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Льон. Колись, стратегічна культура, яка приносила
державі валюту, не з’являлась на полях району вже три роки
поспіль. Та раптом лани навколо сіл Альошинського і Кузнич
спалахнули рясним блакитним цвітом. Так проявився
наступний етап інвестицій Харківського канатного заводу у
льонарство Городнянщини. Фермерське господарство
«Льон-канат» засіяло 530 гектарів насінням льону першої
репродукції голландського сорту «Агата», витративши при
цьому близько 2,5 мільйона гривень.

Поява буйних льонових ланів не залишилась поза увагою
аграріїв району. З початком цвітіння до полів почали
приїздити небайдужі. «Екскурсанти», які свого часу віддали
чимало сил льонарству, лише дивувалися посівам, бо й
справді виріс льон на славу. На момент цвітіння середня
довжина рослин складає 110-120 сантиметрів, при
радянському стандарті 90! Секрет успіху пояснив заступник
дитектора ФГ «Льон-канат» М.Б.Степанцов:

– Перша умова будь-якого рослинництва – це якість
насіння. Також дотримані строки посіву й технологічні вимоги,
від внесення добрив до обробки хімікатами. Ще один секрет
полягає у тому, що сорт «Агата» — технічний, тобто має більш

До уваги громадян!
10 липня 2012 року з 11.00 до

13.00 год голова райдержадміні-
страції ВИСОЦЬКИЙ Юрій Віталійо-
вич проведе «прямий телефонний
зв’язок» з населенням району.
Контактний телефон 2-75-11.

грубе волокно у порівнянні з місцевими сортами. Однак
остаточний результат по якості волокна ми отримаємо лише
після збирання урожаю, бо цей сорт  у нас ще не сіяли.

Під збиральні роботи Харківський канатний завод
вкладає ще 3 мільйони гривень інвестицій, на які будуть
придбані 4 нові трактори, 10 причепів, 3 обертачі та 2 нових
преси. Планується також придбати лінію по очистці насіння,
адже наступного року посіви збільшаться удвічі, і ці площі
засіватимуться власним насінням.

Своє захоплення полями ФГ «Льон-канат» висловила й
Т.М.Приходько – в.о. начальника управління
агропромислового розвитку. Їй, як агроному, яка віддала
льонарству майже 30 років, особливо приємно бачити
повернення «синьоокого». Побував на полях й голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький, який висловив
сподівання у тому, що стратегічне льонарство знову займе
гідне місце в економіці району.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.СТЕПАНЦОВ, Ю.ВИСОЦЬКИЙ та

Т.ПРИХОДЬКО на одному з полів ФГ «ЛЬОН-КАНАТ».

Шановні працівники кооперації
району!

Щиро вітаємо вас з професійним святом! Ви
являєтесь представниками однієї з наймасовіших
професій в нашій державі. Щодня ви робите вагомий
внесок у підвищення рівня обслуговування населення

та задовольняєте зростаючий попит жителів та гостей району в
необхідних товарах та послугах, застосовуючи у своїй роботі нові
прогресивні технології, наближаючи показники галузі до міжнародних
стандартів.

З нагоди свята дозвольте побажати добра і радості, миру та злагоди,
плідних здобутків у справі зміцнення і подальшої розбудови споживчої
кооперації.

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

СИЛА –
У  ЄДНОСТІ

СЬОГОДНІ – МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ

ПОВЕРНЕННЯ
«СИНЬООКОГО»

ПОВЕРНЕННЯ
«СИНЬООКОГО»

«Лето в зенит идет,
речка-матушка зовет»

Програма
свята 12 липня

Міський плаж:
5.00-9.00 – конкурс

риболовів.
15.00 – торгові ряди.

16.00 – спортивні змагання (пляжний волейбол)
дитячий майданчик, батути, караоке, надувні горки,
дарсинг.

16.00 – катання на катамаранах, водному мотоциклі,
човні.

18.00 – спортивно-розважальна програма.
19.00 – театралізоване дійство «Пригоди молодички

Люсі, Діда та Золотої рибки».
19.45 – конкурс на найсмачнішу юшку.
Збір рибалок о 5.00 год. біля будинку УТМР на березі

р.Чибриж.
Бажаючих взяти участь у конкурсі юшки звертатись

за тел. 2-74-87.

У цьому році обласна споживча кооперація
відзначає свій 80-ти річний ювілей. Саме стільки

літ минуло з дня створення першої споживспілки.
Городнянська райспоживспілка нині продовжує

справу й традиції, закладені багато років тому, хоч
змінилися умови, правила торгівлі, особливості

заготівлі тощо.
Колись споживча кооперація була

об’єднанням різнопланових підприємств, кожне з
яких займалося своїм видом діяльності та було, у
загальній структурі, невід’ємною складовою. Як
нині виглядає споживча кооперація району, — ми

розпитали у голови правління райспоживспілки
О.В.ЖОГОЛКА.

– Олександре Васильовичу, як зі зміною економіч-
них умов змінилась структура споживчої кооперації
району?

– Основний акцент нині змістився у бік торгівлі. Саме
вона сьогодні є визначальною діяльністю спілки. Та при
цьому успішно працюють й інші напрямки – виробництво та
заготівля. Райкоопзаготпром, до складу якого входить і ринок,
щороку заготовляє чимало продуктів харчування – мед, олію,
насіння соняху й гарбуза, овочі та фрукти тощо. Хлібозавод
нарощує виробництво та розширює асортимент завдяки
тому, що магазини спілки забезпечують йому постійний збут
продукції. Сьогодні виробничо-торгівельне обєднання
випускає 10 найменувань хліба, 50 - булочних виробів, 38 –
кондитерських виробів, 12 – безалкогольних напоїв. Все це
виробляється лише за класичною технологією без
поліпшувачів.

– Отже, райспоживспілка залишається потужним
кооперативним об’єднанням. Завдяки чому?

– Так, до складу райспоживспілки входять п’ять
споживчих товариств, які мають 69 магазинів, ВТО і
коопзаготпром де працює 295 осіб. Членами споживчих
товариств є 2,5 тисячі пайовиків. Всі підприємства являють
собою потужну силу, здатну не тільки виживати, а й гідно
конкурувати. Однак не відбувається і значного росту обсягів
торгівлі, цьому є об’єктивні причини – зменшення
купівельної спроможності населення, зменшення самого
населення, а, подекуди, й відверте вимирання сіл. А там, де
нема покупця – нема продавця, нема й магазину.

Одною з головних складових успіху є наші працівники.
Приблизно третина колективу працюють все життя у
системі. Ці люди – скарбниця досвіду. Щороку приходить і
молодь, чому сприяє система направлень у наші профільні
навчальні заклади.

– Які перспективи у споживчої кооперації району?
– Перспективи є завжди. Якщо не думати про майбутнє,

то можна вже не працювати сьогодні. Ми ж працюємо.
Триває реконструкція та модернізація хлібозаводу. У
найближчих планах встановити там нову макаронну лінію.
Розширюємо і мережу маркетів. Скоро відкриється новий
маркет поблизу скверу «Пушки». Ряд сільських магазинів
приведено до стандарту. У будь-якому разі подрібнення
структури підприємства не передбачається. Бо разом ми –
сила.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
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Конституція України:
перезавантаження
28 червня 1996 року було прийнято

Основний закон України – її Конституцію.
В непростій і напруженій ситуації

відбувався конституційний процес.
Політичні сили довго не могли досягти
компромісу через ідеологічні розбіж-
ності через різне розуміння Основного
закону. У підсумку документ був прий-
нятий парламентом під загрозою роз-
пуску через п’ять років після проголо-
шення незалежності України. Минуло 16
років,  і Президент України Віктор Януко-
вич підписав Закон «Про Конституційну
Асамблею», покликаний внести ясність
у приписи Основного закону та замінити
її недосконалі положення.

Після того, як незадовго до Дня Консти-
туції було проведено перше засідання
Конституційної Асамблеї, почали лунати різні
думки та припущення про роль даного
органу.

Перше, що потрібно усвідомлювати,
коли ми говоримо про Конституційну Асамб-
лею, – це той момент, що Асамблея жодним
чином не підміняє Верховну Раду. Цей орган
не має законодавчих функцій, а є спеціаль-
ним допоміжним органом при Президентові
України. Головна функція Конституційної
Асамблеї – ретельне вивчення прогалин в
тексті Основного Закону  та розробка нових
конституційних норм.

Як сказав голова Асамблеї, перший
президент незалежної України Леонід
Кравчук, «Конституційна Асамблея, яка
зараз створена і вже організувалася, має
на меті підготувати проект закону про
внесення змін до Конституції України. Вже
зараз ми починаємо працювати над підго-
товкою такого закону, він буде відпрацьо-
ваний в два етапи. Перший – це концепція,
на створення якої буде відведений 2012 рік.
І в кінці року ми її вже підтвердимо і
приступимо до підготовки змін. Таким чином,
2013-й піде на внесення змін, в кінці 2013
року ми представимо Президенту проект
закону. Він, у свою чергу, відповідно до 13
статті Конституції, як суб’єкт законодавчої
ініціативи, внесе цей законопроект до
Верховної Ради. Вона, в свою чергу,
відповідно до закону і повинна прийняти ці
зміни».

За словами політолога Вадима
Карасьова, головна ідея Конституційної
Асамблеї полягає не в якихось
суперфундаментальних змінах до
Конституції. «Швидше в тому, щоб створити
таку конституційну інфраструктуру в державі,
яка б забезпечила незалежне правосуддя,
гарантії прав, свобод людини і громадянина
та правильно відбудувала систему противаг
гілок влади, і, передусім, знайшла ефективну
конституційну синергію між зусиллями
держави і суспільства. Якщо ця синергія
буде досягнута, то виграє не стільки
Конституція, скільки майбутнє країни», –
наголосив Карасьов.

Політолог зауважив, що для створення
Конституційної Асамблеї і тактичних, і
стратегічних резонів було достатньо.
Головним мотивом нової конституційної
історії та конституційного кейса, на його
думку, було розуміння того, що країна
невизначена, недооформлена, тобто
недоконституйована. І саме завершити
процес оформлення держави України, як
вважає Карасьов, має Конституційна
Асамблея.

На думку секретаря Асамблеї, радника
Президента Марини Ставнійчук, легітим-
ність сьогоднішнього конституційного про-
цесу має затвердитися двома моментами.
Перший момент – має відбутися широкий
громадський діалог у аспекті реформування,
вдосконалення, оновлення, модернізації
Конституції України. Другий момент – має
бути дотримана чітка конституційна про-
цедура внесення змін до Конституції.

«І якщо ми досягнемо позитиву у двох
моментах  спочатку проведемо якісний,
фаховий діалог, дійсно відпрацюємо ті
пропозиції, які будуть працювати на суспіль-
ство, а далі процедура буде чітко дотримана
виключно так, як це передбачено 13-м
розділом Конституції України, то можна буде
чітко констатувати – в Україні питання
легітимності Конституції, влади та опозиції
буде знято», – пояснила Ставнійчук.

Процес перезавантаження Конституції
покликаний прописати відповідальність за
невиконання владою своїх обов’язків. І саме
з цих прописів розпочнуться зміни, що мо-
жуть подарувати громадянам почуття захи-
щеності та впевненості у завтрашньому дні.

 Сергій ЗІНЧЕНКО.
Журналіст.

– Петре Дмитровичу, поширилися
чутки, що зголошуєтеся балотуватися у
народні депутати. Чи справді так?

– Так, збираюся. По 207-ому округу,
найбільшому, де сім північних районів.
Обрав таку територію свідомо: на Коропщині
народився, там жили діди-прадіди- батьки,
пригледів неподалік і дружину, часто буваю
на гостинах у родичів і друзів, їжджу на
дорогі могили, –одне слово, – мала батьків-
щина. У Городні став керівником, у госпо-
дарстві району й донині лишається немало
персональних «відміток». На щорській землі
секретарював, знаю там багатьох людей по
спільних добрих справах. Коли очолював
виконавчу і представницьку владу області,
домігся спорудження у Сосниці ретрансля-
тора, і північ змогла долучитися до теле-
візійних новин країни. Тоді ж проклали міст
через Десну біля села Устя. У Корюківському
районі побудували газопровід до Холмів, у
Семенівському – клуби, ФАПи, під Пирогов-
кою у Новгород – Сіверському звели мосто-
вий перехід, зруйнований ще німцями. Та й
нині не обірвався зв’язок із земляками. Я  –
свій, тутешній, і всі мені в цих районах рідні.

– От говорите: і секретарем були, і
головою обласної ради та держадміні-
страції, а ще – Надзвичайним і Повно-
важним Послом України у двох держа-
вах, маєте чимало нагород, звань, вели-
ку і дружню родину. Для чого вам депу-
татський мандат?

– Не думайте, що він мені особливо
потрібний. У мене немає  ні заводу, ні лісу, ні
банку. Мені захищати у цьому сенсі немає
чого. А ховатися за недоторканістю – тим
більше.

Питання в іншому  – а чи потрібний чер-
нігівцям такий депутат, як Шаповал? Ви-
бачте за надмірний пафос, але знаю про-
блеми Чернігівщини, жив тут і буду жити.
Саме виборці (адже був кілька десятиліть
ще й  незмінним депутатом різних рад)
звернулися з пропозицією представляти їх
у Верховній Раді.

Останні два роки очолюю громадську
організацію «Сила і Честь». На конференціях,
особливо після місцевих виборів, колеги
відверто говорили про хибну кадрову
політику, пришестя у владу Чернігівщини
людей далеких від її проблем. При цьому
біди і болі Полісся їх не турбують. І лише з
початком нової виборчої кампанії, як кажуть,
їх хоч до рани прикладай – і фестивалі без
меценатів–кандидатів не відбуваються, і
пляжі не працюють, а професійні свята
взагалі, здається, до цього і не відзначали...

Без перебільшення скажу: певне,
сьогодні  не так багато людей в області,
котрі знають її так, як довелося вивчити мені.
Тому можу порівнювати не з чужих слів, а з
власного досвіду і нинішніх вражень, адже
постійно спілкуюся  з різними фахівцями,
молоддю і старшим поколінням. Наприклад,
у 1998 році Чернігівщина  забезпечувала
третину всього випуску хімічних тканин в
Україні – нині менше 5 відсотків. Ми єдині в
країні випускали кордну тканину, пожежні
машини, піаніно. Тепер не випускаємо.
Тримали першість у вирощуванні картоплі і
льону, посідали сьоме місце у виробництві
м’яса і молока. Минулого року за статис-
тичними  твердженнями того ж льону вирос-
тили аж 0,1 тисячі тонн, а картоплі,
наприклад, мій рідний Коропський район
зібрав у п’ять раз менше  проти 1990-ого. У
Корюківському на льонозаводі взагалі
працює зовсім інше виробництво.

У перший рік незалежності мали на
Придесенні понад мільйон голів великої
рогатої худоби. Нині – менше чверті
мільйона у господарствах, ще 90 тисяч у
населення. Дещиця порівняно з тим, що було.

І такі цифри скрізь: лікарняних закладів
двадцять років працювало 180, минулого
року нарахували вдвоє менше, шкіл
поменшало на 235. Не хочу далі перелічувати.

Давайте краще замислимося: якщо ми
за два десятиліття так мало побудували,
відчутно добробуту не надбали –  значить,
система повинна працювати не так, і її треба
міняти? Доки ми не запустимо виробництво
так, як це робили наші батьки,з повною
віддачею, не межі можливостей, нічого в
державі не зміниться! Яким прикладом
можна надихнути молодь на самовіддану
працю, хіба перелік  «успішних і впливових»
з журналу «Фобос» може дати їм орієнтири?
Чому немає списку кращих лікарів, учителів,
фермерів? Доки успіх вимірюватиметься не
тим, що лишаємо після себе прийдешнім
поколінням, а статками і престижними
речами з журнального списку – доти нічого
в нас не зміниться.

Сумно й гірко на це дивитися. Тому
вирішив втрутитися і поборотися.

– Але ж козирів у вас, здається мен-
ше, ніж у тих, хто вже сьогодні спосте-
рігає за  майбутньою вотчиною з біг-
бордів – яким чином виграти вибори, не
маючи за спиною олігарха–гаманця?

– Ну, всіх секретів не видам, але давайте
разом поміркуємо. Коли за кандидатом
стоїть грошовий лантух, то він, певне,
сподівається на якісь дивіденди після
виборів? Тобто, люди обирають умовно
кажучи Петра, а насправді  дають зелену
вулицю Івану? Це   відверте шахрайство.

Інший варіант: кандидат і сам олігарх.
Він буде думати про паї баби Ганни, що в
семенівських лісах, чи про те, як вивезти з
тих лісів побільше деревини на експорт і
поповнити втрати від виборів у власній
кубишці? Відповідь очевидна, і знову
виборець у програші.

Є й третій варіант, коли кандидата
висуває партія. Говорити тут теж багато не
доводиться, бо ідейних на ділі й немає.
Здебільшого нинішні партії – клуби за
інтересами. Коли читаєш програми, то ніби
з інкубатора – «сприяти», «виступаємо за»,
«рішуче проти».І все вірно! Ніхто не кличе до
руїни, безладу і погіршення життя. От тільки
реалії зовсім інші...

А тепер по суті. Чому ніхто у передви-
борчій гарячці не згадує Конституцію? Адже
там однозначно і зрозуміло написане: єдине
джерело влади в Україні – український
народ. Не той, хто більше заплатив членам
комісії або ваговитішим пакунком наділив
пенсіонерів, а сам народ повинен вирішити,
кому бути депутатом. Пригадайте вибори
1994, 1998, 2002-ого років, коли ще не стала
звичною масова купівля мандатів – якість
парламенту була незрівнянно вищою. Закони
ґрунтовніші, більше поваги до Основного
закону.

– Петре Дмитровичу, ви розмірко-
вуєте з висоти свого досвіду, а  обирати-
муть депутатів не лише освічені і розум-
ні, а  й необізнані та юні...

– Не вважаю життєві надбання зайвими.
Ви не замислювалися, що столітні традиції
парламентаризму варті не молодечого
запалу і гарячкуватості, – долю країни треба
вирішувати зважено і мудро.

– А як саме?
– Аналізуючи. Ми вже понад два деся-

тиліття живемо за демократією – обираємо
президентів, парламент, депутатів і, навіть,
сільських голів у селах, де виборців менше,
ніж приїздить спостерігачів. І що – живемо
краще? Щоразу невдовзі після підрахунку
бюлетенів доходимо висновків, що знову
помилилися, нічого не змінюється. Не
хотілося, аби так було і цього разу. Тому, що
люди не звикли вимагати від тих, кому

довірили владу, відповідей і виконання
обіцянок. Наприклад, Віктор Ющенко під час
кампанії 2004-ого року жодного разу не
обмовився про найголовніший пріоритет
своєї політики – просування України в НАТО.
Здається, тоді б він недорахувався  багатьох
голосів уже на старті виборчих перегонів.

Подібні метаморфози відбуваються на
всіх рівнях, голосуємо за одну програму, а
виконується зовсім інша. Бо жодної відпові-
дальності – виборець навіть відкликати
свого обранця не в змозі. А в ситуації , коли
депутат народився, живе і працює в іншому
регіоні, то й бачить його хіба що на
фотознімках із сесійної зали.

На мій погляд, сьогодні живемо не так,
як хочеться, і далеко не так, як мріялося. Все
глибше замислююся: а яким буде суспіль-
ство внуків? Довелося почути якось: а для
чого рвали жили і працювали за копійки
батьки - колгоспники, бо все розтрощили-
розтягли, боротися з цим не під силу навіть
державі. Що вже казати про окремих людей
– хіба ми можемо щось змінити?

Треба припинити брехати і красти!
Скажіть мені: чи можна любити Батьківщину
за гроші? Абсурд, нісенітниця. А в нас від
виборів до виборів міцніє переконання, що
обрати майбутнє (а саме така мета виборів)
можна, прихилившись до того, хто більше
заплатить за «вірний» підрахунок голосів, за
«ненавмисне» додавання жмуту бюлетенів
– по суті, платять за зраду, за аморальні
вчинки. Тому і маємо суспільство, побудо-
ване на хитких підвалинах. Воно не дороге
нікому. Сумніваюся: а чи стануть молоді
громадяни на його захист? Хіба за гроші
стояли на смерть і полягли тисячі солдат
Великої Вітчизняної під Оболонням, у
межиріччі Десни і Сейму, під Холмами і
Семенівкою? А на яку користь розрахову-
вала жовтневська колгоспниця Ричик, котра
підібрала  і виходила з ризиком для життя
пораненого  бійця Григорія Стрельцова?  З
яких кар’єрних міркувань пішли у ліс до
партизанів мої земляки –  лікар Пшенишни-
ков та вчитель Костюченко?

Здається, відповідь тут очевидна.
Основу, підвалини справедливого устрою
повинні складати ідеї, а не голі гроші.

– Одна з конкретних ідей про вихо-
вання гідного суспільства недавно втіли-
лася – під вашим патронатом вийшла
книга-альбом  «Трудом і звитягою освя-
чені» – про долі людей і історію  рідного
села. Ви – єдиний з колишніх керівників
області згадали ще в  першій книзі про
десятки людей. Знаю, що поділилися
спогадами про щорську письменницю
Лідію Вакуловську, написали про зустрі-
чі з музичною гордістю  Полісся Василем
Полєвіком, постійно цікавитеся творчіс-
тю народного художника Володимира
Ємця...

– На жаль, дедалі помітніша відсутність
чіткої і зрозумілої гуманітарної політики в
державі і хоча б натяків на таку в області. Це
мене надзвичайно турбує, бо як людині,
котра все життя працювала задля піднесе-
ння могутності Придеснянського краю,
підтримки його працьовитих і талановитих
людей, не все одно, що залишу після себе.

Тому останні роки присвячую активній
громадській діяльності, зустрічаюся з учи-
телями, медиками. І хоча побудова грома-
дянського суспільства процес тривалий і не
завжди поступальний, сподіваюся, що з
часом все більше земляків зрозуміють: так
далі жити не можна! Необхідно міняти
модель функціонування   держави, долуча-
тися до цього кожному. І гуманітарна складо-
ва, на мій погляд, тут найважливіша. Бо
надоїти більше молока чи зібрати хліба
можна і за три-п’ять років, а виростити  нове
покоління, не заражене здирництвом,
корупцією, пристосуванством, швидко не
вийде. А починати треба сьогодні.

Перші кроки по такому шляху, вважаю,
ми у Жовтневому зробили: рік тому урочисто,
всім миром відкрили музей історії села.
Скільки цікавого і повчального в його експо-
натах! І ось недавно презентували книгу «Тру-
дом і звитягою освячені» про долі односель-
ців і старовинного Рождественного – Жовт-
невого. А тепер самі земляки створюють
сайт села, продовжують пошуки матеріалів.
Мені хотілося, щоб подібні події єднали лю-
дей на добрі справи, допомагали вистояти
в негараздах (а їх у селі нині – по вінця), на-
гадували кожному: в тебе є мала батьків-
щина, своє Жовтневе, воно відправило тебе
у широкий світ – зроби його кращим!

Інтерв’ю провела Н. Олеся.

З ПЕРШИХ ВУСТ

Сподіваємось, що цю людину представляти нашим
читачам не варто. Петро Дмитрович Шаповал про себе
сказав своїми ділами. Згадують про нього як про
мудрого і принципового керівника у період останньої
чверті минулого століття. Усі наступники його не зуміли
справитись зі своїми ролями.

Але така оцінка – не привід для публікації інтерв’ю.
Підходять нові вибори, і від багатьох городнянців –
знайомих і незнайомих – часто чуєш: «А що собі думає
Шаповал? Він що – не бачить, що твориться в країні? Де
його голос?».

Коли нема відповідей, то виникають чутки, домисли.
А коли думаєш, що виросло нове покоління, яке ймовірно,
зовсім не знає «нашого», як вважають городнянці, Шапо-
вала, то тут приємніше журналістам дати відповідну ін-
формацію про нього. А батькам і дідусям нинішніх моло-
дих людей буде й добра нагода для класичного порів-
няння: що вони мали тоді, у свій час і що мають тепер?
Вони знайдуть відповідь на ці та інші питання в інтерв’ю.

Отже:
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На відміну від народу, влада живе на
широку ногу: відпочиває у спецсанаторіях,
будує вертолітні майданчики, їсть малину
по 672 грн/кг. Експерти кажуть, що Україна
опинилася на межі банкрутства, проте уряд
не подає у відставку: міністрів усе влаштовує
– і гелікоптери, і малина.

А ось бізнесу – непереливки. За 2,5 року
правління Януковича індекс економічної
свободи впав до рівня 2000 року. Попри так
звану податкову реформу, в Україні
справляють найбільше у світі податків – 135.
Другу сходинку в цьому ганебному рейтингу,
за підрахунками Світового банку, зі 113
податками посідає Румунія, третю – Ямайка
(72 податки). Проте Україна хоче піти ще далі:
Мінфін заявив про підвищення деяких
податків, аби забезпечити «соціальні»
ініціативи президента.

Об’єднана опозиція планує розпочати

реформи саме зі зменшення кількості
податків. Про це 22 червня під час засідання
круглого столу «Стабільна конкурентоспро-
можна економіка» заявив голова ради
Об’єднаної опозиції «Батьківщина», лідер
«Фронту Змін» Арсеній Яценюк. «Є
класичний економічний принцип – чим
простіша модель, тим складніше її обійти.
Тому чим складніша українська податкова
модель, тим простіше її обійти: не платити
податків, переводити кошти в офшорні зони
і таким чином не давати можливості
економіці розвиватись», – пояснив він.

Програма Об’єднаної опозиції,
обговорення якої триває по всій країні,
передбачає максимальне спрощення
податкової системи і значне скорочення
кількості податків: замість 135 їх стане 7!
Арсеній Яценюк назвав ці податки: на додану

вартість, на прибуток компаній, на
землю, на нерухомість, податок із
доходів громадян, плата за
природні копалини та акцизний
збір.  «Це єдиний механізм, як
можна відновити притік
інвестицій у країну. Це зробить
податкову систему найбільш
конкурентною і найбільш
привабливою на теренах Європи»,
– наголосив лідер «Фронту Змін».

Опозиція зупинить відтік
капіталу за кордон – зароблені в
Україні кошти мають працювати
на її економіку. Зробити це
насправді нескладно: треба
скасувати угоду з Кіпром про
усунення подвійного
оподаткування, адже саме на цей
острів утікає найбільше
українських грошей. Партія
регіонів, де заправляють олігархи
з мільярдними статками, ніколи
не наважиться на такий крок, а от

Об’єднана опозиція записала цей пункт як
першорядний до своєї програми.

Скасування угоди з Кіпром також
збільшить надходження до держбюджету.
«За експертними оцінками, із 52 млрд
доларів, які були виведені на Кіпр минулого
року, не заплачено близько 80 млн. гривень
податків», – зазначив Арсеній Яценюк.

Народний депутат фракції «БЮТ-
Батьківщина» Андрій Сенченко порушив
питання справедливого розподілу
бюджетних ресурсів. «Основна частина
коштів має лишатися на тому рівні, де
необхідно вирішити нагальні проблеми – де
протікають дахи, де треба ремонтувати
дороги. Не вулицях Грушевського і Банковій
мають вирішувати ці питання», – зауважив
він.

Лідер «Фронту Змін» під час засідання

круглого столу фахово розклав по полицях
проблеми, які гальмують українську
економіку. Перша проблема, за словами
Арсенія Яценюка, стосується не лише
економіки, а держави загалом – це корупція.
Друга – тотальна монополія бюрократії: і на
політику, і на економічну діяльність.

Ще Арсеній Яценюк звернув увагу
учасників заходу на низьку ефективність
праці, слабку конкурентоспроможність,
неготовність української економіки до
світових викликів. Нас тягнуть донизу й
борги, які держава неспроможна погасити.
Загалом лідер «Фронту Змін» виокремив 10
основних проблем.

Програма Об’єднаної опозиції
«Батьківщина» дає відповіді на багато
нагальних запитань: як забезпечити
конкурентність української економіки, як
залучити інвестиції, як наповнити бюджет і
завдяки цьому підвищити стандарти життя.
Владу передусім слід позбавити монополії
на безконтрольне розпорядження
державною власністю й природними
ресурсами, а також покласти край
вибірковому відшкодовуванню ПДВ й
зловживанням в енергетичній сфері.

«Знищити корупційний політичний вплив
на українську економіку – це сьогодні
надзавдання для України», – заявив Арсеній
Яценюк. Ця теза є ключовою в програмі
Об’єднаної опозиції, їй підпорядковані всі
пункти цього документа.

Усупереч здоровому глузду уряд
продовжує керувати економікою в ручному
режимі, хутко перерозподіляючи фінансові
потоки. Проте лише реалізація комплексної
програми виведе країну з глибокої кризи.
Об’єднана опозиція підготувала такий
документ і винесла його на всенародне
обговорення. Тепер кожен громадянин може
долучитися до розбудови України.

Олег КАРПЕНКО.

Руїна не в економіці, а в головах урядовців
Так можна

перефразувати відомий
вислів із «Собачого серця»
Булгакова з огляду на стан

української економіки.
Партія регіонів

виправдовується, киваючи
на важкий спадок

попередньої влади. Проте
замість реформ уряд

Азарова-Януковича
запустив телевізійну

рекламу «руїну подолано».
Утім, ситуація в країні

невпинно погіршується. Це
засвідчують і міжнародні

рейтинги, і реальне
зубожіння більшості

громадян.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Сьогоднішня система взаємовідносин
особи і влади дуже недосконала, закоруп-
ційована, бюрократична і така, яка, прямо
скажемо, не на користь людини, яка
звертається в державні органи з простих
питань – наприклад, отримати якусь довідку,
дозвіл, консультації  і т.п. Галузево-терито-
ріальна розпорошеність різних органів та їх
структурних підрозділів настільки складна і
незрозуміла рядовому громадянину, що на
вирішення його звернень витрачається
дорогоцінний час і прохача, і службовця.

Отримання відповіді на звернення
зволікається, бо не встановлено стандартів
на це. Сьогодні наші громадяни «зав’язли»
у чергах по розв’язанню земельних питань,
одержанні різних дозволів. До того ж  мало
не астрономічне зростання кількості законів,
підзаконних актів тощо призвели в цьому
плані до адміністративного хаосу. Дійшло
вже до того, що громадянину з певних
обставин треба пред’являти довідку про те,
що він... не підприємець (це все одно, що
від людини вимагати документ про те, що
вона... не мавпа). Здавалося б, що в час

інформаційних
технологій все
повинно бути
простішим і
доступним. Та
виявилось нав-
паки – довго-
тривалим і про-
блемним.

Спроби ви-
рішення про-
блеми зробити
відносини осо-
би і влади в
окремих сферах
цивілізованими
за принципом
«єдиного вікна»
не охопили
всього спектру
питань, з якими

звертається людина в державні органи.
Життя значно багатше на проблеми, ніж нам
думається. Вони в людей виникають на
основі підведення державою правової бази
під ту чи іншу сферу, вдосконалення
законодавства. Згадаймо, наприклад, про
документ, який повинен мати громадянин –
власник будинку, ділянки землі – про
свідоцтво на право власності. Таке
унормування сколихнуло свідомість
громадян, породило черги і ... невдоволення.
Адже, щоб одержати цей документ, треба
подати багато інших, пройти через чиновні
кабінети і витратити немало часу і грошей.
Приклад цей – для того, щоб показати одну
особливість: не держава тут йде до людини,
а навпаки – змушують людину вступати в
такі відносини з державою.

Проблема вдосконалення надання
адміністративних послуг з метою якнай-
повнішого задоволення потреб людини в
останні роки розглядалась в райдержад-
міністрації. Попередній її голова підтримав
ідею створення спеціального сервісного
центру, і вже було видано розпорядження, в

якому зафіксовано перелік адмінпослуг. Були
окреслені перші кроки. На нараді, що
відбулась у вівторок, голова райдержад-
міністрації ЮВ.Висоцький, вислухавши
думки і пропозиції зацікавлених службовців,
висловився за те, щоб проблему вирішити
з врахуванням вже набутого досвіду  в інших
регіонах. Розгорнуту інформацію подав
експерт відповідного проекту громадської
організації «Громадська рада» О.В.Підгор-
ний. В областях, зокрема в Луганській, в
держадміністраціях створені центри по
наданню адміністративних послуг.

Спроби упорядкувати цей процес були
в Корюківці, Прилуках і Чернігові. Як
повідомив О.В.Підгорний, розроблено
відповідний проект і план реалізації його по
створенню такого центру і в Городні.
Йдеться насамперед про те, щоб вислухати
думку громадськості і врахувати її пропо-
зиції. Проектом передбачена організаійно-
технічна допомога. Важливим є підбір
кваліфікованих спеціалістів, створення
комфортних умов для відвідувачів такого
центру і т.д.

Яким бачиться нашим службовцям такий
центр?

Це добре технічно облаштоване зручне
для відвідувачів приміщення, де одразу або
в певний строк (відповідно стандарту
надання послуг) вони можуть одержати
відповідь на свої звернення – щодо різних
довідок, дозволів, реєстрацій, консультації.
Такий центр об’єднує різні органи та
підрозділи адміністрації і зорієнтований на
доступне, зручне та швидке обслуговування
відвідувачів. Їм не доведеться ходити по
установах у пошуках відповідей на проблемні
питання. Через систему електронного обігу
за них ці питання вирішать спеціалісти
центру.

Своїми міркуваннями щодо створення
такої служби поділилися заступник голови
райдержадміністрації М.Ф.Силенко, на-
чальник управління праці та соціального
захисту населення Т.В. Висоцька,  держав-
ний адміністратор дозвільного центру
І.В.Анікієнко, міський голова А.І.Богдан,
керівник проекту Г.М.Молот та інші.

На знімку: під час обговорення
проблеми.

У Городні можливе створення центру надання
адміністративних послуг (ЦНАП). Минулого вівторка

зацікавлені в цьому службовці обговорили це питання
разом з головою райдержадміністрації

Витрати  на
індивідуальну доїльну

установку
відшкодовуються

Згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 2 квітня 2011 р. № 246 надається
державна підтримка розвитку тваринництва
шляхом часткової оплати  витрат на
закупівлю установки індивідуального доїння
корів. Вона здійснюється фізичними осо-
бами за умови утримання у своєму госпо-
дарстві не менш як трьох ідентифікованих
та зареєстрованих в установленому порядку
корів, але не більш як 5000 гривень за
одиницю.

У разі відчуження зазначеної установки
чи її передачі у користування іншим особам
до закінчення експлуатаційного строку
отримані бюджетні кошти повертаються до
державного бюджету.

Фізична особа має право на часткове
відшкодування один раз на період
експлуатаційного строку такої установки.
Витрати із закупівлі нової установки до
закінчення експлуатаційного строку
попередньої не відшкодовуються.

 Для виплати відшкодування витрат на
установку фізичні особи подають щомісяця
до 1 числа управлінню агропромислового
розвитку райдержадміністрації:

1) довідку, видану сільською, міською чи
районною у місті радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби
і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку
витяг з Єдиного державного реєстру
тварин;

4) копії платіжних документів та технічної
документації на установку індивідуального
доїння;

5) копії паспорта особи і довідки про
відкриття поточного рахунка в банку та
документа, що засвідчує реєстрацію у
Державному реєстрі фізичних осіб —
платників податків (крім фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку в паспорті).

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст в  галузі

тваринництва управління
агропромислового розвитку.
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Насамперед про те, що цьогорічний фестиваль біля Монументу
дружби запам’ятається його учасникам (а їх за приблизною оцінкою
було не менше 20-30 тисяч) прикрістю, про яку треба сказати хоча
б заради того, щоб таке не траплялось в подальшому. Початок
урочистостей був призначений на 11 годину, шикування колон на
чолі з офіційними представниками та гістьми фестивалю на
півгодини раніше. Та з яких причин і хто винен в тому, що урочистості
почались на дві з лишком години пізніше? Море людей зі справді
святковим настроєм хвилювалося навколо  під пекучим сонцем в
очікуванні справді чогось незвичайного. І це «незвичайне» справді
їм піднесли, навіть не пояснивши нічого і не вибачившись.
Думається, такий «сюрприз» навряд чи свідомо хотіли зробити
організатори-господарі свята.

Та все ж свято почалось. Урочиста молебень духовних отців з
участю Святійшого Патріарха Московського і Всія Русі Кирила на
майданчику перед Монументом, а затим театрально-хореографічна
тематична композиція з участю кращих колективів сучасного
мистецтва стали яскравим прологом фестивалю. Девізом
цьогорічного свята _ «Майбутнє будувати молодим» були пройняті
виступи всіх промовців на урочистому мітингу, що відбувся на
білоруському подіумі Монументу, – голови Гомельського
облвиконкому Володимира Дворніка, повноважного представника
Президента по Центральному федеральному округу Російської
Федерації Олексія Біглова, державного секретаря Союзної держави
Григорія Рапоти, голови Чернігівської облдержадміністрації
Володимира Хоменка,  губернатора Брянської області Миколи
Деніна, лауреата премії Кабінету Міністрів України «За особливі
досягнення молоді» кандидата технічних наук доцента
Чернігівського технологічного університету Олега Новомлинця і
Святійшого Патріарха Московського і Всія Русі Кирила.

Були підняті прапори трьох держав. У небо  злетіли тисячі
барвистих кульок в кольорах символів Білорусі, України та
Російської Федерації.

Потім офіційні представники делегацій побували на садибах
трьох областей, оглянули містечка майстрів, виставки. Вони взяли
участь у  спецпогашенні марки із зображенням Монумента дружби.
На великій сцені виступали професійні творчі колективи. В
захопленні слухали концерт одного із провідних колективів
республіки Білорусь – ансамблю «Сябри».

Свято біля Монументу дружби стало і цього року яскравою
демонстрацією слов’янської єдності, прагнення людей різного віку
жити  в мирі і злагоді. Люди не хочуть змиритись з кордонами,
митницями та іншими перепонами, які стримують рух до єднання.
Монумент дружби став місцем вираження їх волі і бажань. Молоде
покоління це підтвердило і в таборі, який діяв три дні неподалік
Монументу.

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімках: під час фестивалю.

Фото А.НЕМИРОВОЇ.

«Здесь особенно остро чувствуеш и духовно созерцаешь нашу истори-
ческую общность, то, что мы все из одного корня, более того, от одного
ствола. И мы долгое время жили как один народ в одном государстве –
будь-то на заре истории святой Руси или в поздние времена. Но два народа
одновременно развивались самостоятельно, развивая свою культуру и
свой язык, и свои навыки и мысли, стиль поведения. И все это является
красотой многообразия.

Три могучие ветви выросли из единого ствола. Но помнить мы должны,
что не могут зеленеть ветви, тем более приносить плоды, если они будут
отрубаны от этого единого ствола и этого корня. Не может у наших народов
исчисляться история лишь только десятками лет. Эта история уходит
вглубь, и через исторический процесс, через историческое предание,
через традицию передаются нам живительные токи, которым и
наполняется жизнь людей.

Что же движет токами? Ими движет готовность народов наших
сохранять единство и с корнем, и с общим древом. Да, действительно,
этот образ помогает нам понять очень многое. То, что сегодня три
независимых государства, суверенно определяющие пути своего
развития, принадлежат другу другу через общность трех братских
народов. И эта общность сформирована тысячелетней историей,
поддержана и вдохновлена единой православной верой, одной культурой,
общими духовными и нравственными ценностями».

Із виступу Святійшого Патріарха Московського і Всія Русі КИРИЛА.

«Сучасна молодь  формується у нових істо-
ричних умовах –  демократизації суспільства,
широкого доступу до інформації, прийняття
європейських та світових життєвих стандартів.
Питання освіти і зайнятості, підтримки молоді-
жних ініціатив, формування активної життєвої
позиції – в центрі уваги органів влади. Головне
– створити нашій молоді умови для її самореа-
лізації і розвитку.

Запорукою нинішнього і майбутнього про-
цвітання братніх слов’янських країн є гуманізм
і душевна щедрість, висока духовність і добро-
зичливість взаємовідносин.

Від чистого серця бажаю усім – білорусам,
росіянам, українцям миру і благополуччя, но-
вих успіхів у реалізації творчих починань і висо-
ких помислів в ім’я свого народу. Хай ініціатив-
ність, енергія, ентузіазм допомагають нашій
молоді в реалізації найсміливіших планів і
перспектив».

З виступу на мітингу голови Чернігівської
облдержадміністрації Володмира ХОМЕНКА.

«На протяжении многих лет мы явля-
емся не только соседями, но и надежны-
ми партнерами. Наши государства сотру-
дничают во всех сферах народного хозяй-
ства. И мы гордимся тем, что традиция
дружбы не только живет, но и наполня-
ется новым содержанием, привлекает
все большее число участников.

Важно, что эстафету этого форума
словян принимает новое поколение. Ведь
будущее строить молодым. И нет сомне-
ния в том, что наши юноши и девушки
подойдут к этому с ответственностью и
сознанием. Ведь нынешнее поколение –
это талантливые, энергичные, полные
энтузиазма и идей молодые люди,
которым можна доверить судьбу
страны».

(З виступу на мітингу голови
Гомельського облвиконкому

Володимира ДВОРНІКА).

30 червня на стику кор-
донів трьох держав відбувся
44 міжнародний молодіжний
фестиваль. У ньому взяв
участь Святійший Патріарх
Московський і Всія Русі
Кирило
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ЛИСТ

Поверніть нам
Івана Купала!

Дорога  редакція «Новин
Городнянщини»!

До вас звертаються з великим
проханням та скаргою жителі м.Городні.
Справа стосується  свята Івана Купали,
яке у народі дуже люблять. Хто дав таке
право і кому, щоб переносити  Івана
Купала на друге число? Хіба буває Івана
Купала на Петра і Павла?

7 липня – піст. І якщо мешканці
нашого міста  постують, то це виключно
їх право та бажання. По всій країні,  в
містах і селах святкують Івана Купала, а
нам залишається тільки  на це дивитись,
а самим  у святі участі не брати.

7 липня – Різдво Івана Купала. Це
давнє свято літнього сонцестояння, яке
уособлювало в собі розкіш сил природи,
яка особливо буяє у цей час. Івана
Купала вважали богом достатку,
врожаю, плодючості, злагоди і любові.
На Івана Купала слід співати обрядових
пісень, танцювати, купатись в річці або
ставку. Тому такі дорогі нам народні
прислів“я, що одночасно є перлинами
народної мудрості і охоронцями
стародавніх звичаїв:  «Іван Хреститель
– гріхів відпуститель», «На Івана Купала
у вогні всі біди палять», «Зелене Купало
в літо упало». Івана Купала християнська
православна  Україна святкує багато
віків, як ознаку зберігання стародавніх
національних традицій нашого народу. І
не принесе ніякої моральності або
розуміння християнства святкування
Івана Купала  на Петра і Павла. Бог
створив людей і землю для любові, для
того, щоб його  діти раділи  з  Божого
творіння. Тож чи варто забирати в людей
ту радість?

ПІДПИСИ: жителі вул.Калініна,
шевченка, Горького, 1-го Травня,

Колгоспної, Будівельної та  інших
(всього 17 прізвищ).

2 липня розпочали роботу приймальні
комісії вищих навчальних закладів. Вступна
компанія буде тривати лише один місяць.
За цей час абітурієнти повинні встигнути
подати повний пакет документів на навчання.
Одним з головних документів є сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання.

Під час тестування немало випускників
перехвилювалися, тому високими
результатами похвалитися важко. Школи
нашого району випустили 386 випускників,
серед них 26 медалістів. Але не всі медалісти
виправдали себе на тестах. Таку ситуацію
пояснюють тим, що тести були досить

З нагоди Дня Конституції України
27 червня в малому залі районного будинку культури за участю

керівництва району, трудових колективів підприємств, установ,
організацій, представників громадськості та учнівської молоді
відбулися урочисті збори з нагоди 16-ї річниці Конституції
України.

Голови райдержадміністрації і районної ради Ю.В. Висоцький
та Г.Г. Примак привітали присутніх із державним святом та
побажали єдності та взаєморозуміння в досягненні спільної мети
– розбудови правової та демократичної держави.

– Усім нам треба пам’ятати, що держава — це ми з вами, і всі
ми разом повинні працювати на благо її майбутньої розбудови,
щоб кожна людина відчула реальну опіку держави, – наголосив у
своєму вітальному виступі голова райдержадміністрації.

Після закінчення урочистої частини в залі лунали пісні у
виконанні талановитої молоді Городнянщини, які були сповнені
любов’ю до рідного краю та держави. Вокальна майстерність
аматорів народного мистецтва та їх артистичність подарували
присутнім справжній святковий настрій.

складними. Труднощі виникли на тестуванні
з української мови та літератури, зокрема
на завданні з власного висловлювання.

Та найскладніше позаду. Тепер
абітурієнтам потрібно витримати черги в
приймальних комісіях. Уже з першого дня
прийому документів університети
переповнені вступниками.

Мені хочеться побажати абітурієнтам
найголовніше: слухайте себе і будьте
впевнені у власних силах.

Олена БОБРИК.
Студентка Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна.

Тести склали, а що далі?..

Літні канікули – це не лише відпочинок,
ігри та забавки, а й час для розвитку, у тому
числі й інтелектуального. Вкотре дитяча
бібліотека зустріла у своїх стінах вихованців
пришкільних таборів районної гімназії
«Сузір’я» та міської школи №2 «Джерельце».
Бібліотекарі приготували для своїх юних
гостей інтелектуальні розваги. Та хоч їм і
довелось чимало поміркувати над
завданнями конкурсів, усе сприймалось
дітьми як цікава захоплююча гра. Бо,
власне з гри . «Моя Батьківщина
Україна» все і почалося. Інформаційна
година «Я-українець» та «Я-європеєць»
продовжили захід та підготували
учасників до цікавих подорожей «По
книжкових морях» та «Європейськими
святами і традиціями». Після мандрів
діти потрапили до літературної «Країни
чудес», у якій довелось позмагатися
знаннями. Також вони мали можливість
розповісти про «Що я знаю і що я читаю»
в одноіменному конкурсі.

Зустріч з учителем української мови
та літератури міської школи №2
З.Ю.Ємець в рамках Всеукраїнського
проекту «Україна читає дітям» вкотре
впевнила юних гостей у тому, що читати
модно і престижно завжди.

Казковий калейдоскоп «Казок країна
чарівна», вікторина «Ми маленькі малюки і
читаєм залюбки», ігри «Правовий букварик»
та «У гості до Мультика» провели найменших
гостей бібліотеки у чарівний світ казки і
дитячої книги.

На знімку: група вихованців
пришкільних таборів у бібліотеці.

У  КНИЖКОВІЙ  СТОРОНІ

З 1 липня підвищується плата за послугу по користуванню
стаціонарним телефоном. Жителі міст платитимуть на 10%
більше, а для селян тарифи підніматимуться у два етапи: 1-
й  – з 1 липня до 31 жовтня, 2-й – з 1 листопада – по 10% на
кожному.

Фахівці галузі пояснюють це тим, що надання послуг є
збитковим, тому треба підтягти тарифи до рівня
собівартості.

Відтепер, ймовірно, мало хто захоче підключатись до
стаціонарної телефонної мережі. Чи не заганяють себе
зв’язківці у глухий кут таким подорожчанням?

У містах відтепер для небюджетних юридичних осіб
плата становитиме (без погодинної оплати) 1,86 грн; для
населення та бюджетних організацій – 2,48 грн (без ПДВ).
З погодинною оплатою відповідно 3,22 грн. і 2,24 грн. (без
ПДВ).

У сільській місцевості на 1 етапі (без погодинної оплати)
тариф становитиме 14,88 грн (без ПДВ), на другому етапі –
16,36 грн. (без ПДВ). З погодинною оплатою відповідно 13,02
і 14,32 грн. (без ПДВ).

Експерти-аналітики вважають, що з витрат, оплачених
абонентами телефонного зв’язку, йде на зарплату персоналу
50%. А це забагато. Однак, як вважають вони, рішення про
подорожчання тарифів перегляду не підлягає, оскільки
погоджене з Національною комісією по державному
регулюванню у сфері зв’язку та інформатизації. За їх логікою
виходить, що така комісія – наче Бог, на якого треба молитися.
Споживач же думає зовсім інакше. Його теж мучать
інфляційні процеси в економіці держави.

Згідно Указів Президента України від 12.05.2012 року
№312\2012, №313\2012 та №314\2012 посвідчення отримали
В.А.Новик, Т.М.Новик, О.Л.Гоголева, В.В.Макась, Н.Я.Го-
рицька з с.Андріівки, Л.І.Колодько з с.Конотопу, О.М.Клещ з
с.Старосілля, С.В.Кондратенко з с.Ільмівки, Н.Н.Кравченко
з с.Мощенки, Т.В.Розинько з с.Дроздовиці, М.В.Пасюк з
с.Автунич та Н.П.Сєркова з м.Городні.

Юрій Віталійович побажав жінкам здоров’я, сімейної
злагоди і родинного тепла їм та їхнім дітям, бо саме в них

7 липня,
Купайло, Купала (Івана Купала)

– народне свято слов’ян, присвячене
літу, зелені й любові.

1668 року – Ісаак Ньютон отримав
ступінь магістра наук.

1754 року – у Нью-Йорку відкрився
Королівський коледж — нині
Колумбійський університет.

1923 року – у Празі відкрито
український педагогічний університет
імені Драгоманова.

1940 року – у  Львові відкрився
музей Івана Франка.

У цей день народились:
1882 року – Янка Купала, народний

поет Білорусі, академік АН БРСР та АН
УРСР.

1922 року – П’єр Карден,
французький модельєр.

1943 року – Тото Кутуньо,
італійський співак та композитор.

1948 року – Володимир Аленіков,
російський кінорежисер, автор
журналу «Єралаш».

1967 року – Жанна Агузарова,
співачка, екс-вокалістка гурту «Браво».

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет-видань.

справжнє материнське щастя. Разом із посвідченнями
голова райдержадміністрації вручив цінні подарунки.

Сьогодні у районі вже 34 матері-героїні, але як зазначають
спеціалісти райдержадміністрації, процедура отримання
звання складна і тривала у часі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: група матерів-героїнь з головою

райдержадміністрації Ю.ВИСОЦЬКИМ та його
заступником П.БУЙНИМ.

Вже другий рік Альона Заровна,
мешканка Городні, завідує дитячим садком
у Дроздовиці. Нічого кращого за свою
роботу не уявляє. І хоч долати  чималеньку
відстань до місця роботи їй доводиться
щодня, спілкуванням з дітьми молода жінка
цілковито задоволена і щаслива.

Там же, біля Дроздовиці Альона збирає
і чорниці – тільки руками. Ягідка за ягідкою,
бо каже, що совком їй не подобається. І не
вміє, просто кажучи. Два великі захоплення
в її житті, які завжди поруч, — ліс та орігами.
Набуває форми папір в її руках,  стає
витвором мистецтва, як і  білий лебідь на
фото.

На знімку: Альона ЗАРОВНА.

5 липня голова

райдержад-

міністрації

Ю.В.Висоць-

кий привітав

тринадцятьох

жінок району

з присвоєнням

їм почесного

звання

Матері-героїні.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05 Мультфильм «Сказка о
царе Салтане».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда « (Украина).
16.20  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.40 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-4» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45  сериал «За все тебя
благодарю-2»
22.50  «Доктор Хаус-6» (США).
00.05 День спорта.
00.20  мелодрама «Тормоз»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Детектор лжи».
12.10 «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Рита».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «На все ради любви».
00.20 «Их Италия».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.05 «Русские сенсации».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 Главная дорога.
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.10 Арена.
10.40 Мультфильм «Храбрый
олененок».
11.00 «Сваты-4» (Украина).
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»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-4» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00 Шоу-конкурс «TOP-
MODEL.BY»
00.45  драма «Аферист»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «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!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Опасный рейс».
00.20  «Их Италия».

 НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15 «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, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20 Премьера. Сериал «ЧС
- Чрезвычайная ситуация».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «За все тебя
благодарю-2»
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  «Сваты-4» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.25  «Родился в Витебске»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм «Котёнок с
улицы Лизюкова».
15.35 Зона комфорта.
16.05  «Зямля беларуская».
16.20  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.50 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-5» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Доктор Хаус-6» (США).
00.20 День спорта.
00.30 Авантюрная комедия
«15 августа» (Франция).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10«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  «Дом образцового
22.15 «Закрытая школа».
23.20 Среда обитания.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15  детектив «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, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  «Профиль убийцы».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Продолжение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Слово Митрополита
Филарета на День
первоверховных апостолов
Петра и Павла.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.05 Земельный вопрос
10.35 Мультфильм «Дядя
Степа - милиционер».
10.55  «Сваты-5» (Украина).
12.15 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
16.00 «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Сфера интересов.
18.40, 01.25 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-5» (Украина).
21.00 Панорама.
21.35 Актуальное интервью.
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012».
01.35  «Доктор Хаус-6» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10  «Детектор лжи».
12.10 «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 Теория невероятности.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15 детектив «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Ахтунг, руссиш!».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Судебный детектив».
14.35  «Опергруппа-2».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Чудо-люди.
19.00 Сегодня.
19.35 . Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  «Профиль убийцы».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 Мультфильмы «Сказка
о Золотом петушке «, «Сказка
о попе и его работнике Балде».
10.00 Сфера интересов.
10.30 Журналистское
расследование.
10.55  «Сваты-5» (Украина).
12.15 Сериал «Маргоша».
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.40, 23.40 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь».
21.00 Панорама.
21.35 Знай наших.
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012». «Песни
лета».
00.20 Криминальный триллер
«Убийства на реке Грин»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10  «Детектор лжи».
12.10 Теория невероятности.
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 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Владимир Матецкий».
23.15 Фильм «Пропавший без
вести».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15  детектив «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 И снова здравствуйте!.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.10 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  «Профиль убийцы».
23.10 «Ахтунг, руссиш!».

«Беларусь 1»

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!»
12.15  «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (Россия).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  сериал «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика»
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Мелодрама «Любовь
одна» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.35  «Зямля беларуская».
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012». Конкурс
исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2012». День
первый.
00.10 День спорта.
00.20 Комедийная драма
«Марго на свадьбе» (США).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 «Смешарики. ПИН-код».
11.40 Любовь Толкалина,
Анатолий Белый в комедии
«Храни меня, дождь».
13.35 «Тени исчезают в
полдень».  фильм.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Вепрь»  фильм.
18.20 Кевин Спейси в фильме
«Планета Ка-Пэкс».
20.30 Наши новости.
21.05 «Большая разница».
22.10  фильм «Невыносимая
жестокость».
00.00-01.20 Звезды мирового
джаза в юбилейном концерте
Игоря Бутмана.

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 Спасатели.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Дорожный патруль».
15.10 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 Очная ставка.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 «Самые громкие
русские сенсации».
22.15 Ты не поверишь!.
23.05  фильм «Кровавая бойня
в Сущевке».
00.40  фильм «Одиночка».

«Беларусь 1»

07.25 Мелодрама «Любовь
одна» (Россия-Украина).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок» (
11.00 «Зона Х». Итоги недели.
11.30 Мультфильмы «Метеор»
на ринге», «Попался, который
кусался».
12.15 Врачебные тайны
13.15 Телефильм АТН
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.35 «Ох и Ах». Мультфильм.
15.45  Трагикомедия «Раба
любви» (СССР).
17.30 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
19.00 Романтическая
комедия «Золушка. ru»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.40 «Славянский базар в
Витебске-2012».
00.45 Криминальная драма
«Убийство Джона Ленона»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45  детектив «Закон
обратного волшебства».
15.00 Премьера. «Лабиринты
Григория Лепса».
16.00 Наши новости
16.20 Фильм  «Вредный
здоровый образ жизни».
17.20 «Лучшие моменты «Поля
чудес».
18.35 «Просто смех!».
20.00 Контуры.
21.05 « Золотой граммофон».
00.15-01.45  комедия «Где
находиться нофелет?».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Кремлевские
похороны».
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Дорожный патруль».
15.10 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.00 И снова здравствуйте!.
17.55 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное
признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55  фильм «Мертвые
девчата» из цикла «Важняк».

УТ-1
8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.25 Доки батьки сплять
9.50 Олiмпiйським курсом
10.05,12.20Щоденник ФIФА
11.05 Темний силует
11.15 Шеф-кухар країни
12.50 Право на захист
13.10 Мiс КIМО
13.35 Дитячий концерт
14.40 Вiкно в Америку
15.00 Euronews
15.10 Агросектор
15.35 Х/ф «Визволення»
17.05 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.05 Про головне
19.30 Зiрки гумору
20.20 Агро-News
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00,22.25 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.25 Пiдсумки

1+1

7.30 Мультфільми
8.00 Т/с «Даішники»
10.15 «Їхнi звичаї»
11.05 «Цiлковите
перевтiлення»
12.05 Х/ф «Кохання-зiтхання»
14.15 Т/с «Метод Лаврової»
16.20 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
17.25 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 «Магiя»
22.15 «Територiя обману»
23.20 Х/ф «Ананасовий
експрес»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Найкрасивiша»
13.25 «Слiдство вели...»
14.20 «Судовi справи»
15.15 «Серце пiдкаже»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
23.25 Х/ф «Московський
жиголо»

УТ-1
8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Свiтло
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.55 Крок до зiрок
12.00 Кордон держави
12.15 Хай щастить
12.35 Х/ф «Про друзiв-
товаришiв»
14.55 Euronews
15.00 Агросектор
15.15 Про головне
15.35 Х/ф «Визволення»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.10 Концерт
21.30 Лiтнiй жарт
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.25 Пiдсумки

1+1

7.30 Мультфільм
8.00,16.20 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.20 «Цiлковите
перевтiлення»
12.15 «Магiя»
14.15 Т/с «Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 «Велика рiзниця»
22.15 Х/ф «Зламана стрiла»
0.25 Х/ф «Експеримент»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.45 Футбол. «Шахтар» -
«Металург»
23.15 Х/ф «Огiркове кохання»

УТ-1
8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Контрольна робота
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.50 В гостях у Гордона
11.50 Х/ф «Живi i мертвi»
15.00 Euronews
15.10 Агросектор
15.30 Лiтнiй жарт
16.00 Х/ф «Визволення»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.05 Концерт
20.50 Мегалот
21.30 Свiтло
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

8.00,16.20 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.20 «Цiлковите
перевтiлення»
12.15 «Велика рiзниця»
14.15 Т/с «Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Швидкiсть-2»
22.50 «Грошi»
23.55 Х/ф «Король бiйцiв»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Оголошений у
розшук»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
0.25 «Парк автоперiоду»
0.50 Х/ф «Залiзничний
романс»

УТ-1
8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Книга.ua
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.50 Здоров’я
12.05 Аудiєнцiя
12.30 Х/ф «А чи був Каротин?»
14.55 Euronews
15.05 Агросектор
15.30 Жарт
15.55 Х/ф «Визволення»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.05 Про головне
19.30,21.30 Лiтнiй жарт
20.00 Зiрки гумору
20.55 Плюс-мiнус
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.30 Пiдсумки

1+1

8.00,16.20 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.20 «Цiлковите
перевтiлення»
12.15 Х/ф «Танцюють усi»
14.15 Т/с «Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «Десять крокiв до
кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.10 Х/ф «Швидкiсть-2»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Чокнута»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
23.30 Х/ф «Кульбаба»(1)

УТ-1
8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Терор»
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.10 «Вiра. Надiя. Любов»
12.00,21.20 Дiловий свiт
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.45 «Орбіта Поплавського»
14.35 Наша пiсня
15.25 Агросектор
15.40 Х/ф «Визволення»
18.20 Новини
18.40 Шляхами України
19.00 «Хазанову 60 рокiв»
21.25,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

8.00,16.20 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
10.50 «Цiлковите
перевтiлення»
11.50 «Я люблю Україну»
13.05 «10 крокiв до кохання»
14.15 Т/с «Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Хижак»(2)
22.25 Х/ф «Хижак-2»
0.35 Х/ф «Шлях воїна»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Сьомiн»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Чокнута»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
22.30 «Велика полiтика»

УТ-1
8.00,9.35 Шустер-Live
9.20 Школа юного
суперагента
10.45 Народний список
12.05 Х/ф «Злодiї в законi»
13.50 Україна - Грузiя
15.00 Зелений коридор
15.15 В гостях у Гордона
17.05 Золотий гусак
17.35 Формула кохання
18.20 Концерт
20.50 Мегалот
20.55 Зворотний зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Кабмiн: подiя тижня
21.50,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.20 Експерт на зв’язку

1+1

7.40 «Кулiнарнi курси»
8.05 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.20 «Велика рiзниця»
13.15 Х/ф «Понура»
15.05 Х/ф «Iсторiя весняного
призову»
17.10 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Дружина генерала»
0.00 Х/ф «Хижак»(2)

ІНТЕР

6.05 «Велика полiтика»
9.20 «Городок «
10.00 «Орел i Решка»
11.05 «Найрозумнiший»
13.00 Х/ф «Не зрiкаються,
кохаючи»
17.00 «Юрмала-2011»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.25 Вечiр боксу

УТ-1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Ближче до народу
10.20 Крок до зiрок
11.20 «Країну - народовi»
11.40,15.10,18.00 Формула
кохання
12.25 Караоке для дорослих
13.25 Х/ф «Валентина»
16.00 Золотий гусак
16.25 Шеф-кухар країни
17.25 Дiловий свiт
18.55 Футбол. «Шахтар» -
«Арсенал»
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

6.35 Х/ф «Турборейнджери»
8.35 Мультфiльм
9.00 «Лото-Забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.30 «Чотири весiлля»
13.00 Х/ф «Бальна сукня»
14.50 Т/с «Даішники»
19.30,23.20 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Кохання-зiтхання»
22.20 «Свiтське життя»
0.20 Х/ф «Райський проект»(2)

ІНТЕР

6.35 Вечiр боксу
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 «Свати бiля плити»
10.35 «Свати. Життя без
гриму»
11.50 Х/ф «Презумпцiя
провини»
14.00 Т/с «Право на
помилування»
17.50,21.00 Т/с «Реквiєм для
свiдка»
20.00,0.50 «Подробицi тижня»
23.05 Х/ф «Очкарик»(2)
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4 липня – 5 років світлої
пам’яті
ПРОХОРЧУК

Галини Нуриманівни
27.05.1947 р. – 04.07.2007 р.
Любимая наша, родная, прости,
Мы не смогли тебя спасти.
И наши души так скорбят,
Что не вернешься ты назад.
Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Вічно сумуючі рідні.

7 липня – 40 днів світлої
пам’яті нашого дорогого, любого

сина, брата, дяді
МАЛЯРЕНКА

Володимира Григоровича
18.12.1964 р. – 29.05.2012 р.

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

Сумуючі: батько, мати, сестра з сім’єю.

6 років світлої пам’яті
ЛАРЧЕНКО Наталочки

27.11.2000 р. – 08.07.2006 р.
Не утихает боль с годами,
Все тягостней печаль и грусть.
Не лечит время нашу рану,
На сердце – горя тяжкий груз.
С годами он лишь тяжелее,
И сердца боль нам не унять
И сколько будем жить на свете,
Тебя, Наташенька, мы будем

вспоминать.
Глибоко сумуючі рідні.

6 років світлої пам’яті
КУЖЕЛЬНОЇ Оленьки

15.09.2000 р. – 08.07.2006 р.
Шесть лет прошло, а боль не

утихает.
Не верится, что с нами тебя рядом

нет.
Ведь каждый день тебя мы

вспоминаем,
И сердце рвется за тобою вслед.
Тот день, когда твой свет погас,
Сердечко перестало биться,
Стал самым черным днем для

нас,
И мы никак не можем с ним смириться.
И вот опять несем тебе цветы,
Такие, как когда-то нам дарила ты.

Вічно сумуючі рідні.

7 липня – 10 років, як пішов з
життя наш дорогий синок, брат

ГРАБОВЕЦЬ
Іван Петрович

06.07.1963 р. – 07.07.2002 р.
Роки, як птахи, відлітають
Від нас у вирій, в довгу путь.
Та птахи з 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 рідні.

Хата Руслана та Володі Авраменків стоїть  трохи осторонь.
І  минулої неділі вона стала зовсім самотньою – пішов з
життя  старший брат – Володимир. Залишив після себе
посмертну записку, де він написав, що «не може жити без
хазяїна» та пообіцяв забрати з собою свого кривдника,
домалювавши поряд хреста.  А хазяїном, звісно, був Руслан.
За ним особливо сумує село.

 Стоять самотніми  грядки городу, де так багато
працював хлопчина. За 15 днів вони вже почали трохи
заростати бур’яном. Ользі одній важко управлятися. Їй не
можна багато бути на сонці. Дівчині 22 роки, про усі події
вона розповідає чітко, хоч їй і дуже важко згадувати усе, що
сталося.

— Усі мене кинули, усі, —  з невимовною тугою зронює
вона слова. І  ті падають на землю, як гірки солоні  сльози.

Дуже важливо, щоб зараз вона не залишилася на самоті
з  лихом,  і односельці,  хто як може, допомагають Олі.

У день нашого приїзду у Здрягівку ще під хатою лежав
ослінчик, який відштовхнув, щоб піти на чорну дорогу
Володимир,  а поряд – залізна драбина та ніж у  лутці вікна.
Ним  сусіди розрізали  мотузку…

Того дня  йшло все ніби як зазвичай. Володимиру пасти
корів  (він випасав разом з іншими стадо  «ПРат
«Етнопродукт»)  було назавтра. Тому він вирішив піти у ліс по
чорниці. Пішов рано  вранці, повернувся вже далеко після
обіду. Продав чорниці, попросив сестру привезти хліба. Вона
з`їздила. Потім ще сходив до сусідів, у яких  брав молоко, а
іноді допомагав їм гребти або косити сіно. Приніс їх дитяті
ягід, залишив літрову банку на молоко, за яким зазвичай
приходив після того, як поверталися з паші корови.

Олі двічі наснилося, що Руслан просить  випити. Спочатку
вирішили піти на кладовище разом, а потім  —  Володимир

ДАІ  ПОВІДОМЛЯЄ

За півроку на Городнянщині 16 ДТП
На 1  липня  2012 року на території  Городнянського району

трапилось 16 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок
чого 4 особи отримали тілесні ушкодження, 12 особам було
нанесено матеріальні збитки.

Найчастіше дорожньо-транспортні пригоди виникають
в м.Городні по вул. 1-го Травня ( 3 ДТП) та вулиці Шевченка
(3 ДТП).

 Особливо  водіям та пішоходам треба бути уважними у
святкові дні. Ні в якому разі не треба допускати керування
автотранспортними засобами у стані алкогольного
сп“ягніння або в хворобливому стані.

Д.СИЛЕНОК.
Інспектор ВДАІ Городнянського РВ УМВС.

Оля залишилася сама…

запропонував: «Чого ми підемо разом,   я сам,  швидко…»
Мабуть, щось перевернулось у його душі на цвинтарі, а що і
як йому пекло і боліло на серці,  знає тепер тільки він…
Увесь свій біль і образу він вилив на папері,  як і Руслан
вибачився перед Олею,  і взяв у руки мотузку.

Увечері, коли сусід прийшов покликати  Володю гребти
вівсянку,  було зачинено. Лише записка стирчала. Сусід,
прочитавши її, повернувся… Володимир вже висів за
будинком. І все стало запізно. Подзвонили сільському голові,
щоб викликала міліцію. Наїхало багато машин з району і
області,  слідчі оглянули весь будинок. Знайшли листи від
банку, де Володимир брав кредит на мопед. Оскільки той
його вчасно не виплачував, сума боргу зросла  до 5 000
гривень.  Можливо, й це добавило  свого у ситуацію, що
склалася?  Ще знайшли  пластиковий стаканчик, такий же
залишив старший брат на могилі у молодшого.  Могила
була  останньою в рядку на новому Здрягівському кладовищі.
Тепер такою не буде…

Дехто каже, що хлопці мали бути сильнішими. Мали бути
більш терплячими. Але не були. Вони виросли вже у новій
Україні і особливої ідейності їм не прищеплювали. А тут ще
й  усі  моменти життя склалися таким чином, що вони, такі
молоді, відчули себе абсолютно  непотрібними нікому і
безправними.

— Тепер яку газету не розгорнеш,  або  телевізор
увімкнеш, то тільки про Здрягівку і почуєш, —  говорять
здрягівці. – То «трагедія у Здрягівці», то ще щось таке. Хата
ця проклята, хто її тепер купить…

Оля жила по тій же вулиці, що і її брати, але в іншій хаті.
Жила з мамою, поки та померла.  Тепер залишилася зовсім
сама… Допоможіть їй, люди! Не пройдіть  мимо у своїх
щоденних клопотах, не дозвольте скривдити.

За повідомленням прес-служби прокуратури
Чернігівської області прокуратура Городнянського району
порушила кримінальну справу за фактом смерті Руслана
Авраменка  за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.120
Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).
Справу було порушено для  усебічної, повної та об’єктивної
перевірки обставин смерті, в тому числі, і для надання
правової оцінки щодо можливого доведення до самогубства.
У межах порушеної кримінальної справи будуть
встановлюватися і обставини смерті старшого брата.

Правоохоронні органи мають нарешті дати відповіді на
питання:  хто винен у тому, що трапилося у Здрягівці, щоб
порушення одних працівників районного відділу міліції не
кинуло тінь і на інших, які багато років чесно виконують свою
справу, присвятивши ній усе життя, або ще тільки прийшли
працювати.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: вгорі зліва направо: Оля АВРАМЕНКО –

самотня молодша сестричка; місце самогубства;
могила Руслана; зліва внизу – односельці говорять:
«Була сім’я – і нема сім’ї».

Приблизно о 14:00 год.
загорілася веранда у помешканні
родини Терещенків по вул.
Пролетарській, 5. Сусіди майже
одразу помітили займання та
зарадити нічим не змогли.
Полуденна спека разом із вітерцем поширили некероване
полум’я майже миттєво. Коли люди почали заливати полум’я
водою з відер, підступитися до палаючого будинку було вже
неможливо. Намагалися врятувати й господаря палаючого
будинку. Та полум’я лише спалахнуло сильніше, коли вибили
вікно, щоб дістатися до потерпілого. На той момент чоловік
вже не реагував на крики і ознак життя не подавав.

Пожежники прибули на місце події о 15:00. Чому так довго
їхали? Про це ми запитали в учасника подій, начальника
райвідділу Держтехнобезпеки Т.В.Солонця, який у той день
чергував разом із співробітниками пожежної частини №16.

— Повідомлення на пост пожежної частини надійшло аж
у 14:45, я особисто його приймав. Доїхали за 15 хвилин,
цілком у межах норми, — прокоментував він, — а от чому
більше, ніж півгодини не викликали пожежників? Мабуть,
зопалу та паніки… Тут мені важко коментувати.

По телефону повідомили про пожежу й сільського голову
В.В.Холій приблизно й цей самий час – 15:50 год.

Коли пожежні прибули, дерев’яний будинок вже палав,
зайнялась і покрівля сусідського сараю. Зважаючи на це,
задіяли всі три наявні машини, навіть резервну.
Поновлювали запаси води у машинах на місцевому ставку. І,
як зазначили очевидці події, – подружжя Бурлака, вдруге
заправлялися водою довго. Хоч пожежні спростовують це. І
кажуть, що працювали на об’єкті в одноманітному темпі.

Причина займання
встановлена – коротке замикання
електропроводки у місці
підключення холодильника до
електромережі на веранді
будинку. Результат трагічний –

загинув чоловік 1949 року народження, вогонь повністю
знищив будинок і господарську будівлю сусідів. У понеділок,
майже через дві доби після пожежі, згарище ще місцями
диміло…

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Н.БУРЛАКА на фоні згарища власного

сараю і сусідської хати.

ПОЛУМ’ЯНА БІДА СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ
Страшна трагедія трапилася

минулої суботи у Бутівці – в полум’ї
пожежі загинула людина.

Вимагав і взяв хабара
Співробітники облуправління СБУ викрили протиправну

діяльність працівника обласного управління податкової
міліції ДПС, який вимагав та отримав хабара від місцевого
приватного підприємця.

Встановлено, що ця особа вимагала від представника
комерційної структури 73 тисячі гривень за сприяння у зняття
арешту з банківського рахунку підприємства.

Співробітники УСБУ затримали податківця «на гарячому»
під час отримання ним обумовленої суми хабара.

За матеріалами СБУ обласною прокуратурою порушено
кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара,
поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України.
Покарання, передбачене законодавством за вчинення такого
злочину, – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Затриманий під вартою. Триває слідство.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській
області.

Про трагедію у Здрягівці наша газета написала 23 червня. Та не встигли у цьому селі
оговтатися від самогубства Руслана Авраменка, як через 15 днів повісився його старший брат

Володимир. З родини залишилась  лише наймолодша – їх сестра Ольга.
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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.

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.

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.

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

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

9 липня святкуватиме свій ювілейний день народження
чудова людина, чоловік, батько, дідусь Петро
Михайлович ІВЧЕНКО.

Поздравляем! Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости, долгих лет и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

С уважением: жена, дети, внуки.

Колектив та вчителі-пенсіонери Дібрівненської школи
глибоко сумують з приводу смерті вчительки-пенсіонерки

КОСТЮЧОК Софії Давидівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Виконком Смичинської сільської ради та її депутати
висловлюють глибокі співчуття депутату Голован А.В. та її
родині з приводу тяжкої втрати – трагічної загибелі сина

ГОЛОВАНА Станіслава Федоровича.

Колектив працівників Смичинської загальноосвітньої
школи глибоко сумує з приводу трагічної загибелі колишнього
учня

ГОЛОВАНА Станіслава Федоровича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Класний керівник та випускники Дібрівненської школи
2004 р. випуску глибоко сумують з приводу трагічної смерті
однокласника

ГОЛОВАНА Станіслава
і висловлюють співчуття близьким та рідним покійного.

СКИДКА
на детские подгузники

«Pampers» – 10%

магазин товаров для детей

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

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

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

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.

Отдел бытовой техники в м-не «Натали»
(крытый рынок) предлагает низкие цены на товар и
оформление рассрочки на весь товар без переплат.

Тел. 097-4673431,2-48-96, 093-8711162.

Потрібен
на роботу

водій-
експедитор.

Тел. 095-0375312.

Потрібні
працівники

в Москву
на будівництво.
Тел. 093-3365584.

Городнянський СТК ТСОУ постійно
проводить набір на навчання водіїв усіх категорій та
на скутери і мопеди. Оплата за навчання в кредит. Запис
на навчання за адресою: м. Городня, вул.
Льонозаводська, 5. Тел. 2-11-38.

ПРОДАЮТЬСЯ:

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

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

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

— 2-кімнатна квартира. Тел. 063-0498344, 066-5956832.
— 2-кімнатна квартира (військове містечко). Тел. 093-

9277410, 050-2075973.
— 3-кімнатна квартира в дев’ятиповерховому будинку.

Тел. 2-42-64, 096-6355399.
— 4-кімнатна квартира. Тел. 2-42-67, 097-6121837.
— півбудинку по вул. Щорса, 98. Є газ, вода,  присадибна

ділянка. Тел. 097-7652962.
— півбудинку (100 кв.м) з садибою. Ціна договірна. Тел.

096-3910594.
— будинок по вул. Вокзальній, 12. Тел. 093-3067957.
— будинок в с. Хрипівка. Є газ, вода. Тел. 099-5212542.
— будинок в с. Макишині. Тел. 2-12-36 після 19 год.
— будинок по ІІ пров. Механізаторів,8. Є газ, вода. Тел.

096-9533117.
— будинок в центрі, зручності. Тел. 093-9201972, 096-

5227683.
– будинок (48 кв.м.) по вул. Червоноармійській, 9 з усіма

зручностями, погріб, сарай, сад, город 14 соток. Тел.: 063-
0266206, 093-5171109.

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

— корова. Тел. 3-61-02, 063-6127283.
— корови з 1-м і 3-м телям. Тел. 097-3883372.
— робочий кінь, 7 років. Тел. 098-0616456.
— дійна корова та робочий кінь. Тел. 098-5826778.
— терміново хороша молочна корова. Тел. 096-5316781,

097-3357422.
— корова тільна. Звертатись: с. Івашківка, Колінько С.

Тел.: 096-9464965, 099-3204374, 3-38-20 (ввечері).
— торговий ларьок на ринку 6 м. Тел. 093-2611315.
— сіно. Тел. 096-4400576.
— сіно в тюках з доставкою. Тел. 095-7210589, 2-59-13.
— цуценята німецької вівчарки. Тел. 3-65-36.
— «ВАЗ-2104», «Фольксваген-Т2», трактор «Т-25».

Тел. 067-4610199.
— електровелосипеди, газоблок. Кредит. Тел. 066-

2004999.
— ручний водяний насос (колонка) новий, недорого,

оцинковані труби 16,5 м. Тел. 096-7826941.
— чавунні радіатори колишнього вжитку, 1 секція – 20,00

грн. Тел. 2-32-09, 2-60-47.
— цегла, бій цегли, ракушка, шлакоблок, перемички,

балки, крокви, опалубка, шифер, фундаментні блоки,
бетонні стовпчики. Тел. 097-4868282.

— червона цегла, перемички, плити дорожні, плити
перекриття, фундаментні блоки (все колишнього вжитку).
Тел. 067-2345270.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— поросят корейської породи (в’єтнамської). Тел. 3-

93-44.
— газову плиту 3-х або 2-х конфорну колишнього

вжитку у гарному стані. Тел. 096-1588447.

Адрес: г. Городня, ул. Ленина, 1, 2 этаж (здание
бывшего завода «Агат»), режим работы: 9.00-17.00, сб.,
вс: 9.00-15.00. Тел.: (04645)2-35-47, 097-7268236.

Только у нас!
Фирменные

часы
с гарантией от производителя.

Друга зміна готова до
відпочинку

5 липня стартував другий заїзд дітей до сезонного
оздоровчого закладу «Полісяночка». В обслуговуючого
персоналу було лише три дні, щоб підготувати табір до нової
зміни. У «Полісяночці» налічується 91 місць для дітей. На
жаль, це максимальна кількість, яку може собі дозволити
цей заклад. Хоча бажаючих значно більше. Не всі діти
зможуть відпочити в «Полісяночці» цього літа. Минулі роки
табір працював по три зміни, але цього року фінансування
закладу обмежене, тому третього заїзду, на думку директора
табору С.М.Михальченка, не буде.

Олена БОБРИК.
Студентка Харківського національного університету

імені В.Н.Карамзіна.


