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Питання впровадження  загальноєвропейської
екологічної ініціативі «Угода мерів»  в містах Чернігівщини
розглядалося на інформаційно-навчальному семінарі, який
проходив у рамках проекту «Енергія для східних мерів» 10
липня 2012 року  в Чернігові. Організаторами семінару
виступили Болонський Університет, а також партнери проекту
Асоціація «Енергоефективні міста України» та Луцька міська
рада, за підтримки Центру «Доброчин».

Метою заходів було ознайомлення представників
регіональних органів місцевого самоврядування та
представників громадськості  нашої області з
загальноєвропейською екологічною ініціативою «Угода
мерів», який  має на меті боротьбу з глобальним потеплінням
і зокрема  зменшити на 20% обсяг викидів вуглекислого
газу в атмосферу. Це планується виконати до 2020 року.

Угода також ставить вимоги: саме місцева влада повинна
продемонструвати свою готовність працювати з проектом і
розробити план сталого енергетичного розвитку свого міста.
Про це і йшла  розмова з італійськими та українськими
експертами ініціативи «Угода мерів» та  керівником центру
«Доброчин», як у Чернігові, так і у Городні.

Зустріч з шановними  гостями  провели заступник голови
райдержадміністрації М.Ф.Силенко та міський голова
А.І.Богдан. Особливу увагу  в бесіді італійці звернули  на
виготовлення пілетів, переобладнання котелень на місцеві
види палива, зокрема щепу, та на співпрацю територіальних

громад Городнянщини з європейськими інституціями у галузі
енергозберігаючих проектів.

Розповідаючи про останні,  М.Ф.Силенко повідомив
гостей про своєчасність та регулярність  бюджетного
фінансування сумісних проектів влади, громади та
грантодавців. А це свідчить про відповідальне ставлення
районної влади до даного питання. Районним бюджетом на
2012 рік передбачено профінансувати повний обсяг
зобов“язаннь, з яких вже направлено понад 50% коштів у
виконання проектів. Сторони залишилися задоволені
попередньою зустріччю та обговорили моменти подальшої
співпраці.

— Наше місто теж має надію приєднатися до «Угоди
мерів», — зауважив міський голова Городні А.І.Богдан. –
Участь в ній є абсолютно відкритою. І будь-яке місто у будь-
який момент може приєднатися до неї. В Росії поки що нема
жодного підписанта даної пропозиції, в Білорусі – одне місто.
А в Україні вже 25 міст-підписантів угоди. За готовність міст
працювати із енергоефективними технологіями «Угода
мерів» гарантує свою інформаційну, методологічну та
фінансову підтримку.  Це не тільки надання дешевих кредитів
під перспективні проекти, а й суттєва грантова та фінансова
допомога. Проте приєднанню до  «Угоди мерів»  передує
багато копіткої праці, яку ще  нам належить виконати.

А.НЕМИРОВА.
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Опади

Сестри-близнята Ольга Володимирівна Пугачова та
Олена Володимирівна Єрмак (у дівоцтві Омельченки)
неодноразово ставали героїнями наших публікацій. Кожна
має свою унікальну долю, та завжди вони відчували себе
разом, гуртом. Воєнні лихоліття довелось їм перетерпіти в
розпалі юності. Ольга Володимирівна переживала окупацію
у рідній Піщанці, Щорського району, ховалась від заслання
на роботи у Німеччину, причому востаннє вона це зробила
безпосередньо перед приходом Червоної армії, у рівчаку за
селом. Після визволення Городнянщини від окупантів Ольга
Володимирівна працювала в евакопункті військового
госпіталю, який тоді знаходився у центрі Городні, у будинку
з народною назвою «Порт-Артур». Олена Володимирівна
була санінструктором залізничної теплушки. 19-тирічна
дівчина взяла на себе відповідальність за поранених і слово
своє тримала. Рятуючи підопічних від бомбардування,
зазнала страшних опіків, а згодом й інвалідність.

Післявоєнне життя було
нелегким, та зрештою сест-
ри знайшли своє місце в
житті. Ольга Володимирівна
Пугачова присвятила себе
фотографії, до якої привів її
чоловік Сергій Степанович.
Працювала у міському
побуткомбінаті лаборантом,
ретушером і фотографом.
Виховала сина Михайла, має
двох онуків Сергія та Василя
і правнучку Катерину.

Олена Володимирівна
Єрмак пропрацювала все
своє свідоме життя у
«Райміжколгоспбуді», багато

сил віддала партійній
роботі, перебуваючи на
посадах секретаря партор-
ганізацій різних рівнів. І
сьогодні вона активна ко-
муністка. Донедавна регу-
лярно відвідувала пленуми
і збори Городнянського
райкому КПУ. Виховала
двох синів Петра і Віктора,
має трьох онуків – Сергія,
Віктора і Олексія.

Та наша розповідь поча-
лась зі свята. Обидві сест-
ри відсвяткували 12 липня
свій 90-річний ювілей. У

колі рідних та близьких, а головне – разом зустріли вони
свій день народження. Єдине засмучує, що бачаться все
рідше, хоч і живуть в одному місті, все ж таки вік…

«Новиногороднянці» приєднуються до привітань на
адресу сестер-близнят. Бажаємо їм стати рекордсменами
довголіття, підтримувати життєву активність на радість
дітям, внукам і правнукам.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: О.ПУГАЧОВА із онуком Сергієм та сином
Михайлом, О.ЄРМАК із онуком Сергієм.

Італійці в Городні

Ваш голос почуто
15 жителів району звернулись по прямому телефону до

голови райдержадміністрації Ю.В.Висоцького минулого
вівторка – із Кузничів, Конотопу, Ільмывки, Тупичева,
Здрягівки, Старосілля, Великого Листвена, Хоробич та
Городні. Зміст запитань різний: затримки з виплатою
зарплати вчителям, припинення подачі гарячої води у
багатоповерхівки міста, несправедливість при поділі майна
колишнього колгоспу, несправність телефонного зв’язку,
виплати дітям війни. Одне з питань 90-річної жінки
стосувалось ремонту колодязя. А жителька с. Старосілля
Л.М.Дорошенко від імені батьків дітей-дошкільнят прохала
голову потурбуватись про відкриття при Автуницькій школі
дитсадка.

Всі питання взяті на контроль для їх вирішення. По
окремих голова райдержадміністрації пообіцяв особисто
зустрітись із заявниками. Дано відповідні доручення.

ВІЗИТИ
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Як вже повідомлялось у газеті, торік
Городнянський район брав участь у конкурсі
і виграв право реалізовувати проект під
загальною назвою «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду». Фінансують
проект також бюджет району та місцеві
громади. Право брати участь у ньому здо-
були Тупичівська, Конотопська, Хрипівська
та Дроздовицька сільські ради. Вони своє-
часно подали відповідні пропозиції і розро-
били свої міні-проекти.

У Тупичеві реалізовується проект, яким
передбачено виконати енергозберігаючі
заходи.

Голова райдержадміністрації побував у
місцевому ясла-дитсадку, оглянув його
котельню. У дитсадку тривають активні
роботи по поліпшенню умов для перебу-
вання дітей. Приміщення хоч і не нове,
пристосоване під такий заклад, але воно з
кожним днем змінює свій вигляд. Замінено
48 вікон на пластикові. Поставлено нові
двері. Оскільки настала літня пора, і діти,
так би мовити, на канікулах, то сільська рада
разом з персоналом дитсадка організували
і виконують масові ремонтні роботи: білять,
штукатурять, фарбують, перестилають
підлогу.

Сільський голова Л.М.Шовкова поясни-
ла, що до цих робіт залучені безробітні. А їх
у Тупичеві 80. Багато хто з них має дітей
дошкільного віку і охоче йде працювати в
дитсадок.

Як вже було сказано, проект фінансується
з трьох джерел. У Тупичеві досить мудро
підійшли до проведення тендерних торгів.

Одна з учасниць
тендеру – київська
фірма –
з а п р о п о н у в а л а
найвигіднішу для
проекту ціну за
матеріали і вар-
тість монтажних
робіт і в такий спосіб виграла тендер.
Виграли і тупичівці: вдалось зекономити
частину коштів бюджету проекту, які будуть
використані при реалізації другої частини
проекту – на утеплення фасаду будівлі
дитсадка.

– На сьогодні у Городнянському районі
по програмі проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду» реалізуються,
крім Тупичева, мініпроекти по комунальному
водопостачанню у Хрипівці, по вуличному
освітленню у Конотопі та Дроздовиці та по
енергозберігаючих технологіях у Смичині,
– сказав нашому кореспонденту
координатор проекту у Чернігівській області
В.Г.Сила. – Як швидко вони будуть втілені –
все залежить від територіальних громад.
Тут потрібна особлива активність. Спільний
проект Європейського Союзу та Програми
розвитку ООН розрахований до 2015 року.
Одні справи закінчуватимуться, інші
виникатимуть. Вже зараз потрібен добре
продуманий пакет новий пропозицій.
Європейська комісія нещодавно визначила
нові квоти – збільшено грантові виплати з
10 до 20 тисяч доларів. Кожна громада може
стати учасницею спільного проекту ЄС та
ООН. Може збільшитись і частка

У нашій країні завершилося європейське
футбольне свято, на яке ми з хвилюванням
чекали і готувалися декілька років.
Підсумовуючи, з упевненістю можна
сказати: Україна успішно впоралася з цим
викликом і на високому рівні провела Євро-
2012. Усе наше суспільство склало цей
важливий екзамен. А державна влада ще
раз довела здатність втілювати в життя
складні інфраструктурні проекти
загальноєвропейського масштабу.

З тріском провалилася інформаційна
кампанія проти нашої держави, яку
роздувала українська опозиція за підтримки
з-за кордону. Сотні тисяч уболівальників-
європейців відкрили для себе Україну як
красиву країну добрих і щирих людей. І я
переконаний: з діючою владою у нашої
держави попереду ще багато великих
перемог. А основою для цього є консолідація
здорових політичних сил.

В епіцентрі їх – Верховна Рада. Завдяки
організованій і ефективній роботі
парламентської більшості упродовж десятої
сесії нами забезпечено ухвалення рішень по
більш ніж 600 питаннях порядку денного.
Розглянуті і підтримані десятки важливих
для країни законів.

В першу чергу, це новий Кримінальний
процесуальний кодекс, що отримав
схвалення вітчизняних і європейських
фахівців. Цей документ спрямований на
демократизацію і гуманізацію нашого
законодавства. Набуття ним чинності стане
важливим кроком по зближенню
законодавчого поля України і Європейського
Союзу.

У рамках модернізації правової системи
країни ухвалені в першому читанні базові
закони «Про адвокатуру і адвокатську
діяльність», зміни до закону «Про нотаріат».
Готується до розгляду новий закон «Про
прокуратуру».

Ми продовжуємо удосконалювати
Податковий кодекс. Прийнятий на цій сесії
і вже підписаний Президентом України
закон «Про внесення змін до Податкового
кодексу» значно полегшить діяльність

суб’єктів малого і середнього бізнесу.
Спрощено адміністрування податків, зняті
багато бюрократичних перешкод для
підприємців.

Набув чинності новий Митний кодекс,
прийнятий Верховною Радою з урахуванням
зауважень Глави держави. Він покликаний
зменшити кількість бюрократичних
процедур, погоджувати митне
законодавство України з міжнародними
нормами.

Не можна не сказати і про такий
важливий для суспільства закон, як «Про
основи державної мовної політики». У його
основу покладена загальноприйнята у
цивілізованому світі повага до прав людини.
Ми розвиватимемо українську мову як єдину
державну. Але не менш важливе наше
завдання – захистити право громадянина
розмовляти з владою на його рідній мові.
Така позиція Партії регіонів знаходить
широку підтримку. Активістами нашої партії
по всій країні зібрані сотні тисяч підписів
людей, що вимагають набуття закону
чинності.

На жаль, опозиція вибрала шлях
конфронтації з громадянами своєї ж країни.
Ми відкрито заявляємо: якщо не знайдемо
компроміс в парламенті – будемо вимушені
використати механізми прямої демократії:
Конституційну асамблею або всенародний
референдум. Голос народу буде обов’язково
почутий в парламенті.

Ми чітко розуміємо, що гуманітарна
політика, яка відповідає інтересам людей,
повинна опиратися на якісні перетворення
в економічній сфері. Головні очікування
людей від влади знаходяться в площині
підвищення рівня життя в країні. Досягнуті
вітчизняною економікою результати
дозволили навіть без залучення кредиту
МВФ забезпечити фінансовий ресурс,
необхідний для виконання соціальних
ініціатив Президента України.
Керівництвом країни прийнято
найважливіше рішення: направити більше
33 млрд. грн., які ми додатково притягаємо
до бюджету, на підвищення рівня життя

громадян і скорочення соціальної нерівності
в суспільстві.

Перші підвищені виплати люди
отримали вже в травні. Влада гарантує, що
розмір соціальних виплат регулярно
переглядатиметься і в майбутньому. Основу
для цього створює динамічний розвиток
нашої економіки.

Користуючись випадком, хочеться
звернутися до народних депутатів України.
Завершилась 10 сесія парламенту. Для
багатьох з нас найближчі місяці будуть
наповнені роботою у рамках виборчої
кампанії.

Вже сьогодні опозиція авансом
звинувачує владу в нібито прийдешніх
фальсифікаціях. Але як провалилися подібні
вигадки перед Євро, так проваляться
доморослі «прогнозисти» і за підсумками
виборів. Наше завдання, як влади –
організувати обрання нового складу
парламенту на високому європейському
рівні, прозоро і без порушень. У тому числі,
до речі, й не допустити підтасовувань з боку
опозиції у базових для неї регіонах.

Але вибори – виборами, а влада
зобов’язана забезпечити наповнюваність
казни, своєчасну виплату пенсій і зарплат,
збір урожаю, якісну підготовку до
опалювального сезону.

Нам, як парламентарям, і у вересні, і в
жовтні належить на високому рівні
забезпечувати законодавчий фундамент
виконання завдань, що стоять перед
країною. Ми  закликаємо наших політичних
опонентів відкинути кон’юнктурні політичні
амбіції і в інтересах консолідації суспільства
і зміцнення української державності увійти
до складу Конституційної асамблеї по
напрацюванню проекту змін в Конституцію
країни, як базового документу побудови
могутньої, процвітаючої, вільної,
демократичної, правової, а головне –
щасливої для усіх України.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,

Перший заступник голови депутатської
фракції Партії регіонів у Верховній Раді

України.

Голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький на минулому тижні у

Тупичеві цікавився реалізацією спільного
проекту Європейського союзу та

Програми розвитку ООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду»

співфінансування – до 70 відсотків. Для
територіальних громад відкриваються
хороші перспективи в розвитку
комунального господарства, вирішенню
екологічних та енергетичних проблем.

Приклад, тупичівців, смичинців та інших
учасників проекту «Місцевий розвиток,
орієнтований на громади» – добрий привід
для решти сільських рад подумати над тим,
а що вони конкретно зробили для своєї
громади за період перебування при владі.
Дехто з сільських голів ще й досі «плачеться
в жилетку» замість того, щоб шукати шляхів
вирішення проблем громади. Велике
починається з малого. А хто шукає, той і
знаходить.

Голова райдержадміністрації Ю.В.Ви-
соцький із заступником М.Ф.Силенком також
побували у підлітковому клубі «Сучасник», де
теж цікавились вирішенням проблеми
енергозбереження.

Л.ВАСИЛЬКО.

На знімку: під час розмови на
території Тупичівського дитсадку –
координатор проекту В.Г.СИЛА, сіль-
ський голова Л.М.ШОВКОВА та заві-
дуюча дитсадком Г.П.МЕХЕДЕНКО.

СЛОВО ДЕПУТАТА З ДУМКАМИ ПРО МАЙБУТНЄ

Нове у виплаті
дотацій

за молодняк
для населення

Згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 25 червня 2012 року №593
внесено зміни у виплаті дотацій за молодняк
для населення.

Дотація за молодняк виплачується за
утримання молодняка, який на момент
подання фізичними особами вперше
відповідних документів досяг певного віку, у
розмірі:

250 гривень за голову — за молодняк
віком від 3 до 6 місяців;

500 гривень за голову — за молодняк
віком від 6 до 9 місяців;

750 гривень за голову — за молодняк
віком від 9 до 12 місяців;

1000 гривень за голову — за молодняк
віком від 12 до 15 місяців.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати
абзацом сьомим;

У подальшому бюджетна дотація за
молодняк виплачується фізичним особам за
збереження молодняку у розмірі 250 гривень
за кожні наступні три місяці його утримання
до досягнення ним п’ятнадцятимісячного
віку.

Для отримання дотації за молодняк
фізичні особи подають сільським, селищ-
ним чи міським радам копії таких документів:
паспортів великої рогатої худоби і ветери-
нарних карток до таких паспортів, а в разі
утримання 10 і більше голів молодняка –
виданий в установленому порядку витяг з
Єдиного державного реєстру тварин;
паспорта особи; довідки або договору про
відкриття рахунку в банку; 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).

Зазначені документи приймаються
щомісяця до 1 числа наступного місяця та
до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх
надходження, про що робиться запис у
журналі обліку, форму якого встановлює
Мінагрополітики. Підставою для внесення
до журналу відомостей про наявність у
фізичної особи поголів’я молодняку, крім
зазначених документів, є запис у погоспо-
дарській книзі, що ведеться сільською,
селищною чи міською радою, або у разі,
коли селищною чи міською радою не
ведеться погосподарський облік, — видана
ними довідка про підтвердження наявності
на відповідну дату у зазначених в реєстрі
фізичних осіб молодняка великої рогатої
худоби, який народився в їх господарствах.

Сільські, селищні чи міські ради на
підставі журналу обліку складають реєстр
фізичних осіб, які мають право на отримання
дотації за молодняк, за формою, встановле-
ною Мінагрополітики, та щомісяця до 5
числа наступного місяця і до 5 грудня (ста-
ном на 1 грудня) разом із витягом з погоспо-
дарської книги, що підтверджує наявність
молодняку у зазначених в реєстрі фізичних
осіб, подають його управлінням агропро-
мислового розвитку районних і управлінню
промисловості, розвитку інфраструктури та
агропромислового комплексу Севастополь-
ської міської держадміністрацій.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст в  галузі

тваринництва управління
агропромислового розвитку.

До уваги жителів
сільської місцевості!

Трансляцію радіопрограм
на середніх хвилях збільшено

У зв’язку із скороченням мереж про-
водового мовлення надходить багато звер-
нень громадян щодо відсутності можли-
вості слухати програми Українського радіо.
Найбільше потерпає сільське населення,
яке не має можливості приймати сигнал
від УКХ та FM-передавачів, що розта-
шовані переважно у великих містах.

Згідно з рішенням Уряду НРКУ отри-
мала додаткові кошти та з 15 травня цього
року збільшила трансляцію радіопрограм
на середніх хвилях.

Таким чином, на півдні Чернігівської
області другу програму Українського радіо
(„Промінь”) можна слухати в середньохви-
льовому діапазоні на частоті 549 кГц, а у
вечірній час на території всієї області
першу програму на частоті 972 кГц та третю
програму (канал „Культура”) – 1431 кГц.

Національна радіокомпанія
України.
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Під час круглого столу, присвяченого конституційній
частині програми дій Об’єднаної опозиції «Батьківщина»,
присутні обговорювали, чи потрібні зміни до Основного
закону. У лідерів опозиції відповідь чітка: потрібні. Однак не
такі, які хоче протягнути влада – під певну персону чи
політичний момент. А глибинні зміни, які повернуть
Конституції її законний статус – правової Біблії держави.

Поки що з виконанням основних «заповідей» цієї біблії в
Україні туговато. І це – головна проблема. За словами голови
Ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка, після того, що
за останні роки відбулося з Основним законом, ставитися
до нього серйозно просто не можна. Адже кожен президент,
втрачаючи повноваження, вважав своїм обов’язком
перекроїти Конституцію під себе. Або «начаклувати» собі
третій термін через Конституційний суд, як намагався Леонід
Кучма. Або - додати механізмів впливу на інші гілки влади,
незаконно продавивши через той же КС повернення до
Основного Закону 1996 року, як це зробив Янукович.

Взагалі, до Конституційного суду в опозиції багато
питань. Кінцева мета в програмі - взагалі скасувати цей
дискредитований орган, передавши його повноваження
Верховному суду. А поки  суддями КС займуться депутати з
опозиційних фракцій. За словами Арсенія Яценюка, зараз
опозиція ініціює створення тимчасової слідчої комісії, перед
якою стоятиме кілька завдань. У тому числі, знайти і
допитати тих суддів КС, які в різні роки ухвалювали незаконні
рішення.

Крім того, опозиція має намір проаналізувати
законодавство України на предмет відповідності Конституції.
«Нам необхідно перевірити всі закони, які суперечать
Конституції. Починаючи від Закону «Про Кабінет міністрів» і
«Про Службу безпеки України» і закінчуючи статусом
народного депутата. Але перш за все нам необхідно
розробити власну концепцію удосконалення Основного
закону», – поділився планами Арсеній Яценюк.

В основі цих змін, на думку опозиційних лідерів, має

бути відновлення балансу гілок влади в Україні. Адже
ненормально, коли президент і прем’єр ділять «навпіл»
керівництво виконавчої гілки влади. І що парламент став
фактичною філією Банкової.

Під час круглого столу не раз згадувалася Конституційна
асамблея, головою якої є перший президент України Леонід
Кравчук. Він теж був присутній на круглому столі і дорікнув
опозиціонерам, що вони не захотіли брати участь в роботі
цього консультативного органу. За словами Кравчука, у членів
асамблеї і лідерів опозиції немає серйозних розбіжностей
з приводу тексту Основного закону і принципів його
виконання. А потім заявив, що жодного разу не чув від Віктора
Януковича прагнення змінити Конституцію в частині способу
обрання президента.

Адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко у відповідь
зауважив, що публічно Янукович багато чого говорив, але
потім не виконав. Наприклад, обіцяв відпустити Тимошенко.
Тому його словам (або мовчанню) просто не варто довіряти.
Сергій Власенко зачитав лист Юлії Тимошенко з харківської
клініки, в якому та закликає всіх – і опозицію, і інших
небайдужих, – робити все, щоб не дозволити поміняти
Конституцію, навіки узаконивши диктатуру.

Деякі присутні експерти стверджували, що змінювати
Конституцію взагалі не потрібно: мовляв, необхідно
домогтися виконання норм чинної. За словами наукового
консультанта Центру ім.Разумкова Миколи Мельника, тільки
31% опитаних громадян вважають зміни до Конституції
доцільними, тоді як 45,6% не хочуть нічого змінювати.
«Народ думає, що конституційна реформа знову принесе
дивіденди тільки політикам, а не простим людям», –
зазначив Мельник.

На це Арсеній Яценюк відповів, що завдання Об’єднаної
опозиції саме в тому і полягає, щоб повернути довіру до
Конституції. На думку опозиційних лідерів, народ тому й не
проявляє інтересу до Конституції, що їх-то при внесенні змін
ніхто не питає. Навіть в Конституційної асамблеї, –
підкреслив Яценюк, - немає жодного представника народу.

Саме тому всі свої ініціативи по зміні в Конституцію
Об’єднана опозиція «Батьківщина» має намір винести на
референдум. Нехай народ скаже своє слово. Нехай
наступний склад парламенту їх прийме. А новий президент
– підпише.

Аліна КОВАЛЕНКО.

Для про-
ходження над-
строкової слу-
жби Володи-
мир Симонок
прибув в Овруч.
Перебираючи
документи, –
заяву, автобіо-
графію, харак-
теристику, ре-
к о м е н д а ц і ю ,
начальник шта-
бу полку лейте-
нант О.І.Кара-
вай сказав:

– Служитимеш в нашому 36-му Пуга-
човському полку, що входить до складу 25-ї
стрілецької Чапаєвської дивізії. Вона має
славні бойові і трудові традиції, і я переко-
наний, що ти будеш гідний цим традиціям.

Володимир відчув, як щасливий холодок
пробіг по тілу. Він чув про легендарну
дивізію, а тут така нагода – бути на ділі
чапаєвцем.

– Вважаю за високу честь стати в ряди
чапаєвців, –  відповів, наче відрапортував
Симонок.

– Ось і добре, – вів далі Олександр
Іванович. – Нині в розпалі заготівля лісу для
шахтарів Донбасу. – З цього і почнемо.
Формуються загони лісорубів з бійців
строкової служби, один з них і очолиш. Бачу,
з цією роботою обізнаний з юнацьких років.

25-а стрілецька Чапаєвська дивізія була
сформована в 1918 році з червоногвар-
дійських загонів Заволжжя і передгір’я
Південного Уралу. Її командиром був
призначений кавалер трьох Георгієвських
хрестів (нагороджений за проявлену відвагу
в першій світовій війні), військовий комісар
Ніколайовського повіту В.І.Чапаєв, який у
громадянську війну виявив надзвичайний
героїзм у боях з білоказаками.

Володимир Симонок в листі батькові
написав, що пишається званням чапаєвця,
служить в Пугачовському полку. Ім’я
народного героя Омеляна Пугачова відоме

ж на батьківщині – в Добрянці він отримав
паспорт. Володимир передавав привіт
рідним і близьким, дядьку Гордію і Маші,
просив написати про сина, цікавився, що
знають його брат і сестри про Ірину. Йому в
нагоді тепер уміння працювати в полі, в лісі.
А ще він ходить на навчання в школу,
командири натякають, що він – майбутній
офіцер.

Невдовзі так і сталося – Володимира
зараховують курсантом військово-піхотного
училища. Вчиться за скороченою програ-
мою, яку на відмінно освоює. Йому присвою-
ється звання молодшого лейтенанта, він
призначається командиром взводу.
Вимогливий до підлеглих, але до кожного
бійця має індивідуальний підхід, бачить як
кожному дається військова підготовка,
виховує молодих бійців бути витривалими,
знаходити вихід у найскладніших умовах. В
той час міжнародне становище було
складним. У світі пахло грозою. Армія це
особливо відчувала. В 1936-1938 роки
територіальна армія реформувалася в
кадрову. Надходило нове озброєння.
Початок Гітлером воєнних дій в Західній
Європі серйозно насторожив радянське
керівництво. Чапаєвську дивізію
перекидають до польського кордону в районі
Новоград-Волинська. 17 вересня 1939 року
дивізія перетнула кордон. Активних бойових
дій не велося. Пройшли міста Новоград-
Волинський, Ровно, Луцьк,  форсували Буг,
здійснили рейд в бік Рава-Руської. Похід був
успішно завершений і дивізія повернулася
в Полтаву.

В поході чапаєвці показали свою виучку,
витривалість, готовність до бойових дій.
Взвод Симонка в складі 31-го Пугачовського
полку пересувався за день до 60 кілометрів.
Накази командирів виконували
беззаперечно.

У Полтаві дивізію готували на
фінляндський фронт. Володимир знав про
це і настроював відповідно бійців взводу.
Та дивізію знову перекидають на західний
кордон. Стояло завдання звільнення
Бесарабії від незаконної окупації

Королівською Румунією. І тут бойові дії не
розгорнулися. Перед підходом дивізії
румуни мирним шляхом вирішили
залишити Бесарабію і Північну Буковину.
Частини дивізії здійснили марш понад 250
кілометрів на захід і зосередилися на кордоні
по річках Дунай і Прут. 31-й Пугачовський
полк розташувався в місті Рені. Це сталося в
червні 1940 року. Знову почався мирний
період, чапаєвці посилено готували
укріплення кордону, освоювали нову техніку.

Сталися хороші зміни в особистому
життя Симонка. У Полтаві йому надається
квартира. Тепер можна вести мову і про
одруження. Володимир пише листа Ірині в
Кусії і запрошує приїхати. Ірина Степанівна
погоджується. Так і одружилися,
відзначивши невеликим весіллям. Ірина
виявилася досить витривалою, терпляче
переносила неспокійну чоловічу службу. Вона
не залишила Полтаву, коли Володимир
пішов у рейд на Західну Україну, в Бесарабію.
Чекала і любила. Її підтримували дружини
однополчан чоловіка. Народився син, за
домовленістю з Володимиром його назвали
Станіславом. І тільки, коли 31-й
Пугачовський полк розквартирувався в Рені,
Ірина Степанівна з сином приїжджають в
це місто.

Поряд з квартирою Симонків мешкав
начальник артилерії 31-го Пугачовського
полку капітан Скрипник. Сім’ї дружили,
офіцери іноді допізна засиджувалися,
обговорюючи становище в світі, політичні
новини. Капітану подобався молодший
лейтенант Симонок. Якось у відвертій
розмові Володимир позаздрив професії
артилериста, мовляв, не те, що піхотинець.

– Улювлюю, що ти маєш бажання
перекваліфікуватися. Якщо так, я
поклопочусь. Нині полк переоснащується
новою зброєю, і потрібні обдаровані
командири, – сказав капітан.

Своїх слів не забув. Якраз вакантною
була посада командира батареї. Чому б не
порекомендувати Володимира? Його
направляють на перепідготовку при штабі
дивізії, і в короткий термін він освоєю ази

артилерії. У січні 1941 року молодшого
лейтенанта Симонка призначають
командиром батареї 82-міліметрових
мінометів, а згодом і командиром роти. Рота
нараховувала 60 бійців, на озброєнні мала
12 мінометів. Симонок по суті вчився і вчив
підлеглих досконало володіти зброєю.

І ще одна мрія не залишала Володимира
Полікарповича – поїхати з дружиною і сином
на батьківщину, зустрітися з рідними і
друзями, походити поліськими луками,
пройтись колгоспним садом, що
насаджував. Таке прохання висловлює
командиру артилерії капітану Скрипнику, а
той подає клопотання командиру полку.
Прохання погоджене – Симонок відбуде у
відпустку 30 червня 1941 року. Та, на жаль,
не судилося.

М.ЄРМОЛЕНКО.
Далі буде.

На знімках: В.П.СИМОНОК, випускник
піхотної школи (фото 1939 року);
В.П.СИМОНОК з дружиною Іриною
Степанівною і сином Станіславом (фото
1940 року).

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

Життя. Подвиг. Безсмертя
Продовження. (Поч.

у №51-52, №53-54).

Опозиція знає, як повернути довіру до Конституції
Змусити владу

виконувати
Конституцію,

домогтися
балансу гілок

влади та
повністю змінити

склад
Конституційного
суду, – ось перші
кроки Об’єднаної
опозиції на шляху

до глибокої
реформи

Основного
закону.
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Періодично ми надаємо читачам
привід висловити своє бачення і оцінки
ситуації в Україні. І хоч на сьогодні у
людей є великий вибір джерел інфор-
мації, вважаємо доцільним почути думки
першого секретаря Чернігівського обко-
му Компартії України, народного депу-
тата В.О.Лещенка. Він трохи більше року
працює в парламенті – прийшов туди на
місце Ігоря Калетника, якому доручили
очолити митну службу. Володимир
Олексійович знає Городнянський район,
особливо села Андріївка, Старосілля,
Лемешівка та інші, де у семидесяті роки
ходив з теодолітом у руках – робив
зйомки місцевості під будови. З відстані
чотирьох десятиліть він може дуже
точно оцінити ситуацію (в прямому і
переносному розумінні) в Україні і як
народний депутат, і як звичайна людина.
Втім, як каже він, все видно й
неозброєним оком. Люди повинні б
тільки думати більше. Саме життя ж бо
спонукає до цього.

– Тож, Володимире Олек-
сійовичу, як оцінюєте нинішню
ситуацію в Україні?

– В Україні при владі партії
крупного капіталу. Вони не зміню-
ються вже протягом більше 20 років.
Змінюються лише назви, а суть одна
і та ж. За цей період, на превеликий
жаль, побудовано капіталізм. Влада
працює на два фронти: заявляє, що
йде в Європейський Союз, з іншого
боку прагне домовитись про щось з
Російською Федерацією. Але в Європі
нас ніхто не чекає. На нас дивляться
як на країну, де є дешева сировина,
робоча сила і необмежений ринок для
поширення товарів сумнівної якості і
продукції. Щодо Росії. Якщо б ми
домовилися з нею про входження до
Митного союзу, а ще краще у Єдиний
економічний простір, то Україна була
б у вигідному становищі. По-перше,
Росія, Казахстан та інші країни – це
необмежений ринок для просування наших
товарів. Ви ж дивіться: туди йде наша
молочна продукція. Металургійна. А якщо
товари реалізуються, значить поповнюється
бюджет, ство-рюються нові робочі місця. А
що говорити про газ, який купуємо в Росії.
Ціна б тоді була нормальною. Так і нафто-
продукти. Кілька місяців М.Я.Азаров  у
Санкт-Петербурзі підписав угоду про зону
вільної торгівлі. Він тоді говорив: якщо угоду
буде ратифіковано, то ми в бюджет за рік
додамо 10 мільярдів. А за оцінками експер-
тів входження у Європейський Союз за рік
для України означає мінус 1,9 мільярда.

Отже, політична ситуація не є втішною.
Граючи на два фронти, ми там і там
програємо. Компартія буде домагатися від
керівництва України, щоб налагоджувати
нормальні відносини з Росією, Білоруссю
та Казахстаном.

– Сидіти людині на двох стільцях
дуже неприємно. А все-таки що
парламент думає і робить? Прийма-
ються закони про засади внутрішньої і
зовнішньої політики. Чого ще бракує?

– Дійсно, прийнято закон. Він в цілому
задовольняє і створює умови, щоб ми самі
визначали зовнішню політику. Нам не
повинен диктувати її ні США, ні МВФ. Але
закони приймаються, а політичної волі їх
виконувати нема.

Був законопроект про спрощення
митного переходу в прикордонних областях.
Він в цілому на користь нашим людям.
Комуністи підтримали його. Я навіть
виступав з цього приводу на сесії Верховної
Ради. За  нього проголосували. Але, бачте,
угоду про зону вільної торгівлі з якихось
причин не виносять на ратифікацію
парламентом.

– А фракція КПУ вносить якісь свої
пропозиції в цьому плані? Скажімо, про
об’єднаня економік, про розвиток
парламентського співробітництва...

– Візьмемо програму Компартії. У ній
чітко записано мету: домогтися, щоб влада
перейшла в руки трудящих, щоб Україна
стала на соціалістичний шлях розвитку, щоб
створити братній союз слов’янських
народів.

Ми проводимо вже більше року
народний референдум. Чому? У зв’язку з
тим, що в Конституції записано: носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади є
народ, який здійснює своє право безпо-
середньо або через обрані ним органи
влади і місцевого самоврядування. Вихо-
дить, що ці органи влади повинні питати в
народу: що робити? Яка повинна бути
внутрішня і зовнішня політика, яке суспіль-
ство будувати? Але влада, на жаль, не питає
в народу. Бо при владі представники
крупного капіталу. Тому Компартія й
проводить народний референдум. У травні
завершився  І-й етап його. Люди відпо-
відали на 9 питань. Два з них стосувались
вступу у Митний союз та Єдиний
економічний простір, одне – вступу у
Європейський союз, де для України кабальні
умови. 95% погоджується з тим, щоб йти в
Митний союз і Єдиний економічний простір.
107 тисяч чоловік проголосували по нашій
області. А щодо Європейського союзу, то

люди цього не хочуть. Підсумки такі: по 9
питань із 107 тисяч  опитаних в області 90-
98% підтримують позицію Компартії
України.

Фракція КПУ у парламенті налічує 25
депутатів. Коли сформувалася коаліція, то
вона підтримала пропозицію комуністів
відмовитись від вступу в НАТО, від героїзації
бендерівців. Тоді вдалось створити верти-
каль у владі, відновити керованість еконо-
міки. Але при ситуативній більшості у
Верховній Раді вже не виконуються домов-
леності регіоналами і литвинівцями.

Ми долучились до більшості у парла-
менті, щоб реально впливати. Не все
вдається. Але за весь період   комуністи-
депутати жодного разу не голосували за
антинародні закони. Взяти пенсійну рефор-
му. Вона антинародна, від якої потерпає
багато людей. Ми виступили проти. Як і
проти приватизації портів, залізниць,
вугледобувних підприємств. Ми ініціюємо
окремі проекти, наприклад, про зниження
тарифів, антикризову програму.

– Що можете сказати про опозицію,
про її майбутнє?

– До речі, БЮТ – хоч вони називають
себе опозицією, але це насправді опозиція
до крісла. Їх відтіснили від влади, вони наче
скривджені. У них тепер прагнення відтіс-
нити регіоналів і зайняти владні місця. Капі-
талісти є капіталісти незалежно від кольору
прапора. Але коли і вони щось пропонують
на покращення життя народу, ми їх
підтримуємо.

– А так звана об’єднана опозиція?
– Ми упродовж 20 років є свідками того,

як змінювалися назви буржуазних політич-
них партій. Людям певний бренд  надокучає,
і вони перекочовують, так би мовити, з
табору в табір. Була Народно-демократична
партія Пустовойтенка. Туди у свій час
старалися увійти службовці, владні люди.
Відійшла ця партія. Виникла Соціал-
демократична об’єднана – Медведчук,
Суркіс, Кравчук. Туди пішли всі з НДП. Була
аграрна партія – теж буржуазна. Подібне і з
нею сталося. Тепер це партія Литвина. У ни-
нішній період багато побігло в Партію регіо-
нів. Те ж саме і з БЮТ. Тепер її люди мігрують.
З’являються нові проекти крупного капіталу

До відома жителів
району!

У вівторок, 17 липня о 18.00 годині у
малому залі районного будинку культури
відбудеться зустріч з народним депутатом
України, першим секретарем Чернігівсь-
кого обкому Компартії України В.О.ЛЕ-
ЩЕНКОМ.

В.О.ЛЕЩЕНКО:  «Я хочу, щоб бідні люди, над якими позбиткувалися,
ніколи не голосували за багатих. У багатої людини тільки одне на умі: як
тугіше набити грішми свої кишені за рахунок бідних»

– «Україна, вперед», «Фронт змін»,
«Об’єднана опозиція». Вони якимось чином
використовують певний авторитет Юлії
Тимошенко. В недалекому майбутньому
зникне і БЮТ, і «Наша Україна – Народний
Союз». До речі, таке жде і Партію регіонів,
правда, коли – невідомо. Процес перефар-
бування триватиме.

Комуністична партія не трансфор-
мується. Вона тільки звіряє, уточнює свою
програму відповідно до інтересів трудового
народу.

– Що думаєте про наступні вибори?
– КПУ братиме активну участь в них. Буде

висувати список за пропозиціями місцевих
організацій в кількості 225 чоловік. І по
кожному округу буде наш кандидат. Наша
партія в останні роки омолодилась. Якщо
брати Чернігівщину, то якщо 10 років тому
52% членів КПУ були люди за 60 років, то
зараз 62% до 60 років і 38 – за 60 років. До
30% у нас – це люди від 18 до 35 років. Хай
хто що не говорить, а партія зміцнюється, її

авторитет зростає. Молода людина
бачить, що без КПУ у неї нема
перспективи. Вона, якщо і вивчилась,
то не може працевлаштуватись, а
якщо працевлаштувалась, то не може
одержувати пристойну зарплату,
житло. Соціалістична перспектива
може забезпечити це все.

Ще виборча кампанія не почалась,
але ми вже спостерігаємо шалену
агітацію, яку ведуть буржуазні партії.
Подивіться, скільки біг-бордів? По
кожному округу владними структу-
рами визначено кандидатів. Ми їх
знаємо, бо вони або їх  представники
їздять по селах, обіцяють багато чого.

Нам, комуністам, важче, бо ми не
маємо таких фінансових можливос-
тей. Ми й розказуємо людям про це.
Я часто зустрічаюсь з виборцями. І
сподіваюсь, що КПУ на виборах
набере достатню кількість голосів – у
три-чотири рази більше, ніж на

попередніх виборах.
– Що конкретно скажете про свою

депутатську роботу?
– Я депутатом один рік і 4 місяці. За цей

період побував у всіх райцентрах області,
зустрічався з людьми у містах і селах. З три-
буни Верховної Ради я виступав 110 раз,
подав 350 звернень до місцевих органів
влади, 62 депутатських запити до централь-
них органів та відомств. Не всі, але частина
з них вирішуються на користь людей.

– Ви – уродженець Чернігівщини?
– Я народився на Срібнянщині, там

виріс. Після Прилуцького гідромеліоратив-
ного технікуму працював у Білорусі, а з 1957
року – у Чернігові: спочатку в філіалі
проектного інституту «Укрколгосппроект»,
їздив по всій області, бо в ті часи дуже багато
будувалось. Тоді я добре познайомився із
Городнянським районом. Працював потім в
облуправлінні сільського господарства, у
1985 році мене рекомендували на роботу
заввідділом обкому КП України. Згодом
керуючим трестом «Чернігівводбуд». Наші
ПМК були в Тупичеві, в Щорсі. Тоді добрі
справи робилися.

І я, як земляк, як народний депутат хочу
безпосередньо звернутись до жителів
Чернігівщини. Шановні виборці! По-перше,
треба йти на вибори. По-друге, треба добре
думати за кого голосувати. Якщо єдиним
джерелом і носієм влади є народ, то в кабіні
для голосування людина тримає свою
частку влади і як вона розпорядиться цією
часткою влади, то так вона і житиме. Я хочу,
щоб бідні люди, над якими збиткуються,
ніколи не голосували за багатих. У багатих
тільки одне на умі: як тугіше набити кишеню
за рахунок цих же бідних людей.

Л.ВАСИЛЬКО.

Гаряче
харчування

в школах
необхідно
повернути

Чернігівщина відноситься до депре-
сивних територій, особливо сільські райони
(їх у нас більшість). Дослідження, проведені
на підставі даних Державного комітету
статистики України, засвідчують, що 43% (15
населених пунктів) із загальної кількості
сільських депресивних районів припадає на
Чернігівську область. І це при тому, що у 16
регіонах України таких районів не існує вза-
галі. За показниками скорочення населення
Чернігівщину визнано зоною демографічної
кризи, оскільки смертність майже втричі
перевищує народжуваність, а на селі – в
чотири рази.

Основними причинами є екологія та со-
ціально-економічна складова. Якщо такі тем-
пи скорочення населення будуть продовжу-
ватися, то, за прогнозами демографів, через
50 років Чернігівська область може зникнути
з карти України. До сказаного необхідно до-
дати, що північні райони чи не найбільше
постраждали внаслідок Чорнобильської
аварії. А враховуючи прикордонне розміще-
ння цих районів області, занепад їх тери-
торій – пряма загроза національній безпеці
та цілісності територій держави. Такий вис-
новок зробили фахівці Інституту Грома-
дянського Суспільства.

Ситуація критична, – говорять народні
депутати з фракції «Реформи заради май-
бутнього». Сотні листів та звернень від
мешканців півночі області надходять до ліде-
ра фракції Ігоря Рибакова. В них – біль та
страждання, прохання відновити справед-
ливість, відновити їх права та врятувати від
вимирання. Особливо переймаються долею
дітей, які, через слабкий імунітет частіше
хворіють, мають проблеми із щитовидною
залозою. Серед причин захворюваності, які
називають медики, – екологічний стан
середовища та неповноцінне харчування.
Фракція «Реформи заради майбутнього»
б’є на сполох! У заяві, зробленій ними у
Верховній Раді, йшлося про випадки бру-
тального ігнорування чинного законодавства
щодо  соціального захисту та медичного
забезпечення населення, яке потерпіло
внаслідок аварії на ЧАЕС.

Так, з 1 квітня 2012 року і до кінця навчаль-
ного року у 45 навчальних закладах Корю-
ківського, Новгород-Сіверського, Семенів-
ського та Сосницького районів майже п‘ять
з половиною тисяч дітей були позбавлені
гарячого харчування через скасування
Міністерством соціальної політики відкритих
конкурсних торгів на закупівлю послуг щодо
забезпечення харчуванням дітей, які про-
живають на забруднених територіях.  І це
попри те, що безкоштовне харчування учнів
шкіл, професійно-технічних закладів, сту-
дентів коледжів та технікумів, розташованих
на територіях радіоактивного забруднення,
передбачено Законом України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастро-
фи».

Ігор Рибаков обурений цинізмом та
зухвалістю ситуації, ускладненої скасуванням
гарячого харчування для цих дітей. Урядом
передбачена компенсація від 180 до 190
гривень на місяць в залежності від віку. За
ці кошти, навіть при значній економії, ніяк
не можна прогодувати дитину. Він впев-
нений, що осіб, з вини яких діти були позбав-
лені гарячого харчування, необхідно
притягнути до відповідальності.

Фракція «Реформи заради майбутньо-
го» звернулася до Віце-прем’єр-міністра
України – Міністра соціальної політики
Сергія Тігіпка та Прем’єр-міністра України
Миколи Азарова  з проханням взяти під
особистий контроль цю ситуацію та вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення
законних прав  школярів Чернігівщини.

Валентина МИХАЙЛОВА.



514 ЛИПНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

Про те, що у купальського свята є неповторний і
невмирущий дух, довів сам час. Колись він пробився
крізь радянську ідеологію і став новою традицією.
Сьогодні йому доводиться проростати крізь
ритуалізовану набожність християнства. Та у всі часи,
при будь-якій владі та релігії діти хочуть казку. Не
прісну, випестувану у суворих нормах тієї чи іншої
традиції, а справжню – українську, оповиту
захоплюючим духом свободи, чарів і чудес. Саме тому
вихованці Дроздовицької школи одразу ж
відгукнулися на пропозицію вчительки Г.О.Романчук
зробити влітку свято і захотіли, щоб воно було
Купальським.

Гуртом поставили виставу на купальську тематику,
в якій були русалки, водяник, відьми – добра і зла
бабця Йожка, чорт і, звісно, закохані. Бо хто, крім щиро
люблячого серця, піде до нечисті по міфічну квітку
папороті? Окремо готували костюми та сцену. Ватага
дівчат вирядилися в оригінальні вишивані сорочки із
бабусиних скринь, з вінками із свіжого листя і квітів
на головах, босоногі та простоволосі. Про «нечисть»
годі й казати – тут політ фантазії розкрився найширше
від макіяжу і зачісок до вбрання. І навіть хлопці,

незважаючи на канікулярний час, були
урочисто чепурними. Діти так хотіли
запросити на свято якнайбільше
гостей, що одну з афіш приліпили на
стовпі біля «Райффайзен-банку
«Аваль» у Городні, не врахувавши, на
жаль, що об’ява не вказувала
населеного пункту.

Підтримати юних артистів
прийшли й учасниці місцевого
вокального ансамблю «Дроздовицькі
молодиці», які з радістю взяли на себе
частину музичного супроводу вистави.
Купальські мелодії, виконані акапельно,
створили неповторну атмосферу
дійству ще на самому початку і
передали у руки юних акторів, які
повели глядачів у чарівний світ
народної казки. Їм вдалося так
захопити гостей, що ті не втрималися
і таки пострибали разом із дітьми
через купальське вогнище. Перед цим

сценічна «нечисть»
пообливала глядачів
водою, щоб бува чого не
сталося. Присутні навіть
не дуже пручалися
такому імпровізованому
омиванню – наприкінці
спекотного дня це було
навіть приємно.

Після вистави усі
попрямували вулицями
села до місцевого ставу,
де дівчата пустили на
воду вінки. Опудала
Купайли і Марени спа-
лили, загадавши кожен
своє найзаповітніше ба-
жання. Лише два стов-
пи, зверху донизу обв’я-
зані польовими квітами,
лишились на шкільному
подвір’ї як згадка і,
певно, як оберіг.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Купальські роси у Мощенці

«Допоможіть врятувати
нашу маму!»

Тринадцятирічна Катя та п“ятнадцятирічний  Саша  усі сили
прикладають, щоб  бути корисними для мами у біді, допомогти по
господарству та ще чим можуть. Адже мама Оксана зараз в лікарні, вона
очікує на операцію в інституті імені Амосова. Хворе серце…Та ще й
ситуація настільки важка, що потрібно просити про перенесення  операції
на найближчий термін. Родина розпродує все майно, яке є – машину,
причіп до неї, корову, але поки що коштів не вистачає. А на перший час їх
потрібно найменше 40 000 гривень.

— Допоможіть врятувати нашу маму, будь ласка, — так звертаються
до мешканців району  син  та   дочка Оксани Сергіївни Решетняк, які
мешкають у Лютежі. – Вона в нас дуже добра, вона в нас найкраща…

Першу операцію на серці тридцятип’ятирічній  Оксані зробили
десять років тому. Але зараз обставини склалися так, що необхідна  ще
одна.

— Оксана, дійсно, дуже добра людина , — каже її чоловік Юрій
Олександрович Копитов. – Це людина, яка завжди жила за
християнськими заповідями, завжди щиро допомагала іншим. Тож і
вони зараз не можуть залишити нашу родину на самоті з бідою…

Односельці вже збирають кошти на лікування Оксани Решетняк, але
потрібна  допомога  і мешканців району. Сума коштів потрібна вже на
перший раз дуже велика, а потім  ще й реабілітація. Вже не один раз
городнянці своїм  відданим піклуванням та грошовими коштами рятували
життя своїм земляків. Зараз «Новини Городнянщини» знов звертаються
до жителів  району з проханням про допомогу. У ваших руках – життя
людини. Будь яка, хай і найменша допомога відіграє велику роль,
спроможна врятувати не тільки життя молодої мешканки Лютежу  Оксани
Решетняк, а й долі її дітей.

Грошові перекази надсилати за адресою:
р/с 29244825509100
ОКПО 14360570
МФО
305299
ПАТ КБ «Приватбанк» Оксані Сергіївні Решетняк  для операції
на  пенсійну картку № 4627087844551665.

ЧИТАЛЬНЯ  НА  ПЛЯЖІ
6 липня Городнянська центральна бібліотека вкотре

розширила поле своєї діяльності і дісталася до міського
пляжу. Саме тут відкрився літній читальний зал
«КнигоБібліоДесант-2012». Відпочиваючі змогли
скористатися новою послугою бук-кросингом – обміном книг
для прочитання. Також були доступні періодичні видання та
дитяча література. Бібліотекарі також приймали заявки на
ті книжки, газети і журнали,  які б люди хотіли прочитати
згодом.

Святкову програму відкриття склали конкурси,
розважальні і спортивні ігри. Переможці отримали призи і
«вітамін читання» - цукерки. Пригощали бібліотекарі й
профільними стравами - «книжковими» варениками та
«бібліотечними» млинцями.

Пляжна читальня працюватиме й надалі щосереди
пятниці з 14:00 до 17:00 години.

Н.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
Провідний бібліотекар.

На знімку: юний читач з чотириногим другом.

Як розповів один із очевидців Ігор Торопигін, кулю, яка
світилася і рухалася по небу з південного сходу на північний
захід, він побачив з балкону своєї квартири, будинку №72
по вул.. Перемоги, з висоти четвертого поверху. Слідом за
першою кулею з-за дерев з’явилася друга, яка майже точно
повторювала маршрут попередниці. Вражений побаченим,
Ігор повернувся у квартиру щоб покликати дружину Олену і
доньку Наталію подивитись на незвичне явище і заодно
прихопити фотокамеру. Коли вони втрьох повернулися на
балкон, то побачили, що перша куля зависла на колишнім
аеродромом, друга поступово зникає, а по їх траєкторії
рухається третя. Згодом з’явилася ще й четверта куля.

Цікаво, що над аеродромом об’єкти повертали на
північний схід і починали віддалятися. При цьому вони
переставали випромінювати світло і виглядали вже не як
кулі, а як темні ромбічні предмети. Частину цього видовища
Ігорю вдалося зняти на відео за допомогою фотокамери.
Загальна довжина ролика склала близько 3,5 хвилин, що з
врахуванням часу на приготування дозволяє припустити, що
явище тривало близько 5-ти хвилин. На жаль, відстань до
явища і погане освітлення при зйомці не дало нам технічної
змоги виділити наочний кадр для публікації у газеті, проте
при перегляді рухомого відеоряду явище сприймається
цілком достовірно.

Ще один очевидець події Сергій Дяченко, льотчик у
відставці, описав це явище так:

– Спочатку я подумав, що хтось запускає сигнальні ракети.
Червоно-жовті сяючі цятки піднімались над горизонтом, але
якось повільно і… не падали донизу, на відміну від ракет.
Відстань до них була приблизно кілометрів десять і по
швидкості підйому вони нагадували злітаючий вертоліт.
Однак це точно були не літаки і не вертольоти. Три сяючі
плями пролетіли в одному напрямі і зникли у хмарах, а
четверта полетіла трохи вбік.

Він також спостерігав явище приблизно п’ять хвилин,
але перетворення сяючих плям на темні ромбічні об’єкти не
бачив. Разом з ним сяючі об’єкти спостерігала його дружина
Валентина.

Бачила сяючі цятки у небі і Катерина Семеріч, хоч і в
іншій частині міста – над Свято-Миколаївською церквою.

Політ невідомих об’єктів не супроводжувався звуком і не
був схожим на будь-який відомий літальний апарат. З
великим сумнівом можна констатувати подібність об’єктів
до кульових блискавок, але тільки на стадії світіння. І то тільки
тому, що з’являлися вони з-за грозового фронту. Про те, що
кульові блискавки можуть спостерігатися без світіння, чи
змінити форму на ромбічну, достовірних даних немає навіть
у науки.

Що ж пролетіло у небі над Городнею? Питання лишається
відкритим. Достовірно відомо, що ці «щось» рухалися по
небу, тобто летіли, не були ідентифіковані спостерігачами
як щось відоме чи пізнаване, і, очевидно це таки об’єкти
спостереження. Тож маємо невпізнанні літаючі об’єкти – НЛО.
До речі, по місту ходить багато чуток про появу НЛО у нашому
небі, та більшість свідків чогось бояться та відмовчуються.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Зустріч з  юністю
у Дібрівному

Свято пісні під назвою «Молодість 80-х»
пройшло у Дібрівненському будинку
культури  на Купала. Це була щира  творча
зустріч друзів, молодих  та тих, хто
залишився молодим душею, чия молодість
пройшла  у 70-80-ті роки. Всі разом глядачі
зустрілись з піснями та виконавцями
минулих років. Учасники ВІА «Молодість»,
«Дубрава» знову, як молоді,  стояли на сцені
під щирі оплески односельців з сяючими
очима та квітами  в руках. Було названо усіх
учасників ансамблю, хто прийшов на
зустріч,  а тих,  хто вже залишив  цей світ,
згадано добрим словом та хвилиною
мовчання.

Публіка із захопленням сприймала пісні
у виконанні Станіслава Чеха, Олександра
Ушака, Миколи Виноградова, Наталії
Назарчук, квартету «Росинка», Володимира
Лукашенка, Марії Бачуриної-Заровної,
Наталії Меховської , а також Івана Ушака.

Переповнений зал світився
схвильованими, вдячними та радісними
обличчями, а на  завершення концерту
скандував «Спасибі!» .

Головними організаторами свята стали
А.М.Індучна , В.Я Купрієнко, О.А.Ушак та
О.М.Ушак. Антоніна Михайлівна Індучна  не
тільки писала сценарій, а й приїхала  із
Замглаю спеціально, щоб провести захід.
Співпрацювала  з нею разом і бібліотекар
Н. М. Бондаренко.

Спонсорами свята стали П.М.Буша,
І.Чорний та В.Г.Малофей.

А.НЕМИРОВА.

У ніч з 6 на 7 липня у Мощенці  пройшло свято Івана
Купала.  Цьогоріч воно проводилося під назвою:«Квітне
купальська весняна папороть – в купальських росах душу
очищає». Тих, хто  завітав на дійство, із святом поздоровили
сільський голова С.В.Руденок, а також артисти
самодіяльності — піснями та традиційною виставою з
Водяним та Русалоньками. Гостей  купальської вистави, яких
зібралося чимало,  очікували  вогнище та  різноманітні
конкурси. В пошуках долі та щастя  гарні дівчата  кидали  на

воду  квітучі вінки. А потім  молодь продовжувала ті пошуки
на дискотеці, яка так їм сподобалася, що ніхто не хотів йти
додому.   Коли  нарешті  розійшлися з дискотеки, над селом
ще довго лунали дзвінкі пісні…

Кошти на святкування були надані генеральним
директором СВК «Мощенський» Ю.В.Пінчуком та
завідуючою Мощенським ССТ  В.І.Шаповал.

Л. РУДЕНОК.
Бібліотекар Мощенської бібліотеки-філії.

9 липня після грози, приблизно опів
на десяту вечора кілька городнянців

стали свідками загадкового явища. У
небі над містом один за одним пролетіли

кілька об’єктів по одній і тій самій
траєкторії.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.20 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»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.10  «Дюймовочка».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Телефильм АТН
16.15  «Широка река» (
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.25 «Славянский базар в
Витебске-2012».
21.00 Панорама.
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012». Гала-концерт
мастеров искусств Беларуси.
00.35 День спорта.
00.45  «Доктор Хаус-6» (США).

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 Теория невероятности.
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 фильм «Невыносимая
жестокость».
18.00 Наши новости.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Марк Шагал.».
00.10  «Их Италия».
01.00-01.30 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 «Русские сенсации».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 сериал «Опергруппа-2».
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Главная дорога.
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  «Профиль убийцы».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Продолжение».
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«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  «Девочка моя»
10.05 Арена.
10.35 Мультфильмы
11.00  сериал «Талаш»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 «Здоровье». Ток-шоу.
16.15  сериал «Широка река»
17.20  «Маруся. Возвра-
щение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.25 Коробка передач.
19.55  «Моя правда» (Украина).
21.00 Панорама.
21.35 Актуальное интервью.
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012». Гала-
концерт мастеров искусств
России.
00.05 День спорта.
00.15  «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 «Наследство».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Роковая любовь Саввы
Морозова». Фильм 1-й.
00.20  «Их Италия».
01.10-01.40 Ночные новости.

 НТВ

06.00 И «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.
13.20 «Судебный детектив».
14.20   «Опергруппа-2».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «В зоне особого риска».
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, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30  «Девочка моя»
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  сериал «Талаш»
12.15 Сериал «Маргоша»
13.10  «Моя правда» (Украина).
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Зона комфорта.
16.00   «Зямля беларуская».
16.10  сериал «Широка река»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.25 «Славянский базар в
Витебске-2012».
21.00 Панорама.
21.35«Еврогеддон».
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
Витебске-2012». Бенефис
Льва Лещенко.
00.05 День спорта.
00.15  «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 «Наследство».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Роковая любовь Саввы
Морозова». Фильм 2-й.
00.20  «Детектор лжи».
01.10-01.40 Ночные новости.

НТВ

06.00 Следствие вели...
06.45 «Таинственная Россия:
07.35 Их нравы.
08.15  детектив «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.10 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.20  «Опергруппа-2».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20 л «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, 00.20 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Девочка моя»
10.05 Земельный вопрос.
10.30 «Виталий Цвирко.
Поэзия пейзажа».
11.00  сериал «Талаш»
12.15 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.15 Новости региона.
15.30 Врачебные тайны
16.00  «Зямля беларуская».
16.15  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.25 «Славянский базар в
Витебске-2012».
21.00 Панорама.
21.35 Актуальное интервью.
21.50 «Славянский базар в
Витебске-2012». Дневник.
22.00 «Славянский базар в
В и т е б с к е - 2 0 1 2 » .
Торжественное закрытие.
00.35 День спорта.
00.45  «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 «Наследство».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Теория
невероятности».
00.10  «Детектор лжи».
01.00-01.30 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.15  «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Ахтунг, руссиш!».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25  «Опергруппа-2».
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 Чудо-люди.
19.00 Сегодня.
19.35  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, 00.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Девочка моя»
10.05 Сфера интересов.
10.30  «Понаехали?».
11.00  сериал «Талаш»
12.10 Сериал «Маргоша».
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  сериал «Мастер
путешествий» (США).
16.00 «Все путем!»
16.30 Перезагрузка
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь» (
21.00 Панорама.
21.30 Телефильм АТН
22.20 «Славянский базар в
Витебске-2012».
00.30 День спорта.
00.45 «Славянский базар в
Витебске-2012». «Огонь
танца-2012».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Наследство».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15  «Григорий Лепс.
Концерт в день рождения».
23.45 фильме «Событие».
02.45-03.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.05 Кулинарный поединок
09.00 «Тайный шоу-бизнес».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 И снова здравствуйте!.
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.30 . Детективный сериал
«Москва. Три вокзала-3».
21.20  «Профиль убийцы».
23.05 «Ахтунг, руссиш!».
00.00  детектив «Ее сердце».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
10.55  сериал «Мастер
путешествий» (США).
11.30 «Все путем!»
12.10 Детективный сериал
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Детективный сериал
«Жизнь и приключения Мишки
Япончика»
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Детектив «Самый
лучший вечер» (Россия).
21.00 Панорама.
21.30 Телефильм АТН «88-й.
Олимпийский».
21.55 «Славянский базар в
Витебске-2012». «Звезды «
Шансон-ТВ».
23.35 День спорта.
23.45 Комедия «Девушка моих
кошмаров» (США).

ОНТ

07.00 «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 Среда обитания.
12.10 «Смешарики. ПИН-код».
12.40 Елена Проклова, Андрей
Миронов в фильме «Будьте
моим мужем».
14.20 Евгений Леонов в
комедии «Джентльмены
удачи».
16.20 «Управление сном».
17.20 «Хиромант».
21.05 Драма «Яркая звезда».
23.15  «На трезвую голову».

НТВ

06.20 сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.25  фильм «Бумеранг».
15.10 «Развод по-русски».
16.05 «Прокурорская
проверка».
17.05 Очная ставка.
18.00 Спасатели.
18.30 «Профессия -
репортер».
19.25 Премьера. «Луч света».
20.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!.
22.45  фильм «Кто убил
Михаила Круглого»
00.25  «Шоковая терапия».

«Беларусь 1»

07.25 Детектив «Самый
лучший вечер» (Россия).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
10.50 Зона Х. Итоги недели.
11.25  «Золушка».
12.10 Врачебные тайны
12.55  «Моя правда»
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 «Боцман и попугай».
15.50   «Человек с бульвара
Капуцинов» (СССР).
17.40 Коробка передач.
18.15 Суперлото.
19.05 Комедия «Уроки
обольщения»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование. «Сектор».
22.30 «Славянский базар в
Витебске-2012».
23.55 Криминальный боевик
«Под кайфом» (США).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45  «Маленькая
принцесса».
13.25 «Фальшивые
биографии».
14.20 «КВН». Премьер-лига.
16.20 фильм «Кардиограмма
любви».
18.00 «Просто смех!».
20.00 Контуры.
21.05   фильм «Голубка».
23.10 «Yesterday live».
00.10 «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».

НТВ

06.25  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!.
10.00 , 13.00,19.00Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Кремлевские
похороны».
13.30  «Кольца судьбы».
16.05 «Прокурорская
проверка».
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Бывает же такое!».
18.30 «Профессия -
репортер».
19.30 Чистосердечное
признание.
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 фильм «Скандал в
благородном семействе» из
цикла «Важняк».
00.30 «Внимание, розыск!».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Формула любовi
9.00 Пiдсумки тижня
9.45 Агро-News
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.45 Шеф-кухар країни
12.10 Олiмпiйським курсом
12.25 Темний силует
12.35 Право на захист
12.55 Театральнi сезони
13.40 Х/ф «Непiдсудний»
15.05 Вiкно в Америку
15.25 Euronews
15.45 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.30 Смiшний та ще
смiшнiший
19.55 Формула кохання
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 «Країну - народовi»
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.25 Пiдсумки

1+1

8.00 Т/с «Даішники»
10.15 «Їхнi звичаї»
11.00 «Цiлковите
перевтiлення»
12.00 Х/ф «Кохання-зiтхання-
2»
14.05 Т/с «Метод Лаврової»
16.10 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
17.15 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
18.30 «Сiмейнi мелодрами»
20.15 Х/ф «Запасний план»
22.20 «Територiя обману»
23.25 Х/ф «У пошуках нянi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.25 Т/с «Не
зрiкаються, кохаючи»
13.30 «Слiдство вели...»
14.25 «Сiмейний суд»
15.25 «Судовi справи»
16.20 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Т/с «Право на
помилування»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
12.15 Щоденник ФIФА
12.50 Хай щастить
13.15 Х/ф «Пам’ятай ім’я
своє»
15.10 Ближче до народу
15.45 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
19.00 Концерт
21.30 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.25 Пiдсумки

1+1

8.00,16.15 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.15 «Цiлковите
перевтiлення»
12.10 Х/ф «I знову люблю»
14.10 Т/с «Метод Лаврової»
17.20 «Не бреши менi»
18.30 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 «Велика рiзниця»
22.15 «Iлюзiя безпеки»
23.20 Х/ф «Кордон»(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 «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Мара»(2)
0.25 Х/ф «В iм’я
справедливостi»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Про головне
9.45 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.30 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Серце друга»
15.05 Агросектор
15.20 Х/ф «Бризки
шампанського»
17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.55 «Країну - народовi»
19.15 Концерт
20.50 Мегалот
21.30 Театральнi сезони
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

8.00,16.10 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.10 «Цiлковите
перевтiлення»
12.05 Х/ф «Я вродлива i
струнка»
14.05 Т/с «Метод Лаврової»
17.15 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Правдива брехня»
23.05 «Грошi»
0.10 Х/ф «Фактор 8»(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 «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «З любов’ю iз пекла»
0.25 «Парк автоперiоду»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Книга.ua
9.45 «Легко бути жiнкою»
11.00 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Викуп»
15.05 Агросектор
15.20 Жарт у подарунок
15.40 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.55 «Шоу продовжується»
21.30 Жарт
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.30 Пiдсумки

1+1

8.00,16.10 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.10 «Цiлковите
перевтiлення»
12.05 Х/ф «Трiшки пекла в раю»
14.05 Т/с «Метод Лаврової»
17.15 «Не бреши менi»
18.25 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 «10 крокiв до кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.05 Х/ф «Великi грошi»(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 «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Сильна слабка
жiнка»
0.20 Х/ф «Приватний
курорт»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 «Трiумф»
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.20 Х/ф «Слово для захисту»
15.05 Агросектор
15.20 Наша пiсня
16.10,19.10 Формула кохання
16.55 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.40 Шляхами України
20.00 Зiрки гумору
21.25,23.00 Бенефiс
Є.Шифрина
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi

1+1

8.00,16.15 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05,3.25 Т/с «Парижани»
10.05 «Їхнi звичаї»
10.50 «Цiлковите
перевтiлення»
11.45 «Я люблю Україну»
13.00 «10 крокiв до кохання»
14.10 Т/с «Метод Лаврової»
17.20 «Не бреши менi»
18.30 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Чужий проти
Хижака»
0.10 Х/ф «Чужi на районi»(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 «Чокнута»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00,0.35 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Бомж»(1)

УТ-1

8.00,9.40 Шустер-Live
9.20 Школа юного
суперагента
11.00 Народний список
12.00 Х/ф «Фронт в тилу
ворога»
14.35 Х/ф «Бризки
шампанського»
16.15 Зелений коридор
16.35 Наша пiсня
17.20 Золотий гусак
17.55 Футбол. «Говерла» -
«Шахтар»
19.55,21.25 Проводи на
Олiмпiаду
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 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»
12.10 «Велика рiзниця»
13.00 Х/ф «Учень чаклуна»
15.20 Х/ф «Легенда про
монстра»
17.10 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Лiки для бабусi»
23.55 Х/ф «Чужий проти
Хижака»

ІНТЕР

6.10 Т/с «Росiйський
шоколад»
9.25 «Городок»
10.05 «Найрозумнiший»
12.00 Х/ф «За сiмейними
обставинами»
14.50 Концерт
17.00 Фестиваль гумору
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.40 «Вечiр боксу»

УТ-1

8.30,23.50 «Євро. 12 гравець»
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Ближче до народу
10.25 Крок до зiрок
11.15 «Країну - народовi»
11.35,16.50 Формула кохання
12.20 Караоке для дорослих
13.10 Шеф-кухар країни
14.00 Х/ф «Пiлоти»
15.45 Золотий гусак
16.15 Дiловий свiт
17.40 «Слов’янський Базар»
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

1+1

7.45 Мультфiльм
8.10 «Ремонт +»
9.00 «Лото-Забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.30 «Чотири весiлля»
12.45 Х/ф «Ванечка»
14.55,17.10 Т/с «Даішники»
19.30,23.15 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Кохання-зiтхання-
3»
22.15 «Свiтське життя»
0.00 Х/ф «Нiколи не пiзно»(2)

ІНТЕР

6.50 Т/с «Росiйський
шоколад»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.10 Х/ф «До Чорного моря»
11.35 «Вечiрнiй Київ»
13.35 Т/с «Спадкоємиця»
17.55,20.25 Т/с «Смерш»
20.00 «Подробицi»
22.40 Х/ф «На краю стою»
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Цього не повинно
статися

Електроенергія – наш вірний помічник у праці, побуті, але вона стає
небезпечною для життя людини, якщо з нею неправильно і недбало
поводитись.

Останнім часом на території країни склались несприятливі погодні
умови, які супроводжуються грозами та шквальними вітрами, що стає
причинами обриву та провисання дротів на лініях електропередачі. Стихія
валить дерева, які в свою чергу пошкоджують електроопори та підстанції.
Виникає небезпека ураження електричним струмом людей та свійських
тварин. Небезпека виникає і від дерев, гілля яких розрослося і торкається
дротів електромереж.

Забороняється монтаж та ремонт як внутрішньої, так і зовнішньої
електропроводки некваліфікованими особами, а також самовільне
підключення струмоприймачів і надвірної електропроводки до електричного
вводу в будинок або повітряної лінії, яка проходить поблизу будинку.

Не можна підніматись на опори повітряних ліній електропередач та
намагатись обрізати дроти! Це смертельно небезпечно! Не нехтуйте своїм
життям заради гривень, які можна отримати за кілька метрів дроту.
Пам’ятайте: ваше життя коштує набагато дорожче!

Літо – період шкільних канікул. Уважно слідкуйте за вашими дітьми. Не
дозволяйте їм:

залазити на дахи житлових будинків та інших будівель, де поблизу
знаходяться повітряні лінії;

гратися під повітряними лініями електромереж;
палити багаття поблизу повітряних ліній;
робити накиди на дроти повітряних ліній;
запускати повітряних зміїв поблизу повітряних ліній.
Діти! Спілкуючись між собою, підказуйте  своїм друзям _і навіть

дорослим, як поводитись,  щоб  уникнути  ураження електричним струмом!
Більше половини електротравм трапляється через торкання або

наближення до обірваних чи провислих дротів повітряних ліній
електропередач. Смертельно небезпечно не лише торкатись, але й підходити
ближче, ніж на 8 метрів до обірваного дроту повітряної лінії, який лежить на
землі або звисає з опори.

Телефони, по яких необхідно дзвонити при виявленні пошкоджень – 2-
14- 44.  На такий дзвінок обов’язково відреагує диспетчерська служба району
електромереж. При наявності обірваних проводів або іншого пошкодження
електроліній, що може призвести до небезпечних наслідків, негайно
повідомте про це односельців, котрі мають досвід роботи із
електрообладнанням, та попереджайтепро небезпечну зону інших осіб до
прибуття аварійної бригади РЕМ.

Ваша безпека цілком залежить від вашої уважності й виконання
вищенаведених заходів! Особливість електричної енергії полягає в її
непомітності, відсутності запаху і кольору. Це – німа небезпека!

Адміністрація Городнянського РЕМу.

14 липня – 9 днів світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька,

дідуся
ЗАЙЧЕНКА Сергія Васильовича
29.09.1918 р. – 06.07.2012 р.

Тот день, когда твой свет угас,
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для

нас,
И мы не можем с ним смириться.
И боль души ничем не заглушить,
Родной ты наш, пока живем на свете,
Мы будем помнить  тебя и любить.

Вічно сумуючі рідні.

10 липня – 5 років світлої
пам’яті дорогого синочка,
люблячого батька, брата

ТАРАРАКИ
Володимира Михайловича

27.06.1969 р. – 10.07. 2007 р.
Как тяжело нам без те6я,
Без глаз твоих родных и милых,
Без нежных рук, без добрых слов,
Таких хороших и любимых.
Царство небесное и вечный покой

твоей доброй душе.
Сумуючі: мама, діти, брати

і сім’я Тризни.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 1-кімнатна квартира. Тел. 097-0080024, 093-4173771.
— 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 098-5813759, 063-

9482956.
— 2-кімнатна квартира в приватному секторі. Тел. 098-

5635979.
— будинок в с. Хрипівка. Є газ, вода. Тел.: 099-5212542,

2-26-11.
– будинок з усіма зручностями, присадибна ділянка 14

соток, погріб, сарай, сад. Тел.: 093-8473835, 067- 9158738.
— земельна ділянка (20 соток) в центрі Вокзал-Городні

з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.
— будинок з госпбудівлями  по вул. Леніна, 76. Тел. 098-

6653666, 063-0238728, 2-12-34.
— будинок по вул. Шевченка. Газ, вода. Тел.: 2-59-41, 2-

56-14, 097-0233310, 098-8693485.
— будинок по вул. Леніна. Тел. 2-43-93, 067-3169087.
— будинок зі всіма зручностями. Тел.: 098-7899498, 093-

7338687.
— будинок в с. Картовецьке, 2 сарая, погріб, 30 соток

землі. Тел. 3-65-26.
— коза. Тел. 2-49-70, 098-3982019.
—  корова тільна, 12 років. Тел. 096-8334828.
— кобила 2 роки 6 місяців, збруя, бричка, віз. Тел. 096-

1595921.
— холодильник „Кристалл”. Тел. 2-41-26, 096-9128553.
— комп’ютер у зборі, монітор, нова  газова колонка

старого зразку, насос електричний і ручний, газова плита
4-х конфорна, машинка швейна ніжна колишнього
вжитку. Тел. 067-4087824.

— каструлі: алюмінієва (30 л), нержавійка, брезент,
скоби, лист алюмінію. Тел. 095-7763550.

— ВАЗ-2109, 1992 р. в. нефарбований, червоний, двигун
1300, п’ятиступеневий, центральний замок, сигналізація, Мп
(3); запчастини колишнього вжитку на ВАЗ, Москвич,
ЗАЗ. Тел. 063-5772551, 096-733253.

— автомобіль „Славута” 2004 р. Тел. 066-1202066.
— причіп до легкового автомобіля, фаркоп ВАЗ. Тел.

097-6556058.
— 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.

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

– сіно. Тел. 063-0266206.
– обрізки (вільха). Тел. 066-2712566, 067-1908775.
— цуценята німецької вівчарки. Тел.: 097-1448246, 093-

7871227.
— дитяча коляска. Тел. 093-9219895, 098-6086829.
— весільна сукня, розмір 42-48. Тел. 063-6755636.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— міні-холодильник. Тел. 063-7559488, 097-6513290.

ПОСЛУГИ:
— перевезення вантажів «ЗИЛ»-самоскид 6 т. по

області, «Хюндай»-бус 1 т. по Україні. Тел. 097-2435989.

З 07 на 08 липня були загублені документи на авто
і права на ім’я Пешко С.І.  Хто знайшов, прошу повернути
за винагороду. Тел. 098-3803456.

Загублено документи (технічний паспорт на
„Дельта”) на вул. Чапаєва. Хто знайшов, просимо
повернути за винагороду. Тел. 097-5263289, 2-39-68.

З метою розширення інформованості дітей про світ
професій спеціалісти Городнянського районного центру
зайнятості завітали до літнього дитячого оздоровчого
закладу «Полісяночка». Директор та вихователі радо зустріли
гостей. Велику зацікавленість у відпочиваючих викликав
«Мобільний центр профорієнтації». Діти захоплено
спостерігали за перетворенням «Мобільного центру» у
невеличку сцену.

Профорієнтаційний захід проходив під гаслом:
«Сьогодні гра – завтра реальність». Оскільки діти різняться
за віком і по-різному сприймають інформацію, для них
спеціалісти з профорієнтації підготували низку
розважально-пізнавальних вправ, враховуючи вікові
особливості.

Захід розпочався, як завжди, зі знайомства. Діти
фантазували і обирали для своїх загонів оригінальні назви
та девізи, пов’язані з робітничими професіями. Весело, не
соромлячись,  презентували свої команди.

Дуже цікаво пройшов конкурс «Майстер свого діла».
Дітям було запропоновано побути в ролі перукаря,
манікюрника та модельєра. Поки йшла підготовка найкращої
зачіски, найакуратнішого манікюру та найоригінальнішої
сукні, решта відпочиваючих відгадували загадки про назви
професій. Діти продемонстрували ерудицію і виявилися
дуже здогадливими.

Фахівці служби зайнятості зазначили, що існує певний
розподіл професій в залежності від предмету праці   і
запропонували учням пограти у гру «Назви професію». За
умовами гри дітлахи за короткий час повинні були назвати
якомога більше професій з кожного типу. Перемагає та
команда, яка правильно назвала найбільше професій.

З дітьми було проведено гру «Показуха», в якій дітвора
показала чудову акторську майстерність у напрямку
пантоміми. Не менш цікаво пройшов і конкурс «Газета
оголошень».

Крім того, спеціалісти акцентували увагу на ризиках
нелегального працевлаштування за кордоном та трудової
міграції. Дітям було запропоновано переглянути відеофільм
під назвою «Небезпечна гра: не стань живим товаром!», який

Городнянська  житлово – експлуатаційна
дільниця  проводить конкурс з питання  оренди

комунального майна Городнянської міської
ради:

-  нежитлове приміщення за адресою м. Городня вул. Чумака,4
загальною площею 15,0 кв.м.

На розгляд конкурсної комісії подаються такі  матеріали:
- заява про участь в конкурсі;
- проект договору оренди відповідно до умов конкурсу;
Відомості про учасника конкурсу:
а) для юридичних осіб:
- документи що посвідчують повноваження представника юридичної

особи;
- копія установчих документів
- відомості про фінансове становище ( платоспроможність) учасника

конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської  заборгованості.
б)  для фізичних осіб:
- копія документу ,що посвідчує особу учасника конкурсу або  належним

чином оформлену довіреність , видану представнику фізичної особи;
- свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб»єкта

підприємницької діяльності для ФОП;
- декларацію про доходи.
Конкурсні  пропозиції надаються в окремому конверті з надписом

«На конкурс»
Конкурс відбудеться   14 серпня  2012 р. об 15.00 год.
Заяви приймаються  за адресою м. Городня вул. Леніна,13
Кінцевий термін прийняття заяв – 10  серпня 2012р.
За додатковою інформацією звертатись по тел. 2-11-98

А.БОГДАН.
Міський голова.

 «Сьогодні гра – завтра реальність!»
нікого не залишив байдужим. На прикладі простих життєвих
ситуацій діти побачили, як легко потрапити в тенета шахраїв
і що треба робити, щоб  цього уникнути.

Загалом захід пройшов досить цікаво та весело, усі
настільки захопилися грою, що й не помітили як сплинув
час. Відпочиваючим дуже сподобались змістовні та яскраві
ігри, які підготували спеціалісти відділу активної підтримки
безробітних Городнянського районного центру зайнятості.
Під час розваг діти отримали багато нової інформації про
світ професій, а найактивніші учасники змагань отримали
заохочувальні призи.

Г.МІХЕЄВА.
Начальник відділу активної підтримки Городнянського

районного центру зайнятості.
На знімку: працюють перукарі, манікюрниці та

модельєри.

Здрягівська справа про  повішення двох братів набирає
все більшого  розголосу. Вже йшла про неї розмова і в
Верховній Раді. Цитуємо виступ народного депутата
О.В.Ляшка 3 липня цього року  стосовно подій  на
Чернігівщині дослівно,  без купюр:

—  Я хочу звернутись до генерального прокурора з таким
питанням. 15 червня у селі Здрягівка Городнянського району
після спілкування з працівниками міліції повісився 25-річний
Руслан Авраменко, якого працівники міліції звинувачували
в тому, що він там виростив 5 кущів коноплі. А сьогодні вночі
повісився його старший брат, 27-річний Володимир
Авраменко. Два хлопці, рідні брати, повісилися після
спілкування з працівниками міліції. Я хочу, щоб генеральна
прокуратура, яка має мільярдні видатки в державному
бюджеті на так званий прокурорський нагляд, нехай вони
візьмуть під контроль цю справу. Чому два молодих хлопці
після спілкування з міліцією повісилися? Наголошую, це село
Здрягівка, Городнянський район. А позаминулого тижня в
місті Прилуки молоду дівчину (Чернігівська область)
зґвалтували, і так само після спілкування з працівниками
міліції вона раптом відкликала заяву. От чим має займатися
прокуратура…

Крім того, Олег  Володимирович не залишив поза своєю
увагою і  молодшу сестру Авраменків – Ольгу. Помічник
народного депутата  В.В.Амельченко провідав дівчину та
передав їй грошову допомогу, якої цілком вистачить на
перший час.

 А що ж далі? Можливо, доля нарешті посміхнеться Олі –
до неї приїхав рідний  брат по матері —  Олександр.
Тридцятисемирічний чоловік  залишив вдома жінку з трьома
дітками, щоб запросити  сестру до себе жити. Він має
квартиру, але будує великий дім для всієї родини. Поки Оля
ще вирішує – залишатися їй чи їхати жити разом з братом,
його дружиною та племінниками…

Прокурор  району С.О.Розинка на прохання газети дати
якісь нові роз’яснення  щодо справи про самогубство братів
Авраменків сказав, що може розповісти лише те, що нам
вже є відомим із офіційного сайту обласної прокуратури.

Невже розголос справи  дійде  до Європи? Тож
Городнянський район має можливість стати
всесвітньовідомим з такого сумного приводу.

І знову про Здрягівку

15 липня 2012 року – 9 днів
світлої пам’яті

нашого любого чоловіка, батька,
дідуся

КРИВЕНКА Миколи Петровича
23.04.1950 р. – 07.07.2012 р.

Ти пішов раптово і так рано,
Спалюючи болем нам серця.
Був ти – щастя, став ти – біль і рана,
Смуток без початку і кінця.

Сумуючі рідні.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
7 липня 2012 року нашу сім’ю спіткало страшне горе. Помер дорогий

чоловік, батько, дідусь Кривенко Микола Петрович. Від щирого серця хочемо
висловити подяку дирекції і колективу ТОВ „Раті бор”, колективу ПК КБ
„Приватбанк”, тепломережі, товаришам по службі, знайомим, кумам, і всім,
хто розділив наше горе.

Сумуючі рідні.

І знову про Здрягівку
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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.

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.

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.

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.

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.

СКИДКА
на детские подгузники

«Pampers» – 10%

магазин товаров для детей

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

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь-якому стані: ікони до 50000 грн.,

хрести, лампади, чеканки з ікон; самовари до
5000 грн.; ордени трудові і бойові до 40000
грн., медалі до 1500 грн., значки; книги до 5000
грн.; фотографії до 150 грн., листівки;
грамофони до 5000грн., монети, статуетки до
700 грн., посуд до 40000 грн., жіночі прикраси;
годинники наручні часів СРСР, картини СРСР і
старовинні до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год.
(на площі біля м-ну «Берізка»).  Тел.: 098-557-96-44.

15 липня святкують золоте весілля дорогі наші батьки Надія
Василівна і Василь Федотович САМОЙЛЕНКИ.

Примите наши праздничные поздравления, пусть добром и
радостью наполнятся  Ваши сердца.

Золотой юбилей Вы встречаете,
50 вместе прожито лет,
Но сегодня не скажешь про Ваши года,
Вы еще молоды, как и были тогда.
В любви и крепком здравии
По жизни Вы идите,
До бриллиантовой свадьбы в согласии живите,
Мы любим, чтим и ценим Вас,
И благодарны повсякчас.
Мы помним Ваши все заботы и добрые дела,
И низко голову склоняем, «спасибо» говоря!

З любов’ю: дочка, син, невістка, зять, онуки.

Щиро вітаємо з ювілеєм Ніну Миколаївну
ПРОХОРЕНКО.

На килимі життя, немов чарівна м’ята,
Розквітла Ваша ювілейна дата.
Всіх благ земних ми Вам бажаєм,
За душу людяну й просту,
Всі квіти світу Вам даруєм
За добре серце й теплоту.

З повагою: колектив хірургічного
відділення.

Колектив Моложавського лісництва висловлює глибокі
співчуття А.М. Якутко та В.Ф. Якутко з приводу тяжкої втрати –
смерті матері та свекрухи.

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

Шановні жителі Городнянського району!
Якщо ви хочете надійно зберегти свої гроші та ще й
щомісячно отримувати від них гарантований дохід,
тоді звертайтесь в Городнянське відділення
кредитної спілки „Чернігівська”.

Ми пропонуємо вигідні умови по депозитних вкладах
людям з різними рівнями доходів.

Крім того, на вигідних умовах ми надаємо кредити
для вирішення різних побутових проблем.

Наша адреса: м. Городня, вул. Чумака,4.
Тел. 2-48-19

Ми працюємо в будні з 9 по 17 год.
Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 101471 від 14.09.1998 р.
Ліцензія Держфінпослуг, серія АВ № 581586 від 01.04.2012 р.

В продаже, под заказ и в наличии:
- листы профильные глянец, матовый (цвет

в ассортименте);
- листы профильные декоративные

(рисунок, камень, кирпич, мрамор, дерево).
- металлочерепица, комплектующие,
- металлосайдинг.
Производство Германия, Польша, Англия, Индия, Корея.

На все материалы гарантия  качества.
- металлопрокат: листы, трубы, уголки, арматура и

т.д.
Цены минимальные, скидка!

г. Городня, ул. Ленина, 64  (территория с/х техники
- налево).Тел.: 096-3365282, 063-3435883.

Изготовление, монтаж,
доставка:

- ворота, заборы, декора-
тивные ограждения, перила,
лестницы, решетки, навесы, бе-
седки, киоски, мангалы, лавочки
и другие изделия из металла.

ТОВ „ТД Ратібор”
с. Пекурівка

реалізує
курей

червоних.
по ціні 20 грн
за голову

щоденно без
вихідних.

Тел. 3-77-48.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

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

В  номінації
« А к а д е м і ч н и й
вокал»  7 Відкри-
того Міжнародного
телевізійного кон-
курсу молодих ви-
конавців «Зіркам
назустріч»  у Крас-
н о п е р е к о п с ь к у
юна мешканка Го-
родні Юлія Мака-
ренко   зайняла  ІІ
місце у золотому
сузір’ї (середня
вікова категорія:
вокал-соло).

— Саме піснею
я можу передати
те, що в мене на
душі, — каже Юля.
– Тому і подальше
своє життя мрію
пов’язати  з музи-
кою, кожного дня
граю на піаніно…

Цікавим та
дуже приємним є той факт, що у номінаціях  академічний та
естрадний вокал більшість призових місць зайняли саме
вихованки  Городнянської школи мистецтв.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: Юлія МАКАРЕНКО.

Згадаймо молодість
Тих, хто бажає згадати свою юність, запрошуємо

на вечір відпочинку «Приглашение на танец», який
відбудеться на танцювальному майданчику 15 липня
2012 року. Початок о 18.00 годині.

Районний будинок культури.

Поспішайте

купувати без черг!

Зручно! Вигідно! Чесно!

Як завжди, для наших покупців
ми приготували:

Великий асортимент ранців
та канцтоварів за найнижчими
цінами в місті,

а також
- подарунок до кожного ранця,
- подарунки при купівлі
канцтоварів.


