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Фінансує фонд
регіонального розвитку

Своїм розпорядженням від 25 квітня ц.р. Кабінет Міністрів України
затвердив перелік об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за
рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

По Городнянському району в цей перелік включено:
очисні споруди (реконструкція) в м. Городні – 2000 тис. гривень;
блочно+модульна котельня для опалення Городнянської

загальноосвітньої школи+інтернату (будівництво) – 3500 тис. гривень.
Загалом на об’єкти по Чернігівській області з фонду регіонального

розвитку виділяється 38131 тис. гривень.

ДОПОМОГА  НАСІННЯМ
27 квітня дитячий будинок сімейного типу Мануйленко+

Плоскої, що в с.Ваганичах, у якому виховується 11 дітей,
отримав допомогу зерном. Три тонни відбірного вівса сім’я
отримала за сприяння депутата районної ради О.М.Шанойла
для посіву на присадибній ділянці.

Така допомога стає зрозумілою, якщо зважити на те, що
родина утримує 5 корів, 2 теличок, 3 телят, коня, 4
свиноматок, кнура, 10 поросят на відгодівлі та 11 молочних
поросят.

Зовсім недавно ця сім’я зазнала біди: внаслідок
замикання електропроводки сталася пожежа, значна
частина майна згоріла. Тож допомога була вкрай необхідною.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Раніше, ніж зазвичай, відлунали останні дзвоники для
випускників шкіл міста і району. Це загальна тенденція і
викликана вона не черговими реформами у галузі освіти, а
чемпіонатом Європи по футболу «Євро+2012». Увесь графік
державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного
оцінювання, а також вступу до навчальних закладів усіх рівнів
зміщено у цьому році на два тижні.

До дорослого життя цього літа вступають 386
випускників, з них 235 випустять міські школи. Прогнозується
26 медалістів, 21 – у місті і 5 – вихованців сільських шкіл.

Сьогодні пролунають
останні шкільні вальси для

випускників району

Заявлено 21 претендента на золоту і 5 – на срібну медалі.
Незважаючи на щільний графік майбутніх абітурієнтів,

свята останніх дзвоників відбулись у теплій та піднесеній
атмосфері, чому сприяла тепла сонячна погода і
оптимістичний настрій самих випускників.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

У вівторок, 15 травня, з 14.30 до
15.30 кожен бажаючий житель району
може поспілкуватися по телефону із
завідувачем сектором в Городнянсь+
кому районі Чернігівської міжрайонної
Держфінінспекції Світланою Іванів�
ною Немилостивою.  Вона відпові+
датиме на ваші запитання. Ви зможете
повідомити про факти порушень
фінансового законодавства щодо
використання бюджетних коштів.
Телефонуйте за номером 2�35�21.

Весна переходить у літо
Особливість нинішньої весни – різкий перехід до літніх

температур і часті дощі дещо затримали польові роботи в
сільськогосподарських підприємствах району. І все ж за
останній тиждень темпи сівби підвищились, прискорюється
садіння картоплі.

За оперативними даними райсільгоспуправління, на 10
травня ярові зернові культури посіяно майже на 6 тисячах
гектарів (прогноз – 10600). Переважно це овес та зернобобові
– люпин, викосуміші, горох. Технічними культурами –
соняшником та льоном зайнято вже відповідно 600 і 200
гектарів (прогноз – 1200 і 500 гектарів). Підприємство
«Макишинський сад» посіяло 250 гектарів гірчиці.

Цьогоріч запрогнозовано посіяти 1970 гектарів
кукурудзи на зерно. Сівба її розгортається. Площі під цю
культуру готують в Івашківці, Перепису. У планах і гречка –
1600 гектарів та просо – 750 гектарів. Але надмірна
перезволоженість полів поки що стримує сівбу цих культур.

Фермерське господарство «Лавр» закінчує садіння
картоплі. Крім нього, 125 гектарів цією культурою намічено
зайняти в Івашківці, а також в окремих фермерських
господарствах.

Теплі весняні дощі добре напоїли поліські землі. Помітно
поправилась озимина. Сприятливими за температурним
режимом умови і для ярини. Наростають трави, і там, де
худоба переведена на зелені корми, помітно зросли надої
молока.

Весна впевнено переходить у літо.

На знімку: випускники 11�Б класу міської школи
№2 Катерина ЯЦКО,  Сергій ТИМОШЕНКО,
Катерина ДЕГТЯР.

Ігор Рибаков: «Ми ніколи не
повинні забувати про

ветеранів війни»
Ігор Рибаков, народний депутат України, лідер фракції

«Реформи заради майбутнього» вважає, що Велика
Вітчизняна війна залишається великою душевною раною в
серцях не тільки ветеранів, а й людей повоєнних поколінь.

 «Ми не маємо права забувати, якою ціною була
завойована перемога, – наголосив Ігор Рибаков. – Нашому
поколінню варто брати приклад з ветеранів Великої
Вітчизняної, навчатися у них мужності та героїзму, любові
до своєї Батьківщини. Саме вони, інколи ціною власного
життя, подарували майбутнє нашій країні і можливість нам
зустрічати мирні світанки. Ми ніколи не повинні забувати
про ветеранів, їхній героїчний подвиг і самопожертву. Ми
зобов’язані дбати про них і турбуватися. І це найменше, що
ми можемо зробити».

Тому до Дня Перемоги Ігор Рибаков ніколи не обходить
увагою ветеранів, учасників бойових дій. У північних районах
області, якими опікується лідер фракції «Реформи заради
майбутнього», у переддень свята представники народного
депутата відвідали ветеранів на дому,  привітали зі святом і
допомогли обробити городи. А у населених пунктах Ігор
Рибаков допоміг привести у належний вигляд пам’ятники
та пам’ятні знаки, пов’язані з Великою Вітчизняною війною.

Представники Ігоря Рибакова взяли участь і в
урочистостях до Дня Перемоги, на яких передали вітання
ветеранам Великої Вітчизняної війни та мешканцям району
від народного депутата з великим святом Перемоги.
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Чернігівщина, поряд з іншими
областями України,  очікує отримати 1

тис. грн. компенсації за знеціненими
вкладами Ощадбанку колишнього

СРСР. Але «процедура перереєстрації
вкладників зрозуміла не всім.

Особливо людям похилого віку, які
проживають у сільській місцевості», –

вважає народний депутат України,
лідер фракції «Реформи заради

майбутнього» Ігор Рибаков.

Саме приїзд Ігоря Рибакова до нашого
регіону дав надію вкладникам, що свою
тисячу вони отримають за будь�яких умов.

Народний депутат вважає, що
компенсація вкладів – це пряме
зобов’язання української держави і
відновлення соціальної справедливості.

«При існуючому рівні телефонізації та
комп’ютеризації невеликих населених
пунктів і сіл, запропонована схема не для всіх
реальна для виконання. Людям, старшим 80
років, процедура роботи в режимі он�лайн
просто незрозуміла. Такий механізм,
запропонований банками, підриває довіру
людей до влади і до самої ідеї компенсації.
Врешті�решт – це неповага до літніх людей»,
– висловив свою думку Ігор Рибаков.

Він звернувся до Ощадбанку з
проханням переглянути процедуру
перереєстрації в бік спрощення, щоб похилі

люди могли переєструватися без сторонньої
допомоги і не залишилися за бортом
процесу видачі компенсації.

Проте, не чекаючи змін, Ігор Рибаков
створив мобільні групи за участю
кваліфікованих юристів, які працюватимуть
у Чернігівській області. Про це він повідомив
під час зустрічі у трудових колективах.

«Я не можу залишити людей сам на сам
з їх проблемами. Деякі люди поважного віку,
що живуть у селі, комп’ютера в очі не бачили,
не говорячи вже про те, щоб на ньому
працювати, – констатував народний депутат.
– Такі групи я створив, щоб допомогти
людям. Фракція «Реформи заради
майбутнього», яку я очолюю у парламенті,
працює над тим, щоб процес отримання
вкладів проходив спокійно і своєчасно. Це
питання на Чернігівщині я тримаю під
постійним особистим контролем.
Організовую наради, щоденно вивчаю стан
справ. Якщо виникають якісь проблеми –
негайно втручаюсь і вирішую їх».

Ігор Рибаков особисто контролює процес
перерахунку вкладів: як оформляються
документи, як йде перереєстрація. Юристи
не просто надають консультації що і як треба
зробити. Вони роблять самі всі етапи:
починаючи з перереєстрації і закінчуючи
нарахуванням коштів на банківську картку чи
рахунок. Людям залишається тільки забрати
ці гроші. Для того, щоб отримати таку

Народний депутат України
Ігор Рибаков:

«Фракція «Реформи
заради майбутнього», яку я
очолюю, працює над тим,

щоб процес отримання
вкладів проходив спокійно

і своєчасно»
необхідну допомогу, треба звернутися до
громадської приймальні народного депутата
Ігоря Рибакова у своєму районному центрі і
надати необхідні папери.

Така група працює і в Києві.
Зателефонувавши за номером 255�39�31
(код Києва – 044), завжди можна отримати
вичерпну інформацію з питання отримання
тисячі гривень за знеціненими вкладами
Ощадбанку колишнього СРСР.

На зустрічі з виборцями люди дякували
Ігорю Рибакову за таку турботу. «Ми вже
неодноразово відчували його допомогу і
підтримку у вирішенні наших питань. А тепер
ще раз упевнилися, що Ігор Рибаков –
людина, яка дійсно за нас турбується», –
після зустрічі кажуть вони.

Проблемами і бідами людей Ігор
Рибаков переймається і в своїй законодавчій
діяльності. На рахунку народного депутата
України, лідера фракції «Реформи заради
майбутнього»  сотні законодавчих ініціатив.
Всі, без винятку, вони спрямовані на
покращення соціальних стандартів і
підвищення рівня життя людей.

«За кожною загальною проблемою
стоять конкретні людські долі. І поки я маю
можливість їх вирішити і допомогти людям,
я буду це робити», – запевняє  Ігор Рибаков.

Валентина МИХАЙЛОВА.

Міжнародне співробітництво між
спеціалістами сусідніх районів Росії, Білорусі
та України вже давно стали на Городнянщині

гарною й корисною традицією. Співпраця
педагогів також налічує не один десяток
років. 27 квітня міська школа №2 приймала
учасників міжнародного педагогічного
семінару вчителів початкових класів. Темою
зустрічі став розвиток творчих здібностей
наймолодших учнів.

Делегацію з Білорусі очолювали заступ�
ник начальника відділу освіти Добрушського
райвиконкому О.Ф.Роздуєва та завідуюча
райметодкабінетом С.П.Ковальова, делега�
цію з Росії – завідувач раметодкабінетом
Климівського відділу освіти О.В.Ломако. У
рамках обласної естафети педагогічних
інновацій на семінар також прибула
делегація вчителів Бобровицького району
на чолі з начальником райвідділу освіти
Л.В.Любенко. Вчителі початкових класів
району також взяли участь у роботі семінару.

Відкрив семінар начальник відділу
освіти Ю.В.Денисенко, який привітав гостей

і учасників заходу та представив їх одне
одному. Школу представляла директор
С.М.Хоменко, яка стисло і тезово
сформувала своєрідну візитівку закладу.
Тематику семінару розкрила заступник
директора з навчально�виховної роботи
Л.В.Камко:

– Кожна дитина має свою жилку. Якою б
не була дитина в оволодінні знаннями,
безцінне зерно таланту повинно бути
приховане у ньому. Завдання справжнього
учителя полягає у тому, щоб знайти це
зернятко, відкрити цю золоту жилку,
поставити маленьку людину на ту стежину,
на якій вона засяє своїм неповторним
блиском, – словами Василя Сухомлинського
підсумувала вона свій виступ.

Учасники семінару ознайомились із
організацією кабінетів початкової освіти,
побували на уроках української мови та логіки
у 3�х класах учителів І.Л.Кашпур та
С.О.Олексієнко та на позашкільному заході
«Весняний
світ чудес».
В останньо�
му весело,
цікаво і не�
звично пе�
реплелись
в е с н я н і
традиції та
обряди на�
ших пред�
ків, народні
звичаї, піс�
ні та забав�
ки. Гості от�
р и м а л и
коржиків у
в и г л я д і
жайворонків
та «святої
лозини» –
на здоро�
в’я. Останнє

особливо потішило юних учасників свята –
коли ще випаде нагода «дати дубця»
вчителям?

Гості семінару відзначили високий рівень
побаченого у міській школі №2, широке
використання мультимедійних засобів як на
уроках, так і на позашкільних заходах, та
головне – поповнили свою скарбничку
справжніх творчих знахідок у вихованні
наймолодших школярів.

Упродовж семінару шкільний конференц�
зал перетворився на виставку творчості
учнів початкових класів «Планета дитинства»,
який здивував присутніх не тільки якістю і
кількістю робіт, а й розмаїттям ідей та
засобів їх втілення.

Певно, кожен з присутніх щось надбав
нового для себе, поповнив власний досвід
чи узяв на замітку, а головне – мав змогу
отримати досвід закордонних колег, які
роблять ту ж справу, тільки в дещо інших
умовах.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: виступ Л.КАМКО; «свята

лозинка» для вчителів.

Розглянувши подання зареєстрованих  у
встановленому порядку кандидатів на посаду
Солонівського  сільського голови та за поданням голови
районної виборчої комісії А.А.Михно  щодо кандидатур
до складу Солонівської  дільничної виборчої комісії
відповідно до частини першої ст.23 Закону України  «Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів», Городнянська районна виборча комісія
постановила:

 затвердити список членів Солонівської виборчої
дільничної комісії у кількості 12 чоловік, а саме:

Росол Тетяна Миколаївна – голова дільничної
виборчої  комісії;

Самойленко Оксана Миколаївна – заступник
голови комісії;

Худак Олена Миколаївна – секретар комісії.
Члени комісії:
Борсук Лариса Миколаївна,
Верхуша Зінаїда Володимирівна,
Воскобойник Анна Володимирівна,
Єрмоленко Людмила Миколаївна,
Костирко Тамара Миколаївна,
Немилостива Марина Миколаївна,
Олійник Іван Андрійович,
Росол Анатолій Миколайович,
Шкут Наталія Григорівна.

Голова районної виборчої комісії          А.А.МИХНО.
 Секретар            О.А.КОЗАК.

* * *
Сільська виборча комісія зареєструвала

кандидатами  на посаду сільського голови
с.Солонівки таких громадян:

Деблик Василь Миколайович, 1957 року
народження, українець, освіта вища, інспектор
карантинної служби, проживає в с. Солонівці, заступник
голови Солонівської ПОПП СІЧ.

Крупеніч Тетяна Миколаївна, 1973 року
народження, українка, освіта середня, безробітна,
проживає  в с. Солонівці, безпартійна.

Левченко Олександр Миколайович, 1957 року
народження, українець, освіта вища, начальник
управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації, проживає в м. Городні,
безпартійний.

Найдьон Валерій Васильович, 1956 року
народження, українець, освіта середня спеціальна,
оператор газових котелень, проживає в с.Солонівці,
безпартійний.

Голова сільської виборчої комісії О.М.МЕЛЬНИК.

27 травня 2012 року
відбудуться

позачергові вибори
Солонівського

сільського голови

Відкриття сервісного
центру

обслуговування
платників податків

4 травня 2012 року у приміщенні
Державної податкової інспекції у Город�
нянському районі відбулося відкриття
сервісного центру обслуговування платників
податків.

Центр обслуговування платників податків
створено на виконання доручення Пре�
зидента України від 15.08.2011р. №1�1/1792
щодо удосконалення порядку надання
адміністративних послуг та підвищення їх
якості  з метою забезпечення комфортних
умов для платників податків.

У заході взяли участь представники
різних установ і організацій та підприємці
району. До присутніх з привітанням  по
покращенню обслуговування платників
податків звернулися начальник ДПІ у Город�
нянському районі І.Ю. Неврова, міський
голова А. І. Богдан, голова районної ради Г.Г.
Примак, заступник голови райдержадміні�
страції  М.Ф.Силенко.

 І.НЕВРОВА.
Начальник ДПІ у Городнянському

районі.

До уваги жителів
району!

27 квітня 2012 року у м.Дніпропетровську
вдень сталися чотири вибухи невстанов�
лених пристроїв, які невідомі особи
залишили в урнах для сміття біля автобусних
зупинок. Внаслідок цього 29 громадян
отримали поранення. За даним фактом
прокуратурою Дніпропетровської області
порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258
КК України (терористичний акт).

У зв’язку з цим Городнянський районний
віділ УМВС України в Чернігівській області
звертається до всіх мешканців району з
проханням звертати увагу на автомобілі, що
надовго залишені без нагляду, різноманітні
підозрілі предмети (сумки, бокси, коробки)
та в разі їх виявлення негайно повідомляти
про це чергову частину райвідділу за
телефонами 102 та 2E15E63.

Райвідділ УМВС.

НА ОРБІТАХ ДРУЖБИ
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12 травня
996 року – у Києві освячена перша

на Русі кам’яна церква – Десятинна.
1364 року – створено

Ягеллонський університет у Кракові.
1570 року – засновано Донське

козацтво у Росії.
1926 року – Р.Амудсен та У. Нобіле

здійснили політ на дирижаблі над
Північним полюсом.

1929 року – створено організацію
письменників Західної України «Гроно»
у Львові.

1954 року – Україна стала членом
ЮНЕСКО.

1975 року – виходить фільм Сергія
Бондарчука «Они сражались за
Родину».

1980 року – виходить перший ра3
дянський фільм3катастрофа «Екіпаж»,
режисер О.Мітта.

2004 року – в Англіканській церкві
заснована посада веб3священника,
який опікується Інтернет3прихожанами.

У цей день народилися:
1823 року – Джон Рассел Хайд,

англійський астроном.
1958 року – Володимир Холстінін,

музикант, учасник гурту «Арія».
1966 року – Стівен Болдуїн,

американський кіноактор.
1983 року – Аліна Кабаєва,

російська спортсменка.
Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.

За матеріалами Інтернетвидань.

Яна Позняк і Тетяна Драгунова – палатні
медсестри відділення реанімації та
інтенсивної терапії районної лікарні. Обидві
дівчини прийшли сюди працювати після
закінчення медичних коледжів: Таня –

чернігівського, а Яна – прилуцького. Відтоді
спливло відповідно чотири і п’ять років, і
юні медичні працівниці вже мали змогу
зрозуміти всю важливість і відповідальність
своєї професії – адже обидві несуть
медичну варту саме у реанімаційному
відділенні, куди потрапляють, як правило,
найтяжчі хворі.

— У наші обов’язки входить догляд за
хворими, допомога при невідкладних станах,

Говорячи про рутинність життя у нашому
районі, ми не завжди об’єктивні. Є,
виявляється, серед нас люди, яким не
байдужі соціальні питання. І вони,
жертвуючи особистим часом, силами, а
інколи навіть і коштами, мріють змінити щось
на краще. Так, ініціативна група з району, до
складу якої увійшло сім чоловік –
Т.В.Висоцька (начальник управління праці та
соціального захисту населення), О.Є.Бихо3
вець (депутат районної ради,начальник
відділу культури, член районної організації
«Спілка жінок України»), Т.О.Чепурна (депутат
міської ради, вчитель спеціалізованої
школи3інтернату), В.О.Кононюк (голова
районної ради ветеранів), Н. М. Миненко
(депутат районної ради, голова районного
відділення Української Спілки ветеранів
Афганістану), І.Т.Грецький (представник
городнянського козацтва)   та Є.В.Лемешко
(директор районного радіомовлення) взяла
участь у навчанні ініціативних груп, яке
проходило  3 березня та 132 квітня у
Чернігові.

— Напевно, перемога виявилась
несподіваною перш за все для нас, — зізнає3
ться Т.В.Висоцька. – Не те, щоб ми не вірили
у свої сили, але поруч з нами працювали
такі ж запальні, енергійні люди. І вони теж
були націлені на перемогу. Кожна група
розробляла і подавала на розгляд журі свій
проект, спрямований на розвиток громадсь3
кої активності в конкретній територіальній
громаді.

— На наш погляд, найболючішою у
Городні є проблема проведення молодіж3
ного дозвілля у вечірні години, — додає
О.Є.Биховець. – Ми ламаємо над нею голову
вже тривалий час. А тут такий шанс підвер3
нувся: чому б і справді не створити Громад3
ський молодіжний актив міста, який би і
зайнявся організацією дозвілля? Надати
молоді шанс своїми силами і на свій смак
облаштовувати собі місце для відпочинку і
організовувати дозвілля так, як це їм до

вподоби, звісно, при підтримці громадських
активістів, місцевих депутатів, влади та
місцевого бізнесу – це чудово!

Таким чином, проект, розроблений
нашою ініціативною групою, був схвалений
комісією, і отримав право на життя і
фінансову підтримку. Що ж саме він
передбачає? Це якнайкраще розкажуть
організатори проекту.

Т.В.Висоцька:
— Молодь – це майбутнє держави. Саме

в юний вік відбувається становлення
особистості, її самоствердження. На жаль,
саме на даний віковий період припадає
найбільша кількість зареєстрованих осіб, які
перебувають на обліку у кримінальній мілі3
ції, мають штрафи за певні правопорушення.
На обліку у кримінальній міліції Городнянсь3
кого РВ УМВС на кінець минулого року
перебувало 18 осіб, у нарколога – 24 грома3
дяни, залежні від наркотиків, та 365 хворих
на алкоголізм, 48— що мають венеричні
захворювання. За кожною з цих цифр –
молоді понівечені долі.

Чому таке трапляється? Скоріш за все,
через недбайливе ставлення батьків до
зайнятості своїх дітей влітку, у вільний час,
а також через низьку матеріальну базу
бюджетних установ, діяльність яких
спрямована на організацію дозвілля молоді.
Молодь нашого міста вже стомилась від
відвідування барів та інших «культурних»
закладів міста , а альтернативи нема. Можна
впевнено сказати, що вона готова до
самоорганізації дозвілля, але їй не вистачає
необхідних знань та вмінь. Тому даний проект
спрямований саме на активізацію
молодіжного активу в Городні.

О.Є.Биховець:
— Проект передбачає навчання та

підтримку громадського молодіжного активу
Городні протягом трьох місяців. Організо3
вано це буде через Городнянську районну
благодійну організацію «Світло Аратти». За
цей час відбудуться  три навчальні тренінги,
стажування та консультування в процесі
реалізації наших задумів. Планується, що до
Громадського молодіжного активу увійде 25
молодих людей віком від 14 до 25 років.

Протягом стажування  учасники тренін3
гових занять вчитимуться залучати ресурси
місцевої громади на вирішення визначеної
проблеми. Так, планується організувати збір
коштів на облаштування молодіжної
дискотеки. Молодь особисто залучатиме
спонсорів, своїми руками облаштовуватиме
залу, своїми силами здійснюватиме
контроль за порядком на дискотеці. Це не
тільки привабливо звучить – втілювати в
життя такі плани теж цілком реально і цікаво.

Т.О.Чепурна:
— Головне – зробити перший крок,

навчити людей самих себе організовувати.
А далі можна реалізовувати будь3які, навіть
найсміливіші, мрії. Наприклад, організову3
вати сеанси нічного кіно, конкурси роликової
їзди на стадіоні, різні марафони, мото3
проїзди, молодіжні патрулювання тощо.
Створене власноруч благо збережеться
довше, і ставлення до нього буде особливим.
А найголовніше, що створення Громадського
молодіжного активу міста приверне увагу до
проблем молоді і дасть можливість посту3
пово їх вирішувати, залучаючи представни3
ків міської влади, депутатів, бізнесменів,
активних жителів, засоби масової інфор3
мації. Міський голова в особі молодіжного
активу отримає надійного помічника у
формуванні молодіжної концепції міста та
втіленні її в життя.

Планується, що до реалізації проекту
будуть залучені міська рада, відділ освіти,
відділ культури, районний будинок культури.
Це партнерські організації, які насамперед
зацікавлені у тому, щоб справа вирішення
проблеми молодіжного дозвілля зрушила з
місця. Саме зараз триває набір активної
молоді для створення Громадського активу.
Всі, хто відчуває у собі творчий потенціал,
має бажання змінити своє життя, урізно3
манітнити і пожвавити його, можуть зверта3

тися у відділ культури до Олени

підключення апаратів штучного дихання,
крапельниць, виконання інших маніпуляцій,
— дружно розповідають дівчата. –
Найчастіші наші пацієнти – це хворі після
операцій, з травмами після аварій, пожеж,

з важкими отруєннями.
Спочатку важко було
дивитися на людські
страждання, але потім
потроху звикли. У такі
хвилини, коли людське
життя під загрозою,
співчуття і жаль – не
найкращі помічники. Тут
треба зосередитись,
сконцентруватись і
спрямувати все своє вміння
на допомогу організму
постраждалої людини. Але й
від людських почуттів нікуди
не дінешся. Найважче
лікувати дітей. Бо тяжко
дивитися на їхні
страждання. А у нас до того
ж у відділенні й апаратура

розрахована вся на дорослих.
Дівчата згадують випадки зі своєї

практики, що найбільше їм запам’ятались.
— Бувають випадки, коли розумом

розумієш, що медицина безсила
допомогти. Як от, наприклад, із жінкою, у якої
обгоріло все тіло – здорової місцини не було.
Але буває, що дійсно трапляється диво.
Якось до нас поступила хвора з легеневою
недостатністю. Ніхто не сподівався, що вона
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Юність у боротьбі за життя
виживе. Але весь персонал відділення
робив все, що тільки міг. І – як нагорода,
вранці жінці настільки покращало, що ми
знайшли її сидячою на ліжку. Наперекір усім
прогнозам вона вижила! Тому кожен випадок
вартий того, щоб до останнього не
припиняти боротися за людське життя.
Треба покладатися на вміння лікарів, на
досягнення сучасної медицини і,
найголовніше, – вірити у перемогу.

За вміння, що прийшли з роками роботи,
дівчата дякують персоналу лікарні,
відділення і його завідувачу – лікарю3
анастезіологу Андрію Михайловичу
Мужанову:

— І Андрій Михайлович у першу чергу, і
всі інші медичні працівники щедро діляться
з нами своїм досвідом, знаннями. Важко
було б працювати без їхньої мудрої
підтримки. Ми раді, що нам випало
працювати з професіоналами, відданими
своїй справі. І дуже хочемо бути схожими на
них.

Від бузкового куща, який росте у
лікарняному дворику і під яким точилася
наша розмова, дівчата поспішили на свої
робочі місця – до хворих, які на них чекали.
Юні, тендітні, здавалось би, такі вразливі і
ранимі, вони у кожну свою зміну мужньо
стають разом зі своїми колегами на двобій
із загрозою людському життю. Обираючи
професію, вони знали, а, пропрацювавши,
впевнились, що кращої професії у світі нема,
ніж бути причетними до чуда порятунку
життя.

С.ТОМАШ.

Євгенівни Биховець особисто або по
телефону 2<18<06.

* * *
Підсумовуючи почуте, скажемо так:

справа хороша, справа благородна. Більше
того – вона дуже нагальна.  Ми сьогодні на
кожному кроці говоримо про виховання та
підтримку молодого покоління. На ділі ж
виходить так, що дійсно молодій людині у
Городні нічим зайнятись, ніде розважитись,
і, що найстрашніше, – ніяк самореалізу3
ватись. Хотілось би, щоб справи, які в най3
ближчому майбутньому збираються здій3
снити представники Громадського молодіж3
ного активу, який нині проходить стадію
формування, стали власним надбанням
кожного молодого жителя міста. Можливо,
впевненість у необхідності рідному місту
поверне Городні студентів, молодих
спеціалістів. Але це – у далекій перспективі.
Починати ж завжди доводиться з малого.
Головне – щоб початок був успішний. А грунт
для того є. І ім’я йому – молодість, енергій3
ність, завзятість і бажання змінити світ
довкола нас на краще.

С.ТОМАШ.
На знімку: О.Є.БИХОВЕЦЬ і

Т.В.ВИСОЦЬКА з активною молоддю
міста.

СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ

У березні нинішнього року
громадська організація Чернігівський
освітній центр «Ініціатива» оголосила

конкурс міні<грантів для учасників
навчання в рамках проекту

«Вирішення місцевих проблем через
співпрацю різних соціально активних

груп в районних центрах
Чернігівської області». Так звучить

офіційно. А якщо простіше, то це
означало, що зацікавленим,

енергійним людям у районі можна
було надати своє бачення вирішення

якої<небудь актуальної проблеми
регіону і, вигравши конкурс,

отримати гроші під реалізацію цієї
ідеї.

На знімку: палатні медсестри відділення реанімації та
інтенсивної терапії райлікарні Я.ПОЗНЯК і Т.ДРАГУНОВА.
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Прізвище відважного командира
розвідників у роки війни Олексія
Миколайовича Смирнова добре відоме
жителям району. У Тупичеві він багато
років працював у райвиконкомі, після
укрупнення районів очолив колгосп
імені Фрунзе і вивів його в передові.

Кавалер багатьох бойових і трудових
нагород Олексій Миколайович зали'
шається відданим традиціям патрі'
отизму, проводить велику виховну
роботу. Про його ратний шлях писали
багато видань. А нещодавно матеріали
про подвиг розвідника з’явились і в
Інтернеті.

ШАНА  І  ВДЯЧНІСТЬ  ВСЕНАРОДНА

Напередодні Свята Перемоги колишніх
фронтовиків – О.М.Смирнова, В.С.Велігорсь'
кого та М.М.Крачка привітав і вручив пам’ятні
подарунки від імені народного депутата
першого секретаря ЦК Компартії України
П.М.Симоненка керівник районної кому'
ністичної організації М.О.Шарудило.

Також вітання і подарунки від
П.М.Симоненка були вручені учасникам бойо'
вих дій С.М.Седнівцю та І.Я.Киселю, які живуть
в с. Івашківці (на знімках).

67 річниця Великої Перемоги зустріла городнянців та
гостей міста сумною похмурою погодою. Після тривалої
ранньовесняної спеки прийшла очікувана прохолода.
Здавалося, ніби сама природа оберігала нечисленних
ветеранів, які прийшли у центр міста, щоб відзначити своє
свято, свято всього народу та вшанувати пам’ять своїх
товаришів, які поклали свої життя та здоров’я задля свободи
більшості європейських народів.

Все менше свідків тієї страшної війни лишається серед
нас, все менше сивочолих визволителів крокують площами
міста 9 травня. Та попри поважний вік і слабке здоров’я,
вони пройшли урочистою ходою, виблискуючи численними
нагородами на грудях. Немало нащадків зустрічали колону
ветеранів усмішками й оплесками, а школярі вітали героїв
війни квітами й кольоровими кульками і дякували вже
прадідам і прабабусям за Перемогу, за свободу й мирне

СВЯТО  НЕЗАБУТНЬОЇ  ПЕРЕМОГИ

небо. І не дивно, що у ве'
теранів бринів від хвилю'
вання голос, а на очах сяяли
сльози радості. Разом із
ветеранами святкову колону
склали представники полі'
тичних партій і громадських
організацій, активісти учні'
вських рухів та гуртків, уча'
сники аматорських творчих
колективів і представники
влади.

Щороку свято Перемоги
втрачає свою помпезність і
офіційність, а стає чимось
на зразок теплого роди'

нного вітання і вшанування
ветеранів. Перед меморіа'
лом «Скорботна мати» від'
бувся урочистий мітинг, зі
сцени якого ветеранів і всіх
присутніх привітали в.о.
голови райдержадміністра'
ції В.І.Черномаз, голова
райради Г.Г.Примак та місь'
кий голова А.І.Богдан. Від
імені громади вони подяку'
вали воїнам визволителям,
працівникам тилу, усім тим,
хто виніс на своїх долях жахи
фашистської навали і набли'
зив Перемогу. Поклонилися
ветеранам за їх нетлінний у
часі подвиг!

Щирі вітання і вдячність ветеранам передав від імені
народного депутата Ігоря Рибакова С.Р.Екк.

Від учасників Великої Вітчизняної війни до громади
звернувся М.П.Бабаєв. Він наголосив на необхідності
пам’ятати правду і називати речі своїми іменами. Яка б не
була політична атмосфера в країні, імена всіх героїв і тих,
хто переміг та вистояв у горнилі війни від Верховного
Головнокомандувача до рядового, повинні звучати гордо і з
подякою.

Театралізоване дійство на честь Перемоги, яке щороку
стає барвистим доповненням до свята, цьогоріч не зовсім
вдалося. І річ навіть не в заминках, без яких не обходиться
жоден виступ наживо. Ветерани із сумом зазначають, що
все менше лунає фронтових пісень, яких так хочеться почути
саме 9 травня. Можливо, нові твори також розкривають
тематику Перемоги, однак вони не передають того
оригінального настрою, до якого звикли наші визволителі.
Невже так важко звернутись до класики жанру, можливо

навіть до сценаріїв радянських часів, і зважити на
уподобання ветеранів?

Мітинг біля меморіалу закінчилися традиційним
покладанням квітів та панахидою по загиблих, яку відправив
настоятель Свято'Миколаївської церкви, протоієрей отець
Мирон. Після урочистостей ветеранів запросили у стилізо'
ваний намет, де їх чекала «солдатська каша» і традиційні
100 граммів.

Конкурс дитячого малюнка на асфальті, який відбувся
біля колишнього кінотеатру, перетворився на цілу галерею.
Десятки учасників залишили свої крейдяні шедеври,
присвячені Перемозі, війні і миру. Діти із захопленням
створювали власні, неповторні сюжети, захоплені самим
дійством і атмосферою свята. Це красномовно свідчить про
те, що «Ніхто не забутий і ніщо не забуте!»

Місцеві спортсмени на честь свята організували одразу
два змагання – турнір по футболу і волейболу, у яких взяли
участь 8 команд.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкувань.

Напередодні Дня Перемоги вже стало доброю традицією
відвідувати ветеранів вдома. Цьогорічну естафету
підтримали політичні партії та громадські організації району.
Голова райради Г.Г.Примак та в.о. голови
райдержадміністрації В.І.Черномаз зі своїми заступниками
привітали 49 ветеранів у місті, а 61'го на селі привітали
сільські голови і місцеві депутати. У рамках акції «Зі святом
Перемоги» ветерани отримали продуктові набори.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: голова райради Г.Г.ПРИМАК вітає
ветерана війни В.А.КОВАЛЯ.
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Колективу редакції
Городнянської районної газети

«Новини Городнянщини».
Шановні друзі, колеги, котрі впродовж 95

років міцно тримають руку на пульсі подій не
лише районного масштабу!

Щиро поздоровляю
Вас із мудро�сивочолим
і завжди молодіжним,
без п’яти столітнім, але
не пенсійним ювілеєм
В а ш о г о � Н а ш о г о
п о н а д р а й о н н о г о
видання!

Народившись у
буремному 1917�му,
газета «Новини

Городнянщини» стала дзеркалом, що у всі роки свого
непростого існування відображало події так, як можна
було відображати.

Газета пережила комуністичний період своєї
історії і на хвилі перебудови увійшла в епоху
незалежності України.

Разом із країною упродовж двадцяти років
перебуваючи на роздоріжжі вибору, долаючи труднощі
дикого ринку та ідеологічної невизначеності,
намагаючись захищати інтереси простих людей і
плюралізм думок на своїх шпальтах, Ваш колектив
прагне чесно виконувати своє журналістське
покликання у складних умовах політичного
протистояння.

Читачі із великою увагою і вдячністю сприймають
кожну вдалу статтю, кожен цікавий нарис, чесний
репортаж, відгукуються на гострі публікації.

Такі матеріали зміцнюють віру людей і бажання
боротися за справедливість.

Саме у боротьбі за справедливість щиро бажаю
Вам успіху, а також доброго здоров’я, нових творчих
злетів і вдячних читачів.

Слава Україні!
Віталій КОРЖ.

Народний депутат України.

ВІТАННЯ ГАЗЕТІ
З НАГОДИ ЇЇ 95%РІЧЧЯ

КИЇВ 8/602 117 3/5 1230=
УРЯДОВА М ГОРОДНЯ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ ВУЛ ЛЕНІНА 10 РЕДАКТОРУ ГАЗЕТИ
«НОВИНИ ГОРОДНЯНЩИНИ» ЗАСЛУЖЕНОМУ
ЖУРНАЛІСТУ УКРАЇНИ ЯКУБЕНКУ ЛМ

ШАНОВНИЙ ЛЕОНІДЕ МИХАЙЛОВИЧУ
СЕРДЕЧНО ВІТАЮ ВАС А У ВАШІЙ ОСОБІ ВЕСЬ

ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ ГАЗЕТИ «НОВИНИ
ГОРОДНЯНЩИНИ» З НАГОДИ СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ
95 РОКІВ РОБОТИ ЦЕ ВЕЛИКИЙ ТА ПЛІДНИЙ
ПЕРІОД ЩИРО РАДІЮ УСПІХАМ ВАШОГО
КОЛЕКТИВУ ЯКИЙ ПОСІВ ГІДНЕ МІСЦЕ В
БАГАТОМАНІТНІЙ ПАЛІТРІ УКРАЇНСЬКИХ
ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ І ЗДОБУВ СИМПАТІЇ
ШИРОКОГО КОЛА ЧИТАЧІВ НЕХАЙ ВІЛЬНЕ СЛОВО
СМІЛИВІСТЬ ТА  НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ СТАНУТЬ
ВАШОЮ ВІЗИТНОЮ КАРТКОЮ ХАЙ
НЕВИЧЕРПНОЮ БУДЕ ВАША НАСНАГА БАЖАЮ
ВАМ НОВИХ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ ЗДОРОВ’Я
ЩАСТЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ПРАЦІ НА БЛАГО
НАШОЇ УКРАЇНИ НА КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ З ГЛИБОКОЮ ПОВАГОЮ = НАРОДНИЙ
ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
ДЕПУТАТСЬКОЇ ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ М В
ЧЕЧЕТОВ�

Газеті «Новини
Городнянщини» –
щиро і серйозно

До газети пишуть поети,
Діти пишуть, дорослі пишуть.
Городнянська єдина планета
Без уваги людей не залишить.
Побажає усій громадянщині
Світла й миру, удачі та щастя,
Бо «Новини» твої, Городнянщино,
Рік від року стають все кращі.
Редакційна команда шукає
І героїв, сюжети і... гроші,
Але перш за все добре знає,
Що є друзі у неї хороші.
Тож народжуйсь щодня, мудре

слово,
Ще тісніше спілкуйся з народом,
Хай тираж твій росте сторазово,
Це і буде твоя нагорода.

В’ячеслав ЛАШУК.

З нагоди знаменної дати цього дня у
районному будинку культури відбулись урочисті
збори представників громадськості. Колектив
редакції газети привітали голова районної ради
Г.Г.Примак, заступник голови райдержадмініст�
рації П.А.Буйний, міський голова А.І.Богдан, в.о.
начальника обласного управління у справах преси
та інформації Д.М.Никоненко, голова обласної
організації Національної Спілки журналістів
України А.І.Тютюнник, представники народних
депутатів та політичних партій, колеги�журналісти
зі Щорса, Корюківки та Мени. Щирі вітання газеті,
її читачам та редакційному колективу від
народного депутата керівника парламентської
фракції «Реформи заради майбутнього» Ігоря
Рибакова передала його представник журналістка
Валентина Трахтенберг.

Були нагороди, подарунки і, звісно, щирі
побажання газеті успішно зустріти 100�річчя.
Учасникам зборів було продемонстровано слайд�
фільм – про історію видання, здобутки. Його
доповнили розповіді редактора газети Л.М.Яку�
бенка, фотокореспондента П.В.Дубровського та
ветерана�журналіста М.К.Єрмоленка.

На знімках: під час урочистостей.

«Новинам Городнянщини» – бути!

26 квітня у міській школі №2 відбувся черговий виток
перевиборних перегонів кандидатів на пост президента
шкільної республіки. Претенденти на пост голови учнівського
самоуправління представили свої програми перед широким

4 травня газета
«Новини Городнянщини»

відзначила 95%річчя
виходу першого номера.

І хоч упродовж цього
періоду вона виходила

під різними назвами,
видання зуміло зберегти

відданість рідному краю.

загалом – зустріч учнів школи з
кандидатами на цей пост відбулася у
конференц�залі.

На свої вибори учні запросили нашого
земляка, професійного
журналіста, ведучого
багатьох програм На�
ціональної радіокомпанії
України, письменника,
поета, а також голову
Городнянського відді�
лення Товариства «Чер�
нігівське земляцтво у
Києві» В.О.Лашука.
Зустріч з такою непе�
ресічною людиною учні
сприйняли творчо.
Вони тепло спілкува�
лись, слухали вірші й
розповіді з життя жур�
наліста. Наостанок
В’ячеслав Олексійович зробив про�
фесійне інтерв’ю із кожним кандидатом
у президенти.

     Слід зазначити, також, що ці
вибори – справа дуже серйозна, і шкільна
громада ставиться до них дуже

відповідально. А за претендентів голосують вчителі, завучі
й навіть директор.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: В.О.ЛАШУК з кандидатами у

президенти; віддає свій голос директор школи
С.М.ХОМЕНКО.



«Беларусь 1»

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 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Тэлефільм АТН
11.00  сериал «Сваты»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Сваты. Жизнь без
грима» (Украина).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Дневник «Евровидения»
15.40 «О любви…».
16.10  «Тихий центр»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Арена.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты»
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
21.55 Форум.
22.55  «Обмани меня» (США).
00.15 День спорта.
00.30  «Тихий центр»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 П «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.20  фильме «Зонтик для
новобрачных».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Гордость нации».
22.20 «Первый класс»
23.20 Премьера. Великая
война. «Битва за Германию».
00.20 «Вечерний Ургант».
00.50D01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Кулинарный поединок
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестD
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Сериал «Возвращение
Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проD
верка».
17.25 «Говорим и показыD
ваем».
18.10 «ПрофессияDрепортер».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Псевдоним
«Албанец»D4".
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт»
10.10 Арена.
10.35 Культурные люди.
11.05  сериал «Сваты»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Дневник «Евровидения»
15.40 Зона комфорта.
16.10  сериал «Тихий центр»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «СватыD2»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт»
23.05  «Обмани меня» (США).
00.25 День спорта.
00.40  сериал «Тихий центр»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Женский доктор».
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!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Премьера. Великая
война. «Война с Японией».
00.20 «Вечерний Ургант».
00.50D01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Квартирный вопрос».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестD
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Сериал «Возвращение
Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проD
верка».
17.25 «Говорим и показыD
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Псевдоним
«Албанец»D4".
21.15  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериал «СватыD2»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здоровье». ТокDшоу.
16.15  сериал «Тихий центр»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
20.00 сериал «СватыD2»
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт»
23.05  сериал «Обмани меня»
00.25 День спорта.
00.40  сериал «Тихий центр»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Женский доктор».
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
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Нитраты».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45D01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35,15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестD
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод поDрусски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Сериал «Возвращение
Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проD
верка».
17.25 «Говорим и показыD
ваем».
18.10 «ПрофессияDрепортер».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Псевдоним
«Албанец»D4".
21.15  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт»
10.15 Земельный вопрос.
10.40 К тёще на блины.
11.10  сериал «СватыD2»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Дневник «Евровидения»
15.40 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
16.10  сериал «Тихий центр»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
20.00  сериал «СватыD2»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт»
23.05  «Обмани меня» (США).
00.25 День спорта.
00.40  сериал «Тихий центр»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
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!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого» Фильм 1Dй.
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45D01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Тайный шоуDбизнес».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестD
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Сериал «Возвращение
Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проD
верка».
17.25 «Говорим и показыD
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Псевдоним
«Албанец»D4".
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт»
10.15 Сфера интересов.
10.40 Т «На роду написано…».
11.10  сериал «СватыD2»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся»
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь «
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт»
23.05 ТокDшоу «Не только
женщина знает».
00.30 День спорта.
00.45 Триллер «Дорога»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 П «Женский доктор».
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!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Рейдер».
22.50  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
00.05 «Наша Белараша».
00.35D01.05 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 «И снова здравстD
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестD
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели…
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 «Женский взгляд»
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проD
верка».
17.25 «Говорим и показыD
ваем». То
18.10 «ПрофессияDрепортер».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Псевдоним
«Албанец»D4".
21.20  Детектив «Королевство
откатов»
23.05  сериал «Глухарь».
00.50 Комедия «Наших бьют».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». ТокDшоу.
09.55  сериал «Участок»
10.55 «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.15  Комедия «Самая обаD
ятельная и привлекательная»
13.55 «Ну, погоди!».
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.40 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приD
ключения Шурика» (СССР).
17.15  «Хоцімск» цыкла «Зямля
беларуская».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Комедийная мелоD
драма «Коэффициент
интеллекта» (США).
21.00 Панорама.
21.40 Дневник «Евровидения»
21.50  «Место встречи».
23.05 День спорта.
23.15 Боевик «Люди ХD2»

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 Среда обитания.
12.05 «Умницы и умники».
12.50 «Смешарики. ПИНDкод».
13.15 фильм «ЧеловекD
амфибия».
15.00 «Квартет «И». О чем
молчат мужчины».
16.20  «Неограниченные
способности».
17.05  комедиия «Мы из
джаза».
18.40  «Один против всех».
19.25  «Обмен женами».
21.05 «Жестокие игры».
22.40 «Что? Где? Когда?».
23.55D01.30 Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой.

НТВ

06.30  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 Академия красоты
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 «Кремлевские похоD
роны».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
20.40 «Русские сенсации».
21.35 Ты не поверишь!
22.30  сериал «Глухарь».
00.15 Фильм  «Цунами».

«Беларусь 1»

06.40 Існасць.
07.05 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Хоцімск» цыкла «Зямля
беларуская».
09.50  сериал «Участок»
10.55 «Зона Х». Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.15 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
12.45 Культурные люди.
13.20  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Игорь Петренко».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Дневник «Евровидения»
15.45  Комедия «СтарикиD
разбойники» (СССР).
17.30 Коробка передач.
18.10 Суперлото.
19.00 Мелодрама «Дни грома»
21.00 В центре внимания.
21.55  «Эффект толпы».
22.20 Закулисье модных
показов.
22.50 XXI республиканский
фестиваль D конкурс моды и
фото «Мельница моды».
23.50 «Евроночь».

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 «Смешарики. ПИНDкод».
13.10  фильм «Казароза».
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.45 «Шли бы вы в баню».
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40D02.00 «Две звезды».

НТВ

06.30  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод поDрусски».
13.20 «Точка невозврата».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Чрезвычайное происD
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное
признание.
20.45 «Центральное телеD
видение».
21.55 «Тайный шоуDбизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00  фильм «Мой дом D моя
крепость».

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00 Державна пiдсумкова
атестацiя. Українська мова.
Диктант. 9Dй клас
9.05 Пiдсумки тижня
9.45 Точка зору
10.10 «Легко бути жiнкою»
10.55 ШефDкухар країни
12.30 Право на захист
13.00 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
15.45 Агросектор
16.05 Вiкно в Америку
16.25 Олiмпiйським курсом
16.40 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.50 Смiшний та ще
смiшнiший
18.50 Сiльрада
19.05 «Крок до зiрок»
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Жарт з Винокуром
22.25 Наше Євро
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонD2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.40 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Цiлковите
перевтiлення»
14.30 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
17.55 «ТСН. Особливе»
18.30 «Не бреши менi»
19.25,0.00 ТСН
20.10 «Принци бажають
познайомитися»
22.35 «Велика рiзниця»
23.35 «Dечiрнiй Ургант»
0.15 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.15 Т/с «Янголи вiйни»
13.35 «Слiдство вели»
14.30 «Сiмейний суд»
15.25 «Судовi справи»
16.20 «Чекай мене»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Серце пiдкаже»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Єдиний мiй грiх»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.40 Х/ф «48 годин»(2)

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.45,15.15 Euronews
12.25 Крок до зiрок
13.10 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
15.00,18.20 Новини
15.35 Агросектор
16.05 Бокс
16.50 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18.00 Про головне
18.55 Екстрений виклик
19.50 Весняний жарт
20.15 Aфтершок
20.50 ПлюсDмiнус
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонD2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.40 «Цiлковите
перевтiлення»
14.35 «Давай одружимось»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.30 «Моя сповiдь»
22.30 «I прийде кохання»
23.35 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй
грiх»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20.00 «Подробицi»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.45 Х/ф «Iншi 48 годин»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Уряд на зв’язку
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.45,15.15 Euronews
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.00 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
15.00,18.20,1.20 Новини
15.45 Агросектор
16.20 Доки батьки сплять
16.45 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18.00 Про головне
18.55 Зiрки гумору
20.50 Мегалот
21.25 ПлюсDмiнус
21.40 З посмішкою
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонD2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 Т/с «Iсторiя зечки»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.35 ТСН
20.15 Х/ф «Пiрати
Карибського моря»
23.10 «Грошi»
0.10 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй
грiх»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20.00 «Подробицi»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.40 «Парк автомобiльного
перiоду»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.45 Щоденник ПКЄ
10.55 Здоров’я
11.45,15.15 Euronews
12.30 Аудiєнцiя
13.10 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.05 Лiтнiй жарт
16.40 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18.00 Про головне
18.55 Зiрки гумору
20.50 ПлюсDмiнус
21.35 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонD2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 Т/с «Iсторiя зечки»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «Я люблю україну»
21.35 Х/ф «Мексиканський
вояж Степанича»
23.20 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Єдиний мiй
грiх»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20.00 «Подробицi»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.40 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «ТопольD1»
10.10 «Легко бути жiнкою»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.45,15.15 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.20 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
14.25 Ближче до народу
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
15.55,19.10 Лiтнiй жарт
16.30 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.35 Наша пiсня
18.45 Шляхами України
20.35 After Live
21.25,22.50 ШустерDLive
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «КлонD2»
10.45 Т/с «Було кохання»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 Т/с «Iсторiя зечки»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Перевiзник»(2)
22.10 Х/ф «Дипломат»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Єдиний мiй грiх»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Велика рiзниця»
22.30 «Велика полiтика»

УТ�1
8.00 ШустерDLive
11.45 After Live
12.05 «Секрети успiху»
12.50 Щоденник ПКЄ
13.00 Х/ф «Дев’ять днiв
одного року»
15.10 Зелений коридор
15.25 В гостях у Гордона
17.10 Золотий гусак
17.35 10+10
18.50 Вболiвай з найкращими
20.50 Мегалот
20.55 Зворотнiй зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Вболiвай з найкращими
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.50 Експерт на зв’язку

1+1

7.20 «Справжнi лiкарi»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.05 Мультфільми
10.55 «Свiт навиворiт»
12.00 Х/ф «Роман з каменем»
13.55 Х/ф «Перлина Нiлу»
15.45 Х/ф «Ельдорадо»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя краса»
21.40 Футбол. «Баварiя» D
«Челсi»
23.30 Х/ф «Перевiзник»(2)

ІНТЕР

8.20 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.15 Х/ф «Блакитна лагуна»
15.45 «Велика рiзниця»
17.45 «ЮрмалаD2010»
18.50 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Вечiрнiй квартал»
22.25 Х/ф «Корiолан»

УТ�1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Кумири i кумирчики
10.55 Як це?
11.35 Ближче до народу
12.25 Караоке для дорослих
13.15 Атака магiї
14.00 «Коханим жiнкам»
15.20 Бокс
17.00 ШефDкухар країни
17.50 Золотий гусак
18.15 Маю честь запросити
19.05 Дiловий свiт
19.45 Зiрки гумор
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 ФолькDmusic
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

6.05 Х/ф «Уроки виживання»
7.25 Х/ф «Прокажена»
9.05 Х/ф «Абонент тимчасово
недосяжний»
13.00 Х/ф «Компенсацiя»
14.40,20.15 Х/ф «Було це на
Кубанi»
19.30,23.15 «ТСНDтиждень»
0.00 Х/ф «Дядечко Бунмi,
який пам’ятає свої минулi
життя»(2)

ІНТЕР

6.35 «Найрозумнiший»
8.25 Мультфільми
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Т/с «Тiльки ти»
17.55 Х/ф «Будинок, милий
будинок»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Будинок на краю»
22.55 «Що? Де? Коли?»
0.10 Х/ф «Свiдок убивства»

Уважаемые покупатели!
Магазин «SONY» рад приветствовать вас

по новому адресу: ул. Черноуса, 3
(крытый рынок «Натали»).

Новый ассортимент бытовой техники по
самым низким ценам.

Оформление кредита и рассрочка на месте.
Тел.: 2�48�96, 097�7519386.
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12 травня минає 2 роки, як не
стало нашого синочка

МІХЕЄНКА Дениса
27.06.1990 р. – 12.05.2010 р.

Сыночек родной, два  года прошло,
как ушел ты от нас, покинул этот мир
молодым и красивым.

Ты не вернешься больше никогда,
Не улыбнешься нам в ответ,
Не скажешь весело: «Привет!».
Сыночек, миленький, проснись,
Скажи хоть слово, отзовись,
Открой глаза и улыбнись...
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть,
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Как капли росы на розах,
На щеках наши слезы.
Спи спокойно, наш милый сынок,
Все тебя помним и скорбим.

Вічно сумуючі: тато, мама, брат Костя та всі рідні.

14 травня виповнюється  рік
світлої пам’яті нашої дорогої матусі,

дружини, бабусі, прабабусі
ФЕДОРЕНКО Любові Іванівні

11.08.1934 р. – 14.05.2011 р.
Никто не смог тебя спасти,
И больше к нам ты не вернешься.
Остались в сердце боль и рана,
И сколько будем живы мы,
Скорбить и помнить будем вечно.

Вічно сумуючі рідні.

6 травня  минуло півроку
світлої пам’яті

РОМАНЧУК
Тетяни Петрівни

31.12.1926 р. – 09.11.2011 р.
Уже полгода,  – как Вас  нет,
А мы не верим.
В душе у нас Вы навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Син і дочка з сім’ями.

8 травня – 3 роки світлої пам’яті
ПІНЧУК

Олександри Глібівни
06.11.1922 р. – 08.05.2009 р.

Не віриться, що серед нас тебе немає,
хоча і минуло 3 роки, як пішла ти в інший світ.

Ти залишаєшся в нашій пам’яті
люблячою матір’ю, ласкавою бабусею.

Світла пам’ять про тебе, вдячність
серед тих, кому віддала свою доброту і ласку,
частинку своєї душі в наші душі.

Пам’ятаємо, сумуємо.

13 травня – півроку, як не стало
нашого дорогого синочка, брата

КАРАСЬКА
Олександра Васильовича

11.06.1974 р. – 13.11.2011 р.
Полгода без тебя – мучительная

дата,
Ты далеко в божественном саду.
А нам все кажется, что ты ушел куда2

то,
И тихо шепчешь… «Я сейчас приду».
И слышно нам то в шорохе, то в стуке,
Неторопливый и знакомый шаг.
А сердце разрывает боль разлуки,
И снова слезы горя на глазах.

Мы тебя любим, помним и скорбим.

Люблячі тебе рідні.

Пам’яті колеги
Пішов передчасно із життя директор

Автуницької школи Реуцький Анатолій Ілліч.
Народився Анатолій Ілліч 14 грудня

1953 року в с. Лемешівці Городнянського
району в сім’ї колгоспників. Закінчив у 1970
році Лемешівську середню школу. В 1971
році вступив до Чернігівського державного
педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка,
який закінчив у 1975 році за спеціальністю
«вчитель початкових класів та музики».

За направленням розпочав трудову
діяльність у Плосківській восьмирічній школі
Чернівецької області. З 1976 року працював
вчителем початкових класів Автуницької

восьмирічної школи. Потім був  інструктором з тракторної справи та
вчителем співів Лемешівської школи.

У 1993 році Анатолій Ілліч призначений на посаду вчителя музики
Автуницької школи. З червня 1995 року – директор цієї школи. І майже 17
років він беззмінно її очолював.

Анатолій Ілліч дуже відповідально ставився до роботи і виконання
громадських обов’язків. Мав великі організаторські здібності, був
активним учасником художньої самодіяльності. Чуйна людина, хороший
товариш, відвертий співрозмовник – таким він запам’ятався.

Усі, хто працював з А.І. Реуцьким поряд і знав його, збережуть
надовго світлу пам’ять про цю Людину і педагога.

Начальник відділу освіти  Голова РО Профспілки ПО і НУ
           Ю.В. ДЕНИСЕНКО. Г.М. МИРОНЕНКО.

ПРОДАЄТЬСЯ:

— 1Bкімнатна квартира (військмістечко). Тел.: 0632
0221092, 09721540659.

— 1Bкімнатна квартира в центрі. Тел. 06821300839.
— 1Bкімнатна квартира в центрі, I поверх. Тел. 0972

5534182.
— 3Bкімнатна квартира, 82й поверх з ремонтом. Тел.

09627362652.
— 2Bкімнатна квартира, гараж (військове містечко).

Ціна договірна. Тел. 09327359549.
— 2Bкімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 0972

8317351.
— квартира, газ, вода. Тел.: 2237268, 09824641098.
— або обміняю 4Bкімнатну квартиру на 2Bкімнатну з

доплатою в центрі міста. Тел.: 2242267, 09726121837.
— півбудинку в центрі. Тел.: 09627333953, 09728497496.
— частина будинку пр. Калініна, 46 м.кв., дер. 1978 р., 2

кімнати роздільні, коридор, велика кухня, газ, вода, парове
опалення, окремий двір, госпбудівлі. Терміново, недорого.
Тел. 05023135217.

— будинок по вул. Шевченка,34 (газ, вода). Тел. 2256214,
09720233310, 09828693485.

— будинок. Торг. Тел.: 06723169087, 2243293.
— будинок в м. Городні, вул. Калініна, 32. Дешево. Тел.

09728460134.
— будинок. Є сад, город 14 соток, вода, газ. Тел. 0932

5171109, 06320266206.
— газифікований будинок в центрі м. Городні, площа

70 кв.м., у дворі свердловина, сарай, погріб, фруктові дерева,
7 соток землі. Ціна договірна. Тел. 09724349966.

— частина будинку в центрі міста. Тел. 09628127058, 22
29281.

— будинок 72 м.кв. по вул. Говорецького, 13 (газ, вода у
дворі). Тел. 2224269, 09522733434.

— будинок, піноблок. Тел.: 09621283803, 06329515186.
— дерев’яний будинок по вул. Чорного. Загальна площа

130 м.кв. з усіма зручностями, госпбудівлі, гараж, 0,776 га
приватизованої землі. Вулиця асфальтована. Тел.: 0502
4428118, 2235201.

–– будинок, терміново, недорого, або здам. Тел.: 0632
5677044, 09829112369.

— ділянка в центрі. Тел. 09627584810.
— гараж у військовому містечку 7,5х6, висота 3 м. Ціна

договірна. Тел. 09621299313.
— дійна корова та робоча кобила. Тел. 09820528756.
— автомобіль ЗАЗB968 у гарному стані в с. Жоведь,

Щорського р2ну. Тел. 09629810077.
— ВАЗB2121 1987 р. в. у відмінному стані. Тел. 2220234,

09622251183.
— ВАЗB2105 1987 р.в. варіант обміну, двигун 1500, стан

рейсовий; запчастини на ВАЗ, ЗАЗ, Москвич колишнього
вжитку. Тел. 06325772551, 09627331053.

 — трактор ТB25, саджалка, копалка, плуги. Тел. 0962
1277520.

— одновісний причіп для маленького трактора, 1,2
т. вантажопідйомність. Тел. 06821012868.

— причіп до легкового автомобіля, ліжко 2Bспальне.
Тел. 2219293.

— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,
обприскувачі та ін. с/техніка. Тел.: 06627406744, 0632
3346811.

— кінна, польська косарка. Ціна договірна. Тел. 0972
1156024.

— кінний плуг (новий). Тел. 2248280, 05029243085.
— торговий ларьок (продукти). Тел. 09723881104.
— мотоблок 7 к.с. дизель (новий). Дзвонити після 18.00.

Тел. 06327667862.
— цегла червона, біла, бій цегли, шлакоблок,

ракушка, балки, крокви, опалубка, шифер. Тел. 0972
4868282.

— цуценята східноBєвропейської вівчарки. Тел. 22262
55, 09728925846.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2233262, 09623403112.
— рушницю (вертикалку). Тел. 09723942129.
— наковальню, лещата слюсарні. Тел. 05026448751.

12 травня – 3 роки світлої пам’яті
ЮЩЕНКА

Петра Петровича
20.06.1952 р. – 12.05.2009р.

Ты шел по жизни, улыбаясь,
Ушел из жизни, не прощаясь.
Печаль и боль не выразить словами,
В сердцах и памяти всегда ты будешь с

нами.
Сумуючі рідні.

2 роки світлої пам’яті
МЕХЕД

Світлани Олексіївни

31.12.1939 р. – 17.05.2010 р.

Одной душой земля беднее стала,
Тепло твоей души осталось с нами.

Вічно сумуючі: чоловік, дочка,
онук, онука.

4 травня річниця світлої пам’яті
любого татуся та чоловіка

ЖЕЛДАКА
Олександра Васильовича

Уже год, как нет тебя с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило наши раны
И не излечит никогда.
Помним. Скорбим.

Рідні.

6 травня – 3 роки світлої
пам’яті

КОНСТАНТИНОВА
Костянтина Вікторовича

01.09.1979 р. – 06.05.2009 р.
Сияет солнце иль туман клубится,
Иль дождик над могилою твоей,
Пусть в вечном сне, родной, тебе

приснится,
Как трудно нам без помощи твоей.
Зачем судьба жестоко наказала?
Ведь ты для нас так был необходим.
Мы знаем, для тебя открыты двери

рая,
Мы помним о тебе и каждый день грустим.

Сумуючі: мама, брат з сім’єю, рідні.

13 травня – два роки світлої
пам’яті

ПАВЛОВИЧ Марії Петрівни
30.10.1935 р. – 13.05.2010 р.

Закон природы так суров,
Уходят люди безвозвратно
Туда, где вечность и покой,
Откуда нет пути обратно.
Вечный покой душе твоей, царство тебе

небесное.
Чоловік Василь.

11 травня – 10 років світлої
пам’яті дорогого, люблячого

чоловіка і батька
АТРОШЕНКА Олександра Яковича

08.06.1955 р. – 11.05.2002 р.
Очень рано и быстро ушел ты от нас.
Видно, это судьба, значит, пробил твой

час.
Ты прости, что тебя мы спасти не

смогли,
Ты ушел в мир иной, наш любимый,

родной.
Боль утраты для нас не померкла.
В наших думах всегда ты живой.
Мало Бог тебе жизни отмерил,

Рано ты обрел вечный покой.
Дружина і донька.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
25 квітня пішов з життя наш чоловік, батько і брат Реуцький Анатолій

Ілліч.
В тяжкі хвилини втрати прийшли на допомогу нам добрі люди.
Велике спасибі районному відділу освіти, особисто завідуючому

Денисенку Ю.В., директору АПК „Старосільське” Новіку С.М., виконкому
сільської ради, директорам шкіл району і колективу Автуницької школи,
родичам, сусідам, всім односельчанам.

Родина покійного.

Солонівська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади головного бухгалтера.
Вимоги до учасників конкурсу:
освіта повна вища відповідного професійного

спрямування, досконале володіння українською мовою,
вміння працювати на комп’ютері, стаж державної служби
та (або) в органах місцевого самоврядування, або стаж
роботи за спеціальністю в державних органах не менше
трьох років.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П22 ДС), копії документів про освіту, копія
паспорта, декларація про доходи за 2011 рік, довідка про
стан здоров’я, дві фотокартки розміром 4х6 см.

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається за адресою:
с.Солонівка, вул. Святомиколаївська, 132 або по тел.
3B47B49.

Термін прийняття документів – протягом 30 календар2
них днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Для автономного теплозабезпечення Городнянського ясла2садка №4

по вул. Кірова,4, передбачається будівництво блочно2модульної котельні
на твердому паливі.

На стан навколишнього середовища при експлуатації котельні будуть
впливати димові гази, які утворюються при спалюванні палива в котлах.
Основні речовини, що потрапляють до атмосфери – діоксан азоту, вуглецю
оксид, сірчистий ангідрид, речовини у вигляді суспензованих твердих
часток.

Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища
проектом передбачається:

2 використання обладнання, яке відповідає вимогам безпеки та
забезпечується виробником;

2 максимальна герметизація обладнання;
2 організація збирання та вивезення відходів, які утворюються в

процесі будівництва та експлуатації.
Максимально2очікувані рівні забруднення атмосферного повітря  – в

межах встановлених гранично допустимих  концентрацій.
Замовник зобов’язується здійснювати проектні рішення у

відповідності з вимогами екологічної безпеки на всіх етапах будівництва
та експлуатації об’єкта проектної діяльності.

У разі виникнення питань звертатися до Городнянського ясла2садка
№4.

Тел. 2B18B54.
Завідувач ясла3садка С.І. Луданик.

Я, Янусик Юрій Олек2
сандрович, прошу вибаче2
ння у Петрова Олександра
Миколайовича за нане2
сену йому матеріальну та
моральну шкоду.

СПОРТ

КУБОК  ДЛЯ  РАЙОНУ
3 травня кращих спортсменів, тренерів та представників

спортивних організацій Чернігівської області за підсумками
2011 року зібрав традиційний «Бал чемпіонів».

Голова обласної державної адміністрації Володимир
Хоменко та голова обласної ради Анатолій Мельник
нагородили кращих спортсменів та тренерів за підсумками
2011 року, а також переможців та призерів VІ літніх юнацьких
спортивних ігор  Чернігівщини.

Городнянський район виборов 1 місце у ІІІ групі змагань,
за що був нагороджений спеціальним кубком. Нагороду
отримав в.о. голови райдержадміністрації В.І.Черномаз.

ФУТБОЛЬНИЙ
СУПЕРBПІДСУМОК

6 травня 2012 року на міському стадіоні відбувся
футбольний матч за «Супер2кубок» району між міською
командою «Фортуна» та ФК «Куликівка» с. Куликівки. В
результаті запеклої боротьби з рахунком 2:1 перемогу
отримала команда «Фортуна», за що була нагороджена
перехідним кубком та грамотами.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

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.

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

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

Выезд по району, доставка, монтаж – бесплатно!
Самые низкие цены.
Тел.: 093/7879291, 067/9448017, (22) 937310.

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

Продаж сільськогосподарської техніки:
саджалки, копалки, плуги, косарки, гребки,
обприскувачі, преси Т#25, причіп н/р.

Доставка. Запчастини. Тел. 067/7849158.

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 096/8510921, 068/1012868.

Реализуем плитку тротуарную, еврозаборы
бетонные, дрова/обрезки. Доставка, вызов мастера
на замеры. Тел.: (04645) 2/60/06, (098)2182855.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 09819331055.

Позика
на нерухомість, земельні ділянки, авто

(різні марки), с/г техніку та її комплектуючі.
Тел. 063/309/91/71.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067/4455696,
093/4194282.

Працівники Івашківської школи висловлюють глибоке
співчуття вчительці Гарус Л.І. з приводу тяжкої втрати – смерті
матері

СИСИ Катерини Федорівни.

Випускники 1971 року випуску Лемешівської школи
висловлюють глибоке співчуття Реуцькій  Аллі Олексіївні
(Макась) з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті  чоловіка

РЕУЦЬКОГО Анатолія Ілліча.

Колектив Лемешівської школи глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишнього вчителя

РЕУЦЬКОГО Анатолія Ілліча
і висловлює щире співчуття його сестрі, – вчительці Сухині

Т.І., рідним та близьким покійного.

9 травня відсвяткувала свій ювілей
наша люба матусенька, мудра і лагідна
бабуся  Лідія Яківна ШУБНІКОВА.

Все життя вона присвятила своїй
родині – нам, дітям і онукам, які
сьогодні до землі вклоняються неньці
за її святий материнський подвиг. З
вірою у Бога, з теплом і щирістю
відданого серця ти, наша рідна, вчила
нас жити у світі по правді, по совісті. Як
повітря, нам потрібні твоя любов і
материнська підтримка. Будь з нами
поруч, рідненька, ще довгі/довгі і
щасливі роки.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви  нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас і добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
За Ваше добро і турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.
Живіть же, рідненька, ще довго на світі,
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем,
Доти краса, доти поміч, розрада,
Живіть же нам, рідна, сто років на радість.

З любов’ю вся твоя велика родина.

9 травня відсвяткувала свій ювілейний день народження
ПРИЩЕПО Надія Федорівна.Вітаємо її з
цим ювілеєм і бажаємо:

Роки летять, мов лебеді у вирій,
Життя іде – його не зупинить.
Прийми ж, рідненька, ці вітання щирі
У цю святкову, неповторну мить.
Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього не милі всі наші діла.
У хату – достатку, у серце – надію,
І жити, рідненька, так років до ста!

З повагою: син, невістка, онучки, сваха.

9 травня відсвяткувала свій ювілей дорога наша мама та
бабуся Віра Павлівна ЮРЧЕНКО.

Мама, родная наша,  любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С 601летием тебя поздравляем,
Всевозможных благ желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Мудрой, доброй и нежной такой.

З любов’ю: син, онук та невістка.

3 травня відсвяткувала своє 18/річчя
наша люба донечка і сестричка Юлія
Валентинівна СОБОЛЬ з с. Хрипівка.

Подари себе весь мир
В день рожденья свой!
Ты живи, словно добрый май,
Словно май, ты благоухай.
Пей, хмелея, его дожди,
Знай, что в жизни все впереди!

З любов’ю: батьки, брат, бабуся
Валентина.

Славне 85/річчя зустріла 7 травня
наша мила мама ЦИМБАЛІСТ Євгенія
Степанівна з с. Мощенки.

Ми раді сьогодні Вас привітати,
Щастя, здоров’я в житті побажати.
Мирного неба і ясного сонця,

Нехай воно
світить у Ваше
віконце.

Наснага і
мудрість у серці хай
квітнуть,

Поки ювілей не настане столітній.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає!

Із щирою любов’ю Вас вітають
доньки Лариса, Світлана, Алла, Олена,

зяті, онуки, правнуки.

Шановні ветерани!
Від щирого серця вітаємо вас з Днем Перемоги

над фашистськими загарбниками!
Це свято для нас пов’язане з весною, народженням та розквітом

нового життя.
Подвиг воїнів – переможців не підвладний часу, як і безмежна наша

вдячність всім, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність
та незламність духу.

Саме вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим, що сьогодні
можемо ростити дітей, обробляти лани, посміхатися сонцю.

Здоровя вам та злагоди, добра і благополуччя.
Адміністрація  та профспілковий комітет ДП

„Городнянський лісгосп”.

Прекрасне 20/річчя 13
травня відзначає щирий,
вихований, розсудливий,
талановитий юнак і просто
гарний хлопець Андрій
Сергійович ЛИСЕНКО.

Синочку наш, щасти тобі в
усьому,

Здоров’ячка тобі на много1
много літ,

Великих успіхів в житті, в
навчанні,

Тепла сердець від друзів на
весь вік.

Щоб сонце і зорі плекали
тепло,

Щоб завжди здоров’я у тебе
було,

Щоб смутку не знав – ми
просимо долі,

Добра тобі й радості, любий,
доволі.

З любов’ю:  тато, мама, сестра Сніжана, дідусі і бабусі.

14 травня святку/
ватимуть 40 років
подружнього життя,
рубінове весілля наші
любі батьки Тетяна
Архипівна та Анатолій
Іванович ПОЗНЯКИ з с.
Тупичева.

Дорогі наші мамо і
тату,

Найдорожчі на світі для
нас!

Ми вітаємо вас з
вашим святом,

Усміхніться, будь1
ласка, в цей час!

Усміхніться – і будьте здорові,
Дай вам, Боже, ще сил і снаги,
Щоб стрічали додому нас знову,
Рідні наші батьки, дорогі.
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь вам дає.
Бажаємо довго ще разом прожити,
І на золотий ювілей усіх запросити.

З любов’ю: діти та онуки.

14 травня відзначатимуть свій 40/річний ювілей
подружнього життя наші дорогі Тетяна Архипівна та Анатолій
Іванович ПОЗНЯКИ з с. Тупичева.

Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих сорок лет шагали к ней.
И рядышком у вас вся жизнь прошла,
Настал сорокалетний юбилей.
Мы с радостью готовы поздравлять
С сорокалетней датой ваш союз,
Вы сохранили прочность брачных уз.
Так дай вам, Бог, и  дальше вместе жить,
Заботу и любовь в сердцах хранить.

З любов’ю: сестри, брати з сім’ями.

12 травня святкує день
народження Наталія Володи/
мирівна ШКРЕБТІЙ. Вітаємо тебе
з ювілеєм!

Доченька, мамочка, жена!
С днем рождения тебя, с днем

роджения!
Тебе пожеланий не счесть,
В них сокровения есть.
А главное – чтобы весна и любовь
Всегда будоражили чувства и

кровь!
И каждый твой день чтобы

солнечным был,
С любовью: папа, муж и сын.

Дистрибьюторской компании на постоянную
работу требуются в г. Городня

торговые представители.
Контактные телефоны: 095/2710085, 095/2710535,

095/2710143. Звонить с 14.00 до 17.00.

Лист/подяка
28 квітня загорілися наш будинок та сарай у с. Хотівлі. Але завдяки

професіональним та швидким діям працівників Городнянського РВ УМВС та
служби цивільного захисту О.В. Калімбету, В.А. Драгуну, А.В. Пінчуку, І.О.
Тимошенку, С.В. Грибовському,  Ю.П. Семенцову, В.М. Загладі, С.В. Найдо
та О.С. Бенедику вогонь було вчасно зупинено, а майно врятовано.

З повагою – подружжя Коваленко.

Державна податкова інспекція у
Городнянському районі Чернігівської області

Державної податкової служби
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади головного державного податкового
інспектора з питань взаємодії із засобами масової
інформації та громадськістю.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які
мають повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування (фінансово1економічна або юридична) за
освітньо1кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста,
які вільно володіють державною мовою, чинним
законодавством, нормативними актами, що регулюють
діяльність органів Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П12 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.

Отдых на Черном море.
Херсонская область. Доступные цены.

 Тел. 066/9463848, 097/1709144.

Покупаем металлолом от 300 кг. Доставка.
Резка. Лицензия АГ№ 578773. Тел. 097/8571983.


