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Міжнародний молодіжний фестиваль на стику кордонів
Росії, Білорусі та України відбудеться цього року 30 червня.
Його господарем буде Білорусь.

З питань організації та проведення його вже відбулися
зустрічі оргкомітетів суміжних областей та районів,
обговорено заходи фестивалю. У суботу, 30 червня
відбудеться традиційний мітинг біля Монументу дружби.

У ці дні йде активна підготовка до фестивалю.
Впорядковується автотраса Чернігів)Сеньківка, прилегла
територія до Монументу. Та й сам трипілонний пам’ятник
потребує ремонту. Але це – спільна проблема для трьох
держав.

* * *
Сільський бібліотекар Дібрівного Валентина Чорна

запросила дітей села на свято до бібліотеки. Тут було
влаштовано конкурс «Малюнок на асфальті». Діти в захопленні
стали малювати. А малюнки ж які! Сонечко, веселка, дощик,
ліс.

Діти отримали подарунки – книжечки)розмальовки. І
були визначені переможці – Оля Пархоменко та Оля Шабовта.

* * *
З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Чернігові

відбувся заключний етап конкурсу «Світ очима дітей». У
ньому взяли участь і діти з числа сиріт та позбавлених
батьківського піклування з Городнянського району. Солодкі
подарунки від служби у справах дітей райдержадміністрації
отримали діти, які стоять на обліку як такі, що опинились у
складних життєвих обставинах. В рамках проведення акції
«Даруймо радість дітям» 10 дітей взяли участь у концертній
програмі в м. Чернігові.

Від голови парламентської фракції «Реформи заради
майбутнього» Ігоря Рибакова 114 дітей отримали м’які
іграшки, шкільні набори, солодкі подарунки.

Стало доброю традицією відзначати Міжнародний день
захисту дітей у колі друзів з сусідніх країн біля Монументу
дружби. Цьогорічну, вже шістнадцяту зустріч дітей Росії
України і Білорусі не налякала навіть прохолодна вітряна
погода, яка навіть погрожувала святу дощем. Та щирі
посмішки, веселий дитячий сміх, танці та пісні підняли
настрій не тільки присутнім, а й небу. З початком фестивалю
раптом визирнуло сонечко і пригріло всіх його учасників.

Білоруська сторона, яка приймала у себе гостей,
приготувала цікаву концертну програму і не менш цікавих
гостей. Одним з них став Іван Бисєв, поет, член Спілки
письменників Росії і Білорусі. Він розповів про те, що у зв’язку
із 130)річчям народження двох білоруських «солов’їв», —
Янки Купали і Якуба Коласа 2012 рік у Білорусі оголошено
роком книги.

– Ми говоримо про очевидне і необхідне – про єднання
наших народів. Адже наші віра, мови і дружба випробувані
часом і єдині. Тому недарма естафету свят біля Монументу
дружби розпочинає дитячий фестиваль. Країна під назвою

СВЯТО  КРАЇНИ  ДИТИНСТВА
дитинство – найвідкритіша країна, вона вільна від меж,
кордонів, політичних амбіцій та ідеологій, – сказав він у
своєму вітальному слові до присутніх.

Делегація Гомельщини урочисто передала символ
фестивалю представниці Чернігівської делегації Анні
Сердюк з побажанням підтримати традицію і продовжити
її наступного року під проводом нашої області.

На сцені відбувались справжні чудеса: розцвітали квіти,
злітали у небо кульки, виступали справжні акробати,
еквілібристи, жонглери і навіть клоуни. Мереживо дитячих
колективів з Гомельщини, Чернігівщини та Брянщини
закружляли у калейдоскопі дійства із танцями, піснями і
театральними мініатюрами навіть дорослих, на обличчях
яких все частіше з’являлись щирі дитячі посмішки. Про дітей
годі й казати. Вихованці міських пришкільних таборів, які
побули на святі, ще довго ділилися враженнями одне з
одним і, певно, з батьками, коли повернулись додому.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: під час фестивалю.

Євро 2012 – початок чемпіонату
Європи  з футболу)2012

Чемпіонат Європи з футболу
проводиться кожні  чотири роки під
керівництвом УЄФА, і в 2012 році
він стане чотирнадцятим. Фінальна
частина футбольного турніру серед
європейських країн відбудеться на
стадіонах України та Польщі.

Чемпіонат Європи з футболу –

Євро)2012, офіційна назва якого  «UEFA EURO  2012 tm
Poland)Ukrain», стане третім чемпіонатом в історії
національної першості, приймати який будуть одразу дві
країни. Першим був чемпіонат Європи 2000, який
проводився У Нідерландах і Бельгії, а другим – став чемпіонат
Європи 2008, проведений у Швейцарії і Австрії.

У фінальній частини частині чемпіонату Європи 2012
візьмуть  участь 16 збірних команд. Багато європейських
футбольних  асоціацій  наполягали на розширенні фіналістів
до 24 футбольних команд, одначе Виконавчий комітет  УЕФА

17 квітня 2007 року  офіційно  відмовився від збільшення
кількості команд на чемпіонаті Європи 2012. Пізніше, у
вересні 2008 року було прийняте рішення, відповідно якого,
починаючи з Євро)2016, яке відбудеться у Франції, у
фінальному турнірі візьмуть участь 24  футбольні команди.

Євро 2012 – розпочалося 8 червня 2012 року. Дата
закінчення чемпіонату – 1  липня 2012. Вболівальникам
пропонується велика кількість турів на Євро)2012, які стануть
найкращим продовженням свята футболу, в період якого ще
й можна ознайомитися з красою України та Польщі.

Вчора розпочався чемпіонат Євро�2012

Про перенесення робочих днів
Рекомендовано перенести робочі дні у зв’язку з

проведенням матчів Євро)2012. Таке рішення ухвалено 31
травня на засіданні уряду.

Урядовим розпорядженням унесено зміни до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2011р.
№1210 «Про перенесення робочих днів у 2012 році».

Згідно з документом під час проведення матчів фінальної
частини чемпіонату Європи 2012р. з футболу будуть
перенесені робочі дні в містах проведення матчів:

у Донецьку – з понеділка 11 червня – на суботу 9 червня,
п’ятниці 15 червня – на суботу 21 липня,вівторка 19 червня –
на суботу 28 липня, середи 27 червня – на суботу 11 серпня»;

у Києві – з понеділка 11 червня – на суботу 9 червня,
п’ятниці 15 червня – на суботу 23 червня, вівторка 19 червня
– на суботу 21 липня;

у Львові – із середи 13 червня – на суботу 16 червня;
у Харкові – із середи 13 червня – на суботу 16 червня.
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Чемпіонська
готовність № 1

Учора дано старт Євро�2012.
Громадяни з цікавістю стежили за
підготовкою до чемпіонату. УЄФА

говорить про готовність України та
Польщі гідно прийняти

вболівальників та футболістів.
Зазначимо, що лишень одних

футбольних фанів передбачається
більше, ніж 1 мільйон чоловік.

Нещодавно в ЗМІ було опубліковано
офіційний звіт «Ерсте Банку» щодо впливу
проведення Євро�2012 на нашу державу. За
підрахунками експертів, на розвиток
інфраструктури і спортивних об’єктів
Польщі та України було витрачено 30,2
мільярда євро. Така суттєва інвестиція
сприяла зростанню капіталовкладень. Для
України цей показник складає 9%, для
Польщі – 8,5% . Крім того, підготовка до Євро
дозволила суттєва пом’якшити негативні
наслідки фінансової кризи. Всього на
підготовку до Євро�2012 Україна витратила
9% свого ВВП, що дозволило додатково
забезпечувати 69 тисяч робочих місць
щороку.

У рамках підготовки до чемпіонату було
зроблено багато. Нові аеропорти у Києві,
Львові, Харкові та Донецьку, нові,
висококомфортабельні швидкісні потяги,
ремонт та будівництво сучасних доріг,
зведення мостів та мостових переходів – ось
далеко не все, що залишиться в Україні на
згадку про Євро�2012. Крім того, розвиток
потужної інфраструктури дасть сильний
поштовх для збільшення притоку туристів,
що, в свою чергу, сприятиме не тільки
покращенню інвестиційного клімату, й
міжнародного іміджу нашої держави.

Якщо говорити про нові готелі, то їх можна
буде використовувати не тільки у рамках
Євро, але й в подальшому – для організації
бізнес�форумів та проведення
різнопланових ділових конгресів. Новий
залізничний транспорт в Україні вже встиг
довести свою практичну ефективність. Час
дороги потягу з Києва до Львова вдалося
скоротити з 6,5 годин до 5, а з Харкова до
Києва з 6 до 4,5 годин.

Також наприкінці травня було запущено
нову автоматизовану систему продажу
квитків на залізничний транспорт, що значно
полегшує їх бронювання і зменшує
витрачений час.

Нові аеропорти дозволять покращити
справи вітчизняній авіаційній індустрії.
Збільшення рейсів сприятиме притоку
капіталів та зростанню кількості потенційних
інвесторів, адже кожен іноземець,
приїжджаючи до іншої країни, витрачає в
ній свої гроші.

Залишаться українцям від чемпіонату і
сучасні стадіони, котрі будувалися за всіма
канонами провідних технологій. На думку
експертів, стадіони в майбутньому можна
буде використовувати не лише для
проведення спортивних заходів. Концерти,
зустрічі, благодійні акції – ось далеко не все,
що пропонують нам потужні спортивні
установи.

Покращився стан благоустрою міст та
трас України. Сьогодні вже не зустрінеш тих
куп сміття на узбіччях вітчизняних
автошляхів, котрі встигли стати символом
нашої держави ще з 90�х років. Місцева
влада отримала чітке доручення Президента
України дбати про благоустрій ввірених їй
територій не тільки під час футбольного
чемпіонату, але й після його закінчення.

Візит президента УЄФА Мішеля Платіні
довів, що європейська спільнота задоволена
тим, як Україна та Польща підготувалися до
чемпіонату Євро�2012. За словами пана
Платіні, усі проекти реалізовані дуже добре,
і УЄФА не бачить жодних суттєвих проблем
для проведення турніру на найвищому рівні
та у чудовій атмосфері.

Наразі наша держава готова приймати
гостей. Що б не казали скептики, але
виконано колосальний об’єм робіт (як для
України з врахуванням всього періоду
незалежності нашої держави). Не маючи
відповідного досвіду, владі вдалось гідно
відповісти на виклик. Тому дуже хочеться
вірити, що ця робота продовжуватиметься
й надалі, адже, тільки розвиваючи державу,
влада може сподіватися на прихильність
своїх громадян.

 Роман СИРОТА.
Журналіст.

– Тривалий час агрострахування не
ліцензувалося і, попри це, агрострахо�
вий ринок працював. Навіщо знадобило�
ся ліцензувати агрострахування, і хто від
цього виграє?

– Ухвалення Закону «Про особливості
страхування сільськогосподарської продук�
ції з державною підтримкою» підштовхнуло
формування цивілізованих правил гри на
ринку страхування аграрних ризиків. Цьому
передував доволі тривалий еволюційний
процес.

Десять років тому мало хто замислю�
вався над тим, що між страхуванням того ж
автотранспорту та посівів кукурудзи існує
велика різниця. Діяли за максимально
спрощеною схемою. Мовляв, страхуємо все,
що можна застрахувати. А що і як у дійсності
слід робити – не так важливо. Головне, щоб
посилився процес страхування, щоб
відповідна динаміка росту була. Тому
страхові компанії отримували ліцензію
майнового страхування, яка дозволяла їм
страхувати не лише нерухомість, автомобілі,
але й посіви сільськогосподарських культур.

На той час фінансовий ринок лишень
формувався. Всі починали від самого
початку, всі використовували базові пра�
вила. В тому числі й щодо ліцензування.
Однак за цей час ринок подорослішав. Він
почав потребувати нових підходів. І він їх
отримав.

На страховому ринку працює кількасот
страхових компаній, але на тонкощах
реального аграрного страхування знаються
лише з десяток страховиків. Саме вони готові
надавати якісні послуги агрострахування. І
це основний гурт, який всі ці роки працював
над формуванням довіри у аграріїв, невро�
жайними роками потерпав через збитки,
розробляв та впроваджував складні продук�
ти для страхування аграрних ризиків, ре�
тельно вивчав світовий досвід, використо�
вував передові технології андеррайтингу та
врегулювання збитків. Для того, аби
визначити, хто на ринку страхування
сільськогосподарських ризиків є справжнім
професіоналом, і запроваджується окреме
ліцензування на цей вид страхування.

Від цієї новації виграють всі без винятку
– і фінансовий ринок, і держава, і сільгосп�
виробники. Тепер вони зможуть точно виз�

начити, яким страховим компаніям можна
довіряти, а які краще обійти стороною.

– Хто видаватиме агрострахову
ліцензію і на якій підставі?

– Процедура отримання ліцензії буде
стандартною, такою саме, як і при отриманні
ліцензій на інші види страхової діяльності.
Видачею ліцензій займеться Національна
комісія, яка здійснює державне регулювання
в сфері ринків фінансових послуг. Підставою
для отримання ліцензії стане чинне в Україні
законодавство.

– Нерідкою була ситуація, коли агро�
страхуванням займалися компанії, які
не мали в своєму штатному розкладі
навіть агрономів. Я вже не кажу про спе�
ціалістів, що можуть грамотно оцінити
збитки, про багатьох інших. Що робити
таким страховикам у нових умовах?

– Відповідь очевидна – треба вчасно
робити домашнє завдання. На ринку не так
багато компаній, які надають послуги
аграрному сектору. При цьому, дійсно, не в
кожної в штаті знайдуться співробітники, які
мають аграрну підготовку.

Що робити в нових умовах? До них треба
пристосовуватися. Іншого виходу нема. Тут
можливі два варіанти. Перший стосується
тих страхових компаній, які й раніше не
тупцювали на місці, – розвиватися й надалі.
Інший має відношення до тих страхових
компаній, які до реального агрострахування
ставилися зверхньо або зовсім ним не
займалися. Їм доведеться або поступитися
дорогою іншим, або самим зрушити з
мертвої точки.

Сьогодні для забезпечення страхування
ризиків сільгоспвиробників Україні достат�
ньо мати з десяток працюючих страхових
компаній. Наприклад, у США реалізацію
відповідної програми забезпечує всього 12
компаній. При цьому більша частина ринку
сконцентрована в портфелях провідної
п’ятірки.

Інший приклад – вже український: до
реалізації програми держпідтримки агро�
страхування, яка здійснювалася в 2005�2008
роках, підключились 62 страхові компанії. І
справа не лише в тому, що це забагато.
Діяльність такої кількості компаній державі
вкрай складно проконтролювати. Багато
страховиків виявилися не готовими до
роботи із сільгоспвиробниками. Вони
уклали з ними лише по одному, в кращому
випадку – по три договори. І що особливо
важливо, такі компанії не забезпечили
реального страхування.

Чи хочемо ми повторення цієї сумної
історії? Думаю, що ні. Вважаю, держава
повинна дуже обережно поставитися до тих
страховиків, які не мають достатнього
досвіду агрострахування і, разом із тим,
намагаються взяти участь у відроджуваній
нині програмі агрострахування з держпід�
тримкою.

Висновок єдиний – страховим компаніям
слід формувати свій штат виключно із
професіоналів. У тих випадках, якщо вико�
нуються великі обсяги страхування, краще
користуватися послугами професійних
брокерів. Та в будь�якому випадку в основі

має залишатися професіоналізм. Без нього
сьогодні – не впоратися.

Підвищенню кваліфікаційного рівня
страховиків наш Проект приділяє велику
увагу. Для них ми проводимо численні
тренінги. До цієї роботи залучаємо не лише
провідних українських, але й зарубіжних
спеціалістів.

Проект активно співробітничає із
страховими компаніями, які на страховому
ринку посідають провідні позиції, з банками.
Спільно з Національною комісією, яка здій�
снює державне регулювання в сфері ринків
фінансових послуг (раніше – Держфін�
послуг), та Національним університетом
біоресурсів та природокористування Украї�
ни нами підготовлено програму щодо серти�
фікації аварійних комісарів для сільського
господарства. Кваліфікаційний мінімум був
затверджений Держфінпослуг ще в червні
2011 року. Найближчим часом програму
буде запущено до реалізації. Тож ринок не
залишиться без висококваліфікованих
кадрів.

– Ваш прогноз, чи багатьох стра�
ховиків обов’язкове ліцензування зму�
сить піти з агрострахового ринку?

– Не варто боятися ліцензування. Воно
надаватиметься на загальних умовах. Це не
стільки глобальне, скільки технічне питання.
Страховий ринок уже давно готувався до
його вирішення. Тому не думаю, що обов’яз�
кове ліцензування захопить страхові компанії
зненацька і змусить їх відмовитися від
надання сільгоспвиробникам страхових
послуг.

Інша справа, якщо страховики захочуть
взяти участь у реалізації програми держ�
підтримки агрострахування. Тоді однієї
ліцензії замало. Відповідно до Закону «Про
особливості страхування сільськогосподар�
ської продукції з державною підтримкою»,
доведеться ще вступити до Аграрного стра�
хового пулу. Це своєрідний клуб професіо�
налів, який повинні створити самі страхо�
вики. Перепустку до нього отримають не всі,
а лише найкращі. Перебування в пулі буде
не просто почесним. Воно буде ще одним
підтвердженням того, що та чи інша стра�
хова компанія працює на найвищому рівні.

– Страховики побоюються, що вирі�
шення питання про обов’язкове ліцензу�
вання може затягнутися і це негативно
позначиться на осінньо�зимовому циклі
агрострахування. Що ви думаєте з цього
приводу?

– Я повністю розділяю занепокоєння
страховиків. Вони не безпідставні. Реор�
ганізація Національної комісії, яка здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, стала стримуючим факто�
ром для швидкого впровадження Закону
«Про особливості страхування сільськогос�
подарської продукції з державною
підтримкою». І все�таки сподіваюся, що
страховики не проґавлять часу, що всіх
процедур буде дотримано, і осінній сезон
страхування розпочнеться вчасно.

Микола ЛУГОВИЙ.
Національний прес�клуб «Українська

перспектива».

 «Не думаю, що
обов’язкове ліцензування захопить

страхові компанії зненацька»

Минулої середи відбулось спільне засідання постійних комісій районної ради: гуманітарної
та з питань охорони здоров’я та громадської ради при райдержадміністрації, на якому
розглянуто питання підготовки до оздоровлення дітей влітку цього року. Відзначено, що
розроблені відповідний план та заходи, програму оздоровлення. Питання контролюється і
вже розглядалось райдержадміністрацією на нарадах у райвідділі освіти, а також у
навчальних закладах, де функціонуватимуть оздоровчі табори з денним перебуванням дітей.

З 29 травня відкрились 22 пришкільних табори, в яких протягом світлового дня
оздоровлюється загалом 1252 дитини. Днями прийме дітей сезонний оздоровчий табір
«Полісяночка», що в Городні. Він діятиме у дві зміни по 21 дні – з 11 червня до 25 липня. Сюди,
після закінчення підготовки, вже набрано обслуговуючий персонал.

Всього намічено охопити оздоровчими заходами в районі 1791 дитину. Це 60 відсотків
від загальної кількості дітей шкільного віку.

Були наведені й такі цифри. З початку року за направленнями відділу у справах молоді та
спорту райдержадміністрації у Міжнародному дитячому центрі «Артек», Українському
дитячому центрі «Молода гвардія», таборах «Сперанса» та «Космос» побували 25 дітей – тих
дітей, які потребують особливої спеціальної уваги та підтримки.

На спільному засіданні інформацію, яку повідомив заступник голови райдержадміністрації
П.А.Буйний, прийнято до відома та вказано на ряд проблемних моментів в оздоровчій компанії
дітей.

Спільне засідання: використати
всі можливості для оздоровлення дітей

Дозвіллю
молоді  —  увагу
та організацію

Десята сесія міської ради шостого
скликання відбулася 29 травня цього
року. Про роботу відділу культури
райдержадміністрації  з питань
дозвілля молоді на території
Городнянської міської ради
інформувала начальник районного
відділу культури О.Є.Биховець.
Депутати також розглянули питання
внесення змін до бюджету міської ради
та звіт постійної комісії з питань
забезпечення законності, правопорядку
і охорони природи.

А.НЕМИРОВА.

Закон «Про особливості
страхування сільськогосподарської

продукції з державною
підтримкою», який має набути

чинності вже 1 липня, включає ряд
новацій. Одна з них стосується

обов’язкового ліцензування
агрострахування. Детальніше про

нього � в інтерв’ю із заступником
керівника Проекту Міжнародної

фінансової корпорації (ІРС, Група
Світового банку) «Розвиток

агрострахування в Україні» Іриною
ГОЛОВКО.

МОТОБЛОК ПРИВІЗ КОНЦЕРТ
День Матері у Дроздовиці відзначали оригінально. На підводі,

у яку був запряжений ніяк не кінь, а мотоблок, приїхали самодіяльні
артисти з с.Вербівки Ріпкинського району. Аматорський колектив
дав у Дроздовицькому клубі повноцінний концерт з широким
репертуаром пісень – від народних до сучасних, з гуморесками та
смішинками. Під кінець дійства атмосфера у залі нагадувала щире
родинне свято, зал співав разом із артистами й тепло вітав
наймолодших аматорів.

Аматори з Ріпкинщини  М.Сердюк, І.Сиз, Л.Голик, І.Семиряга,
З.Сиз, Л.Голик, Л.Савенко і Т.Литвиненко справили незабутнє
враження на глядачів. Незабаром дроздовицькі аматори дадуть у
Вербівці концерт у відповідь. Можливо, згодом такий культурний
обмін стане традиційним.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.



39 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

Отримавши такий лист, ми не могли
залишити його без уваги, хоча розіграш
призів при передплаті на друге півріччя не
проводимо. Отож придбали подарунок –
набір посуду для чаювання – і вирушили у
Лемешівку.

Все життя Варвари Федорівни пройшло
у рідному селі. Народилася вона тут же,на
сусідній вулиці. Її батьки працювали у
колгоспі – спочатку він називався імені
Кірова, а згодом – імені Орджонікідзе. У
місцевій школі дівчина закінчила 7 класів, а
далі пішла вчитися у вечірню. З 15 років
пішла працювати посильною у контору та
техпрацівницею, їздила навіть на сезонні
роботи на Сумщину – впорядковувати
буряки.

Та, як кажуть, від долі не втечеш. А та
доля чекала її у рідній Лемешівці і звалася
Михайлом. Хлопець був на п’ять років
старший від неї. Як сповнилось Варварі 19
років, так і весілля зіграли.

Ніби нічим від інших селян не
відрізнялось подружжя – працювали,
тримали господарство, порали городи. І
виховували дітей. А от їх у Смикунів
знайшлося аж дванадцятеро.

— Свекруха у мене добра була, —
відповідає на запитання, коли ж все
встигалося, Варвара Федорівна. – Ми на
роботах, а вона дітей моїх гляділа. Жодного

разу не докорила, не образила. І зараз сама,
вже маючи 23 онуки та 4 правнуки, тільки
добрим словом згадую бабусю власних
дітей. Тоді часи такі були – норму давай і
все. А дев’ять останніх років я у колгоспі
свинаркою працювала і на млині. А що
родина велика – то нічого, справлялися. Їсти
за стіл сідали у кілька заходів. У першу чергу
– школярики, а малеча ще спала. І
працювали всі дружно.

— Було, сусіди гукають: « Варко, що ти
малечу на город вигнала?», — долучається
до розмови найстарша донька Катерина
Сизоненко, що якраз навідалась до матері,
— а нас ніхто ніколи не примушував.
Залюбки гуртом товклися. Навіть найменші
з дитячими відерцями виходили картоплю
садити. Шестеро копають, а шестеро
кидають бульби. А як які гості у хату – нас і
не видно ніколи. Всі у дальню кімнату
збігалися і тихесенько сиділи, щоб
дорослим не заважати. Так робили старші,
так учили і менших.

Простора хатина Смикунів зараз
відвикла від багатоголосся. У 1991 році
загинув господар, з яким прожили разом
28 років. Їхав із синами вантажним
автомобілем по торф у Хотівлю. Трапилась
аварія. Через тиждень Михайло Степанович
помер – його травми виявились несумісні з
життям. У минулому році загинув 44Dрічний

А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДПЛАТИЛИ «НОВИНИ ГОРОДНЯНЩИНИ» НА ІІ ПІВРІЧЧЯ?
ПОСПІШІТЬ!

син Микола. Решта дітей виросли і
розлетілися з батьківської хати. Катерина,
Анатолій,Олена, Тетяна з сім’ями живуть у
рідній Лемешівці. З матір’ю живе і син
Григорій. Донька Зіна – у Городні, Людмила
– у Деревинах, Надія у Білорусі, Наталія у
Закарпатті, Валентина в Автуничах, син
Віктор – у Гомелі. З бабусею мешкають і діти
доньки Надії – Тетянка  і Мишко, ходять у
Лемешівську школу.

А на свята в обійсті збирається вся
велика родина – діти, онуки, правнуки
з’їжджаються у батьківську хату. Столи у
такому випадку у великій кімнаті ставляться
у два ряди – щоб усім місця вистачило.

5 березня нинішнього року Варвара
Федорівна отримала почесне звання
матеріDгероїні. Вручили посвідчення,
подарунок, отримала кошти, передбачені
законодавством. Тільки медалі ще нема –
вона надійде пізніше. Та найкраща
материнська нагорода – то діти й онуки з
їхньою безмежною вдячністю і любов’ю. І
ми у редакції дуже раді з того, що нашу
газету люблять, читають і з нетерпінням
чекають щосуботи у такій великій, дружній
родині. Одразу понад 40 шанувальників –
це не жарт!

С.ТОМАШ.
На знімку: Валентина Смикун зі

старшою дочкою Катериною та онучкою
Тетянкою.

«Шановна редакціє! Мені 68 років, і все
своє свідоме життя я не розлучаюсь з
районною газетою. Постійним гостем у
нашому домі був «Колгоспний промінь», затим
– «Сільські новини», а тепер – «Новини
Городнянщини». Я весь час відправляю вам
передплатні квитанції з надією виграти приз.
Сподіваюсь, коли – небудь я таки отримаю
подарунок на згадку. З повагою Варвара
Смикун з с. Лемешівки».

24 внуки
і 4 правнуки

СТВОРЕНО НОВУ
СЛУЖБУ:

РЕЄСТРАЦІЙНА
СЛУЖБА

УПРАВЛІННЯ
ЮСТИЦІЇ

Відповідно до Указу Президента
України № 1085/2010 «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої
влади» утворено Державну реєстраційну
службу України (Укрдержреєстр).

Затверджено відповідне положення.
Укрдержреєстр є головним органом у
системі центральних органів виконавчої
влади в питаннях  державної реєстрації:
актів цивільного стану,  речових прав на
нерухоме майно, реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців,
об’єднань громадян, інших громадських
формувань, статутів фондів загальноD
обов’язкового державного соціального
страхування, якщо їх реєстрація передбаD
чена законами, статуту територіальної
громади м. Києва, друкованих засобів
масової інформації та інформаційних
агентств.

Утворено структурні підрозділи териD
торіальних органів Міністерства юстиції
України, одним з яких є Реєстраційна
служба Городнянського районного
управління юстиції.

Згідно статті 182 Цивільного кодексу
України право власності та інші речові праD
ва на нерухомі речі, обмеження цих прав,
їх виникнення, перехід і припинення підляD
гають державній реєстрації. Відповідно до
окремих законів України  до 1 січня 2013
року державну реєстрацію права власності
та права користування (сервітуту) на
об’єкти нерухомого майна, розташовані на
земельних ділянках; права користування
(найму, оренди) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими
частинами; права власності на об’єкти
незавершеного будівництва, а також облік
безхазяйного нерухомого майна, довірче
управління нерухомим майном продовжуD
ватимуть здійснювати реєстратори бюро
технічної інвентаризації. А в подальшому
ці функції виконуватимуть структурні
підрозділи територіальних органів МініD
стерства юстиції України – реєстраційні
служби відповідних управлінь юстиції.

Реєстраційна служба Городнянського
районного управління юстиції знаходиться
за адресою: м. Городня, вул. Чорноуса,
7,контактний телефон: 2>40>98.

С.МАЛИЦЬКА.
Головний спеціаліст сектору

«Новини Городнянщини» два роки тому
писали про трагічну історію Добрянського
партизанського загону імені К.Є.ВороD
шилова. Він одним з перших на території
окупованої України почав боротьбу з
німецькоDфашистськими загарбниками в
нашому краї. Загін проіснував недовго –
близько 100 днів. Переслідуваний фашисD
тами, він останній бій прийняв поблизу
с.Минаївщини Городнянського району. Далі
про його шлях мало що відомо. Тільки те,
що, поділившись на невеличкі групи,
партизани пішли різними напрямками, щоб
перезимувати і зібратись весною 1942 року.

ПоDрізному склалась доля цих груп. Одна
з них на чолі з Г.Артозеєвим пішла на КорюD
ківщину, де влилась у загін О.Ф.Федорова.
Інші пробирались на територію Білорусі.
Переслідувані фашистами, групи бродили
лісами, де й застала їх сувора зима 1941D

1942р.р. Вони вимушені були заходити в
села, де часто наражались на смертельну
небезпеку. Відома трагічна доля партизан
цього загону І.М.Малькова та К.ГайдакаD
Логи, яких фашисти замучили в с.Будище
нашого району. Командир добрянських
партизан Т.Євтушенко разом з групою 18
лютого 1942 року загинув у бою в с. Семенівці
Гомельської області.

Загін імені К.Є.Ворошилова організуD
вався переважно на основі партійного,
радянського та господарського активу ДобD
рянського району. Стараннями нинішнього
голови Добрянської селищної ради
О.М.Алгініна на основі документів, що
збереглися, складено список партизан. На
30 вересня 1941 року в загоні налічувалось
більше 600 чоловік. Він поповнювався за
рахунок жителів Городнянського району,
Гомельської області, багатьох бійців

ГОСТІ

Червоної Армії, які виходили з оточення.
Події більш як сімдесятирічної давності,

героїчні сторінки партизанської боротьби з
ворогом хвилюють наших сучасників. Вони
хочуть досить детально вивчити і зафіксуD
вати імена, факти і події тих років. Трагічну
історію Добрянського партизанського
загону вже кілька років досліджують
землякиDдобрянці О.М.Алгінін, В.П.Кирєєв,
завідуючий Ріпкинським історикоDкраєзнавD
чим музеєм А.І.Жагловський. Зовсім недавD
но – 14 травня в нашому районі побували
жителі Чернігова – полковник у відставці
В.А.Григор’єв з дружиною Л.Г.Мільською –
уродженкою с.Добрянки, які також хочуть
відтворити історію боротьби цього загону.
Вони водночас впорядковують могили
партизан, відновлюють де занедбані
пам’ятники, зустрічаються з молоддю, з
керівниками сіл, турбуються, щоб із забуття
повернути імена патріотівDземляків.

Подружжя побувало в с.Минаївщині на
місці бою партизан з окупантами, де
встановлено пам’ятний знак, зустрічалось з
жителями села. У с.Будище та Дроздовиці
гості з Чернігова висловили глибоку
вдячність сільському голові Н.А.Мамай за
те, що так дбайливо доглядаються могили
та пам’ятники загиблих воїнів і партизан.
Ще раніше подружжя побувало в Кусеях,
Ваганичах, Переписі та Хоробичах, де також
оглянуло місця поховання та пам’ятні знаки
на честь загиблих в роки війни захисників.

– Історія партизанської боротьби
повинна бути збережена повністю. Ніхто не
повинен бути забутим. Це наш обов’язок, –
такої думки В.А.Григор’єв і його дружина.

На знімку: В.А.ГРИГОР’ЄВ, його
дружина Л.І.МІЛЬСЬКА разом з сіль9
ським головою Дроздовиці Н.А.МАМАЙ
(в центрі) в с. Будище.

Л.ВАСИЛЬКО.

Обережність
ніколи

не буває зайвою
З настанням літа кожен рік загостD

рюється ситуація з загибеллю людей під
час відпочинку на водних об’єктах.

У минулому 2011 році на території
району у водоймах та річках загинуло
четверо громадян, в поточному році троє,
двоє з яких перебували в стані алкогольD
ного сп’яніння.

Прикро, що трагедії здебільшого трапD
ляються через власну безпечність людей,
через недотримання елементарних праD
вил поведінки на воді.

На території району діють стихійні місD
ця відпочинку на воді, які мають істотні
недоліки і не паспортизовані. Акваторії
днищ водойм не обстежені водолазами і
не очищені від посторонніх предметів. Тож
причинами загибелі людей на водоймиD
щах та річках є їх купання в необладнаних
місцях, або ж у нетверезому стані, через
порушення правил перебування на водойD
мищах та катання на плавзасобах, пірнаD
ння на мілководді або в незнайомих
місцях. Обов’язково слід приділяти увагу
розвагам дітей, які, залишаючись без
нагляду дорослих, можуть вигадати
небезпечні ігри біля води, пірнати з вистуD
пів, гірок, дерев, самостійно запливати на
великі відстані від берега.

Районна комісія з питань техногенноD
екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій звертається до всіх мешканців
району з проханням бути уважними та
обережними під час перебування на
водоймах. Пам’ятайте, що основними умоD
вами безпеки є правильний вибір і обладD
нання місць для купання, навчання доросD
лих та дітей плаванню, суворе дотримання
правил поведінки під час купання і катання
на плавзасобах, постійний контроль з боку
дорослих за дітьми, адже їх поведінка на
воді не передбачувана.

В.КОВАЛЬ.
Начальник відділу з питань

надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації.
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Для учасників конкурсу було
організовано екскурсію по відділах та
лабораторіях Національного еколого�
натуралістичного центру (зимовий сад,
музей хліба, живий куточок, лабораторія
гідробіології), до ботанічного саду імені
академіка О.В.Фоміна; проведено майстер�
клас «Справжня пісочна анімація» від
благодійного фонду «Ліга меценатів
гуманного дитинства».

А потім відбувся конкурс проектів, а
наступного дня – практичне втілення
презентованих клумб та ландшафтних
композицій.

Свою композицію учні присвятили
футбольному турніру ЄВРО�2012 і назвали
її «Зозулиця». Під час ознайомлення з
символікою турніру школяри дізналися, що,
крім офіційного конкурсу на кращий логотип
та емблему, інформаційним центром
«Україна�2012» проводився конкурс на
кращий неофіційний талісман України до
ЄВРО�2012. «Зозулиця» стала його
лауреатом. Цей образ привабив школярів
своєю простотою і змістовністю. Він
символізує великий історичний спадок
нашої держави і відродження традицій.

Для створення композиції тупичівські

ДО ЄВРО – 2012 Зозулиця, яка об’єднує країни
У Києві відбувся
Всеукраїнський

конкурс з квітництва
і ландшафтного

дизайну
«Мальовнича країна

– футбольна
країна».

Чернігівщину на
ньому представляли

переможці
обласного конкурсу

– учні Тупичівської
школи з проектом

клумби «Зозулиця».

школяри використали однорічні рослини –
бегонію вічноквітучу, алісум, чорнобривці та
лобелію; багаторічні рослини – молодило
паросткове, очиток іспанський, газонну
траву; оздоблювальні матеріали – пісок,
лісову підстилку, червоний та сірий гравій,
деревну стружку; допоміжні матеріали –
бордюрну смугу та алюмінієвий дріт.

Центральним елементом композиції є
Зозулиця – відроджений образ глиняної
пташки � свищика, яка була винайдена
нашими предками більш ніж 7 тисяч років
тому в часи Трипілля. Тому цей символ можна
вважати оберегом як для української, так і
для поліської цивілізації.

На крилі пташки обєднуються прапори
двох країн. Для цього команда учнів
підібрала приблизно однакові за висотою
рослини з тривалим періодом цвітіння. За
відсутності чорнобривців використано
примулу безстебельну.

Контури закріплені бордюрною смугою,
а посередині висаджений очиток
іспанський. Ця грунтопокривна рослина має
красивий сизо�блакитний колір, невелику
висоту і створює однорідну текстуру. Фоном
для пташки учні обрали лісову підстилку, яка
одночасно слугувала і мульчею.

Також в композиції присутні офіційні
символи ЄВРО�2012. В нижніх кутах і зверху
зліва з червоного гравію, контури якого теж
закріплені бордюрною смугою, зображені
вболівальники, котрі радо вітають з
перемогою свої команди.

У правому верхньому кутку знаходиться
м’яч, виготовлений із газонної трави, насіння
якої було висіяно на вологу тирсу.

Написи виконані з гравію темно�сірого

кольору на фоні деревної стружки (ЄВРО�
2012, ЗОЗУЛИЦЯ).

Обрамлює все різнобарв’я символів
ЄВРО�2012 зелений колір, відтворений
соковитим молодилом паростковим і
символізує надію, дає відчуття спокою і
розслаблення, є кольором життя, оновлення.

Всі інші кольори композиції теж мають
своє значення. Червоний – найбільш
емоційно насичений, асоціюється із сонцем,
вогнем, означає сяйво і тепло душі. Чакра
сонячного сплетіння має саме жовтий колір,
який поробуджує в нас енергію і оптимізм.
Блакитний – це колір спокою, благополуччя,
творчості та індивідуальності, колір мрії,
надії і ніжності. Сірий – колір стабільності,
твердої, як скеля, колір контролю емоцій.
Білий – символ легкості, чистоти та втілення
світла. Коричневий – колір землі, кори
дерев, колір нашої матінки природи, знак
стабільності і згуртованості.

Навколо Зозулиці команда учнів
відтворила давньослов’янський оберіг сили
та удачі – хвилі, які утворюють коло і
символізують вічність.

Проект клумби, запропонований учнями
Тупичівської школи, прийшовся до душі
глядачам. За рішенням журі наша команда
посіла перше місце.

Юних квітникарів нагороджено цінними
подарунками та грамотами Національного
еколого�натуралістичного центру учнівської
молоді, а керівника команди Наталію
Миколаївну Барташ, вчителя біології
Тупичівської школи за підготовку проекту
«Зозулиця» – подякою.

О.СОРОКА.
Методист райвідділу освіти.

7 червня магазин побутової техніки
«Континент» відсвяткував своє 10�ти річчя.
Урочистості розпочалися з розіграшу
безпрограшної лотереї прямо на ганку. Азарт,
який захопив учасників, мало не зірвав
торгів на зазвичай велелюдному четвер�
говому базарі. Більшість базарувальників
скупчились біля лототрону, а слідом за
своїми клієнтами прийшли поцікавитись і
деякі підприємці: «Куди ж зникли їхні
потенційні покупці?». А вони прийшли по
призи, надані магазином «Континент» у
партнерстві з «Платинумбанком». Фірмові
авторучки й чашки, шампанське для
дорослих і книжки для дітей, настільні ігри
й корисні дрібнички, а у якості суперприза
– кавоварка. Її, до речі, виграла Зінаїда
Мадримова, узбечка з Мени, яка приїхала
торгувати на наш ринок.

Не менше сюрпризів чекало і на покупців.
Окрім святкових знижок на честь 10�ти річчя,
перші п’ять покупців отримали по пляшці
шампанського. Чашки з фірмовим логотипом
магазину, а також авторучки супровод�
жували кожну покупку. Охочих пригощали
святковим тортом, а дітям роздавали
повітряні кульки. Окрім клієнтів, у магазин
прийшло немало друзів, щоб просто
привітати завжди усміхнених й оптимістич�
них продавців і співробітників «Континенту».
Особлива тепла атмосфера, щире приязне
ставлення до будь�кого, хто завітав у
магазин, давно стали не тільки візитівкою
«Континенту», а й особливістю, властивою
тільки його колективу.

Певно, ставлення до клієнта – це одна із
запорук успіху будь�якого бізнесу. Вижити
ж, протриматися 10 років і, не здавши своїх

позицій, навіть спромогтися розвиватись і
розширювати справу в умовах нашої не
прогнозованої економіки – справді непрос�
то. Навіть світову фінансову кризу
«Континент» пережив достойно, бо мав
постійну і неспростовну довіру своїх клієнтів.

– Базою для довіри стало багато
чинників. По�перше, це те, що ми не торгує�
мо неперевіреним товаром, а лише тим,
який вже має певний рівень довіри на ринку.
Також помірні ціни, які не перевищують
чернігівського рівня, лишають покупця на
місці, не заставляючи його їхати світ за очі
у пошуках вигідної ціни. Ще нам довіряють,
мабуть, тому, що ми стабільні, у нас швидкий
і ефективний сервіс, взаємини ми будуємо
на партнерській основі та завжди нама�
гаємось іти назустріч людям. Іноді, навіть
беремо на себе турботу про сервіс і ремонт
обладнання, купленого не у нас, – поділився
концепцією роботи магазину власник і
засновник «Континенту» С.М.Лєпкін.

Одним з перших покупців святкового дня
стала сімя Анищенків. Вона приїхала аж із
Саратовської області Росії до брата у
Тупичів, якому і купили сьогодні холодиль�
ник. С.М.Жук – також постійний клієнт і друг
«Континенту», саме тому бажану морозильну
камеру «БЕКО» він купив у ювілейний день,

«КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ»  ЮВІЛЕЙ

тим більше, що знижка суттєва – 10%!
Л.В.Кононенко з гордістю озвучила повний
перелік побутової техніки, яку вона купила у
«Континенті» для себе та своєї родини: 2
холодильники, 2 морозильні камери, 2
мікрохвильові пічки, хлібопічку, 3 телевізори,
3 мобільних телефони і 1 стаціонарний
телефонний апарат. Одним з останніх
придбань був DVD�програвач для онука
Дмитра. До жодного приладу у жінки не
виникло питань чи зауважень. «Купувала й
буду купувати лише у «Континенті»! – заявила
вона.

На фоні подібних відгуків та коментарів

реклама, як то кажуть, зайва. Лишається
тільки зайти всередину й визначитися з
покупкою.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках:  колектив магазину
«КОНТИНЕНТ» – І.ТОРОПИГІН, А.КОЗЛОВ,
О.ТОРОПИГІНА, Е.ЩЕГЛЕВСЬКИЙ,
С.ЛЄПКІН, О.ЧЕРНЕНКО, Н.САМОЙЛЕН;
КО та П.ШУБНІКОВ; Л.КОНОНЕНКО з
онуком Дмитром біля DVD;програвачів;
родина АНИЩЕНКІВ з призами;  К.СЕМЕ;
РІЧ вручає суперприз лотереї кавоварку
З.МАДРИМОВІЙ.

Магазину побутової
техніки «Континент»

– 10 років!
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12�й Міжнародний фестиваль журналістів
регіональних засобів масової інформації зібрав 5
червня журналістів Чернігівщини, Гомельщини та

Брянщини у Ніжині. Колишня Вища школа, ліцей, а
нині університет, зі стін якого вийшло чимало

видатних людей, радо зустрів учасників фестивалю.
Журналісти поклали квіти до пам’ятників графу

О.А.Безбородьку та М.В.Гоголю, відвідали картинну
галерею університету та зустрілись із викладачами
філологічного факультету та ректором О.Д.Бойком.

Серед журналістів області виявилось чимало випускників
Ніжинської вищої школи, тому зустріч з викладачами була
особливо теплою, по суті родинною. Урочистості додавало
ще й те, що зустріч відбулася у актовому залі старого корпусу
університету, приміщенні колишньої церкви ліцею вищих
наук, де свої помисли до вищих сил звертали такі видатні
вихованці, як М.В.Гоголь, Є.П.Гребінка, Л.І.Глібов та багато
інших. О.Д.Бойко розповів гостям про намір університету
створити відділення журналістики, а згодом, можливо, й
факультет. Багато говорили про М.В.Гоголя та дослідження
його творчості й життя.

Змістовні екскурсії історичними місцями Ніжина
провели учасників фестивалю від асірійського до грецького
кварталів, через ліцейський міст поміж старовинних церков
на пішохідну вулицю «Гоголівку». Одну з них вела
Н.П.Онищенко, заступник редактора районної газети
«Ніжинський вісник», яка перетворила екскурсію у справжню
мандрівку старовинним Ніжином. На вулицях міста перед
допитливим слухачем виникали постаті братів Зосимів,
козацької старшини, загадкової общини асірійців,
геніального трубача Тимофія Докшицера…

Усе навряд чи можна перерахувати – так все було живо
та цікаво, однак час спливав з невловимою швидкістю, і
учасники фестивалю були вимушені поспішити у Графський
парк. Там недавно на кошти відомого московського мецената,
почесного громадянина Ніжина Юрія Коптєва встановили
пам’ятник Марку Бернесу. Музично6поетична інсталяція, яка
супроводжувала вшанування пам’яті великого артиста та

У  МІСТІ  ГОГОЛЯ
Й  СОЛОНИХ  ОГІРКІВ

покладання квітів до його пам’ятника, логічно підготувала
журналістів до подальшого театрального дійства.

У театрі імені Коцюбинського на журналістів чекала
виставка досягнень народного господарства Ніжинщини.
Однак вона не прикувала особливої уваги преси, адже
попереду було головне – нагородження переможців
фестивалю «Золотий передзвін Придесення62012».
Переможцями визнано: О.Г.Нестеренка– редактора
Носівської районної газети «Носівські вісті»; О.І.Компанець
– редактора Щорської районної газети «Промінь»;

В.О.Білодід – директора радіоорганізації «Варвинське
районне радіомовлення»; Н.О.Левочко – ведучу програм
відділу інформаційного мовлення Чернігівської ОДТРК;
О.А.Довбенка – провідного оператора Чернігівської ОДТРК;
Г.П.Бойко – ведучу передачі «Музична крамниця» ТОВ ТРК
«Галактика6Плюс», місто Прилуки; В.А.Сак – директора КПТР
«Прилуки»; М.А.Москаленка – заступника редактора
Борзнянської районної газети «Вісті Борзнянщини»;
Р.А.Мусієнка – старшого кореспондента обласної газети
«Деснянська правда»; А. Сіренко – журналіста обласної
газети «Вісник Ч»; С.М.Гайдука – позаштатного
кореспондента газети «Деснянка вільна»; О.В. Назаренка –
редактора Менської районної газети «Наше слово»; редакцію
Чернігівської міської газети «Чернігівські відомості».
Вручали призи і подарунки голова облдержадміністрації
В.М.Хоменко та голова облради А.І.Мельник.

Зворушливе театралізоване шоу «Випускний іспит на
факультеті журналістики» стало логічним і, напрочуд,
колоритним підсумком фестивального дня у Ніжині.
Переповнені враженнями і емоціями колеги6журналісти
вітали одне одного, роз’їжджаючись по домівках, похапцем
пишучи адреси та контактну інформацію для подальшого
спілкування і співробітництва. Щороку фестиваль охоплює
все більше журналістів, об’єднуючи як всередині
Чернігівщини, так і на міжнародному рівні, та стаючи ще
однією логічною ланкою плідного культурного
співробітництва.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час фестивалю.

Бібліотекарі з Городні в кінці травня взяли участь у
ярмарку «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади»,

який проходив у Києві в Українському домі та Національній
парламентській бібліотеці України. Було презентовано
широкій громадськості досвід, зокрема те, як сучасні
бібліотеки розвивають свої громади, надаючи нові послуги
з використанням Інтернету та інформаційних технологій у
співпраці з партнерами – неурядовими організаціями,
ініціативними громадськими групами, місцевою владою,
соціальними службами, закладами освіти, охорони здоров’я
тощо.

Бібліотекарям було представлено ряд проектів бібліотек
та Української бібліотечної асоціації. відбулися майстер6
класи, міні6тренінги, дискусії.

* * *
Городнянська районна бібліотека, яку представляла

заступник директора Л.В.Романчук, взяла участь в круглому
столі на тему «Бібліотека, як центр підтримки читання:
соціальне значення, ефективність, нові підходи», який
відбувся в Гомелі в бібліотеці імені Леніна. Йшлося про
актуальні проблеми, зокрема ті, що пов’язані з осмисленням
значення книги та питання падіння інтересу до читання, про
сучасні форми партнерства бібліотеки, школи, вузу, сім’ї.

Відбувся обмін інноваційним досвідом бібліотек.
У зібранні брали участь бібліотекарі публічних і

вузівських бібліотек Білорусі, України, Росії, письменники,
літературознавці, книголюби, представники засобів масової
інформації. Відбулися екскурсія по музею рідкісної книги,
виставка фотопортретів «Книга – суперниця епох» та
демонстрація історичних костюмів різних епох.

НА ВИПУСКНИЙ
ІЗ ПОДАРУНКАМИ

25 травня 46й клас Тупичівської школи влаштував
випускний ранок для себе, батьків, вчителів та гостей. На
свято діти запросили також співробітників «Платинум6банку»
з Городні, з якими потоваришували ще у квітні на уроці,
присвяченому грошам і банківській справі.

Святковий концерт з піснями, танцями, віршами і
гумором плавно перейшов у цікаву гру – пізнавальну
вікторину, в якій взяли участь практично всі учні. А призами
для них стали подарунки від «Платинум6банку», який
представляли Ю.Гломозда, К.Семеріч та К.Помісячна. Вони
подарували дітям спортивні снаряди – баскетбольний м’яч,
набори для гри у бадмінтон і городки, адже попереду весела
пора канікул.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Досвіду крупинки
золоті

3  червня  у  районний відділ міліції звернувся сторож
Городнянського центру зайнятості:  невідомі особи розбили
скло вхідних дверей. У місті постійно трапляються якісь
пригоди з цього приводу: то огорожі поламають,  горщики з
квітами зі  стовпів вкрадуть або ще щось розтрощать. Але

цього разу зловмисники не залишилися не покараними
завдяки камерам спостереження, які зафіксували їх вчинок.
До речі, в подальшому, якщо хтось і збереться розважитися
подібним чином, то хай пам“ятає: його теж можуть
зафіксувати камери спостереження. Вони вже встановлені
у багатьох місцях центру міста.

Камера спостереження зафіксувала  зловмисників
А 3 червня свою силу на дверях центру зайнятості

«продемонстрував» П.А. Даниленко. Його товариш О.О. Сулік
стояв на сторожі. Обидва хлопці 1998 року народження.
Перший зареєстрований у Чернігові (у Городні в нього
проживають батьки),  другий – мешканець Городні.

СЛУЖБА 102



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Самый маленький
гном», «Приключения Точки и
Запятой».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда « (Украина).
16.20  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты:4»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Обмани меня:2»
00.00 День спорта.
00.15  драма «Агора»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10  фильм «Верные
друзья».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 Комедия «Дублер».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Стахановцы. До и после
рекорда».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Фильм «Статский
советник».

НТВ

06.30  «Анастасия».
07.05 «Тайный шоу:бизнес».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.30 Едим дома.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.20 «Развод по:русски».
14.10  сериал «Супруги».
15.50 «Дело вкуса».
16.15 И снова здравствуйте!
17.10 «Прокурорская про:
верка».
18.15 «Говорим и показы:
ваем».
19.00 Сегодня.
19.30  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
23.00  «Красивая моя». Кон:
церт Александра Новикова.
00.35 Сериал «Час Волкова».
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«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  сериал «Робинзон»
10.05 Арена.
10.30 Культурные люди.
10.55  сериал «Сваты:4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня:2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здоровье.
16.15 Мелодраматический
сериал «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты:4»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Робинзон»
23.05  «Обмани меня:2»
00.20 День спорта.
00.35 Драма «Интердевочка»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.00 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  фильм «Счастливая,
Женька!».
13.00 Наши новости.
13.10  фильм «Барышня:
крестьянка».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Дуэнья».
18.00 Наши новости.
18.20  фильм «Дом на краю».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Фильм «Турецкий
гамбит».

НТВ

06.25  «Анастасия».
07.05 «Тайный шоу:бизнес».
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Литейный».
09.20 «Внимание, розыск!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 «Развод по:русски».
14.00  «Ошибка следствия».
15.40  фильм «Бомжиха».
17.20 Фильм «Бомжиха:2».
19.00 Сегодня.
19.30  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
22.55 фильм «Страшные
лейтенанты».
00.30 Сериал «Час Волкова».

«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  сериал «Робинзон»
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  сериал «Сваты:4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня:2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Зона комфорта.
16.00  «Зямля беларуская».
16.10  сериал «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты:4»
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж
21.55  сериал «Робинзон»
23.05  «Обмани меня:2»
00.35 Боевик «...По прозвищу
«Зверь» (СССР).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.10  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.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Среда обитания. «Кому
достанется на орехи».

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».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про:
верка».
17.25 «Говорим и пока:
зываем». Ток:шоу
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«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, 21.55  сериал «За все
тебя благодарю»
10.05 Земельный вопрос.
10.30 К тёще на блины.
11.00  сериал «Сваты:4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня:2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 Врачебные тайны.
16.00   «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 сериал «Сваты:4»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
23.05  «Обмани меня:2»
00.35 Драма «Жизнь этого
парня» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.10  фильм «Женский
доктор».
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.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15«Александр Пороховщи:
ков. Нам не жить друг без
друга».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.40 Обзор.
Чрезвычайное проис:
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про:
верка».
17.25 «Говорим и показы:
ваем». Ток:шоу
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.10 Сфера интересов.
10.35 Журналистское
расследование.
11.05  сериал «Сваты:4»
12.10 «Молодечно: 2012».
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Зона комфорта.
18.45, 00.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь».
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  «Молодечно: 2012».
Рок:опера «Курган».
01.20  драма «Искупление»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10  Фабрика звезд.
23.45  Фильм «Переселенец».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.40, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис:
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.».
14.30 «Женский взгляд»
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про:
верка».
17.25 «Говорим и пока:
зываем». Ток:шоу
18.10 Профессия:репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
23.00 сериал «Глухарь».
00.45  триллер «Убийство в
чужом городе».

«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  сериал «Мастер
путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.10  Комедия «Ирония
судьбы, или С легким паром!»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  Комедия «Ирония
судьбы, или С легким паром!»
17.15  «Зямля беларуская».
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10  мелодрама «Главная
улика» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Триллер «Час расплаты»
23.45 День спорта.
23.55 «Молодечно: 2012».

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 Среда обитания.
12.10 «Умницы и умники».
12.55 «Смешарики. ПИН:код».
13.20 Х/ф«Баллада о доб:
лестном рыцаре Айвенго».
15.00 Премьера. «Александра
Захарова. Непокорная дочь».
16.00 Наши новости
16.20 «Как стать здоровым и
богатым».
17.20  фильм «Китайская
бабушка».
19.00 «Две звезды». Лучшее.
21.05 «Большая разница».
22.10 Фильм «Предчувствие».
23.50:02.00 Фильм
«Крысиные бега».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты
08.50 Их нравы.
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 «Живые легенды».
14.10 «Военно:полевая
афера»
15.10 Таинственная Россия
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.
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55  фильм «Аферистка».
00.35 Сериал «Час Волкова».

«Беларусь 1»

06.25 Існасць.
06.50  мелодрама «Родня»
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.
12.10 Врачебные тайны
12.40 Культурные люди.
13.05  «Моя правда» (Украина).
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30  «Ну, погоди!».
15.40   мелодрама «Родня»
17.35 Коробка передач.
18.15 Суперлото.
19.00 Мелодрама « Третий
лишний» (Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55  «Между небом и
землёй».
22.20 Боевик «Крепкий
орешек: 3: Возмездие»

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  фильм «Неоконченная
повесть».
13.40 Фильм «Станционный
смотритель».
15.00 Людмила Зыкина.
16.20 фильм «Предлагаемые
обстоятельства».
20.00 Контуры.
21.05 Фильм «Любовь:
Морковь 2».
22.55:01.30   фильм
«Багровый цвет снегопада».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод по:русски».
13.20 «Кремлевские
похороны».
14.10 «КГБ против МВД»
15.05 Таинственная Россия:
16.20 Следствие вели...
17.10 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 «Центральное телеви:
дение».
21.55 «Тайный шоу:бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00  детектив «За пределами
закона».

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Агроньюз
9.40 Олiмпiйським курсом
9.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
11.20 Точка зору
12.00 Вiкно в Америку
12.20 Темний силует
12.45 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Iрландiя :
Хорватiя
14.45 Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.15 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Iспанiя : Iталiя
17.05 Зiрки гумору
18.10,21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Францiя :
Англiя
22.00 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.10,11.10 «Знiмiть це
негайно»
12.10 «Цiлковите
перевтiлення»
13.05,0.55 Х/ф «Фатальна
схожiсть»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.40 ТСН
20.15 «Територiя обману»
21.20 Х/ф «Ред»(2)
23.55 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Сурогатна мати»
12.15 Х/ф «Сурогатна мати:2»
14.55 Д/ф «Детективи»
15.20 «Судовi справи»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 « Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 Хай щастить
10.20 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
11.55 Шеф:кухар країни
12.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Україна :
Швецiя
14.45 Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.15 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Францiя :
Англiя
17.05 Зiрки гумору
18.10,21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Грецiя : Чехiя
22.00 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 «Шiсть кадрiв»
10.25,11.25 «Знiмiть це
негайно»
12.25 «Цiлковите
перевтiлення»
13.20 Х/ф «Квiти вiд Лiзи»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.35 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.35 «Моя сповiдь»
22.35 «I прийде кохання»
0.00 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Боєць»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 « Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Про головне
10.35 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
12.00 Євробачення
12.50 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Польща : Росiя
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.15 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Грецiя : Чехiя
17.05 Зiрки гумору
18.10,21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Данiя :
Португалiя
22.00 Жарт
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.30,11.30 «Знiмiть це
негайно»
12.30 «Цiлковите
перевтiлення»
13.25,0.30 Х/ф «Три
напiвграцiї»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.15 ТСН
20.15 Х/ф «Люди Iкс»(2)
22.15 «Грошi»
23.30 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Боєць»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 « Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
12.20,21.50 Дiловий свiт
12.45 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Нiдерланди :
Нiмеччина
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.15 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Данiя :
Португалiя
17.05 Зiрки гумору
18.10,21.25 Наше Євро
18.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Iталiя : Хорватiя
22.00 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.30,11.30 «Знiмiть це
негайно»
12.30 «Цiлковите
перевтiлення»
13.25 Х/ф «Школа
проживання»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «Десять крокiв до
кохання»
22.35 «Чотири весiлля»
0.00 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Боєць»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 « Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Свята Софiя»
9.55 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
11.05 Спорт без кордонiв
11.35 Околиця
12.00 Дiловий свiт
12.05 «Надвечiр’я»
12.45 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Iспанiя :
Iрландiя
14.50 Euronews
15.00 Новини
15.20 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Iталiя : Хорватiя
17.25 Шляхами України
17.55 After Live
18.20 Шустер:Live
21.15,23.45 Наше Євро
21.40 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Швецiя : Англiя

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.30 «Знiмiть це негайно»
12.30 «Цiлковите
перевтiлення»
13.25 Х/ф «Коли розквiтне
багульник»
17.00,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Анаконда»(2)
22.05 Х/ф «Анаконда»(2)
0.05 Х/ф «Вуличний боєць»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Запропонованi
обставини»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Боєць»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00,9.25 Шустер:Live
9.10 Школа юного
суперагента
11.10 After Live
11.30 «Секрети успiху»
12.00 Т/с «Тiнi зникають
опiвднi»
13.25 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Швецiя : Англiя
15.25 Зелений коридор
15.30 Золотий гусак
16.05 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Україна :
Францiя
18.00 В гостях у Гордона
18.55 Мiсце зустрiчi
20.25 Смiшний та ще
смiшнiший
20.45 Мегалот
20.50 Кабмiн: подiя тижня
21.00 Пiдсумки дня
21.15,23.45 Наше Євро
21.40 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Чехiя : Польща

1+1

7.45 «Кулiнарнi курси»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.10 Х/ф «Вiдьми країни Оз»
15.20 Х/ф «У пошуках пригод»
17.15 Х/ф «Вовкодав»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя «Краса»
21.30 Х/ф «Поцiлунок долi»
1.05 Х/ф «Анаконда»(2)

ІНТЕР

8.20 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.15 Х/ф «Дорога моя
донечка»
15.30 «Велика Рiзниця»
17.15 «Юрмала:2010»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «День народження
Iнтера»
23.15 Х/ф «Тяжко бути мачо»

УТ�1

9.00 Смiшний та ще
смiшнiший
9.25 Хто в домi хазяїн?
9.45 Крок до зiрок
10.30 Конкурс молодих
виконавцiв
11.30 Золотий гусак
11.55 Караоке для дорослих
12.55 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Чехiя : Польща
14.50 Ближче до народу
15.25 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Грецiя : Росiя
17.15 Шеф:кухар
18.10 Дiловий свiт
18.55 Концерт
20.35 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки дня
21.15,23.45 Наше Євро
21.40 Футбол. Чемпiонат
Європи:2012. Португалiя :
Нiдерланди

1+1

7.10 Х/ф «Карнавальна нiч»
8.35 Мультфiльм
9.05 «Лото:забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
13.10 «Я люблю Україну»
14.30 «Мiняю жiнку»
15.50 «Операцiя «Краса»
17.30 Х/ф «Прощання
слов’янки»
19.30,23.30 «ТСН:тиждень»
20.15 «Побий ведучого»
22.30 «Свiтське життя»
0.25 Х/ф «Дикуни»(2)

ІНТЕР

8.30 Мультфільми
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Зойчине кохання»
13.35 Х/ф «Злочинна
пристрасть»
15.35 «День народження
Iнтера»
18.00,21.00 Х/ф «Любов зi
зброєю»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф «Вовкодав»(2)
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ПРОДАЄТЬСЯ:

— 3�кімнатна квартира. Тел. 096�7362652.
– 2�кімнатна квартира. Терміново. Тел. 093�7359549.
– будинок із госпбудівлями (газ) по вул. Калініна, 48 у

Городні. Тел. 2�48�87.
– будинок зі зручностями у центрі міста, 0,10  га землі.

Тел.: 099�7479724, 050�4466505.
– будинок по вул. Петровського, 28. Тел. 096�6847849.
– будинок (газ, вода) по вул. Шевченка (в центрі). Тел.:

2�59�41, 2�56�14, 098�8693485, 097�0233310.
– будинок (80 кв.м) із госпбудівлями. Є газ, вода. Тел.

2�18�17.
— двоповерховий будинок по вул. Радянській, 115,

земельна ділянка по вул. Молодіжній, 37. Тел. 095�9069126,
067�5384317, 050�4432095.

— півбудинку в центрі. Тел. 096�7333953.
— будинок, 48 м. кв., 14 соток, вода, газ, госпбудівлі.

Тел. 093�5171109, 063�0266206.
– будинок (100 кв.м) у центрі міста, (газ, вода, літня

кухня, гараж), 19 соток землі. Тел. 066�2565429.
— півбудинку по вул. 50 років Перемоги. Тел. 098�

8074957.
– півбудинку – 100 м2. Всі комунальні зручності. Тел.

096�3910594.
– земельна ділянка по 2�му провулку Радянському, 3.

Тел.: 050�9439004, 097�3212934.
– склад (369 кв.м), навіс (190кв.м) в м. Городні. Тел. 096�

5944177.
– трактор «Синтай 220», 2011 р.в., в гарному стані.

Тел.: 2�13�39, 093�6246184.
– трактор ЮМЗ�6, гноєрозкидач. Тел. 097�1490622.
– автомобіль ВАЗ�21093. Тел. 063�2586833.

5 травня – рік світлої пам’яті
ДАНИЛЬЧЕНКА

Руслана Володимировича
11.04.1988 р. – 5.06.2011 р.
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.
Ми всі тебе  любимо, пам’ятаємо і сумуємо.
Вічна пам’ять!

Рідні.

Торгував незаконно
спецзасобами

Набув чинності вирок Деснянського районного суду
м.Чернігова за кримінальною справою, порушеною
Управлінням СБ України в Чернігівській області, стосовно
особи, яка організувала незаконне постачання та
розповсюдження в Україні спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації (прослуховуючих
пристроїв, засобів відеоконтролю), заборонених до продажу
та використання.

39�річний мешканець Чернігова, колишній співробітник
одного з комерційних банків, замовляв поштою з�за кордону
спецзасоби, закамуфльовані під побутові предмети
(годинники, брелки, запальнички, кулькові ручки тощо) і
збував їх через розгалужену мережу посередників та
Інтернет�аукціон.

Співробітники СБУ затримали зловмисника і вилучили
понад 100 спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації, торгівля якими підлягає
обов’язковому ліцензуванню.

Суд визнав торгівця винним і призначив покарання у
вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з встановленням
іспитового строку 3 роки. Із засудженого на користь держави
буде стягнуто понад 35 тисяч гривень судових витрат.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив вирок
без змін.

Хабарників покарано
Набув сили вирок Конотопського міськрайонного суду

Сумської області за кримінальною справою, порушеною
Генеральною прокуратурою України за матеріали Управління
СБ України в Чернігівській області, стосовно судді
Бахмацького районного суду та приватного адвоката, які
вимагали та отримали хабара.

Служителі Феміди вимагали у підсудного мешканця
м.Бахмача 3500 гривень за винесення вироку у кримінальній
справі, не пов’язаного з позбавлення волі. Одразу після
одержання обумовленої суми хабарників затримали
співробітники спецслужби. Стосовно зловмисників було
порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання
хабара службовою особою, яка займає відповідальне
становище) Кримінального кодексу України.

Суд визнав підсудних винними та призначив покарання
у вигляді 5 років позбавлення волі з встановленням
іспитового строку 2 року кожному. Згідно з вироком суддю
було позбавлено третього кваліфікаційного класу, а адвоката
– права займатися професійною діяльністю протягом двох
років.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні
СБУ діє «телефон довіри» – 676�208, за яким жителі
області мають можливість повідомити про факти
вимагання коштів та інші корупційні діяння.

Прес�група Управління СБ України в Чернігівській
області.

За ініціативою трьох міжнародних організацій – ВОЗ,
Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця, Міжнародної організації донорів крові вже кілька
років 14 червня в усьому світі святкується День донора.

Статистика засвідчує: кожна третя людина хоч раз за
життя потребує донорської крові. Ось чому завжди і скрізь
донори мають пошану і повагу у суспільстві. Адже, здаючи
свою кров, вони рятують чиєсь життя, допомагають одужати
тяжкохворим. І все це, вважайте, безкоштовно. Бо плата за
здачу крові чисто символічна: оплачувані у середньому
розмірі заробітку два дні  відгулів (у день здачі крові й
після) та 13 гривень на харчування. А донорські пільги
здебільшого теоретичні, ніж практичні.

Про донорство більшість міркує так: «Від лиха, на жаль,
ніхто з нас не застрахований». І  тішимо себе тим, що
найбільша цінність на землі – дане Богом людині життя –
завдяки моїй крові буде врятовано.

Потреба в донорській крові величезна. Тільки для
забезпечення нашого району кров’ю необхідно 730 донорів,

230 літрів крові. У районі нараховується 40 почесних донорів
України. Вони вже здали по 16 літрів крові (40 і більше
крововіддач), але залишаються донорами і зараз. Це
П.М.Кунаєв, С.М.Богма, Ю.Л.Кордик, О.В. Дегтяр, В.І.
Тенітенко, В.О. Литвин, Г.Г. Плашков, В.М.Євминенко та інші.
Близькі  до звання Почесного донора України В.І.Бояринов,
Л.О.Висоцький, М.П.Лепень, О.В.Антоненко, О.А.Криволап,
Л.М.Бобко та інші.

Усі вони за покликом серця здають кров для порятунку
інших. А це свята, гуманна, великодушна і доброчинна
справа.

Можливо, ваша кров вже в цю хвилину рятує когось від
смерті. Тож не забувайте про відділення переливання крові
не лише у день акції, а і у будь�який інший час. Ми чекаємо
вас у відділення переливання крові: поліклініка, ІІІ поверх,
тел.. 2�18�49. Пам’ятайте: добро повертається сторицею.

В.ПОЛТАВСЬКА.
Лікар відділення переливання крові.
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У нашому районі – 40 Почесних донорів

– автомобіль ВАЗ�21113, 2003 р.в.. Тел.: 2�16�21, 097�
5363831.

— автомобіль ВАЗ�21053 у відмінному стані, 1994 р.в.
Ціна договірна. Тел. 096�2237611.

— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,
обприскувачі та ін. с/техніка. Тел.: 066�7406744, 063�
3346811.

— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,
граблі. Виготовлення Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
098�4164177.

— японські скутери колишнього вжитку та нові мопеди
„Альфа”, „Дельта”. Тел. 067�3787277.

 — молода корова. Тел. 2�12�88, 098�8936103.
— телиця 5 місяців. Тел.: 2�22�06, 097�6706205.
— 2�х місячні кізки. Тел. 3�51�44, 098�8195525.
– кінь (вік –13 років), віз. Тел.: 3�67�11, 099�7402410.
– дійна коза, сіно. Тел. 096�8785591.
– дитяча коляска «Джампер икс тако» Польща (зима�

літо), колеса надувні, в гарному стані. Тел. 063�6676704.
–котел КСТ�10 з автоматикою, літня дитяча коляска.

Тел. 098�6069232.
– шифер, газова плита, трильяж. Тел. 2�53�23.
– фундаментні блоки і перемички колишнього вжитку.

Тел. 096�8599355.
— червона цегла, вогнетривка, бій цегли,

перемички, блоки фундаментні, стінові, труби
металеві. Тел. 093�6742796.

– лист алюмінієвий, вал на деревообробний
верстат, брезент, бензопила «Урал». Тел. 063�0268581.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— будинки та інші будівлі під розбір з цегли,

шлакоблоку, ракушняка, піноблоку. Тел. 067�2345270.

ЗНІМУ:
– кімнату у квартирі або в будинку з господарем (можна

1�кімнатну квартиру). Тел. 093�3534043. Сергій.

На свято Трійці гостинна щорська земля приймала
прихильників української народної творчості з усієї області.
Тут вчетверте проходив фольклорний фестиваль�конкурс
імені Василя Полевика. Все життя він присвятив музиці,
виховав не одне покоління музикантів, долучив їх до народної
творчості. Віддати шану цій великій людині зібралися
керівники Щорського та інших районів, обласної державної
адміністрації, мешканці  району. У святі взяли участь і
представники народного депутата України, лідера фракції
«Реформи заради майбутнього» ІГОРЯ РИБАКОВА. Саме за
його підтримки і проходив фестиваль. Біля міського будинку
культури гості та учасники свята пригадали творчий шлях
Василя Полевика, поклали квіти до меморіальної дошки.

Потім вся святкова процесія вирушила на батьківщину
відомого фольклориста до села Займище. Після покладання
квітів на могилу Василя Полевика урочисте дійство
продовжилося на співочому полі.

Голова Щорської адміністрації Олександр Грабовський
задоволений тим, що у фестивалі, який вже набув статус
традиційного, з кожним роком бере участь все більше
молоді. Це допомагає їм долучатися до української культурної
спадщини та національних традицій.  Настрій у всіх учасників
фестивалю був піднесений, а емоції переповнювали душу і
серце. Всі відзначили високий рівень підготовки та
проведення. Ніжинський колектив «Червона калина» об’їздив
чимало фестивалів народної пісні не тільки в Україні. Побував
він у Польщі та Білорусі. Але, за словами керівника колективу
Раїси Пузирьової, Щорське свято – найкраще і організоване
на дуже високому рівні.

У святі взяв участь і фольклорний ансамбль (керівник
Олена Мельник) Дроздовицького будинку культури

Городнянського району, який теж удостоєний диплому та
цінного подарунка.

Було сказано чимало добрих слів і побажань від
організаторів фестивалю, керівників району та області. Свої
вітання учасникам і гостям зі святом Трійці та народної
творчості надіслав і народний депутат України ІГОР
РИБАКОВ.

«Не випадково наш конкурс співпадає зі святом Великої
Трійці, – сказано у привітанні. – Без віри і духовності не
може існувати український народ. Музична спадщина – це
коріння дерева життя. Чернігівська земля славиться своїми
талантами, і ми в черговий раз змогли в цьому переконатися,
слухаючи виступи народних творчих колективів. Сила
мистецтва дуже потужна. У своїх піснях ви гармонійно
поєднуєте минуле з сучасністю і майбутнім, впливаєте на
патріотичне виховання молоді».

ІГОР РИБАКОВ подякував всім організаторам фестивалю:
керівникам району, області, членам журі, творчим колек�
тивам, побажав успіху і зустрічі на наступному ювілейному
конкурсі.

Допомогу лідера фракції «Реформи заради майбут�
нього» організатори фестивалю назвали неоціненою,
оскільки власними силами влаштувати таке грандіозне
дійство, яке б запам’яталося надовго, дуже важко.

– Я сподіваюсь, що це стане доброю традицією, і надалі
ми будемо підтримувати тісні відносини з ІГОРЕМ
РИБАКОВИМ не тільки в реалізації економічних і соціальних
проектів, а і в таких художніх творчих заходах, – так висловив
свої враження голова Щорської райдержадміністрації
Олександр Грабовський.

Валентина МИХАЙЛОВА.

ЖАХ!

На другий день Трійці
сталася трагедія

4 червня цього року о пів на шосту вечора в районний
відділ міліції надійшло повідомлення про те, що  на вулиці
Леніна  у Городні трапилася трагедія: у дворі власного
будинку покінчив життя самогубством  підліток. У будинку
він проживав разом із матір“ю,  яка цього ж  дня виїхала на
роботу в Київ. Жінка працювала вахтовим методом.

Одразу після повідомлення виїхала слідчо�оперативна
група, було проведено огляд місця події. Ніяких тілесних
ушкоджень, що свідчили б про насильницьку смерть, на тілі
померлого хлопчика виявлено не було. Обставини справи
з“ясовуються.

Прокуратура району одразу взяла справу під свій
контроль. Районний прокурор С.О.Розинка так
прокоментував ситуацію, що склалася:

— Якщо говорити коротко і по суті, то слід зазначити
наступне. Відповідно  Кримінально�процесуального  кодексу
Городнянським районним відділом проводиться перевірка.
Вже зроблено розтин трупу, зібрані матеріали, опитані
сусіди,друзі, знайомі, вчителі, батьки. Надалі перевірки
тривають. За їх результатом буде порушено справу або ні.

Свято фольклорної творчості
імені Василя Полевика пройшло
за підтримки ІГОРЯ РИБАКОВА
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 09889719442,  09786121023.

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 09688510921, 06881012868.

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

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

–Монтаж и подключение
станций.
Тел. 09889865135.

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

 Тел. 09886153583, 09589314543.

Продажа – аренда  действующей СТО,
 производственные помещения, магазин запчастей –
г.Городня, ул. Льнозаводская,1. Заасфальтированная

площадка. Рабочее оборудование. Участок 0,1 га.
Цена договорная. Тел. 09582624212.

Захист в кримінальних справах
м. Чернігів,
тел.08228974943,
09786198650,
09986511774.

* безкоштовні консультації;
* складання заяв, скарг до суду;
* представництво в судах.

Постійно купуємо корів, телят,
коней, свиней, бичків.

Ціни високі.
Тел.: 06684014326, 09389178698.

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

Тел.:  09889842336, 06788452878.
КУПЛЮ:

КУПЛЮ: КОРІВ, КОНЕЙ.
Тел.: 06883883670, 09687327290.

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

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 06784455696,
09384194282.

Сільськогосподарському підприємству
потрібен головний бухгалтер, головний агроном,

головний механік,трактористи.
Вимоги до головного бухгалтера: досвід роботи в

сільськогосподарських підприємствах не менше 5 років.(бажано); знання
ПК та бухгалтерських програм. Звертатись за телефоном (254) 4843832.

Выезд по району, доставка, монтаж – бесплатно!
Самые низкие цены.
Тел.: 09387879291, 06789448017, (22) 937310.

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

Найкращу, наріднішу, дорогу Тетяну Миколаївну ЗІНЧЕНКО
з Пекурівки вітаємо!

Знову літо!
Дзвенять рясні гаї,
Червень закликається піснями,
Ювілейне літо солов’ї
Наспівали нашій любій мамі.
Ой немало! Серце умліва,
Коли б змога, коли б мали сили,
Коли б знали чарівні слова,
Ми б літа для рідненької зупинили.
Скільки в світі добрих є людей,
Від нашої матусі, бабусі, донечки,

кращої ні – нема.
Хочемо бачити Вас щасливою,

здоровою, нехай завжди яскраво цвітуть біля Вашого красивого
будинку квіти, які Ви дуже любите. Щоб Ваші ніженьки не боліли,
а ще довго по землі ходили.

Дай, Боже, цій жінці здоров’я міцного,
І років багато відміряй ти їй!
Життям своїм схожа Вона на святого,
Ти, Господи, з нами про неї радій!
З любов’ю: дочка, зять, син, невістка, внучатка: Сашенька,
Катруся, Наталочка, Юлечка, мама, сестра з сім’єю, тьотя,

свати.

Колектив працівників та учні Городнянської
загальноосвітньої  школи8інтернату висловлюють глибоке
співчуття директору школи А.С.Остроносу, сину та невістці з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті дружини та матері

ОСТРОНОС Надії Сергіївни.

Колектив управління Пенсійного фонду в Городнянському
районі глибоко сумує з приводу смерті колишньої співробітниці

ОСТРОНОС Надії Сергіївни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Друзі  та сім’ї  Пінчука В.І., Шестоперова Г.М., Шарудила
М.О. та Якубенка Л.М. висловлюють глибокі співчуття
Остроносу А.С. та його родині з приводу непоправного горя –
смерті дружини Надії Сергіївни. Мужньо перенесіть його,
Анатоліє Степановичу!

Друзі та сусіди висловлюють щире співчуття лісничому
Невклянського лісництва Лошику А.В. та його родині з приводу
тяжкої втрати – смерті батька

ЛОШИКА Василя Петровича.

Класний керівник, батьки та учні 88В класу Городнянської
районної гімназії глибоко сумують з приводу трагічної загибелі
однокласника

ЯРИША Дениса
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив магазину «Квіти» висловлює співчуття сім’ї
Мацапур та Федоренків з приводу передчасної смерті батька
та тестя

ШУЛЯКА Івана Миколайовича.

Однокласники Володимирівської середньої школи 1961
року випуску висловлюють глибоке співчуття однокласнику
Г.Г.Маляренку  з приводу смерті його сина

МАЛЯРЕНКА Володимира Григоровича.

Продажа или аренда помещений: под магазин в
центре 60 м.кв., выход на улицу. 320 м.кв. – 1 этаж,

280 м.кв. – 2 этаж. Тел. 09785965050.

Продається приміщення колишнього тиру
в парку. Тел. 09786293305.

Сьогодні святкує свій ювілейний день народження
завідуюча магазином Тупичівського  споживчого товариства
Валентина Миколаївна ОЛІЙНИК.

Вітаємо Вас з ювілеєм та від усієї
душі бажаємо міцного здоров’я, щастя,
родинного тепла, злагоди і достатку.

Хай Вам завжди усміхається доля
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра від людей
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

З повагою колектив Тупичівського сільського споживчого
товариства.

Сьогодні святкує свій ювілей наша люба донечка, сестричка,
тьотя Оксана Сергіївна ГАВРИЛЕНКО з
Ільмівки.

Все счастье, которое есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть лучший цветок для тебя расцветет,
Успех пусть сопутствует в жизни, в труде,
Огромного счастья желаем тебе.

З любов’ю: батько, мама, сестра,
брат з сім’єю, племінники.

Виготовлення та
установка огорож,
воріт, хвірток із
профнастилу. Тел.: 098@
8310676, 063@1806572.

широчайший ассортимент
бытовой химии

знижки:
– 10% – на першу покупку!
– 20% – на другу покупку!!
– 30% – на третю покупку!!!

Ищете новенькое?
Магазин «Люкс» рекомендует!

TM Sano
(Израиль)

– разнообразнейшие средства для стирки,
– эфективные пятновыводители,
– чистящие и вспомагательные средства,
– средства по уходу за текстилем и коврами.

Каждому
покупателю –

подарок!
(количество
ограничено)

Дитячий магазин
«Танєчка і Ванєчка»

оголошує

АКЦІЮ
Акція розповсюджується на:
– дитячий одяг,
– взуття,

Магазин
«Люкс».

 Отдел бытовой химии и косметики.

–капелюшки,
– іграшки,

–товари для новонароджених.

Городнянська районна державна
адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади державного службовця – начальника відділу
фінансово@господарського забезпечення, голов@
ного бухгалтера апарату райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища,
за фахом бухгалтерський облік, стаж роботи за фахом
на державній службі не менше 3 років або на керівних
посадах в інших сферах не менше 5 років, вільне
володіння українською мовою, вміння працювати на
комп’ютері.

Подаються документи: заява, особова картка П2*
ДС, копія документів про освіту, копія паспорту,
декларація про доходи за 2011 рік, довідка про стан
здоров’я.

Додаткова інформація щодо основних
функціональних обов“язків, розміру та умов оплати праці
надається кадровою службою.

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

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна,
10, 3 поверх, тел. 2816862.

19 июня с 14.00 в районном Доме культуры
Всеукраинский лечебно8диагностический

медицинский центр «Савитар»  предлагает:
Комплексную диагностику всего организма, позволяющую:

выявить заболевания на ранних стадиях развития; определить причину
заболевания,  склонность к хроническим, наследственным и
онкологическим заболеваниям.

Комплексную диагностику организма, что включает в себя
осмотр: сердечно*сосудистой системы, сосудов головного мозга;
нервной системы; верхних дыхательных путей: бронхов, легких, и ЛОР*
органов; желудка и двенадцатиперстной кишки; толстого и тонкого
кишечника; печени и желчного пузыря; почек и мочевого пузыря;
гинекологические заболевания, молочные железы, репродуктивные
мужские органы; урологические, венерические заболевания; эндокринных
желез: щитовидной, поджелудочной, надпочечников, гипофиза; кожных,
потовых, сальных желез; крови, лимфы, тест организма на предмет
аллергии.

Тестирование: на наличие новообразований (фибромы, кисты,
полипы, аденомы и т.д.); на наличие бактериальной и вирусной инфекции
(стафилококк, стрептококк, хламидии,  глисты, лямблии и др.) результат
выдается сразу.

По окончании обследования выдается выписка с
диагнозом по каждому органу. Назначается курс
лечения препаратами, которые можно  приобрести
сразу в Медцентре.

Обследование организма125 грн. Повторное
обследование 45 грн.

Запись на обследование по телефону: 0668761892899 .

Державна податкова інспекція
у Городнянському районі Чернігівської
області Державної податкової служби
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади:
старшого державного податкового

інспектора сектору інформатизації та обліку
платників податків.

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України,
які мають повну вищу освіту відповідального
професійного спрямування (фінансово*економічна або
технічна освіта – за спеціальністю з комп’ютерних
технологій), за освітньо*кваліфікаційним рівнем магістра
або спеціаліста, які вільно володіють державною мовою,
чинним законодавством, нормативними актами, що
регулюють діяльність органів Державної податкової
служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П*2ДС), дві фотокартки (4х4), 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 фукціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
працівником, відповідальним за кадрову роботу.

За довідками звертатися: 15100, м.Городня, вул.
Леніна, 4, каб. №2, тел. 2811856.

Требуется инженер
по расчетам

конструкций,менеджер
по продажам.

Тел. 09785965050.


