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Опади

Колективу Городнянського відділення
страхової компанії «Гарантія»

Райдержадміністрація і районна рада сердечно вітають колектив з
20�річчям утворення організації. Захист майнових інтересів наших
громадян, убезпечення їх від ризиків, наслідків стихій, негативних
природних явищ та надзвичайних ситуацій є невід’ємною частиною
соціальних турбот держави. Ми задоволені тим, що ви достойно виконуєте
свої обов’язки в цьому напрямку, на основі взаємного довір’я робите
багато для благополуччя людей, вносите вагомий вклад в економіку
району.

20 років існування «Гарантії» – це період становлення і стрімкого
розвитку підприємства заради стабільності і добробуту, мінімізації
негативного впливу різних ризиків. Це період ефективних страхових послуг,
завдяки чому ви зуміли завоювати і утримати гідну репутацію.

Бажаємо усім працівникам відділення компанії й надалі бути в
авангарді серед інших, ефективно нарощувати обсяги і види послуг по
захисту і відшкодуванню матеріальних ресурсів.

В. ЧЕРНОМАЗ. Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні працівники культури та аматори
народного мистецтва! Щиро вітаємо вас

із професійним святом!
Ваша місія в суспільстві – унікальна. Своїм досвідом, знаннями і

талантом ви забезпечуєте спадкоємність наших духовних традицій,
зберігаєте і розвиваєте розмаїту палітру культури нашого народу,
консолідуєте його на розбудову держави.

Щиро вдячні співробітникам творчих майстерень, бібліотек, клубів,
аматорських колективів та мистецьких навчальних закладів за
самовіддану працю, безперервний творчий пошук, відповідальне
ставлення до своєї високої просвітницької місії, за те, що привносите у
наше життя свято і гарний настрій.

Завдяки вашому подвижництву маємо унікальну культуру, укорінену
в багатовікових традиціях. Незважаючи на всі складнощі сьогодення,
спільними зусиллями ми будемо намагатися зберегти та примножити
творчі здобутки й престиж вашої професії, успішно інтегруватися у широкий
культурний простір.

Бажаємо всім здоров’я, щастя, творчих злетів та оптимізму.
В. ЧЕРНОМАЗ. Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради.

Городнянській сотні – 340 років
20 травня о 12 годині у міському парку культури та відпочинку

відбудеться козацька Рада, приурочена до 340�річчя утворення
Городнянської сотні та третьої річниці створення Городнянського Свято�
Миколаївського козацького полку.Історичні факти свідчать, що у ході
адміністративної реформи Лівобережної України 1672 року гетьманом
Іваном Самойловичем було створено Городнянську сотню як
адміністративну одиницю Чернігівського полку. Входило до неї  55
населених  пунктів.

У рамках проведення такого подвійного святкового заходу планується
також культурно�розважальна програма з концертними номерами.

Городнянська школа мистецтв
оголошує набір учнів на 2012�2013 навчальний рік за

спеціальностями: баян, акордеон, домра, гітара, мідні духові та
дерев’яні духові інструменти, фортепіано, вокал та образотворче
мистецтво.

Строк навчання – 6 або 8 років (в залежності від віку абітурієнта).
Вступні екзамени – 28, 29, 30, 31 травня та 1 червня з 10.00 до
18.00 години. Навчання платне.

Дирекція.

Городнянське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»
відкрилося у 2006 році, хоч його попередник – відділення
«Приватінвестбанку» працювало за два роки до того. За цей
період відділення заслужило виправдану довіру клієнтів,
набуло багатьох друзів і партнерів та сформувало чималу
базу постійної клієнтури. Однак за казенною назвою
«банківське відділення», як і у будь�якій справі, стоять люди.

Про колектив із задоволенням розповів начальник
відділення О.В.Пінчук:

— Найдосвідченіший наш співробітник — Марина
Миколаївна Неділько. Вона пройшла всі кар’єрні щаблі
відділення і працювала на всіх напрямках — від касира до
роздрібного обслуговування малого і середнього бізнесу.
Наступний щабель – начальник відділення.

Недавно влився у колектив Є.О.Заяць, молодий, але вже
досвідчений спеціаліст, який до цього працював
спеціалістом по кредитуванню в «Альфа�Банку». Сьогодні
він веде роздрібне обслуговування фізичних осіб.

Всі шестеро співробітників відділення працюють як одне
ціле, чому немало сприяє практично повна взаємозаміна.
Кожен спеціаліст, за потреби, може замінити іншого. Та не

єдиною працею. Колектив має також свої традиції, які втілює
у життя після роботи. Професійні свята, іменини та інші
знаменні події співробітники «ПриватБанку» відзначають
єдиною дружною сім’єю. До того ж зустрічаються із
колегами сусідніх районів, спілкуються, обмінюються
досвідом, а то й допомагають один одному.

Мабуть, завдяки саме цьому вмінню поєднувати
професійне й людяне, постійно розвиваючись і навчаючись
нового, й полягає секрет успіху «ПриватБанку», який без
зайвих стресів пережив навіть світову фінансову кризу.
Звісно, і в банкірів існують проблеми, однак це скоріше
відгомін того, що рівень життя більшості потенційних клієнтів
ніяк не росте. А пасивність і небажання користуватись
новими послугами банку, яких безліч пропонується
«ПриватБанком» щомісяця, – це пересторога опісля
хронічних стресів нашої загадкової економіки.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: колектив Городнянського відділення ПАТ
КБ «ПриватБанк»: М.НЕДІЛЬКО, О.ПІНЧУК, Є.ЗАЯЦЬ,
Т.ВЕНГЕР, С.ІВАНОВ та Н.СИЛЕНОК.

ЗАВТРА – ДЕНЬ БАНКІВСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ

Поєднуючи  людяне з професійним

Козакам Городнянського Свято�
Миколаївського козацького полку

Шановні друзі!
Щиро вітаю козаків Городнянщини з третьою річницею організації

Городнянського Свято�Миколаївського полку та 340�річчям утворення
Городнянської козацької сотні.

Ви – нащадки славного козацтва, яке завжди стояло на сторожі рідної
землі, боронило її від посягань чужинців та було оберегом демократичних
козацьких правил життя.

Штандарти Городнянської козацької сотні завжди були помітними не
лише на території Сіверщини, а й серед історичних подій, які розгорталися
на теренах України.

Сьогодні ви відроджуєте духовні засади козацтва, які сприятимуть
вихованню громадян, особливо молодого покоління, для утвердження
стабільності  у нашій державі та її економічного зростання.

Козацького вам здоров’я, відданості козацьким традиціям, мужності
і наснаги по згуртуванню !  Гідно тримайте стяг Городнянського Свято�
Миколаївського козацького полку серед спільноти козацьких організацій
України.

З повагою
Народний депутат України,перший заступник голови парламентської

фракції Партії регіонів у Верховній Раді України                                      М.В. ЧЕЧЕТОВ

Любий наш читачу!
Настав час потурбуватися про те, щоб ми з тобою мали змогу спілкуватися щосуботи

і в другому півріччі.
Ти вже знаєш, що протягом багатьох років «Новини Городнянщини» залишаються

вірними друзями своїх шанувальників. Ми намагаємось зробити газету якомога більше
насиченою, цікавою і змістовною. Щоб радувати тебе, ми перейшли на кольоровий
друк, не змінивши при цьому передплатну ціну.

Отож, для тебе, наш друже, вона залишається попередньою:
На 1 місяць – 6 грн. 60 коп. плюс поштові витрати;
на 3 місяці – 19 грн. 80 коп. плюс поштові витрати:
на 6 місяців – 39 грн. 60 коп. плюс поштові витрати.
Поспіши до передплатного пункту і замов «Новини Городнянщини» на друге півріччя.

Ми впевнені, що ти не забудеш це зробити, бо ми — друзі. А друзів не зраджують і не
міняють.

Офіційний сайт
(сторінка) районної

ради в Інтернеті
змінив адресу

Тепер він такий:
h t t p : / / g o r o d n y a �
rada.cg.gov.ua

На сайті розміща�
ються офіційні докумен�
ти, які приймаються
радою, повідомлення та
інша інформація.
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Скільки думок –
стільки й рейтингів

Головне завдання соціологічних
досліджень – якомога точніше
відображати настрої громадян
щодо того чи іншого питання.

Проблеми політики та
електоральних уподобань

населення України посідають
ключову позицію в опитуваннях, що

проводять соціологи. І саме
результати таких опитувань дають

нам чітке розуміння того, кого ж на
даний момент підтримують наші

співгромадяни.
Протягом 12	24 квітня Київським міжна	

родним інститутом соціології було прове	
дено всеукраїнське опитування громадської
думки. Темою опитування стали електо	
ральні наміри виборців України. Методом
інтерв’ю було опитано 2040 респондентів з
усіх областей України, включно із містом Київ
та АР Крим. Серед основних питань, що
задавалися українцям, було й наступне:
«Якби вибори Президента України відбува	
лися наступної неділі, за кого ви б віддали
свій голос?»

За результатами відповідей на сьогодні
склалася певна картина,яка чітко відображає
виборчі настрої українців. Так, лідером
електоральних вподобань наразі залиша	
ється діючий глава держави Віктор Яну	
кович. Президента України безперечно
підтримують 19,1% громадян. Зазначимо,
що серед тих, хто визначився зі своїми
вподобаннями, Віктора Януковича підтри	
мують 28,3%. А серед тих, хто не заперечив
своєї участі у виборах – 21,7%.

На другому місці залишається екс	
прем’єр Юлія Тимошенко. Проте, якщо у
Януковича ситуація більш	менш стабільна,
то рейтинги Юлії Володимирівни продов	
жують падати. Наразі екс	прем’єр має лише
10,7% народної підтримки. Така ситуація
вказує на зниження шансів Тимошенко
перемогти не те, що у першому турі, але й у
другому турі виборів. Також потрібно вра	
ховувати фактор об’єднання ВО «Батьків	
щина» та «Фронту змін». Після створення
об’єднаної опозиції багато хто з соратників
Тимошенко заговорив про Арсенія Яценюка,
як опозиційного лідера №1. На руку Яценюку
грає й чинник ув’язнення Тимошенко, і
послаблення її політичної сили. Експерти
відзначають, що на фоні «Батьківщини»
«Фронт Змін» Яценюка виглядає більш
дієвою структурою.

Якщо ж говорити про рейтинги самого
Арсенія Петровича, то ситуація для нього
складається теж не з найкращих. Сьогодні
його підтримують 7,4% громадян України, в
той час, як 8% українців готові віддати свої
голоси за Віталія Кличка. Стрімке зростання
політичних рейтингів Кличка можна поясни	
ти його певною політичною незаангажова	
ністю. Він ніколи не був при владі, не займав
державних посад, не розробляв і не ухва	
лював закони. Проте аналітики вказують й
на те, що існує деяка небезпека для виборців
Кличка у разі його проходження до Верховної
Ради. Здобувши владу, він може не впора	
тися з власними амбіціями, чим принесе
повне розчарування громадя	нам. До того
ж, фахівці вказують на відсутність будь	якого
управлінського досвіду у Віталія Кличка. Але
факт залишається фактом: Кличко сьогодні
випереджає і Арсенія Яценюка, і комуністів,
і інших представників колись єдиної
помаранчевої коаліції.

Варто сказати й декілька слів про екс	
президента Віктора Ющенко. Напевно, важко
знайти в Україні ще одного політичного
діяча, котрий викликав би таке розчарування
у населення. Рейтинг Ющенко впав до
позначки 0,7%. За даними іншої поважної
аналітичної установи – Центру Разумкова,
ще рік тому назад – у квітні 2011	го, канди	
датуру Ющенка повністю підтриму	вали
1,9%, а 12% громадян підтримували його
окремі дії. Сьогодні ж можна говорити про
цілковиту політичну смерть Віктора Ющенко,
в чому винен виключно він сам.

Загалом з усього вищесказаного можна
зробити наступний висновок. Віктор Януко	
вич залишається тим, кого українці в
більшості своїй хочуть бачити наступним
Президентом України. Що ж до подальшої
долі українських опозиціонерів, то тут
виникає більше питань, ніж існує відповідей.
П’ятирічне розчарування не минає даремно.
І на жаль, опозиція чомусь й досі цього не
зрозуміла.

     Руслан ВЕРХОВЧЕНКО.
Журналіст.

На шляху професійного самовизначення
школярів служба зайнятості є одним із
помічників і порадників. Процес вибору
професії – серйозна та відповідальна спра	
ва, яка вимагає узгодження з потребами
сучасного ринку праці. Від того, яку профе	
сію обирає сьогоднішній школяр, залежить
і його власне майбутнє, і майбутнє всієї
країни.

Завдяки використанню «Профорієн	
таційних терміналів», встановлених у  за	
гальноосвітніх навчальних закладах Город	
нянського району, рівень інформо	ваності
учнів щодо вибору майбутньої професії
значно зріс. В цьому році було встановлено
ще 7 терміналів у сільських школах району.
Учні захоплено зустріли новинку. Вже
знайомі із сучасними технологіями школярі
успішно оволоділи навичками користування
терміналом. «Профорієнтаційний термінал»
представляє собою своєрідне інформаційне
табло, де кожен школяр в ігровій формі
зможе ознайомитися з переліком сучасних
професій, дізнатися про їх актуальність на
ринку праці та за допомогою тестових
завдань отримати рекомендації щодо
вибору майбутньої професії. Завдяки
зручній та зрозумілій блоковій структурі без
спеціальної підготовки терміналом можуть
користуватися всі без винятку учні, а також
батьки та вчителі.

Спеціалістами центру зайнятості
регулярно проводяться профорієнтаційні
заходи для учнівської молоді. Нещодавно
було проведено профорієнтаційні уроки в
Автуницькій та Лемешівській школах. В ході
жвавого спілкування учні обговорювали
мотиви свого професійного вибору, визна	
чали, чи відповідає їх вибір формулі «Хочу 	
Можу 	 Треба». Було організовано анкетува	
ння учнів щодо оцінки «Профорієнтаційного
терміналу».

Опитування учнів свідчить про те, що в
результаті користування терміналом підви	
щився рівень їх поінформованості у світі
професій. Практично кожен
другий учень скористався
інформацією профорієнта	
ційного терміналу для того,
щоб дізнатися більше про свої
професійні нахили. Даючи
оцінку ефективності проф	
орієнтаційного терміналу, учні
в анкеті відмітили: знання та
навички, отримані під час
користування профорієнта	
ційним терміналом, знадоб	
ляться у майбутньому, інфор	
мація, отримана за допомо	
гою електронного пристрою,
виявилася новою та цікавою.

Учні були задоволені

зустріччю і отримали запрошення відвідати
центр зайнятості.

Впровадження таких терміналів в
загальноосвітніх школах дає можливість
забезпечити профорієнтаційну роботу
якісною інформацією, змінити уявлення про
актуальні професії у школярів та їх батьків,
зробити правильний життєвий вибір,
сформувати ефективні стратегії поведінки
на ринку праці, засновані на бажанні
легально працювати в Україні.

Т.ЗАХАРЧЕНКО.
Директор районного центру зайнятості

населення.

Задаю себе вопрос: а что побудило тебя,
Иван Иванович, обратиться в свою райо	
нную газету?

Вопрос, кажется, простой. Проживши 66
лет, из которых свыше 50 лет трудового
стажа, уже задумываешься о том, сколько
добрых людей вокруг тебя, сколько хороших
дел они делают. И как	то все это замыкается
в кругу профессионалов или друзей. И
почему мы далеко не всегда в полный голос
не говорим «Спасибо»? Да так, чтобы
слышал город, район, твоя Украина!?

Вот я решил через районную газету от
имени трудового коллектива хлебоприем	
ного предприятия высказать слова благо	
дарности народному депутату Михаилу
Васильевичу Чечетову, а также  высказать и
свои мысли об этом человеке.

Проработав 9 лет директором пред	
приятия, с Михаилом Васильевичем мы
лично знакомы 3 года. Но даже за этот
небольшой период он трижды оказывал
серьезную помощь нашему коллективу.

В период кризиса в 2010 году работники
нашего предприятия не получали зарплаты
более 2	х месяцев, хотя Агрофонд Украины
был должен нам свыше 500 тыс. гривен за
хранение зерна. На наши письма, звонки,
просьбы Министерство агропромполитики
не реагировало. Тогда мы обратились к Ми	
хаилу Васильевичу. В четырехдневный срок
нам вернули полумиллионный долг, что дало
возможность выплатить зарплату коллективу
за весь период и серьезно поправить дела
с подготовкой базы к новому сезону.

Благодаря народному депутату М.В.Че	
четову, наш коллектив получил  заработную
плату за апрель этого года, оплачено налоги,
закуплено дополнительное оборудование на
базу. Такая же история, что и в 2010 году. Не

смогли вытребовать средства с Агрофонда
за 5,5 месяца.

Я говорю только о своем предприятии,
но ведь это капля в море проблем, по
сравнению с тем количеством, которые
Михаил Васильевич решал, решает в нашем
районе и, естественно, в других регионах.

При непосредственном участии народ	
ного депутата получено 4 млн. гривен на
реконструкцию школы №2, на строительство
детского садика в с.Выхвостове в сумме 3
млн. гривен.

Несмотря на высокую занятость, связа	
нную с подготовкой законопроектов, руко	
водством фракции в Раде, работой в ко	
миссиях и т.д., Михаил Васильевич находит
время для решения многих социальных
вопросов, финансовой помощи школам,
детским садам, медучреждениям, инвали	
дам. Здесь и Бутовка, Мощенка, Лемешовка,
Городня и т.д.,– всего не перечесть. А сколь	
ко добрых дел, осуществленных Михаилом
Васильевичем, в Щорском, Менском
районах и вообще в Черниговской области!
Люди это помнят, ценят – за то и уважают.

Без тех качеств и черт характера,
которым обладает Михаил Васильевич,
многие вопросы могли бы быть и не решены.
При общении всегда вежлив, корректен,
внимателен и краток. Твердый в своих убеж	
дениях, принципиален в подходе к решению
проблем, обязателен в выполнении собстве	
нных обещаний, требователен к себе и
другим.

Таким он есть для меня и уверен – для
большинства жителей района, области,
Украины.

Порой наблюдая и слушая дебаты меж	
ду народными депутатами, мысленно так и
хочется сказать: «нет, ребята, до Миши вам
далеко».

Старшему поколению очень больно
слышать высказывания от некоторых поли	
тиков, особенно молодых, попавших в боль	
шую политику не за свои качества, а по блату,
за большие деньги. Они то, эти «умники»,
власть советскую обливают грязью и заслу	
ги в войне народа Украины не хотят призна	
вать. Для них есть только они. Но нельзя
забывать правду историческую. Многие
даже их этих «умников» учились и лечились
бесплатно, бесплатно заканчивали ВУЗы, а
сегодня больше занимаются риторикой,
чем конкретным делом.

Красиво говорить, вся и все чернить –
это же не больницы, школы, дороги строить,
не преобразовывать все сферы жизнедея	
тельности государства.

Почему я это говорю?
Да потому, что побольше было бы таких

конкретных, настойчивых, ответственных,
порядочных, грамотных народных депутатов,
как Михаил Васильевич Чечетов.

Заканчивая свое высказывание и мне	
ние, хочу через газету еще раз поблаго	
дарить народного депутата М.В.Чечетова за
помощь нашему коллективу и пожелать ему
побольше терпения, здоровья, множества
добра и лет до 100 расти – без старости.

И.БОЙКО.
Депутат районного совета.

СЛОВО ДЕПУТАТА Народный депутат живет
нуждами людей�тружеников

Дотація на худобу
буде з 1 червня

Чутки про зміну меж
виборчих округів

підтвердились: ЦВК
прийняла відповідну

постанову. Наш
одномандатний виборчий

округ №207 з центром
у м. Корюківці

Ще на початку квітня у районі поши	
рились чутки, що до виборів нового парла	
менту межі одномандатних округів будуть
змінені. І ось маємо відповідну постанову
ЦВК. Основою змін стала орієнтовна кіль	
кість виборців на кожен округ – в серед	
ньому 161 тис. 140 осіб. Враховано демогра	
фічні показники, а також міграцію населення.
Фахівці називають ці зміни позитивною
ознакою і не пов’язують це з політичними
процесами.

Подаємо нижче витяг з постанови ЦВК
від 28 квітня ц.р. В Чернігівській області
утворено 6 виборчих округів.

Одномандатний виборчий округ
№207

Центр – місто Корюківка.
Межі: Городнянський, Коропський,

Корюківський, НовгородBСіверський,
Семенівський, Сосницький, Щорський
райони.

Кількість виборців – 144470.

Прем’єр	міністр України Микола Азаров
поставив чітке завдання: динамічно розви	
вати тваринництво, передусім припинити
спад і розпочати нарощування виробництва
м’яса та молока. Це сприятиме імпорто	
заміщенню м’ясо	молочної продукції, а отже,
посилить продовольчу безпеку України.
Одним із заходів для підтримки стабільного
виробництва у сегменті тваринництва стало
прийняття урядом постанови щодо виді	
лення протягом року 1 млрд. грн. на стиму	
лювання приватних господарств населення
утримувати велику рогату худобу.

Спеціальну бюджетну дотацію виплачу	
ватимуть за утримання молодняку ВРХ, який
на момент подання уперше фізичними осо	
бами відповідних документів досяг певного
віку. Зокрема за молодняк віком 3	5 місяців
виплачуватимуть 250 грн. за голову, віком 6	
8 місяців – 500 грн. за голову, віком 9	11
місяців (включно) – 750 грн. за голову.
Передбачається, що у подальшому дотацію
сплачуватимуть у розмірі 250 грн. за кожні

три місяці утримання молодняка до досяг	
нення віку 11 місяців.

Згідно з розрахунками, цей механізм
дасть змогу збільшити поголів’я великої
рогатої худоби у населення на 670 тис. голів,
а також підтримати відгодівлю 770 тис. голів
бичків. Це забезпечить виробництво 160
тис. тонн яловичини.

Впровадження спеціальних бюджетних
дотацій – потужний крок,і, якщо ця програма
зарекомендує себе позитивно, уряд перед	
бачатиме такі дотації щорічно. Цього року
підготовчі роботи щодо впровадження
дотаційного механізму розпочалися у травні,
протягом якого ветеринарна служба
безкоштовно проведе повну ідентифікацію
ВРХ. А з 1 червня розпочнеться виплата дота	
цій. Коли буде завершено цю роботу, зобо	
в’язання переходять до сільських рад, які
мають проводити постійний моніторинг
наявності худоби на подвір’ї. Щоквартально
сільська рада передаватиме відповідну
інформацію,і кошти автоматично перерахо	
вуватимуть на рахунки.
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Форум відбувся у Києві на Михайлівській площі просто
неба. Хоч міліція за командою з адміністрації президента
всіляко намагалася не допустити виїзд громадян до столиці,
на форум прибули делегати з усіх областей від усіх
політичних сил  опозиції: «Батьківщини», «Фронту Змін»,
Народного Руху України, «Народної Самооборони», партій
«За Україну!» та «Реформи і Порядок».

На площу прийшли також кияни та мешканці навколишніх
міст, яким небайдужа доля України. Люди пояснювали:
прийшли на Михайлівську,щоб послухати наживо лідерів
опозиції. «Бачте, не бояться зустрічатися з людьми,
обговорювати наші проблеми»,– каже вчитель із Вишгорода
Віктор Миколайович.

Люди обурювалися діями теперішньої влади. «За два
роки вони розвернули державу на 180 градусів. А нас вони
спитали? Самі ж живуть, як європейці. І ми так хочемо жити»,
– гнівно зауважила жінка під парасолькою.

Невідомі в цивільному навіщось знімали делегатів
форуму на портативні відеокамери. Неподалік, на прилеглих
до Михайлівської площі дворах, несли службу міліціонери в
формі.

Відкрив форум перший заступник голови партії
«Батьківщина» Олександр Турчинов.

Потім виступив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк.
Оголосив, з чим Об’єднана опозиція іде на
вибори. Програма має назву «Справедлива
держава, чесна влада, гідне життя».

«Я знаю, що ми здатні зробити Україну
найкращою на теренах Європи. Знаю, що це
країна=переможець, країна успіху, в якій хочеться
жити. Але нам треба дуже багато зробити», –
сказав він.

Першочерговим кроком демократичної
більшості в новообраному парламенті буде
ухвалення закону про порядок імпічменту
Президента. «Ми ліквідуємо монархію», –
наголосив Яценюк.

Записано в програмі й запровадження
кримінальної відповідальності за порушення
народними депутатами процедури  голосування.
«Якщо вони віддають картки, то нехай віддають
депутатські мандати, пільги та привілеї. Ми
покінчимо з ганебною практикою невиконання
Конституції», – продовжив він.

Об’єднана опозиція пропонує ліквідувати
Конституційний суд, який мільйонам українців
відмовив у праві на гарантовані

Конституцією соціальні виплати.
«Ми не будемо займатися перевихованням

суддів. Ми оновимо весь суддівський склад в Україні»,
– заявив лідер «Фронту Змін».

Об’єднана опозиція вважає необхідним
запровадити процедуру відкликання народних
депутатів, удвічі скоротити витрати на парламентаріїв,
скасувати інститут голів обласних державних
адміністрацій,вигнати з влади всіх мільйонерів.

Новий парламент ухвалить закон про
одержавлення стратегічних об’єктів, які влада
подарувала своїм сім’ям та наближеним олігархам.
Ідеться передусім про енергетику, транспорт та
телекомунікації.

«Різниця між реприватизацією і одержавленням
у тому, що при реприватизації підприємства часто=
густо забирали в одних олігархів і віддавали іншим.
А тут держава відновить свої права власності на

користь української держави й українського народу», –
пояснив Арсеній Яценюк.

Він продовжував виголошувати ключові пункти
програми: Об’єднана опозиція планує радикально скоротити
кількість податків – із понад ста до семи! Збільшити
мінімальну зарплату щонайменше до двох прожиткових
мінімумів – 2400 гривень. Відновити поправку Яценюка, яка
передбачає перерахунок пенсій для 10 млн українців.
«Пенсіонери отримають додатково 334 гривні як плату
держави за підвищення цін і тарифів», – сказав лідер
«Фронту Змін». Чиновникам більше не нараховуватимуться
пенсії за привілейованою шкалою: «Отримуй стільки, скільки
заробив, а не за те, в якому кріслі сидів».

Об’єднана опозиція звільнить із тюрем Юлію Тимошенко,
Юрія Луценка та інших політичних в’язнів. Судді, прокурори,
працівники міліції, усі посадовці, причетні до політичних
переслідувань, будуть притягнуті до відповідальності.

Кожен пункт опозиційної програми підкріплений
конкретним законопроектом – такий принцип в Україні
застосовано вперше. Багато із законопроектів опозиційні
депутати вже розробили й подали до ВР.

Дружина Юрія Луценка та донька Юлії Тимошенко
зачитали їхні звернення до об’єднаної опозиції – політичні
в’язні висловили солідарність із учасниками форуму.

Форум затвердив резолюцію, яка передбачає
проведення громадських слухань у регіонах: кожен
громадянин матиме змогу доповнити програму об’єднаної
опозиції.

Олег НОВАК.

Об’єднана опозиція зробить Україну країною успіху
Форум Об’єднаної опозиції довів, що є
інша Україна, аніж та, яку нав’язує нам

нинішня влада. Її недавня акція
засвідчила: існує політична сила, яка

здатна перемогти.

12 травня пройшли випускні вечори.
Сотні молодих дівчат та юнаків отримали
путівку у доросле життя. Народний
депутат України, лідер фракції «Реформи
заради майбутнього» ІГОР РИБАКОВ
надіслав свої вітання випускникам шкіл.

«Сьогодні ви вступаєте на дорогу
самостійного життя, – сказано у привітанні.
– Ви обираєте шлях, по якому підете далі. Я
бажаю вам знайти справу свого життя,
улюблену роботу. Вчіться, підкорюйте нові і
нові вершини! Нехай корабель вашого життя
пливе щасливими морями та океанами!».

Від народного депутата України ІГОРЯ
РИБАКОВА всі медалісти району отримали
подарунки.

В руках сьогоднішньої молоді
знаходиться майбутнє і країни в цілому, і
кожного населеного пункту зокрема. На думку
ІГОРЯ РИБАКОВА, від того, як проводиться
молодіжна політика на державному рівні і
наскільки досконале законодавство з
молодіжних проблем залежить економічний
і культурний розвиток регіонів. ІГОР
РИБАКОВ наголошує, що для молодого
покоління необхідно створити належні умови
для навчання та роботи. Молодь повинна
відчувати впевненість у завтрашньому дні,
державну підтримку в отриманні доступного
житла, турботу про молоді родини тощо. Над
цими питаннями фракція «Реформи заради
майбутнього» на законодавчому рівні
працює у Верховній раді.

«У нас є пропозиції, які допоможуть
покращити стан молоді і вирішити цілу низку
молодіжних питань, = сказав ІГОР РИБАКОВ.
– І ця робота проводиться постійно».

Напередодні випускного передчуттям
свята  сповнюється все місто. Усі перукарні
переповнені розкішноволосими юнками –
творяться романтичні кучері, неповторно
гарні зачіски. А ще ж туфлі, сукню вдягти,
які майже не рік турботливо готувалися, —
стільки клопоту. Вчителі, батьки,  дорослі,
причетні до випускного, вже зовсім
потомилися і перехвилювалися, бо на їх
плечах відповідальність за свято – не більше
і не менше…  Дорослі відчувають: дітей у
них забирають, діти виросли, хочуть самі
йти далі, самі творити своє життя. Вже не
рідна школа буде їх навчати,  вже будуть
студентами,  підуть працювати. Незабаром,
дивись, і самі стануть мамами і татами…

А молоді квітнуть, горять, як весна, як
веселка, як травень (тим більш, що цього
року  і випускний  — травневий),
переливаються багатими барвами
молодості –  посмішками, сяючими очима,
яблучним рум’янцем – городнянська
молодь, наші цьогорічні випускники. І нове
доросле життя розстилається перед ними,
як килим…  Молоді дивляться на нього із
щасливою надією,  що троянди на тому
килимі  не колються, не ранять. Впевнені,
що так буде завжди  — і молодість, і
найкращі очікування, і найближчі люди,
батьки та товариші поряд… Хай життя не
порушить молоді мрії, не зруйнує плани, і

хай юнь не злякається
допитливого погляду долі.
Хай ступає сміливо у
доросле життя. І все
збудеться, якщо вони такі
будуть наполегливі та
завзяті. Можливо, не одразу
та і не все. Але все ж таки –
збудеться. Тим більш, що
зараз приходить їх час – час
квітучої молодості, їх весни.

Урочистості з приводу
випускного вечора по району
пройшли 12 травня .
Городнянські  учні випускних
класів  традиційно
зібралися на центральній
площі міста, де їм  свої
привітання та напутні слова
сказали голова районної
ради Г.Г.Примак, в.о.

обов’язки голови райдержадміністрації
В.І.Черномаз, заступник голови
райдержадміністрації П.А.Буйний,  міський
голова А.І.Богдан, начальник районного
відділу освіти Ю.В.Денисенко, директор
гімназії М.П.Федоренко, директор другої
міської школи С.М.Хоменко, директор
обласної загальноосвітньої школи=інтернату
А.С.Остронос, протоієрей Свято=
Миколаївської церкви о.Мирон та батьки.
Від учнів слово було надане президенту

У далечінь від шкільного порогу! Ігор Рибаков:
«Молоді люди повинні
відчувати впевненість
у завтрашньому дні»

шкільної республіки другої міської школи
Ользі Губській. У своїй щирій промові
дівчина не змогла втриматися від
сліз…Запашним короваєм проводили у
довгу життєву путь випускників батьки, а
першокласники прочитали їм вірші та
випустили в небо яскраві кульки…

Керівники району вручили  золоті медалі
вихованцям гімназії. А це — Ольга Божок,
Максим Бережнюк, Яніна Іваничук,  Валерій
Коняшин, Яна Лущай, Дарина Маняко, Яна
Пьоришкова, Олена Семенова, Інна
Стародубець, а срібну – Ользі Маляренко. У
другій міській школі золоті медалі отримали
Наталія Голубовська, Ірина Іваненко, Анна
Моторна, Анна Непоп,  Юлія Усачова, Ольга
Чепурна, Денис Чайка, Катерина Яцько, а
срібні — Марина Батюк, Анна Морозова,
Олександра Янковська.

По району  золотими медалістами стали:
Денис Потапенко (Івашківська школа), Марія
Дробноход  та Сергій Мисник (Тупичівська
школа),  Олександр  Гришай (Хоробичівська
школа), а срібна медаль у Анастасії
Воскобойник (Бутівська школа).

На черзі  — екзамени. Минулого тижня
випускники вже пройшли  тести зовнішнього
незалежного оцінюванню з хімії, російської
мови та літератури та географії.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: випускне свято у Городні.
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Батьки Володимира Яковича були з сільської інтелігенції.
Мати, Люба Захарівна, як звали її у трьох селах, якими вона
опікувалася —  фельдшер%акушерка. Досі  пам’ять про неї у
серцях вдячних пацієнтів. Батько, Яків Никифорович, –
землевпорядник Чернігівської експедиції, чотири райони
під його крилом – Ріпкинський, Щорський, Городнянський,
а ще й Корюківський… От і літав влітку на конику, а  взимку –
креслив.  Як тато, так і мама  вдома бували рідко, тож
доглядала Володю та його сестру Раїсу бабуся Ольга
Степанівна. Від неї прийшли козацькі традиції у душу і серце
Володимира Яковича. Він і сам нагадує шолохівського
Григорія Мелєхова поставою голови, чорними вусами, темно%
карими очима, одночасно допитливими та добрими. Одразу
видно – козак!  І сам  підтверджує, що з часом все більш
стає схожим на батька, його рід, хоч змалку більш нагадував
матір. Від неї спокійна вдача, розкосинка в розрізі очей…

Ольга Степанівна та її чоловік Никифор Гнатович  з
донських козаків.  Дід був ні за білих і ні за червоних. Та не
витримав прикрощів колективізації, «помахав», як кажуть,
шашкою, за власну землю. Дід пропав по дорозі до Уралу.
Володимира довелося виховувати діду двоюрідному –
Микиті. Про якого  й написав Володимир Якович зі щирою
любов`ю та вдячністю своє перше оповідання «Уштів вир».
«Ушт» — сільське прізвисько діда, який багато років,
відслуживши у царській армії, любив часто повторювати
«уж ты». Односельці чули вислів як «ушти». Діда Микиту
любили і поважали. Тож на згадку про нього і прозвали вир,
де той любив ловити линів, Уштовим.

А про бабусю  в селі казали: якщо Ольга так сказала, то
це є правда і є закон. Ходила, спираючись на  горіхову палку,
яку сам маленький онук для неї і вирізав. Вирізав, знаючи:
як нашкодить, буде та палка на його плечах. Тож коли  Яків
Никифорович вирішив  сам повиховувати сина ременем з
офіцерською  пряжкою, бабуся орлицею кинулася між
сином і онуком, а потім ще й син  отримав від неї  зліва і
справа за те, що «матір бив». Їй було 70 років, а сину біля 40,
і він тільки намагався швидко повертатися, повторюючи:
«Та ти що, ти що, мені ж боляче!». «Так ти матір бити? –
відповідала Ольга Степанівна. — А дитяті хіба не боляче?»
Спричинили велике виховання малих та дорослих
«пропеканки» — маленькі самопали з порохом, якими
Володя встиг вже пограти у війну.  «Постріляли – на те вони
й козаки, — вела свою лінію бабуся. – Добре, що усі живими
зосталися». Згодом  Ольга Степанівна  знов знайшла ті
«пропеканки» у дровнику, як далеко їх онук не засунув. Та й
сховала … у грубу. Ото  по всій хаті вугілля розлетілося, як
восени надумали  грубу витопити. Знов серйозна розмова з
малим жигуном… Вже й дід Микита був присутній (а він ще
й дуже боявся, щоб бабуся не взнала, хто  давав малому
пороху)…  «Це ти зробив?» — допитувалися дорослі у Володі.
— «Та ні,  я пропеканки у дровоття поклав, а там їх не стало…
То, мабуть, бабуля…»  «То що, ти дурна стара, не розумієш,
що зброя хоч і маленька, а стріляє», —  розсудливо казав
дід Микита, який  поділився порохом з онуком.

Не тільки  «пропеканки»  займали розум та життя малого
Володимира, а ще й були риболовля та полювання з дідом.
Та й працювати з дитинства доводилося чимало. Особливо
по господарству,  у відсутність батька. Працелюбність і стала
сутністю Володимира Яковича, його душею. Звісно, разом
з рибальством та мисливством. Але  «тихе полювання»
(збирати гриби) Володимир Якович любить і зараз не менш,
ніж у дитинстві.

Працював у колгоспі з 5%го класу. Звісно, міг би не
працювати. Та  цікаво ж: довіряють. Тобі 11 років, а до тебе
приходить бригадир і каже: «Ти, Володька, сьогодні підеш
із Славиком (а Славик вже у  10%му класі). Будете орати там
під  кукурудзу». Або картоплю. Володя йде на пашу, сам
обирає собі коня, дає тому крихітку цукру або хліба, щоб
йшов, слухався. Веде на колгоспний двір. А ще ж трудодні
пишуть, сіно хлопець заробляє  для родини – півсотки. І так
добре – кінь слухає, хоч іноді й на ноги наступає. Потім
синяччя на них. Не завжди хомут самому вдавалося вдягти,
так дорослі чоловіки допомагали…

Усі працювали в колгоспі. Навіть  старенька бабуся Ольга
Степанівна ходила кукурудзу лузати або картоплю
перебирати. От і Володя Дубровський разом з усіма.
Приходить, бере конячку, запрягає в сани, якими  гній возять

Жінки накидають гній, хлопчик везе його куди треба, там
вилами скидає. Знов сіно підстелить і «Алл... юра!»…

 Після закінчення першої середньої Городнянської школи
Володимир Дубровський  вступив у Донецький
політехнічний ордена Трудового Червоного Прапора інститут.
Його зацікавила спеціальність — збагачення корисних
копалин. З третього курсу  почав підпрацьовувати –
розвантажувати вагони. Домовлявся ще з  кількома хлопцями
і їздили кожну суботу та неділю. Звичайно, як відбувалася
якась футбольна гра, то — ні. За розвантажений вагон
сплачували 60  карбованців, які ділилися на чотирьох. Влітку
вірний син своєї Горошківки   ніколи не їздив у будівельні
загони разом з іншими студентами. Треба було допомогти
родині, дрова заготовляти, сіно косити. Та й і дівчина чекала.
Разом навчалися в одному класі, а згодом Наталія стала
його дружиною. Вона приїздила раніше, як тільки
закінчувалося навчання у Сумському педагогічному інституті.
Володимир  — трішечки пізніше. Як тільки  вивчилася –
одружилися. І в Овруч вже поїхали  молодим подружжям з
дитиною. Так і ходили в ліс  на Житомирщині збирати гриби
– з коляскою.

У 1970 році Володимир Якович став  майстром одного з
трьох сортувальних цехів Овруцького  щебеневого заводу.
На підприємстві працювало лише три чоловіки з вищою
освітою – головний інженер та енергетик. Загалом же на
заводі працювало  більше тисячі робітників. Це були
білоруські заводи на Україні, на Житомирщині. Автономні,
мали все своє – автотранспортний парк, залізницю,
тепловози. Але сортувальний цех цей був на заводі
найстарішою дільницею. Під відкритим небом, лише в
поодиноких будочках сиділи люди, які натискали на кнопки.
Одне тепле місце  — біля дробильні. Встановлене обладнання
було знайоме  Володимиру Яковичу по кресленнях та макетах,
бо практику він проходив на  дробильних машинах,
пристосованих для вугілля. Через півтора місяці  освоївся
повністю, запрацював повноцінним майстром,
раціоналізатором, якого помітило керівництво заводу і не
тільки. Згодом цех побудували новий, сучасний з  мийкою
щебеню та котельною, який очолив Володимир Якович. У
подальшому йому вже запропонували посаду заступника
керівника виробничого відділу в Овручі, а у жовтні 1979 року
— перейти працювати головним інженером на  Олевський
щебеневий завод, який був побудований одразу після війни.
Завод нагадував катакомби — обладнання  розміщено по
бетонованих нішах. Нормативи постійно зростали,
розширятися  з%за цього не було ніякої можливості. План
надолужували  по суботах, неділях та святах, а інакше його
виконати було не можливо. Володимир Якович хотів вже й
відмовитися, та  дружина сказала: «Якщо ти залишишся в
Овручі, то назавжди – керівником  виробничого відділу».
Поклавшись на обіцянки  білоруського міністерства
притримати на деякий час вимоги по зросту планових
показників та щиру підтримку дружини,  вирішив прийняти
посаду головного інженера. Але випробування не скінчилися.
Через чотири місяці  перевели в інше місце діючого
директора, а звільнену посаду запропонували
Дубровському. Володимир Якович твердо
вимагав можливості реконструкції
підприємства. Їх  було надано.

Не перелічуючи усі важкі етапи
реконструювання, скажемо про результати. З
500 000 тонн щебеню збільшили виробітку до
750 000. Виробництво (близько 700 людей)
запрацювало повністю  на автоматичному
управлінні. У Дуброві з’явився  новенький 16%ти
квартирний будинок з усіма зручностями,
медпункт, дитячий комбінат, магазин,
заасфальтували усі дороги.  Добудували також
будинок культури,   закупили  електронне
музичне обладнання для нього та усе інше
необхідне. Більше двох десятиліть стояли нікому
не потрібними стіни  закладу, але, коли
витративши кошти  для капітального ремонту,
Володимир Якович зробив його красивим,
повноцінним та сучасним культурним центром,
то отримав догану. Потім, побувавши на
відкритті, керівництво її зняло.  Навіть на

щомісячній колегії, на яку доводилось їздити у Мінськ,
запропонували брати приклад по  облаштуванню  соціально%
культурного побуту. Як з тих  крихітних коштів вдалося підняти
такого красеня на радість людям?!

До Володимира Яковича йшли з усіма проблемами  –
від пательні  до загубленого чоловіка. В останні питання
директор намагався не входити.  Відправляв у сільраду, але
знов йшли до нього, казали: «Ви ж наш батько!», бо скільки
стояла Дуброва біля станції Дуброва%Олевська, то зроду не
бачила вона такої уваги та розквіту.

Назвали Дубровським озеро, створене завдяки
зусиллям директора заводу  посеред лісу. У Дуброві не було
гарної водойми, а діти копирсалися буквально у глиняній
калюжі. Ставали після того купання білими, коли глина
обсихала. Вдома доводилося їх знов мити. Коли після
дворічних поневірянь нарешті було отримано дозвіл на
створення водойми, зроблено проект, спиляно дерева. Треба
було викорчувати пні. На прохання директора  на роботу
вийшла майже вся Дуброва, люди працювали без оплати,
без вихідних, вночі і вдень, бо знали, що працюють для
себе…   Досі називаються Дубровськими криниці біля
водойми. А тепер Дубровська вулиця у волинському селі, де
живуть виселенці, з ким разом жив і працював Володимир
Якович.  Минулого року він сказав сину: «Не знаю, скільки
мені залишилося, хочу поїхати і  подивитися на своїх,
поговорити з ними». Була зустріч і радість із сльозами на
очах. Ходили й на кладовище,  де вже спочиває більше
половини тих, кого знав Володимир Якович у Дуброві.

Коли прийшла радіаційна хмара на ліси Житомирщини,
сповнені квітучих азалій, у Дуброві святкували  травневі. На
заасфальтованій площі грав духовий оркестр, зранку
школярі, потім дорослі збиралися на мітинг, отримували
грамоти, нагороди. А їх усіх овіювали пилюка, вітер, пекло
радіаційне сонце…

Повернувшись на Городнянщину, Володимир Якович два
десятиліття працював керівником газового господарства.
З нуля відбудував приміщення, теплі гаражі. Але не до душі
була ця робота. Ну як відключати газ людям взимку, якщо
навіть вони і не сплачують за нього,  із вдачею Володимира
Яковича?

Проте керівником Володимир Якович вмів бути завжди,
бо  головне, каже,  з людьми домовлятися. Інколи треба
просто провести бесіду, щось підказати, а буває  і полаятися,
щоб людина почула і звернула увагу на помилки. За все
життя Дубровський по статті звільнив чотирьох.  Інші
винуватці йшли за власним бажанням, бо самі розуміли, що
порушували домовленості.

Писати ж оповідання Володимир Якович почав  після
того, як  свої перші оповідання написав його син —  Павло.
Тепер син працює у редакції газети «Новини Городнянщини».
Творчість сина стала поштовхом.

— Володимире Яковичу,  чи подобається вам, що Павло
Володимирович  став журналістом?

— Так, подобається. Іноді здається, що з його головою
можна було б заробляти і більші гроші. .. Проте для сина ця
справа улюблена, він обрав її і виконує професійно.

Разом ходять на полювання Дубровські – старший і
молодший, разом на Буг їздять. Люблять до нестями ліс,
луки, озера…Володимир Якович, почавши  навчатися
письменництву, вже цю справу добре засвоїв і цілу книгу
написав, даруючи людям неповторний світ не тільки свого
дитинства, Горошківки, але й сучасності та його величності
Природи. Син теж написав книгу. І називається вона
предивно гарно: — «Человек из сказки». Батько і син у своїх
творах утверджують: людина – лише частка  у володіннях
Великої Матері,  і нам усім  треба не забувати про це.

А.НЕМИРОВА.

На знімках: Володимир Якович ДУБРОВСЬКИЙ
(зверху) – рік 2012#й; внизу він же на початку трудового
шляху.

ЛЮДИ ТВОЇ, ГОРОДНЯНЩИНО! Криниця Дубровського,
озеро Дубровського,
вулиця Дубровського…

22 травня  виповнюється 65
років  Володимиру Яковичу

Дубровському, який
народився і виріс в Горошківці,

багато і плідно працював на
Житомирщині та

Городнянщині  і, зрештою,
розкрився творчою людиною

на рідній землі
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Більше двох десятків років в Україні
почались складні перетворення. Після

тривалого монопольного становища
ряд державних структур не зуміли

вистояти в ринковому середовищі, інші
в процесі роздержавлення

реорганізувались, ще інші змінили свій
статус. Не обминули вітри перемін й

страхове середовище, зокрема
державну страхову компанію. На

частині її статутного капіталу
утворилась нова структура – страхова

акціонерна компанія «Гарантія», якій
вчора сповнилось 20 років. У нашому

районі з перших днів організації
відділення «Гарантії» очолила молода

працівник Городнянської інспекції
Держстраху Тетяна Миколаївна

Нехаєвська. Наш кореспондент веде
за нею цю розмову.

– Отже, Тетяно Миколаївно, минуло
20 років. Час немалий. Згадайте про те,
з чого починали.

– Все це вже позаду – тривоги, непев�
ність і невизначеність. А тоді ми ризикували.
Завдяки сміливим рішенням М.І.Ногача –
теперішнього обласного керівника «Гарантії»
мені довірили очолити групу по організаці
відділення «Гарантії» у Городнянському
районі. Попереду була суцільна невідомість.
Єдине, що не лякало – це зміст роботи. А
роботу свою ми добре знали. Майже всі
були працівниками інспекції Держстраху.
Почалось переоформлення документів,
договорів тощо. Щоправда, тоді ми ще
зовсім не знали, що таке конкуренція. Але за
20 років пізнали це поняття до самісінької
суті. Ми просто вистояли – і це головний
висновок за весь період.

А було складно, бо зникла монопольність
на страховому ринку. Тож непросто входили
в ринок. Та й умови для роботи страхових
компаній у дев’яності роки були складні. Крах
багатьох підприємств, невиплати зарплат,
пенсій. Не до страхування було людям тоді.

– Тепер перенесімось у сьогодні.
Який підсумок роботи?

– Скажу насамперед про особливість
саме Городнянського відділення «Гарантії».
Ми єдині серед таких, яке платить всі

податки в районі, тобто не допускає виходу
грошей з району. Ми – не централізоване
відомство. За минулий рік ми сплатили
близько 200 тисяч гривень податків.
Платимо справно, бо є прибуток.

– Звідки він починається?
– Зі страхових платежів. Ми працюємо з

населенням, яке довіряє нам і якому ми
довіряємось. До речі, нашими страховими
послугами охоплено 56 відсотків населення.
Компанія за цей період у буквальному
розумінні цього слова капітально освоїла 7
видів послуг: від страхування цивільної
відповідальності водіїв, господарських
тварин, будівель та майна до заставного
майна, яке передається банкам. Я не кажу
про нещасні випадки, транспортні засоби,
так звану «зелену карту», на які теж жителі
району оформляють відповідні договори
страхування. Причому, це ж добровільна
справа. Ми досить оперативно вирішуємо
питання виплати платежів – 2 – максимум 3
дні, до того ж, взяли на себе оформлення
всіх документів. Якби відділення наше не
було більш�менш самостійним, тобто діяло
через центральні офіси, то на це б йшло 2�
3 тижні. А кому це вигідно? Звичайно, нікому.
Торік майже 30% страхових виплат пішло за
застраховану худобу. Люди розуміють, що
зараз такий час, що ризикувати марно.

 Святково прикрашена сцена, піднесений настрій і безліч
гостей та друзів закладу визначали цьогорічне сценічне
дійство з�поміж інших.

Не обійшлося і без оригінальних рішень. Концерт
розпочав неабихто, а сам «магістр�астролог», який розкрив
перед глядачами вплив зірок на долю школи. Виявилося,

УЧОРА ВИПОВНИЛОСЬ 20 РОКІВ СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ «ГАРАНТІЯ»

Бути завжди потрібним людям

На знімку: (зліва) менеджер
В.КОЗЛОВСЬКА та головний бухгалтер
В.ГОРДІЄНКО працюють з клієнтом.

Краще укласти такий договір зі страховою
компанією, яка убезпечить їх від втрат. Ми
застрахували в цілому 2,5 тисячі голів
худоби. 20% виплат йде на виплату втрат
від загибелі застрахованого майна та
будівель. Ви уявляєте: у пенсіонера буревій
зірвав шифер на даху чи пошкодив інше
майно – він розуміє, що ніхто інший, окрім
страхової компанії, йому не відшкодує його.
Свіжі приклади: наслідки кульової блискавки
на вул. Пролетарській, нічна пожежа в
будинку В.Кулініча по вул. 1 Травня в Городні,
пошкодження вогнем майна в прийомній
родині Плоских у с. Ваганичах.

– Не думаю, що отак все просто ро9
биться у вас: прийшов, побачив, пере9
міг. Це так тільки у видатних полковод9
ців – прийшов, побачив, переміг...

– Звичайно, ні. Якщо працюєш з лю�
дьми, які, по�перше, знають роботу, по�
друге, віддані справі, то досягати успіху
можна. Я оцінюю здобутки досить само�
критично. Але назву людей, які від початку
створення організації справді віддані нашій
справі. Це Тетяна Петрівна Гавриленко, яка
закріплена за Ільмівкою, Володимирівкою;
Валентина Драч (Перепис, Ваганичі та Хо�
робичі), Ольга Васи�
лівна Шапетко (Маки�
шин, Смичин, Коно�
топ), Валентина Мит�
кевич (Тупичів), Те�
тяна Цигоняко, Фірю�
за Халімон та інші.

А ще з десяток
таких, які прийшли
пізніше, але полюби�
ли свою роботу і не
шукають теплішого
місця. Хотіла б під�
креслити: страхува�
нням від «Гарантії»
охоплені жителі всіх
73 сіл району і міста.
Мені приємно сказати
й про те, що протягом
цих 20 років наше
відділення не мало
жодного конфлікту із
своїми клієнтами.
Наші клієнти, укладаючи з нами договори,
забезпечують собі спокій. А це, повірте, для
людей похилого віку, які переважають у
нашому районі, – головне.

що зірки таки вплинули на її історію, становлення і розвиток,
зокрема в особі всіх директорів цього художнього закладу.
Однак зірки зірками, а без наполегливості і копіткої праці
колективу разом з вихованцями навряд чи вдалося б
досягти таких успіхів. А вони чималі. Щороку учні школи
збагачують багаж досягнень перемогами і зайнятими
призовими місцями на обласних, регіональних, всеукраїн�
ських і навіть міжнародних конкурсах. Своїми досягненнями
вони піднімають авторитет Городнянщини перед широким
мистецьким загалом й підтримують його на належному рівні.

Перед присутніми виступила перший директор школи
К.К.Вендт, яка провела слухачів у часи заснування та
становлення ще музичної школи. Про справи сьогодення
розповіла нинішній директор і вихованка школи
І.М.Непопенко. Не залишили поза увагою й ветеранів, а також
пригадали другого директора В.Ф.Чеканова та викладачів,
які не дожили до ювілею та вшанували пам’ять про них
хвилиною мовчання. Окрему гордість школи становлять її
вихованці, які стали вчителями і виховують нові покоління
юних митців. Це О.М.Ругаль, Н.В.Маринець, О.В.Письме�
нний, К.М.Мороз, Т.І.Гаташ, С.М.Лашук, О.М.Лутченко,
А.П.Савоста та Є.В.Ніколаєнко.

Більшість гостей прийшли, як годиться, із подарунками.
Колектив і вихованців школи привітали в.о. голови
райдержадміністрації В.І.Черномаз, голова райради
Г.Г.Примак, міський голова А.І.Богдан та начальник відділу
культури і туризму райдержадміністрації, вихованка
музичної школи О.Є.Биховець. Безліч теплих слів і щирих
побажань пролунало на адресу школи. Спільною грамотою

– «Гарантія» гарантуватиме його й
надалі?

– Так!
– Дякую вам. Будьте впевнені на

своєму шляху.
Розмов вів Л.ВАСИЛЬКО.

райдержадміністрації та райради нагородили викладачів
К.К.Вендт та А.О.Якимця, грамотою міськради – О.І.Теренть�
єву. Відділ культури і туризму райдержадміністрації
нагородив грамотою І.М.Непопенко та подякою А.А.Золо�
тарьову.

Концертна програма, як завжди, порадувала і здивувала
водночас. Мереживо сольних, дуетних і колективних виступів
спліталось із класичних, популярних (у гарному розумінні) і
сучасних творів. Нестандартність підходу до виконання,
сміливі аранжування й розкішні оркестровки створювали
неповторну атмосферу академічного концерту, який давно
вже виріс за межі камерного. Справді здивував і порадував
новий рівень виконання. Юні музиканти, певно натхненні
святом, грали розкуто, сміливо й артистично. Ріст
майстерності був би очевидним навіть стороннім глядачам,
не знайомим із лауреатським доробком юних вокалістів та
музикантів. Святковий настрій від людей передався й
природі, яка травневим громом завершила ювілейний
концерт школи мистецтв.

Грозова злива, яка затримала гостей свята після
концерту у фойє, також зіграла на руку школі. Гості мали час
насолодитись іншим видовищем – виставкою робіт
вихованців образотворчого напрямку. А їх тут було немало.
Від картин і розписного посуду до скульптур і невеличких
симпатичних сувенірів – усе це мимоволі привертало увагу
дорослих і малюків. Головне, що погода нікому не зіпсувала
настрою, а навпаки ефектно підсумувала свято.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час свята.

Щороку, на початку травня вихованці школи
мистецтв дають концерт для своїх батьків і
вчителів. 8 травня вони мали неабиякий привід
для виступів – школа відзначала свій 459річний
ювілей.

На добровільній
основі

Городнянському відділенню страхової
комерційної акціонерної компанії «Гарантія»
сповнилось 20 років.

Щиро вітаю всіх працівників відділення –
страховиків і страхувальників з цією датою.  Із
задоволенням хочу відзначити те, цей період
був наповнений напруженою працею по
забезпеченню рівноправних страхових відносин
на законодавчій основі, створенню умов для
захисту інтересів людей та виконанню взятих на
себе зобов’язань.

Попереду – новий відлік часу. Для
стабільної роботи нам слід нарощувати обсяги
та види страхових послуг і цим забезпечувати
впевненість людей у завтрашньому дні.

Бажаю працівникам відділення, усім
страховикам і страхувальникам міцного
здоров’я, благополуччя та нових успіхів у праці.

Т.НЕХАЄВСЬКА.
Директор Городнянського відділення страхової

компанії «Гарантія».



«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   «Зямля беларуская».
11.00  «Звездная жизнь»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.05  «Сваты. Жизнь без
грима»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.20  Мелодрама «Я тебя
никому не отдам»
17.15  сериал «Маруся».
18.15 Арена.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
21.55 Форум.
22.55  «Обмани меня» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам» .

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
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
16.10 Новости спорта.
16.20 Ирина Метлицкая в
фильме «Роман «аlla russa».
18.00 Наши новости.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.05 «Первый класс»
23.20 «Как приручить удачу».
00.20 «Вечерний Ургант».
00.50*01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Программа максимум.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Чудо*люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
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, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Винни*Пух».
09.55 Арена.
10.20 Культурные люди.
10.55  сериал «Сваты*3»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Дневник «Евровидения»
15.40 Мультфильм.
15.50 Зона комфорта.
16.20 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам»
17.15  сериал «Маруся».
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 «Евровидение * 2012».
00.25 День спорта.
00.40  «Обмани меня» (США).
01.20 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам» .

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Между нами, девоч*
ками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00  фильм «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.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «На ночь глядя».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Чудо*люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт» (Россия).
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериал «Сваты*3»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 «Здоровье». Ток*шоу.
16.20 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт» (Россия).
23.05  «Обмани меня*2»
00.20 День спорта.
00.35 Мелодрама «Я тебя
никому не отдам»

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».
13.10 «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.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Побег».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Среда обитания «Пикник
на обочине».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.30, 15.40, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Развод по*русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Чудо*люди.
19.35 й сериал «Братья».
21.25  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«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 Слово Митрополита
Филарета.
09.20  «Бременские музыкан*
ты»
10.00 Земельный вопрос.
10.30 К тёще на блины.
11.00  сериал «Сваты*3»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Дневник «Евровидения»
15.40 Мультфильм.
15.50 Врачебные тайны
16.20, 01.20 Мелодрама «Я
тебя никому не отдам»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты*3»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00  «Евровидение * 2012».
00.40  «Обмани меня*2»

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».
13.10 «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.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Побег».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого» Фильм 2*й.
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45*01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 Чудо*люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«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» (Россия).
10.05 Сфера интересов.
10.35 . «Эффект толпы».
11.00  сериал «Сваты*3»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня*2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
21.55 сериал «Военная
разведка. Западный фронт»
23.05 Ток*шоу
00.30 День спорта.
00.40  триллер «Звонок»

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.
13.05 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!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Побег». Новый сезон.
22.10  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.25 Триллер «Убежище».
01.55*01.30 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест*
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных».
14.35 Очная ставка.
16.25 «Прокурорская про*
верка».
17.25 «Говорим и показы*
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 «Ангел*хранитель»
21.20  «Команда»
23.00  сериал «Глухарь».
00.40 триллер «Экзистенция».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток*шоу.
09.55  сериал «Участок»
10.55  «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.15  «Служебный роман».
14.00  «Маша и Медведь».
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм «В стране
невыученных уроков».
15.50  «Служебный роман».
17.15 Дневник «Евровидения»
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Боевик «Война Логана:
Связанный честью» (США).
21.00 Панорама.
21.45 Дневник «Евровидения»
22.00 Международный конкурс
песни «Евровидение * 2012».
01.15 День спорта.

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. ПИН*код».
13.10  «Здравствуйте, я ваш
Калягин!».
14.10  фильм «Здравствуйте,
я ваша тетя!».
16.20   «Табор уходит в небо».
18.05 «Один против всех».
18.50 «Я открою свое сердце».
Концерт Стаса Михайлова.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры».
22.45 «Что? Где? Когда?».
00.00 «Наша Белараша».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты ».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Точка невозврата».
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.
19.25 Профессия*репортер.
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55 Павел Майков и Денис
Синявский в фильме «Двое».
00.30 Анатолий Кот, Михаил
Морозов, Анна Табанина в
остросюжетном фильме
«Врача вызывали?».

«Беларусь 1»

06.20 Існасць.
06.45 Слово Митрополита
Тадеуша.
06.55  «Формула любви»
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.50  сериал «Участок»
10.55 Зона Х. Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.15 Врачебные тайны
12.40 Культурные люди.
13.10  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Ирина Аллегрова».
14.00 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30   «Формула любви»
17.25 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
18.55  триллер «Я, робот»
21.00 В центре внимания.
21.55  «Эффект толпы».
22.25 Триллер «Игры разума»
00.45 Хоккей для всех.

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. ПИН*код».
13.15  «Жестокий романс».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Воскресный «Ералаш».
16.45 «Народная медицина.
Испытано на себе».
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
20.00 Контуры.
21.05 «ДОстояние РЕспуб*
лики: Михаил Танич».
23.15 «Прожекторперисхил*
тон».
23.55 «Yesterday Live».
01.00*01.30 Программа
Сергея Шолохова «Тихий дом»
на Каннском кинофестивале.

НТВ

06.20  «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 по*русски».
13.20 «Кремлевские
похороны».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Чрезвычайное проис*
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное при*
знание.
20.45 «Ц Т».
21.55 «Иосиф Кобзон».
23.00 «НТВшники».
00.00  фильм «Хозяин».

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Точка зору
10.05 «Легко бути жінкою»
11.00 Шеф*кухар країни
11.50,20.55 Офiцiйна хронiка
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.15 Х/ф «Пароль знали
двоє»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
15.35 Агросектор
15.55 Жарт
16.45 Олiмпiйським курсом
17.05 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18.55 Смiшний та ще
смiшнiший
19.20 After Live
19.40 Екстрений виклик
20.30 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.50 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.20 «Лото*забава»
10.20 Т/с «Клон*2»
11.10 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Iсторiя зечки»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.45 ТСН
20.15 Т/с «Без слiду»(1)
22.20 «Евро на нервах»
23.20 «Вечiрнiй Ургант»
0.00 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Будинок, милий
будинок»
11.15 Д/с «Детективи»
12.15 Х/ф «Будинок на краю»
14.20 «Сiмейний суд»
15.20 «Судовi справи»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Серце пiдкаже»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Пiдземний перехiд»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.45 Х/ф «Крокодил Дандi»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.45,15.15 Euronews
12.30 Хай щастить
13.10 Х/ф «Сходження»
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
15.55 Жарт
16.45 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.55 Про головне
19.10 «Адреналiн»
21.30 Aфтершок
22.00 Євробачення*2012
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон*2»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Iсторiя зечки»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.30 «Моя сповiдь. Джуна»
22.30 «I прийде кохання»
23.35 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.05 Т/с «Хрещений син
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «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 Т/с «Пiдземний перехiд»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.45 Х/ф «Фанфан*Тюльпан»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.45 Щоденник ПКЄ
10.55 В гостях у Гордона
11.45,15.15 Euronews
12.30 Кордон держави
13.00 Євробачення*2012
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.00 Наша пiсня
16.50 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.55 Про головне
18.50 Концерт
20.50 Мегалот
21.45 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон*2»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Iсторiя зечки»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.30 ТСН
20.15 Х/ф «Пiрати
Карибського моря*2»
23.05 «Грошi»
0.05 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.05 Т/с «Хрещений син
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «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 Т/с «Пiдземний перехiд»
22.40 Т/с «Кулiнар»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Книга.ua
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 Здоров’я
11.45,15.15 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Дожити до
свiтанку»
15.00,18.20 Новини
15.35 Агросектор
15.55 Жарт
16.35 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.55 Про головне
18.50 Українська пiсня року
21.25 Україна з Гайтаною
22.00 Євробачення*2012
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон*2»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Iсторiя зечки»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.35 Х/ф «Олiмпiйське
селище»
23.25 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.05 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «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 Т/с «Пiдземний перехiд»
22.40 Т/с «Кулiнар»
0.45 «Розбiр польотiв»

УТ*1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Д/ф «Київська Русь»
9.50 Театральнi сезони
10.45 Щоденник ПКЄ
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.45,15.15 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.15 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17.35 Наша пiсня
18.40 Шляхами України
19.00 Зiрки гумору
19.45 М.Задорнов «Ми
чиє...?»
20.40 After Live
21.25,22.50 Шустер*Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон*2»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Iсторiя зечки»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Перевiзник*2»
22.05 Х/ф «Законослухняний
громадянин»
0.10 Х/ф «Iдеальна втеча»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.05 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «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
8.00,9.15 Шустер*Live
9.00 Школа юного
суперагента
12.15 After Live
12.45 Зелений коридор
13.05 Х/ф «Танк КВ*2»
14.40 Х/ф «Фанат»
16.05 Х/ф «Фанат*2»
17.30 Золотий гусак
18.00,21.35 Євробачення*
2012
20.50 Мегалот
20.55 Зворотнiй зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
22.00 Євробачення*2012.
Фiнал

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Евро на нервах»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.10 «Велика рiзниця»
12.20 Х/ф «Слiд панди»
14.05 Х/ф «Суперпес»
15.40 Х/ф «Тернер i Гуч»
17.40 Х/ф «Мармадюк»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя «Краса»
21.40 Х/ф «Обiтниця
мовчання»
23.35 Х/ф «Перевiзник*2»

ІНТЕР

5.30 «Велика полiтика»
8.20 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.15 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi*Хiллз»
15.25 «Велика рiзниця»
17.25 «Юрмала*2010»
18.55 20.30"Вечiрнiй квартал»
20.00 «Подробицi»
23.15 Х/ф «Фантом»

УТ�1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.40 Доки батьки сплять
11.05 Кумири i кумирчики
11.30 Як це?
11.55 Атака магiї
12.20 Ближче до народу
13.05 Караоке для дорослих
13.50 Шеф*кухар країни
14.40 Золотий гусак
15.05 Маю честь запросити
16.15 Євробачення*2012.
Фiнал
19.55 Дiловий свiт
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
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 Мультфільми
11.00 «Велика рiзниця»
13.00 «Я люблю Україну»
14.20 «Мiняю жiнку»
15.35 «Операцiя «Краса»
17.30 Х/ф «Викрутаси»
19.30,23.15 «ТСН*тиждень»
20.15 «Побий ведучого»
22.15 «Свiтське життя»
0.00 Х/ф «Тезки»(2)

ІНТЕР

6.25 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi*Хiллз»
8.25 М/ф «Маша i Ведмiдь»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.35 Х/ф «Королева
бензоколонки*2»
13.30 «Вечiрнiй квартал»
17.50,21.00 Х/ф «Кремiнь»
20.00 «Подробицi тижня»
23.05 «Що? Де? Коли?»
0.20 Х/ф «Примара будинку на
пагорбi»
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ПРОДАЄТЬСЯ:
— 1�кімнатна квартира в центрі. Тел. 097�4859516.
— 1�кімнатна квартира на 1�му поверсі в центрі. Тел.:

093�4421112, 097�6012747.
— 2�кімнатна квартира у гарному стані. Тел. 093�

7359549.
— 2�кімнатна квартира (військове містечко) та

квартира по вул. Шевченка. Тел. 093�9277410, 050�2075973.
— будинок. Торг. Тел.: 067�3169087, 2�43�93.
— будинок 72 м.кв. по вул. Говорецького, 13 (газ, вода у

дворі). Тел. 2�24�69, 095�2733434.
—  будинок. Є сад, город 14 соток, вода, газ. Тел.: 093�

5171109, 063�0266206.
— будинок, 70 кв.м., в центрі міста, 7 соток землі, вода,

газ, ванна. Тел. 096�5227683, 093�9201972.
— недобудований будинок. Тел.: 2�35�09, 093�3071461.
— будинок в с. Хрипівка зі зручностями. Тел. 2�26�11.
— газифікований будинок по вул. Лугова, 22, пл.86

кв.м., госпбудівлі, 1993 р. забудова. Тел. 2�52�65.
— півбудинку в центрі. Тел. 096�7333953.
—  молода корова. Тел. 097�0571301.
— корова і коза. Тел. 099�2421604.
— добра дійна корова, 5 років. Тел. 098�0528756.
— дійна корова (12 років).Тел. 096�8334828.
— бджоли, рамки, медогонка. Тел. 3�33�40, 098�

5364277.
— морозильні ларі на 400�500 літри, колишнього вжитку,

стан добрий, ціна – 2500 грн. – 1 шт.  Тел. 2�30�51.
— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,

обприскувачі та ін. с/техніка. Тел.: 066�7406744, 063�
3346811.

— 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.

— копалка однорядна. Тел. 067�6052992.
— косарка сегментна тракторна. Тел. 098�9978814.
— косарка кінна «Беларусь». Тел. 096�5070250.
— міні�трактор, дизель, плуг, картоплесаджалка.

Тел. 093�6246184.
— бджолині вулики, гумовий човен «Уфімка», настоянка

гриба «Срамотник лекарственный».

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.

ЗНІМУ:
— будинок або півбудинку. Тел. 067�9684383/

19 травня – сім років світлої
пам’яті

ДУБРОВСЬКОЇ
Наталії Михайлівни

19.10.1947 р. – 19.05.2005 р.
Туга за тобою

крає наше серце.
Ті пішла далеко,

І печаль одна.
І минають роки,

Роки за роками.
А ти в нашім серці,

Ми тебе кохаєм.
Сумуємо: мати, чоловік,

син Павло.

17 травня минає 40 днів, як
пішов із життя наш дорогий

чоловік, батько, дідусь та
прадідусь

КУКОБКО Іван Кузьмич.
25.09.1925 р. – 08.04.2012 р.

Ти пішов від нас у далеку даль,
І лишив нам горе і тяжку печаль,
Спи спокійно у темній хатині своїй,
Нехай наше горе і біль  не порушать

спокій твій.
Час лине та пам’ять жива.
Тож нехай тобі пухом буде земля.
Ми згадуємо тебе кожну мить.
Будемо вічно тебе ми любить.

Родина покійного.

18 травня минає півроку світлої
пам’яті

ДУДАРЕНКО
Ганни Єгорівни

23.04.1923 р. – 18.11.2011 р.
Хранить твой образ в сердце будем вечно,
И память добрую, и вечную печаль.
Ты с нами  мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні.

16 травня – 2 роки світлої
пам’яті

ФІЛИПОВИЧ
Раїси Степанівни

06.12.1939 р. – 16.05.2010 р.
Ты ушла из жизни, улыбаясь,
Ушла из жизни, не прощаясь.
Печаль и боль не выразить

словами,
В сердцах и памяти всегда ты

будешь с нами.
Сумуючі рідні.

21 травня 20 років світлої пам’яті
дорогого, любого синочка, чоловіка, тата, брата і дяді

ЛАПИ Володимира Анатолійовича
03.11.1955 р. – 21.05.1992 р.

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел навеки, навсегда.
Ты к нам больше не вернешься,
Не оглянешься, не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Пусть земля тебе будет пухом.
Царство небесное и вечный покой твоей светлой душе.
Все, кто помнит Владимира, помяните вместе с нами.

Сумуючі рідні.

19 травня минає 3 роки, як
перестало битися серце нашої
дорогої матусі, дружини, бабусі

СКОЙБЕДО
Валентини Миколаївни

02.08.1947 р. – 19.05.2009 р.
Життя минуло, ніби казка,
Пройшли і радощі й жалі...
І гірко буде на землі.
Будемо пам’ятати тебе, рідна, вічно.

Вічно сумуючі рідні.

19 травня – рік тяжкої втрати коханого чоловіка, батька,
дідуся, прадідуся

КУЦОГО Володимира Федоровича
02.01.1941 р. – 19.05.2011 р.

Я разом з вами, тільки ви
Помітити мене не в силі.
Ось дні настали весняні,
Квітучі, теплі, серцю милі.
Тож знайте – я живу,
Дощем я падаю над вами,
Я місяцем вночі свічу,
Розквітну білими садами.
Я птахом, ніжним вітерцем,
Над вами опівдні літаю.
Я вірю, пам’ятаєте мене,
Я з неба вас оберігаю!

Вічно сумуючі: дружина, онук Олексій.

19 травня минає рік світлої
пам’яті,

рік невимовного болю і сліз
КУЦОГО

Володимира Федоровича
02.01.1941 р. – 19.05.2011 р.

Коли сонце за хмари сідає,
Завмирає усе навкруги,
Наш рідненький до нас приходить,
Та не може до хати зайти.
Ти завжди був із нами, рідненький,
В будні дні, і свята свої,
То чому ж ти стоїш на порозі,
І не хочеш до хати зайти?
«–Відвезли ви мою домовину,
Поховали у рідній землі,
Я би радий до вас повернутись,
Та не можу до хати зайти».
«–Не сумуй, мій рідненький татусю,
Будем ждати тебе ми завжди,
Ти хоча би постій на порозі,
Як не можеш до хати зайти».
«–Не журіться, мої ви рідненькі,
І ніколи мене ви не ждіть,
Тут зібралась вся наша родина,
Тут залишусь і я назавжди».

Вічно сумуючі: дочка Аня зі своєю сім’єю.

З якою радістю
чекаємо ми приходу
весни та теплих
сонячних променів.
Ультрафіолет сонця
має, безсумнівно,
позитивні властивості. Та ні в якому разі  не можна піддавати
небезпеці свій організм, перебуваючи на пляжі годинами.
Захисні ресурси організму людини виснажуються, і різко
зростає ризик розвитку злоякісних пухлин. Найбільш активне
сонячне світло з 10 ранку до 16 години, коли дія
ультрафіолетових променів особливо виражена. Звісно, не
лише сонце винне у розвитку онкопатологій, а й  термічні
опіки, хімічні канцерогени, передракові хвороби шкіри та
зниження імунітету теж є важливими причинами
переродження здорового організму. До речі, так само
небезпечне для шкіри людини і користування соляріями.

Статистика свідчить, що рак шкіри з’являється
переважно у світлошкірих та світловолосих людей, не
схильних до засмаги. Ділянки ураження – на відкритих
частинах тіла. Це лоб, ніс, кути очей, скроні та вуха.
Ймовірність виникнення раку шкіри вища у осіб, що
працюють на відкритому повітрі. Саме тому населення
периферії, котре більшістю являє собою групу ризику, має
звертати на свою шкіру особливу увагу. При виникненні
будь�яких змін на тілі, а це –  тріщини, виразки, що не
загоюються, також  розростання, ущільнення та злущування,
потрібно негайно звернутися до фельдшера чи у поліклініку
до дерматолога, хірурга або онколога, щоб потім, в разі
необхідності, пройти вчасне лікування.

Особлива увага – родимкам. У більшості своїй вони не
завдають шкоди здоров’ю. Але є пігментовані утворення
від світло�коричневого до чорного кольору, які при
неблагоприйнятних факторах, від хімічного чи механічного
пошкодження або звичайного сонячного переопромінення
мають схильність переродження у меланому. Остання серед
злоякісних пухлин шкіри є найнебезпечнішою. Ознаки

п е р е р о д ж е н н я
родимок — зміни у
розмірах (уверх та
вшир), у
конфігурації та
к о н с и с т е н ц і ї

(неправильні краї, пом’якшення, затвердіння), у кольорі
(посвітлішання, потемніння, почервоніння); поява на них
тріщин, виразок, вузликів, крові та лущення або  відчуття
печіння або свербежу.

Для збереження здоров’я шкіри обмежте час
перебування під сонячним промінням,  використовуйте
сонцезахисні креми, білий одяг та великі капелюхи,
регулярно обстежуйтесь у спеціалістів.

При своєчасному та правильному лікуванні раку шкіри
прогнози на одужання цілком позитивні. По це  свідчить і
районна статистика. Так, на початку 2012 року у районі з 626
хворих на онкопатологію 124 перебувають на обліку з
приводу раку шкіри та 14 — з меланобластомами. Тобто,
майже п’ята частина онкохворих. І лише троє з них
звернулися із запізненням для повноцінного радикального
лікування, а інші проліковані та вважаються цілком
здоровими. При цьому 24 чоловіки знаходяться на обліку з
90�х років, а троє взяті на облік ще у 80�х.

Багато років повноцінного життя, турботливе ставлення
до здоров“я шкіри та вчасне виявлення небезпеки – ось
мета будь�якого профілактичного огляду. 30 травня  цього
року у районі буде присвячено профілактиці раку шкіри.
Районна лікарня  цього дня  прийме всіх бажаючих для
ретельного  огляду — навіть без  амбулаторних карток та
попередніх обстежень.

Огляд шкіри та родимок  буде проводитися у кабінетах
дерматолога (1�й поверх), оглядових кабінетах – жіночому
та чоловічому (2�й поверх), онколога та хірурга (3�й поверх).

М.ЗАГАТНИЙ.
Онколог районної лікарні.

1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 16,6
кв.м., корисною площею 11,0 кв.м., які  знаходяться за адресою:
м.Городня, вул. Леніна,8а

Балансоутримувач: відділ культури і туризму Городнянської
райдержадміністрації

Початковий розмір орендної плати становить 153,41 грн. ,
використання об’єкта оренди для розміщення виробничого приміщення.

2. Умови проведення конкурсу: найбільша запропонована
орендна плата порівняно з початковою, але не менше, ніж орендна плата,
яка визначена згідно з чинним законодавством; своєчасне і в повному
обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; належне
утримання та використання об’єкта оренди, виконання орендарем всіх
обов’язків за договором оренди, своєчасна сплата комунальних платежів
та плати за землю; страхування орендованого майна протягом одного
місяця з дати укладення договору в порядку, визначеному чинним
законодавством; дотримання заходів протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу фінансових витрат орендодавця на
публікації умов конкурсу та результатів конкурсу.

Якщо запропонований претендентом термін дії договору оренди
перевищує 3�и роки, всі витрати, пов’язані з виготовленням технічної
документації в органах БТІ та нотаріальним посвідченням,
відшкодовуються переможцем конкурсу.

3. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної
комісії такі матеріали: заяву про участь у конкурсі; зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та пропозиції щодо гарантій
сплати орендної плати (гарантія, тощо), відображені в проекті договору
оренди; додаткові пропозиції до договору оренди; відомості про учасника

конкурсу: для учасників, які є юридичними особами – документи, що
посвідчують повноваження представника юридичної особи, нотаріально
посвідчені копії установчих документів, відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей; для учасників, які є фізичними особами,
– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним
чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи,
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької
діяльності, декларацію про доходи.

Установчі документи та відомості про учасників конкурсу надаються
в окремому конверті з написом „На конкурс” (назва об“єкта оренди з
зазначенням адреси).

Конкурсні пропозиції та проект договору надаються в окремому
конверті з написом „На конкурс” (назва об’єкта оренди з зазначенням
адреси), запечатаному печаткою учасника конкурсу.

4. Кінцевий термін прийняття заяв  – 2 червня 2012 року.
Конкурс відбудеться 4 червня 2012 року за адресою: 15100,

м.Городня, вул.Леніна,12  о  10.00, відділ культури і туризму.
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його

розташування.
Заяви приймаються за адресою: м.Городня, вул.Леніна 12 .

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 2�18�06, 2�75�19.
Примітка. Початковий розмір орендної плати, розрахований у

відповідності до Методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад міста та сіл
Городнянського району , затвердженої  рішенням Городнянської районної
ради від 21 червня 2011 року.

30 ТРАВНЯ —  ДЕНЬ  ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ ШКІРИ

Обережно, сонце!

ІНФОРМАЦІЯ
Відділу культури і туризму Городнянської райдержадміністрації

про проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна
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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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

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

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.

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.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

Звертатися за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,
53. Тел. 0 (22) 937/810.

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
Ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³: ³êîíè äî 50000 ãðí., õðåñòè,

ëàìïàäè, ÷åêàíêè ç ³êîí; ñàìîâàðè äî 5000 ãðí.;
îðäåíè òðóäîâ³ ³ áîéîâ³ äî 40000 ãðí., ìåäàë³ äî
1500 ãðí., çíà÷êè; êíèãè äî 5000 ãðí.; ôîòîãðàô³¿
ä î  150 ãðí., ëèñò³âêè; ãðàìîôîíè äî 5000ãðí.,
ìîíåòè, ñòàòóåòêè äî 700 ãðí., ïîñóä, êàðòèíè ä î
40000 ãðí., æ³íî÷³ ïðèêðàñè; ãîäèííèêè íàðó÷í³
÷àñ³â ÑÐÑÐ, ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè, íàãî ð îäè äî 1917 ðîêó.

ì. Ãîðîäíÿ, ùî÷åòâåðãà ç 7.00 ãîä. äî 13.00 ãîä.
(íà ïëîù³ á³ëÿ ì-íó «Áåð³çêà»).  Òåë.: 098-557-96-44.

18 травня відсвяткувала свій день
народження наша люба донечка,
онука, правнучка, племінниця

Аліна СУХИЦЬКА с.Володими/
рівка.

Наша дитинко, ти сонця краплинка,
Весела й розумна, рости/виростай!
Під небом весняним в намисті

вишневім,
Прийшло твоє свято – вітання

приймай!
Хай збудуться мрії дитинства ясного,
Хай казка приходить у радісні сни!
Веселої вдачі, здоров’я міцного,
Щасливої долі на довгі роки!

З любов’ю: тато, мама, бабуся, дідусь, прабабуся, дяді.

Шановні працівники культури та аматори
народного мистецтва Городнянщини!

Сердечно вітаємо вас з професійним
святом.

Професія культпрацівника – це постійний
пошук. Вам дано право звертатися своїм
мистецтвом до тисяч співвітчизників, тому що
ви – люди красивої душі. А краса душі – то є
невичерпне джерело.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя,
добра, щедрих творчих ужитків та людської
вдячності за нелегку, але таку потрібну людям
працю.

Начальник відділу культури і туризму               О.БИХОВЕЦЬ.
Голова профспілки працівників культури      Т. ЮРЧЕНКО.

15 травня відсвяткував свій 40/річний ювілей наш дорогий
кум Олександр Васильович АНОПРІЄНКО із с. Конотоп.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В коханні – вірності й весни,
В сім’ї – добра і теплоти.
Всього/всього тобі самого найкращого!

З любов’ю та повагою твої куми із
с.Конотоп – сім’я Кашпур.

– Бурение скважин
– В о д о п р о в о д н ы е
работы

–Монтаж и подключение
станций.
Тел. 098/9865135.

Бурение скважин диаметром труб 40%140 мм
Доставка и установка оборудования.

 Тел. 098/6153583, 095/9314543.

ТОВ „ТД Ратібор” с. Пекурівка
реалізує курей білих.

Ціна: до 100 гол. – 15 грн.
Більше 100 гол. – 12 грн.
Більше 1000 гол. – договірна.

Увага!  З 15.05 по 01.06.12 р.

в м. Городні по вул. 1/го Травня, 21
(2/й поверх, „Берізка”)

при купівлі комп’ютерного стола – подарунок стілець „Изо”.
Запрошуємо всіх!

До відома жителів міста, керівників підприємств та
організацій!

Городнянське виробниче управління ЖКГ повідомляє,
що кожного місяця по середах на підприємстві будуть
проводитися санітарно/профілактичні заходи в системах
водопровідних мереж та свердловин. В зв’язку з цим
можливі перебої з постачанням питної води в місті.

Адміністрація ВУЖКГ.

Потрібен тракторист на трактор МТЗ/80.
Тел. 095/2714222.

Продаються цуценята німецької вівчарки.
Тел. 097/8925846, 2/26/55.

Продается действующая СТО,
 производственные помещения, магазин запчастей –
г.Городня, ул. Льнозаводская,1. Заасфальтированная

площадка. Рабочее оборудование. Участок 0,1 га.
Цена договорная. Тел. 095/2624212.

Виконуємо ремонт автотранспортних
засобів: двигунів, ходової частини, комп.
діагностування та інше; встановлення
сигналізації, парктроніка.

м. Городня, вул. 1 Травня, 127.
Тел. 096/5041899.

Городнянська районна державна ветлікарня
доводить до відома громадян, що ідентифікацію

великої рогатої худоби проводять спеціалісти державних
установ ветеринарної медицини.

Ідентифікація великої рогатої худоби обов’язкова.
Молоко від неідентифікованих корів приймати на
молокоприймальних пунктах забороняється. Ветеринарні
документи на неідентифікованих тварин видаватися не
будуть.

З 1 червня 2012 року на ідентифікований молод/
няк видається державна дотація в розмірі: 3/5 міс. –
250 грн., 6/8 міс. – 500 грн., 9/11 міс. – 750 грн..

В.Я.Дубровський з сином Павлом глибоко сумують та
висловлюють щире співчуття А.Т.Жадченку (с.Старосілля) з
приводу смерті дружини

Наталії Денисівни.

Колектив Тупичівської школи висловлює глибоке співчуття
працівникам школи М.М. Вороб’ю та Н.М.Воробей з приводу
тяжкої втрати – смерті батька

ВОРОБ’Я Миколи Микитовича.

Оголошується  конкурс
 на право укладання

договорів  оренди
Назва об’єктів:
/ Гараж  загальною площею 26,1 кв.м.,  який

знаходиться за адресою: м.Городня,
вул.Леніна,14а. Початковий розмір орендної
плати при використанні об’єкта оренди для
розміщення гаражу становить     58,91 грн.*
без ПДВ

/ Гараж,  який знаходиться за адресою:
м.Городня, вул.Леніна,14а. Загальна площа
гаража складає  59,6 кв.м., має двоє воріт, що
дозволяє  вміщувати дві машини, оглядову яму
для ремонту машин та дві кімнати для водіїв
площею 8,3 кв.м. і 7,1 кв.м.   Початковий розмір
орендної плати при використанні об’єкта
оренди для розміщення гаражу становить
134,54 грн.* без ПДВ.

Балансоутримувач: Городнянська райо/
нна рада.

Умови проведення конкурсу: найбільша
запропонована орендна плата порівняно з
початковою, але не менше ніж орендна плата,
яка визначена згідно з чинним законодавством; своєчасне і
в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням
індексу інфляції; належне утримання та використання об“єкта
оренди за цільовим призначенням; виконання орендарем
всіх обов’язків за договором оренди, компенсація
переможцем конкурсу фінансових витрат орендодавця
на публікації оголошення конкурсу на право укладання
договору оренди  та результатів конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв  – 5 червня 2012
року.

Конкурс відбудеться 6 червня 2012 року за адресою:
15100, м. Городня, вул. Леніна,10, о 10.00 годині,  в
кімнаті місцевого самоврядування адміністративного
приміщення Городнянської районної ради.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за
місцем його розташування.

Заяви приймаються за адресою: 15100, м. Городня,
вул. Леніна,10, кімн.27.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 2/74/21.

Сільгосппідприємство запрошує
працівників різних спеціальностей на
високооплачувану роботу в режимі інтенсив/
ної праці, а також молоду сім’ю на роботу в умовах
сімейного підряду у тваринництві. Можливий
вахтовий режим роботи.

Довід по тел. 050/3136297.

Уважаемые покупатели!
В связи с продажей арендованного

помещения магазина «Sony» мы
переехали и будем рады приветствовать

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

Вас ждет новый ассортимент бытовой
техники по самым низким ценам в городе.

Оформление кредита и рассрочки на месте.
Тел.: 093/8711162, 097/7519386, 097/4673431.


