Адже управління
державою, як і управління кораблем, не терпить двовладдя
в капітанській рубці. Так, якщо корабель потрапляє в штиль,
можна і кермо кинути. Але коли корабель потрапляє в шторм,
тоді руки мають бути на штурвалі. Якщо ми потрапили в
політичний шторм, біля штурвалу має бути капітан.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, система
управління була повністю зруйнована. За кермо трималися
прем’єр і президент, з’ясовуючи чотири роки, хто з них
головніший і куди крутити кермо. А в цей час держава летіла
прямо на рифи. Тому потрібно було Януковичу повернути
повноваження і узяти управління у свої руки, щоб вивести
державу в тихі спокійні води. Це по>перше.

По>друге, при Януковичі держава уперше за усі роки
незалежності стала говорити єдиним державним голосом.
При цьому формально хто б не говорив – президент або
прем’єр – уперше нас стали розуміти, ми стали
прогнозованими для світу. Це дуже важливо, оскільки хочуть
мати справу з тією державою, яка стабільна і прогнозована
у своїх вчинках.

– Але у світової спільноти інша думка щодо процесів,
що відбуваються в Україні. Приміром, нещодавно США
заявили, що МВФ недемократичним країнам кредити
не дає.

– Ця заява зайвий раз свідчить про те, що Україна при
Януковичу проводить самостійну і незалежну політику. І це
багатьом, включаючи США, не подобається.

До Януковича країну розглядали як об’єкт, і як той
футбольний м’ячик футболили то наліво, то направо,

використовуючи подвійні стандарти. Проте
Янукович припинив це неподобство. Ми –
самостійна країна і маємо право ходити по
політичній шахівниці, як вигідно нам.

Підкреслюю: Януковичу треба віддати належне
в іншому – він підняв престиж країни. В той же час
ми готові співпрацювати з усіма країнами на

партнерських починаннях. Але ми не дозволимо такого
принизливого ставлення до себе, коли нам починають
вказувати, що і як робити.

– Влада дуже часто говорить про реформи. Ви їх
бачите?

– Безумовно. Приміром, податкову реформу проводили
в два етапи. І спрямована вона була на одне – зменшення
тінізації економіки в країні. А як це можна зробити? Треба
засвітити обороти кожного. Правда, багатьом це не до
вподоби. Піднявся крик: «Цього робити не можна»! Але влада
не відступила.

Візьміть судову реформу. Тут ми пішли за принципом
поділу влади. Тепер парламент усе менше має можливості
впливати на судову владу, яка набула більшої незалежності.
Суди стали ближче до народу.

Пенсійна реформа. Зроблений тільки перший крок.
Наступний етап – впровадження накопичувальної системи
страхування. Тут діяти швидко примушує недостаток доходів
Пенсійного фонду.

Але найголовніше – уперше при Януковичу сформована
у важких умовах національна ідея, яку озвучив особисто
Віктор Федорович на 20>річчі незалежності. Її суть зводиться
до наступного – ми повинні побудувати могутню, процвітаючу
правову Україну, яка буде невід’ємною частиною великого
європейського будинку. А шлях до цього лежить через
якнайглибшу модернізацію країни.

– Начебто все так просто – створити правову і
процвітаючу державу.

– Не все так просто. Коли починаєш аналізувати
попередників Януковича, розумієш – вони, може, і тягнуть
на політиків (великих і малих), але навряд чи їм можна надати
ранг державного діяча. Адже державний діяч – це той, як
говорив Черчіль, хто готовий піти на ухвалення непопулярних
рішень навіть на шкоду своєму рейтингу. Янукович вчинив
як державний діяч. Він почав проводити непопулярні
реформи.

А політик – це той, хто не приймає рішення, які можуть
знизити його рейтинг. Політик не піде на ухвалення життєво
важливих рішень для країни, якщо це завдасть збитку його
рейтингу.

Правда, усі повинні розуміти: у будинку, де 20 років не
робився ремонт, фронт робіт має відбутися немалий. Десь
шпалери треба переклеювати, десь двері поміняти, а якщо
будинок старий, то і капітальний ремонт провести.
Попередники Януковича на президентському посту розуміли,
що ремонт великого державного будинку треба проводити,
але не робили цього. Але ж чим його раніше почнеш, тим
швидше закінчиш і з меншими затратами. А модернізація в
країні не проводилася ні при Кравчуку, ні при Кучмі, і тим
більше при Ющенку.

Чому ж вони не ремонтували? Думали, що так
комфортніше і спокійніше. Боялися втратити популярність у
народу перед виборами. Але Янукович вирішив не
опочивати на лаврах, не став чекати біди – він ініціював
капітальний ремонт держави. Причому в усіх секторах.

– Боротьба з корупцією. Чи не плутає влада бо8
ротьбу з корупцією з політичними переслідуваннями?

– Я вважаю, що один із серйозних успіхів президента
Віктора Януковича – це боротьба з корупцією. У нас багато
було кампаній. І коли починалася чергова боротьба з
корупцією – народ сміявся. Усі знають, що риба гниє з
голови, а чистити розпочинали з хвоста. До голови ніколи
не доходило. Так було завжди. Але Януковичу уперше

вистачило політичної волі почати рибу чистити з голови, а
не з хвоста. Причому, незалежно від того – представники це
минулої влади або теперішньої. За хабар був заарештований
перший заступник міністра екології в уряді Азарова. Під
вартою рік знаходиться колишній спікер кримського
парламенту і лідер Партії регіонів на півострові, не так давно
заарештували голову Фонду зайнятості Галицького.

Це начебто усі свої. Але скоїли злочин – будьте ласкаві,
відповідайте згідно закону.

Тут президент абсолютно правий, коли говорить, що
партійний квиток не має бути захисною парасолькою від
притягнення до відповідальності. Має бути принцип
невідворотності покарання. Це стосується і чиновників, які
раніше були при владі. До речі, коли у Франції дали Жаку
Шираку два роки в’язниці умовно – йому 80 років, він навіть
чує погано, але ніхто не говорить, що там йде розправа з
опозиціонерами. Два роки за корупцію дали колишньому
прем’єрові Румунії. Минулого року сім років дали
президентові Ізраїлю.

Звичайно, якби заарештували помічника голови сільської
ради, його б ніхто по телевізору не показував. А коли
торкнулися тих, у кого в кишенях сотні мільйонів, мільярдів
грошей, коли почали чистити з голови, тоді і стали з’являтися
в зарубіжних ЗМІ замовні статті, підключилися європейські
політики. І такий крик підняли!

– Як Ви думаєте, чому весь світ вимагає від
Януковича, щоб він випустив Тимошенко з в’язниці?

– Нещодавно я зустрічався з американськими
політологами. Вони мене запитують, чому я критикую
опозицію. Я говорю, мовляв, критикую усіх: і у влади багато
недоліків є, і в опозиції. Але в опозиції є одна риса, з якою
ми змиритися ніяк не можемо. Наводжу їм приклад. Що
було б з тим американським сенатором, який критикував
би президента Обаму, знаходячись у Москві або в Пекіні?
«Він би ще у літак не сів, як став би політичним трупом, –
відповіли мені американці. – Такі політики, які працюють на
руйнування країни, Америці не потрібні».

«А що буде, якщо ваш президент Обама подзвонить судді
і скаже випустити на волю злочинця. Що з ним буде»? –
запитую у них.

«Імпічмент», – одразу відповідають вони.
«А навіщо ви вимагаєте від Януковича, щоб він дзвонив

судді і прокуророві з вимогою відпустити на волю того, хто
переступив межу закону?», – запитую в них. Вони мовчать.
Ось і вся правда.

– Так, але світ не відступає. Вибори до парламенту
без участі Тимошенко визнають недемократичними. І
тоді санкції. Навіть спікер Литвин говорить, що це
реальність.

– Санкції випрошують наші, так звані, опозиціонери. Ніде
у світі немає таких політиків – лжепатріотів. У всіх
цивілізованих країнах, коли політик відлітає за кордон, він
залишає удома партійний квиток, а бере з собою тільки
паспорт. У нас же, коли представники опозиції вилітають за
кордон, забувають, що вони є громадянами України і
захищають там тільки свої партійні, корпоративні, а не
державні інтереси. Вони піднімають свій рейтинг, рейтинг
свого лідера, але на шкоду державі. Ви тільки вдумайтеся!

Наші опозиціонери їздять за кордон за державний
рахунок з єдиною метою – випросити санкції проти своєї
рідної країни. Це розуму незбагненно! Уявіть собі, якщо
чоловік пішов від дружини, а потім пішов у ЖЕК і вимагає,
щоб їй відключили воду, світло і тепло. Мовляв, нехай
помучиться. Адже в сім’ї залишилися маленькі діти. Такі
вчинки можуть робити лише негідники.

Сьогодні Україна знаходиться на вірному шляху. На шляху
демократії і прогресу. Ми просто приречені на успіх. Бо в
його основу Президентом В. Януковичем закладено
об’єднання країни, консолідацію суспільства і політичну
стабільність.

Як повідомлялось у минулому номері, 29 лютого в
ДП «Городнянський райагролісгосп» побували голова
обласної ради А.І.Мельник, начальник управління
комунального майна обласної ради В.А.Сидоренко та
директор КП «Чернігівоблагроліс» І.П.Донець. Вони, а
також голова районної ради Г.Г.Примак взяли участь у
загальних зборах колективу, на яких підсумовувалась
фінансово8господарська діяльність підприємства у
2011 році.

Директор райагролісгоспу, яке є дочірнім
підприємством КП «Чернігівоблагролісгосп» і належить до
комунального майна обласної ради, І.А.Надточей у своєму
виступі зазначив, що райагролісгосп, як і інші аналогічні
підприємства в області, був створений у 2000 році рішенням
обласної ради на базі колишніх міжколгоспних лісгоспів. За
час, що відтоді минув, райагролісгоспу довелось пройти
нелегкий шлях становлення. Нині тут працює 67 чоловік. І
показники  роботи свідчать про те, що підприємство знайшло
своє місце у господарсько>виробничому житті району.

Так,  у постійному користуванні агролісгоспу нині
перебуває 12 тисяч 301 гектар лісових масивів. За 2011 рік
на підприємстві було вироблено 23 847 кубометрів
лісопродукції, що більше попереднього року на 10%. Виручка
за минулий рік склала 5 мільйонів 709 тисяч без ПДВ, а
прибуток склав 509 тисяч гривень. А податків до бюджетів
усіх рівнів підприємство сплатило 1 мільйон 506 тисяч
гривень.

Середня заробітна плата у райагролісгоспі за минулий
рік склала 1825 гривень. В області такий показник серед
аналогічних підприємств складає 1832 гривні.

Ігор Анатолійович в цілому охарактеризував минулий
рік як досить вдалий, протягом якого гарно спрацював весь
колектив, перевиконавши практично всі планові показники.
Це дало змогу зробити значні капітальні вкладення у
розвиток виробництва. Вони обчислюються у 374 тисячі
гривень. Окрім проведення ремонтних робіт техніки, було
придбано новий трактор МТЗ>82. Взагалі, за останні шість
років підприємством придбано 6 автомобілів, 7 тракторів,
стрічкову пилораму.

Керівництво підприємства, підсумовуючи зроблене,
одночасно будує плани на майбутнє. Найбільше уваги, на
його думку, слід приділяти деревообробці. Треба
нарощувати її обсяги, а, значить, і обсяги виробництва.
Основне завдання колектив підприємства вбачає у
відтворенні лісу та захисту його від пожеж. Саме тому
посадці, догляду і рубці у молодняках приділяється особлива

увага. У 2011 році працівниками   райагролісгоспу
посаджено 64 гектари нових лісів. Додатково закладено
плантацію новорічних ялинок на площі 4,3 гектара.
Заготовленого насіння, що зберігається на підприємстві,
вистачить на три роки. Але робота у цьому напрямку не
припиняється. Крім того, дякуючи запозиченому у
Щорському районі досвіду, городнянські лісівники
збудували теплицю для вирощування саджанців дерев.
У 2011 році  таким способом вже було отримано 550 тисяч
саджанців.

Окреслюючи проблеми виробництва, Ігор
Анатолійович перш за все наголосив на нерівних умовах
щодо забезпечення діяльності державних і недержавних
лісопереробних підприємств. Якщо для перших
виділяються кошти з бюджету на посадку, догляд та
придбання пожежної техніки, то комунальні підприємства
вимушені вирішувати свої проблеми самотужки.
Райагролісгоспу вкрай потрібна пожежна машина. Нині у
господарстві є два трактори з ємкостями для води. І хоч
вони працюють не менш ефективно, ніж справжня
пожежна машина, у швидкості  з нею зрівнятись не можуть,
тож втрачається дорогоцінний час. Не зважаючи на те,
що на сьогодні кількість пожеж у райлісгоспі зведена до
мінімуму – у 2011 році трапився тільки один випадок на
площі 0,2 гектара, керівництво підприємства вважає за
необхідне розглянути можливість придбання пожежної
машини якомога швидше.

Завдають збитків підприємству  і самовільні вирубки,
які активізуються восени, на початку опалювального періоду.
У минулому році такі збитки  склали 34 тисячі гривень. І хоч
порушника було встановлено, кримінальної відповідальності
він не поніс. Це спонукає до повторних злодіянь. Не зрозуміла
і позиція самих громадян – адже підприємство не стоїть
осторонь вирішення не тільки економічних, а й соціальних
проблем. Так, за минулий рік населення спожило близько
семи тисяч кубометрів паливних дров, виписаних у
райагролісгоспі.

Доповнюючи виступ І.А.Надточея, голова районної ради
Г.Г.Примак  додав, що у минулому році від діяльності ДП
«Городнянський райагролісгосп» у районний бюджет
надійшло 866 тисяч гривень. Це вагомий внесок. Техніка
підприємства активно брала участь у розчистці доріг від
снігу. Не відмовляються тут і допомагати паливом
малозабезпеченим сім’ям. Тому агролісгосп – відчутна
величина у економічному та соціальному житті  району.

В.А.Сидоренко зупинився на аспектах планування робіт,

надав деякі методичні рекомендації щодо
лісовпорядкування.

І.П.Донець зауважив, що 2011 рік був вдалий для всіх
аналогічних підприємств, яких у області нараховується 18. І
хоч всі вони дуже відмінні у своєму розвитку, все ж помітно
загальну позитивну тенденцію: збільшення робочих місць,
ріст капітальних інвестицій, прибутку та реалізації продукції.
Він зазначив, що городнянське підприємство є одним з
кращих в області – воно впевнено посідає впродовж останніх
років третє>п’яте місця у системі. Він подякував колективу
за співпрацю.

Голова обласної ради А.І.Мельник сказав, що він був
приємно вражений оглядом підприємства, його виробничих
приміщень. Він побажав молодому колективу максимальних
умов для здійснення всіх задумів і запевнив, що влада
докладатиме всіх зусиль для створення цих умов. Зокрема,
планується внести на розгляд сесії обласної ради питання
про відміну сплати 15 відсотків податку з чистого прибутку.
Це стало б доброю допомогою для набирання обертів у
розвитку таких підприємств.

С.ТОМАШ.
На знімку: перед колективом підприємства

виступає голова обласної ради А.І.Мельник.

ВИРОБНИЦТВО

В інтерв’ю газеті «Дело» перший заступник глави фракції
Партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов розповів,
як оцінює два роки президентства Віктора Януковича і хто
винен, якщо проти України введуть санкції.
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Тривають сходи сіл на Городнящині.
28 лютого пройшли вони і у Хрипівській
громаді. На зібранні були присутні та
відповіли на запитання селян заступник
голови райдержадміністрації з економі+
чних питань М.Ф.Силенко, заступник
начальника  земвідділу Ю.М.Мерзлов та
начальник відділу нарахування відділе+
ння Пенсійного фонду Н.П.Лехман.

До Хрипівської сільради входять три
села: Хрипівка, Півнівщина та Політрудня. У
них  проживає 960 осіб, з яких – 158 дітей до
14 років.

Звітуючи, сільський голова В.М.Миненко
зазначив, що торік народилося 7 чоловік,
померло 26.  Люди відходять не лише від
старості та хвороб, а й вкорочуючи собі віку
самотужки —  від зловживання алкогольних
напоїв.

Два села газифіковані – це Хрипівка та
Півнівщина. Джерелом виживання людей
залишаються земельні ділянки та утримання
худоби. Площа присадибних ділянок по
сільраді складає 173 гектари, утримується
196 корів. На території  сільради є три клуби,
з яких один в аварійному стані, 2 ФАПи, 2
школи, які не працюють. Працює 6 мага/
зинів, 2 пилорами та АЗС. Є й сільгосп/
товариства, утворені внаслідок реформу/
вання колишнього колгоспу. Але жодне не
працює, хоч є і надія, що у цьому році
ситуація зміниться.

Особливістю територіальної громади є
те, що вона знаходиться неподалік від
райцентру, і більшість працездатного
населення задіяна у Городні.

Основними проблемами діяльності
сільської ради є вирішення питань
безробіття, благоустрій сіл та відкриття
дитсадка у Хрипівці, а також боротьба з
таким соціальним злом,  як незаконна
торгівля алкогольними напоями.  Необхідно
ремонтувати  пам’ятник загиблим воїнам,
колодязі, яких на території села Хрипівка 26,
та клубні приміщення. Але бюджет не дає
можливості втілити в життя всі ці задумки.

Проте, незважаючи на фінансові труд/
нощі,  певного результату по пріоритетних
напрямках було все ж таки досягнуто. Робота
сільради проводилась відкрито, особлива
увага надавалась зверненням громадян та
збільшенню бюджетних надходжень. Якість
життя на селі залежить не тільки від
сільради та сільського голови, а й від усіх
членів територіальної громади. Адже буде
наповнюватися бюджет — буде підвищу/
ватися якість життя.  Так, у 2011 році було
прийняте рішення про видатки самопо/
даткування – від кожного двору 25 грн., що
передбачало  загальні кошти у сумі 6 000
грн. Але з усіх трьох сіл зібрано до 2 000
гривень. Хіба це громадянська позиція?

Причому трапляються випадки, коли саме
неплатники  скаржились на незасипані
калюжі та інші негаразди. Тож є над чим
поміркувати, бо тільки разом можливо
подолати усі труднощі.

Співпрацюючи з районним центром
зайнятості,  Хрипівська сільрада зробила
чимало. Самі відремонтували пам’ятник
загиблому солдату (а за цю  роботу спеціа/
лісти нарахували до 6 000 грн.)  та інше.

Клубні заклади протягом року працю/
вали добре, проводилися концерти, а у
районному конкурсі до Дня міста  хрипівці
зайняли перше місце. Проведені урочисті
заходи до Дня Перемоги та інших свят.

Залишається проблема стихійних смі/
ттєзвалищ. До  утворених місцевими меш/
канцями приєднуються ще й городнянці.

— Така вже наша культура догляду за
навколишнім середовищем, коли сміття
вкидається в річку, — бідкається сільський
голова. – Здається, у людей зовсім нічого
святого немає…

Сільська рада працює з малозабезпе/
ченими та  неблагополучними  родинами.
Встановлено 5 нових світильників у  Хрипівці.

Заслухавши та обговоривши звіт сільсь/
кого голови, збори  вирішили прийняти його
до  відома, зобов’язати  голову спрямувати
свої зусилля, депутатського корпусу та викон/
кому  на подальше вирішення питань со/
ціального розвитку села,  тримати на постій/
ному контролі роботу  магазинів, бібліотек,
більшості закладів  для подальшого покра/
щення їх роботи, забезпечити та вжити
заходів для соціального  захисту населення,
а саме: продовжити будівництво водогону,
очищення колодязів,  контролювати сміттє/
звалища,  організувати водозабір на випа/
док  лиха, виготовити таблички з назвами
вулиць. Учасники зборів висунули пропо/
зицію, щоб депутати особисто брали участь
у зборі  коштів  самооподаткування і, якщо
треба, обходили оселі жителів. Суму само/
оподаткування залишили на рівні минулого
року – 25 грн.

Про боротьбу з самогоноварінням
сільський голова розповів таке. Була на
вулиці 1/го Травня так звана «точка».  Її
викрили,  вилучили два бідони бражки,
самогонний апарат та інше. Але через
деякий час, як  то кажуть,  «завод» запра/
цював знову. На жаль, дільничний інспектор
Хрипівської громади А.В.Костирко, який би
міг відповісти безпосередньо на запитання
селян,  на сходи не прийшов, хоч його і
запрошували.

На питання стосовно приватизації
земельних ділянок відповів заступник на/
чальника Держкомзему району Ю.М.Мер/
злов. Головне наболіле питання, з яким

звертались учасники зборів до пред/
ставника Пенсійного фонду, стосувалося
дітей війни: «Чому одні отримали  гроші по
рішенню суду, а інші – ні?» Відповідаючи на
нього, Н.П. Лехман сказала:

— У Пенсійний фонд приходить рішення
з суду, в якому є виконавче провадження.
Поки були гроші в бюджеті,  виплати дітям
війни проводились. Але зараз Законом
України «Про Державний бюджет України
на 2011 рік» та «Про Державний бюджет
України на 2012 рік» норми і положення ст.6
Закону України «Про соціальний захист дітей
війни» застосовуються у порядку та
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України, виходячи з наявного фінансового
ресурсу бюджету Пенсійного фонду України
на 2011 рік та наявних фінансових ресурсів
Державного бюджету України  та бюджету
Пенсійного фонду України на 2012 рік.  Тобто,
коли Пенсійний фонд наповниться коштами,
то вони будуть виплачені. Важко сказати, чи
це відбудеться у цьому році, або в
наступному.

Не зважаючи на те, що кожного року
чисельність населення Городнянщини
зменшується, — зазначив заступник голови
райдержадміні/страції М.Ф.Силенко, —  все
ж таки намагаємося утримувати  соціальну
мережу на  рівні. Минулого року ми не
закрили, наприклад,  жодної школи.
Впевнені, що вдасться утримати становище
і в 2012 році.   Тож ситуацію в районі не
можна назвати найгіршою в області. Є
перспективи на майбутнє, оскільки в район
зайшли два потужних інвестори – «Аграрні
інвестиції» та Харківський канатний завод.
Серед  п’яти  інших  громад району
Хрипівська виграла грант на водогін. Зараз
вже готова документація на нього. Перша
черга становитиме 300 метрів, а далі селяни
будуватимуть за власним рішенням.
Районний бюджет виділить Хрипівці 65 000
гривень,  80 000 — надасть програма
розвитку ООН.

Серед інших питань Микола Федо/
сійович порушив і питання  двох пустих
приміщень у Хрипівці, а саме  — колишніх
їдальні  та  школи. При першій можливості
в одному планується відкрити дитячий
садок. А от  із  школою справа складніша,
оскільки вона знаходиться  у районній
комунальній власності. Щоб розпоряд/
жатися нею, треба звертатися до сесії
районної ради з проханням передати її в
розпорядження сільської громади (це якщо
є наявний орендар чи інвестор), а вже потім
вирішувати подальшу долю  будинку.

А.НЕМИРОВА.

СХОДИ
ГРОМАД Хрипівка побудує водогін у співпраці з ООН

10 березня
1435 року – Іспанські мореплавці

відкрили Галапагоські острови.
1801 року – Перший перепис

населення у Британії.
1830 року – Початок боротьби горян

Дагестану і Чечні за незалежність.
1862 року – У США ввійшли в обіг

перші паперові гроші.
1865 року – У Перемишлі під час

першого шевченківського концерту
вперше публічно виконано гімн України
«Ще не вмерла Україна…»

1878 року – У Женеві випущено
перше кишенькове видання «Кобзаря».

1910 року – Заборонено рабство у
Китаї.

1933 року – Раднарком УРСР
прийняв рішення про створення в
Україні державних університетів.

1944 року – Радянські війська 2/го
Українського фронту захопили німецьку
авіабазу поблизу Умані.

1959 року – Відкрилась
Антарктична наукова станція «Лазарєв».

У цей день народилися:
1628 року – Марчело Мальпігі,

італійський біолог і лікар,
основоположник мікроскопічної анатомії.

1709 року – Георг Стеллер
німецький і російський мандрівник/
натураліст.

1787 року – Устим Кармелюк,
український народний герой, ватажок
селянського повстання на Поділлі проти
кріпосництва.

1938 року – Володимир Моргун,
Герой України, видатний генетик/
селекціонер.

1940 року – Чак Норріс,
американський кіноактор, майстер
бойових мистецтв.

1947 року – Володимир Мостовий,
український журналіст, головний
редактор тижневика «Дзеркало тижня»
(з 1994 року).

Що б не казали, головним завданням
в житті жінки є – народити дитину, ви+
ростити її. Про  роботу акушерсько+гіне+
кологічної служби району  розповідає
районний акушер+гінеколог І.В. ЗАРОВ+
НИЙ.

— Скажіть, будь ласка, скільки взагалі
жінок у нашому районі?

— Кількість жіночого населення в районі
становила 16 911 осіб ( у 2010 – 17 197),
серед яких жінок фертильного віку – 6 800, а
дівчаток/підлітків 14/18 років – 1 194.
Акушерсько/гінекологічна допомога жіночо/
му населенню району надається у жіночій
консультації, де працює один лікар  ІІ
кваліфікаційної категорії, акушерсько/
гінекологічним відділенням. У ньому 30
ліжок: 10 пологових, 5 ліжок патології
вагітності та 15 ліжок гінекологічного
профілю, де працює 1 лікар  І кваліфікаційної
категорії.

— Головні напрямки  роботи
акушерсько�гінекологічної служби це…

— Звичайно, одним з найголовніших є
профілактика та лікування не виношування
вагітності. Минулого року в району
трапилося  3 передчасних пологів (у 2010 –
8). Самовільних викидів – 24. Основною
причиною невиношування вагітності  є
аборти та інфекція, яка передається
статевим шляхом. Порівняно  з торішнім
збільшилась кількість  переривання
вагітності. Вона  складає 7,3% (у 2010 – 6,6%),
а разом  із самовільними викиднями цей
показник  – 10,8.

На щастя, штучного переривання
вагітності у неповнолітніх  дівчаток не було.
Разом з центром сім’ї та молоді  лікарі
(акушер/гінекологи та венеролог) проводять
лекції/бесіди серед молоді.

Медична допомога вагітним надається
у пологовому відділенні на 10 ліжок. За 2011
рік прийнято 129 пологів. Патологічними та
ускладненими з них були 29. У 2010 році  у
районному пологовому відділенні народили
158 жінок (40 пологів були ускладненими).
Операцією кесарів розтин розроджено 20

вагітних, а в  позаминулому році випадків
кесаревого розтину не було взагалі.

— Іване Григоровичу, ви завжди
велику увагу  приділяли не тільки
забезпеченню вашого відділення ліками,
сучасною апаратурою, комфортними
умовами (до речі, минулого року ремонт
зробили), а й так званим партнерським
пологам. У цьому напрямку ви працюєте
вже більше п’яти років. Що зараз?

—  У 2011 році їх вже  було 74 випадки.
Назва «партнерські пологи»  не передбачає,
що обов’язково разом з породіллею  у
найголовніший момент знаходився поряд  її
чоловік. Це може бути і мати, сестра, взагалі
хтось, чия присутність підтримує жінку,
додає їй сил та врівноваженості. Ви ж самі
розумієте, як це важливо, коли близька рідна
людина у важку хвилину тримає тебе за руку,
погладить по голові, розмовляє з тобою. Чи
можуть замінити подібне ліки чи якась, хоч і
найновіша апаратура? Ні в якому разі, тільки
одночасне  застосування усіх можливих
засобів підтримки зробить пологи щасли/
вими.  Поза стаціонаром пологів у  2011 році
не було.

— Наскільки багато виявлено
захворювань на рак минулого року?

— Профоглядами оглянуто 12 966 жінок,
обстежено цитологічно – 5 190. З них пато/
логії виявлено у 54 жінок. Загалом же
виявлено 22 випадки онкозахворювань.
Раком молочної залози – 11 (1 в занед/
баному стані), шийки матки – 6 (1 в занед/
баному стані) та інші. Всі випадки  захворю/
вань  та їх занедбаного стану, коли жінки не
звертались до лікувального закладу та не
проходили огляд 5 і більше років,
проаналізовані  спеціальною комісією.

— Ми говоримо про проблеми
акушерсько�гінекологічної служби
напередодні жіночого свята...

— Найбільшою з наших проблем є
неукомплектованість лікарем/гінекологом та
анестезіологом.  А у широкому плані наші
проблеми такі ж, як  і районні – демогра/
фічна ситуація наближається до критичного

стану. Народ/
ж у в а н і с т ь
нібито стабі/
льна, а показ/
ник природ/
ного руху на/
селення за/
л и ш а є т ь с я
від’ємним за
рахунок що/
річного по/
казника за/
гальної смертності населення (становить
13,6). Починаючи з 1996 року, триває
процес неухильного скорочення та старіння
населення району. Так, зменшилась
народжуваність з 8,9%  у 2010 до 7,7% у 2011
році.  І навпаки смертність підвищилась з
24,1% у 2010  до 21,3 у 2011 році. У 2011 в
районі народилося 236 осіб, а померло –
653.

А проте… На обліку у нас знаходиться до
200 вагітних жінок. 20 народило у січні,
стільки ж у лютому, а потім – по одній на
місяць, якщо не приїде хтось, припустимо з
Харкова… У Великому Дирчині, Макишині,
Конотопі зараз немає вагітних жінок.  Нікого
з цих сіл у нас на обліку немає. Як це може
бути, щоб у цілому селі не було жодної
вагітної жінки! Навіть у найскрутніші часи
жінки народжували дітей, щоб продовжу/
вався рід людський… Що ж таке трапилося
з нами сьогодні?

Я б в цілому заборонив по країні рекламу
тютюну, алкоголю, сексу. Важко дивитися на
тих дітей/дівчаток, які палять. Безвідпо/
відальність їх, їх батьків, то ненароджені або
хворі діти, хвороби цілого покоління. Але ця
проблема вимагає, мабуть, державного
рішення. Демографічне питання не виріши/
ти грошовою допомогою за народження
дитини, бо деякі і народжують заради
грошей і  живуть на них. Молоді потрібна  як
матеріальна перспектива, так і якась
моральна ідея, достеменне розуміння того,
що є поганим і що є добрим, щоб дівчина,
жінка  ніколи не забувала про своє велике
покликання – бути жіночною, бути матір’ю.

Розмовляла А.НЕМИРОВА.

ІНТЕРВ’Ю З НАГОДИ

Щоб продовжувався рід людський

До відома фізичних осіб –
приватних підприємців!
Управління Пенсійного фонду в

Городнянському районі нагадує, що
відповідно до ст.6 Закону України «Про збір
та облік єдиного внеску на загально/
обов’язкове державне соціальне страхува/
ння» всі фізичні особи – приватні під/
приємці, в тому числі й ті, які обрали
спрощену систему оподаткування, зобов’я/
зані один раз на рік – до 1 квітня поточного
року надати комплект документів первинної
звітності до системи персоніфікованого
обліку відомостей територіального органу
Пенсійного фонду (згідно з додатком 5). За
несвоєчасне подання відомостей, що
використовуються в системі персоніфіко/
ваного обліку накладається штраф у розмірі
десяти неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.

За більш детальною інформацією
звертатися за телефонами 2/13/75, 2/15/81.

ЗИМА  ЗІ  ЗМЕНШЕНИМ
ТРАВМАТИЗМОМ

Щозими погодні сюрпризи стають
причиною травм для багатьох людей.
Близько 80% усіх звернень до хірурга/
травматолога припадає на травми, спричи/
нені ожеледицею, нерівностями обмерзлих
поверхонь доріг і тротуарів. Та нинішня зима
виявилася більш благополучною у
порівнянні із попередніми роками.

Як повідомив хірург М.В.Гуцул, у нашому
районі щозими травмується близько 300/400
осіб. Переважна більшість з них потрапляє
до відділення із/за погодних умов. За цю
зиму до хірургів звернулось лише 150
травмованих. Зменшення травматизму
можна пояснити більш уважним доглядом
комунальних служб за станом вулиць,
своєчасно посипаними тротуарами і
проїжджих частин вулиць. Можливо, і люди
вже звикли до суворих зим, тому з року в рік
стають більш уважними і обережними.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
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За вікном падав дрібний сніг. Маленькі сніжинки,
долітаючи до землі, перетворювались у крапельки води.
Навіть природа не відчувала передноворічного настрою,
знущаючись над зимовою дниною.

Галина, закутавшись у пухову хустку, непорушно застигла
біля вікна. Завтра Новий рік. Господи, як же любила вона це
свято у дитинстві! І нехай довгоочікуваний Дід Мороз не
приносив їй дорогих подарунків, але яким щастям були
наповнені перші морозні дні січня! Ось вона, маленька,
сидить на санчатах, закутана так, що лише очиці весело
блищать з(під хустки та ковдри. Рученятами міцно притискає
до себе пакунок з рідкісними ласощами – вогняними
мандаринками. А татко, ще такий молодий, легко тягне за
собою санчата, весело перегукуючись зі щасливою,
вродливою мамою, яка поспішає поруч. Татко робить крутий
віраж, зображаючи із себе швидкісний літак, і вона, мала,
разом із санчатами перекидається у м’яку, пухнату снігову
кучугуру. І їй зовсім не страшно, бо  зараз дужі батькові руки
підхоплять її , підкинуть уверх, і вони всі разом збиратимуть
запашні мандарини, які яскравими вогниками розкотились
по білосніжній ковдрі снігу. Скільки разів ще потому батькові
руки рятували її від усіляких дитячих бід!

Хіба вона могла тоді навіть уявити, що все це може
скінчитися? Здавалося б, щастя буде вічним. За своїми
підлітковими проблемами, першим несміливим коханням
вона й не помітила, що щось змінювалось у їхній сім’ї. Тож,
коли одного разу, повернувшись від бабусі із села додому і
не знайшовши у квартирі батька, спитала у мами: «А татко
що,у відрядження поїхав?», ніяк не очікувала почути у
відповідь:

— Ні, доню. Ми тепер житимемо удвох. Він пішов від
нас. Пішов до іншої жінки.

Ніби хто залізною клешнею з гострими шипами здавив
Галинине серце. Шипи входили повільно, проникаючи все
далі.

Біль відпустив, коли зрозуміла, що темна пляма біля вікна
– то мамина постать.  Мама не плакала. Вона просто стала
іншою. Тихою, непомітною, ніби прозорою. Ніколи більше
не чула дівчина її дзвінкого щасливого сміху.

Батько намагався налагодити стосунки з донькою,
висилав гроші, приносив дарунки. Але Галина ставилась
тепер до нього з прохолодною байдужістю. Вона не могла
йому пробачити того, що сталось з мамою, що сталось з
нею. Її татко, її добрий захисник, її чарівник для неї зник раз
і назавжди. На чужому обличчі чоловіка, що називав її
донькою, світились чужі очі, у його грудях билось чуже
серце.

…Мама пішла з життя тихо, як і жила кілька останніх
років. Галина вже працювала після закінчення інституту у
бухгалтерії заводу. Після скромних похорон квартира стала
пусткою.

* * *
Чи була вона закохана в свого чоловіка? Мабуть, що так.

Вона ніби ожила поруч з ним. З’явилась надія на щастя, на
те, що у неї буде все інакше, ніж у батьків, які не зуміли

зберегти свого кохання. Вона мріяла, що її син ніколи не
знатиме того болю, який відчула вона під подихом зради.
Тому коли дізналась, що чоловік їй зраджує, мовчки
виставила його речі за двері. Біль повторний. Біль їй
знайомий. Вона його переживе. І нізащо не дасть тому болю
зробити з нею те, що він зробив з її мамою. Вона житиме
задля свого сина. Присвятить життя тільки йому, створить
свою імперію щастя. І нікому і нізащо не дасть її зламати.

* * *
Сергійко ріс веселим і кмітливим хлопчиком. Ото вже

небо послало Галині сина за всі її страждання.
Вона викреслила колишнього чоловіка зі свого і синового

життя, як колись і батька за зраду. І намагалась зробити
так, щоб її хлопчик не був обділеним батьківською турботою.
Ні, у свою долю більше не впустила нікого. Зате  вона
повністю віддала себе сину.

Так вони і жили у суцільній ідилії. Вона була найкращою
мамою у світі для свого сина, а він для неї – сенсом існування,
єдиною артерією життя.

…Правду кажуть, що для щасливих час спливає
непомітно. Біг він, мов стрімка річечка, і для Галини. Ось
Сергійко вже скінчив школу, ось вже й університетський
диплом отримав. А коли першу зарплату приніс, розважливо,
зовсім по(дорослому, по(чоловічому мовив до матері :

— Відтепер наш родинний бюджет не знатиме проріх.
Галина квітла і пишалася, мов літня троянда у саду.

Нарешті вона взяла реванш у долі. Душа співала і раділа.
Ще б пак – адже їй вдалося власноруч збудувати своє щастя.
Не примарне, не казкове, а справжнє, жіноче. Щастя, не
підвладне зраді…

* * *
Спливали дні, сповнені гармонії і спокою. Щоправда, не

обходилось і без прикрощів. Одного дня Галині подзвонили
з Сергієвої роботи і повідомили, що сина забрала «швидка»
за підозрою на гострий напад апендициту. Операція
буденна, минула без ускладнень, хлопець швидко пішов на
поправку. Але скільки ж тривоги хвилями перекотилось тоді
через її материнське серце! Вона подвійною турботою
оточила сина, намагаючись позбавити його найменшого
страждання.

А він повернувся з лікарні ніби якийсь інший. Не те, що
хворий, а віддалений, відчужений від неї. Ніби і збереглись
їхні ніжні почуття – майже весь час вони проводили удвох,
обговорювали фільми, книги, розмірковували над життям.
Однак серцем чула Галина – у чомусь криється від неї син.
Вечорами, поцілувавши її у щоку і подякувавши за вечерю,
спішив у свою кімнату. Та спати не лягав – вона чула, як
довго, до півночі розмовляв з кимось по телефону
напівпошепки.

«Чи не дівчина, бува, з’явилася?» — подумала Галина.
Воно ніби вже й час – двадцять чотири роки хлопцю минуло.
Але як же вона боялась, що незнайома, чужа жінка може
порушити їхній наповнений гармонією світ.

Вона відчувала, що розмова неминуча, що дуже скоро
син відкриє їй свою таємницю. Але сталося не так, як  чекала

– Сергій, який завжди радився з матір’ю навіть у дрібницях,
розповідав їй усі свої потаємні бажання і маленькі секрети,
не порахував за потрібне навіть попередити Галину про зміни
у своєму особистому житті. Одного вечора він просто не сам
з’явився на порозі – тримав за руку високу, майже свого
зросту дівчину.

— Мамо, знайомся, це Натуся. Твоя майбутня невістка.
Ми вже подали заяву на одруження.

І одразу повернувся до дівчини, що насторожено
розглядала Галину:

— Ну, чого ти, Наточко? Не бійся. Я ж тобі казав, що у
мене найкраща мама у світі. Вона нізащо не буде проти
нашого щастя, — і він легенько підштовхнув дівчину до
кімнати.

Галина на якусь хвилину так і залишилась сама стояти на
порозі. Ні, у неї не було наміру навіки залишити сина не
одруженим. У мріях вона навіть образи майбутніх
рожевощоких онуків бачила. А от невістку ніяк собі не уявляла.
Не було її у думках і все.

І що ж тепер виходить? Оця дівчина і є саме та, кого
обрав собі Сергій для життя? І Галина попрямувала у кімнату,
щоб краще розглянути синове щастя.

Механічно накривала на стіл, пригощала гостю і сина.
Прислухалась до їх розмов, зрідка сама ставила питання.
Намагалась не видати образи за те, що син вперше не
порадився з нею, матір’ю, що так  закохано вдивлявся у
обличчя своєї Наточки, а на неї ледь чи звів погляд за весь
вечір.

Коли Сергій провів дівчину додому і повернувся, Галина
вирішила одразу з’ясувати стосунки з сином.

— Тобі не здається, хлопче, що два місяці знайомства –
це занадто мало, щоб робити вибір на все життя?

— Мамо, ти не повіриш! Я одразу зрозумів, що це моя
доля, як лишень у палату вона зайшла. Ніби ангел з неба
спустився. У мене враження, що я знаю Наталку усе життя.
Це моя друга половинка, я впевнений.

— Ти впевнений, що якась медсестра тобі пара? А не
допускаєш ти думки, що вона просто хоче використати тебе?
Дівчисько без роду, без племені, ще й живе у гуртожитку?

— Навіщо ти так, мамо? Хіба можна так, не знаючи
людину, робити висновки?

— Ось, бачиш, ти вже її захищаєш, ти вже не на моєму, а
на її боці! А, може, вона тебе приворожила?...

— Все! Досить! Мамо, якщо ти не припиниш ображати
Наташу, наші стосунки з тобою зіпсуються! – гаркнув Сергій,
грюкнувши дверима.

Ще довго сиділа Галина на порожній кухні, витираючи
сльози образи. От  і все. Якесь чуже дівчисько нагло
вторглося у їхнє життя і однією посмішкою зіпсувало її
щасливий світ. Чи зможе вона пережити вже третю зраду у
своєму житті, на цей раз найболючішу – синову?...

* * *
Весілля відгуляли скромне і тихе. Зі сторони Галини

родичів практично не було. Невістка теж на рідню не була
багата. Мати у дівчини десь віялась по світу, покинувши її

ОПОВІДАННЯ

Цьогорічний сніг у другій половині зими
нібито говорить про великі повені. Про це

нам постійно нагадують ЗМІ. Як зустріне
весняні води Городнянщина? Чи

приготувались ми до цього радісного, але
багатоводного сезону?  Розповідає

начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації В.М. КОВАЛЬ:

— Райдержадміністрацією, органами місцевого
самоврядування разом з підприємствами,
установами, організаціями затверджений
відповідний  план дій в очікуванні повені.
Передбачається посилення уваги до присновських
сіл. Йдеться про безперебійне забезпечення
населення електроенергією та телефонним
зв’язком,  скрапленим газом у достатній кількості
(балони з ним вже завезли),  медикаментами
(закуплено ліки для  ФАПів.),  а головне – продумана
організація зв’язку з Малим Дирчином за
допомогою  двох човнів. Передбачено навіть
дострокову виплату пенсій. Всі ці питання були
розглянуті на засіданні районної комісії з питань
техногенно(екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, яке відбулось 22 лютого.

— Наскільки великим прогнозується рівень води на
річках нашого району?

— Не таким великим, як минулого року. За
попереднім прогнозом, наприклад, на річці Снов він
буде близьким до відповідних середніх багаторічних
значень. До початку повені були обстежені території,
інженерно(технічні споруди, дороги, лінії

електромереж та зв’язку, що можуть потрапити у зону
затоплення. Так що ми підготувались і до води, і до
різних несподіванок з її боку.

— Хто керуватиме передбаченими  в очікування
повені  заходами?

— Координує передбачені планом заходи районний
оперативний штаб, який очолює перший заступник
голови райдержадміністрації В.І.Черномаз.
Сподіваємося, що нічого несподіваного не буде. А
будуть  звичайні весняні води, які принесуть
Городнянщині врожаї та добре літо.

Розмовляла А.НЕМИРОВА.

НА ТЕМУ ДНЯ Чи буде повінь?
Хто має право на

отримання субсидії?
Таким питанням переймаються багато жителів

району. Доступна вона всім чи тільки окремим
категоріям громадян? На це питання відповідає
начальник відділу грошових виплат і компенсацій
управління праці та соціального захисту населення
В.М. ЗАЯЦЬ:

— Право на отримання адресної безготівкової
субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово(
комунальних послуг, а також субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива мають громадяни, які
проживають у будинках державного та громадського
житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, — на
оплату користування житлом. Мешканці приватного
житлового фонду та фонду житлово(будівельних
кооперативів – на оплату утримання житла. А також
мешканці житлового фонду незалежно від форм
власності – на оплату комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива.

Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива призначається, якщо приміщення
не забезпечується електро(, тепло( або газопостача(
нням для опалення. Якщо для опалення житлового
приміщення одночасно використовується тверде та
рідке пічне побутове паливо і природний газ, субсидія
надається тільки на один вид палива.

Субсидія є безповоротною і її отримання не пов’я(
зане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
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ще маленькою. А батька вона і не знала ніколи. Виростила
Наталку  разом зі своїм сином тітка по материнській лінії.
Вона все витирала сльози хустинкою та шепотіла: «Дай, Бог,
тобі щастя, дитинко».

Галина ж намагалася, щоб ніщо у її поведінці не видало
неприязні до невістки та її родичів.  А після весілля стало ще
гірше. Чужа жінка поселилася у їхній квартирі. І нестерпно
було думати, що це назавжди.

Мати вперто боролася за своє місце у синовому житті.
Вона не підпускала Наталку до плити – хіба зможе вона
турбуватися про Сергія так, як вона,  мати, що його
виростила? На її погляд, невістка все робила не так: не так
прала, не так прибирала, не так говорила, не так дивилась.
Галина не втомлювалась нагадувати сину про те, який
невдалий вибір він зробив.

Наталка ж, коли Сергія вдома не було, тихенько плакала
на софі, згорнувшись калачиком, або просто мовчки сиділа,
вдивляючись у безликість вікна. Така війна не могла не
позначитись на стосунках молодят. Сергій розривався між
двома коханими жінками, які вели непримириму боротьбу.

— Ну що я можу зробити? – виправдовувався він перед
Наталкою. – Ну, не любить вона тебе. Але ж вона – моя мати,
і ти повинна це зрозуміти, якось примиритися, чи що…

Війна досягла апогею, коли одного разу Сергій не
з’явився  додому.  Вони чекали його порізно – кожна у своїй
кімнаті, кожна зі своїми тривогами і думками. Коли ж, вже
далеко за опівніч, клацнули вхідні двері, обидві жінки
кинулися назустріч. Сергій стояв перед ними, шатаючись, у
брудній куртці і штанах. Вперше і мати, і дружина бачили
його у такому стані. Щось п’яно бурмочучи, він відштовхнув
руками обох і , не роздягаючись, поплівся до кімнати. Там,
як був – у шапці і черевиках, завалився на софу і через мить
голосний храп наповнив  квартиру.

— Ось, отримала? – злісно прошипіла Галина до невістки.
– А доти, поки з тобою не зв’язався, він не пив. Це все твій
вплив. Та й чого від тебе чекати з такою спадковістю?

Невістка не залишилась у боргу:
— Може, моє життя й не було яскравим та багатим, але

й від вас я добра не бачила. Нічого, крім докорів та
дошкулянь. З першого дня чужа я для вас, і ніколи вже рідною
не стану. Тож так тому і бути.

Вона розвернулась і пішла у кімнату, де п’яно хропів
Сергій. Щільно прикрила за собою двері. Галина аж
зціпеніла від злості: їй ходу туди не було. А як у цю мить їй
хотілося власноруч роздягти сина, вкласти зручно спати, як
колись, маленького… Приголубити, а згодом розпитати, що
у нього сталося, від чого топив своє горе у оковитій. Хіба ж
його дружина здатна  відчувати серцем, як мати?....

* * *
А ранком виявилось, що ненависна невістка зникла.

Просто вночі, коли всі спали, вона покинула їхню квартиру з
валізою своїх нехитрих речей. Сергій ходив день похмурий
і неговіркий. Наталка не відповідала на дзвінки. Врешті, коли
за вікном лягли сутінки, син вдягнув шапку і куртку.

— Ти куди, Сергійку? – запитала, хоча відповідь знала

добре.
— У гуртожиток. До Наталки. Де ж їй ще бути?
— Не ходи, синочку. Це її рішення. Значить, ніколи ти їй

і не потрібен був. Просто хотіла краще у житті влаштуватися.
Ще молодий ти, знайдеш собі іншу, кращу.

— Мамо, ти так нічого і не зрозуміла. Та не треба мені
іншої, не треба кращої. Я без Наташі жити не можу. Чужа
вона тобі – значить, і я чужий.

Знову стукнули вхідні двері…
Більше Сергій не з’являвся у материнському домі. Навіть

за речами не прийшов. Ні, він подзвонив через кілька днів,
повідомив, що у них з Наталкою все добре, живуть у кімнаті
гуртожитку і … що будуть раді, якщо Галина колись прийде
до них у гості. Цього вже витримати вона не могла.

— Живіть собі. Ти, сину, свій вибір зробив.
Ніби відрізала від себе шматок живого. Але по9іншому

лікувати зраду не можна, — переконувала себе жінка.
* * *

Безрадні дні і тижні  самотності зливались у місяці. Час
плинув, мов ріка з темною, важкою водою. Галина намагалась
не думати про сина. Але раз по раз уява малювала картини:
ось він приходить з роботи, і Наталка подає вечерю, ось він
захоплено щось розповідає дружині, ось дарує їй квіти, ось
вони разом дивляться телевізор… Все те, що вона
сподівалась для себе, доля забрала у неї і віддала іншій
жінці, яка цього зовсім не заслужила… Образа поглинала
все її єство. Світ набрав темного кольору.

Вона навіть одного разу ходила до того гуртожитку –
ховалась , намагалась залишитись непоміченою. Просто
хотілося побачити сина. Він якраз повертався з роботи –
поспішав, звісно ж, до дружини. І зовсім не засмучений, а
веселий, радісний, дорослий і майже незнайомий. Він і не
помітив Галину, пронісся мимо. Значить, забув, не згадує,
не страждає.

* * *
… Минуло два роки.  Життя продовжувалось. Галина

ходила на роботу, прибирала, варила їсти, дивилась
телевізор. Але тягар безрадісного існування гнітив душу.
Особливо важким став той камінь після випадкової зустрічі
на багатолюдній вулиці з Наталкою. Молода жінка не
побачила свекруху. Та ж жадібним поглядом вчепилася в
обличчя невістки, намагаючись відшукати на ньому сліди
невдоволення, а ще краще – страждань. Даремно. Наталка
розквітла, стала жіночною, навіть вродливою. Вона неквапом
прогулювалась з коляскою поміж щільними рядами
магазинів.

«Хлопчик чи дівчинка, — блиснула думка. –9Це ж
виходить, я вже бабусею стала?» — розгублено подумала.
Душа  прокинулась, рвонулась до коляски, щоб заглянути
хоча б на мить під білосніжне мереживо накидки, побачити
маленьке личко. Та вона подавила у собі той порив. Ні, там
вона зайва, не потрібна. Єдиний син знехтував її
материнською любов’ю, відцурався від матері, забув її, як
учорашній день. Не можна прикіпити серцем і до цієї
маленької істоти. Бо й вона колись зробить так, як робили з

н е ю ,
Галиною,
у с і :
спочатку
батько, потім чоловік, а затим і син…

Однак побачене не давало спокою. Ночами Галині снилось
маленьке личко і рожеві пальчики. Вона вже кілька разів
бачила онучку – все так же таємно пробиралася до
гуртожитку і здалеку спостерігала, як невістка бавила дівча.
Двічі і Сергій гуляв з донькою, високо підкидав малу, а та
щасливо сміялась, розкидаючи у повітрі рученята. Це вже,
певно, скоро рік їй буде… Жодного разу не наважилась
Галина підійти до них. Крадькома, мов злодійка, спостерігала
за синовим щастям. І щодня, наче гадюка, закрадався у
душу сумнів: а чи правильно вона робила у своєму житті? Чи
варто було зациклюватися на зрадах? А, може, треба було
відпустити образу, пробачити? Чи, зрештою, не зрадила
вона сама себе?

* * *
Галина відвела погляд від вікна. Повільно пройшла до

колись синової кімнати. На софі, де вже давно ніхто не спав,
сидів великий вухастий іграшковий заєць. Навіщо вона його
купила? Напевне, він нагадував їй дитинство. Те, щасливе,
де ще молоді мама з татком… А поруч лежали гарненькі
платтячка. У неї таких не було. Не змогла втриматись, коли
проходила повз вітрину. Тільки уявила собі, як виглядатиме
її онуча у цих чудових нарядах… Маленька дівчинка, яка ще
ні перед ким нічим не завинила, яка ще не знає ні відчаю
втрат, ні болю від зради… Як вона схожа на неї у дитинстві!

Витираючи сльози, Галина гарячково почала збирати
дитячі речі. Взула чоботи, пальто накинула на халат. Великого
вуханя – під руку. Знайомою дорогою не просто спішила –
бігла до гуртожитку.

По дорозі зупинилася, щоб купити пакет жовтогарячих
мандарин. І пахнуть зовсім як ті, з дитинства…

За дверима кімнати чулися голоси. «І Сергій вдома», —
подумала. Несміливо постукала. Тихенько стала на вході.
Наталка, що тримала доньку на руках, повернулась до
дверей.

— Сергію, — тихенько озвалася.
За її спиною тут же з’явився син. Два погляди, що з

недовірою проникали у її душу. Галина побачила, як подив у
тих двох парах очей змінювався розгубленістю, а затим і
тихою, ще непевною радістю.

— Іди, донечко, до бабусі, — ласкаво мовила до дитини
Наталка.

— Ба9ба9ба9ба, — залопотіло дівча, протягнувши
долоньки до Галини. Вона зробила крок до онучки. І у ту ж
мить пухкі рученята охопили її шию. Галина заплющила очі.
Від малої пахло теплим молоком і ще чимось. « Так пахне
щастя», — подумала зненацька. Коли вистачило сил глянути
на світ, все довкола було розпливчатим, нечітким, наче за
пеленою мокрого снігу. І тільки мандарини на долівці
сміялись жовтогарячими плямами. Життя набирало фарб...

Світлана ЧУГАЙ.

ОСВІТА

Юні науковці — члени Чернігівського
територіального відділення Малої Академії
Наук (МАН) України продовжують
дослідження, розвиваючи свої здібності у
справжніх наукових роботах. На другий
обласний етап конкурсу9захисту наукових
робіт від шкіл міста були представлені
роботи чотирьох учнів. Це «Дослідження руху
Землі» Євгена Синька, учня 11 класу
районної гімназії та «Експериментальне
дослідження кінетики процесу сушки
гранульованого поліаміду 6.6.» Максима
Бережнюка, учня 11 класу районної гімназії
(керівник робіт – вчитель  фізики і
астрономії С.В.Малофій), «Гімназії
Городнянщини: минуле і сучасне» Марини
Середи, учениці 10 класу районної гімназії,
(керівник краєзнавчо9історичного гуртка
Т.С.Цимбаліст), «Дослідження ефективності
роботи очисних споруд міста Городні» Надії
Богдан, учениці 10 класу міської школи №2
(керівник – учитель хімії О.П.Аліменко).

Перші три роботи цікаві як результат
співпраці молодих учителів з учнями
старших класів. Призером етапу стала
робота Надії Богдан, яка разом із вчителькою
дослідила надійність міських очисних
споруд. При цьому були досліджені проби
води з чотирьох прилеглих водойм – озер
Чорні камені, Пасовищне, Черемошне та

Довгопол, вивчено технічну документацію
комунального господарства, зібрано
інформацію від колишніх працівників
гальванічного цеху телезаводу «Агат».
Особливий акцент зроблено на можливості
потрапляння у суміжні водойми важких
металів та інших забруднень. Унікальність
роботи полягає у тому, що до цього ніхто
подібних досліджень не робив.
Встановлено, що шкідливі речовини
проникають через підземні водні горизонти,
і тим більше, чим ближче від очисних
розташовані суміжні водойми. Концентрації
ж важких металів не перевищують
встановлених норм, однак з часом вони
вимиваються і поширюються ґрунтовими
водами.

Надія не обмежилась тільки
дослідженням стану, а й запропонувала ряд
технологій з біохімічного очищення стічних
вод з використанням спеціальних рослин.
Робота отримала високу оцінку журі конкурсу
і виборола 29е місце. Сподіваємося, що і
надалі роботи юних науковців та їх наукових
керівників перемагатимуть у конкурсах та
спонукатимуть на нові дослідження.

О.О.СОРОКА.
Методист  райвідділу освіти.

«Він був сином мужика і став
володарем у царстві духа.

Він був кріпаком і став
велетнем у царстві людської
культури.

Він був самоуком і вказав нові,
світлі і вільні шляхи професорам і
книжним ученим. Десять літ
томився під вагою російської
солдатської муштри, а для волі
Росії зробив більше, ніж десять
переможних армій. Доля
переслідувала його в житті скільки
могла, та вона не зуміла
перетворити золото його душі в
іржу, ані його любові до людей – в
ненависть і погорду, а віри в Бога
– у зневіру і песимізм. Доля не
шкодувала йому страждань, але й
не пожаліла втіх, що були із
здорового джерела життя.
Найкращий і найцінніший скарб
доля дала йому лише по смерті –
невмирущу славу і всерозквітаючу
радість, яку в мільйонів людських
сердець все наново
збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців,
Тарас Шевченко.»

Іван Франко.

Учора минуло 198 років
з дня народження видатного українського

поета Тараса Григоровича ШЕВЧЕНКА ЦІКАВІ  СПРОБИ  ЮНИХ
НАУКОВЦІВ



Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 «Дерзкая охота».
11.00  «Байки Митяя»
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Остросюжетный сериал
«Остров ненужных людей» .
15.10, 19.20 Новости региона.
15.25  «Трынаццаць галасоў
Воранаўскага аргана» цыкла
«Зямля беларуская».
15.40 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
16.05 Сериал «За все тебя
благодарю*3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся».
18.15 Арена.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 «Калыханка».
19.55  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Безумцы*3» (США).
00.10 День спорта.

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Я пою!».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Я пою!». Продолжение.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15  комедия «Выкрутасы».
18.20 «Обратный отсчет».
19.10 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Гордость нации».
22.20  «Закрытая школа».
23.25 фильм  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.25 «След».
01.00*01.30 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
09.35, 15.35, 18.35, 23.00
Обзор. Чрезвычайное проис*
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30  сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Особо опасен!».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Лесник».
21.20  «Ментовские войны*5».
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Честный понедельник.
00.30 «Школа злословия».
Ток*шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой.

12 БЕРЕЗНЯ 13 БЕРЕЗНЯ 14 БЕРЕЗНЯ 15 БЕРЕЗНЯ 16 БЕРЕЗНЯ 17 БЕРЕЗНЯ 18 БЕРЕЗНЯ
УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.40 М/с «Каспер»
11.00 Шеф*кухар
12.30 Армiя
12.40 Право на захист
13.10 Фольк*music
14.05 Контрольна робота
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
15.45 Агросектор
16.00 Х/ф «Вибiр цiлi»
19.05 Смiшний та ще
смiшнiший
19.30 «Зiрки гумору»
20.35 Сiльрада
20.50 Плюс*мiнус
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Хокей. «Сокiл» *
»Компаньйон*Нафтогаз»
22.30 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Х/ф «Весна у груднi»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.40 «Сiмейнi мелодрами»
18.40 «Не бреши менi»
19.30,23.45 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»(2)
20.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
21.50 «Велика рiзниця»
0.00 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,20.30 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.15 Х/ф «Один єдиний i
назавжди»
15.40 «Судовi справи»
16.30 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00,0.20 «Подробицi»
22.25 Т/с «По гарячих слiдах»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Про головне
9.50 Свiтло
10.15 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.15 Euronews
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.15 Х/ф «Iванове дитинство»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.05 Х/ф «Жили три
холостяки»
18.15 Екстрений виклик
19.50 «Зiрки гумору»
21.40 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Велика рiзниця»
10.50,20.50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.50 «Цiлковите
перевтiлення»
13.45 Т/с «Пончик Люся»
14.45 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.40 «Сiмейнi мелодрами»
18.40 «Не бреши менi»
19.30,23.15 ТСН
20.15,23.30 Т/с «Iнтерни»(2)
21.50 Т/с «I прийде кохання»
0.05 Т/с «Одержимий»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,20.30 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.25 Т/с «По гарячих слiдах»
0.30 «Секретнi територiї»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Уряд на зв’язку
9.45 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50 Euronews
12.30 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Вогнянi версти»
15.00 Парламентські слухання
18.15 Агросектор
18.20 Новини
19.00 Досвiд
20.35 Про головне
21.30 Екстрений виклик
21.50 Iспит для влади
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Т/с «Клон*2»
10.55,20.50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
11.55 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Цiлковите
перевтiлення»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.40 «Сiмейнi мелодрами»
18.40 «Не бреши менi»
19.30,23.50 ТСН
20.15,0.05 Т/с «Iнтерни»(2)
21.50 «Грошi»
22.45 «Пекельна кухня»
0.40 Т/с «Одержимий»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,20.30 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.25 Т/с «По гарячих слiдах»
0.30 «Парк автомобiльного
перiоду»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Про головне
9.55 Книга.ua
10.15 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
11.50,15.10 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.55 Крок до зiрок
13.45 Х/ф «Витiвки в
старовинному дусi»
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
15.55 Х/ф «Особливо важливе
завдання»
19.05 Обережно, модерн!
19.40 Концерт
21.30 Екстрений виклик
21.50 Концерт
22.35 After Live
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Т/с «Клон*2»
10.55,20.40 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
11.55 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Цiлковите
перевтiлення»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.40 «Сiмейнi мелодрами»
18.40 «Не бреши менi»
19.30,23.05 ТСН
20.10,23.20 Т/с «Iнтерни»(2)
21.40 «Я люблю Україну»
23.55 Т/с «Одержимий»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,20.30 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.25 Т/с «По гарячих слiдах»
0.30 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Альбiна Дерюгiна»
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.35 Школа юного
суперагента
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,15.15 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30,16.20 Бiатлон
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.05 Оновлене мiсто
17.35 Наша пiсня
18.15 Екстрений виклик
18.40 Шляхами України
19.00 «Кубок Дерюгiної»
21.15 Плюс*мiнус
21.25,22.50 Шустер*Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Т/с «Клон*2»
10.55 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
11.55 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Цiлковите
перевтiлення»
13.50 Т/с «Пончик Люся»
14.45 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.40 «Сiмейнi мелодрами»
18.40 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
21.45 Х/ф «Без компромiсiв»
23.35 Х/ф «Тринадцять»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,20.30 Т/с «Острiв
непотрiбних людей»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Наслiдок вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.30 «Велика полiтика»

УТ�1
8.00,9.30 Шустер*Live
9.15 Школа юного
суперагента
12.00 After Live
12.20 «Секрети успiху»
12.50 Unreal party
13.25,14.40 Бiатлон
14.25 Зелений коридор
15.40,17.50 Футбольний код
15.55 Футбол. «Шахтар» *
«Чорноморець»
18.05 Наше Євро
18.30 Золотий гусак
19.05 Ювiлейний вечiр
20.50 Кабмiн
21.00 Пiдсумки дня
21.30 «Зiрки гумору»
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Ультра. Тема

1+1

7.10 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультсеріал
11.00 «Голос країни»
13.50 «Я люблю Україну»
15.35 «Добрий вечiр»
17.30 Х/ф «Книга майстрiв»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Якби я була цариця»
0.00 Х/ф «Без компромiсiв»
3.15 Х/ф «Вiр i Зара. Iсторiя
кохання» (1)

ІНТЕР

8.25 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу»
11.35 «Найрозумнiший»
13.25 Т/с «По ту сторону
вовкiв»
17.50 «Свати. Життя без
гриму»
18.50 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.25 Х/ф «Залiзна людина»
0.55 Х/ф «Iствiкскi вiдьми»

УТ�1
7.35 Сiльський час
8.00 Укравтоконтинент
8.20 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Кумири i кумирчики
10.55 Ближче до народу
11.25,14.35 Бiатлон
12.25 Караоке для дорослих
13.30 Шеф*кухар країни
15.15 Королева України
16.00 «Кубок Дерюгiної»
19.20 Маю честь запросити
20.05 Дiловий свiт
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 Фольк*music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото*Забава»
10.10 Мультсеріал
11.00 «Дикi i смiшнi»
11.25 «Хованки»
12.25 «Я так живу»
13.05 Х/ф «Якби я була цариця»
17.30 Футбол. «Динамо» *
«Днiпро»
19.30,0.40 «ТСН*Тиждень»
20.15,23.10 «Голос країни»
22.45 Т/с «Iнтерни»(2)
23.40 «Свiтське життя»

ІНТЕР

7.45 «Формула любовi»
8.45 «Ранкова Пошта»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 Т/с «Свати»
16.25 «Вечiрнiй квартал»
18.10,20.55 Т/с «В очiкуваннi
кохання»
20.00 «Подробицi тижня»
22.55 «Що? Де? Коли?»
0.10 Х/ф «Дiвчата мрiї»

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 О сериал «Котовский».
10.00 Арена.
10.25 Культурные люди.
10.55  «Байки Митяя»
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша»
15.10, 19.20 Новости региона.
15.25  «Эпоха. События и
люди».
16.10, 00.40  «За все тебя
благода*рю*3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Котовский».
23.00  «Безумцы*3» (США)

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Папаши».
22.10 .«Закрытая школа».
23.15  фильм «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Несекретные
материалы».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35, 15.35, 18.40 Обзор.
Ч р е з в ы ч а й н о е
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00, 16.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток*шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 «Внимание: розыск!».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны*6».
23.00 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал «Литейный, 4».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Котовский».
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  «Байки Митяя»
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша»
15.10, 19.20 Новости региона.
15.25  «Эпоха. События и
люди».
16.10 «За все тебя благодарю*
3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 «Еврозона: деньги на
бочку…».
21.55  сериал «Котовский».
23.00  «Безумцы*3» (США).
00.25 День спорта.
00.40  «За все тебя
благодарю*3» (Украина).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  фильм  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Наша Белараша».
00.50*01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35, 15.35, 18.40, 23.00
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по*русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Внимание: розыск!».
19.00 Сегодня.
19.30  сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны*6».
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал «Литейный, 4».
00.30 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Котовский».
10.00 Земельный вопрос.
10.25 К теще на блины.
11.00  «Байки Митяя» .
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша».
15.10, 19.20 Новости региона.
15.25  «Эпоха. События и
люди».
16.10  «За все тебя
благодарю*3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Байки Митяя».
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 сериал «Котовский».
22.55 Д «Безумцы*3» (США).
00.25 День спорта.
00.40 «За все тебя благодарю*
3» (Украина).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Папаши».
22.10  «Закрытая школа».
23.15  «Твоя Территория».
00.15 «На ночь глядя».
01.05*01.35 Ночные новости.

НТВ

06.00 И «НТВ утром».
08.40 «Таинственная Россия».
09.30, 15.35, 18.35, 23.00
Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.15 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00, 16.00  Сегодня.
13.30  сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «В зоне особого риска!».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны*6».
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Сериал «Литейный, 4».
00.35 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 сериал «Котовский».
10.00 Сфера интересов.
10.30 «Диалоги о цивилиза*
ции».
11.00  «Байки Митяя» .
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша»
15.10, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.50 «Мастер путешествий»
16.25 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Зона комфорта.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55 сериал «Котовский».
22.55 Ток*шоу «Не только
женщина знает».
00.30 День спорта.
00.40 Криминальный триллер
«Первобытный страх» (США).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.10 «Хочу знать».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Я пою!».
23.20 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
00.35 «Прожекторперис*
хилтон».
01.10  комедия «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация».
02.45*03.15 Ночные новости

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст*
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 Очная ставка.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 «Женский взгляд»
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Профессия*репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны*6».
23.00 фильм «Очкарик».

Белорусское
телевидение

06.50 Доброе утро, Беларусь!
08.45 Слово Митрополита
Филарета на родительскую
субботу.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток*шоу.
09.55 К теще на блины.
10.30 «Все путем!»
10.55 «Мастер путешествий»
11.35  «Семейка пиратов».
12.10  «Сваты*4»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  Комедия «За спичками»
17.20 «Еврофест».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Приключенческий
фильм «В поисках любимца»
21.00 Панорама.
21.40  Мистический триллер
«Сонная лощина».
23.45 Романтическая драма
«Ущерб» (Франция).

ОНТ

08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Смак».
10.20 «Умницы и умники».
11.05  фильм «И все*таки я
люблю…».
16.00 Наши новости
16.20 Среда обитания. «Кто
ответит за базар?».
17.15 «Любовь глазами
мужчин».
18.15  «Один против всех».
19.00  «Академия талантов».
20.30 Наши новости.
21.05 «Кубок профессиона*
лов».
23.35 «Что? Где? Когда?».
00.45*02.30 Алексей Макаров
в фильме «Личный номер».

НТВ

06.30  сериал «Мур есть мур».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой».
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 «Таинственная Россия:
Республика Бурятия. Рецепты
вечной жизни?».
14.10 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия * репортер.
20.00 Программа максимум.
21.05 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!.
22.55  фильм «Шоковая
терапия».
00.35 Комедийная мело*
драма «Девушка моих
кошмаров».

Белорусское
телевидение

06.25 Комедия «За спичками»
08.00 Існасць.
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Зона Х». Итоги недели.
10.05 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
10.45 Культурные люди.
11.20   «Зямля беларуская».
11.35 «Семейка пиратов».
12.10  «Сваты*4» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 «Калина красная»
17.30 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
18.55 Музыкальная комедия
«Школа рока» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 «Еврофест».
22.10  боевик «Миссия
невыполнима» (США).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 Фазенда.
11.45  «Брэйн ринг».
12.45 «Чудеса исцеления».
13.45  «Александр Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины».
14.45 «Большая разница».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Любовь глазами
женщин».
17.20 Концерт Софии Ротару.
18.50 «В черной*черной
комнате…».
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40 «Две звезды».
23.10 «Yesterday live».
00.10*01.40 боевик «… По
прозвищу «Зверь».

НТВ

06.30  «Мур есть мур».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 «Их нравы».
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Развод по*русски».
13.00 Сегодня.
13.20 «Кремлевская кухня».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 «Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня.
20.00 Чистосердечное
признание.
20.45 «Центральное
телевидение».
21.55 «Тайный шоу*бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00  «Антиснайпер. Новый
уровень».
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— півбудинку. Тел. 096�7333953.
— або обміняю дві 1�кімнатні квартири в центрі. Тел.

095�7234995.
— будинок в центрі (літня кухня, гараж, газ, вода). Тел.

097�6849433.
—  трактор ЮМЗ�6. Тел. 097�1490622.
— двигун УД�25. Тел. 2�26�58.
— сіно чай�лугове, ціна договірна. Тел. 2�16�46, 067�

8799104.
— семена „Престиж”, „Матадор”, „Шедевр” – оптом.

Тел.: 093�7323289, 022�639773 після 16.00 год.
— копалка 2�х рядна (Польська). Недорого. Тел. 097�

9661031.
–– трактори, преси, картопле� та зернозбиральні

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

КУПИМО:
–– корів, коней. ДОРОГО. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— робочого коня. Тел. : 098�7995660, 4�01�43.

2 березня зникла вівчарка віком 7 місяців в районі
музею в Городні. Голова та лапи руді, спина чорна. На ній
був рудий ошийник. Хто знає її місцезнаходження, прохання
звернутися по тел.: 097�1507899, 2�17�61.

Працевлаштувати випускника –
отримати безкоштовну робочу силу

ТРАГЕДІЯ

Паяльник�убивця
Початок весни ознаменувався  сонячними та

електромагнітними бурями.  2 березня працівники швидкої
та міліції працювали без відпочинку  — у районі трапилось
за одну добу 8 раптових смертей. Але коли помирають люди
похилого віку, то ще можна зрозуміти… Минула п“ятниця
стала чорною і для родини  Т. з Городні, у якій загинув 11�
річний хлопчик.

Повернувшись зі школи, підліток вирішив самостійно
відремонтувати  собі  іграшку, а для цього щось перепаяти у
зламаному «Тетрисі».  На самоті залишався не більше
півгодини, та часу виявилось достатньо для того, щоб взяти
у руки паяльник, увімкнути його у електричну мережу.   Що
трапилося далі — невідомо. Мабуть, паяльник, який зараз
знаходиться у районному відділі міліції, виявився
несправним.  Припустимо  дитина взяла його обома руками,
ставши живим провідником струму між плюсом та мінусом.
Струм замкнувся на серці….

Викликали швидку, працівник її півгодини проводив
серцево�легеневу реанімацію, та  удар струму був занадто
міцним для маленького серця. Яка справжня причина —
встановить експертиза.

Як часто, користуючись звичайними розетками чи
електроприладами,  ми забуваємо про те, що  при
необережності вони можуть стать нашими ворогами, навіть
привести до загибелі. Особливо ж це стосується дітей.
Будьмо обачливими.

А.НЕМИРОВА.

Поміркуємо про болюче питання сьогодення. Часом
доводиться вислуховувати від роботодавців, що дуже
проблемно знайти хорошого працівника, що хороші
працівники не перебувають на обліку в центрі зайнятості,
бо вони завжди затребувані. Якого працівника хоче бачити
роботодавець? Звичайно, з певним досвідом роботи,
кваліфікацією, відповідального, без шкідливих звичок та ще
й молодого. Але де ж набратися молоді досвіду, кваліфікації,
якщо роботодавці відмовляють у працевлаштуванні
випускникам саме тому, що досвіду роботи немає? Виникає
замкнуте коло: роботодавцю потрібні кадри,  молоді потрібна
робота  – в результаті роботодавець не укомплектований
персоналом, а випускники  без роботи. Вже декілька років
діє Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала
вищу або професійно�технічну освіту, першим робочим
місцем з наданням дотації роботодавцю». Цей закон –
певний компроміс: центр зайнятості дасть роботодавцю
безкоштовну робочу силу, а випускнику досвід роботи.

Шановні роботодавці, пам’ятаєте, як ви теж були
молодими і вас теж брали на роботу з певними сумнівами:
впорається чи ні? Працюючи, ви набули і досвід, і
кваліфікацію. Головне – у вас повірив роботодавець, взяв
на роботу і платив зарплатню з власної кишені. А сьогодні

Виплата заробітної плати у «конвертах» – тягар
сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні,
так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює
соціальний захист працівників,
зменшує надходження до
бюджетів та державних
соціальних фондів. Тому
легалізація заробітної плати,
прихованої зайнятості на
сьогодні є одним з
найпріоритетніших напрямів
роботи райдержадміністрації.

Усвідомлюючи важливість
цієї проблеми, більшість
роботодавців працюють у
законодавчому полі. Але й є
такі, хто, намагаючись отримати якомога більший прибуток,
ухиляються від сплати податків, використовують працю
громадян без належного оформлення трудових відносин та
пропонують заробітну плату у «конвертах».

Для безпосередніх працівників неформальна зайнятість
є нестабільною, нерегулярною і тому ризикованою; вона не
гарантує одержання трудових доходів. Така зайнятість
позбавляє частину найманих працівників багатьох
соціальних прав, передбачених Конституцією України і
Кодексом законів про працю України: пенсійного
забезпечення, права на допомогу з тимчасової
непрацездатності, на оплачувану відпустку, на допомогу з
безробіття, на охорону праці тощо. Робота неформально
зайнятих працівників не зараховується до трудового стажу.
Нерідко прихована зайнятість набуває примусового
характеру, особливо коли працівники змушені виконувати
додатковий обсяг робіт. У результаті збільшується
захворюваність, погіршується якість робочої сили,
руйнується психологія людини�працівника. суспільство має
усвідомити, що безплатних пенсій не буває – має бути
система, що дозволяє фінансувати пенсійні виплати.
Приховування трудових відносин та заробітної плати не

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ  ІНФОРМУЄ!

центр зайнятості компенсує роботодавцю протягом року всі
витрати на заробітну плату (з нарахуваннями) за
працевлаштованого вами випускника.

В цей кризовий для країни період багато випускників
звертаються до центру зайнятості, ледь отримавши
документ про освіту. Сьогодні в центрі зайнятості на обліку
перебувають випускники професійно�технічних навчальних
закладів, які бажають бути працевлаштованими за
отриманими професіями, а попиту на них в районі немає.
Серед них 7«кухарів», в т.ч. 3 � з Хрипівки, 1 � з Ясенівки, 1�
з Півнівщини. 3 «електромонтери з ремонту та
обслуговування електроустаткування», 1 «штукатур», 1
«слюсар з ремонту автомобілів», 1 «кондитер» – всі з Городні.
З Моложави перебуває на обліку  випускник, який отримав
професії «єгер» та «лісник». Опановує наша молодь і рідкісні
професії, наприклад, «декоратор вітрин».

Шановні роботодавці! Зробіть крок назустріч
випускникам нашої Городнянщини! А центр зайнятості
готовий розглянути питання працевлаштування
випускників на дотаційні робочі місця вже сьогодні.

За більш детальною інформацією звертайтесь до
Городнянського районного центру зайнятості або за
телефоном 2�48�88

Адміністрація центру зайнятості.

приносить користі тим, хто виходить на заслужений
відпочинок, адже скільки людина сплатить до Пенсійного
фонду, стільки й повернеться до неї. Кілька років тому в

Україні було запроваджено
систему персоніфікованого
обліку, націлену на
виведення з «тіні» не лише
зарплати, а й працівників,
які мають бути зацікавлені
у тому, щоб законно
одержувати зароблене. У
п е р с о н і ф і к о в а н и х
відомостях акумулюються
реальні відрахування
працівника до Пенсійного
фонду залежно від

величини заробітку, адже пенсія нараховується з офіційної
зарплати. Отож, хто працював легально і отримував велику
зарплату, матиме і гідну пенсію.

Одним зі шляхів вирішення питання легалізації
заробітної плати і трудових відносин є здійснення
комплексних перевірок дотримання законодавства про
працю і застосування до порушників законодавства за
результатами перевірок відповідних мір впливу. В районі
створена і працює робоча група, якою поглиблено вивчається
ситуаця на ринку праці району. Згідно розробленого графіку
вона перевіряє підприємства, установи та організації щодо
стану легалізації заробітної плати і зайнятості населення.

Райдержадміністрація прийшла до висновку, що і надалі
необхідно проводити тісну, злагоджену роботу органів
місцевого самоврядування, державних контролюючих
органів та соціальних партнерів, направлену на легалізацію
«тіньової» зайнятості та «тіньової» заробітної плати в районі.

Якщо вам відомі випадки виплати зарплати у «конвертах»,
просимо інформувати про їх управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації за тел. 2�15�03.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Проведено 31 рейд�перевірки. Виявлено 90
нелегалізованих робочих місць, зокрема в
торгівлі, деревообробної промисловості та в
автоперевезенні. За результатами перевірок
укладено 90 договорів між роботодавцями та
найманими працівниками.

12 березня – 2 роки світлої
пам’яті

ВАСИЛЬЄВОЇ
Марії  Василівни

25.01.1929 р. – 12.03.2010 р.
Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам провожать безмерно

жаль,
Хранить ваш образ будем в сердце

вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Діти, онуки, правнуки.

12 березня – два роки світлої
пам’яті нашої матусі

ЛАШУК
Парасковії Дмитрівни

Два года тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла,
Время не излечило нашу  рану,
И не излечит никогда.
Помним. Скорбим.

Діти і онуки.

12 березня – 40 днів світлої пам’яті
ГУБСЬКОЇ Марії Іванівни

31.10.1928 р. – 02.02.2012 р.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить,
Родная наша, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царство небесное и вечный покой.

Сумуючі рідні.

12 березня – 4 роки світлої
пам’яті

КИСЕЛЯ
Сергія Івановича

16.07.1953 р. – 12.03.2008 р.

Нехай земля тобі буде пухом,
А душі твоїй царство небесне і

вічний спокій.
Дружина, діти, онуки.

10 березня – 9 днів світлої
пам’яті нашої любої

ДРОБИШЕВОЇ
Ольги Миколаївни

10.07.1954 р. – 02.03.2012 р.
Из жизни ты ушла так рано,
Свет добрых глаз нам не забыть.
Вечно ты будешь с нами рядом,
Пока живем – ты будешь жить.
Любим і сумуємо.

Друзі та близькі.

На засіданні прес�клубу «Ділове слово» управління у
справах преси та інформації на тему «Особливості
зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року. Пробне
тестування». Світлана Сакаєва, директор Київського
регіонального центру оцінювання якості освіти, висловила
подяку управлінню освіти і науки Чернігівської облдержад�
міністрації за підтримку в організації зовнішнього незалеж�
ного оцінювання в області.

Вона повідомила, що 20 лютого закінчився термін,
відведений на реєстрацію на ЗНО охочих вступати до вищих
навчальних закладів України.

За попередніми даними, для участі у ЗНО
зареєструвалось 72 % цьогорічних випускників навчальних
закладів. 10 % з числа зареєстрованих – випускники
попередніх років.

Однією з новацій цьогорічного ЗНО стало включення до
списку дисциплін, з яких проводиться тестування, всесвітньої
історії.

У поточному році зовнішнє незалежне оцінювання
проводитиметься з 13 дисциплін: 15 травня — з хімії, 17
травня — з російської мови, 19 травня — з географії, 21 та
22 травня — з математики, 24 травня — зі всесвітньої історії,
26 травня — з іноземних мов (англійської, німецької,
французької, іспанської), 28 та 29 травня — з української
мови та літератури, 31 травня та 1 червня — з історії України,
5 червня — з фізики, 7 червня — біології. Тестування з
математики, української мови та літератури, історії України
буде проходити у дві сесії.

Інтереси осіб, релігійні переконання яких не дозволяють
проходити тестування у суботу, будуть враховані регла�
ментними комісіями. Їм буде надано можливість скласти
тест в інші дні, швидше за все — протягом додаткової сесії.

Можливість взяти участь у додатковій сесії ЗНО також
отримають особи, які через поважні причини (підтверджені
відповідними документами) не змогли скласти тест протягом
основної сесії.

Кожен із зареєстрованих учасників до 27 квітня отримає
запрошення�перепустку, де буде вказана дата проходження
тестування з обраних предметів та адреси пунктів тестування.
Таке запрошення також можна роздрукувати з персональної
сторінки учасника на сайті Київського регіонального центру
оцінювання якості освіти (www.kievtest.org.ua).

Про пробне тестування учасникам засідання розповів
проректор з науково�педагогічної роботи Чернігівського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського Віктор Довбня. Він, зокрема, нагадав,
що у 2008–2010 роках Чернігівська область входила у десятку
кращих областей України за підсумками ЗНО з усіх
предметів, у 2011 — з історії України, української мови та
літератури.

Однією зі складових таких високих результатів, за його
словами, є участь чернігівських абітурієнтів у пробному
тестуванні. Мета пробного тестування — ознайомити
учасників з процедурою тестових завдань, психологічно
адаптувати їх до умов проведення тестування, ознайомити з
тестовими технологіями. Відповідно, ті, хто брав участь у
пробному тестуванні, як правило, набирають значно більшу
кількість балів під час ЗНО.

Як додала Світлана Сакаєва, 80 % серед тих, чиї
результати у ЗНО було з якихось причин анульовано, не
брали участь у пробному тестуванні.

Цього року пробне тестування у Чернігівській області
відбудеться 24 та 31 березня. Уже зараз для участі в ньому
зареєструвалось більше 3300 осіб.

Для зручності учасників у районах Чернігівської області
(крім Ріпкинського) створені пункти пробного тестування.
Таким чином, воно стане більш доступним, адже у попередні
роки пробна сесія так само, як і основна, відбувалася лише
у 4 округах тестування.

Управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації.

Про новації і особливості ЗОН
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

М’ясокомбінат «Ритм» закуповує ВРХ та коней.
Тел.: 050-4405562, 096-2692756, 095-2852908,

097-9622235.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
 Дорого. Доріз цілодобово.

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

корів, телят, коней, свиней,
биків.

Ціни найвищі.
Тел.: 066-4014326, 093-9178698.

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

м. Чернігів, вул. Жабинського, 13
(р-н залізничного вокзалу).
Тел. в Чернігові: 67-22-22, 91-90-
10, 063-5346200,  050-2931223.

МІНІ�ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
Саджалки, копалки, косарки, плуги та

інше обладнання на с/г техніку.
МОТОБЛОКИ від 4 до 11 к.с.

ГАРАНТІЯ.
Доставка тракторів по області

безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Ціни найнижчі по області.
( різні кольори та розміри).

Доставка по області.

с. Вершинова Муравійка,
Куликівський р-н, Чернігів-
ська обл.Тел.: 91-90-07,
063-3757710.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

в новому сучасному
стоматологічному кабінеті.

Досвідчені лікарі, нове
обладнання, доступні ціни.

Звертатися за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 53 (район Червоного

моста). Тел. 0 (22) 937-810.

Дорогі жінки Чернігівщини!
Прийміть мої сердечні вітання із

прекрасним святом весни� 8 Березня!
Щиро бажаю Вам добра і щастя,

любові і радості, лагідних сонячних днів
та здійснення усіх заповітних мрій.

Щоб у Вашому серці не згасав вогонь
любові, а в родині завжди панували
добробут і злагода.

Нехай Ваші діти будуть здоровими,
а дім – затишним!

Зі святом Вас!
З повагою, депутат обласної ради

В.Л.ЛАЗАР.

Реализуем:
— двери металлические входные,
— двери межкомнатные ПВХ, МДФ,
— металлопрофиль (забор, кровля),
— сайдинг,

Тел.: 063-0215624,
098-8074688, (04645)2-60-47.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЕТТЫ

Обращаться: с 1 февраля, г.Городня,ул. Петровского, 2,
територия  рынка (возле м-на „Наша ряба”).

— пластик,
— гипсокартон,
— котлы, радиаторы,
вытяжки, водонагрева�
тели, конвекторы.Требуется менеджер по продажам

м\п окон. Тел. 095-276-21-50"

Число 10 11 12 13 14
Температура:
вдень +1 +3 +4 +4 +5
вночі   0   0 - 2 - 1  0
Напрям вiтру Пд       Зах Пн-з Пн-з     Пн

Опади

10 березня відзначає своє 70-річчя
Іван  Миколайович АВРАМЕНКО.

Рідний наш! Ми пишаємося тобою, бо
ти коханий чоловік, який 45 років разом зі
своєю дружиною на життєвому шляху, тим,
що виростив і виховав трьох дітей, а тепер
тішишся онуками, які дуже люблять дідуся.

Прийми від нас найщиріші побажання
в цей святковий день.

Міцного здоровя, родинного затишку,
земних благ. Хай додають тобі сил та радості
щира любов і ніжна турбота рідних!

З любов’ю: дружина, дочка, сини,
зять, невістки та онуки Дарія, Оля, Катя, Іллюша!

Жінка від Бога!
Все найкраще в жінці � від Бога:

берегиня, надія, опора, щедрість. Так
ось і є ця жінка,

АЛЕКСІЄНКО
Ніна Василівна.

Донька матері, мати дітей, бабуся
онукам, подруга друзів. Щиро вітаємо її зі
святом 8 Березня! Бажаєм міцного
здоров’я, щастя, радості в родині, успіху у
праці на довгі роки.

Твої друзі Анатолій, Людмила.

12 березня святкуватиме свій
день народження Анатолій
Миронович КОЗАЧОК з с. В.Дирчин!

Рідні від усього серця вітають
його з ювілеєм!

Летять роки, як лебеді у вирій,
Життя  іде, його не  зупинить.
Прийми вітання наші щирі,
Ще до ста років зичимо прожить.
Нехай життя твоє квітує рясно й пишно,
Здоров’я і достаток нехай поруч йдуть,
В оселі буде тепло і затишно.
Зі святом! І щасливим будь!

З любов’ю: дружина, діти,
онуки.

Працівники служби у справах дітей райдержадміністрації
глибоко сумують з приводу раптової смерті колишнього
начальника служби у справах дітей райдержадміністрації

ДРОБИШЕВОЇ Ольги Миколаївни.

Районна рада та райдержадміністрація  з глибоким сумом
повідомляють про раптову смерть колишньої завідуючої
райвідділом освіти, начальника служби у справах дітей,
заступника голови районної виборчої комісії

Дробишевої Ольги Миколаївни
і висловлюють співчуття дочці, друзям та близьким покійної.

Колектив Городнянського районного суду глибоко сумує з
приводу смерті

ДРОБИШЕВОЇ Ольги Миколаївни
і висловлює співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Городнянської ЗОШ I-III ст. №2 глибоко сумує з
приводу трагічної смерті учня 5-В класу

Тимошенка Євгенія
і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким покійного.

Педагогічний колектив Городнянської ЗОШ I-III ст. №2
глибоко сумує з приводу смерті колишнього працівника
районного відділу освіти

ДРОБИШЕВОЇ Ольги Миколаївни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-інтернату
I-III ст. висловлює глибоке співчуття техпрацівниці Шарапатій
В.Р. з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Учні 5-В класу загальноосвітньої школи № 2, батьки, класний
керівник і перша вчителька глибоко сумують з приводу трагічної
смерті

ТИМОШЕНКА Євгенія
і висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Шановні працівники і ветерани землевпорядної служби
Городнянського району! Щиро вітаю Вас з професійним святом
– Днем землевпорядника!

Земля – наше основне національне багатство, яке перебуває під
особливою охороною держави. Це наша святиня, годувальниця,
невичерпне джерело натхнення нашого народу. Державна земельна
політика – це ключ до вступу України в європейські та світові   інституції
співпраці.

Тож бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у роботі,
злагоди та нових творчих звершень у справі збереження та примноження
нашого безцінного багатства на благо процвітання рідної Вітчизни!

Добра і щастя Вам та вашим родинам!
П.Д. КУКУШКІН.

В.о. начальника відділу Держкомзему
У Городнянському районі.

Милих жінок, які працюють у Городнянському ВУЖКГ, а також
тих, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, зі святом Весни
вітає адміністрація підприємства!

Среди весенних первых дней
8+е Марта всех дороже,
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи.
Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаем,
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Ц е
с в я т о
з а в ж д и
сповнене
особливого
настрою і
бажанням
г о в о р и т и
ніжні і теплі
слова, які
ч а с т о
забуваємо
казати в
б у д е н н і й
круговерті.
Ваші ніжність, турбота, мудрість, терпіння, любов, не просто
допомагають забувати про життєві негаразди, не тільки
надихають на перемоги і звершення, вони часто стають справжнім
порятунком, підтримкою, яку неможливо оцінити словами, вони
дають сили і впевненість у майбутньому.

Милі жінки! Нехай Вас завжди радують ваші чоловіки, близькі,
діти, онуки і правнуки. Нехай у Ваших домівках завжди панує
добробут, а Ваші серця будуть сповнені любов’ю та щастям!

 Зі святом!

Дорогі жінки! Любі матері,
дружини, сестри і доньки!
Прийміть найщиріші вітання з
чудовим весняним святом –
Міжнародним жіночим днем!

Державна податкова інспекція у Городнянському
районі Чернігівської області Державної податкової
служби оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

� завідувача сектору інформатизації та обліку платників
податків;

� провідного спеціаліста із питань кадрової роботи.
У конкурсі на посаду завідувача сектору інформатизації та обліку

платників  податків  можуть взяти участь громадяни України, які мають
повну освіту відповідного професійного спрямування (фінансово+
економічна) або технічна освіта – за спеціальністю з комп’ютерних
технологій), за освітньо+кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста,
які вільно володіють державною мовою, чинним законодавством,
нормативними актами, що регулюють діяльність органів Державної
податкової служби України, з досвідом роботи за фахом не менше року.

У конкурсі  на посаду провідного спеціаліста із питань кадрової роботи
можуть взяти участь громадяни України, які мають повну або базову вищу
освіту, вільно володіють державною мовою, чинним законодавством,
нормативними актами, що регулюють діяльність органів державної
податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка (форма
П+2 ДС), дві фотокартки (4х6), копії документів про освіту, декларація про
майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік,
медична довідка про стан здоров’я, копія паспорта.

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

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

За довідками звертатися за адресою: 15100, м. Городня, вул.
Леніна, 4, каб. 3, тел. 2-11-56.

Памятники из Корюковки (гранитные,
мозаичные) цветники, оградки. Доставка.

Установка. Тел.: 066-6861916, 098-2623716.

Продам порошок для вигрібних ям.
Прибирає запах і чистить яму.

Тел.: 096-9230108, 095-7453998.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Чорною хмарою, страшним буревієм увірвалося в наше

життя лихо. Накрило пітьмою, роздавило мукою і біллю всіх
нас. Вирвало з життя, забрало назавжди наше найменше
сонечко, надію і радість, нашого синочка Женєчку.

Скільки ж людей прийшло на допомогу розділити біль,
підтримати, допомогти. Низький Вам уклін, щира подяка
всім, хто прийшов, хто допоміг, хто переживав і співчував.
Нам не просто співчували, нам віддавали частку душі. Це

близькі і рідні, це куми і сусіди, це друзі і колеги,
вчителі, працівники, учні школи №2, однокласники
(учні 5+В класу),  їх батьки, знайомі і незнайомі
люди. Велика подяка ритуальній службі ФОП
Гончаровій Г.П.

Нехай же Вас обминає лихо. Нехай Бог
береже Вас і Ваших рідних, нехай Ваша доброта
і щедрість повернеться Вам сторицею.

Сім’я Тимошенко.
* * *

1 березня 2012 року померла наша мама,
бабуся  Гапонова  Марія Павлівна.

У тяжку хвилину нас не залишили наодинці з
бідою куми, свати, сусіди, друзі.

Щиро дякуємо за допомогу ритуальній службі,
особисто Гончаровій Г.П., та колективам
Городнянського ВУЖКГ, працівникам ресторану
„Жеведа”.

Низький уклін Вам добрі люди. Нехай горе
обходить ваші оселі, а Господь Бог оберігає Ваші
родини.

Сумуючі рідні та близькі.


