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22 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ СКОРБОТИ І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
Запрошуємо керівників підприємств, установ, організацій, представників політичних партій та громадських

організацій взяти участь в урочистому покладанні квітів до Меморіалу “Скорботна мати” з нагоди Дня скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні, яке відбудеться 22 червня 2012 року о 10.00 год.

Збір о 9.50 біля Меморіалу “Скорботна мати”.
Оргкомітет.

Ми вже повідомляли у газеті, що 20 квітня у Ваганичах
на базі лікарської амбулаторії відкрився пункт швидкої
допомоги. Очолює його фельдшер Ольга Романівна
Пархацька – цьогорічна випускниця Чернігівського
медичного коледжу.

— Ми обслуговуємо не тільки Ваганичі, а й Андріївку,
Ільмівку, Хоробичі, Деревини, Перепис, Володимирівку,
Карпівку, Кусії та прилеглі до них хутори. Для своїх виїздів
користуємось амбулаторною машиною. І це створює певні
незручності – все ж значно краще було б, якби швидка
допомога мала власний автомобіль. Я думаю, з часом це
питання вирішиться. Адже за час роботи наша служба
показала, що вона необхідна людям: виклики до хворих у
інші села трапляються через день. А якщо викликають з
Ваганич, я добираюсь велосипедом. Люди потроху
звикають, що за невідкладною допомогою можна звертатись
до нас. Буває, дзвонять за звичкою у Городню, але звідти
виклик переадресовують нам. А коли у нас вихідні – тоді
хворих обслуговують медпрацівники місцевої амбулаторії
або ж приїздить «швидка» з Городні.

Ще тільки місяць минув від відкриття сільського пункту
швидкої допомоги, а його працівникам вже довелось
виїжджати на термінові пологи, випадок гострого
апендициту, не кажучи вже про гіпертонічні кризи та, чого
гріха таїти, на так звані «білочки» до любителів оковитої. У
більш простих випадках фельдшер «швидкої» надає негайну
допомогу на дому, а коли необхідна допомога кваліфікованого
лікаря, доставляє пацієнта у Городню. На запитання, чи не
страшно їй у такому молодому віці нести відповідальність
за життя людей, фельдшер Ольга Пархацька відповідає так:

— Страшно запізнитися, не встигнути вчасно з
допомогою. А якщо є шанс допомогти людині – то на те ми й
«швидка». До того ж я не сама – працюємо з молодшою
медичною сестрою Вірою Віталіївною Міхно та водієм
Миколою Федоровичем Вороною. А ще завжди поруч
досвідчений колектив Ваганицької амбулаторії. До будь@
кого з її працівників у будь@який час можна звернутися за
допомогою і порадою. І це дуже важливо, що на сторожі
здоров’я людей стоять такі небайдужі люди. Я вдячна їм за
підтримку і допомогу.

Ваганицький пункт швидкої допомоги працює у середу,
четвер та п’ятницю з 16@ої години, у суботу та неділю – з 9@
ої до 18@ої години. До речі, викликати фельдшера можна і
по мобільному телефону – 067@4618492. Чергують тут медичні
працівники і у свята. У понеділок і вівторок, коли у них вихідні,

Шановні медичні працівники!
Від щирого серця вітаю Вас з

професійним святом!
Ви обрали для себе найгуманнішу та

найвідповідальнішу професію. На рахунку
кожного з Вас сотні врятованих життів і
нескінченна людська вдячність.

Медичні працівники Городнянського
району завжди славилися високим
професіоналізмом, самовіддачею, добротою
та милосердям. Ніякий сучасний прилад не
може замінити уважного та чуйного ставлення

до хворого. Люди довіряють Вам найдорожче, що у них є – здоров’я та
життя своє і своїх близьких.

Дякую Вам за Вашу щоденну нелегку працю. Ми пишаємося Вами і
довіряємо Вам.

Бажаю Вам успіхів у роботі, благополуччя у житті, невичерпної енергії
та впевненості і майбутньому! Нехай нагородою для Вас будуть щасливі
обличчя Ваших пацієнтів!

З повагою,
Ігор РИБАКОВ.

Народний депутат України, голова фракції «Реформи заради
майбутнього» у Верховній раді.

Про призначення Ю.Висоцького
головою Городнянської районної

державної адміністрації
Чернігівської області

Призначити ВИСОЦЬКОГО Юрія Віталійовича головою
Городнянської районної державної адміністрації
Чернігівської області.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
13 червня 2012 року.
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хворих обслуговують фахівці з Городні та місцевої
амбулаторії. Такі пункти планується відкрити у Мощенці та
Тупичеві.

С.ТОМАШ.

Шановні працівники медичної галузі!
Сердечно вітаємо вас з професійним

святом – Днем медичного працівника!
Ви обрали надзвичайно складну,

благородну і почесну професію, вам довірено
найдорожче – життя і здоров’я людей.
Медицина @ це покликання сильних і

відповідальних людей. Від кожного з вас
залежить доля людей, яких ви щодня рятуєте від

недуги і страждань, усі вони впевнені у вашій
готовності завжди прийти на допомогу.

Здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку
економіки будь@якої країни та добробуту її народу, запорукою національної
безпеки. Тому пріоритетним для всіх гілок державної влади лишається
питання створення надійної та ефективної національної системи охорони
здоров’я.

Бажаємо всім міцного здоров’я, добра та успіхів у реалізації життєвих
планів, нових вагомих здобутків на благо нашої Вітчизни.

Ю.ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні медичні працівники!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди

вашого професійного свята – Дня
медичного працівника!

Здоров’я – не лише благо і щастя кожної
людини, воно і безцінне суспільне надбання.
Адже здоров’я нації – найцінніший скарб держави,
а ви, дорогі друзі, являєтесь охоронцями цих
цінностей.

Своїм професіоналізмом, мужністю, порядністю і
відповідальністю заслуговуєте шани  і поваги не лише тих,
кому повертаєте здоров’я і радість життя, а  й гідного визнання вашої
праці з боку держави і суспільства.

Низький уклін вам за невтомну працю, золоті руки і щире серце!
Нехай щастям і любов’ю повниться кожний день вашого життя, а

праця задля здоров’я людей буде в радість!
Міцного здоров’я, творчого натхнення, добробуту і світлої долі вам і

вашим рідним!
Зі щирістю

  М. ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,перший заступник голови

парламентської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

Учора голова облдержадміністрації
В.М.Хоменко представив активу

Городнянського району
нового голову райдержадміністрації

* * *
ВИСОЦЬКИЙ Юрій Віталійович, 1976 року народження,

українець, освіта вища – закінчив у 1999 році Чернігівський
технологічний інститут, спеціальність – менеджер орга@
нізації, працював у фінансовому відділі райдержадмініст@
рації головним спеціалістом, потім начальником фінансового
управління, останнім часом – начальником Городнянського
відділення Райффайзенбанку «Аваль».

Одружений. У сім’ї двоє дітей.

15 червня у Городні відбулись збори активу району.
У них взяв участь голова облдержадміністрації

В.М.Хоменко.
– Наш приїзд у район пов’язаний з певною, але значимою

подією, – сказав він у вступному слові. – За поданням
облдержадміністрації розпорядженням Президента України
від 13 червня головою Городнянської райдержадміністрації
призначено Висоцького Юрія Віталійовича. Це велика довіра
для нього і для району.

Нагадавши основні віхи трудової біографії, голова
облдержадміністрації відзначив, що Ю.В.Висоцький –
людина компетентна і відповідальна. На Городнянщині його
добре знають.

В.М.Хоменко привітав його з призначенням на посаду і
вручив букет троянд.

Завдання стоять дуже серйозні, продовжив далі голова
облдержадміністрації, але є надія, що проблеми району
будуть вирішені. Це можливо тількі у тісній співпраці з
громадою та активом і якщо голова дослухатиметься думки
кожного.

Ю.В.Висоцький сердечно подякував Президенту і
облдержадміністрації за довіру.

– Я завжди ставив діла вище багатослів’я, – сказав він.
– Розраховую на підтримку облдержадміністрації і усіх вас.
Хай у нашій роботі для розвитку району допоможе Господь.

В.М.Хоменко у своєму післяслові, торкаючись проблем
заборгованості зарплати у районі, запевнив, що зарплата
вчителям, медпрацівникам і працівникам культури буде
виплачена. Звертаючись до голови райдержадміністрації
Ю.В.Висоцького, він зауважив: жоден вчитель, жоден
медпрацівник не повинен піти у відпустку без зарплати.

Разом з головою облдержадміністрації на представленні
були його заступники М.І.Стрілець та О.М.Шанойло.

На знімку: перше інтерв’ю новопризначеного
голови.

Молодість з досвідом

Шановні працівники   охорони здоров’я
району!

Прийміть щирі вітання  з нагоди
Дня медичного працівника!

Ваша професія заслуговує найвищої
поваги, похвали та захоплення. А руки лікаря,
який рятує життя пацієнта, – не даремно
називають золотими. Турбота, увага та душевне
тепло, яке ви даєте людям, гідні глибокого
визнання. Ви завжди знаходите найтепліші слова,
щоб підтримати пацієнтів. Ви даруєте хворим надію, беручи на себе тягар
людського болю. У переддень свята висловлюю щиру вдячність вам за
чуйне серце, за людяність та чесність, за турботу та терпіння, за
самопожертву та вірність клятві Гіппократа.

Бажаю всім вам здоров’я, любові, добра, здійснення всіх мрій,
бажань, сподівань  і  щедрих  Божих благословінь!

В. КОРЖ.
Народний депутат України.
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У 2012 році державна влада продовжує закладати
фундамент для відновлення економіки і сталого
довгострокового розвитку країни у вкрай непростих умовах
невизначеності зовнішніх ринків, несправедливо високої ціни
на російський газ і надзвичайного боргового навантаження
на бюджет.

Можливим це стало завдяки тому, що у 2010 році команда
Президента Віктора Януковича переломила кризову
ситуацію і українська економіка знову запрацювала.

У 2012 році економічне зростання продовжилося, що
дозволило поступово підвищувати соціальні стандарти та
створювати умови для покращення добробуту громадян. А
саме це було та залишається головною метою діяльності
влади.

Розпочалося відновлення, пожвавлення економічних
процесів, яке невдовзі перейшло у стабільне зростання у
машинобудуванні, будівництві, хімічному та енергетичному
комплексах, авіаційній, космічній, легкій промисловості,
виробництві лікарських засобів, АПК, на транспорті, у
торгівлі, в інших галузях. При цьому реальний сектор
відновлювався, а тіньова економіка поступово почала
зменшуватися.

Серед ключових пріоритетів ми вбачаємо розвиток
внутрішнього виробництва, розширення внутрішнього
ринку. Відповідну програму Урядом ухвалено у 2011 році.
Зрозуміло: те, що можемо виробляти самі, ми не повинні
імпортувати. І водночас потрібно нарощувати експортний
потенціал.

Для цього внутрішній попит стимулюється політикою
збільшення доходів громадян, створюються податкові та
бюджетні стимули для розвитку і модернізації пріоритетних
секторів економіки.

Україну виведено на траєкторію сталого зростання при
збереженні фінансової стабільності. Ми відмовилися від
політики проїдання та життя в борг, яку вів попередній Уряд.
Зростання бюджетних видатків має забезпечуватися за
рахунок більш швидкого зростання економіки.

Україна спромоглася не тільки достойно вийти із глибокої
кризи та розпочати економічне відновлення, але й відновити
довіру, а головне — повагу партнерів та інвесторів.

Нашу державу критично, іноді навіть вкрай прискіпливо
оцінюють лідери глобальних ринків, але міжнародні позиції
України поступово покращуються. Так, у Звіті про
конкурентоспроможність економік за 201062011 роки
Всесвітнього економічного форуму Україна відвоювала 7
позицій завдяки швидкому зростанню економіки, ефективній
бюджетній політиці, стабільним цінам.

У рейтингу Doing Business 2012 року ПОЛІПШИЛИСЯ
ОЦІНКИ України у сфері започаткування бізнесу, дозвільної
системи у будівництві та процедурах банкрутства. Це
прямий результат масштабної дерегуляції економіки, яка
за ініціативою Президента України Віктора Януковича
впроваджується в країні на всіх рівнях. В Індексі економічної
свободи 2011 року наша держава покращила показники
свободи зовнішньої торгівлі, грошово6кредитної свободи
та свободи ведення бізнесу.

Уряд веде постійний діалог з представниками бізнес6
асоціацій і об’єднань усіх секторів нашої економіки. Влада
говорить українським виробникам: розвивайте вітчизняне
виробництво, держава не тільки створить для вас

максимально сприятливі
умови, а й посилить бороть6
бу з неякісним імпортом та
фальсифікатом. Влада ра6
дить дистриб’юторам: ті
кошти, які ви заробили на
вітчизняному ринку, вкла6
дайте у створення нових
виробництв в Україні, пере6
ходьте в розряд виробників.
Влада звертається до
найбільших світових корпо6
рацій: створюйте виробництва саме в Україні. А український
Уряд гарантує максимальну увагу кожному інвестиційному
проекту. Єдина умова: масштабна локалізація виробництва
в Україні.

Світова продовольча криза відкрила перед Україною нові
можливості для виходу на зовнішні ринки, тому одним із
наших пріоритетів став розвиток сільського господарства.
Важливим кроком влади у цьому напрямку стало
інвестування в інфраструктуру – від елеваторів до портових
потужностей. Уперше використано механізми державно6
приватного партнерства для реалізації проектів, які істотно
розширюють потенціал вітчизняного аграрного сектора.

Україна у 2012 році упевнено взяла курс на відновлення
виробництва власної якісної, екологічно чистої і безпечної
для здоров’я людини сільськогосподарської продукції у тій
кількості, яка дозволяє забезпечити повною мірою потреби
не тільки внутрішнього ринку, а й зовнішніх ринків. Кожна
п’ята тонна ячменю, кожна восьма тонна кукурудзи і кожна
дванадцята тонна пшениці, які продавалися і продава6
тимуться в світі, будуть українського походження. Загалом,
за обсягами експорту пшениці у 2011 році Україна посіла 86
ме місце у світі, кукурудзи – 36тє місце, ячменю – 16ше
місце.

Економічне зростання і цінова стабільність стали
підґрунтям розвитку соціальної сфери. Завдяки консолідації
зусиль всіх гілок влади під керівництвом Глави держави
Віктора Януковича і концентрації ресурсів на пріоритетних
напрямках у країні стало реальністю підвищення соціальних
стандартів, покращення у сфері зайнятості, ріст внутрішнього
товарообігу, збільшення заощаджень населення (зокрема,
збільшився обсяг депозитів фізичних осіб).

2011 рік був надзвичайно важким, але держава вистояла,
спираючись на власні сили. Ми впевнені, що й поточного
року вдасться продовжити динамічне зростання економіки
і соціальних стандартів та збалансований розвиток регіонів
країни.

Стратегічний план і пріоритети розвитку держави на
2012 рік визначені. Системна модернізація економіки
дозволить Україні стабільно розвиватися на роки вперед.
Основа для цього закладена минулого року і розширюється
у цьому році.

Я переконаний, що ми – на вірному шляху. Бо це шлях
побудови могутньої, процвітаючої, вільної, демократичної,
а головне – щасливої для всіх України. Альтернативи цьому
немає.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,Перший заступник Голови

фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

Повідомлення про скликання
чергової, десятої сесії районної

ради шостого скликання
Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Регламенту
роботи Городнянської  районної ради, головою районної ради
Г.Г.Примаком, скликається   чергова, десята  сесія районної
ради шостого скликання.

Засідання постійних комісій  районної ради з питань
управління  та розпорядження об’єктами комунальної
власності і тарифної політики, з питань    законності,
безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської
діяльності    відбудуться    22 червня  о 10.00;

Постійних комісій  з питань соціально6економічного
розвитку району, зайнятості населення та бюджету, з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин, екології
та природних ресурсів,  з питань гуманітарної сфери, сім’ї
та молоді  25 червня  о 10.00;

Засідання  президії районної ради – 25 червня  об 11.30.
Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться

у вівторок , 26 червня  2012 року о 10 годині в залі
засідань районної ради з таким порядком денним:

1. Про офіційне оголошення рішення районної виборчої
комісії про обрання депутатом районної ради від районної
організації Партії регіонів  по багатомандатному виборчому
округу А.В.Шевеля, та визнання його повноважень.

2. Звіт заступника голови районної державної
адміністрації, начальника управління агопромислового
розвитку про виконання Програми соціально6економічного
розвитку, рішень ради із зазначеного питання, здійснення
делегованих радою повноважень, згідно посадових
обов’язків.

3. Звіт про виконання районного бюджету за I квартал
2012 року.

4. Про внесення змін до рішення районної ради від
06.01.2012 «Про районний бюджет на 2012 рік».

5. Про розгляд протесту прокурора.
6. Про внесення змін  до рішення районної ради  від 30

грудня 2010 року «Про затвердження Регламенту роботи
Городнянської районної ради шостого  скликання».

7. Про внесення змін до рішення районної ради від
21.06.2012 р. «Про затвердження Переліків нерухомого майна
і транспортних засобів спільної власності територіальних
громад міста та сіл Городнянського району» (в частині
комунального майна В.Дирчинської територіальної
громади).

8. Про безоплатну передачу майна спільної власності
територіальних громад міста та сіл Городнянського району
у комунальну власність територіальної громади Хрипівської
сільської ради.

9. Про внесення змін до рішення районної ради від 21
червня 2011 року «Про підвищення ефективності
використання майна спільної власності територіальних
громад міста та сіл Городнянського району».

10. Про хід виконання рішення районної ради від
21.06.2011р. «Про делегування повноважень районній
державній адміністрації» в частині забезпечення виконання
заходів з відстеження результативності регуляторних актів,
прийнятих районною радою.

11. Про хід виконання рішення районної ради від
21.06.2011р. «Про делегування повноважень районній
державній адміністрації» в частині реалізації державної
політики на території району по забезпеченню розвитку усіх
видів освіти.

12. Про призначення керівника комунального
підприємства «Городнянська районна друкарня».

13. Інформація депутатів про свою діяльність (за
погодженням з керівниками депутатських фракцій).

14.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та
запрошених на пленарне засідання.

На сесію запрошуються міський та сільські голови,
заступники голови  районної державної адміністрації,
керівники управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації, посадові особи з питань,
які виносяться на розгляд пленарного засідання, редактор
газети «Новини Городнянщини».

Заходи уряду щодо розвитку тваринницької галузі,
а отже, й збільшення виробництва продукції

викликали жвавий інтерес у населення. Власники
домашніх господарств запитують: як отримати так

звану бюджетну дотацію за утримання та
збереження молодняку великої рогатої худоби? На це

запитання відповідає головний спеціаліст з галузі
тваринництва райсільгоспуправління

Г. В. КРАВЧЕНКО.
Якщо у домогосподарстві народилось теля, ви маєте

право на дотацію з держбюджету за його утримання та
збереження до певного віку (з трьох до одинадцяти місяців).

Які ваші дії для оформлення дотації?
Насамперед, слід звернутись у сільську чи міську ради

з тим, щоб було здійснено запис у господарській книзі про
народження такого теляти. Потім треба провести ідентифі6
кацію і реєстрацію тварини в установленому законодавством
порядку – отримати паспорт великої рогатої худоби та
ветеринарну картку до нього, а якщо утримуєте 10 і більше
голів  молодняку великої рогатої худоби, то необхідно взяти
витяг з Єдиного державного реєстру тварин. З цією метою
треба звернутись до фахівців ветеринарної служби або до
державного підприємства «Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин».

СЛОВО ДЕПУТАТА Для надання пільг
і субсидій

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня
2012 року №356 затверджено мінімальні норми
забезпечення населення твердим паливом і скрапленим
газом та граничних показників їх вартості для надання пільг
і житлових субсидій за рахунок субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам.

Мінімальні норми забезпечення населення твердим
паливом і скрапленим газом для надання пільг відповідно 1
тонна та один балон на домогосподарство на рік.

Мінімальні норми забезпечення населення твердим
паливом для надання житлових субсидій – 2 тонни на
домогосподарство на рік.

Мінімальні норми забезпечення населення скрапленим
газом, який використовується для приготування їжі, для
надання населенню житлових субсидій виходячи з
розрахунку: два балони (42 кілограми) на рік – на одну6дві
особи, три балони (63 кілограми) – на три6чотири особи,
чотири балони (84 кілограми) – на 5 і більше осіб.

Для надання пільг і житлових субсидій населенню на
придбання твердого палива і скрапленого газу
застосовуються у 2012 році граничні показники вартості:

– твердого палива – 950 грн. за одну тонну;
– скрапленого газу – 121,88 грн. за один балон.
Для вчасного отримання компенсації та субсидії на

придбання твердого палива та скрапленого газу заявникам
необхідно терміново звернутись в управління праці та
соціального захисту населення за адресою: м. Городня, вул.
Леніна, 11 або зателефонувати в управління на «гарячу лінію»
– 2616611 для отримання необхідної інформації щодо
призначення даних видів допомоги.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Потім слід відкрити рахунок у банку, на який буде
переказано дотацію (взяти довідку про його відкриття).

Далі ваші дії такі: зробіть копії: паспорта громадянина
України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Усі ці документи треба подати в сільську чи міську ради.
Особи, які через свої релігійні переконання відмовились

від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби, пред’являють відмітку в
паспорті.

На момент першого подання документів спеціальна
бюджетна дотація буде нарахована у таких розмірах:

250 гривень за голову – за молодняк віком від 3 до 5
місяців;

500 гривень за голову – за молодняк віком від 6 до 8
місяців;

750 гривень за голову – за молодняк віком від 9 до 11
місяців (включно).

У подальшому бюджетна дотація за молодняк
виплачується у розмірі 250 гривень через кожні три місяці
його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного
віку. Для її нарахування необхідно буде через три місяці
звернутись знову в сільську чи міську ради.

Дотація за молодняк: ваші дії

Для виконання Програми соціально6економічного
розвитку району є всі  підстави. Так  за даними районного
управління агропромислового розвитку зернові культури
посіяні на площі 20 846 га. В тому числі озимі на зерно
займають10 130 га, що більше минулого року на 1 787 га.

Виконано прогноз посіву ярих зернових культур. Вони
займають площу 10 716 га (більше минулого року на 231  га).
Але дещо зменшені посіви ярих зернових,зокрема  пшениці
ярої  на 262 га, ячменю — на 151,  вівса, який є основною
кормовою культурою, —  на 466.

Збільшено  посівну площу кукурудзи  на 400 га. Гречки
посіяно проти минулого року більше на 713,  а  всього 2 312
га.

Зернобобові займають 2 664 га, що трохи більше
минулого року. З них — люпин і люпинові суміші  1 600 га.
Значно збільшено посіви технічних культур  – всього їх 3 801
га (більше проти минулого року на 2 486). ФГ «Льон6Канат»
засіяло льном6довгунцем 530 га.

Привертає увагу, як невтішна,  тенденція до  збільшення
посівів соняшнику. Якщо минулого року його сіяли 912 га, то
теперішнього – вже 2 923. Соняшник  є однією з культур, що

виснажує ґрунти.  Тому після  соняшника  потребується
багато років для  відновлення родючості.

З нових незвичних культур на  городнянських полях цього
року  росте 10 га сої та 250 га гарбузів.

Незважаючи на  те, що ціни на картоплю значно впали
порівняно з 2011 роком, площі під нею збільшились  до  416
га ( на 136 га більше). Посіви кормових культур розширено
на 1 198 га.

В цілому ж посівна площа по сільгосппідприємствах
збільшилась на 6 163 га відносно минулого року і  складає
31 881 га.

У порівнянні з раннім весняним періодом  нинішній стан
озимих культур значно кращий, чому сприяли рясні дощі і
підживлення, а також ряд застосованих заходів по захисту
посівів від шкідників та бур“янів. Ярі культури  у доброму
стані.

Заготівлю сіна стримують часті дощі. Поки що
заготовлено 1 000 т сіна при потребі  6 000 т, що становить
17% від належного.  На прийдешньому тижні  синоптики
обіцяють  сонце і  спеку. Якщо так, то  із сіном надолужимо.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний  спеціаліст райсільгоспуправління.

Посівна закінчилась. Є результати
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Тож хто такий доктор Сибіряков?
Згадую Ю.О.Шпунта, на жаль, покійного

вже. Він добре знався в багатьох моментах
історії Городні і одного разу назвав прізвище
лікаря Сибірякова, який працював до і після
війни в Городнянській лікарні і заслужив
шани як висококласний спеціаліст. Але
більше тоді про нього було невідомо.

І ось пошуки вивели на Чернігів: там
проживає внучка лікаря– Олена Вадимівна
Сибірякова. Вона надала фотознімки і окре0
мі документи із життя Сергія Миколайовича
Сибірякова, за що їй велика вдячність.

Стіна забуття, отже, зруйнована, і
відтепер перед нами світлий образ людини
гуманної професії, яка все своє велике життя
присвятила лікуванню людей.

Він народився у 1886 році. Де, в якій сім’ї
– це залишається невідомим. Ймовірно, що
в інтелігентній сім’ї. У своїй короткій
біографічній довідці, датованій 1923 роком,
він пише, що «удостоен степени лекаря
медицинской испытательной комиссией
при Московском университете 8 декабря
1912 года». Потім працював екстерном при
госпітальній клініці Московського
університету, ординатором при жіночому
медичному інституті Статкевича, а в роки
імперіалістичної війни в польовому
пересувному госпіталі, штабним лікарем.

Городнянський період його професійної

діяльності починається з січня 1919 року на
посаді лікаря при будинку примусових робіт,
а вже потім – завідує Городнянською ліку0
вальною дільницею, згодом – інфекційним
відділенням Городнянської повітової народ0
ної лікарні. З початком війни його мобілізо0
вують на фронт – в евакогоспіталі він працює
начальником фізіотерапевтичного відділе0
ння, а потім аж до 1944 року завідує хірур0
гічним відділенням поліклініки в м. Рязані.

Повернувшись у Городню, він очолює
районну лікарню, завідує її пологовим
відділенням аж до виходу на пенсію у 1947
році.

Отже, майже чотири десятиліття нев0
томної праці. До того ж у найважчі періоди –
в роки першої світової  та в роки Великої
Вітчизняної  воєн, в післявоєнний час
відродження народного господарства. І
завжди – за будь0яких умов доктор Сибі0
ряков, як звали його городнянці, приходив
на допомогу пораненим чи хворим людям.

С.М.Сибіряков мав звання «повітовий
лікар», йому його було присвоєно ще в 1913
році після закінчення Московського універ0
ситету. Він був вихованцем старої медичної
школи, яка готувала, так би мовити, універ0
сальних спеціалістів, назавжди відданих
справі. Зберігся унікальний документ –
клятва випускника медичного факультету.
Ось тільки окремі рядки звідти: «...я даю
обещание в течении всей своей жизни
ничем не помрачать чести сословия, в
которое нынче вступаю. Обещаю во вся%
кое время помогать по лучшему моему
розумению, прибегающим к моему
пособию страждущим, свято хранить
вверяемые мне семейные тайны и не
употреблять во зло оказываемого мне
доверия. Обещаю продолжать изучать
врачебную науку и способствовать
всеми силами ее процветанию...».

Цій клятві
він був вірний
все життя.
Його подвиж0
ницька діяль0
ність була від0
значена меда0
ллю «За доб0
лесну працю у
Великій Віт0
чизняній війні
194101945р.р.»
в 1946 році.

Піднімаючи
із забуття ім’я
людини, яка
самовіддано
служила горо0
днянцям, тре0
ба сказати, що
в нашому краї
в різні періоди
п р а ц ю в а л и
п р и р е ч е н і
справі охоро0

ни здоров’я спеціалісти. Згадаймо вченого
М.М.Волковича, лікаря0хірурга М.М.Чорно0
го, чиїми іменами в Городні названі вулиці.
А з глибини історії, зокрема з петровського
періоду, зринає й прізвище уродженця
с.Хотівлі Ф.С.Курики, який вивчився на
лікаря в Голландії і багато зробив для
розвитку медичної науки.

Тож не забуваймо про людей, які стоять
на посту нашого здоров’я, які виконують
чесно і відповідально свій професійний
обов’язок. Так, як виконував його
С.М.Сибіряков.

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімках: вгорі – С.М.СИБІРЯКОВ

із сином Вадимом (1925р.);працівники
Городнянської лікарні і аптеки (сидять
справа) – С.М.СИБІРЯКОВ, поруч лікар
РАЄВСЬКИЙ.

До перемоги
та нових

звершень!
Євро%2012 стало реальністю, на яку

так довго чекала вся Європа. Україна
довела світу своє право приймати
гостей та учасників найавторитетнішого
європейського турніру з футболу.
Святковий настрій охопив українців, тому
що за всі роки незалежності нашої
держави ми, громадяни України, не
бачили ще такого дійства.

Попри ейфорію та радість від старту
чемпіонату, сьогодні багато хто ставить собі
важливе питання: яка користь особисто для
мене та для України в цілому від проведення
Євро02012?

Якщо говорити про організацію даного
чемпіонату та підготовчі роботи, потрібно
мати на увазі декілька вагомих факторів. По0
перше – це фінансова криза, котра не дала
здійснити заплановане. Так, отримавши
право на проведення Євро02012, держава
планувала залучити більшу частину коштів
на будівництво доріг, аеропортів та стадіонів
від представників вітчизняного та
іноземного бізнесу. Однак світовий
економічний колапс вніс свої корективи. Тому
головним інвестором чемпіонату стала сама
держава.

Окрім вищезазначеного, треба сказати,
що Україна не мала відповідного досвіду
організації та проведення подібних заходів.
І тому той факт, що держава змогла виконати
усі поставлені перед нею завдання, не
залишився поза увагою Європи. Це, в свою
чергу, може сприяти покращенню іміджу Ук0
раїни, як держави відповідальної та цивілі0
зованої, що однозначно прискорить наш рух
у європейському напрямку. Зазначимо, що
за словами міжнародних експертів та спо0
стерігачів, все це стало можливими завдяки
принциповій позиції Віктора Януковича,
котрий зумів налагодити процес підготовки
і спрямувати його у потрібне русло.

Також варто звернути увагу на той
досвід, що здобула Україна під час підготовки
до Євро02012. Якщо провести аналогію з
Південною Кореєю, котра отримала право
на проведення чемпіонату світу з футболу у
2002, – і завдяки цьому здійснила серйоз0
ний ривок у своєму розвитку, то викорис0
тання Україною набутого під час будівництва
інфраструктури досвіду має всі шанси стати
рушійною силою українського економічного
дива.

Що ж дає Україні новостворена
інфраструктура?

З появою сучасної автомагістралі на
Захід з’явився шанс для розвитку відносин
з іноземцями у напрямку перевезень. Крім
того, на думку багатьох експертів та
аналітиків, саме нова інфраструктура може
стати важливим пунктом у таких напрямках,
як Європа – Індія та Європа – Близький Схід.

В свою чергу, окрім інфраструктури,
важливе значення має величезний притік
іноземних туристів. Зазначимо, що такої
кількості відвідувачів Україна не бачила за
всі роки своєї незалежності. Як правило,
іноземці звикли не шкодувати грошей у дні
проведення свят, подібних до Євро02012.
Тому сьогодні можна говорити про значне
поповнення державного бюджету. А це
сприятиме стабілізації курсу національної
валюти та покращенню загальної картини
економіки в Україні за поточний рік.

Коли вже мова зайшла про іноземних
туристів, то потрібно сказати й декілька слів
щодо міжнародного іміджу нашої держави.
Так вже склалося, що Україну знають в світі,
як країну корупції, невдалого періоду
помаранчевих лідерів, Чорнобилю та
одвічних політичних протистоянь. З таким,
м’яко кажучи, не дуже гарним іміджем наша
держава і надалі залишатиметься серед
аутсайдерів світового розвитку. Тому фактор
напливу туристів може зіграти величезну, а
то й вирішальну роль у кардинальній зміні
ставлення світової спільноти до України.

На думку політолога Тараса Березовця,
наша держава має досить багато можли0
востей, щоб порадувати гостей. Мова йде
про нехарактерну для Заходу архітектуру,
вишукану українську кухню і традиційну
гостинність українського народу. Але головне
для вболівальників – це все ж таки футбол.
А наша держава вміє створювати атмосферу
футбольного свята. Тож вперед, Україно –
до перемоги та нових звершень!

Роман СИРОТА.
Журналіст.

Прості та щирі слова подяки
з Карпівки

Вже не в перший раз до редакції «Новин Городнянщини» звертаються
мешканці  Карпівки та  ближніх хуторів поряд з нею з проханням  подякувати
через газету  медичну працівницю В.І.Ключник. От і знов напередодні свята –
Дня медичного працівника редакція отримала листа з Карпівки від
В.І.Остроносенко та А.А.Довгошапко..

Валентина Іванівна опікується  здоров“ям  жителів названих хуторів, і хоч
газета вже не раз писала про неї, неможливо не звернути увагу на прості та
щирі слова подяки їй від людей: «Ми дуже вдячні за її працю та догляд за
нами, людьми вже похилого віку, за те, що вона рятує нас», — пишеться у
листі. І далі: « Таких, як Валентина Іванівна, може вже й нема на білому світі.
Вона чемна, проста, не гоноровита і дуже  здібна до своєї роботи. Така
далечінь, а ця жіночка в будь0яку погоду за першим покликом добирається
до нас. Дороги до хуторів невлаштовані, дикі кабани вже їх перерили скрізь,
а фельдшерка приїздить. Мабуть, тому, що ми на неї дуже чекаємо…»

Вдячні пацієнти  Валентини Іванівни у зв“язку із святом бажають їй
великого сімейного щастя, міцного здоров“я та знов0таки – успіхів у її нелегкій,
але життєво необхідній людям праці. «Хай оберігає Бог Валентину Іванівну
на всіх її дорогах!» — щиро бажають вони.

БЕРЕГИНЯ  НАШОГО
ЗДОРОВ’Я

Хочу розповісти про чудову жінку. Певно,
небагато знайдеться людей у районі, які б не знали
лікаря невропатолога Ольгу Василівну Гуцул. Вона
завідує неврологічним відділенням нашої лікарні.
Сама назва «неврологія» свідчить про те, що тут
лікуються люди зі специфічними захворюваннями.

Недавно проблеми зі здоров’ям привели мене
сюди. З порогу я відчув, що потрапив у надійні руки,
з’явилася впевненість, що мені тут допоможуть і
вилікують. У відділенні панує спокійна виважена
атмосфера, а ставлення до пацієнтів уважне і
професійне. Господиня ж тут – Ольга Василівна.
Від одного спілкування з нею стає легше. За таких
умов і одужувати легко, у чому я пересвідчився на
власному досвіді.

Відновлювати здоров’я людини –
найблагородніша справа на землі, і неврологічне
відділення на чолі з О.В.Гуцул з честю виконує цю
важку, копітку, а часом і невдячну роботу.

В.ПРОЦЬКИЙ.
Пацієнт.

ЗАВТРА – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ІМЕНА

Можливо, у Городні на старому
кладовищі побіля Святомиколаївської
церкви хтось, помітивши скромний
пам’ятник в ряду могил, також зупиня%
ється, щоб прочитати викарбуваний
напис. Я, звернувши увагу, зробив саме
так. Адже по%іншому вдіяти просто не
можна. Стежка, якою щодня ходять сотні
городнянців через кладовище, настільки
втоптана, а могили в більшості своїй так
занедбані, що вже й не думаєш, що ти
йдеш по території кладовища, яке, як
кажуть, не є діючим. Тут не хоронять вже
понад 50 років. Але скромний мемо%
ріальний знак привернув мою увагу – на
білому табло був викарбуваний напис і
фото.
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11 червня у Городні відкрився дитячий
оздоровчий табір «Полісяночка», у якому
діти зможуть по�справжньому насолодитися
літнім відпочинком. Заклад працюватиме дві
зміни, кожна з них триватиме 21 день. Зараз
у таборі налічується 91 дитина віком від 7
до 17 років.

Фінансування табору здійснює фонд
соціального страхування від тимчасової
втрати працездатності. На харчування
грошей не шкодують, на одну дитину
виділяють 37 гривень на день, а годують
п’ять разів на день. У меню є й вітамінні

Рента належить до відносно нових в
українському законодавстві цивільно�
правових договорів, поява яких пов’язана з
переходом України до ринкових відносин.
Але це поняття відоме ще з середніх віків.
Термін «рантьє» добре відомий нам з
літератури та з історії.

Регулюванню рентних правовідносин
присвячена глава 56 Цивільного кодексу
України.

У зв’язку з тим, що для українського
законодавства рента є новим інститутом,
практики укладання цих договорів небагато.
Пояснити це можна і страхом громадян
перед новим явищем, і, принаймні, у нашому
місті.

За договором ренти одна сторона
(одержувач ренти) передає другій стороні
(платникові ренти) у власність майно, а
платник ренти взамін цього зобов’язується
періодично безстроково або протягом
певного строку виплачувати одержувачеві
ренту у формі певної грошової суми або в
іншій формі (шляхом передання речей,
виконання робіт або надання послуг) (ст. 731
ЦК України).

Сторонами в  договорі є одержувач
ренти (рентний кредитор) та платник ренти
(рентний боржник).

Істотним у договорі є умова про предмет.
Закон не встановлює обмежень з приводу
майна – рухомого і нерухомого, яке
передається під виплату ренти.  Рента
обтяжує земельну ділянку, будинок, споруду
чи інше нерухоме майно, передане під її
виплату Способи забезпечення виконання
зобов’язань щодо виплати ренти: застава
та страхування. Зокрема, у разі передання
під виплату ренти земельної ділянки або
іншого  нерухомого майна, одержувач ренти
набуває право застави на це майно (ч. 1 ст.
735 ЦК України). Звідси випливає, що плат�
ник ренти  має право відчужувати майно,
передане йому під виплату ренти, лише за
згодою одержувача  ренти (абз. 1 ч. 2 ст.
735 ЦК України), а в разі відчуження майна
іншій особі, до неї переходять  обов’язки
платника ренти. Також може бути встанов�
лено обов’язок платника ренти застрахувати
ризик невиконання ним своїх обов’язків за
договором ренти (ч. З ст. 735 ЦК України).

Рента може виплачуватися  грішми, ре�
чами, виконанням робіт чи наданням послуг.
Якщо не визначено строк виплати, рента
виплачується після закінчення кожного
календарного кварталу. За прострочення
платник ренти сплачує одержувачеві  про�
центи, розмір яких встановлюється догово�
ром.

Платник виплачуваної безстрокової
ренти має право відмовитися від подальшої
виплати ренти шляхом її викупу. Викупна ціна
ренти визначається в договорі сторонами.
Умова договору, відповідно до якої платник
безстрокової ренти не може відмовитися від
договору ренти, є нікчемною. Сторони мо�
жуть встановити умови здійснення відмови
від договору платником безстрокової ренти.
Договір ренти припиняється після закінче�
ння трьох місяців від дня одержання одер�
жувачем ренти письмової відмови платника
безстрокової ренти від договору за умови
повного розрахунку між ними.

При укладанні договору ренти право
власності переходить на майно, але за
певних умов, основною з яких є виплата
ренти. Якщо договором ренти встановлено,
що одержувач ренти передає майно у
власність платника ренти за плату, то до
відносин сторін щодо передання майна
застосовуються загальні положення про
купівлю�продаж, а якщо майно передається
безоплатно, — положення про договір
дарування.

Форма договору — письмова, він підля�
гає нотаріальному посвідченню, а щодо
передачі нерухомого майна — державній
реєстрації.

Державне мито при посвідченні дого�
вору ренти для нерухомого майна 1% від
суми договору ренти, але не менше 1 неопо�
даткованого мінімуму, для рухомого майна
– 0,1 % при посвідченні договору між
подружжям, дітьми чи батьками та 5 % —
при укладанні договору між сторонніми
особами.

Якщо договором ренти не встановлені
правові наслідки його розірвання, то засто�
совуються правила ст. 741 ЦК України, а
саме: якщо майно було передано у власність
платника ренти безоплатно, то одержувач
ренти має право вимагати від платника
ренти річної суми ренти, а якщо майно було
передано у власність за плату, одержувач
ренти має право вимагати від платника
ренти виплати річної суми ренти й вартості
переданого майна.

В.СОВА.
Приватний нотаріус.

– Чим живе міський музей нині?
– Триває копітка робота обліку,

систематизації та реєстрації експонатів
наявних експозицій. Також ми продовжуємо
збирати експонати. Чимало бажаючих
допомогти музею добровільно долучились
до цієї роботи. Так О.А.Пінчук надав для
експозиції чимало пам’яток війни: знешкод�
жених мін, снарядів, гранату, О.І.Верхуша
подарував власну колекцію значків, а
Д.О.Смаль – колекцію ювілейних монет.

Поступово зростає цікавість до наших
експозицій з боку школярів і молоді. Наші
співробітники проводять для них змістовні
екскурсії. На початку літа у нас завжди багато
гостей з числа дітей, які відпочивають у
пришкільних таборах. Заходять випадкові
перехожі, приїжджають поважні особи, і ми,
певно, як ніхто інший, відчуваємо наскільки
потрібен місту музей.

– Що нового зможете показати
любителям історії найближчим часом?

– Показати може й не скоро, а от робити
вже робимо – нову експозицію, яка об’єк�
тивно розкриватиме життя міста й району
часів побудови соціалізму у колишньому
Радянському Союзі. Тому принагідно хочу
звернутися до небайдужих читачів газети:
ми будемо раді будь�яким матеріалам про
людей і побутовим речам цього періоду.

– Як ви представляєте район за його
межами? Чи є якась доступна інфор%

У пришкільний табір – школою
Наприкінці цього тижня та на початку наступного  закінчується оздоровчий період дітей

у пришкільних таборах. Всього їх діяло 22, в яких відпочило 1197 школярів. Один з таких  —
«Веселка» у Деревинській школі, закриється наступного понеділка.

З 35�х учнів школи у ньому відпочивало 30 дітей різного віку — від 8 років до 16.  Треба
ж, щоб і дозвілля у них було корисним, і нагодовані вчасно. Малим деревинцям  у  таборі
подобалось – гуртом веселіше. Їх  сміх та веселі голоси  радісно дзвеніли на гарно
облаштованій  зеленій пришкільній території, не залишаючи  байдужими вчителів та
директора табору  Н.В.Дохлик.

— Наш табір працював  три тижні. Утримувався   за кошти держави. А роботу табору ми
починали з підняття державного прапору, — розповіла Ніна Василівна. – Діти поділились
на три загони: «Веселка», «Водограй», «Юнга». Придумали для загонів гасла, речівки.
Організовували конкурси, свята.  Конкурс художньої самодіяльності «Крок до зірок»  виявив
шкільні таланти. Поставились  до нього юні артисти з усією відповідальністю.  Діти залюбки
відпочивають у таборі. Їх годують у шкільній їдальні смачними стравами. Продукти  до неї
поставляються централізовано, а зберігаються  у морозильній камері, яку нещодавно
отримала школа.

А.НЕМИРОВА.

мація, може виставка, наприклад, у
області, в Києві?

– Постійних виставок ми не робимо, хоч
інформація про нас є в Інтернеті. А от у
міжнародних, всеукраїнських і обласних
заходах ми беремо участь постійно. 19 травня
у Новгород�Сіверському відбувся

міжнародний форум «Чернігівщина турис�
тична�2012». Музей разом із місцевими
умільцями представляв там Городнянщину
сучасну та історичну. До речі, нинішній рік  в
Україні оголошено роком культури і
відродження музеїв. Планується допомога
держави, та поки що обходимося власними
силами.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю:
ЩО НОВОГО? МУЗЕЙ  ПОТРЕБУЄ...

Наприкінці травня у Красноперекопську
було проведено 7�й Міжнародний відкритий
телевізійний конкурс молодих виконавців
«Зіркам назустріч». Городню представляли
вихованці  школи мистецтв та  зразкового
ансамблю танцю районного будинку
культури «Олена».

Фестиваль був яскравим, кольоровим та
різножанровим, а кожен конкурсант  —
яскравіше за попереднього. Тому за лаштун�
ками вирували хвилювання та емоції. Ого�
лошення  підсумків  всі очікували  з особ�
ливим нетерпінням. Оскільки городнянські
виконавці на гала�концерт були запрошені,
це надавало надію. Але найрадіснішим  для
юних артистів стало ось що. У номінації «Ака�
демічний вокал»  1�е місце зайняла Анас�
тасія Терещенко,  а 2�е – Анна Зайцева. У
номінації  «Естрадний вокал»  2�е місце у
Валентини Погодіної, 3�є — надано Тетяні
Дельфас. Не залишився, як і завжди, без
нагород  і зразковий ансамбль танцю
«Олена». У номінації «Сучасна хореографія»
він зайняв 3�є місце.

Щиро вітаємо переможців,  бажаємо їм
та їх вихователям творчого натхнення і
подальших перемог!

А.НЕМИРОВА.
На знімку: Анастасія ТЕРЕЩЕН%

КО(перше місце у номінації «Академіч%
ний вокал» 7%го відкритого телевізійного
конкурсу молодих виконавців «Зіркам
назустріч»).

– Чого, на вашу думку, потребує
сучасний районний музей найбільше?

– Гарних меценатів. Бо зібрати експонати
недостатньо, їх треба ще зуміти вигідно
показати відвідувачам. Для цього потрібні
звичайні цвяхи, пиломатеріали, фарба та
багато іншого, а все це, як відомо, на деревах

не росте. Отож, музей потребує… І хоч
потребуємо, все ж таки робимо, поступово і
розраховуючи на те, що є. Хоч однаково
хочеться всього й одразу!

Розпитав П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.ДЕРКАЧ, О.МИХАЛЬ%

КЕВИЧ та О.СМАЛЬ готують експозицію.

продукти, зокрема овочі та фрукти. Намічено
велику розважальну програму, отож дітям
не доведеться сумувати.

Директор «Полісяночки» С. М. Михаль�
ченко вдячний окремим підприємцям міста,
а особливо О. П. Зайцю за активну допомогу
в підготовці табору до роботи. Обслу�
говуючий персонал навіть у свій вільний час
безкоштовно приводив «Полісяночку» до
ладу.

Минулої середи табір святкував своє
відкриття,  у всіх дітей сяяли очі від радості.
На святкову лінійку завітали в. о. голови

райдержадміністрації
В. І. Черномаз, заступ�
ник голови райдержад�
міністрації П. А. Буйний,
начальник відділу
освіти райдержадміні�
страції Ю. В. Дени�
сенко. Вони подару�
вали табору м’ячі, інші
іграшки. Отже, розваги
забезпечені. Найці�
кавіше ще попереду…

На знімку: «Сімей%
ка» з «Полісяночки».

Олена БОБРИК.
Студентка Харків�

ського  національного
університету імені
В.Н.Каразіна.

Кримські
перемоги юних
городянських

талантів

Здавна у Городні, в
старовинному особняку був музей. У

перехідні часи постперебудовного
безладу він втратив більшу частину

своєї експозиції. А вже відроджувати
його взявся В.С.Михалькевич, нині

покійний.
 Як живе місцевий музей тепер, і

які має перспективи – ми розпитали
у директора О.Г.СМАЛЬ.

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

ВІДПОЧИНОК
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Чернігівщина –   від центру України, її серця,  а схід
і захід – то два  крила. Саме тут, на Чернігівщині
культурний шар, якщо брати заввишки, образно кажучи,
більше зросту звичайної людини. Тут пройшли арійці,
орії, наші давні предки, залишивши по собі кургани та
інші історичні пам’ятки. Ми ходимо буквально поруч з
ними, а ціни їм
не знаємо. Та й
не завжди ви)
стачає часу у на)
шому заклопо)
таному житті по)
дивитись в очі
рідній історії.
Ось він, Седнів,
поряд, а в ньому
більше ста
пам’ятних істо)
ричних місць.
Їздимо у Чер)
нігів, минаючи
напис «Садиба
Лизогубів», але
не зупиняємось.
Мріється: от як
піду на пенсію,
тоді вже…

Р о з у м і ю ч и
це, а також і
велику мудрість,
що не хлібом
єдиним жива
людина, праців)
ники Городнян)
ського терито)
ріального цен)
тру соціального
обслуговування
й організували
для своїх підо)
пічних екскур)
сію у Седнів (ко)
лись його звали
Сновеськ) – за
хлібом духов)
ним. У туристич)
ну путь добрим
словом  прово)
дила екскурсан)
тів директор Го)
р о д н я н с ь к о г о
територіального
центру надання
послуг  Н.К.Се)
менова, супро)
воджували  ту)
ристів у подоро)
жі  два праців)
ники центру.

Перша літо�
писна згадка про
Сновеськ датуєть�
ся 1068 роком. Але
селище існувало
вже набагато раніше.  Археологічні ж розкопки
розповідають, що це поселення виникло в V—VI століттях.
Назву  селищу на березі річки  дали арійці, адже слово
«снов» з санскриту � означає «купатися» або «омиватися».
Пошукавши, можна також знайти відомості і про те, що  у
Сновеську утворилася перша Січ – козацька столиця. У житті
седнівських козаків важливу роль відіграло запорізьке
козацтво, тому і з’явився цей вираз – Седнівська січ.

З часів козацького поселення Седнів і почав іменуватися
відомою нам назвою. Кримські татари два місяці простояли
під селищем на горі, але взяти його не змогли. Підземні
ходи, по яких ходили до річки по воду, врятували козаків.
Взимку ж татари завжди йшли з боїв додому.

— Ну й сидіть тут седнями, — сказали татари,
повертаючись.

 «Седень» перекладалося як хоробрий…
Про все це розповіла екскурсантам  вчителька історії

місцевої школи – Наталія Миколаївна Шарпата. Завдяки її
розповідям історичне минуле  стало живим у  душі та уяві
екскурсантів, розкритою дивною книгою. І першою сторінкою
її — Свято�Воскресенська церква.

Вона збудована в 1690 році на території садиби
козацького старшинського роду Лизогубів. Сам рід
Лизогубів  пішов від братів�козаків Якова і Юхима Лизогубів.
Їм було надано дворянський титул і маєтності, серед яких і
Седнів. Це про одного з їх нащадків  – Іллю Лизогуба, який
утримував організацію «Земля і воля»,  написав Лев Толстой
оповідання  «Божественное и человеческое». Ілля Лизогуб
був повішений в Одесі на Стаховому полі за імператорським
наказом. Без нього «Земля і воля» проіснувала ще  два роки.

 Дзвінниця  осторонь самої церкви, бо  є усипальницею.
А дзвін не повинен турбувати померлих. У  склепі було
поховано практично всіх членів цієї династії. В 1924 році

усипальницю відкрили:  було знайдено 44 труни з
муміфікованими тілами.

Зараз у Седневі зберігся лише будинок, а ще — так звана
альтанка Леоніда Глібова. Саме в тій альтанці, яку пізніше
назвали «альтанкою Глібова»,  поет написав відому  поезію
«Стоїть гора високая, попід горою гай…». Вона стала піснею.

Залишилися  також руїни мосту, збудованого 1812 року,
який пролягає через глибокий рів, пов’язаний зі
старовинним оборонним валом, що називається в народі
Батиєвим. І недарма, бо при розкопках знайшли там
поховання ще за монгольских часів. У давнину  навколо маєтку
буяли липові та інші алеї. Одна з них – каштанова –
збереглася й донині. А от так звана  Шевченківська липа, під
тінню якої розміщалося 40 людей,  не вціліла. На садибі
було кілька  оранжерей, фонтани. З 1924 року у будинку
розміщується школа. Поруч —  пам’ятник Кобзарю,
виготовлений і встановлений у 50�х роках минулого століття
седнівським скульптором Бистревським.

На території садиби Лизогубів — будинок творчості
Національної спілки художників України, де багато картин
написала відома художниця Тетяна Яблонська, не кажучи
про місцевих майстрів пензля та гостей з різних куточків
СНГ та Європи. Кожного року запрошує гостей «Седнівська
осінь» — свято, на честь якого вдячні майстри, натхненні
Седневом,  дарують неповторні свої роботи.

Двічі гостював у братів Лизогубів і Тарас Шевченко. У
1846 році він тут написав поему «Осика», намалював портрети
братів  Іллі та Андрія Лизогубів, картину «Чумаки серед
могил», зробив багато замальовок. Відомо також, що коли
він наступного, 1847 року, приїхав сюди збирати матеріали
для другої збірки «Кобзаря», то при від’їзді, на переправі,
його заарештували, і рукописи було втрачено назавжди.

На цвинтарі Свято�Воскресенської церкви  могила
юродивого Гриця Золотюсінького. Його прозвали так, бо
кожного святий чоловік  називав «золотюсіньким». Ні,
бували, звичайно, такі, з якими він навіть і розмовляти не
хотів, але більшість були – «золотюсінькими».  Його
передбачення, як наприклад, те, що «колись люди будуть
розмовляти по дротах», здавалися дивацтвами… А ось
розмовляємо ж. Він передбачав долі (угадав і Шевченкову

З чистих джерел Седнева
солдатську долю), мав дар лікування, великі гроші дарували
йому графи та князі. Гриць жив жебраком,  віддаючи все
іншим. А зберігав лише криваву рану на нозі, підтримуючи
та ятрячи її спеціально. Щоб боліла. Щоб ніколи не
забувалось, як боліло Спасителю на хресті. Рану ту ховав від
людей, і поділився про її їснування лише з найближчим

товаришем…
М о р о в а
я з в а
оминала ті
будинки, в
яких збе�
р і г а л и с ь
о с и к о в і
п а л и ч к и ,
подаровані
Грицем. А
от тих, хто
горілку пив
( « щ е п у ч у
воду», як її
н а з и в а в
Золотюсінь�
кий) він не
любив і па�
личок їм не
давав. І хво�
роба  при�
ходила у
п ’ я н и ц ь к і
хати…

На цви�
н т а р і
Воскресен�
ської церк�
ви  заліз�
ний  Се�
маргл в ого�
рожі — як
с и м в о л
є д н а н н я
я з и ч н и ц ь �
кого і право�
славного у
слов’янській
д у ш і .
Дракон цей
з давніх да�
вен вва�
жався по�
кровителем
Чернігова.
Поруч –
к а м ’ я н и й
х р е с т �
в а л у н .
Я в и щ е
зовсім не
типове для
Чернігівщи�
ни. На таких
в а л у н а х
характерники

в Січі лікували  козаків, які пораненими повертались з бою.
Поставили його на честь загибелі у Львові козака Клима.
Його привезли і поховали  на рідній землі. А кам’яний  хрест
біля алтарю  у тіні – не холодний. Теплий, якимось особлим
теплом, що ніби витікає  з середини його. Доторкнутись до
нього – наче поєднатись із душами пращурів. Скільки століть
вже кладуть свої  долоні на той теплий валун українці?!

Ще одна з найстаріших в Україні дерев’яних церков —
Седнівська Георгіївська церква (на її їконі справжня мала
частка мощів Святого). Збудована в 1745 році. Проте існувала
ще у домонгольський період.  Коли  на Україну полинуло з
Польщі та Литви католицтво,  козаки, намагаючись
захистити свою віру, перенесли на нове місце старий
фундамент домонгольскої церкви і збудували на ньому нову.
Створили братство, при церкві – недільну школу, бібліотеку.
У таких  бібліотеках зберігалося  до трьохсот книжок, і,
звичайно, не всі вони мали суто релігійний зміст. Братчики
молились за Україну, збирали гроші на загальну свічку –
пудові свічки ставили  у своїй щирій та високій молитві. За
вівтарем у дерев’яній церкві  хрестообразний отвір. Як сонце
сходить, падає сонячне зображення хреста  на підлогу. На
стіні ще збереглася фреска – молиться за душі померлих
козак… А його нащадки зірвали з вівтаря дошки, зробивши
з них свиням корито у післяреволюційні роки. Згоріло все у
тій садибі. Обпалені ж алтарні дошки  сьогодні на стіні, але
й досі сплачуємо ми за ті гріхи…

Покидаючи Седнів, екскурсія напилася води з його
святої криниці, як з пречистих джерела минулого. Сповнені
вражень, екскурсанти вирішили неодмінно побувати ще й
на  святі Седнівської осені.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: пенсійний вік – час подорожувати

(городнянці на екскурсії в Седневі).

КРАЮ МІЙ
РІДНИЙ



«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 Мультфильмы «Трое из
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда « (Украина).
16.20  «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  «Место встречи
изменить нельзя» (СССР).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10 Илья Носков, Алена
Яковлева в многосерийном
фильме «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 Фильм «Любовь/
морковь 2».
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».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Похудеть любой ценой».
00.15/00.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Программа максимум.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест/
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Паутина».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и пока/
зываем». Ток/шоу
18.10 «Особо опасен!».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.10 Арена.
10.35 Культурные люди.
10.55  сериал «Сваты/4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня/2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здоровье.
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.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  «Обмани меня/2»
00.25 День спорта.
00.35  «Место встречи
изменить нельзя» (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  «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Замри, умри,
воскресни».
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 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и пока/
зываем». Ток/шоу
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  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  сериал «За все тебя
благодарю»
10.05 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  сериал «Сваты/4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «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»
(Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  «Обмани меня/2»
00.25 День спорта.
00.35  «Место встречи
изменить нельзя» (СССР).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10   «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Среда обитания.
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45/01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.30, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест/
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по/русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30 Детективный сериал
«Паутина».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и пока/
зываем». Ток/шоу
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  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  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  «Горад солі»
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.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  «Обмани меня/2»
00.25 День спорта.
00.35  «Место встречи
изменить нельзя» (СССР).

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».
12.10 «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Счастливый билет».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Первый класс»
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45/01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.30, 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 сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и пока/
зываем». Ток/шоу
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Шеф».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Последний герой».

«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  сериал «За все тебя
благодарю»
10.05 Сфера интересов.
10.35 «Сколько стоит
безопасность…»
11.00  сериал «Сваты/4»
12.10  «Июнь 41/го. Западный
особый» .
12.50  «Часы остановились в
полночь»
14.40 «Энергия движения».
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 Командировка.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05 Ток/шоу «Не только
женщина знает».
00.30 День спорта.
00.45  «Место встречи
изменить нельзя» (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». .
12.00 «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.
21.05  «Счастливый билет».
22.10  «Цой / «Кино».
23.05  «Кино». Концерт в
«Олимпийском».
00.20  фильм «Вий».
01.35/02.05 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 «Таинственная Россия».
11.10 «До суда».
12.00, 13.25 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и пока/
зываем». Ток/шоу
18.10 Профессия/репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  фильм «Служу
Советскому Союзу».
21.25  фильм «Пропавший»
23.15 «22 июня. Роковые
решения». Фильм
00.50 фильме«Танец живота».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток/шоу.
09.55  «Заколдованный
участок» (Россия). 1/я серия.
10.55  «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.10  Киноповесть «Калина
красная» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедийная мелодрама
«Одиноким предоставляется
общежитие» (СССР).
17.15  «Клімавічы» цыкла
«Зямля беларуская».
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Комедия «Тетя Клава
фон Геттен» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.55 День спорта.
23.05 Боевик «Последний
замок» (США).

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».
13.10 «Наталья Варлей.
Скучно без Шурика».
14.10 «Минута славы. Мечты
сбываются!». Финал.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Вепрь»  фильм.
19.25  «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры». Новый
сезон.
22.35 Пенелопа Круус в
фильме Педро Альмадовара
«Разомкнутые объятия».
01.00/02.20 Фильм «Катала».

НТВ

06.25 сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Живые легенды.
14.10 Операция «Океан»
15.05 Таинственная Россия:
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия / репортер.
19.55 «Программа максимум.
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.55  фильм «Коммуналка».
00.35 Сериал «Час Волкова».

«Беларусь 1»

06.40 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Рождество Святого Иоанна
Крестителя.
06.50 Комедия «Тетя Клава
фон Геттен» (Россия).
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Зямля беларуская».
09.50  «Заколдованный
участок» (Россия). 2/я серия.
10.55 Зона Х. Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.10 Врачебные тайны
12.35 Культурные люди.
13.05  «Моя правда» (Украина).
14.00 Время Союза.
15.15 Новости региона.
15.30  «Паровозик из Ромаш/
ково».
15.40  Кинороман «Любовь
земная» (СССР).
17.30 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
18.55  мелодрама «Знак
судьбы» (Россия/Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское рассле/
дование.
22.20  «Телефонная будка»
23.55 «Владимир Спиваков
приглашает…»

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 «Нахаленок».
12.40 Фильм Леонида Гайдая
«12 стульев».
16.20 «Женские мечты о
дальних странах».
20.00 Контуры.
21.05  «Желаю Вам…» К
юбилею Роберта Рождест/
венского. Концерт.
23.05/01.00  фильм «Любовь
без правил».

НТВ

06.25  сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 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 «Золото большевиков»
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»
19.55 Чистосердечное при/
знание.
20.45 «Центральное теле/
видение».
21.55  Анастасия Волочкова.
22.55 «НТВшники».
00.00  детектив «Цена страха».

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Вiкно в Америку
9.50 Темний силует
10.00 Олiмпiйським курсом
10.15 «Адреналiн»
12.00 В гостях у Гордона
13.00 Футбол. Євро/2012.
Португалiя / Нiдерланди
14.50 Euronews
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро/2012.
Данiя / Нiмеччина
16.55 Iгри патрiотiв
18.50 Українська пiсня року
20.30 Агроньюз
20.45,21.15,23.45 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро/2012.
Iталiя / Iрландiя

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.15 «Знiмiть це негайно»
12.15 «Цiлковите
перевтiлення»
13.15 Х/ф «Надiя як доказ
життя»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «Територiя обману»
21.20 Х/ф «РЕД»(2)
0.00 Т/с «Даішники»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Зойчина любов»
11.10,12.25 Х/ф «Любов зi
зброєю»
15.20 «Судовi справи»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»(2)
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
10.05 Хай щастить
10.25 «Адреналiн»
12.00 Шеф/кухар країни
12.55 Футбол. Євро/2012.
Iталiя / Iрландiя
14.50 Euronews
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро/2012.
Хорватiя / Iспанiя
16.55 Iгри патрiотiв
18.45 Вболiвай з найкращими
19.15 Смiшний та ще
смiшнiший
19.40 Зiрки гумору
20.35,21.15,23.45 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро/
2012.Швецiя / Францiя

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Знiмiть це негайно»
12.00 «Цiлковите
перевтiлення»
13.00 Х/ф «Квiти вiд Лiзи»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.55 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.40 «Моя сповiдь»
22.50 «Iлюзiя безпеки»
0.10 «Вечiрнiй Ургант»
0.45 Х/ф «РЕД»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.20 Т/с «Пандора»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»(2)
22.55 Т/с «Меч»(2)
1.00 Х/ф «Мiсто янголiв»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.15,20.25 Театральнi сезони
10.30 «Адреналiн»
12.10 Крок до зiрок
12.55 Футбол. Євро/2012.
Швецiя / Францiя
14.50 Euronews
15.00,18.20,1.20 Новини
15.10 Футбол. Євро/2012.
Англiя / Україна
16.55 Iгри патрiотiв
18.40 Про головне
18.55 Зiрки гумору
20.50 Мегалот
21.25 Наше Євро
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.05 «Знiмiть це негайно»
12.05 «Цiлковите
перевтiлення»
13.05 Х/ф «Проїзний квиток»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 Х/ф «Люди/Х»(2)
23.00 «Грошi»
0.15 «Вечiрнiй Ургант»
0.50 Х/ф «Дипломат»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.20 Т/с «Зоя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 Т/с «Вчора закiнчилася
вiйна»(2)
22.55 Т/с «Меч»(2)

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Книга.ua
10.00 «Фронтовi хронiки»
10.55 «Адреналiн»
12.55 Футбол. Євро/2012.
Україна / Францiя
14.50 Euronews
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро/2012.
Англiя / Україна
16.55 Iгри патрiотiв
19.00,21.55 Зiрки гумору
21.25 Наше Євро
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.05 «Знiмiть це негайно»
12.05 «Цiлковите
перевтiлення»
13.05 Х/ф «Будинок iз
сюрпризом»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «10 крокiв до кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.15 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.30 Т/с «Єдиний
чоловiк»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «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
9.25 «Київ. Початок вiйни»
10.10 Х/ф «Завтра була вiйна»
11.50 «Надвечiр’я»
12.20 Околиця
12.55,15.10 Футбол. Євро/
2012
14.50 Euronews
15.00 Новини
16.55 Ближче до народу
17.25 Шляхами України
17.45 Х/ф «Фронт без флангiв»
20.40,21.15,23.45 Наше Євро
21.35 Футбол. Євро/2012. 1/
4 фiналу

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.10 «Знiмiть це негайно»
12.10 «Цiлковите
перевтiлення»
13.10 Х/ф «Ще один шанс»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Початковий код»
22.10 Х/ф «Бунраку / лицар
честi»
0.50 Х/ф «XIII: змова»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.30 Т/с «Нiмець»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Ми разом»
21.00 «Велика рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00,9.30 Шустер/Live
9.15 Школа юного
суперагента
10.25,18.00 Мiсце зустрiчi
12.00,14.40 Футбол. Євро/
2012
14.00 Зелений коридор
14.10 Золотий гусак
16.35 Iгри патрiотiв
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Зворотний зв’язок
21.25 Наше Євро
21.50 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

6.55 «Справжнi лiкарi»
7.45 «Кулiнарнi курси»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.10 «Велика рiзниця»
12.55 Х/ф «Лимонадний
голос»
15.05 Х/ф «Ханна Монтана»
17.10 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя «Краса»
21.30 Мюзикл «Морозко»
23.50 Х/ф «Початковий код»

ІНТЕР

6.25 «Велика полiтика»
9.20 «Городок»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.15 «Велика Рiзниця»
15.20 «Юрмала»
16.50 «Ми разом»
17.55 «Вечiрнiй квартал»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вдалi пiснi»
23.00 Х/ф «Полювання на
пiранью»

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Як це?
10.50 Золотий гусак
11.15 Караоке для дорослих
12.15,14.35 Футбол. Євро/
2012
14.00 Ближче до народу
16.25 Шеф/кухар країни
17.15 Дiловий свiт
17.45 Бенефiс Ю.Гальцева та
О.Воробей
20.15 Офiцiйна хронiка
20.25 Головний аргумент
20.35,21.15,23.45 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Футбол. Євро/2012. 1/
4 фiналу

1+1

8.35 Мультфiльм
9.05 «Лото/Забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
11.45 «Мiняю жiнку»
13.10 «Операцiя «Краса»
14.55 Т/с «Даішники»
19.30,23.05 «ТСН/тиждень»
20.15 Х/ф «Моя шалена
сiмейка»
22.05 «Свiтське життя»
0.00 Х/ф «Хороший хлопчик»

ІНТЕР

6.45 Х/ф «Сумна дама Чирви»
8.30 Мультфільми
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Дорога моя
донечка»
13.25 Х/ф «Розсмiшити Бога»
15.20 Концерт
17.45,21.00 Х/ф «Забутий»
20.00 «Подробицi тижня»
23.10 «Що? Де? Коли?»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1�кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 063�
3937573.

— 2�кімнатна квартира в центрі на 1�му поверсі. Тел.
093�3096953.

— 2�кімнатна квартира, 2 поверх (військове містечко)
та гараж. Тел. 093�7316779.

— 2�кімнатна квартира в приватному секторі. Тел. 098�
5635979.

— 3�кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.: 2�
12�36 після 19.00 год.

— 3�кімнатна квартира. Терміново. Ціна договірна. Тел.
097�8853092.

— квартира (приватний сектор) в центрі (вода, газ).
Тел.: 096�9726053, 097�4369837.

— будинок по вул. Кірова,5. Тел. 098�5813745.
— будинок 1993 р. забудови в м. Городні, вул. Лугова,

22, госпбудівлі, газ. Тел. 2�52�65.
— будинок по вул. Леніна. Тел. 2�43�93, 067�3169087.
— частина будинку (46 кв.м.). Є газ, вода, господарські

будівлі, пр. Калініна. Тел. 050�3135217.
— будинок, центр, зручності. Тел.: 096�5227683, 093�

9201972.
— житловий будинок 85 м.кв. і 1�кімнатна квартира.

Тел. 068�1300839.
— будинок, 48 м. кв., 14 соток, вода, газ, госпбудівлі.

Тел. 093�5171109, 063�0266206.
– півбудинку по вул. 50 років Перемоги. Тел. 098�8074957.
–– будинок в с. Альошинське, 40 соток городу. Тел. 099�

3206599.
— 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.

— 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.

— японські скутери колишнього вжитку та нові мопеди

15 червня – рік світлої пам’яті
ЧАЙКО Анатолія Валентиновича

25.04.1959р. – 15.06.2011р.
Жизнь твоя, как песня спета,
Больше с нами тебя нет
Твоего добра и света
Хватит нам на много лет
Словно чувствовал, что надо
Торопиться, все успеть
Но Господь распорядился
В небе звездочкой гореть!
Молодой, красивый, умный
Без тебя жизнь нелегка
Звездочка ты наша ясна
Как ты от нас далека
Спи спокойно, дорогой наш
Память в сердце сохраним
Ты прости нас, если сможешь.
Помним, любим и скорбим.

Сумуючі рідні.

17 червня – 40 днів світлої
пам’яті

БОНДАР Тетяни Іванівни
5.10.1958р. – 9.05.2012р.

Любимая наша, родная, прости,
Мы не смогли тебя спасти.
И наши души так скорбят,
Что не вернешься ты назад.
Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Вічно сумуючі рідні.

21 червня – річниця світлої
пам’яті нашого дорогого

чоловіка, батька, сина і брата
РОСОЛА

Анатолія Миколайовича
19.07.1955р. – 21.06.2011р.
Уже год, как нет тебя с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило наши раны,
И не излечит никогда.
Родной ты наш, пока живем на

свете, мы будем тебя помнить и
любить.

Сумуючі рідні.

„Альфа”, „Дельта”. Тел. 067�3787277.
— скутер „Вайпер” колишнього вжитку. Тел. 066�

3133143.
— причіп до легкового автомобіля. Тел. 2�19�93.
— двигун УЗМД 2�х циліндровий. Тел. 096�1250550.
— автомобіль „Москвич�2140” в робочому стані. Ціна

– 4000 грн. Тел. 098�4789723.
— автомобіль «Дачия» (Соленза), 2003 р.в., пробіг 101

тис. км. Недорого. Тел. 096�7445069.
– червона цегла, вогнетривка, бій цегли, перемички,

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

– шифер, цегла, бій цегли, ракушка, шлакоблок,
балки, крокви, опалубка, перемички, фундаментні
блоки. Тел. 097�4868282.

— корова 7 років в м. Городні. Тел. 096�1115687.
— коза дійна та двоє козенят з доставкою. Тел.: 2�10�

44, 063�8541219.
— сіно – 16 грн. тюк з доставкою. Тел. 096�9818555.
— ларьок (продукти). Тел. 097�3881104.
— бджолині вулики колишнього вжитку, гумовий, 2�

місний човен „Уфімка”, настоянка „Срамотник
лекарственный”. Тел. 096�1374673.

— дитяча коляска (зима�літо) в гарному стані (все в
комплекті). Тел.: 093�9219895, 098�6086829.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— ківш на екскаватор (вузький). Тел. 098�7047781.

ЗНІМУ:
— квартиру. Тел. 063�2054600, 097�6624532.
— квартиру у Городні. Тел. 093�8853874.

ЗДАМ:
— 1�кімнатну квартиру. Тел.: 096�5789812, 050�0615181.

Віддам у добрі руки кошеня з блакитними очима.
Тел. 2�10�44, 063�8541219.

Загублене посвідчення  СВ 000688 від 19.10.2010 р.
дитини з багатодітної сім’ї, видане на ім’я Литвин Миколи
Юрійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Для ознайомлення незайнятого населення, яке проживає
у сільській місцевості, з соціальними послугами служби
зайнятості, трудовим законодавством, ситуацією на ринку
праці, переліком професій та їх актуальністю у районі
Городнянським  центром зайнятості систематично
проводяться  виїзні акції з використанням «Мобільного
центру професійної орієнтації».

Нещодавно спеціалісти центру завітали з «Мобільним
профорієнтаційним центром» до Бутівської
загальноосвітньої школи. У заході під назвою «Учись! Працюй!

Україну з нами будуй!» з радістю взяли участь учні та
педагоги нвчального закладу.

Зустріч розпочалась зі знайомства та обговорення
майбутніх планів юнаків і дівчат. Дехто з них вже мріє про
професії лікаря, юриста, лісничого чи військового. А хтось
ще вагається з вибором. Для визначення професійних
нахилів підліткам було запропоновано пройти тест. Під час
спілкування наголошувалося на правильних підходах до
вибору професії, використавувались різноманітні довідкові
матеріали – буклети, папки з описами професій, довідники
навчальних закладів області, барометр професій, тощо.

Спеціалісти акцентували увагу на ризиках нелегального
працевлаштування за кордоном та трудової міграції. Учням
було запропоновано переглянути відеофільм під назвою
«Небезпечна гра: не стань живим товаром!», який нікого не
залишив байдужим. На прикладі простих життєвих ситуацій
діти побачили, як легко потрапити в тенета шахраїв і що
треба робити, щоб  цього уникнути.

Організатори виїзного заходу надали присутнім
інформацію про різноманітні послуги служби зайнятості для
безробітних та молоді, можливості професійного навчання
за сприяння Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття,
робітничі професії, актуальні на сучасному ринку праці,
розповіли про участь в оплачуваних громадських роботах,
розвиток підприємницьких ініціатив тощо.

Захід пройшов динамічно, змістовно і цікаво.
Задоволення отримали і організатори заходу, і присутні.

Адміністрація центру зайнятості.
На знімку: під час заходу.

«Учись! Працюй! Україну з нами будуй!»

Близько сотні сільських будинків на Чернігівщині
залишалися без електрики через дії крадіїв
трансформаторного масла. Зловмисники зливають
масло із сільських трансформаторів,часто порушуючи
роботу устаткування та піддаючи себе і оточуючих
шкідливому впливу хімічно небезпечних речовин, що
містяться, наприклад, у батареях конденсаторів.

З початку 2012 року в області зафіксовано 13 крадіжок
трансформаторного масла з електропідстанцій. Загалом
злито близько 2,5 тонн.  Більшість крадіжок сталася у
Бобровицькому, Козелецькому, Ічнянському, Сосницькому,
Талалаївському районах. Крім вартості викраденого масла,
це ще й величезні витрати на повторний запуск підстанцій,
які продовжували працювати «всуху», внаслідок чого
виходили з ладу.

Злочини, що сталися недавно в с.Омельянів Козелець�
кого району, принесли лиходіям близько 600 кг масла, а
півсотні місцевих жителі залишилися без електрики.
Трансформаторне масло – продукт специфічний. Його
можливо використовувати тільки  для роботи
електросилових установок. Однак дехто  використовує, як
паливно�мастильний матеріал, додаючи в солярку. В
подальшому таке паливо повністю виводить з ладу техніку.

Але все це кримінальний злочин, як і скупка краденого.
Сподівання окремих громадян у своєї безкарності є

«Масляні справи» закінчив у в’язниці та смертю біля трансформатора
хибними. Закон суворо карає викрадачів енергомайна, і
цьому є конкретні приклади. В травні 2012 року вступив у
силу вирок Менського районного суду, за яким жителя
с.Миколаївка Менського району. Олександра Кулініча
засудили на З роки та 6 місяців ув’язнення за ст.185 ч.І, ч.2,
ч.З ККУ. Те, що скоїв засуджений, «енергомародерство». Він
прибув до діючої КТП в с. Булавчин, відключив підстанцію,
злив трансформаторне масло, скинув трансформатор зі
щита на землю та розукомплектував його.

За скоєння енергокрадіжок на Чернігівщині за останні
роки засуджено 6 людей.  В погоні за «легкими» грошима
люди втрачають здоровий глузд і з ломом в руках ломляться
прямо на об’єкти енергопостачання. Саме у такий спосіб
намагався заробити на життя 25�річний житель м. Прилуки
гр. К.А., який ніде не працював та зловживав спиртним. Він
проник в розподільний пристрій електромереж, потрапив
під дію високовольтної дуги та був смертельно уражений
електрострумом.  Подібний випадок крадіжки стався у
Чернігові в приміщені ТП по вул. Одинцова. В результаті
крадій з важкими опіками всього тіла потрапив до
реанімації.

Проблема розкрадання енергообладнання, на жаль, не
має належної суспільної уваги. У деяких районах самі люди
виправдовують злодіїв, посилаючись на їхню бідність. Така
політика тільки спонукає населення до подібних крадіжок. І

лише чиясь смерть змушує замислюватися над тяжкими
наслідками від подібних дій.

Чи можна поставити заслон на шляху таких злочинів?
Так, вважають у ПАТ «Чернігівобленерго», якщо в цьому
будуть зацікавлені всі – населення, правоохоронні органи,
місцева влада.

Шановні жителі Чернігівщини! Не будьте байдужими до
проблем енергокрадіжок, адже, крім порушень в
електропостачанні, розукомплектоване обладнання може
становити загрозу життю людей. Звертайте увагу на осіб,
які знаходяться навколо енергооб’єктів, особливо у
віддалених населених пунктах. Можливо, саме зараз, «прямо
на ваших очах» розукомплектовується діюче
енергообладнання. Сьогоднішній енергокрадій – це людина
добре обізнана в електриці і може мати всі зовнішні
атрибути, що нагадуватимуть оточуючим про його
належність до працівника району електромереж.

Зателефонуйте  в райвідділ міліції за тел.102, у
диспетчерську  району електромереж за  тел.2�14�44, або
у ПАТ «Чернігівобленерго» за тел. 654�390 та попередьте
про будь�яку ситуацію, що здається вам підозрілою.

Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити злодіїв
та забезпечити надійне та безперебійне енергопостачання
населених пунктів області!

Легендарному
партизанському командиру

присвячено
4 червня громадська молодіжна організація

«Мотопатріот» за підтримки Сумської та Чернігівської
облдержадміністрацій здійснила моторейд місцями
бойових дислокацій Путивльського партизанського загону
Сидора Ковпака. Цей захід присвячений 125�й річниці з
дня народження легендарного партизанського командира,
двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака.

Маршрут  рейду проліг і через північні села, зокрема
через Задеріївку, Кам’янку, Олександрівку, Олешню, Грибову
Рудню Ріпкинського та Будище і Дроздовицю Городнянського
районів. Молоді патріоти зустрічались з місцевим
населенням, цікавилися спогадами про народних месників,
розповсюджували мемуарну літературу патріотичної
тематики. Загальна довжина маршруту перевищила 400
кілометрів.

МИТНИЦЯ  ПОЖВАВЛЕННЯ  НЕ  ПОМІТИЛА
Основний потік футбольних вболівальників, які

прямували в Україну на «Євро�2012», оминув таку зручну
географічну точку, як Сеньківка. Незважаючи на те, що тут
сходяться кордони трьох держав, більшість спортивних
туристів потрапили в країну через інші пропускні пункти.
Частина з них прибула в Україну залізничним та
авіатранспортом.

Ось що сказав начальник митного поста «Сеньківка»
О.П.Алійник:

� На пропускному пункті не збільшився потік автомобілів
та не спостерігалось пожвавлення руху туристичних
автоперевезень у зв’язку з початком чемпіонату Європи по
футболу. Інтенсивність руху через державний кордон не
перевищує середньостатистичних значень для Сеньківської
митниці.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

БУДЬТЕ
ПИЛЬНІ
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

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

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

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. 098/9865135.

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

 Тел. 098/6153583, 095/9314543.

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

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

Захист в кримінальних справах
м. Чернігів,
тел.0/22/974943,
097/6198650,
099/6511774.

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

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

Ціни високі.
Тел.: 066/4014326, 093/9178698.

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

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

КУПЛЮ: КОРІВ, КОНЕЙ.
Тел.: 068/3883670, 096/7327290.

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) 4/43/32.

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

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

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

по ціні 20 грн за голову.
Тел. 3/77/48,

м.Городня,  магазин «Ваш Дім»
тел. 067/8761385.

«ОПТ Кредит»
пропонує кредити на

широкий спектр товарів
з будь+якого магазину

на вигідних умовах.

Требуется инженер по расчетам конструкций,
менеджер по продажам.

Тел. 097/5965050.

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

этаж, 260 кв.м. – 2/й этаж. Тел. 097/5965050.

Увага!  З 15 по 30 червня 2012 р.
в м. Городні по вул. 1/го Травня, 21
(2/й поверх, „Берізка”)

знижки – 15% на ортопедичні матраси.
Запрошуємо всіх!

18 червня святкуватиме свій 80/річний ювілей наш дорогий
Григорій Іванович БОРИСЕНКО із Великого Дирчина. Прийми
від нас найщиріші вітання і побажання міцного здоров’я та
благополуччя.

Дай Бог Вам ще років багато*багато,
Хай дні лиш хороші приходять до хати,
Хай будуть завжди і здоров’я, і сила,
І доля довіку хай буде щаслива.
Наснага і мудрість у серці хай квітнуть.
Поки ювілей не настане столітнім.

З любов’ю: дружина, сестра Валентина, дочки Надія та
Любов з сім’ями, онук Ігор, онука Наталія з чоловіком,

правнучка Віка, племінник Олександр з сім’єю зі Львова.

18 червня святкуватиме своє
20/річчя наша дорога донечка і
сестричка Наталія Анатоліївна
ОСАДЧА. Прийми люба, від нас
найкращі вітання і побажання.

Окунись в поздравленья тепло
Под дождем из улыбок постой,
Пусть душа отзовется светло
И напьется водою живой.
Этот день для тебя не простой,
Весь в подарках и полон любви.
Лет своих не считай никогда –
Просто, радуясь, долго живи!

З любов’ю: мама, тато і
сестричка Олена.

16 червня святкує свій 70/
річний ювілей дорогий наш чоловік,
батько і дідусь Михайло Григорович
ЗАЦАРИННИЙ.

Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і

знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З любов’ю – дружина, син
з невісткою та внуки.

14 червня відзначила свій 65/річний ювілей наша люба
матуся, бабуся Ганна Олексіївна МАЗУР із Півнівщини.

Рідна матусю, бабуся, рідненька,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Хай здоров’я й достаток живуть тут довіку,
А Ваші літа хай летять в ній без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини.

З любов’ю – сини зі своїми сім’ями.

15 червня відсвяткував свій
ювілейний день народження наш
любий тато і дідусь В’ячеслав
Михайлович ЖИГЛОВ. Від щирого
серця вітаємо іменинника.

Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем.
Живи, как можно, веселей!
Пусть этот день морщинок не

прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горести

избавит
И счастье в дом навечно принесет.

З повагою: сини, невістки та онуки.

Колектив Вихвостівської школи глибоко сумує з приводу
передчасної смерті заступника директора школи

КОРДИК Ольги Єгорівни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Вихвостівська сільська рада глибоко сумує з приводу
передчасної смерті завуча Вихвостівської школи

КОРДИК Ольги Єгорівни
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської спеціальної школи/інтернату
висловлює співчуття директору Городнянської  школи/інтернату
Остроносу А.С. з приводу тяжкої втрати – смерті дружини

ОСТРОНОС Надії Сергіївни.

Колектив ДПІ у Городнянському районі висловлює глибокі
співчуття колезі Остроносу С.А. з приводу тяжкої втрати – смерті
матері

ОСТРОНОС Надії Сергіївни.

Сім’я Карпенків з Хоробич висловлює глибокі співчуття
Остроносу А.С. з приводу непоправної втрати – смерті дружини.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи/інтернату
сумує з приводу смерті колишнього вихователя

ОСИПЕНКО Оксани Андріївни
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської райспоживспілки висловлює
глибокі співчуття товарознавцю Чупик Н.П. з приводу тяжкої
втрати – смерті батька

КУЧЕРЯВЕНКА Петра Єгоровича.

Виконком Великолиственської сільської ради та її депути
сумують з приводу смерті ветерана Великої Вітчизняної війни

ЯКУША Миколи Пантелійовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом колличестве. Доставка. Резка.

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие гипсокартонщики
и маляры. Тел. 8/068/1305049.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

Лист у газету
Тяжке, непоправне горе увірвалось в нашу сім’ю. На 54*ому році життя

раптово померла дорога для нас людина Бондар Тетяна Іванівна. Але ми не
залишилися наодинці з бідою. У тяжку хвилину нам на допомогу прийшли
добрі люди. Хочеться висловити глибоку подяку всім, хто розділив з нами
наше горе, підтримав нас морально і матеріально. Спасибі вам, добрі люди.
Нехай горе своїм чорним крилом не торкнеться ваших осель.

Сумуючі рідні.

Державна податкова інспекція у
Городнянському районі Чернігівської області

Державної податкової служби
оголошує конкурс на заміщення вакантної

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

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України,
які мають повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування (фінансово*економічна або юридична), 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*2 ДС), дві фотокартки (4х6), копії
документів про освіту, декларація про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011
рік, медична довідка про стан здоров’я, копія паспорта.

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

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

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

Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу у твоїх руках» щороку
зацікавлює все більше учнівської молоді району, особливо
своїми творчими конкурсами. З кінця березня по травень
проходив перший етап конкурсу на кращий дитячий малюнок
та твір. Тема була традиційною «Людина і ліс».

За підсумками першого етапу кращим малюнком визнано
роботу Анни Бирюк, учениці 3*го класу з Деревин, друге
місце виборола Світлана Шабуня, учениця 3*го класу
Бутівської школи, а третє – Сергій Соболь, учень 1*го класу
міської школи №2. Кращий твір написала Марина Денисенко,
учениця 5*го класу Автуницької школи, другим став твір
Каміли Колодій, п’ятикласниці міської школи №2, а третім –
Сергія Денисенка, учня 7*го класу з Автунич.

Переможців та
призерів першого
етапу акції ДП «Го*
роднянське лісове
господарство» на*
городило грамо*
тами і грошовими
преміями за перше
місце – 200 гри*
вень, за друге –
150 та за третє –
100 гривень.

У рамках акції
відбулись не тіль*
ки конкурси. Вихо*
ванці учнівського

лісництва з Тупичева посадили вручну кілька гектарів лісу,
виготовили та розвісили у лісі кількадесят шпаківень та
збільшили колекцію екзотичних рослин біля школи новими
посадками.

О.СОРОКА.
Методист відділу освіти.

На знімку: робота Анни БИРЮК.


