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Опади

Шановні працівники
державної податкової служби!

Вітаємо вас із професійним
святом!

Державна податкова служба виконує дуже важливу
роль у реалізації фіскальної політики держави, стабільному функціонуванні
всієї фінансової системи. Від належної організації її діяльності залежить
виконання всього комплексу економічних і соціальних завдань,
поставлених Президентом та Урядом країни, спрямованих на поліпшення
життя її громадян.

Податкові органи району сьогодні гідно справляються з покладеними
на них обов’язками по мобілізації платежів до бюджету, боротьбі з
податковими злочинами та правопорушеннями. Ваша щоденна праця –
це справа величезної відповідальності.

Бажаємо вам подальшого професійного зростання, наполегливості
та завзятості у щоденній роботі. Міцного здоров’я вам і вашим родинам,
щастя та благополуччя!

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

У вівторок, 26 червня, відбулась десята сесія районної
ради шостого скликання. Загалом депутати розглянули 20
питань. Діловим було обговорення звіту заступника голови
райдержадміністрації О.М.Левченка про виконання
програми соціально-економічного розвитку та відповідних
рішень щодо розвитку аграрної галузі. Доповідач використав
наочне електронне табло, на якому продемонстрував
статистичні показники та діаграми. В цілому висновок
позитивний. Торік аграрна галузь району виконала всі
показники програми, окрім одного – по виробництву молока.
Вироблена продукція оцінюється в 49 мільйонів гривень –
на один більше попереднього року. Найбільше доходу дає
тваринництво. Виробництво усіх видів продукції рослинниц-
тва, крім картоплі, є прибутковим. Проблемними є розвиток
свинарства та вівчарства – ці галузі фактично затухають.

Не вдалося ослабити тенденцію зменшення поголів’я
великої рогатої худоби у сільгосппідприємствах. І коли
доповідач назвав кількість поголів’я корів, то зал зашумів:
двадцять п’ять років тому в колгоспах району корів було у
два з лишком рази більше. Втім, будь-яке порівняння
сучасного стану тваринництва з розвитком галузі в період
1980-1990 років засвідчує, що галузь сьогодні в глухому
занепаді. Продуктивність дійного стада геть низька.

Багато проблем у розвитку рослинництва. Низькою
залишається врожайність багатьох культур. Землі
виснажуються, бо порушені сівозміни. У грунт мало
вноситься добрив, не освоюються нові технології.

І хоч депутати сприйняли звіт начальника управління
агропромислового розвитку до відома, до нього було багато
запитань. Більшість з них стосувались оренди землі та оплати
за використання земельних і майнових паїв, контролю за
інвесторами, порушень земельного законодавства. Не всі
відповіді на них задовольнили депутатів. Бо, якщо навіть
доповідач визнав, наприклад, ситуацію зі зменшенням
поголів’я великої рогатої худоби у сільгосппідприємствах
катастрофічною, то тут не відповіді і пояснення потрібні, а
конкретні дії по виправленню становища. А на сьогодні
ситуація погіршується: і в приватних особистих господарст-
вах посилилась тенденція до скорочення худоби. Законо-
мірним було запитання: а як вирішуються питання державної
дотації власникам худоби за збереження молодняка, частко-
вої плати за придбані доїльні апарати, чому така низька
ціна на молоко?

Тривале обговорення звіту  засвідчило, що депутати
критично оцінюють ситуацію в сільськогосподарському
виробництві району і не хочуть миритися із занепадом його.
Адже це – головна економічна галузь в районі, якій потрібно
приділяти постійну увагу і підтримку.

Сесія затвердила звіт про виконання районного бюджету

за І квартал року та внесла зміни до рішення районної ради
від 6 січня про цей бюджет.

Неоднозначно сприйняли депутати протест прокурора
району на рішення районної ради від 30 березня ц.р. «Про
безоплатну передачу майна спільної власності територіаль-
них громад міста і сіл району у комунальну власність міської
ради». Йшлося в рішенні зокрема про передачу місту
будівель на території нинішнього оздоровчого дитячого
табору «Полісяночка». Прокурор визнав таке рішення
незаконним. І хоч сесія погодилась з прокурором, тобто теж
визнала таким, що суперечить чинному законодавству,
проблема цим не вирішується. Наміри міської влади,
зокрема міського голови задіяти невикористовувані, а іноді
безгоспні приміщення  по суті наштовхнулись на перешкоди.
А такі наміри треба підтримувати. Біда в тому, що через
незнання законів і звичайну некомпетентність посадових осіб
готуються подібні рішення. Закономірним було запитання
депутата А.М.Жадченка: чому не робиться юридична
експертиза проектів рішень ради?

Потім  у протокольному порядку було розглянуто питання
«Про «Програму капітального ремонту доріг комунальної
форми власності району на 2012 рік», «Про районну програму
проведення міжнародного молодіжного фестивалю
«Дружба» на 2012-2015 роки», «Про програму передачі
нетелів багатодітним сім’ям, які проживають у сільській
місцевості району, на 2012-2015 роки». Було затверджено
технічну документацію по визначенню нормативної грошової
оцінки земельних ділянок, розташованих за межами
населених пунктів Вихвостівської, Куликівської, Бутівської та
Мощенської сільрад.

Сесія доповнила перелік об’єктів спільної власності тери-
торіальних громад міста і сіл району, що підлягають від-
чуженню, делегувала райдержадміністрації повноваження
в частині реалізації державної політики на території району
по забезпеченню розвитку усіх видів освіти, передала у
комунальну власність територіальний громаді с.Хрипівки
приміщення колишньої школи, призначила керівником
комунального підприємства «Городнянська районна
друкарня» Голіка В.М., прийняла запит депутата Снопка О.М.
Було підтримане звернення до Президента України
В.Ф.Януковича та Прем’єр-міністра М.Я.Азарова щодо
відновлення автобусного сполучення між населеними
пунктами Городнянського району. Звернення ініціював і
підготував його текст депутат О.І.Верхуша.

Сесія визнала повноваження депутата Шевеля А.В., об-
раного по багатомандатному виборчому округу від районної
організації Партії регіонів  замість вибулого депутата.

Сесію вів голова районної ради Г.Г.Примак. У роботі сесії
взяв участь голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький.

До уваги жителів району
З метою забезпечення оперативного реагування на

факти незаконного втручання службових осіб контролю-
ючих та правоохоронних органів у діяльність підпри-
ємств, установ, організацій та інших господарюючих
суб’єктів у прокуратурі Городнянського району впровад-
жено телефон «гарячої лінії» – 2-11-97.

Борги по зарплаті лікарям
виплатять за тиждень

Лікарі нашого району не отримали заробітну платню за
травень та червень.  Це питання стало головним на зборах,
які  відбулися  вранці минулої середи. На розмову  було
запрошено голову райдержадміністрації Ю.В.Висоцького.
Юрій Віталійович пообіцяв, що  за  допомоги  керівництва
області заробітна платня за травень та аванс за червень
будуть виплачені  протягом тижня. А  ще через тиждень
борги  по заробітній платі лікарям району закриваються –
буде виплачена зарплата  за червень.

Новонароджена трійня –
Віра, Надія, Любов

Минулої вівторка, напередодні Дня Конституції України
у городнянського подружжя  Світлани Михайлівни та Сергія
Миколайовича Бистревських народилася трійня. Дівчаток
вирішили назвати Віра, Надія, Любов. Крім трійні, подру-
жжя виховує  ще двох дітей – чотирнадцятирічного Олега та
трьохрічну Даринку.

Народжувала Світлана Михайлівна у Чернігові. Своїх
малят мама і тато ще не бачили,  вони знаходять-ся у
дитячому реанімаційному відділенні: в них мала вага.

Незважаючи  на нелегкий шлях, який довелось пройти
Світлані Михайлівні,  виношуючи трійню, настрій в неї  хоро-
ший. Інакше і бути не може, адже в сім“ї тепер ще аж троє
донечок.

Ми всі в редакції щиро вітаємо родину Бистревських з
трійнею, бажаємо  їй здоров“я та щастя, а молодій мамі з
трійнею дівчаток – найскорішого повернення додому!

Сесія районної ради

Сьогодні на стику земель України, Росії та Білорусі
– заключна програма заходів міжнародного

молодіжного фестивалю «Дружба-2012».
Гостей приймає Республіка Білорусь

Шановні працівники та
ветерани державної
податкової служби!

2 липня податкова служба відзначає своє
професійне свято. Це свідчення вагомості та

значимості податкових органів у становленні та зміцненні
нашої держави.

Оглядаючи пройдений шлях, слід сказати, що державна податкова
служба стала вузловою ланкою у наповненні скарбниці необхідними
коштами.

Робота з платниками податків – це сьогодні головне. Кожен повинен
усвідомити важливість налагодження з ними ділових і прозорих
партнерських стосунків. Я щиро, від усього серця дякую всім тим, хто
відповідально виконує свої службові обов’язки, хто чесно і самовіддано
бореться з порушниками податкового законодавства.

Мої вітання також всім платникам податків. Зичу їм міцного здоров’я,
успіхів у бізнесі, високих прибутків, родинного щастя і добра! Свято наше
– спільне, спільна й робота задля України, її сьогодення і майбутнього.

І.НЕВРОВА.
Начальник державної податкової інспекції в Городнянському

районі.
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Конституційна
Асамблея: початок

великого шляху
Президент Віктор Янукович переко-

наний, що Конституційна Асамблея
зможе розробити основний закон, який
базуватиметься на європейських прин-
ципах. Про це він сказав на першому
засіданні Конституційної Асамблеї, яке
відбулося у Національному університеті
імені Шевченка у Києві. Відтак можна
говорити про якісно новий підхід та
рівень роботи над основним законом
нашої держави.

Нагадаємо читачам, що Конституційна
Асамблея була створена 17 травня цього
року як допоміжний орган при Президентові
України. Головою Асамблеї став перший
президент нашої держави Леонід Кравчук.
За словами Кравчука, пропозиції щодо змін
до Конституції будуть внесені наприкінці
2013 року, але перші ідеї щодо реформування
основного закону озвучать ще до
парламентських виборів.

«Зовсім точну дату дуже важко сказати.
Але ми плануємо зробити таким чином: до
кінця цього року ми сформуємо концепцію
конституційних змін, а починаючи з 2013
року і весь 2013 рік, ми будемо працювати
над текстом цих змін», – наголосив Кравчук.
Тоді ж за його словами, документ зі змінами
до основного закону буде виноситися на
обговорення на українському та міжнарод-
ному рівні.

«Наприкінці 2013 року, не пізніше, ми цей
проект закону про внесення змін до
Конституції подаємо Президенту України, а
вже він його подає до Верховної Ради у той
час, коли він визначить», – додав голова
Конституційної Асамблеї.

Як зазначив Президент України Віктор
Янукович, основна мета діяльності Асамблеї
– затвердження Конституції України як
реального сучасного загальнонаціонального
політико-правового договору, основополож-
ного закону національного права, який буде
надійним фундаментом майбутнього україн-
ської держави.

Глава держави також звернув особливу
увагу на те, що процес реформування
Конституції має об’єднати суспільство,
посилити інші розпочаті в державі реформи
і вивести їх на якісно новий рівень реалізації.

Президент нагадав, що Венеціанська
Комісія і Парламентська Асамблея Ради
Європи рекомендують почати конституційну
реформу в Україні до парламентських
виборів і вітають створення Конституційної
Асамблеї.

Крім того, Янукович заявив, що задово-
лений нинішнім складом Асамблеї. Проте він
очікує, що після виборів опозиція також візь-
ме участь в її роботі. У свою чергу, один з
лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко
заявив, що опозиція не брала і не братиме
участі в роботі Конституційної Асамблеї. Така
позиція не зовсім зрозуміла, адже,
отримуючи шанс впливати на державну
політику, сьогодні опозиція відмовляється
від нього.

Щодо самого процесу конституційних
змін, то, як повідомив Леонід Кравчук, зміни
можуть скласти від 5% до 30% основного
закону. «В тексті є багато неоднозначних для
читання положень, які будуть змінені», –
зазначив голова Конституційної Асамблеї.
Він також додав, що на сьогоднішньому
засіданні КА ухвалений регламент, який
передбачає, щоб всі зміни в Конституції
будуть прийматися 2/3 від членів КА, яких
зараз 95.

Секретар Асамблеї, радник Президента
України Марина Ставнійчук вважає, що
зміни до Конституції будуть затверджені на
референдумі

«Згідно з чинною Конституцією, при
внесенні змін до розділу I (загальні прин-
ципи), III (вибори, референдум) і XIII (поря-
док внесення змін до Конституції) референ-
дум обов’язковий. Я чітко усвідомлюю, що є
необхідність удосконалення і першого, і
третього розділів, так що, очевидно, буде
референдум по внесенню змін до Консти-
туції», – сказала вона в інтерв’ю ЗМІ.

В той же час пані Ставнійчук заявила,
що виключає можливість того, «що буде
обраний якийсь інший варіант». «І я
наполягаю, що проведення референдуму не
виключить парламент з конституційного
процесу. Це буде той референдум, який
передбачений нинішнім порядком внесення
змін до Конституції», – додала Ставнійчук.

Тож тепер варто сподіватися, що процес
змін досягне свого логічного кінця. А за тим
Україна отримує шанс розвиватися у зовсім
іншому, більш демократичному і цивілізо-
ваному напрямку.

     Роман СИРОТА.

На минулому тижні Городнянський
навчально-виробничий комбінат райвідді-
лу освіти одержав два новенькі автобуси
«Еталон». Ключі від них на урочистостях з
цього приводу в Чернігові вручив голова
облдержадміністрації В.М.Хоменко.

Загалом по програмі «Шкільний авто-
бус», що реалізується в області,  комбінат
вже має 13 автобусів для підвезення учнів
до шкіл і звідти. 5 з них – виробництва суто
Чернігівського автозаводу.

Геть погані дороги в нашому районі
добряче дошкуляють водіям і, звичайно,
транспортним засобам. І хоч працівники
комбінату роблять все залежне від них, щоб
надійно і безаварійно забезпечити вико-
нання завдання, все ж моторесурс у техніки
вичерпується. Два нові автобуси викорис-
товуватимуться на моложавському і
хотівлянському маршрутах. На автобуси вже
й призначено водіїв. Це В.П.Мартиненко
(на знімку) та С.А.Волков.

Організоване підвезення учнів до місць
навчання – вагомий крок на шляху
забезпечення доступності і підвищення
якості освіти.

Забезпечення житлом має важливе зна-
чення для суспільства. Програма «Доступне
житло», ініційована урядом, передбачає
стимулювання придбання власного житла
молодими сім’ями. У Городнянській міській
раді черга на житло становить майже 300
осіб.  Кожного  року вона збільшується.

Згідно умов програми стимуляція
здійснюється за рахунок здешевлення
кредитів шляхом погашення державою
частини відсотків. Кредит має бути на строк
до 15 років під 16% річних. Отримується для
придбання житла у визначених державною
установою забудовників та об’єктів.

Держава погашає 13% по кредиту,
відповідно,  користувач програми отримує
кредит з відсотковою ставкою 3% річних.
Програмою можуть скористатись всі
громадяни, які стоять в черзі на поліпшення
житлових умов та подали заяву про участь у
цій програмі. Початковий внесок становить
від 30% вартості житла. Максимальний
дохід на сім’ю не може перевищувати для
нашої області 13,5 тис. грн.

У  Городні при площі житла  до 40 кв.м.
для сім’ї з двох чоловік та доході 3 578  грн.
початковий внесок  від 73 542 гривні (при
загальній сумі кредиту 171 600). Для родини
з трьох чоловік при площі житла 58 кв.м та
доході 5 304 – початковий внесок становить
106 637 гривен, загальна сума кредиту –
248 820.

Бажаючі мають звертатись з заявами
за місцем обліку на житло для подальшого
інформування Державного фонду сприяння
молодіжному житловому будівництву.

Для укладення договору часткової
компенсації процентів позичальник подає
розпоряднику бюджетних коштів нижчого
рівня (одержувачу бюджетних коштів): заяву
про надання часткової компенсації про-
центів; копію паспорта; копію реєстрацій-
ного номера облікової картки платника
податків (не подається фізичними особами,
які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний

орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті); довідку про склад сім’ї;
копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
копію свідоцтва про народження дитини
(дітей) (за наявності); документи про доходи
позичальника та членів його сім’ї за останні
шість місяців.

 Договір про надання часткової
компенсації процентів укладається на весь
строк дії кредитного договору.

У договорі про надання часткової
компенсації процентів зазначається, що у
період отримання часткової компенсації
процентів: придбані квартира в багатоквар-
тирному житловому будинку, індивідуальний
житловий будинок є основним місцем
проживання та місцем реєстрації позичаль-
ника і членів його сім’ї та не можуть бути
передані в найм (оренду).

А.ДУДА.
Начальник відділу містобудування

архітектури та  житлово-комунального
господарства.

Молодіжний кредит – реальна можливість
отримати житло

ПРИЄМНІ НОВИНИ По програмі
«Шкільний автобус»

 Грошова допомога тому, хто
проживає разом з інвалідом І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу
(Порядок затверджено  постановою КМУ від 2 серпня 2000 року

№ 1192)
Допомога призначається  особі, яка проживає разом з інвалідом

І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним.

З 17 червня 2012 року допомога розраховується як різниця між
трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім»ї  та
середньомісячним сукупним доходом сім»ї за попередні шість місяців,
але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата.

До 16 червня розмір допомоги становив 109,40 грн., з 17 червня
2012 р. – 1094 грн., з 01 липня  – 1102 грн., з 01 жовтня  – 1118 грн., з
грудня  – 1134 грн.

Допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або
постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, який за висновком  лікарської комісії
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і
здійснює догляд за ним.

Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується
щомісяця.

У разі, коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером, їй
призначається допомога на 12 місяців на підставі заяви та копії
трудової книжки.

Виплата допомоги на догляд припиняється з місяця, що настає
за тим, у якому сталися зміни у разі:

- смерті або зміни місця проживання інваліда І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу;

- закінчення строку установлення інвалідності І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу;

- перебування інваліда І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні
впродовж повного календарного місяця.

Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним  складається
акт про проведення обстеження сім»ї соціальним інспектором
управління праці.

Більш детальну інформацію з призначення допомоги можна
отримати за телефоном «гарячої лінії» 2-16-11 або безпосередньо в
управлінні праці.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Допомогу малозабезпеченим
сім’ям збільшено

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
державний бюджет України на 2012 рік» від 12 квітня 2012 року
№ 4647-УІ внесено зміни до статті 14 щодо встановлення рівня
забезпечення прожиткового мінімуму   (гарантованого мінімуму)
для призначення допомоги, відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у
відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для
основних соціальних і демографічних груп населення:  для
працездатних осіб 21 відсоток, для дітей – з 1 січня - 50 відсотків,
з 1 липня – 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність,
та інвалідів – з 1 січня - 80 відсотків , з 1 липня – 100 відсотків
відповідного прожиткового мінімуму.

При цьому розмір державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям не може бути більше, ніж 75 відсотків
від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям з 1
липня  2012 року становитимуть:

для працездатних осіб – 231,42 грн.
для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 844 грн.
для дітей віком до 6 років – 756,53грн. ( 687,75 + 68,78 грн.

підвищення)
для дітей віком від 6 до 18 років – 943,80 грн. ( 858,00 + 85,80

грн. підвищення)
для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –

909,15 грн. (826,50 + 82,65 грн. підвищення)
для дітей віком до 6 років одиноких матерів , дітей-інвалідів

та дітей, один з батьків яких являється інвалідом І чи ІІ групи:
віком до 6 років – 825,30 грн.

від 6 до 18 років – 1029,60 грн.
від 18 до 23 років ( за умови навчання) – 991,80 грн.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму відповідно

збільшиться з  1 жовтня, 1 грудня.
Розмір державної соціальної допомоги збільшується на

кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2012 році на 120 грн., а на
кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 230 грн.

   В. ЗАЯЦЬ.
Начальник відділу управління праці та соціального захисту

населення.

ОФІЦІЙНО



330 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

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

Життя. Подвиг. Безсмертя

Уперше за роки незалежності українцям
запропонували створити модель України, в якій
хотілося б жити не політикам, а простим
громадянам. Уже понад місяць триває
обговорення проекту програми Об’єднаної
опозиції «Справедливе держава, чесна
влада, гідне життя», яка була презентована
на Михайлівській площі в Києві, на
травневому форумі Об’єднаної опозиції.

Тоді лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк
і голова виборчого штабу Об’єднаної
опозиції, заступник голови партії ВО
«Батьківщина» Олександр Турчинов
звернулися до українців із закликом
обговорити і проаналізувати проект
програми за круглими столами по всій
країні.

Крім громадського об’єднання навколо
аналізу та доопрацювання програми,
Об’єднана опозиція «Батьківщина»
продовжує консолідувати політичні сили. На
спільній прес-конференції Арсенія Яценюка,
Олександра Турчинова і Анатолія Гриценка голова Ради
Об’єднаної опозиції «Батьківщина», лідер «Фронту
Змін» зазначив, що Об’єднана опозиція вийшла на
завершальний етап формування.

«Було прийнято відповідальне і важливе рішення
щодо цього об’єднання української опозиції, - заявив
Арсеній Яценюк. - Це наша відповідь тим, хто казав,
що опозиція не зможе об’єднатися, що вона не зможе
діяти узгоджено і не здатна показати нову якість. Ми
показали нову якість, і ми переможемо».

Завершальний етап об’єднання опозиції, зазначив
Арсеній Яценюк, свідчить про те, що в Україні фактично
сформувалася двополюсна модель: «З одного боку -
це Янукович і партія влади, з іншого - це Об’єднана
опозиція. Тому сьогоднішнє рішення важливе для
України, для тих, хто хоче змін в країні і вірить, що

президент Янукович піде, а демократичні сили
переможуть».

На думку Арсенія Яценюка, присутність Анатолія
Гриценка в лавах Об’єднаної опозиції додасть їй
інтелектуального потенціалу та впевненості в
перемозі.

Керівник виборчого штабу «Батьківщини»
Олександр Турчинов підкреслив, що до Об’єднаної
опозиції приєдналися всі реально альтернативні владі
політичні сили. «Коли Партія регіонів і президент
Янукович розколюють нашу державу, коли посилюються
політичні репресії, коли агресивність влади зростає,
Об’єднана опозиція протиставляє агресії влади своє
єднання», – підкреслив він.

За словами голови «Громадянської позиції»
Анатолія Гриценка, після завершення переговорного
процесу було прийнято вірне і відповідальне рішення
про входження його партії в Об’єднану опозицію. «Ми

спільно підемо на вибори, разом
підготуємо програму, план дій і спільно
будемо працювати над його реалізацією.
На будь-яких непорозуміннях, які
виникали раніше, ми ставимо крапку і
разом рухаємося вперед », - підкреслив
він.

Мозковий штурм державного масштабу
зараз об’єднує в усіх регіонах відомих
експертів в галузі політології, економіки,
медицини, освіти, культури та інших сфер.
Обговорення програми триватиме ще
понад місяць, зауваження та пропозиції
експертів, висловлені на засіданнях
круглих столів, будуть враховані при
розробці остаточного варіанту програми,
який затвердять на з’їзді Об’єднаної
опозиції в кінці липня.

Новизна політичної ситуації в тому, що
вперше суспільству пропонується вирішити, що саме
народні обранці робитимуть у парламенті після
перемоги. Тобто нам із вами пропонується разом
написати майбутнє України, яким ми його бачимо.

Ольга ТРИМБАЧ.

Юність – незабутня пора мрій і першого
кохання. Згадки про неї у Володимира
Симонка пов’язані теж з батьковою
вугляркою, на якій він вже вправно володів
процесами. Вона солодко диміла, а поряд з
нею до півночі лунали пісні, не вщухали
жарти і сміх молоді. Садиба Полікарпа
Даниловича розташована в центрі Свистка.
Хлопці і дівчата вулиці тут і облюбували свій
п’ятачок відпочинку і розваг. Увечері грали
балалайка і мандоліна, збираючи молодь
потанцювати.

Володя любив відбивати гопака, а ще в
лад струнам вибивав у бубон. Хлопці і
дівчата кружляли польку і кроков’як,
білоруську лявониху. А в перепочинку між
танцями лунали пісні.  Село співало.
Наспівавшись, розходилися по домівках,
нерідко парами. Це ті, хто симпатизували
одне одному. А на ранок вулиця говорила,
що Ілля Протас проводив з п’ятачка додому
Олену Глухову, Міша Макаренко– Таню
Горбачевську. І про інших.

Володі впала в око Маша Шеремет. З
нею від п’ятачка далеко ходити не треба.
Дядько Гордій Андрійович жив всього за три
двори від Полікарпа. У сім’ї Шереметів було
чотири доньки і син. Маша – передостання,

між Дунею і Мотрею. Всі дівчата виходили
на п’ятачок, та женихів не всі мали.

Володя уподобав Машу за тендітний
стан, русу косу, блакитні очі, медову
посмішку, журливу мову. Йому здавалося,
що від Маші кращої немає у всьому світі.
Непомітно для себе засиджувалися на
лавочці удвох до перших півнів. Все
говорили, говорили та мріяли назавжди бути
разом.

З холодами п’ятачок затихав. Тоді
молодь збиралася по хатах на вечорниці –
вишивали, в’язали мереживо. Хлопці ватагою
ходили від одної хати до іншої.  Хтось
залишався в гурті, інші йшли далі. Кожний до
своєї нареченої. Володя – до Маші.

Прийшла пора служити в армії. Маша
обіцяла чекати Володю, поки відслужить.
Маші так боляче було розлучатись, а
Володя навіть пишався – він буде солдатом.
Чекай, відслужить, обов’язково повернеться,
тоді і весілля зіграємо.

Для Маші і п’ятачок спорожнів. Інші
дівчата танцюють, а вона все когось шукає:
ось з’явиться наречений. Інші хлопці
загравали, а вона непідступна.

Через два роки Володя прийшов у
відпустку. Він став ще гарнішим, карі очі
світилися надією, в плечах подужчав,
військова форма йому так пасувала. От
тільки чорнявий чуб був коротеньким. Маша
так і  припала до плеча.

– Давай одружимося, он вже скільки
ровесниць заміж пішли, і Маша, Дуня наша,
і Ганя Горбачевська, Лена Протас.

– Відпустка коротка, коли ж до весілля
готуватися? Відслужу, і буде воно в нас, –
відповідав Володя, пильно вдивляючись  в очі
Маші і ще палкіше цілуючи.

Та Володя з Машею так і не побралися.
– Така, мабуть, доля наша, – пригадує

Маша Гордіївна Шеремет, якій нині 96 років,
і вона, хвалити Бога, живе з сином
Олександром у Білорусі. – Володя з армії
повернувся, але одруження все відкладалося.
Його батьки були проти, щоб він приводив
невістку. Сестри Катя і Саша ще не вийшли
заміж, парубкував Іван. Між людей велося,
що спочатку мають одружитися старші, а
потім черга і за молодшими.

У Полікарпа була своя вагома причина
зачекати з одруженням сина. Сталося

непередбачуване. Односельці пішли в
колгосп, з ними і Полікарп Данилович. На
колгоспний двір відвів єдиного коня, відвіз
реманент. Якось і не думав, що це так вдарить
по його ремеслу, попит на вугілля впав,
вуглярка погасла З десятини землі теж
усуспільнили. Лишився невеликий город біля
хати. Та й чим було підвозити деревину з лісу?
Кінь став колгоспним. Тож синам і дочкам
треба шукати іншого діла.

Та Володя не погоджувався з батьками.
– Якщо ви не хочете, щоб я Машу привів

додому, то я піду до неї. Ми і про таке
домовилися.

А Маші казав так:
– Поживемо у тебе, а потім перейдемо

до тітки Софіни, може ж мої змиряться.
І Володя перейшов до Гордія. Працював

у колгоспі «Червона зірка». Орав, сіяв ,
косив. Добру згадку залишив по собі,
насадивши сад. Голова колгоспу Іван
Григорович Новик хвалив хлопця за сумлінну
роботу, за послушність у всьому.

Та вдома у великій Гордієвій сім’ї не все
ладилося. Все робилося на очах у Володі,
він вже відчував себе зайвим тут, але не
поспішов вступати в шлюб. Гордій Андрійович
і Актиста Охрімівна наполягали, щоб Володя
і Маша побралися.

– Живеш тут ні чоловік Маші, ні жених,
он вже і люди з нас сміються, – бубоніла
постійно Актиста.

Володя вирішує по-своєму – він поїде
працювати в Гомель, а потім з одруженням
владнається. І він залишає Шереметів. В
Гомелі його зараховують в стрілецьку
охорону державних об’єктів. Все нагадувало
справжню службу в армії, і вже тепер
відчував, що полюбив її.

Гордій і Оксиня вболівали, щоб дочки
швидше пішли заміж. У Маші народився син.
Володя не відмовлявся від неї, ні від сина. У
сільраді теж виписали свідоцтво про
народження, вказавши батьком дитини
Володимира Полікарповича Симонка.

– Може Володя не міг мені пробачити
те, що, коли він ще дослужував в армії, мої
батьки таки влаштували заручини з Федею
Грецьким, він був з Прилук і привозив в село
кіно. Могорич випили, хоч до одруження теж
не дійшло, – пригадує Маша Гордіївна. –
Федя той поїхав у свої Прилуки. Розказували,

Солов’їні світанкиПродовження. (Поч. у №51-52 за
23 червня ц.р.).

що на війні
його тяжко
п о р а н и л и ,
повернувся
і н в а л і д о м ,
тож більше
його не ба-
чила. А вже
після війни я
вийшла заміж
за Федю Но-
викова з су-
сіднього біло-
руського се-
ла Будище.
Жили у Кусіях. Він теж був інвалідом війни,
працював на залізниці. Батько Гордій
Андрійович теж працював на залізниці навіть
у війну. Одержав травму і помер. У Володі
склалася своя доля. Та наші юнацькі мрії я
пам’ятаю завжди і не забуду.

На службі в Гомелі Володимир сумлінно
виконує свої обов’язки, подає приклад
іншим. Він мав армійське звання сержант, і
його призначили командиром відділення.
Користувався авторитетом. Комсомольці
обирають його секретарем ячейки, чи не
головним в діяльності якої було військово-
патріотичне виховання молоді.

На одному із спортивних стрілецьких
змагань Володимир несподівано зустрів
Ірину із Кусіїв. До цього він знав, що дівчина
з матір’ю живуть на Горелівці, вона їздить на
роботу в Гомель. Оце і все. А ось ця зустріч
якось відкрила йому Ірину і поклала початок
ближчому знайомству, що переросло в
дружбу і навіть в кохання. Володимира
запрошують у райвійськкомат, і його комісар
пропонує йому піти на надстрокову службу
в армії.

– Знаю, що ти  любиш військову службу.
Станеш офіцером, будеш надійним
захисником Вітчизни, – говорив полковник.
– Нині до цього нам слід всім готуватися.

Володимир погодився з пропозицією.
Райком комсомолу дав рекомендацію.

М.ЄРМОЛЕНКО.
На знімках: Володя СИМОНОК з

сестрами Сашою і Катею (фото
1928р.); Володя – червоноармієць
(фото 1930р.).

Далі буде.

Об’єднана опозиція продовжує
консолідувати інтелектуальні та

організаційні ресурси. Уже місяць програму
Об’єднаної опозиції обговорюють і

доповнюють на засіданнях круглих столів в
усіх регіонах провідні експерти країни. А в

середу, 20 червня, до складу Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» увійшла політична

партія Анатолія Гриценка «Громадянська
позиція».
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Щороку наприкінці червня державні службовці
відзначають своє професійне свято. Не обійшлося без
урочистостей і цього року. В актовому залі
райдержадміністрації відбулись урочисті збори
спеціалістів, які несуть державну службу на теренах нашого
району. Колег привітав голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький, який подякував їм за сумління та
відповідальність у нелегкій роботі та висловив сподівання,
що рівень оплати праці разом із рівнем життя зростатиме
разом із розвитком країни в цілому.

Голова райради Г.Г.Примак також привітав
держслужбовців і подякував їм за плідну співпрацю з
райрадою та усім депутатським загалом району. До його
привітань приєднався й голова райкому профспілки
працівників державних установ та органів місцевого
самоврядування О.В.Міль. Кожен з виступаючих виконав
також приємну місію нагородження працівників державних
установ за сумлінну працю, високий професіоналізм та
зразкове виконання службових обов’язків.

Почесними грамотами райдержадміністрації з
врученням грошової винагороди нагороджено
Н.О.Герасименко – завідувача сектору контролю,
Н.В.Лебедєву – начальника управління економіки, О.О.Лису
– завідувача сектору з питань внутрішньої політики апарату
райдержадміністрації, І.С.Стародубець – завідувача сектору
опіки та піклування, Н.О.Можаєву – головного спеціаліста
апарату райдержадміністрації, Т.О.Бодьо – головного
бухгалтера управління агропромислового розвитку,

Т.М.Махаєву – заступника головного бухгалтера управління
Пенсійного фонду, В.О.Печеру – головного спеціаліста-
системотехніка управління Пенсійного фонду, О.С.Сизоненко
– головного спеціаліста управління Державної казначейської
служби, М.А.Мироненко – провідного спеціаліста-економіста
відділу статистики, Н.О.Ковтун – головного спеціаліста
центру зайнятості, В.П.Чех – провідного спеціаліста
ЦСССДМ, А.М.Перчак –головного спеціаліста
фінуправління, В.В.Криволапа – заступника начальника
управління праці та соціального захисту, В.М.Заяць –

начальника відділу грошових виплат і компенсацій
управління праці та соціального захисту.

Почесними грамотами районної ради нагороджено
П.І.Потапенка – начальника правового, фінансово-
кредитного, інформаційно-кадрового забезпечення,
економічного аналізу і соціально-трудових відносин
управління АПР та Л.В.Кучерявенко, заступника начальника
районного фінансового управління.

Президія обласного комітету профспілки працівників
державних установ за активну участь у житті організації
профспілки нагородила почесними грамотами
О.А.Бондаренко – головного спеціаліста центру зайнятості
та Н.О.Ярошенко – провідного спеціаліста загального відділу
райдержадміністрації.

Нетривале свято минуло, а попереду у держслужбовців
безліч справ, всі вони творять майбутнє країни вже сьогодні.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: «Цвіт» держслужби району.

СВЯТО  ДЕРЖАВНИХ  ЛЮДЕЙ

Євро-2012 вже на фіналі! Останні матчі принесли
вболівальникам купу незабутніх вражень. Емоції фанів
зашкалюють. Ще б пак, адже найсильніша збірна Європи
повезе додому кубок чемпіона!

Для нашої держави першість Європи з футболу була
неабияким шансом зажити слави європейської країни з
яскравим колоритом, покращити відносини з деякими
західними країнами, вивести туризм на новий  рівень,
залучити до співпраці закордонних інвесторів і ще багато
різноманітних можливостей!.. Одразу постає питання: а чи
скористалася Україна та її влада тими шансами та
можливостями? Відповідь неоднозначна.

 Та облишимо політичні роздуми. Євро-2012 – це
насамперед спортивні змагання найсильніших. І перше, що
хочеться одразу ж відмітити, – рівень самосвідомості наших
громадян! Це не можна не помітити, адже, приїхавши в Київ,
одразу помічаєш величезну кількість авто з прапорцями
України ззовні (за чотири дні перебування в Києві я налічив
більше 300 таких авто, зважаючи на те, що пересувався
переважно підземним транспортом – метро!). До слова, в
Чернігові лише за годину їзди центром міста та прилеглими
районами я нарахував не менш як три десятки авто з
прапорцями. Одразу ж стає зрозуміло, що українці чіпляють
їх не «на показ» іноземцям, а для себе. Так вони в черговий
раз висловлюють віру в свою команду. Окрім флеш-мобу з
автівками, дуже багато людей вбрані в вишиванки та
національні кольори.

Порадували й іноземці. Всі приїжджі були добрими та
привітними. Зараз в Інтернеті можна знайти багато спільних
фото наших та закордонних вболівальників. Всі веселі,
життєрадісні, обіймаються, вигукують назви своїх країн,
розбавляючи ці оклики майже чистим: «У-у-украї-на!» –
навіть обмінюються футболками!

З правопорядком теж все гаразд. Україна підтвердила
свої заяви про «безпечне Євро» й справляється з цим
завданням на «відмінно». Для прикладу: на матчі Україна-
Швеція (2:1) та після його завершення не сталося жодної
прикрої події, окрім як двох загублених мобільних телефонів
шведського та українського вболівальників. Ці телефони
правоохоронці оперативно (лише за 20 хвилин!) відшукали
та повернули власникам! У Донецьку та Харкові все теж
пройшло без правопорушень. Лишень у Львові з вини
російських фанів трапилась бійка між ними та українцями,

які не змогли витримати образ на свою адресу. Хоча й це
було швидко припинено стражами порядку.

А яке враження від подорожі залишиться в наших
гостей? Щоб дізнатися про це, я вирішив взяти інтерв’ю у
кількох іноземців. Одного з них мені послав щасливий
випадок. Справа в тому, що після матчу Україна-Швеція
близько першої години ночі один з іноземців виявив велику
люб’язність й підвіз мене до Борисполя, де я зупинився. А
дістатись цього міста о цій порі дуже проблематично.
Чужоземець,  незважаючи на хороше знання російської
мови, яке дало нам змогу чудово поспілкуватись поза
рамками інтерв’ю, мав явний мовний акцент.

– Для початку, як вас звуть?
– Мене звати Пол.
– Приємно познайомитись, Пол, мене звати Ігор. Звідки

ви до нас приїхали?
– З Америки.
– Ви подолали немалий шлях, щоб дістатись сюди, а чи

виправдали себе витрачені кошти та зусилля, чи
подобається вам в Україні?

– Так, я повністю задоволений від своєї подорожі, яка,
на щастя, ще не закінчилась!

– А що саме вам тут подобається?
– О, багато речей! У вас трохи незвична, але смачна

кухня, цікава історія та традиції, повно місць, де можна гарно
провести час, а також ваші дівчата, які по праву носять титул
найвродливіших у світі, з чим я повністю згоден. Побувавши
у кількох країнах, не можу пригадати такої, яка б мала стільки
чарівних жінок! У вас ціни набагато дешевші, ніж у нас.

– Схоже, ви великий поціновувач жіночої краси. Та  що
ви можете сказати про Україну, як про державу?

– Україна – працьовита, але бідна держава. Якщо у
великих містах ситуація більш-менш нормальна, то в селах
та невеличких містечках все більш тривожніше. Винити в
цьому потрібно, безперечно, політиків, які за двадцять років
не змогли вивести її з такого становища. Також через
халатність цих же політиків багата культура цього народу
починає втрачатися, згасати.

– Але ж є молодь, якій не все одно!.. Я помітив вашу
обізнаність в ситуації, що склалась в нашій країні. Напевно,
вам вже доводилось бувати у нас і раніше, до Євро-2012?

– Так, я вже бував в Україні до цього.
– Що в нашій країні здається вам дивним, незвичним?

– Навіть не знаю… В принципі, все досить звично, хіба
що ваші люди… Я багато чув про доброту та життєрадісність
українців, і, коли спілкуєшся з ними, все так і є. Але коли
дивишся на обличчя звичайних зустрічних людей, вони
здаються похмурими, стомленими. Можливо, це через
низький рівень життя та напружений графік роботи значної
частини населення.

– Чи є у вас бажання повернутись до нас коли-небудь в
майбутньому?

– Поки не знаю, як все складеться, проте думаю, що мені
випаде нагода побувати в Україні ще принаймні раз.

З нашої розмови видно, що загальні враження від Євро-
2012 в Україні будуть позитивними. Особисто мені ця
грандіозна подія запам’ятається назавжди і лише з хорошої
сторони! Та й у двох інших моїх  розмовах  з вболівальниками
зі Швеції хлопці були цілком і повністю задоволені своєю
подорожжю до України. Тож  сподіватимемось, що  кількість
туристів в Україні й надалі збільшуватиметься, а її статус
європейської країни міцнішатиме з кожним днем.

 Ігор ДУБРОВСЬКИЙ.
Учень 10-А класу Городнянської школи №2.

На знімку: автор цих рядків (в центрі) зі шведськими
вболівальниками.

Світ сколихнула епідемія футбольного вболівання!
Так вважає городнянець Ігор Дубровський, який особисто

відчув силу спортивних пристрастейу Києві

Народе мій...
У моноліт спресовано віки –
За роком рік, століття за століттям.
І дуб аж до небес розронив віття,
Силкується збагнуть свої роки.
Над ними перегрозилось стільки гроз,
Вітрів сльотавих стільки прошуміло,
А він, як той орел, розправив крила –
Зламати їх нікому не вдалось.
Отак і ти, народе мій, русявий,
В яких тільки бувальцях не бував.
Та гордо і нескорено стояв
За праве діло, а не задля слави.
І не схитнувсь на смертнім рубежі.
І вимітав непроханих чужинців.
Хоч залишавсь з собою наодинці,
Та біди всі достойно пережив...
...Солодкий щем усе єство пройма:
Сьогодні ти сівач на хлібнім полі.
І  годі кращої шукати долі –
Вона тебе давно знайшла сама.
Наш рід козачий не змалів, не звівся,
Хоч як не біснувала вража лють.
Тобі, народе мій, виборювать майбуть,
Бо в новій силі владно розповівся.

Україні
Сіється з небес космічне мливо –
Золота, як у бджоли, перга.
Зоре семицвітна, незрадлива –
Україно, серцю дорога.
Ти для нас, як найрідніша ненька,
Сповнена любові й доброти.
Кажуть, обійди хоч світ усенький –
Кращої за тебе не знайти.
Квіткограй – карпатські полонини,
Зорепад – Славутича вогні.
Певне, світлі  помисли людини
На його спливають бистрині.
А Софії злотоверхі бані,
Лаври непідкупний Божий дзвін.
Поспіши в обитель цю зарані,
Вчувши молитов урочий плин.
Скарб душі, те, чим живеш, чим дишеш,
Що з дитинства в генах прижилось.
А життя – його не перепишеш.
Як би там не намагався хтось.
Хоча нас не балувала доля,
Обминала щедрість талану.
Та на все видать, є Божа воля,
І тебе любити нам одну.
...Засвітились грона калинові,
День встає у спалахах роси.
В наших душах, в Кобзаревім слові,
Україно – ненько, ти єси!

Степан САХОН.

З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ
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30 червня
1520 року – іспанські конкістадори

стратили імператора ацтеків
Монтесуму.

1944 року – засновано Академію
медичних наук СРСР.

1648 року – Семен Дежнєв
відкрив протоку між Азією та
Америкою.

1824 року – початок плавання до
берегів Нової Землі військового брига
під командуванням Ф.П.Літке.

1893 року – у ПАР, у копальні
Яхерсфонтейн знайдено алмаз
«Ексельсіор» вагою 995 карат.

1894 року – у Лондоні відкрито
найвідоміший міст – Тауерський.

1905 року – Альберт Ейнштейн
вперше виклав основи теорії
відносності.

1908 року – падіння Тунгуського
метеориту. Суперечки у наукових колах
про походження явища тривають і
досі.

1913 року – початок Другої
балканської війни.

1948 року – вчені Вільям Шоклі,
Уолтер Браттейн та Джон Бардін з «Bell
Laboratories» створили транзистор.

1964 року – отримано перші
фотознімки Місяця з близької відстані.

1971 року – катастрофа
пілотованого космічного корабля
«Союз-11». Загинули три космонавти
(В.М.Волков, Г.Т.Добровольський и
В.І.Пацаєв).

1992 року – прийнято закон про
розподіл повноважень між
державними органами України та
автономної республіки Крим.

У цей день народились:
1853 року – Адольф

Фюртванглер, німецький археолог,
який розкопав залишки давньої
Олімпії.

1922 року – Володимир
Дружніков, радянський кіноактор.

1942 року – Роберт Баллард,
геолог-дослідник. У 1985 році він
знайшов затонулий «Титанік».

1960 року – Святослав Задерій,
музикант, засновник рок-гуртів
«Хрустальный шар» та «Алиса», лідер
гурту «Нате».

1966 року – Майк Тайсон,
американський боксер, дворазовий
чемпіон світу у надважкій вазі.

1969 року – Анастасія Немоляєва,
російська актриса театру та кіно.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет-видань.

Микола Кузьмич був сьомою дитиною у
родині Кузьми Михайловича Бендрика –
робітника  заводу «Провіданс». Разом з
дружиною вони виховали  десять дітей. З
восьми хлопців  шість  малювали особливо
добре, як і їх батько. Але  найталановитішим
виявився Микола. Навчався в Академії
мистецтв у Санкт-Петербурзі. Ним було
створено більше 800 робіт — переважно
графічних. Нагороджений орденом Великої
Вітчизняної війни ІІ ступеня та Почесною
грамотою Президії Верховної Ради УРСР
(1974 р.) та грамотою Президії Верховної
Ради Союзу (1984 р.). Брав участь у всесо-
юзних (з 1937 р.), республіканських, облас-
них виставках. демонстрував свої  картини
за кордоном – у Сирії, Лівані Франції та
Італії.

Під час Великої Вітчизняної війни Мико-
ла Кузьмич брав участь в боях під Києвом,
потім  у партизанському загоні імені М.Куту-
зова під командуванням Героя Радянського
Союзу Г.Артозєєва (з’єднання М.М.Попудре-
нка) на Чернігівщині. Тут у перервах між
боями його олівець, як і гвинтівка, ставав
дійовою зброєю проти ворога. Він  займав-
ся і випуском листівок, плакатів, агітвікон,
сатиричних малюнків, що виявляли  істинне
обличчя фашизму. У цей період ним зроб-
лено численні замальовки своїх бойових
товаришів. Згодом  фронтовий матеріал став
основою для створення  багатьох творів
М.Бендрика, у тому числі головних у його
творчості, таких як «Заложники», «Фашизм».

Після закінчення війни Микола Кузьмич
викладає малюнок в училищі, а потім у
Львівському інституті прикладної та декора-
тивної творчості. З часом художник повер-
нувся у рідний Маріуполь, а наприкінці життя
Миколу Кузьмича знов покликала город-
нянська земля. Він разом з дружиною-
городнянкою  Євгенією Павлівною переїхали
сюди. Тут Микола Кузьмич і помер. Похо-
ваний він на Пісках. Після  смерті художника
17 лютого 1994 році більшість творів за
бажанням майстра було передано Маріу-
польскому краєзнавчому музею.

Тема Великої Вітчизняної війни лейтмо-
тивом проходить через усю творчість
М.Бендрика і в післявоєнні роки. Усе поба-
чене  у партизанські будні склало значне
підґрунтя для майбутніх робіт. Це портрети
конкретних людей: комісара  загону  Юхима
Мельника, командира  загону  Василя
Надточія (одного з найближчих товаришів
Миколи Кузьмича, завдяки якому він і
прийшов у партизанський загін), партизанів
Грача, Олійника і багатьох інших.

У невеликих за розмірами малюнках
художник  усю увагу концентрує на обличчі
людини. І кожен раз це точно прорахований
поворот голови, вираз очей, душевний стан,
найбільш вірно виражають сутність людини
на портреті. Галерея образів рядових і
командирів, кожний з яких вніс свій  вклад у
справу визволення Батьківщини від
фашистських загарбників, — це розповідь
про героїв війни, яка зігріта душевною
теплотою автора.

У цих малюнках виявились головні
особливості дарування художника – гострі
очі, тонка спостережливість, висока
майстерність. В одних випадках це малюнки
з  ретельно проробленими обличчями. А в
інших – немає такої прискіпливості у
виліплюванні форми, лінії. Здається, ніби
олівець птицею пролетів  по паперу,
передаючи тим не менш найголовніше,
характерне та значуще для людини.

Особливе сприйняття світу виявилось у
Миколи Кузьмича Бендрика, коли він
звертався до вічної теми на землі – теми
жіночності. Кожен з  його  жіночих портрет
проникнутий особливим захопленням та
ніжністю. Ці  роботи ліричні за своїм
настроєм. Їх можна назвати віршованими.
Взагалі ж, те, як малював  жіночі портрети
Микола  Бендрик,  по майстерності випису-
вання  жіночих образів  нагадує жіночі
портрети у прозі російського письменника
Івана  Буніна – вони й реалістичні, і піднесені.
Жінка у них і звичайна, буденна і водночас –
богиня,  найдивовижніше  з див всесвіту .

Тому продовжимо цю розповідь про
реальних людей, які жили і нині живуть на
Городнянщині, і які стали героями його
творів.  І почнемо з портретів жіночих.

 Перший з них малюнок–портрет  Марії
Василівни Аношко, виконаний, як і багато
інших, з використанням кількох технік.
Микола Кузьмич був прихильний  до
багатотехнічності, любив поєднувати в
одному малюнку і акварель, і сангіну, пастель,
олівець, соус, білила.

Марію Василівну Аношко (тоді Миро-
ненко)  Микола Кузьмич намалював у  1942
році, коли переховувався у будинку її батька
В.Н.Мироненка в Хотівлі.  Василя Никифоро-
вича, який працював на залізниці, на фронт
не взяли, а залишили в тилу. Він допомагав
партизанам. П’ятнадцятирічна Марія  знала
небагато: до батька вночі приходили
партизани. Інколи – свої, інколи корюківські.
Занавішували вікно, рухались тихенько, щоб
не скрипнути, не грюкнути. Сиділи за столом

без світла і розмовляли. Що вони
вже там вирішували, до відома
дівчини-підлітка, звісно, ніхто не
доводив. Потім батько виносив у
мішку напечений   мамою хліб. І
партизани зникали тихенько і
майже непомітно, як і приходили.
А згодом сходили з рейок  німець-
кі поїзди,  йшли в бій партизани…

Микола Кузьмич з батьком
ховалися  у підвал і  ставили там
радянські платівки на патефон.
Слухали Лемешева, Козловського.
Марія Василівна пам’ятає, як гість
одного разу не витримав і запла-
кав, сказавши: «Це ж все мої
друзі…» Чи мав художник на увазі
справжнє знайомство, чи те, що
голоси великих радянських
співаків є його духовними друзя-
ми, і голоси їх постійно лунають в
його душі  — не відомо.

Краса юної дівчини вразили
художника,  і він намалював її такою, як бачив
– світле, прозоре обличчя, ясні очі під
виразними тонкими бровами, намистечко,
біленька вишиванка, дві косиці – і квітка у
волоссі. Троянда, бо дівчинка сама була як
трояндочка. Через  ясну та допитливу вдачу
Марійки і портрет намалювався таким
ясним. Ледь проступають на білому фоні
плечі  української вишиванки… А з самого
листа, хоч і  70 років минуло, ясніє чудове
обличчя…

Невдовзі  шляхи Марійчині та художника
розійшлись. І війна скінчилась. Разом з
іншими дівчатами Марія Мироненко
працювала ланковою лісокультурної ланки
Городнянського лісництва Городнянського
державного  лісгоспу, де й заробила орден
Трудового Червоного Прапора за  свою
працю – виконання норм виробітку та
приживлення лісних культур.  Ще у другому
класі, коли їх повели у бібліотеку,  Марійка
побачили фотографію таджички – дівчини
з  величезною кількістю чорненьких косичок.
Але не  косички вразили другокласницю, а
орден Леніна та  Трудового Червоного
Прапора на грудях смуглянки. От і мріяла
Марійка так жити і так старанно працювати,
щоб і самій заробити велику нагороду.

 Так і жила. Ланка рубала дерева, дівчата
самі складали їх в машину. А потім ще йшли
пішки додому 15 кілометрів. Тільки вранці
мати встигала витягувати  своїй ланковій з
печі бурки та ставити на заміну інші – мокрі.
Приїжджала комісія з Москви дивитися як
працюють в лісгоспі. Сказали: дівчата ті
працюють як змії. Взимку вони  рубали ліс,
та так, що знімали тілогрійки та вішали їх на
дерева – такі гарячі. 14 грудня 1950 року
Марію Василівну разом з іншими передо-
виками  Городнянського лісового господар-
ства було нагороджено  орденом Трудового
Червоного Прапора. Це —  висока нагорода
за особливі заслуги в галузі соціалістичного
будівництва та оборони  Союзу РСР.

Зараз Марії Василівні  вже 86 років. До
неї  часто приїздить дочка  Алла. Мешкає
вона аж у Запоріжжі, тому  допомагає орде-
ноносці  працівник районного територіаль-
ного центру  Тамара Василівна Кравченко,
яка ніколи не залишає свою підопічну
наодинці з труднощами або проблемами. А
їх у такому віці, ой як чимало…

  А.НЕМИРОВА.

На  знімках: фоторепродукція
картини художника М.К.Бендрика
«Портрет дівчини з трояндою у волоссі»;
Микола Кузьмич БЕНДРИК.

Дівчинка з трояндою
у волоссі

Сьогодні почали відроджуватися забуті
за останні роки соціальні та культурні явища.
У тому числі й інтерес громадян до історії
батьківщини. Люди різного віку задумуються
над необхідністю дізнатися історію свого
краю, роду, сім’ї. У цьому завжди допо-
можуть бібліотеки. Тут доречно згадати
творчу дружбу бібліотек прикордонних
територій Росії, Білорусі та України.

Дружні професійні зв’язки Городнянської
бібліотеки, Чернігівської обласної бібліотеки
імені В.Короленка, Гомельської обласної
бібліотеки (Білорусь) та Климовської бібліо-
теки (Російська Федерація) налагодилися
ще у 1972 році. Спочатку це були спільні
читацькі конференції, семінари, круглі столи,
науково-практичні конференції, літературно-
музичні вечори, конкурси професійної
майстерності, дні бібліотек та ін. Зустрічі
колег проходили щоразу по черзі – прийма-
ючою стороною були Україна, Росія та Біло-
русь. Співробітники Чернігівської обласної
бібліотеки імені В.Короленка – тодішній
заступник директора Л.В.Феофілова та

Заслужений
художник УРСР

Микола Кузьмич
Бендрик

народився  26
квітня 1914 року у

селі Ольгінка  на
Маріупольщині.

Дивним чином
доля художника

переплетена з
Городнянщиною

колишній завідуючий методичним відділом
Д.В.Набок були ініціаторами таких творчих
заходів. їх активно підтримувала директор
Городнянської ЦБС М.М.Овсієнко. Згодом,
результатом дружніх зв’язків бібліотек стала
спільна з Чернігівською обласною бібліоте-
кою рубрика на сторінках Климовської
газети «Авангард» «Золоті сторінки краєзна-
вства», відкрита в липні 2005 року. Основу
рубрики склали статті Т.Полєтаєвої та Л.Фео-
філової, написані на підставі краєзнавчих
документів. Особливо цікавими і новими
були конкретні факти з Чернігівської
обласної бібліотеки. Відомо, що до 1918 року
територія сучасного Климовського району
входила до складу Чернігівської губернії. З
1918 по 1926 роки Климово було у складі
Гомельської губернії. Документи з цього

періоду надавала Гомельська бібліотека.
Згодом під рубрикою «Золоті сторінки

краєзнавства» друкувалися і матеріали,
одержані не тільки з Чернігова, а й
московських та петербурзьких бібліотек.
Таким чином зібрався великий архів копій
історичних свідчень про Климово та
Климовський район.

«Золоті сторінки краєзнавства» стали
настільки популярними, що читачі газети
відгукуються на кожну нову публікацію, вони
прагнуть побільше дізнатися про життя своїх
предків, історію рідного краю. Читачі
ознайомилися зі становищем климовчан в
1861 році. Героями однієї із статей стали
климовські майстри Єгорови, які спорудили
іконостас у Чернігівському Борисоглібсь-
кому соборі.

   Цікаві матеріали з історії рідного краю
друкуються і в Городнянській міськрайонній
газеті. Це видання постійно розповідає і про
дружні зв’язки бібліотекарів прикордо-
ннихтериторій. Співробітникам Климовської
бібліотеки було приємно, коли городнянські
колеги в спеціальному випуску «Традиції.
Досвід. Інновації» розповіли про їхній досвід
роботи в галузі краєзнавства. Спільні
заходи, обмін досвідом, ділові контакти
сприяють підвищенню рівня роботи,
стимулюють творчу діяльність бібліотекарів,
зміцнюють добросусідство, співробітницт-
во, дружбу й, звичайно ж, допомагають
розвиватися краєзнавству. Складено
бібліографічний показник публікацій по цій
галузі. Об’єднуються творчі сили колег і в
інших сферах. Сподіваємось, що добра
справа розвиватиметься.

Т.ПОЛЄТАЄВА.
Директор Климовської центральної

бібліотеки.

Золоті сторінки краєзнавства
Дружні зв’язки Климовської бібліотеки

з бібліотеками прикордонних регіонів України
та Білорусі допомагають писати історію



«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
10.55  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Людмила Гурченко».
12.10 Комедия “Гараж”
14.05 Дискотека СССР.
15.10 Новости региона.
15.30 Кинороман “Судьба”
(СССР). 1-я и 2-я серии.
18.25 Арена.
19.10 Торжественное
собрание и праздничный
концерт «Я люблю Беларусь!»,
посвящённые Дню
Независимости Республики
Беларусь (Дню Республики).
21.00 Панорама.
21.35, 23.20 Военный боевик
«В июне 41-го»
22.50 Церемония возложения
венков к памятнику Победы.
Прямая трансляция.
01.50 День спорта.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 Государственная
граница. Фильм 2. «Мирное
лето 21-го…».
12.25 Государственная
граница. Фильм 3.
«Восточный рубеж».
15.10 Государственная
граница. Фильм 4. «Красный
песок».
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.10 Государственная
граница. Фильм 4. «Красный
песок». Продолжение.
18.00 Государственная
граница. Фильм 5. «Год сорок
первый».
20.30 Наши новости.
21.00 Евгений Миронов,
Владислав Галкин в фильме «В
августе 44-го».
23.00-00.55 Военная драма
«Фальшивомонетчики».

НТВ

06.00 И «НТВ утром».
08.05 Программа максимум.
09.10 «Русские сенсации».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Главная дорога.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 ериал «Москва. Три
вокзала-3».
21.20 Сериал «ЧС»
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00 Документальный фильм
«Имени Багратиона»
07.55 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 15.00, 17.00 Новости.
09.10  «Девочка ищет отца»
11.05 Киноконцерт.
11.55 Военный парад и
спортивно-молодёжное
шествие, посвящённые Дню
Независимости Республики
Беларусь с участием
президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко.
13.40 Киноновелла «Ещё о
войне» («Беларусьфильм»).
14.35  “Трофей сержанта
Богомолова”
15.20 Киноповесть
“Альпийская баллада”
17.50 Фантастический боевик
«Мы из будущего» (Россия).
20.00 Панорама.
20.45 Специальный репортаж
21.00 Военный парад .
22.30 Военный детектив «В
августе 44-го» (Беларусь).

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Государственная
граница. Фильм 6. «За
порогом победы».
11.55 Военный парад и
спортивно-молодёжное
шествие, посвященные Дню
Независимости Республики
Беларусь.
13.40 «Монолог. Леонид
Левин».
14.15 Фильм «Чаклун и
Румба».
15.30 Государственная
граница. Фильм 7. «Соленый
ветер».
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.10 Государственная
граница. Фильм 7. «Соленый
ветер». Продолжение.
18.10 Государственная
граница. Фильм 8. «На
дальнем пограничье».
21.00-00.35  «Беларусь у маiм
сэрцы».

 НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 «В зоне особого риска».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 . Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  Сериал «ЧС ».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
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»
10.10 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.10  «Волшебное кольцо».
11.30 К 125-летию Марка
Шагала. «Моё начало».
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  “Адвечная песня”.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Зона комфорта.
16.05 Тэлефільм АТН
16.20  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55 сериал «Сваты-4»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  «Доктор Хаус-6» (США).
00.20 День спорта.
00.35 Триллер “Радиобеседы”

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Детектор лжи».
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».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 Среда обитания.
00.20  проект «Их Италия».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Спасатели.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 . Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.25  Сериал «ЧС».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
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»
10.10 Земельный вопрос .
10.35 Мультфильм «Василиса
Прекрасная».
10.55  сериал «Сваты-4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здоровье». Ток-шоу.
16.15  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-4»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю»
23.05  “Доктор Хаус-6” (США).
00.20 День спорта.
00.35 Боевик “Мишель
Вальян: жажда скорости”

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10  «Детектор лжи».
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».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Бриллиантовое дело
Зои Федоровой».
00.20  проект «Их Италия».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10  детектив «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели…
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Чудо-люди.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20 Сериал «ЧС»

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
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-2»
10.05 Сфера интересов.
10.30 Журналистское
расследование.
11.00 сериал «Сваты-4»
12.10 Сериал «Маргоша».
14.00  “Доктор Хаус-6” (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 Перезагрузка
17.15  сериал «Маруся».
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.00 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь «
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00 Ток-шоу
00.25 День спорта.
00.40  триллер “Сияние”

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Детектор лжи».
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
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Фабрика звезд.
Россия-Украина». Финал.
22.45   фильм «Без мужчин».
01.15-01.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 етектив «Агент особого
назначения».
10.00,13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Таинственная Россия».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Профессия-репортер.
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».

«Беларусь 1»

06.50 Доброе утро, Беларусь!
08.50 Слово митрополита
Филарета на Рождество
Пророка - Предтечи и
Крестителя Иоанна.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
10.55 «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.10  Комедия «За спичками»
14.05 Мультфильм «Как
Львенок и Черепаша песню
пели».
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  Семейная мелодрама
«Мужики» (СССР).
17.20  “Браслаўскія азёры ”
цыкла “Зямля беларуская”.
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Комедийная
мелодрама «Любимый по
найму» (Украина).
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00 Криминальный боевик
«Соучастник» (США).

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 «Смешарики. ПИН-код».
11.40 Сергей Горобченко в
фильме «Квартирантка».
13.25 «Тени исчезают в
полдень».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Звезда» на час».
17.20 «Вепрь»  фильм.
19.25  «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры».
22.45 Фильм «Запределье».

НТВ

06.20 Детективный сериал
«Супруги».
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 Спасатели.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «Дорожный патруль».
15.10 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 Очная ставка.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие
русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!
22.50   «Битцевский маньяк»
00.30 Сериал «Час Волкова».

«Беларусь 1»

06.55 Існасць.
07.20 Комедия «За
спичками».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  “Зямля беларуская”.
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
10.55 “Зона Х”. Итоги недели.
11.25 Мультфильм
12.10 Врачебные тайны
13.05  Моя правда
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм
16.00  Комедия «Ты – мне, я -
тебе» (СССР).
17.40 Коробка передач.
18.15 Суперлото.
19.05 Романтическая
комедия «Здравствуйте Вам!»
21.00 В центре внимания.
21.55  «Вирус безразличия».
22.30 «Александрыя збірае
сяброў». Свята «Купалле».
00.55 «Адвечная песня» 2.

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«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  «Карен Шахназаров.
Жизнь коротка!».
12.45 Фильм Карена
Шахназарова «Курьер».
14.20 «КВН». Премьер-лига.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Женские мечты о
дальних странах».
Многосерийный фильм.
20.00 Контуры.
21.05 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт.
23.05 «Yesterday live».
00.00 «На все ради любви».

НТВ

06.25  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня.
10.15 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Кремлевские
похороны».
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Дорожный патруль».
15.10 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 «Бывает же такое!».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное
признание.
21.45 «Тайный шоу-бизнес».
22.45  «Маска смерти Игоря
Танькова» из цикла «Важняк».
00.25 фильм «Бес».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30  Щоденник ФIФА
9.55 Олiмпiйським курсом
10.10 Агро-News
10.25 «Легко бути жiнкою»
11.20 Шеф-кухар країни
12.30 Темний силует
12.40 Вiкно в Америку
13.15 Х/ф «П’ятеро з неба»
15.00,18.20 Новини
15.10 Футбол. Євро-2012.
Фiнал
17.05 Ми - патрiоти
18.55 Наше Євро
21.30 Смiшний та ще
смiшнiший
21.55,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.20 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Цiлковите
перевтiлення»
10.55 Х/ф «Самотня жiнка з
дитиною»
13.00 Х/ф «Стежка вздовж
рiчки»
16.55,18.25 Т/с «Метод
Лаврової»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,0.05 ТСН
20.15 «Територiя обману»
21.20 Х/ф «Легенда Зорро»
0.20 «Вечiрнiй Ургант»
0.55 Х/ф «Навiки твiй»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.35 Т/с «Лжесвiдок»
13.30 Д/с «Детективи»
14.15 «Судовi справи»
15.10 «Серце пiдкаже»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Порцелянове
весiлля»
23.35 Х/ф «Громадянка
начальниця»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
10.05 «Легко бути жінкою»
10.55 В гостях у Гордона
12.00 Хай щастить
12.20 Х/ф «Таємна
прогулянка»
13.40 Х/ф «Дожити до
свiтанку»
15.00,18.20 Новини
15.30 Лiтнiй жарт
15.55 Формула кохання
17.00 Ми - патрiоти
19.10 Бенефiс Поплавського
21.30 Про головне
21.55,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.20 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Цiлковите
перевтiлення»
11.00 Х/ф «Смерть за
заповiтом»
12.55 Х/ф «Я буду жити»
16.55,18.25 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»
0.25 Х/ф «Полювання на
перевертня»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Д/с «Детективи»
13.00 «Слiдство вели»
14.00 «Сiмейний суд»
15.00 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Порцелянове
весiлля»
23.35 Х/ф «Про любоFF»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Контрольна робота
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.10 Euronews
11.20,15.00,18.20 Новини
11.30 Прес-конференцiя
Президента України
13.30 Формула кохання
14.55 Агросектор
15.15 Лiтнiй жарт
15.45 Ми - патрiоти
19.05 Зiрки гумору
20.50 Мегалот
21.30 Православна
енциклопедiя
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Цiлковите
перевтiлення»
11.00 Х/ф «Лавина»
13.10 Х/ф «Я щаслива»
15.05,18.25 Х/ф «Жiнка-зима»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 Х/ф «Швидкiсть»(2)
22.45 «Грошi»
0.05 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Д/с «Детективи»
13.00 «Слiдство вели»
14.00 «Сiмейний суд»
15.00 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Порцелянове
весiлля»
23.35 «Парк автоперiоду»
0.15 Х/ф «Охоронниця»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.10 Здоров’я
12.10 Аудiєнцiя
12.35 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Пароль знали
двоє»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
15.20 Х/ф «Калина червона»
17.00 Ми - патрiоти
19.00 Про головне
19.20 Зiрки гумору
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.20 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Цiлковите
перевтiлення»
10.55 Х/ф «Кохання без
правил»
13.05 Х/ф «З привiтом,
Козаностра»
15.05,18.25 Х/ф «Будинок без
виходу»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30,0.05 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «Десять крокiв до
кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.20 «Вечiрнiй Ургант»
0.55 Х/ф «Загублений острiв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Д/с «Детективи»
13.05 «Слiдство вели»
14.00 «Сiмейний суд»
15.00 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Порцелянове
весiлля»
23.35 Х/ф «Дорога назад»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Трамплiн»
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.10 «Вiра. Надiя. Любов»
12.00,21.20 Дiловий свiт
12.20 «Надвечiр’я»
12.50 Околиця
13.30 Х/ф «Ти маєш жити»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
15.30 Лiтнiй жарт
16.00 Формула кохання
17.00 Ми - патрiоти
18.35 Шляхами України
18.55 Про головне
19.10 Мiсце зустрiчi
20.40 After Live
21.25,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Цiлковите
перевтiлення»
11.00 Х/ф «Компенсацiя»
12.50 Х/ф «Олександра»
14.55,18.25 Х/ф «Терор
любов’ю»
18.00 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Змiїна битва»
22.10 Х/ф «Анаконда»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Д/с «Детективи»
13.00 «Слiдство вели»
14.00 «Сiмейний суд»
15.00 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.30 «Велика полiтика»

УТ-1

8.00,9.35 Шустер-Live
9.20 Школа юного
суперагента
10.45 Прес-конференцiя
Президента України
12.45 After Live
13.15,19.10 Мiсце зустрiчi
14.55 Україна - Грузiя
16.10 Зелений коридор
16.35 В гостях у Гордона
18.35 Золотий гусак
20.35 Кабмiн: подiя тижня
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Дитячий фестиваль
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.20 Експерт на зв’язку

1+1

6.40 «Справжнi лiкарi»
7.40 «Кулiнарнi курси»
8.05 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.30 Х/ф «Закоханий та
неозброєний»
14.30 Х/ф «Я залишаюсь»
17.05 Х/ф «Даішники»
19.30 ТСН:
20.00 Х/ф «Секта»
0.00 Х/ф «Змiїна битва»(2)

ІНТЕР

8.20 «Городок»
9.00 «Найрозумнiший»
11.00 Х/ф «Велика любов»
13.05 Т/с « Найкрасивiша»
16.55 «Вечiрнiй квартал»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.35 Вечiр боксу. В.Кличко vs.
Т.Томпсон

ICTV

6.55 Т/с «Полiцейська
академiя»
8.45 Зiрка YouTube
9.50 Дача
10.20 Квартирне питання
11.20 Стоп-10
12.20 Провокатор
13.25 Твiй рахунок
14.25 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Наскрiзнi
поранення»
17.45 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Т/с «Маю честь!»
23.00 Наша Russia
23.55 Т/с «Тринадцятий»

УТ-1

9.05 Смiшний та ще смiшнiшiй
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Як це?
10.15 Крок до зiрок
10.55,18.05 Формула кохання
11.55 Караоке для дорослих
12.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
15.25 Ближче до народу
16.15 Золотий гусак
16.40 Шеф-кухар країни
17.35 Дiловий свiт
19.05 Мiсце зустрiчi
20.30 «Євро-2012. Пiдсумки»
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки дня
21.20 ДПКЄ-2012
23.55 Олiмпiйський виклик

1+1

6.40 Х/ф «Брехун»
8.35 Мультфiльм
9.00 «Лото-забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
13.05 «Мiняю жiнку»
14.40,17.10 Х/ф «Даішники»
19.30,23.40 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Кохання-зiтхання»
22.40 «Свiтське життя»
0.40 Х/ф «Людина-вовк»

ІНТЕР

6.55 Вечiр боксу. Кличко vs.
Томпсон
10.00 «Свати бiля плити»
10.25 Т/с «Небеснi родичi»
18.00,21.00 Х/ф «Огiркове
кохання»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 Х/ф «Московський
жиголо»
0.50 «Територiя непiзнаного»

ICTV

7.55 Анекдоти
8.30 Твiй рахунок
9.30 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи
11.00 Козирне життя
12.00 Iнший футбол
12.30 Стоп-10
13.25 Наша Russia
14.20 Т/с «Маю честь!»
18.45 Факти тижня
19.45 Т/с «Мисливцi за
караванами»
23.50 Голi та смiшнi
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ПРОДАЮТЬСЯ:

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

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

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

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

– 2-кімнатна квартира в центрі міста, перший поверх.
Тел. 093-3096953.

– 2-кімнатна квартира на 2-ому поверсі, гараж
(військове містечко). Тел.: 093-7359549, 093-7316779.

– будинок (48 кв.м.) по вул. Червоноармійській, 9 з усіма
зручностями, погріб, сарай, сад, город 14 соток. Тел.: 063-
0266206, 093-5171109.

– будинок під знос. Тел. 3-77-81.
– будинок по вул. Пролетарській, 119 (район

маслозаводу). Тел. 096-8301698.
– будинок (75 кв.м) і 1-кімнатна квартира. Тел.: 097-

3559191, 068-1300839.
– терміново будинок в с. Перепис. Тел. 096-1101870.
– півбудинку по вул. Шевченка (59 кв.м). Є газ, телефон,

по вулиці проходить вода. Є госпбудівлі, 2 погреби, сарай,
літня кухня, омшаник, 4,5 сотки городу. Тел. 097-8758706.

– дача в Черемошному. Тел.: 096-7793785, 097-1490663,
2-57-61, 2-60-41.

— будинок по вул. Жовтневій, 89. (Землі 16 соток). Тел.
044-4860479, 098-2438999.

— земельна ділянка (20 соток) в центрі Вокзал-Городні
з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.

– причеп до легкового автомобіля, фаркоп ВАЗ,
ліжко двоспальне. Тел. 097-6556058.

– корова чорно-ряба. Тел. 097-8462612.
– дійна корова. Тел. 2-25-17.
– корова червоно-рябої масті, 7 років, в с. Макишин.

Тел. 063-1237108.
– кізочки трьохмісячні. Тел.: 3-31-44, 098-8195525.
– сіно в тюках з доставкою. Тел.: 095-7210589, 2-59-13.

1 липня – 4 роки світлої пам’яті
ЛЮЛЬКО

Олени Іванівни
18.07.1930р. – 1.07.2008р.

Остались в сердце боль и рана.
Пока мы живы, с  нами ты.
Пухом пусть будет тебе земля.
Кто забыл – вспомните,
Кто помнит – помяните.

Вічно сумуючі рідні.

4 липня – 6 років, як пішов з
життя наш дорогий синок, брат

ШЕПТЕНКО
Олександр Миколайович

13.11.1969р. – 4.07.2006р.
Роки, як птахи, відлітають,
Від нас у вирій, в довгу путь.
Та птахи із вирію вертають,
А нам тебе не повернуть.
Життя, як крапля в морі,
В глибині вічності зникає.
Лиш в небесах, де світять зорі,
Твоя душа, мабуть,  літає.
Царство небесне і вічний спокій

твоїй душі, а нам вічна печаль.
Сумуючі: мати, батько, брат Володимир.

29 червня – 40 днів світлої пам’яті
БІРУЛЯ

Григорія Пилиповича
12.02.1927р. – 21.05.2012р.

Прости,пожалуйста, что уберечь мы
не сумели,

Прости, не ожидали мы такой потери.
Ты в сердце нашем навсегда,
Пусть будет пухом для тебя земля.
Теперь тебе нас не понять,
Как трудно друга потерять.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз прости, прости, прости...

Сумуючі рідні: дружина, дочка,
син, невістка, онуки Саша і Олена.

30 червня минає півроку світлої
пам’яті люблячого чоловіка, батька,

дідуся
КУХАРЕНКА

Віктора Михайловича
15.11.1947р. – 30.12.2011р.

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

Сумуючі рідні.

3 липня – рік світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька,

дідуся
ЖОГОЛКА

Федора Павловича
17.01.1939р. – 3.07.2011р.

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: дружина, донька, онука.

 Гроза відноситься до найнебезпечніших для людини природних явищ.
За  кількістю зареєстрованих смертних випадків лише повені призводять до
більших людських втрат. Щорік на планеті Земля відбувається близько 1,5
мільярда ударів блискавок. Від блискавок щороку гинуть десятки тисяч
людей, а матеріальний збиток, що наноситься блискавками, оцінюється
понад 1 млрд. дол. США. Кожна сьома пожежа в сільській місцевості
«спровокована» блискавкою.

Блискавка небезпечна для людей, оскільки її прямий удар часто
приводить до смертельного  наслідку. Можливе руйнування або спалах
будівель і споруд після попадання в них блискавки, а також пошкодження
чутливого устаткування внаслідок супутнього блискавці імпульсного
електромагнітного поля.

Удар блискавки безпосередньо в будинок або поблизу від нього також
здатний вивести з ладу встановлене електроустаткування й побутові
прилади. Нині у всіх сучасних будинках встановлене електронне встаткування,
яке «боїться» перенапруг (телевізор, супутникові тюнери, холодильник,
комп’ютер, газовий котел, мікрохвильова піч, кондиціонер, охоронна
сигналізація, відеоспостереження і т.д.). Якщо ви цінуєте комфорт і
піклуєтесь про своїх «помічників», то  захистіть їх.

Не обійшлося  без пожеж від влучання блискавки у будівлі і цього річ. Ще
не встигли забути велику шкоду, які наробила блискавка на вулиці Піонерській
в Городні, аж знову пожежа, спричинена розрядом блискавки: 9 червня
повністю знищено дах будинку у Куликівці.   А 11 червня внаслідок пожежі від
удару блискавки знищено геть дах, стіни та перекриття житлового будинку у
Рубежі. Самі будинки  врятовані завдяки діям вогнеборців.

Щоб уберегти себе, близьких та майно,  необхідно потурбуватися про
захист від блискавки.

Поняття «блискавкозахист» (громозахист, грозозахист, захист від
блискавки) — це комплекс заходів і спеціальних пристосувань для
забезпечення безпеки будівлі, а також майна і людей,  що знаходяться в ній.
Терміни  громозахист або громовідвід є застарілими і технічно не точними.
Адже грім – це «звуковий супровід» блискавки. Технічно правильними
термінами є грозозахист і блискавкозахист.

Згідно з діючим Національним стандартом України – ДСТУ Б В.2.5-
38:2008 блискавкозахист будівель підрозділяється на зовнішній і внутрішній.

Зовнішній блискавкозахист – це сукупність заходів для захисту від
прямого удару блискавки. Система блискавкозахисту складається з
наступних елементів: блискавкоприймач (громовідвід), струмовідвід,
заземлюючий пристрій.

Внутрішній – це сукупність заходів щодо захисту від вторинних проявів
блискавки(захист від перенапружень). Внутрішній блискавкозахист повинен
вирівняти потенціали на металевих частинах вашого будинку

Факт
У серпні 2009 року відбулася аварія й пожежа на

перекачувальній станції «Конда» у Ханти-мансійському
автономному окрузі. Причиною аварії й пожежі, що
спричинила  загибель людей, став удар блискавки.
Загальний збиток від аварії склав близько 145 мільйонів
рублів, а на повне відновлення станції може знадобитися
1,5 мільярда рублів.

Температура каналу блискавки може досягати 25 000-30
000 градусів Цельсія, тому в місці удару блискавки виникає
локальний перегрів поверхні, який може призвести до
загоряння матеріалу покрівлі або утеплювача, у найгіршому
разі викликати запалення горючих газів і парів.

– сіно. Тел.2-42-76.
– котел газовий «Рубин-10», газова колонка (все

колишнього вжитку). Тел.:067-6847144, 093-6007423.
— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги,

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

— трактори, преси, картопле- та зернозбиральні
комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

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

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
– диван колишнього вжитку у гарному стані, пилосос

«Сатурн» 1600, можна неробочий. Тел.: 2-42-50, 096-
6803332.

ЗНІМУ:
– квартиру. Тел. 068-1010010.
– однокімнатну квартиру. Тел. 097-6624532.

ЗДАМ:
– кімнату. Тел. 063-8312415.

ПОСЛУГА:
– вантажні перевезення («Мерседес», 5 тонн 4 грн./

км.). Тел. 097-6624529.
– щоденні поїздки Городня-Чернігів, відправлення

8год.40 хв. із зупинки «Пушки», відправлення по 7 днях тижня
о 15.00 год. від зупинки «Пушки». Вартість квитка 12
грн.Попередній запис по 7 днях тижня, додаткова інформація
по тел. 097-6624529.

Загублений гаманець із посвідченням водія, видане
на ім’я Лисенка Олександра Миколайовича, прохання
повернути за винагороду (500 гривень). Звертатись: вул.
Чорноуса, 29/3. Тел.: 2-11-03, 093-6800382, 067-6577561.

Загублений атестат про повну загальну середню освіту
серії КН №19030578, виданий на ім’я Печери Оксани
Вікторівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

(електропроводка, труби, кабелі  та ін.) за допомогою ОПН (обмежувач
перенапружень, розрядник, УЗІП).

Розрядник (обмежувач перенапруги(ОПН), пристрій захисту від
імпульсних перенапруг(ПЗІП)) – це пристрій, який вирівнює потенціали на
металевих частинах (електропроводка, кабелі, труби и ін.)

Такий захист від перенапруги повинен бути встановлений під час
монтажу електричних щитів.

На жаль, захист від блискавки, який зараз власники будинків, котеджів
роблять самостійно, може бути малоефективним або взагалі марним. І до
цього питання не треба ставитись легковажно, бо навіть маленька гроза
або блискавка може призвести до великих неприємностей. Неправильно
виконана система блискавкозахисту може не убезпечити вас  і    родину, а
навпаки — призвести до пожежі та травм, а, можливо, і загибелі. Це може
виникнути, якщо захист від блискавки не «перекриває» всю будівлю;
недостатньо, або погано заземлений, виконаний неякісними матеріалами
або не установлений захист від перенапруги — (розрядник, обмежувач
перенапруги(ОПН), пристрій захисту від імпульсних перенапруг  (ПЗІП)).

Система захисту не є дешевою. Зате створює впевненість у безпеці.
В.ДРАГУН.

Інспектор Держтехногенбезпеки
Городнянського районного відділу.

Від редакції. Ця стаття є відповіддю на численні звернення наших
дописувачів з проханням розповісти як встановити громовідвід або
розповісти про майстрів, які можуть це зробити. Оскільки справа
встановлення громовідводу дуже відповідальна, слід звертатися з цього
приводу за консультаціями до фахівців – працівників Держтехногенбезпеки.

 БЕЗПЕКА Захистіться від блискавки

2 липня – 40 днів світлої  пам’яті
чоловіка, батька і дідуся

ДУДКА
Василя Тимофійовича

20.03.1942р. – 24.05.2012р.
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.
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення рішення Городнянської
районної ради від 26.06.2012 р.

«Про внесення змін до рішення районної ради
від 21 червня 2012 року «Про підвищення
ефективності використання майна спільної
власності територіальних громад міста та сіл
Городнянського району»

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюється рішення
Городнянської районної ради «Про підвищення ефективності використання
майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району».

Рішення розроблено з метою приведення у відповідність до  діючого
законодавства у сфері оренди, встановлення єдиного організаційно–
правового механізму, який регулює відносини між орендарями та
орендодавцями, збільшення надходжень грошових коштів  від оренди
комунального майна, а також контролю за ефективним використанням
майна спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району.

Текст рішення «Про підвищення ефективності використання майна
спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району»  було розміщено 27 червня 2012 року на веб-сайті  Городнянської
районної ради (http://gorodnya-rada.cg.gov.ua/)

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”
З метою підвищення ефективності використання майна спільної

власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району,
шляхом удосконалення орендних відносин, відповідно до Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо орендних
відносин”, керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада вирішила:

1.Внести зміни до Положення про порядок передачі майна спільної
власності територіальних громад міста та сіл Городнянського району в
оренду (додаток 1 до цього рішення).

2.Внести зміни до Методики розрахунку та порядку використання плати
за оренду майна спільної власності територіальних громад міста та сіл
Городнянського району (додаток 2 до цього рішення).

3.Внести зміни до Положення про порядок проведення конкурсу на право
оренди майна спільної власності територіальних громад міста та сіл
Городнянського району (додаток 3 до цього рішення).

4.Керівникам комунальних підприємств, установ, закладів, які є
орендодавцями майна спільної власності територіальних громад міста та
сіл Городнянського району, привести орендні відносини у відповідність до
цього рішення.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної
власності і тарифної політики.

 Г.ПРИМАК.
Голова районної ради.

Бомбу знешкодили через три години
після виявлення

ПРИГОДА

22 червня на прапорах адміністративних будівель міста
з’явилися чорні стрічки на знак скорботи та шани пам’яті
жертв війни. О 10-тій ранку біля меморіалу Скорботна мати
традиційно зібралися представники політичних партій,
громадських організацій, небайдужі жителі та гості міста.
Вшанувати пам’ять жертв війни прийшли голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький, голова райради
Г.Г.Примак та міський голова А.І.Богдан. Живий коридор із
квітами у руках створили вихованці табору відпочинку
«Полісяночка».

Мітинг-реквієм цього разу не супроводжувався
виступами учасників, не було і промов від ветеранів. «Голос
за кадром» у вдало підібраному музичному супроводі провів
учасників у той страшний червневий день, яким розпочалася
найстрашніша війна сучасності, та змусив замислитися над
ціною миру, свободи та перемоги. Сотні квітів лягли на
холодні кам’яні брили обеліску та до ніг Матері, яка завмерла
у німому вічному плачу по своїх загиблим синам.

Настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей
отець Мирон разом з отцем Володимиром відслужили
панахиду по загиблих у часи війни.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ДЕНЬ  ПАМ’ЯТІ, ШАНИ
І СКОРБОТИ

20 червня у лісовому масиві за 2 км від с.Пекурівка
представниками Чернігівського пошуково-дослідницького
клубу «Патріот», які вели пошукові роботи  на місцях колишніх
бойових дій, виявлено авіаційну бомбу ФАБ-50 часів  Великої
Вітчизняної війни.

Бомбу було знешкоджено силами ТУ МНС у Чернігівській

області через три години після виявлення. Під час
знешкодження бомби ніхто з учасників операції не
постраждав.

В.КОВАЛЬ.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації.
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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.

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

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.

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.

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.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

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

Колектив Городнянського фінансового управління
висловлює глибоке співчуття Н.В.Курбановій та її родині з
приводу смерті батька

БАРАНЦЯ Василя Олексійовича.

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації
висловлює глибоке співчуття директору МНВК В.І.Чайці з
приводу передчасної смерті брата

ЧАЙКИ Миколи Івановича.

Колектив Городнянського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату висловлює глибоке співчуття директору
В.І.Чайці з приводу передчасної смерті брата

ЧАЙКИ Миколи Івановича.

УВАГА: якщо вам відомі факти порушень

законодавства, факти незаконного або нецільового
використання коштів, просимо повідомляти за
«телефонами довіри»:

– в Державній фінансовій інспекції України
– 0-44-425-38-18;
– в Державній фінансовій інспекції

Чернігівської області – 0-222-412-74;
– в секторі Городнянського району

Чернігівської міжрайонної державної фінансової
інспекції – 2-35-21, який працює щоденно (крім
суботи та неділі) з 10.00 до 13.00.

С.НЕМИЛОСТИВА.
Завідувач сектору в Городнянському районі

Чернігівської міжрайонної держфінінспекції.

«Ритуальні послуги»
ФОП Гончарова П.П.

Надає такі послуги:
труна, хрест, копачі, транспорт. Ціна поховання

– 900 грн., як по місту, так і по селах району.
Учасникам бойових дій поховання безкоштовне.

Наша адреса: м. Городня, вул. Щорса. 1-а
(колишній магазин «Гас»). Тел.: 2-50-55, 096-
6260287, 097-1351466. Магазин 2-15-78.

с. Тупичів, вул. Гагаріна, 34. Тел.: 3-54-30, 3-
51-18, 097-8923938.

1. Пам’ятники гранітні, бетонні, огорожі
гранітні і граніт-метал, плитка гранітна.

2. Бесідки, дачні душові кабінки, лавочки,
туалети з дерева і полікарбоната.

3. Металеві конструкції огорожі, ворота,
хвіртки з металевої сітки і профнастила.

4. Урни, квітники, каналізаційні кільця,
декоративні бетонні паркани, тротуарна плитка,
водостоки, бордюри.

м.Городня, вул. 1 Травня,
50. Тел.: 2-60-41, 2-18-55,
097-1490663.

Якість, гарантія,
доставка, установка.
Можлива безпроцентна
відстрочка платежу.

Низькі ціни.

СКИДКА
на детские подгузники

«Pampers» – 10%

магазин товаров для детей

Количество акционного товара ограничено.
г.Городня, ул. Ленина, 4. Тел. 093-4367401.

Швидко, якісно, надійно буримо свердловини
 Тел. 067-1361607.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН ЗА ОДИН ДЕНЬ.
Тел. 067-1511588.

Ремонт и изменения форм
мягкой мебели.

Корпусная мебель под заказ.
Качество гарантируем.

Доставка. Низкие цены.
г.Щорс, ул. Ленина, 101. Тел.: 093-6448375,

098-7253599, 068-1937963.

«Секонд Хенд»
в широкому асортименті взуття та одяг.

Адреса: вул. Червоноармійська, 88. Вихідний –
середа. У будні – з 13.00 до 18.00 години, субота,
неділя – з 11.00 до 17.00 години.

2 липня святкуватиме свій 60-річний ювілей працівник
Городнянської дільниці облтеплокомуненерго Іван Васильович
ЗАКРУЖНИЙ. Тож колеги щиро вітають ювіляра з цим святом і
бажають міцного здоров’я, добра, благополуччя, бадьорого
настрою і довгих років життя.

С днем рождения тебя поздравляем
И хотим пожелать в этот день
Чтоб здоровье, любовь и удача
Были спутником жизни твоей.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.

ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 1 июля, на территории
рынка будут реализовываться мед из южных
регионов Украины и одеяла из натуральной

овечьей шерсти.
Приглашаем приобрести товары!

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж

и обслу-
ж и в а -
ние  со-
в р е м е -
нных надежных  систем
видео-наблюдения и
видео-домофонов.

Тел. 063-186-97-33
(0462)93-38-57

электронный ящик.
videoland2012@mail.ru

С днем рождения поздравляю свою
милую подругу Людмилу Васильевну
КОНОНЕНКО.

С юбилеем тебя!
Что пожелать тебе?
Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А я тебе желаю просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

С уважением Наталия Авдеенко.

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

по ціні 20 грн за голову щоденно без вихідних.
Тел. 3-77-48,

Відділом освіти Городнянської
райдержадміністрації у 2012 році

планується
будівництво блочно-модульної котельні на енерго-

ефективних видах палива в Хоробицькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с.
Хоробичі, реконструкція Вихвостівської ЗОШ І-ІІ ст. (заміна
вікон та дверей) та будівництво блочно-модульної котельні
на енергоефективних видах палива с. Вихвостів, будівниц-
тво блочно-модульної котельні дитячого садка з застосува-
нням енергоефективного джерела теплопостачання в с. Ту-
пичів та реконструкція котельні Тупичівської ЗОШ І-ІІІ ст. із
застосуванням енергоефективного джерела теплопоста-
чання по вул. Чернігівській, 36, с. Тупичів Городнянського
району.

Відділ освіти Городнянської райдержадміністрації га-
рантує виконання заходів по охороні навколишнього приро-
дного середовища, передбачених робочими проектами
на всіх стадіях будівництва та експлуатації названих
об’єктів.


