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Шановні державні службовці!
Україна переживає глибокі й вирішальні перетворення, і суспільство очікує від працівників державної

служби ефективного і відповідального управління.
Обов’язок кожного посадовця - дотримуватися конституційних прав і свобод громадян, створювати

умови для сталого економічного та соціального розвитку країни, сприяти досягненню європейських
стандартів рівня життя українців.

Пам’ятайте, що довіра до влади починається з державного службовця, який має відігравати роль
посередника між нею і народом, гнучко реагувати на запити сучасного суспільства.

Одним із основних пріоритетів національної політики є реформування державного управління,
забезпечення прозорості в процесі прийняття владних рішень. Ці зміни покликані підвищити авторитет
державної служби в Україні, піднести імідж нашої держави на міжнародній арені. Упевнені, що державні
службовці України й надалі вірно служитимуть національним інтересам.

Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, добра, благополуччя, життєвих гараздів.
Ю. ВИСОЦЬКИЙ Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні співвітчизники!
Вітаю Вас з державним святом – Днем

Конституції України!
28 червня  1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну

волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію
українського державотворення, на світовий досвід, прийняла Основний
Закон України — Конституцію. Прийнята цього дня нова Конституція
суверенної України  увійшла в наше суспільне життя як головний оберіг
державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.

Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це
свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої
незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, миру та благополуччя,
звершення усіх планів заради світлої долі  рідної України!

Зі святом вас, дорогі друзі!
З глибокою повагою

  М.В. ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, перший заступник голови парламентської

фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

ЗАВТРА – ДЕНЬ МОЛОДІ
Ми – дзвіночки,

лісові дзвіночки...

Шановні жителі Городнянщини!
28 червня 16 років тому Парламент ухвалив основний закон -

Конституцію української держави. Було закладено фундамент для
розвитку України як суверенної, демократичної, соціальної та правової
країни. Нині Конституція - головна правова угода українського народу.

Законодавча гілка влади працює над удосконаленням Конституції
України, щоб вона відповідала сучасним потребам суспільного розвитку
та враховувала політичний досвід нашої держави. Новітній конституційний
процес дасть змогу наблизитися до утвердження принципу верховенства
права, захисту свобод людини, до становлення нової демократичної
політичної системи європейського зразка.

Поздоровляємо усіх з Днем Конституції України! Миру, процвітання
та добра нашій державі і нашому народові!

 Ю. ВИСОЦЬКИЙ Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.
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Шановні жителі  Городнянського  району!
Сердечно вітаю Вас з Днем Конституції

України!
28 червня 1996 року увійшло у новітню історію нашої держави як день

верховенства національних інтересів. Україна отримала Основний Закон,
який гарантує нам права і свободи. Він об’єднав усіх громадян України,
незалежно від національності, мови та віросповідань.

Щиро бажаю, щоб в кожній оселі, у кожній родині панували злагода,
добро і достаток. Щоб гарантовані цим важливим документом права, стали
реальністю нашого життя. Давайте разом будемо працювати на благо
України, рідного краю і створювати нову європейську державу.

З повагою,
Ігор РИБАКОВ.

Народний депутат України, лідер фракції «Реформи заради
майбутнього».
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Традиційний міжнародний фестиваль біля Монументу
дружби на стику земель трьох держав цього разу

відбудеться наступної суботи – 30 червня
Цього року господарем фестивалю є Республіка Білорусь. За традицією

діятиме міжнародний молодіжний табір на лісовій галявині поблизу Монументу
дружби. Заїзд і розміщення молодіжних делегацій – до 14 год. 27 червня. У цей
день відбудеться урочисте відкриття табору, працюватиме прес-центр, на
головному майданчику демонструватимуть своє мистецтво циркові колективи
Білорусі, України та Російської Федерації, а пізно увечері дискотека і
танцювальний марафон команд «Go-Go».

28 червня буде днем Росії. У першій половині дня юнаки та дівчата
готуватимуться до різних конкурсів, пройдуть спортивні змагання, засідатимуть
клуби та круглі столи, відбудеться презентація випуску журналу «Жеведа». А з 15
години відбудуться конкурси «Слов’янська красуня», модельєрів і перукарів, боді-
арт, турнір інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», фестивалі «Юго-Восток» та
нічного КВК. Звершить день дискотека в стилі 90-х років.

29 червня молодь у таборі проведе під прапором України. Працюватиме
містечко майстрів. Відбудеться сімейний сільськогосподарський конкурс
«Володар села», молодь обміняється досвідом роботи військово-патріотичних
клубів, юнаки поміряються силою по програмі «Слов’янські розваги».

Цього дня увечері на засіданні прес-центру будуть підбиті підсумки роботи
табору, відбудеться урочисте закриття, гала-концерт творчих колективів та
розважальна програма «Україна: дискотека в стилі 2000-х».

У суботу 30 червня о 10 год. 30 хв. біля монументу дружби на білоруському
майданчику відбудеться урочистий мітинг, в якому візьмуть участь керівники
офіційних делегацій трьох держав. Очікується також участь в мітингу Святішого
Патріарха Московського і всея Русі Кирила.

Після мітингу видовищні заходи, діятимуть торгові садиби трьох держав,
містечка майстрів, масові гуляння.

До відома, бажаючі побувати на фестивалі в суботу, 30 червня, можуть поїхати
туди автобусом, який відправлятиметься з Городні з площі Попудренка (біля
спорт школи) о 9 год.
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ЗНАЙОМТЕСЬ: Олена
БОБРИК. Їй ще всього 18 ро-
ків. Після закінчення Город-
нянської гімназії Олена
поступила в Харківський
національний університет
імені В.Н.Каразіна і вже
закінчила І курс навчання. Її
майбутня професія – жур-
наліст. Нині Олена Бобрик
проходить першу практику в
газету «Новини Городнян-
щини» і в найближчих
номерх вона заявить про
себе творчими роботами.
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27 травня сільським головою Соло-
нівки було обрано  Василя Миколайовича
Деблика, а 29 травня він віддав заміж
свою дочку Світлану. Такі стались поряд
у його житті дві  значні події.

Поки що Василь Миколайович
упорядковує документальну частину
своєї нової посади. Проте сільський
голова Солонівки відповів на питання
нашого кореспондента.

— Як пройшли вибори?
—  Нікого за себе не агітував, бо

брудними іграми намагаюся не займатися.
Коли висунув свою кандидатуру на посаду
сільського голови, дружина запитала: «Чи
ти розумієш у яке пекло лізеш?» Я  відповів:
розумію. Але – так треба. Треба  ж  щось
зробити для свого села.

— Що саме ви хотіли б зробити  для
Солонівки?

— Наприклад, є у нас така вулиця, що
називається «не пройти, не проїхати» —
Шатиловка. Хочеться її упорядкувати. На
асфальт, звісно, бюджет сільської ради  ніяк
не розрахований, то необхідно хоча б ями
щебенем засипати, щоб можна було у будь-
яку пору року  цією вулицею проїхати. Гарна
у нас водойма в селі, але ж у поганому стані.
Незабаром,  може, і  згадки не залишитися
про те, яким багатим був у Солонівці колгосп.
Я пропрацював у ньому 12 років,  потім
перейшов на роботу у насіннєву інспекцію в
Сеньківку. Архівні документи колгоспу імені
Калініна і кооперативу «Лан» теж потребують
систематизації.  Роботи багато…

НАШІ ІНТЕРВ’Ю Працювати для людей
— Як ви

вважаєте, чи
подужаєте ви
її?

— Будемо
працювати і
докладемо всіх
зусиль. Мене ж
люди обрали.
Усе своє життя
я намагався
жити для них. І
тут буду
старатися теж.

Розмовляла А.НЕМИРОВА.
На знімку: сільський голова

с.Солонівки В.М.ДЕБЛИК.

Євро-2012:
чемпіонат

нового
потенціалу

Європа живе футболом. І те, що це
життя відбувається в Україні, не може
не викликати радості та гордості за
нашу державу.

Українці згадали справжнє значення
слова «патріотизм». Держава дала такий
шанс своїм громадянам, вчасно виконавши
усі взяті на себе зобов’язання перед
міжнародною спільнотою. І тому сьогодні
варто поговорити про нові можливості
України та нові відчуття українців.

Такої масової ейфорії щастя та непід-
робної гордості, як після перемоги українсь-
кої збірної над Швецією, годі й пригадати.
Люди випромінювали радість і віру в те, що
Україна здатна на звершення. А який гіркий
жаль та відвертий смуток можна було
побачити на обличчях тих, хто спостерігав
за матчем Україна-Франція! Але й поразка
від однієї з найсильніших команд не тільки
Європи, а й світу, не змогла остаточно
зіпсувати настрій від тих відчуттів, що дарує
сьогодні кожному Євро-2012. Свято триває,
і це відчувається.

На думку багатьох українців, чемпіонат
подарував людям незабутні хвилини. Відтак
Україна має всі шанси вийти на зовсім інший,
новий рівень власного розвитку.

Яка ж практична користь від Євро? Що
зрозуміли українці за перший тиждень
чемпіонату? Що вони побачили та усвідо-
мили?

Перш за все – нові об’єкти, котрі тепер
ще довго служитимуть Україні. Іноземні
вболівальники вже встигли оцінити якість
реконструйованих українських доріг та нових
терміналів в аеропортах Києва, Харкова,
Львова та Донецька. Відзначимо й скеро-
ваність та злагодженість дій тих, хто відпо-
відає за організаційну частину Євро. Напри-
кінці минулого тижня тільки один міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль» за добу прийняв
400 рейсів. А в день гри України та Швеції
фан-зона Києва на Хрещатику вмістила 100
тисяч вболівальників. До того ж, все відбу-
валося без агресії, виключно на емоціях
щастя.

За словами фахівців в туристичній
галузі, якщо владі й надалі вдасться контро-
лювати ситуацію і забезпечувати порядок,
то вже найближчим часом Україна може
розраховувати на значне збільшення турис-
тичних потоків. А за туристами підуть і інвес-
тиції. Як повідомляють офіційні джерела,
наразі до України вже приїхало близько 600
тисяч вболівальників. Тому і висновки
потрібно робити відповідні. Одним з таких
висновків може бути твердження, що по
закінченню чемпіонату Київ та Львів мають
шанси стати повноправними туристичними
центрами Європи, а Харків з Донецьком
відкриють нові можливості для реалізації
проектів ділового туризму.

Сьогодні значення має те, що іноземці
побачили Україну зовсім іншу, ніж та,  про
яку чули або ж читали. Так вже склалося в
останні роки, що у світі нас знають не з
кращої сторони. На жаль, ми відомі політич-
ними чварами, економічною нестабільністю
та непоборною корупцією. Євро-2012 дарує
шанс зламати ці принизливі стереотипи.
Великим плюсом в даному контексті є той
факт, що влада змогла акумулювати усі наявні
ресурси і встигла здати стадіони, оновлені
аеропорти та інші об’єкти інфраструктури
вчасно. За словами керівництва УЄФА, це
оцінили у Європі.

Іншим вагомим фактором успіху України
під час Євро-2012 є те, як сьогодні влада
організовує проживання та вільний час
іноземних вболівальників і слідкує за
порядком на території кемпінгів, фан-зон та
вулицях приймаючих міст. Для охорони
безпеки вболівальників – як іноземців, так і
українців було залучено додаткові сили
правоохоронних органів і навіть спеціальну
техніку. Зокрема, напередодні проведення
матчів у Києві літав гелікоптер, котрий
сканував центральну частину столиці на
предмет наявності вибухових засобів.

Вищесказане свідчить про піднесення
України як в іміджевому плані, так і в
економічному. І сьогодні вже можна з повною
впевненістю стверджувати, що наша
держава заслужила на таке свято, адже
доклала чимало зусиль для того, аби це
свято стало дійсністю.

Андрій КОЦЮБА.
Журналіст.

Реформування будь-якої галузі має йти
виваженими шляхами, вважає він. Зокрема,
він закликає уряд і громадськість звернути
увагу на непросту ситуацію в системі охо-
рони здоров’я. Ні громадяни, ні працівники
галузі не знають, чого чекати від реформ і
на який позитивний ефект можна очікувати.
А відповідальні за їх впровадження в центрі
і на місцях не обтяжують себе
роз’яснювальною роботою. В результаті,
складається враження, що реформа
зводиться до зменшення бюджетного
фінансування медицини, а оптимізація – до
скорочення закладів охорони здоров’я.

Про ці та інші проблеми в медичній
галузі з трибуни Верховної Ради заявила
фракція «Реформи заради майбутнього»,
яку очолює Ігор Рибаков. Акцентували і на
проблемі дефіциту кадрів, особливо у
районних лікарнях.

Під час візитів Ігоря Рибакова на
Чернігівщину з цим питанням до нього
постійно звертаються медичні працівники.
Лікарі, медсестри, фельдшери, від яких
залежить здоров’я і життя мешканців
району, повинні відчувати соціальну
захищеність, а це житло, заробітна плата та
інші стандарти.

Лікарі говорять, що реформа в медицині
дійсно потрібна, але вона має покращити
якість медичного обслуговування як у
районних лікарнях, так і у ФАПах. Головний
лікар Коропської районної лікарні Стефанія
Миронова сподівається, що реформа буде
виваженою і в ній врахують думку
практикуючих медиків, особливо районних.

У заяві фракції йшлося і про термінове
вирішення питання  декларування цін на
медикаменти. Через недосконалість
процедури медичні заклади не можуть

купити за бюджетні кошти деякі ліки тільки
тому, що на них не задекларовані ціни. Це
стосується, в першу чергу, ліків, без яких не
можуть обійтися тяжкохворі та деяких інших
препаратів для повсякденного застосування.
Крім того, на ці ліки неможливо виписати
безкоштовні рецепти для чорнобильців,
інвалідів і інших незахищених верств
населення.

 «Ці проблеми необхідно терміново
вирішувати, – вважає Ігор Рибаков. – інакше
медична реформа буде зведена до
профанації».

Депутатська фракція «Реформи заради
майбутнього» готова надати своїх експертів
робочим групам, якщо такі будуть створені
в процесі реформування, для  вироблення
підходів щодо загального  вирішення
ключових проблем галузі.

Валентина МИХАЙЛОВА.

15 червня в райлікарні громадськість району з нагоди
професійного свята вшановували працівників медичної галузі.
Охоронців здоров’я щиро привітали перший заступник голови
райдержадміністрації В.І.Черномаз, заступник голови райо-
нної ради М.М.Демченко та міський голова А.І.Богдан. Кращим
представникам галузі вони вручили грамоти райдержадміні-
страції і районної ради. Вирішення питань охорони здоров’я
людей були і залишаються пріоритетними для органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування, – запевнили вони.

Вітальне слово виголосив депутат обласної ради
В.І.Романчук. Він разом з депутатом І.О.Горохівським
подарували хірургічному відділенню райлікарні комп’ютер.

Щирі вітання медпрацівникам району надіслав народний
депутат України Ігор Рибаков. Він також передав медичним
установам району набір медобладнання та препаратів,
зокрема 10 бактерицидних опромінювачів, 40 стетоскопів,
5 ультразвукових інгаляторів, стільки ж глюкометрів,
медсестринські сумки, 2 холодильники і 10 велосипедів.

ДОПОМОГА МЕДПРАЦІВНИКАМ

Ігор Рибаков вимагає виваженого підходу
до реформування медицини

Радикальна партія
в Городні

8 червня 2012 року районним
управлінням юстиції зареєстро-
вано нове об’єднання громадян –
Городнянська місцева організація
радикальної партії Олега Ляшка.
Основною метою діяльності її
передбачено сприяння «формува-
нню і вираженню політичної волі
громадян», участь у виробленні і
організації державної політики,
сприяння побудові в Україні соціа-
льно-правової держави з ефектив-
ною соціально-орієнтованою еко-
номікою. Голова організації –
С.М.Непопенко.

На захист прав
дитини

На черговому засіданн комісії
з питань захисту прав дитини
розглянуто питання захисту життє-
вих та майнових прав, влаштування
дітей та  позбавлення батьківських
прав батьків, які не виконують своїх
батьківських обов“язків.

Відкрито Центр
сертифікації

електронних ключів
Його адреса: 14 000, м.Чернігів,

вул. Кирпоноса, 28, 1-й поверх,
кімн. 14 Телефон (0462) 77-49-27. З
детальнішою інформацією можна
ознайомитися на сайті: http//
www.cskidd.gov.ua.

Виплати вкладникам
тривають

Городнянським  відділенням
Ощадбанку України з 1 червня цьо-
го року виплачено тисячу гривень
з вкладів Радянського Союзу вже
понад 600 громадян. Всього ж
зареєстровано тих, хто її ще має
отримати по місту, – 2 880, а по
селах району – 1 200. Тож роботи у
працівників Ощадбанку багато.
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Протягом більш ніж двох десятиріч
незалежності на зустрічах політиків із
українцями лунала, по суті, одна й та сама
абстрактна теза: «ми за все гарне і проти
усього поганого». З цим неможливо не
погодитись, тому ми, українці, погоджува-
лися. Але після виборів виявлялося, що
слово, наприклад, «покращення» влада і
українці розуміють зовсім по-різному.

Проте нині опозиційні політики
розмовляють з народом однією мовою. До
українців, нарешті, звернулися не з
недолугим «все буде гарно», а з конкретною

програмою дій, яку вони можуть
проаналізувати, доповнити і змінити згідно
з їх особистим баченням розвитку країни.

На травневому форумі Об’єднаної
опозиції, який пройшов на Михайлівській
площі в Києві та об’єднав усі опозиційні
сили під егідою партії «Батьківщина», був
презентований проект програми
«Справедлива держава, чесна влада, гідне
життя». Голова Ради Об’єднаної опозиції
Арсеній Яценюк та керівник центрального
виборчого штабу «Батьківщини» Олександр
Турчинов звернулися до українців із

ОБ’ЄДНАНІ МАЙБУТНІМ: ОПОЗИЦІЯ ОБГОВОРЮЄ
ПРОГРАМУ ДІЙ З УКРАЇНЦЯМИ

Євроліто-2012
принесло до України
активізацію не лише

спортивного життя,
але й політичного.

Опозиція, як і обіцяла,
не зупинилася на

власне партійному
об’єднанні і

продовжує
консолідувати навколо

своєї програми
інтелектуальні сили

країни. Обговорення
програми Об’єднаної

опозиції «Батьківщина»
триває за участю

експертів,
громадських діячів,
просто небайдужих

українців у всіх
регіонах держави.

закликом обговорити і проаналізувати
проект програми.

Багатьма містами України вже пройшли
круглі столи, в ході яких експерти вносили
пропозиції до програми Об’єднаної опозиції.
В рамках її обговорення Арсеній Яценюк
особисто зустрівся з жителями
Житомирської, Донецької, Тернопільської,
Одеської, Черкаської, Дніпропетровської,
Запорізької, Львівської та інших областей
країни.

Під час обговорення програми у Полтаві
Арсеній Яценюк наголосив, що Об’єднана
опозиція забере повноваження по боротьбі
з корупцією у всіх структур, які сьогодні
начебто борються з корупцією, а фактично
– її очолили, і створить Національне
антикорупційне бюро – незалежний орган,
який перевірить статки всіх посадових осіб
та їхніх родин, зокрема й президента.

Полтавчани зауважили, що той, хто
грабував країну протягом декількох років,
знайде можливість грабувати її за будь-яких
правил. Арсеній Яценюк відповів, що
програма «Батьківщини» передбачає
антикорупційну люстрацію всіх вищих
державних посадових осіб: «Мова йде про
перевірку статків і маєтків усіх посадових
осіб і їх родин: починаючи від президента й
членів уряду і закінчуючи керівником
районної державної адміністрації».

На Івано-Франківщині питання
підвищення пенсій та загалом соціальних
стандартів більш за інші хвилювало громаду,
тому обговорення програми зосередилося
навколо її соціально-економічного блоку. «Ми
відновимо соціальну справедливість в

пенсійній системі, – наголосив Арсеній
Яценюк. –  Програма опозиції передбачає
введення справедливого механізму
нарахування пенсії: з точки зору того, скільки
ти працював і скільки заробляв, а не яку
посаду ти отримав».

На зустрічі з представниками
громадськості Корольовського району
Житомира Арсеній Яценюк заявив: «Не
можна миритися з тим, що Україна має
найнижчі в Європі параметри заробітної
плати, що 80 відсотків українських сімей
опинилися за межею бідності. Тому
Об’єднана опозиція у своїй програмі
визначила необхідність невідкладно внести
зміни до законодавства про створення
робочих місць, гарантування першого
робочого місця для молоді».

На думку опозиціонерів, мінімальна
заробітна плата повинна відповідати
прожитковому мінімуму і становити не менш
ніж 2400 гривень. Бюджетні кошти для
впровадження реформ опозиція знайшла –
їх отримають шляхом скорочення видатків
на утримання апарату чиновників і
скасування пільг для них, а також від продажу
державних резиденцій та автопарків.

Остаточний варіант програми, у якому
будуть враховані зауваження, пропозиції і
доповнення українців, буде затверджений
30 липня на з’їзді Об’єднаної опозиції
«Батьківщина». А поки що у нас є унікальний
шанс стати не просто спостерігачами –
вболівальниками, а й активними учасниками
подій. І разом – збірною країни – створити
програму майбутнього держави.

Олександр КЛИМЕНКО.

 У сім’ї Полікарпа Даниловича і Оксині Григорівни
Симонків росли два сини і дві доньки. Первісток Володимир
народився 21 червня 1912 року. Батьки помічали за ним
неабияку допитливість та кмітливість, а ще стремління бути
серед ровесників попереду. По-вуличному його звали
Вуглярчуком – Володя Вуглярчук. Таке прізвисько сприймав
із задоволенням.

 Як і в інших селах, у Кусіях жили умільці на всі руки. Хоч
всіх об’єднувало землеробство, та чоловіки більше
теслювали і столярували, клали печі і наводили солом’яну
покрівлю, копали колодязі і виготовляли збрую для коней,
чинили шкуру і шили кожухи, валили валянки і кували різні
грунтообробні знаряддя. Та всього й не перелічити! Село в
обслузі, якщо висловитись сучасним терміном, було
самодостатнім. Хтось глибше освоїв ремесло і вважався
авторитетом. Передавалися професії найчастіше від діда,
батька до сина. Секретів не таїли, за бажанням будь-хто міг
навчитися ділу у майстра. А ще чоловіки були воїнами, в
лиху годину залишали плуг і йшли боронити землю від
нападників.  Жінки славилися своїм рукоділлям. Пряли льон
і вовну, ткали полотна, обшивали сім’ю, прикрашали обійстя
вишиванками і мереживом.

 Полікарп Данилович володів особливим ремеслом –
випалював деревне вугілля. Успадкував це від батька, той
від свого батька. Одне слово, це давнє родове заняття,
завдяки якому Кусії стали далеко відомим селом. Деревне
вугілля високо цінувалося. Без нього не обходилася жодна
кузня та і в побуті було необхідним – розігріти праску, самовар
тощо. З різних куточків Чернігівщини і Гомельщини їхали
сюди ковалі купити чи обміняти на хліб або інший товар
кусіївське вугілля.

 Якщо хтось вперше приїздив у село і питав, де
Полікарпова вуглярка, хлопці, нагодившись до незнайомого,
показували на Володю.

– Ото Вуглярчук, його синок, він проведе, куди треба.
Їхали на Свисток, там і жив Полікарп. Таку назву мають

невеличкі вулички чи не у всіх селах. Вони відходять, як
правило, від головної вулиці кудись до лісу чи на поле, до
річки, затишні і сповнені пташиного свисту. Кусіїський
свисток досить заселений, дворів до чотирьох десятків, і в
половині з них живуть Симонки – близькі і далекі родичі – з
одного коріння.

Вдень і вночі над невеличкою річечкою Карпилівкою,
що ділить село навпіл, диміла вуглярка. Біля неї і виріс
Володя. Він у всьому прагнув допомагати батьку, на що тільки
був здатний. Коли підріс менший брат Іван, Полікарп обох
хлопців брав до лісу, де втрьох шукали сухі чи звалені вітром
сосни, пиляли їх на чурбани і везли їх додому. Для вуглярки
годилися товсті гілляки, їх теж підбирали. От тільки коли
доводилося виривати із землі старі пеньки, Полікарп
запрошував на допомогу сусідських чоловіків.

Деревину Полікарп складав в конусоподібні штабелі,
обкидав землею і зсередини її підпалював. І так по черзі
кілька штабелів. Вуглярка працювала. Залишалося
регулювати доступ повітря в штабель так, щоб деревина не
спалахувала вогнем, а поступово тліла. Важливо визначити
момент готовності вугілля. На це Полікарп мав професійне
відчуття. Його вугілля легко ломалося, не утворюючи крихт.

Хлопці мали неабияке задоволення, коли вуглярку
розвантажували. Від вугільного пороху біліли лише зуби.
Батько весь час застерігав, щоб корзини не тулили до себе.
Та де там! А Оксиня Григорівна намагалася проганяти синів
від вуглярки. Вимазувалися ж, як чорти. Полікарп на те кидав
Оксині:

– На них не кричи, а швиденько розтопи баньку, ось і
помиються.

Володя ж у виправдання твердив:

 ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.П.СИМОНКА

Життя. Подвиг. Безсмертя
 21 червня минуло сто років з дня народження Володимира

Полікарповича Симонка, уродженця с.Кусеї  Героя Радянського
Союзу, кавалера двох орденів Леніна. З першої хвилини нападу
фашистських загарбників він став на захист Батьківщини, обороняв
Одесу і Севастополь, поліг смертю хоробрих на Херсонесі.

 Автор цього нарису зібрав спогади ветеранів війни, які знали
особисто Володимира Полікарповича,  спогади односельців,
дослідив публікації воєнних років. Світлій пам’яті нашого видатного
земляка і присвячуються  ці рядки. Схилімо ж голови перед мужністю
героя.

Батькова вуглярка
— Я ж, мамо, вуглярчук, якому, як нечумазому, мені бути?
Оксиня Григорівна йшла до бані, і над лісом піднімався

стовп сивого диму.
Біля вуглярки завжди було людно. Чоловіки

обмінювалися новинами, про щось сперечалися. Володя
слухав ті розмови та й на вуса мотав, щоб і ровесникам
розказувати. Особливо він чекав приїзду дядька Демида, у
якого була лише одна рука. На війні був кавалеристом, там і
втратив правицю. Скільки цікавого повідав він про героя
Чапая!

— Ото командир був, рубав наліво і направо, вороги
духу боялися.

А батько і собі пускався в спогади. У першу світову він
ходив в рукопашну і теж мав поранення. Наслухавшись,
Володя збирав хлопців пограти у війну. Осідлавши
соняшникових коней, вони чимдуж бігали вулицею,
розмахуючи палицями-шаблями.

У вісім років Володя пішов до школи. Навчався гарно і
старанно, особливо любив розв’язувати задачі з
арифметики. За це його хвалив Марко Демидович. Учитель
захоплювався фотографуванням і показував дітям, як це
робиться. Ось де вже вимагалась точність і чіткість, щось
схибиш—і змарнуєш знімок. Володя виробляв у собі такі
хороші риси.

Всіх, хто закінчував семирічку, у селі вже вважали
дорослими. Тож дорослим вважав себе і Володя, хоч до
повноліття ще залишалися роки, він вже самостійно
виконував батькові доручення чи то по вуглярці, чи на полі.

М.ЄРМОЛЕНКО.
На знімку: Герой Радянського Союзу В.П.СИМОНОК;

вул. Свисток у Кусіях.

Далі буде.
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 14 червня районна лікарня вкотре організувала День
донора. Традиційне свято сміливих людей, які віддають
свою кров задля порятунку інших, зібрало переважно,
старожилів донорського руху району. Більше тридцяти
чоловік здали кров у цей день. Святу передувала тривала
підготовка, перш за все інформаційна. Через мережу
сільських фельдшерсько-акушерських пунктів була
поширена інформація про донорство, запрошені бажаючі
долучитись до цієї благородної справи. Не залишились

осторонь і підприємці. Г.П.Єрофеєва, І.В.Заяць, О.В.Самодід
та Л.В.Козел організували для донорів смачний та корисний
обід.

Як зазначила завідуюча відділенням переливання
В.М.Полтавська, серед донорів є й лікарі, причому із
значним донорським стажем. Д.І.Березовський, І.Г.Заров-
ний, А.М.Мужанов та В.Л.Кульчицький регулярно здають
кров. Більшість донорів у районі постійні. Та лікарів
тривожить інше. Середній вік донора зростає, це переважно

люди середнього і старшого
віку, а молодих практично
нема. Причин цьому декіль-
ка: мало здорових молодих
людей та таких, що ведуть
здоровий спосіб життя. А ті,
що відповідають вимогам,
здавати кров не поспіша-
ють. Немало сприяє цьому
страх перед ВІЛ-інфекцією.
Та лікарі запевняють – у нас
все стерильно, це ж під-
тверджують й донори, які
багато років співпрацюють
з місцевим відділенням
переливання крові.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку:  група до-

норів С.СОРОКА, С.ПЕШ-
КО, П.КУНАЙОВ, Ю.КОР-
ДИК, О.ФІЛОНОВ, О.ТЕ-
НЮТА, М.БОГАТИРЬОВ та
С.СИЗ з медсестрою
Л.ГРАБОВЕЦЬ.

Два роки тому у Городні Алла
Василівна Іващенко відкрила власний
салон-перукарню «А-Стиль».  Вона –
майстер від Бога. Я, спостерігаючи за її
роботою, була вражена тим, наскільки
вправно й невимушено вона «орудує»
ножицями та гребінцем. Ще хвилина – й
людина, дивлячись на себе в дзеркало,
задоволено посміхається. Двадцять
хвилин її чаклунства дарують клієнту
гарний настрій.

–  Алла Василівно, а чому ви вирішили
стати саме перукарем?

– У моєму житті не було переломного
моменту, який би дуже вплинув на вибір моєї
професії. Мені завжди подобався запах у
перукарнях та дзвінкий стук ножиць. Своїми
руками ти змінюєш зовнішність людини.

– Для перукаря завжди буде робота,
лисих людей зовсім мало. А скільки років
уже працюєте у цій сфері?

– Більше 11 років, сама навіть не думала,
що так багато. Час летить дуже швидко.

– Дійсно, час не малий. Згадайте з
чого починали…

– Професію я отримала в Чернігівському
вищому професійному училищі побутового
обслуговування за направленням центру
зайнятості. Спочатку працювала перукарем
на телезаводі «Агат». Так сталося, що вийшла
заміж, народила дочку Анастасію, їй зараз
вісім років. Потім із сім’єю поїхала в Росію,
там також працювала перукарем два роки.
Себе дуже добре зарекомендувала.
Тамтешній власник перукарні ніяк не хотів
мене відпускати, але все ж таки я прагнула
повернутися назад на Україну. Потім
народила сина Микиту, якому вже чотири
роки. Працювала  трохи в городнянській
перукарні, але не хочу від когось залежати,
тому вирішила почати власну справу.

– Ви працювали в Росії, але чому все

ж таки повернулися у Городню, тим
паче, що на роботі вами були
задоволені?

– Рідні стіни завжди кращі. А там з
житлом були проблеми, до того ж, поїхала в
Росію я під час декретної відпустки.

– Важко було починати власну
справу?

– Дуже важко, особливо для людини, яка
далека від юридичних справ. Як згадаю –
аж моторошно стає. Це було замкнене коло,
ходиш-ходиш, а виходу не бачиш. Я вдячна
міському голові А. І. Богдану, який дозволив
відкрити салон, сказав, щоб сміливо
працювала та була впевнена в своїх силах.
Звичайно, зараз велика конкуренція, але за
два роки ми заслужили довіру клієнтів,
вільної хвилини ніколи немає. Крім стрижки,
робимо манікюр, педикюр, корекцію брів.
Багатьох клієнтів ми не встигаємо
обслуговувати. У салоні зі мною ще
працюють справжні професіонали Т. М. Новік
та А. О. Свириденко.

– Де взяли початковий капітал для
відкриття салону?

– Справа в тому, що приміщення, де
знаходиться перукарня, це колишня
квартира мого чоловіка, гроші на ремонт
постійно відкладала. Я вдячна своєму
чоловіку, який завжди підтримував, адже,
коли в тебе вірить рідна людина, ти сам
починаєш у себе вірити.

– Як ви можете охарактеризувати
себе як керівника?

– Та що тут характеризувати, я ніколи не
ставила себе вище інших, працюю на рівні
з усіма. Намагаємося сумлінно виконувати
свою роботу, щоб потім при зустрічі зі своїм
клієнтом не хотілося від нього тікати.

– Чи хочете ви розширювати свій
бізнес?

– Звичайно, були б можливості. Хочеться

мати масажний, косметологічний кабінети,
але потрібні хороші спеціалісти. Зараз в
основному всі вчаться на юристів, педагогів,
економістів.

Небезпека стихійної
торгівлі

З настанням літа виникає загроза харчових отруєнь. За
медичними показниками більшість їх провокує стихійна
торгівля. Ця проблема гостро стоїть в Городні, адже при
вході на ринок у невстановленому місці торгують харчовою
продукцією рослинного та тваринного походження. Незако-
нна торгівля просто неба перетворює вулицю на великий
брудний базар. Відповідні служби докладають усіх зусиль
для припинення стихійної торгівлі. З початку року активізу-
вала свою діяльність районна робоча група з питань прове-
дення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють
діяльність на ринку виробництва та реалізації соціально
значущих продуктів. Вона виконує заходи, спрямовані на
ліквідацію та попередження несанкціонованої торгівлі.
Накладаються адміністративні стягнення контролюючими
органами, представники яких входять до складу робочої
групи.

За 5 місяців поточного року управлінням ветеринарної
медицини в Городнянському районі накладено 204 штрафи
на суму 12444 грн., знято з реалізації 208,5 кг харчової
продукції, з них: молочної – 36,0 кг, м’ясної – 172,5. Райсан-
епідемстанцією з початку року накладено 11 штрафів на суму
– 1394,0 грн, знято з реалізації з вичерпним терміном
придатності – 82 кг 229 гр харчової продукції (молочна про-
дукція, кондитерські вироби, безалкогольні напої), тимчасо-
во припинено експлуатацію 2-х об’єктів  кафе «Гольфстрім»
в с. Дібрівне, ФОП Пономаренко В. І., торговий павільйон
«Транзит» в с. Сеньківці ФОП Целуйко С. А.), тимчасово
відсторонено від роботи 54 особи.

Але ставлення громадян нашого міста до такої торгівлі
різне. Дехто стихійну торгівлю засуджує, вказуючи на
антисанітарні умови та сумнівну якість продукції. Інші ж охоче
схвалюють та купують дану продукцію, аргументуючи це тим,
що дані товари можна придбати дешевше, ніж у встанов-
лених місцях

Продукти харчування, придбані у стихійних торговців,
небезпечні тим, що вони можуть бути заражені збудниками
різних інфекцій. Громадяни, які купують м’ясо,
м’ясопродукти, яйця та молочну продукцію, а також інші
продукти харчування на вулиці, повинні пам’ятати, що ці
продукти не мають ніяких супровідних документів (накладна,
ветпосвідчення), сертифікат відповідності, висновки
санітарно-епідеміологічної експертизи). Вони виготовлені
з невідомої сировини, в невідомих умовах, зберігаються
без холодильників. Продавці, які реалізують продукцію на
стихійному ринку, не мають санітарних книжок та не проходять
обов’язковий медогляд. Торгівля в недозволених місцях
впливає на епідеміологічну ситуацію міста, створює
передумови для спалаху інфекційних захворювань.

Рослинні продукти у свою чергу загрожують нітратами,
нітритами, радіонуклідами, що також дуже небезпечно для
вживання. Про домашні вироби – ковбаси та кров’янки годі
вже й говорити.

Тому хочеться нагадати, перед тим, як купувати харчові
продукти на вулиці: подумайте, чим це може обернутися
для вас і ваших близьких, а особливо дітей.

М. СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

    ВЛАСНА СПРАВА  У житті немає нічого неможливого

ДОНОРСТВО  ПОТРЕБУЄ  МОЛОДИХ

Ні для кого не секрет, що в наш час більшість молоді (особливо в селах) мало
чим цікавиться, окрім спиртних напоїв, паління або й наркотиків. Але винуватити
в тому лише дітей не треба. На жаль, таке відбувається саме з мовчазної згоди
дорослих. А все, що треба– зробити молоді крок назустріч, зацікавити чимось
корисним, наприклад – спортом. І результати не забаряться.

Яскравим прикладом цьому є секція з таїландського боксу «Муей-Тай», що
працює в с. Івашківці. В ній охоче займаються юнаки і, навіть, дівчата. І це вже
не просто розваги, а спортивний розвиток, мета в житті, самовдосконалення та
навіть дорослі професійні перемоги.

Зокрема з 16 по 18 червня 2012 року в м. Миколаєві проходив відкритий
обласний чемпіонат з таїландського боксу «Муей-Тай» серед молоді, на який
були запрошені спортсмени і професійні клуби з різних регіонів України. Серед
них і два вісімнадцятирічні юнаки з с. Івашківки – Бенза Руслан та Ященко
Сергій. У хлопців це перші змагання такого рівня. Їх суперниками були
кваліфіковані, досвідчені спортсмени з багатьма боями «за плечима». Але з
особливою гордістю треба відзначити, що саме наші юнаки перемогли і зайняли
перші місця. Це ще раз доводить: якщо людина вірить у свою мету, то все
можливо.

Щиро вітаю з перемогою їх – тренер секції таїландського боксу, депутат
районної ради

Юрій БАЙДАЛА.

– Дякую вам за розмову, бажаю
побільше клієнтів та розширення
салону-перукарні «А-Стиль».

Розмову вела Олена БОБРИК.
Студентка Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна.

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

СПОРТ Повернулись переможцями
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Як виявилося, кожен мотолюбитель
приходить до цього захоплення по-різному
і вимоги до техніки має власні, згідно своїх
уподобань і… розміру гаманця. Для
більшості мотоциклістів залізний кінь – це
засіб пересування, надійний помічник і друг,
та є й такі любителі, які купляють мотоцикл
виключно «для душі».

ЗАХОПЛЕННЯ ВЕРШНИКИ  ЗАЛІЗНИХ  КОНЕЙ

Трагедія у Здрягівці: хто винен?

Андрій Тарасевич усе життя захоплю-
вався мотоциклами. Ще у дитинстві йому
до душі припав старенький трьохшвид-
кісний «Мінськ». Округлі плавні форми заліз-
ного коня бентежили мрійливу уяву хлопця.
Власний мотоцикл він придбав порівняно
недавно – 5 років тому, а перед цим викорис-
товував взятий напрокат. Саме прокатна

«Honda R1», спортивний
швидкісний мотоцикл разом
із непоганим станом доріг на
попередньому місці роботи
посіяли у душі ту саму іскру,
яка не дає відмовитись від
мотоциклів і нині.

Потрапивши на Город-
нянщину, Андрій придбав
мотоцикл зовсім іншого кла-
су і значно менш потужний
від попередника. Це китай-
ський «Bird», який вірою і
правдою служить вже кілька
років поспіль.

— Мотоцикл – це незамі-
нний помічник, особливо
улітку. Він робить доступни-
ми усі грибні та ягідні місця,
легко добиратися на роботу
та й на річку гайнути – проб-
лем нема. Гарна, надійна
машина на кожен день.

Та крім вирішення суто
побутових завдань, кожен
мотолюбитель має свою
заповітну мрію. Є така і в
Андрія.

— Вже кілька років я
реставрую старенький «Іж-
49». Це дуже красивий і
харизматичний мотоцикл.
Дуже хотілося відтворити
його тільки з оригінальних
запчастин, та, мабуть не
вдасться. Однак нама-

гатимусь відреставрувати
його як можна ближче до
оригіналу. Недавно знайшов
до нього фару, лишилось
знайти задні амортизатори.
Буде старовинний чоппер –
мотоцикл для парадних
виїздів з друзями і просто
покататися.

Для перевезення необхі-
дних речей Андрій обладнав
свій мотоцикл велосипедним
кофром, який і місця займає
небагато, і виглядає пропор-
ційно на тлі невеликого
«Bird’у». Мандрувати на
великі відстані мотоциклом
Андрієві не доводилось – не
було відповідного «коня». Та
мрія лишається.

Поява у Городні мото-
цикла «Yamaha R1» не могла
лишитись непоміченою. По-
тужний швидкісний спорт-
байк з об’ємом двигуна у 1000
кубічних сантиметрів і потуж-
ністю 175 кінських сил (це
більше, ніж два УАЗики!)
вразив увесь мотозагал
міста та став об’єктом різнобарвних заздро-
щів не тільки мотолюбителів, а й інспекторів
ДАІ. Власник цього японського дива техніки
Дмитро Алексієнко захоплюється мотоцик-
лами вже 20 років. Його увагу завжди
привертали важкі мотоцикли. Саме тому свій
мотоциклетний стаж він наїздив переважно
на мотоциклі МТ «Дніпро». Придбання
«Yamaha R1» стало для нього втіленням
давньої мрії.

— Усе життя хотів саме такий мотоцикл,
ще з тих часів, коли розглядав фантики з їх
зображенням! – каже Дмитро. – Це швидкіс-
на машина для гарних доріг, на жаль, наші
зовсім не відповідають вимогам. Навіть
«нова» траса до Чернігова вже більше нага-
дує пральну дошку, ніж дорогу. Для дальніх
поїздок і подорожей він малопридатний, бо
розрахований на спортивну посадку водія,
а така поза дуже втомлює на великих
відстанях.

У минулому році Дмитро побував на
байкерському фестивалі у Сумах, куди їздив
зі своєю дружиною Іриною. Зібрання
однодумців дає багато чого для мотолю-
бителя. Це досвід, цікаве спілкування, нові
контакти й дружні стосунки. Незабутнім
враженням завжди стає парад байкерів,
коли центром міста химерним строєм
проїжджає кількасот гарних і потужних
мотоциклів з парадно одягненими
вершниками.

14 червня цього року  о 16.46 до Городнянського РВ
УМВС надійшов рапорт  дільничного інспектора міліції
А.В. Костирка про те, що під час проведення операції
«Мак -2012» в ході огляду в с.Здрягівці господарства
громадянина   Володимира А., 1985 р.н.,  безробітного,
раніше судимого,  було виявлено незаконний  посів
конопель в кількості 30 рослин. Коноплі були вилучені та
направлені на експертизу. В діях громадянина
вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ст.310
Кримінального кодексу України. Останній Городнянським
РВ УМВС не затримувався. Передбачалася подальша
перевірка.

15 червня у Городнянський РВ УМВС надійшло
повідомлення від мешканки с.Бутівки, що на подвір’ї
власного  господарства покінчив життя через повішання
Руслан Авраменко, 1986 р.н., безробітний, мешканець
с.Здрягівки, брат власника господарства. Ознак
насильницької смерті на місці огляду не виявлено. Труп
доставлено у морг Городнянської центральної лікарні.
Для розтину трупа направлена судмедекспертиза.

19 червня у редакцію прийшла двоюрідна сестра
покійного. Вона вважає, що її брат наклав на себе руки
після спілкування з міліцією:

— Пройшло лише півтора місяці, як  ці діти (два
брати і сестра) залишилися круглими сиротами. Але
вони знайшли в собі сили працювати — садили город,
пасли корів, допомагали людям по селу. Вони нікого
ніколи не ображали. Руслан взагалі був тихий, спокійний
хлопець. І хоч на городі знайшли посіви коноплі, проте
тракторист, який орав його, стверджує, що конопель
раніше не бачив. По собі Руслан залишив записку, яку
забрали в  райвідділ, але є свідки, які її читали. У ній
Руслан просить вибачення у рідних  за свій вчинок та
бажає недоброго «тим козлам». Дитина наложила на
себе руки, так скажіть,будь ласка, кого боятися і хто нас
простих людей захистить? У неділю брата поховали…

Редакція звернулась до виконуючого обов’язки
начальника  Городнянського райвідділу міліції
Є.А.Колпаченка з проханням дати коментар. Євген
Анатолійович призначив зустріч, але на ній сказав, що
не має права розповідати пресі про подібні факти. Йому
заборонено це робити, і потрібно брати дозвіл. Порадив

звертатися до начальника центру  по  громадських
зв’язках  Чернігівського  обласного управління МВС
С.М.Брика.

Ми й звернулися. На наші запитання Сергій
Миколайович відповів:

— У хлопця, який повісився, 40 днів тому померла
мати. Про нього розповідали  слідчій групі, що він вже
кілька разів висловлював думки про самогубство.
Міліція Руслана Авраменка не затримувала, просто було
складено протокол. Сестра показала, що він знаходиться
на пасовищі, тож їздили туди. Усе було зроблено згідно
законодавства і в присутності свідків. Кущі конопель
складені у коробку і відправлені на експертизу. Чому
людина наступного дня покінчила життя самогубством
– питання. Необхідно розібратися. Перевірка триває.

Але люди в селі говорять, що покінчити життя
самогубством постійно погрожував зовсім не Руслан, а
його старший брат – Володимир. Руслан же нічого
подібного в голову не брав. Він збирався жити. Тим
більш, що в нього було для кого жити, була кохана
дівчина...Та й спілкуватися на пасовище представники
міліції їздили до Володимира, а з Русланом розмовляли
вдома.

Незрозумілим для нас залишилось також і те,
навіщо було призначати зустріч, якщо  розповідати про
роботу  підлеглих  в.о. начальника міліції району не
дозволено.

У минулий четвер по телеканалу 1+1 пізно ввечері
було показано сюжет із Здрягівки – про трагедію.
Висновки неоднозначні. З них напрошується одне
питання: хто нас захищає?

Свій коментар події надав  районний прокурор
С.О.Розинка:

 — Мешканець Здрягівки Руслан А. покінчив життя
самогубством. Обставини цієї події перевіряються
прокуратурою району. Можливо, що самогубство
спонукала боязнь бути притягнутим до кримінальної
відповідальності за незаконне вирощування коноплі, яка
є сировиною для наркотичних засобів. Перевірка ще
не закінчена. Як тільки вона скінчиться, то нашу
громадськість буде обов’язково повідомлено про те,
що сталося і чи є причетні до самогубства, чи ні.

23 червня

1803 року
– Роберт
Фултон про-
демонстрував
перший паро-
плав на річці
Сені.

1846 року
– бельгієць
Адольф Сакс
отримав патент на саксофон.

1868 року – Кристофер Шолс з Вісконсіна
запатентував першу друкарську машинку, яка
виготовлялась під брендом «Ремінгтон».

1888 року – на святі друкарів французького міста Лілль
вперше прозвучав «Інтернаціонал».

1888 року – у Києві відкрито пам’ятник Богдану
Хмельницькому.

1917 року – Українська Рада приймає Перший
Універсал, яким проголошено незалежність України.

1944 року – початок операції радянських військ
«Багратіон» по визволенню Білорусії.

1998 року – вперше успішно пересаджена клітина
головного мозку людини.

У цей день народилися:
1824 року – Карл Рейнеке, німецький піаніст,

композитор і диригент.
1889 року – Анна Ахматова (Горенко), російська

поетеса.
1912 року – Алан Тьюринг, англійський математик,

розробник перших обчислювальних машин.
1931 року – Григорій Кохан, український кінорежисер.
1965 року – Валерій Меладзе, співак, заслужений

артист Російської Федерації, народний артист Чеченської
республіки.

1972 року – Зінедін Зідан, французький футболіст
алжірського походження.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет-видань.

Мотолюбителі завжди викликали до себе неоднозначне ставлення з боку
суспільства. Раніше їх називали «рокерами», за музичні уподобання, нині –
байкерами, на американський манер («байк» - мотоцикл). На відміну від звичних
користувачів мотоциклів, фанати байків мають власне бачення як своїх
двоколісних коней, так і всього, що супроводжує це захоплення. Саме вони є
авторами більшості конструктивних доробок мототехніки,  шоломів,
спеціального одягу, навісних кофрів, багажників та сумок. Незвична зовнішність
поєднана із чудернацьким виглядом самого мотоцикла і стала причиною
ксенофобії суспільства по відношенню до байкерів, адже усе нове та незвичне
спочатку викликає спротив. Та час змінює все. З розширенням ринку
мототехніки і широким розповсюдженням скутерів та малокубатурних
мотоциклів напруга з боку громади зникла, і хлопців на мотоциклах вже не
бояться бабусі та не лякають ними своїх онуків.

Що ж приваблює людей до залізних коней і чим живуть сучасні вершники –
про це наша розповідь.

Однак одяг мотоцикліста – це не тільки
зовнішній лоск і краса. На думку Дмитра,
правильний одяг повинен захищати
мотоцикліста не тільки від негоди, вітру й
дощу, а й від травм у випадках падіння чи
аварії. І хоч цю тему байкери не люблять
деталізувати, проте спорядженню завжди
віддають належну увагу. Недавно Дмитро
придбав фірмовий шолом «Нолан» та
армовану куртку.

Підтримує зв’язки він і з членами бай-
керського клубу «Агарта» з Чернігова. До ре-
чі, на минулий День міста вони приїжджали
у школу-інтернат для дітей-сиріт. Для вихо-
ванців школи вони привозили дарунки, хоч
сама поява колоритних вершників була
окремим дарунком для дітей, а особливо –
можливість покататися на великому потуж-
ному мотоциклі.

Обидва наші співрозмовники прийшли
до думки про те, що у Городні давно вже
треба заснувати свій мотоклуб. Власників
різноманітної мототехніки стає все більше,
а об’єднуючої ідеї нема. Хлопці вважають,
що й для молоді мотоклуб був би знахідкою,
адже спільне захоплення завжди об’єднує,
а у випадку з байкерами ще й відволікає від
алкоголю, наркотиків та дає неабиякі знання
техніки.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: мотолюбителі

А.ТАРАСЕВИЧ та Д.АЛЕКСІЄНКО зі своїми
«залізними кіньми».



«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 Мультфильм
«Двенадцать месяцев».
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  «Сваты-4» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Обмани меня-2»
00.00 День спорта.
00.15 Криминальный триллер
«Большое ограбление»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.10 «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  «Законный брак».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Музыкальные вечера в
Мирском замке». «10 лет
вместе».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «10 лет вместе».
00.30-01.00 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Главная дорога.
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
21.20  «ЧС - Чрезвычайная
ситуация».
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, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «За все тебя
благодарю»
10.10 Арена.
10.40  «Щит Закона»
10.55  «Сваты-4» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здоровье.
16.15  «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55 «Сваты-4» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05 Детективный сериал
«Обмани меня-2» (США).
00.25 День спорта.
00.35 Комедия «Я ненавижу
свою работу»

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 «Обратный отсчет».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. «Счастливый
билет». Многосерийный
фильм.
22.10  «Музыкальные вечера
в Мирском замке».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45-01.15 Ночные новости.

 НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «В зоне особого риска».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Шеф».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
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  «Сваты-4» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Зона комфорта.
16.00 «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Широка река»
17.15 М сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «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 Триллер «Афера» (США-
Канада).

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.
21.05  «Счастливый билет».
22.10  «Музыкальные вечера
в Мирском замке». Концерт
«Президентский оркестр.
Лучшее за 10 лет».
00.25 «Вечерний Ургант».
00.55-01.25 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 Спасатели.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
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  «За все тебя
благодарю»
10.10 Земельный вопрос.
10.35 К тёще на блины.
11.00  «Сваты-4» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 Врачебные тайны
16.00  «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Широка река»
17.15 Мелодраматический
сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «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 Психологическая драма
«Моверн Каллар»

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 «Владимир Гостюхин».
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  «Музыкальные вечера
в Мирском замке». Концерт
рок-групп «Живой рок».
23.55 Среда обитания.
00.55-01.25 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Чудо-люди.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Шеф».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
день Святых апостолов Петра
и Павла.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Журналистское
расследование.
11.05  «Сваты-4» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша».
14.05  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 Перезагрузка
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.05 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55 «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05 Ток-шоу «Не только
женщина знает».
00.30 День спорта.
00.45 Триллер «Клуб ужасов»
(США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Мясоеды против
травоядных».
12.10  «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  «Музыкальные вечера
в Мирском замке». Сольный
концерт группы «Без Билета».
«Мечтатели».
23.55 «Вечерний Ургант».
00.25-00.55 Ночные новости

НТВ

06.00 «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 «Таинственная Россия».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Профессия-репортер.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 фильм «Выживший»
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
23.00 сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 Здоровье.
09.55 К теще на блины.
10.30 «Все путем!»
11.00  «Звездная жизнь».
«Одиночество первых
красавиц советского кино».
12.10 Анимационный фильм
«Принц Египта» (США).
13.55 Документальный фильм
«Заведёнка»
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.25 Приключенческая
комедия «Я – Цезарь»
17.15 Тэлефільм АТН «Гомель
« цыкла «Зямля беларуская».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Комедия «Мой любимый
раздолбай» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Триллер «Целуя
девушек» (США).
23.45 «История моей любви».
01.20 День спорта.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 «Смешарики. ПИН-код».
12.05 «Тени исчезают в
полдень».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. «Гоша
Куценко. Игра в правду».
17.20 «Вепрь»
19.25 ОНТ представляет:
«Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры». Новый
сезон.
22.45-01.40 Закрытый показ.
Фильм Сергея Соловьева
«Одноклассники».

НТВ

06.20  «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.55 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Пламенный мотор
страны»
14.10 «Трофейное дело»
15.05 «Таинственная Россия:
Республика Саха. Следы
и н о п л а н е т н о й
цивилизации?».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!.
22.50  фильм «Последний
герой».
00.25 Сериал «Час Волкова».

«Беларусь 1»

06.55 Існасць.
07.20 Семейная комедия «Я –
Цезарь» (Франция).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
11.00 «Зона Х». Итоги недели.
11.30 Мультфильмы «Песенка
мышонка», «Приключения
точки и запятой».
12.10 Врачебные тайны
12.55  «Моя правда»
14.05 Время Союза.
15.15 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Ох и Ах».
15.40  Сатирическая комедия
«Гараж» (СССР).
17.35 Коробка передач.
18.15 Суперлото.
19.00 Фантастический боевик
«Звездный путь. Восстание»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Триллер «Прямая и
явная угроза» (США).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45 Премьера. «Развод. Я
тебе ничего не отдам…».
12.45 «Смешарики. ПИН-код».
13.05  «Гонка подразделений».
13.40 Государственная
граница. Фильм 1. «Мы наш,
мы новый…».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Женские мечты».
20.00 Контуры.
21.05 Премьера. «Фабрика
звезд. Россия - Украина».
22.40  проект «Их Италия»

НТВ

06.20 сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!.
10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод по-русски».
13.20 «Кремлевские
похороны».
14.10 «Торговая мафия» из
цикла «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Россия:
Патомский кратер. Самое
загадочное место планеты?».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 Чистосердечное
признание.
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Остросюжетный фильм
«Дело майора Барсукова» из
цикла «Важняк».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Про головне
9.55 Олiмпiйським курсом
10.10 Кордон держави
10.25 Темний силует
10.35 Вiкно в Америку
10.55 Концерт
12.05 В гостях у Гордона
13.00 Футбол. Євро-2012.
Iспанiя - Iталiя
14.45 Euronews
14.55 Агросектор
15.00,18.20,1.20 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 1/
4 фiналу
17.00,19.20 Ми - патрiоти
18.50 Лiтнiй жарт
20.25 Наше Євро
21.25 Смiшний та ще
смiшнiший
21.50,23.00 Мiсце зустрiчi
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.20 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Знiмiть це негайно»
11.00 Х/ф «Zолушка»
13.00 Х/ф «Нехай кажуть»
16.55 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,0.15 ТСН
20.15 «Територiя обману»
21.20 Х/ф «Маска Зорро»
0.30 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Розсмiшити Бога»
11.10 Х/ф «Любов приходить
не одна»
13.25 «Детективи»
13.55 «Судовi справи»
15.05 «Серце пiдкаже»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Захисниця»
22.25 Т/с «Меч»(2)
0.30 Х/ф «Полювання на
пiранью»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Свiтло
10.00 Хай щастить
10.20,21.50 Мiсце зустрiчi
11.55 Шеф-кухар країни
12.50 Футбол. Євро-2012.
Чехiя - Грецiя
14.45 Euronews
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012.
Данiя - Португалiя
17.00,19.30 Ми - патрiоти
18.50 Зiрки гумору
20.35 Наше Євро
21.25 Смiшний та ще
смiшнiший
22.50 Трiйка, Кено, Максима
22.55 Мiсце зустрiчi
23.20 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Х/ф «Маска Зорро»
12.15 «Цiлковите
перевтiлення»
13.10 Х/ф «Бiлi троянди надiї»
16.55 Т/с «Метод Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.35 «Моя сповiдь»
22.40 «Iлюзiя безпеки»
0.00 «Вечiрнiй Ургант»
0.40 Х/ф «Свiй хлопець»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.35 Т/с «Серце матерi»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Захисниця»
22.25 Т/с «Меч»(2)
0.30 Х/ф «Любов пiд
прикриттям»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.15 До Дня Конституцiї
10.35 Мiсце зустрiчi
12.05 Крок до зiрок
12.50 Футбол. Євро-2012.
Iталiя - Хорватiя
14.45 Euronews
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012.
Данiя - Нiмеччина
17.00,19.30 Ми - патрiоти
18.50 Лiтнiй жарт
19.15 Жарт у подарунок
20.35 Мегалот
20.45 Наше Євро
21.25 Смiшний та ще
смiшнiший
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Мiняю жiнку»
11.00 «Моя сповiдь»
12.05 «Цiлковите
перевтiлення»
13.05 Х/ф «Темнi води»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.25 ТСН
20.15 Х/ф «Люди Iкс-3»
22.20 «Грошi»
23.40 «Вечiрнiй Ургант»
0.20 Х/ф «Цiлуватися
заборонено»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.35 Т/с «Акула»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Захисниця»
22.25 Т/с «Меч»(2)
0.30 «Парк автоперiоду»

УТ-1

9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Святковий концерт
12.10 День Конституцiї
12.50 Футбол. Євро-2012.
Португалiя - Нiдерланди
15.00,18.20 Новини
15.10,21.35 Футбол. Євро-
2012. 1/2 фiналу
16.55 Ми - патрiоти
18.05 Дiловий свiт
18.50 «Сумлiннi платники
податкiв»
20.25,21.15,23.45 Наше Євро

1+1

8.00 Х/ф «Чорна мiтка»
11.00 Х/ф «Земський лiкар»
19.30 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «Десять крокiв до
кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.10 «Вечiрнiй Ургант»
0.35 Х/ф «Кремiнь»

ІНТЕР

6.50 Т/с «А щастя десь поруч»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Захисниця»
22.25 Т/с «Меч»(2)
1.25 Х/ф «Дiвчинка»(2)

ICTV

7.45 Максимум в Українi
8.45 Факти. Ранок
9.30,19.30,0.50 Надзвичайнi
новини
10.30 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Мент у законi»
15.15 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
16.25 Т/с «Менти»
18.45 Факти. Вечiр
20.15 Т/с «Братани-2»
22.35 Факти. Пiдсумок
22.50 Т/с «Група «Zetа»
23.50 Т/с «Кодекс честi»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Театральнi сезони
9.50 Православна
енциклопедiя
10.25 Х/ф «Дожити до
свiтанку»
11.55 «Надвечiр’я»
12.25 Околиця
12.55 Футбол. Євро-2012.
Грецiя - Росiя
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012. 1/
2 фiналу
17.05 Ми - патрiоти
18.45 Шляхами України
19.10 Мiсце зустрiчi
20.30 Наше Євро
21.15,22.45 Шустер-Live
22.40 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

7.15 Х/ф «Нелюб»
11.00 Х/ф «Земський лiкар»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Анаконда»(2)
21.50 Х/ф «Анаконда-2»
23.50 Х/ф «Забiйнi канiкули»(3)

ІНТЕР

6.00 Т/с «Маршрут
Милосердя»
8.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика»
10.10 Т/с «Точка кипiння»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Велика Рiзниця»
22.30 «Велика полiтика»

ICTV

8.45 Факти. Ранок
9.30,19.30 Надзвичайнi
новини
10.30,16.35 Т/с «Менти»
12.45 Факти. День
13.05 Т/с «Мент у законi»
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
18.45 Факти. Вечiр
20.15 Т/с «Морськi дияволи»
22.15 Т/с «Група «Zetа»
23.10 Т/с «Кодекс честi»
0.10 Голi та смiшнi

УТ-1

8.00,9.35 Шустер-Live
9.20 Школа юного
суперагента
10.45,17.30 Мiсце зустрiчi
12.20 «Секрети успiху»
12.55,15.05 Футбол. Євро-
2012. 1/4 фiналу
14.50 Зелений коридор
17.05 Золотий гусак
19.10 Зворотний зв’язок
19.20 Наше Євро
19.55 Елтон Джон в Києвi
20.00 Д/ф «СНIД»
20.30 Благодiйний концерт
Елтона Джона в Києвi
22.00 Д/ф «СНIД-2»
22.30 Гурт Queen

1+1

7.45 «Кулiнарнi курси»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.10 «Велика рiзниця»
13.15 Х/ф «Найкращий друг
мого чоловiка»
15.20 Х/ф «Чоловiча жiноча
гра»
17.10 Х/ф «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Стежка вздовж
рiчки»
0.00 Х/ф «Анаконда»(2)

ІНТЕР

6.05 «Велика полiтика»
9.20 «Городок»
10.00 «Орел i Решка»
10.55 «Найрозумнiший»
12.55 «Велика рiзниця»
14.55 Концерт
17.10 «Юрмалiна»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00,0.40 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.40 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»

ICTV

8.45 Зiрка YouTube
9.55 Дача
10.25 Квартирне питання
11.25 Стоп-10
12.25 Провокатор
13.25 Твiй рахунок
14.25 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Легiонер»
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
21.05 Х/ф «Я - легенда»(2)
23.05 Наша Russia
0.00 Т/с «Тринадцятий»

УТ-1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Золотий гусак
10.55 Ближче до народу
11.25 Караоке для дорослих
12.20 Футбол. Євро-2012.
Перший пiвфiнал
14.20 Футбол. Євро-2012.
Другий пiвфiнал
16.10 Мiсце зустрiчi
17.40 Шеф-кухар
18.35 Зiрки гумору
20.15 Головний аргумент
20.25,21.15,0.50 Наше Євро
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Футбол. Євро-2012.
Фiнал
23.45 Закриття ЄВРО-2012

1+1

6.40 Х/ф «Найкращий друг
мого чоловiка»
8.35 Мультфiльм
9.05 «Лото-забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
12.35 Х/ф «Даішники»
14.45,20.15 Х/ф «Гюльчатай»
19.30,23.55 «ТСН-тиждень»
22.55 «Свiтське життя»
0.50 Х/ф «Дуже дурне кiно»

ІНТЕР

6.45 «Найрозумнiший»
8.30 Мультфільми
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.10 «Свати бiля плити»
11.35 Т/с «Вийти замiж за
мiльйонера»
15.50 Х/ф «А я люблю
одруженого»
17.50,21.00 Т/с «Лжесвiдок»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 Х/ф «Громадянка
начальниця»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

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

— 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Ціна
договірна. Тел.: 097-0080025, 093-4178611.

— 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 2-55-55, 098-
6323101.

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

— 3-кімнатна квартира. Тел. 096-7362652.
—3-кімнатна квартира в дев’ятиповерховому будинку.

Тел.: 2-42-64, 096-6355399.
— 4-кімнатна квартира. Тел.: 2-42-67, 097-6121833.
— квартира 60 м кв. із земельною ділянкою 6 соток. Тел.

2-25-35.
— будинок по ІІ провулку Механізаторів, 8. Є газ, вода.

Тел. 096-9533117.
— будинок по вул. Жовтневій, 89. (Землі 16 соток). Тел.

044-4860479, 098-2438999..
– двоповерховий будинок по вул. Леніна, півбудинку

по вул. Артема, 12 соток приватизованої землі. Терміново і
недорого. (В центрі). Тел.: 063-5677044, 098-9112369.

— будинок по вул. Леніна. Тел. 2-43-93, 067-3169087.
— двоповерховий будинок по вул. Радянській, 115,

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

— земельна ділянка, гараж. Тел. 098-9112222.
— земельна ділянка (20 соток) в центрі Вокзал-Городні

з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.
– земельна ділянка. Тел. 096-7584810.
– гараж (6х8), ворота 270х2.270. Ціна договірна. Тел

066-4439726.
– ВАЗ-2109, 1992 р.в., двигун – 1300, 5-ступенева

коробка передач. Тел. 096-7331053.
— трактор МТЗ-80, недорого. Тел. 097-3883373.
— одноциліндровий дизельний двигун, одновісний

самоскидний тракторний причеп. Тел.: 066-5264632, 098-
9242275, (254) 2-07-90.

— причеп самоскидний ПТС-Т-05 для міні-трактора.
Тел. 2-22-48 (ввечері).

— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,

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

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

– 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.

– фундаментні блоки і перемички колишнього вжитку.
Тел. 096-8599355.

– деревообробні верстати. Тел. 063-6165631.
— кобила робоча віком 8 років. Тел.: 3-47-18, 098-

5457547.
— корова чорно-білої масті віком 12 років. Тел.: 096-

8334828, дом. 2-22-97, 2-30-65.
— корова чорна-ряба віком 6 років (тільна). Тел. 2-37-

92.
— корова чорної масті. Тел. 3-73-53.
— 3-місячна кізочка. Тел. 098-9480948.
– 3-місячні кізочки. Тел.: 3-31-44, 098-8195525.
— сіно в тюках. Можлива доставка. Тел.: 097-7948567,

095-7352072.
– сіно в тюках. Доставка. Ціна за домовленістю. Тел.

096-9818555.
— сіно в рулонах. Тел.: 096-8530037, 097-1195984.
— дрова рубані для котла два причепи, самовивіз. Тел.:

2-41-44, 096-1302515.
– обрізки (ольха). Тел.: 067-1908775, 066-2712566.
— газова колонка – 150 грн., ванна – 350 грн.,

умивальник (кераміка) – 50 грн., телефонний апарат –
30 грн. (все колишнього вжитку). Тел. 063-1755020.

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

ЗНІМУ:
— 2 чи 3-кімнатну квартиру без меблів на тривалий

час. Порядність гарантуємо. Тел. 063-3361332.
– будинок. Тел.: 099-3370623, 2-34-15.

ЗДАМ:
– 2-кімнатну квартиру. Тел.: 066-8073931, 093-6740998.

 Найголовніша проблема сьогодення для молоді –
це перше робоче місце. Але після закінчення навчання
молодь зустрічається з великою кількістю перешкод.

Першим робочим місцем з наданням дотації
роботодавцю забезпечуватиметься молодь, яка
звернеться до центру зайнятості не пізніше шести
місяців після закінчення навчального закладу (без
врахування періоду проходження строкової або
альтернативної (невійськової) служби) та перебуватиме
на обліку як безробітна.

Як правило, роботодавці хочуть мати досвідченого
працівника, який прийде і, на відміну від молодого
спеціаліста, буде кваліфіковано виконувати всі
покладені на нього обов’язки. В цьому і є складність
працевлаштування випускників навчальних закладів,
які досвіду роботи поки що не мають. Для заохочення
роботодавця центр зайнятості може запропонувати
роботодавцю дотації в разі працевлаштування молоді
на перше робоче місце. Що таке дотація, багатьом
роботодавцям району відомо. Це відшкодування
фактичних витрат на основну та додаткову заробітну
плату, але не вище середньої заробітної плати за всіма
видами економічної діяльності по області.

Вторая годовщина со дня
смерти дорогого, любящего

мужа и сына
ПИЛИПЕНКО

Александра Анатольевича
18.04.1953г. – 23.06.2010г.

Опустел этот мир без тебя,
И от грусти поникли цветы.
Вспоминаем тебя мы, любя,
Не хватает улыбки твоей и теплоты.
Ты ушел в небесное Царство,
Яркой звездочкой светишь в ночи,
Никогда не вернешься обратно,
Не избавиться нам от тоски.
Помним, любим, скорбим.

Царство небесное и вечный покой твоей доброй душе.
Жена, родители, родные.

22 червня – 40 днів світлої
пам’яті

СОРОКИ Миколи Івановича.
18.04.1936р. – 14.05.2012р.

Ушел из жизни ты мгновенно,
Ушел навеки, навсегда.
Ушел и не простился с нами,
И опустела без тебя земля.
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні.

25 червня – рік світлої пам’яті
дорогої і любої дружини, матусі,

бабусі і прабабусі
ХОДИКО Софії Михайлівни

30.09.1934р. – 25.06.2011р.
Год прошел, а боль не утихает
Не верится, что с нами тебя нет
И ждем: вот-вот появишься
А ум подсказывает: нет.
Тот день, когда твой свет погас,
И сердце перестало биться
Стал самым черным днем для нас.
И мы никак не можем с ним смириться.

Сумуючі: чоловік, доньки, зяті, онуки.

Два роки світлої пам’яті
АЛІМЕНКО Валентини Миколаївни

01.10.1952р. – 24.06.2010р.
Тяжка хвороба забрала твоє здоров’я,

а безжальна смерть вирвала з життя. Ти вже
ніколи не повернешся до рідної домівки, не
переступиш свій поріг, не зустрінеш нас
усмішкою чи порадою. Зі сльозами на очах
схиляємо голови над твоєю могилою. Спи
спокійно. Пам’ять про тебе навіки
залишиться в наших серцях. Нехай земля
тобі буде лебединим пухом, а душі – вічний
спокій і Царство Небесне.

Сумуючі: чоловік, син, онук, невістка.
* * *

Ніколи нам не забути той страшний день і ту страшну хвилину,
коли підступна смерть вирвала Вас від нас, коли перестало битися
Ваше серденько. Ви пішли в інший світ, звідки вже нема вороття. Хай
сонечко зігріває Вашу останню домівку, хай м’якою і теплою буде
Вам земля, хай добрі янголи охороняють Ваш спокій. Царство
Небесне, наша дорога, рідна і незабутня. У цей скорботний день, хто
її знав, пом’яніть тихим словом.

Колектив магазину «Біла Троянда».

22 червня – 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого
чоловіка, батька, дідуся, дядька
АВРАМЕНКА Віктора Олексійовича

18.02.1939р. – 14.05.2012р.
Тот день, когда твой свет угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться
И боль души ничем не заглушить
Родной ты наш, пока живем на свете,
Мы будем тебя помнить и любить.

Вічно сумуючі: дружина, сини, невістки,
онуки, рідні.

22 червня цього року виповнюється рік світлої пам’яті
ДЕМИДЕНКА Дмитра Петровича

12.04.1982р. – 22.06.2011р.
Никто меня не будет ждать, как ты.
И на крыльцо не выйдет мне навстречу.
А я опять везу тебе цветы...
Как в твой недавний юбилейный вечер...
Зажгу свечу и тихо помолюсь
За упокой души твоей родной.
А в мыслях снова в прошлое вернусь...
Как без тебя живем, сынок, –
не понимаем!

Вічно сумуючі: мама, батько, брати з сім’ями, рідні.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
14 червня пішов з життя наш рідний, турботливий чоловік, батько, дідусь

Баранець Василь Олексійович.
У цю тяжку годину прийшли на допомогу добрі люди. Висловлюємо щиру

подяку медикам, сватам, кумам, родичам, друзям, сусідам, знайомим,
колегам, отцю Володимиру, ритуальній службі П.П.Гончарової, 10-Б класу
1986 року випуску, які допомогли у нашому горі морально і матеріально.

Хай береже Вас Господь, а біда обходить ваші родини.
Сім’я покійного.

* * *
Тяжке непоправне горе увірвалося в нашу сім’ю. На 87 році життя 9

червня 2012 року померла наша люба мама, турботлива бабуся Березинець
Катерина Тихонівна.

В тяжкі хвилини втрати прийшли на поміч друзі і сусіди. Висловлюємо
велику вдячність сім’ям М.Г.Зацаринного, М.І.Лихачова, С.В.Гречко,
Г.П.Артеменко, Г.В.Коваль, колективу  ясел-садка №1.

Нехай вас береже Господь Бог і посилає вам тільки щастя і радість.
Сумуючі рідні.

Отже, така форма роботи є обопільно корисною:
для випускника – шанс отримати гарантоване робоче
місце за обраною професією, можливість набути
професійний досвід, а роботодавцеві – економія коштів
на заробітну плату.

Випускникам шкіл, які обирають для себе майбутню
професію, також варто звернути увагу на цю інформа-
цію. Обравши професію (спеціальність) із зазначеного
переліку, можна мати певні гарантії працевлаштування
на перше робоче місце.

Перелік професій та спеціальностей, щодо яких
може надаватися дотація роботодавцю для забез-
печення молоді першим робочим місцем, визначено
Кабінетом Міністрів України. Це такі професії: елек-
трогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування, кондитер, кухар, маляр,
фрезерувальник, столяр будівельний, слюсар з
ремонту автомобілів, слюсар-ремонтник, токар,
тракторист, швачка, вишивальник, штукатур та інші.

Шановні роботодавці! Запрошуємо до співпраці.
Надамо шанс нашій молоді  удосконалити отримані
знання та здобути досвід у вибраній ними справі!

Адміністрація центру зайнятості.

Знайдемо роботу
разом!

Щодо забезпечення населення
засобами приймання сигналів
цифрового телерадіомовлення

Головне управління праці та соціального захисту населення обласної
державної адміністрації звертає увагу громадян, які мають право на
безкоштовне забезпечення телетюнерами, що відповідно до порядку

забезпечення, затвердже-
ного Кабінетом Міністрів
України, заяви приймаються
до 1 липня 2012 року.

У зв’язку з цим грома-
дяни, які мають право та
бажають отримати телетю-
нери, повинні до зазначеної
дати звернутись в районне
управління праці та соціаль-
ного захисту населення. Зая-
ву можна надіслати поштою,
подати особисто або через
уповноваженого представ-
ника.

На честь Дня Конституції
України 28 червня в

Національному історико-
культурному заповіднику
«Гетьманська столиця» в
м.Батурині оголошено

День відкритих дверей.
Це означає, що

відвідувачі зможуть
оглянути цитадель

Батуринської фортеці,
музей археології

Батурина, будинок-музей
Генерального судді

В.Кочубея і, звичайно,
побути на майдані

гетьманської слави.
Дирекція заповідника
ласкаво запрошує на

екскурсію і жителів
Городнянського району.
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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 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.

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

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!

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

Тел. 097-8571983.
Лицензия АГ №578773.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

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

кровельный).
Сайдинг

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

Продаються
цуценята
німецької
вівчарки.

Тел.: 2-26-55, 097-8925846.

Корюківська міжрайонна виконавча дирекція ЧОВ
ФСС з ТВП повідомляє всіх страхувальників, що на
офіційному веб-сайті Городнянської районної державної
адміністрації goradm.cg.gov.ua у розділі «офіційна
інформація», підрозділі «Новини» висвітлюється
діяльність міжрайонної виконавчої дирекції Фонду з
актуальних питань по загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню та зміни в законодавстві.

Уважаемые покупатели!
В связи с продажей арендованого

помещения магазина «Sony» мы переехали
и будем рады приветствовать вас по
нашому новому адресу: ул. Черноуса, 3
(крытый рынок «Натали»).

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

Оформление кредита и рассрочки на месте.
Тел.: 093-8711162, 097-4673431, 2-48-96

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

МІНІ-ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
МОТОБЛОКИ. Навісне обладнання до
них.   Гарантія 1 рік. Доставка тракторів
по області безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Труба для паркану: 20х20,
40х20; 50х50; 40х40.

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

Доставка по області.

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

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

Акція!!!
Картоплекопалка

– 7990 грн.

20 червня відсвяткувала ювілейний день народження
дорога наша , люба матуся, дружина, бабуся Віра Людвіговна
СЕРБІН.

Твій ювілей – щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
У серці твоєму залишать добрий слід.
Отож прийми найкращі побажання,
Здоров’я, щастя та багато літ.
Нехай Господь завжди допомагає
А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм здоров’я, щастя і сили,
Радості земної і тепла.

З любов’ю: чоловік, мама, діти та онуки.

Найріднішу в світі людину, любу маму, бабусю, дорогу тещу
Людмилу Григорівну ФЕДОРЕНКО з с. Куликівки вітаємо з днем
народження.

Хай літа золоті, ніби в казці, пливуть,
Сумувати за цим не годиться.
Хай здоров’я вони і добро принесуть,
А задумане все хай здійсниться.
Хай щастям, веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова й багата!
Щоб не одну іще річницю
Відсвяткували, як годиться, —
В здоров’ї, щасті і надії,
Щоб рідні й друзі пораділи.
Хай наснага у серці Вашім квітне,
Поки ювілей не настане столітній!

З повагою: дочки Алла, Наталія, Олена, онуки Вероніка і
Діма та зять Віктор.

19 червня відсвяткувала свій
ювілей люба донька, сестра, тітка,
бабуся Валентина Василівна КИСІЛЬ
із Солонівки.

Опять ушел из жизни год.
И снова старше ты немного.
Все шире круг твоих забот
И все тернистее дорога.
Но не грусти ты о годах,
В любых годах свой вкус и сладость.
Лишь только были б у тебя
Любовь, семья и радость.

З любов’ю: мати, сестра, племінниці та онуки.

21 червня відсвяткував свій 25-
річний ювілейний день народження
наш дорогий чоловік, любий тато та
син Павло Володимирович ЮРЧЕНКО.
Прийми від нас найщиріші вітання і
побажання міцного здоров’я та
благополуччя.

Поздравить рад с днем рожденья
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

З любов’ю: дружина, син Анатолій, мама та тесть з тещею.

21 червня відзначила свій ювілей
кохана дружина, люба матуся Тетяна
Василівна ПОПІК.

У цей святковий день, коли настав твій
ювілей,

Від душі усі вітаєм, здоров’я, радості
бажаєм,

Хай Бог посилає здоров’я та сили.
Хай доля дарує довгі літа.
А в серці до віку живе доброта.

З любов’ю: чоловік, син та мати.

Колектив Городнянського районного будинку культури та
профспілковий комітет працівників культури висловлюють
глибоке співчуття керівнику зразкового ансамблю танцю
«Олена» О.В.Дудко та її родині з приводу непоправного горя –
смерті батька

БАРАНЦЯ Василя Олексійовича.

Учасники колективів «Олена» та «Веселка» висловлюють
глибоке співчуття керівнику О.В.Дудко з приводу тяжкої втрати
– смерті батька.

БАРАНЦЯ Василя Олексійовича.

Педагогічний колектив Смичинської школи висловлює
глибоке співчуття вчителям-пенсіонерам В.Г.Коливан та
А.Г.Швець з приводу смерті матері

ТЮРИН Олени Семенівни.

Возможность! Акция! (до 01.09.12 г)
Крупная косметическая компания Farmasi

предлагает сотрудничество:
- косметика класса люкс;     -широкий ассортимент;
-низкие цены;   - возможность достойного заработка;
Тел. 0679935389, 0930143455  Farmasiua.com

Солонівська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади головного бухгалтера.
Вимоги до учасників конкурсу: освіта вища

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

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П-2 ДС), копії документів про освіту, копія
паспорта, декларація про доходи за 2011 рік, довідка про
стан здоров’я, 2 фотокартки (4х6 см).

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається за адресою:
с.Солонівка, вул. Свято-Миколаївська, 132 або по
тел. 3-47-49.

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

Тел.: (0462) 62-62-17,
612-612

м. Чернігів,
вул. Кирпоноса, 29.

Відпочинок у Криму та
на Азовському морі

Автобусом
з Чернігова
кожні 3 дні.

Ще одне свято

Юшка
повинна бути

дуже смачною
12 липня 2012 року в

Городні на міському пляжі
відбудеться свято «Лето в
зенит идет – речка-матушка
зовет». Бажаючі взяти
участь у конкурсі на краще
приготування рибальської
юшки, звертайтесь за тел.
2-74-87. Переможців чекає
винагорода.

Оргкомітет.

Число 23 24 25 26 27
Температура:
вдень +24 +22 +24 +21  +20
вночі +18 +15 +12 +17  +14
Напрям вiтру Пl-з   Пн-з Пд Пн    Зах

Опади


