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Хоч до того часу хлібороби місцевого
сільгосппідприємства «Віра» вже скосили не один сніп, а
близько 350 гектарів зернових та обмолотили. На думку
головного агронома господарства В.Г.Акуленка, урожай не
поганий, в середньому становить 30 центнерів з гектара.

На свято до вихвостівчан завітав голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький. Він привіз
символічний подарунок місцевим хліборобам – коровай з
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Опади

1.Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 42
Регламенту роботи Городнянської районної ради скликати
чергову, одинадцяту сесію районної ради шостого скликання.

Засідання постійних комісій районної ради відбудуться
26 липня о 10.00 год.;

Засідання  президії районної ради –  26 липня о 11.30
год.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у
п’ятницю 27 липня 2012 року о 10 годині в залі засідань
районної ради з таким порядком денним:

1.1.Інформація прокурора району та начальника
районного відділу внутрішніх справ про стан законності,
боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та
результати діяльності на території району.

1.2.Про внесення змін до рішення районної ради від
06.01.2012 р. “Про районний бюджет на 2012 рік”.

1.3.Про внесення змін до рішення районної ради від
21.06.2011 р. “Про затвердження Переліків нерухомого майна
та транспортних засобів спільної власності територіальних
громад міста та сіл Городнянського району”.

1.4.Про формування та затвердження списку присяжних
Городнянського районного суду.

1.5.Про надання дозволу на відчуження майна спільної

власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району.

1.6.Про внесення доповнень до рішення районної ради
від 13.04.2007 р. “Про затвердження переліку об’єктів,
пов’язаних з обслуговуванням територіальних громад
району”.

1.7.Про затвердження технічної документації по
визначенню нормативної грошової оцінки земельних ділянок,
розташованих за межами населених пунктів Бутівської
сільської ради ”.

1.8.Про внесення доповнень до рішення районної ради
від 06 січня 2012 р. “Про Програму економічного і
соціального розвитку району на 2012 рік”.

1.9.Про результати розгляду запиту депутата Снопка О.М.
1.10.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та

запрошених на пленарне засідання.
2.На сесію запрошуються міський та сільські голови,

заступники голови  районної державної адміністрації,
керівники управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації, посадові особи з питань,
які виносяться на розгляд пленарного засідання, редактор
газети “Новини Городнянщини”.

М.ДЕМЧЕНКО.
Заступник голови районної ради.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про скликання одинадцятої сесії районної ради VI скликання

ПЕРШИЙ  КОРОВАЙ  СПЕКЛИ  У  «ВІРІ»

Тисячі повертаються
Активно триває виплата компенсацій вкладникам

колишнього Ощадбанку СРСР.  На сьогодні у Городнянському
районі актуалізувались, тобто отримали на руки
повідомлення – запрошення з’явитись до відділення
Ощадбанку для отримання національної картки із
зарахованими на неї коштами  4800 громадян.

1700 жителів району вже отримали такі картки.
Всього ж у реєстрі Городнянського відділення Ощадбанку

зафіксовано 6, 5 тисячі громадян, які мають право на
отримання компенсації.

Урядом планується завершити всі виплати до кінця
нинішнього року.

Традиційне свято
«Першого снопа»

святкували
у Вихвостові 12 липня

на Петра і Павла

вихвостівського борошна, випечений у Городні. Натомість
отримав коровай з першого снопа нового урожаю. Юрій
Віталійович привітав присутніх зі святом, побажав їм успіхів,
достатку, злагоди та добробуту  і висловив упевненість у
тому, що «Віра» успішно працюватиме й надалі. Також він
виконав почесну місію – нагородив кращих співробітників
господарства механізатора В.І.Кузьмінського, водія
М.П.Куліша, доярку М.В.Коробко та телятницю
Л.Л.Кузьмінську грамотами райдержадміністрації.

Символічні снопи вручили механізаторам господарства,
агроному та головному інженеру, а гостей та учасників свята

пригостили свіжим хлібом, випеченим із зерна нинішнього
урожаю. З початком жнив присутніх привітали директор
господарства М.М.Кондренко, сільський голова О.Г.Акуленко
та настоятель Покровської церкви отець Іван.

Молодь приготувала яскравий концерт, репертуар якого
склали улюблені пісні хліборобів, народні танці і навіть
театралізовані сценки. Приємно, коли така важлива, але
виснажлива робота, як жнива, починається зі справжнього
свята, яке гуляють усім селом. Тим більше, що і працювати,
і відпочивати у Вихвостові вміють.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкувань.

Регіоналів в районі  вже більше  1000
Чотирнадцята партійна конференція районного

осередку Партії регіонів відбулася 19 липня. Учасники
конференції хвилиною мовчання вшанували пам’ять своїх
товаришів, які пішли з життя цьогоріч – А.М.Лавського та
інших. Але на зміну їм прийшла молодь, і зараз кількість

членів Городнянської районної  партійної організації
налічує вже більше 1 000 осіб.

На конференції відкритим голосуванням було обрано
головою організації Ю.В.Висоцького. Першим заступ-
ником – Г.Г.Примака.
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Переджнивний
семінар

Семінар-нарада з питань організації збирання ранніх
зернових, формування регіональних ресурсів продоволь-
чого зерна, посіву озимих культур під урожай  цього року та
з питань  розвитку  тваринництва  відбувся 12 липня.

Його учасники ознайомились з досвідом  ПрАт
«Етнопродукт» у заготівлі сінажу, з пересувною  доїльною
установкою та цехом розливу молока цього підприємства.
Пояснення на молочній фермі у Травневому давав директор

підприємства П.С.Сохацький.  Потім учасники семінару
оглянули   поля СВК «Зоря», ФГ «Соната», СТОВ «Тупичівське»,
СТОВ «Віра».

Теоретична частина семінару пройшла в с.Конотопі (АК
«Снов»). Тут головний спеціаліст в галузі рослинництва
Т.М.Приходько  розповіла про особливості збирання
зернових в  цьому сезоні.   Технічну забезпеченість
збиральних робіт та стан техніки безпеки проаналізував
В.І.Кожушко —головний спеціаліст в галузі механізації
управління агропромислового розвитку.  Про перспективи
розвитку насінництва озимих  зернових культур говорив на
семінарі А.І.Побилой – начальник насіннєвої інспекції.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: під час агросемінару.

Кредити на житло
Житлова проблема на селі залишається однією з

найгостріших. У Городнянському районі вже багато років
діє програма «Власний дім», за допомогою якої є можливість
поступово її вирішувати.

Так,  протягом 2011-2012 років до управління економіки
та розвитку інфраструктури райдержадміністрації звер-
нулось 130 жителів району з метою отримання клопотання
щодо надання довгострокового пільгового кредиту
індивідуальним сільським забудовникам житла.

Такі кредити надаються сільським жителям Чернігів-
ським обласним Фондом підтримки індивідуального житло-
вого будівництва на селі згідно відповідних Правил,
затверджених розпорядженням голови облдержадміністра-
ції від 6 липня 2012 року.

За цими нормативними документами право на одер-
жання кредиту для добудови, придбання або спорудження
нового житла надається позичальнику тільки один раз.
Пенсіонерам кредит надається для реконструкції, добудови,
інженерного облаштування власного житла та для участі у
спорудженні інженерних мереж на загальних умовах.
Рішення про надання кредитів мешканцям сіл приймаються
безпосередньо Фондом.  Він же з урахуванням платоспро-
можності позичальника визначає і суму кредиту, яка може
змінюватись відповідно до змін вартості робіт. Надання
кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, який
укладається після підтвердження права позичальника на його
одержання.

Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови
його проживання у сільській місцевості. Плата за
користування кредитом становить 3% річних.

Всі жителі сільської місцевості, яких цікавить інформація
про можливість надання такого кредиту, за більш детальною
інформацією можуть звертатися в управління економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації по телефону
2-15-67.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації. Гроші за телят вже на підході

Минуло понад два місяці з того часу, як вступила в дію
Постанова Кабінету Міністрів України про спеціальну бюджетну
дотацію фізичним особам за утримання і збереження молодняку
великої рогатої худоби.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
проводило роз’яснювальну і організаторську роботу, про це
писалося і у «Новинах Городнянщини». Було налагоджено
співпрацю з управлінням ветеринарної медицини по
ідентифікації молодняка ВРХ. Словом, було створено всі умови
для отримання дотації тими громадянами, що утримують
молодняк.

Однак, за даними управління агропромислового розвитку, на
сьогодні тільки 52 господарів включені у список на отримання
дотаційних бюджетних коштів. Це 15 жителів Андріївської сільської
ради, 10 – Поліської, 9 – Деревинської, 5 – Хоробичівської, 4 –
Кузничівської,  3 —  з Івашківської, по двоє громадян з Куликівської
та Макишинської та по одному жителю з Володимирівської та
Ільмівської сільрад. Від решти сільських рад документи взагалі
не надходили. Ймовірно, що скоро телята будуть занесені в
Червону книгу як зникаючий вид. Масове вирізання молодняка
йде з великим розмахом. Але голови сільських рад не
використали всіх можливостей у роботі з населенням для того,
щоб всі, хто має на те право, отримали дотацію на молодняк ВРХ.
Надходження коштів для її виплати очікується вже в кінці місяця.

Суспільство розвивається за тими законами, які ми
створюємо. Серед нас чимало людей, які потребують
допомоги, – інакше їм складно виживати. Врятувати може
доброчинність як норма християнської моралі та втілення
чеснот її справжніх представників. Саме вона –  одна із
складових розвитку суспільства. У країнах, де така традиція
сформована, бути меценатом почесно.

Вже тривалий час у Городнянському районі системно і
активно працює благодійний фонд Ігоря Рибакова. Він
допомагає соціально незахищеним громадянам, школам,
лікарням, дитячим закладам, будинкам для людей похилого
віку, Фонд багато робить для збереження історичної та
культурної спадщини, розвитку спорту, підтримує таланти.
Фонд опікується дітьми-сиротами, інвалідами, ветеранами
війни. Своїми справами  Ігор Рибаков переконує, що
добродійність – не разова акція, а щоденна важка й копітка
робота.

Окрім цього, Фонд активно допомагає церквам.
За рахунок благодійної організації Ігоря Рибакова

реставруються і будуються храми. До кожного релігійного
свята прихожани отримують подарунки. За особистий
внесок та заслуги у справі відродження духовності Ігор
Рибаков нагороджений орденом Української Православної
Церкви святого рівноапостольного князя Володимира,
орденом Православної церкви «Різдво Христове»,
орденським знаком «Слава на вірність Батьківщині».

Для Ігоря Рибакова благодійність – кредо життя. За його
підтримки проведено свято фольклорної творчості імені
Василя Полевика, у якому взяли участь професійні та
аматорські колективи області. До Дня Перемоги за рахунок
Фонду ветерани війни отримали допомогу на оранку городів;

Благодійність
– кредо життя

в і д р е м о н т о в а н о
обеліски на честь
загиблих у Великій
Вітчизняній війні,
о б л а ш т о в а н о
кладовища, проведено
грейдерування доріг.
Сільські фельдшери і
листоноші отримали
в е л о с и п е д и .
Звертаючись зі словами
подяки до Ігоря
Рибакова, вони кажуть, що відтепер працювати їм буде
набагато легше. І це тільки маленька частинка від загального
обсягу справ, зроблених благодійним Фондом Ігоря
Рибакова.

Попереду – чимало проектів, спрямованих на допомогу
школам, дитячим садкам, медичним установам. Не
залишаються осторонь уваги Фонду всі, хто потребує
допомоги.

«Чернігівщина щедра на талановитих людей, ми повинні
їх пам’ятати, знати і пишатися ними. Це наша скарб, – каже
Ігор Рибаков. – Наш Фонд робить все, щоб про цих людей
дізналися не тільки в області, а й в Україні. Ми сьогодні
занадто заполітизовані, а інколи і немилосердні. Але, як
відомо, жорстокість породжує тільки жорстокість. Давайте
будемо добрішими і милосерднішими один до одного. Тоді
життя зміниться на краще».

Розповідаючи про свою благодійну діяльність, Ігор
Рибаков цитує Вальтера Скотта: «Якщо люди не навчаться
допомагати одне одному, рід людський зникне з лиця землі».

За підтримки народного
депутата Ігоря Рибакова (фракція
«Реформи заради майбутнього»)
усі листоноші Городнянщини
забезпечені велосипедами.
Отримано 64 новенькі велосипеди
харківського виробництва.

В той же час у районі
безкоштовно працюють 2 бригади
перукарів. Це також проект Ігоря
Рибакова. Особливо вдячні 12
перукарям мешканці Івашківки,
Дібрівного та Полісся, де завдяки
організації роботи підстриглось 40
чоловік.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: перший новий

велосипед від Ігоря РИБАКОВА
у  Городнянському поштовому
відділенні.

17 липня в нашому районі весь день перебував народний
депутат України В.О.Лещенко. Вранці він побував у районній
поліклініці, де зустрівся з лікарями. Народний депутат
розповів про роботу Верховної Ради і діяльність фракції
комуністів у ній, відповів на запитання. А запитання
стосувались низького рівня заробітної плати медпрацівників
та затримки з її виплатою. Кілька питань стосувались так
званої мовної проблеми.

Потім відбулась зустріч у с.Дроздовиці та Ваганичах.
В.О.Лещенко цікавився зайнятістю населення,
можливостями фермерства, рівнем врожайності полів та
використанням землі, цінами на сільськогосподарську

продукцію. Жителі с.Ваганичів скаржились депутату на
низьку орендну плату за їх земельні та майнові паї.
Цікавились селяни й перспективою наших сіл.

Увечері В.О.Лещенко у районному будинку культури
зустрівся з городнянцями. Послухати депутата прийшли
переважно активісти районної партійної організації. Він
всебічно охарактеризував підсумки роботи Верховної Ради
і роль комуністів-депутатів у ній. В.О.Лещенко повідомив,
що  найближчим часом відбудеться черговий з’їзд Компартії
України, який розгляне і затвердить передвиборну програму.

Після зустрічі ряд жителів міста до нього звернулись з
особистих проблем.

Почути думки виборців

МУЗЕЙНІ  ПОТРЕБИ
13 липня вперше зібралась громадська рада

Городнянського музею, до якої увійшли представники
громадських та політичних партій, педагоги, представники
районної влади, культури, бібліотечної системи та засобів
масової інформації.

Своє перше засідання рада присвятила пошуку шляхів
вирішення найболючіших питань, які потребують якщо не
негайного, то досить швидкого вирішення. Директор
О.Г.Смаль озвучила найнагальніші потреби міського музею.

О.Г.Смаль також розповіла про початок роботи над
експозицією післявоєнного періоду.

– Принагідно звертаємось до читачів і усіх небайдужих:
якщо ви маєте предмети побуту  того часу – приносьте їх у
музей! Ми будемо вдячні усім, хто допоможе у створенні
цієї експозиції, – сказала вона.

Сподіваємось, що справа відродження міського музею
буде лише справою часу, адже Городнянщині є про що
розповісти нащадкам.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Дотація на молоко
На теперішній час діє Постанова КМУ від 2 березня

2011 року №181 «Про затвердження розмірів виплати
для надання державної підтримки галузі тваринництва
за 2011 рік». Постанова передбачає розміри виплати
— бюджетну дотацію за реалізоване молоко:
сільськогосподарським підприємствам – 0,35 грн. за
1 кг у перерахунку на базисну жирність; фізичним
особам – 0,3 грн. за 1 кг у перерахунку на базисну
жирність.

Переробні підприємства, які скуповують молоко,
отримують державні дотаційні кошти, якими і мають
розраховуватися з виробниками сільгосппродукції.

І буває так, що отримуючи «молочні» гроші, селяни
запитують закупівельників – представників
виробництв: «А де дотація?». Їм відповідають: ось вона,
в ціні на прийняте молоко. Окремої графи на дотаційні
кошти в відомостях немає.

Мешканка Деревин звернулась до редакції газети
«Новини Городнянщини» з питанням «Як же воно має
бути правильно? Чи повинні дотаційні кошти
відображатись у відомостях окремою сумою?»

— Зараз ми розплачуємося по двох відомостях, —
відповідає на питання головний бухгалтер ПрАТ
«Маслозавод» Р.В.Бабич. – Одна відомість – за саме
молоко, а друга – компенсація за нього. Загальна сума
до виплати  за 1 кг має становити 1 грн. 60 коп. Так
повинно бути.



321 ЛИПНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

ВІСТІ З ЛІСІВ

НАСУЩНІ  ПИТАННЯ
ЗАГОТІВЛІ

Вже більше місяця тривають заготівлі
ягід і грибів у лісах району. Більше того,
заготівельники активно їх скуповують, не
маючи при цьому лісового квитка. Як нам
пояснив головний лісничий ДП «Городнян-
ське лісове господарство» С.М.Заяць, вико-
ристання лісових ресурсів неможливе без
оформлення лісового квитка. При його
оформленні заготівельники сплачують збір,
який надходить у бюджети місцевих рад.
Контроль за цим повинні здійснювати
сільради та податкова інспекція, однак з
початку сезону ще не оформлено жодного
лісового квитка. Тож, мабуть, місцевим
бюджетам гроші не потрібні.

Закупівля ягід і грибів стає стимулом і
для людської жадоби. Так, при зборі ягід
активно застосовують «гребінки», а при
зборі лисичок – граблі. Лісівники нагадують
усім охочим до наживи, що за порушення
правил збору дикорослих рослин, ягід і
грибів передбачені адміністративні штрафи
Постановою КабМіну №665 від 23.07.2008
року.

З  ТЕМПЕРАТУРОЮ
ЗРОСТАЄ  РИЗИК

Встановлення сухої спекотної погоди
значно підвищує ризик займання сухої трави
на відкритих ділянках і у лісових масивах.
Синоптики вже сьогодні прогнозують імо-
вірність встановлення надзвичайно висо-
кого – п’ятого класу пожежної небезпеки. У
більшості випадків пожежі виникають через
кинутий недопалок, сірник чи покинуте без
догляду вогнище. Співробітники ДП «Город-
нянське лісове господарство» вже локалізу-
вали два займання лісу. На щастя, відреагу-
вали своєчасно, завдяки чому ліс майже не
постраждав.

Нагадуємо, що у пожежонебезпечний
період заборонено: розводити багаття у лісі;
заїзджати до лісу на транспортних засобах,
окрім лісогосподарських; палити, кидати у
лісі непогашені сірники й недопалки; зали-
шати у лісі легкозаймисті предмети; заправ-
ляти пальним баки під час роботи двигуна;
експлуатувати машини та механізми з не-
справною паливною та іскрогасною систе-
мами.

У випадку виявлення пожежі повідомте
чергового  лісгоспу по телефону 2-43-34,
або сповістіть пожежників  – 101 та спро-
буйте загасити пожежу підручними засоба-
ми.

9  липня близько п’ятої години вечора
над  Смичином  нависла велика грозова
хмара. Дійне стадо СТОВ «Добробут» пасло-
ся біля річки.  Коли дощ  нібито пройшов
вдарила  блискавка, яка  з  усього стада
обрала двох корів, які разом впали замертво.
На щастя,  людей не зачепило. Пастухи кину-
лись до худоби, але обидві  корівки вже були
бездиханні. Тому згодом тварин відправили
у Менський зоопарк на годівлю звірів.

 Виявилося, що блискавки «гуляли» й по
селу. У Смичині у дім Т.А.Мойсієнко
«завітала» кульова. Вона, залишивши по собі
дим, розсипалася на іскри. Людей не
зачепила, постраждали чомусь  лише
телевізійний кабель та  батарея водяного
опалення.

До речі. Вчені пов’язують  часті грозові

дощі з підвищенням  атмосферної
температури на Землі на 2 градуси.
Загальна кількість їх порівняно, наприклад,
з 70-ми роками минулого століття,
збільшилась у 1,5 рази. Тобто якщо у названі
роки спостерігалося до 40 грозових дощів
на рік, зараз їх кількість збільшилась до 60.

Якщо раніше грози були тільки пізньої
весни та влітку, то тепер ми можемо
спостерігати  і таке явище як зимова гроза.
А літні грози продовжуються аж до вересня.
Зимові грози пов’язані з  тим, що самі зими
значно пом’якшали, і тепер взимку вода в
атмосфері не лише у твердому вигляді, як
було раніше.

Другим фактором, який провокує грози,
є велика кількість ліній електропередач. Крім
того у 1970 році, якщо брати його  за приклад,

атмосфера  нашої планети  не була такою
намагніченою як зараз (згадаємо про усі
мобільні телефони та антени для них).
Відомо, що магнітного перевантаження не
витримують  і живі істоти. На землі вже є
райони, де не живуть бджоли.

Оскільки грозових дощів стає дедалі
більше, треба більш серйозно ставитися до
своєї поведінки під час  них. Слід нагадати,
що не можна ховатися під деревами під час
грози. Не слід також перебувати поряд з
металевими конструкціями. А сьогодні вчені
ще додають і таке: виявляється, парасольки
у грозу теж небезпечні. Адже мокра
парасолька  стає блискавкоприймачем і
може притягнути до себе грозовий розряд.

А.НЕМИРОВА.

Блискавки знов нагадали про себе у Смичині

Інструкція щодо підключення телетюнера
В Україні вже працює цифрове телебачення.
Для його прийому необхідно між антеною та телевізором підключити телетюнер:
1) кабель від антени під’єднати до відповідного гнізда на телетюнері;
2) телетюнер за допомогою потрійного кабелю з трьома штекерами різних кольорів

під’єднати до гнізд відповідних кольорів телевізора.
Підключити до електричної розетки кабелі живлення телевізора та телетюнера.

Увімкнути телевізор та телетюнер (натиснути на корпусі або пульті дистанційного
керування телетюнера кнопку вмикання, позначену символом).

На екрані телевізора за кілька секунд з’явиться меню «Майстер налаштування».
Використовуючи ПУЛЬТ ТЕЛЕТЮНЕРА, здійсніть послідовно необхідні налаштування,
визначені у меню.

Мова меню:
використовуйте кнопки </>

для вибору мови меню та натисніть
кнопку ОК для підтвердження
вибору.

Країна:
використовуючи  кнопки </>,

 виберіть у списку країну «Україна»
та натисніть кнопку ОК для
підтвердження вибору.

Режим екрану:
використовуючи  кнопки </>, виберіть відповідний формат екрану (якщо екран

телевізору широкоформатний (видовжений), бажано обрати «16:9», якщо звичайний —
«4:3») та натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.

Живлення антени:
використовуйте  кнопки </> для увімкнення  живлення антени у разі

потреби (режим Вкл.) та натисніть кнопку ОК для підтвердження вибору.
Виберіть у меню «Майстер налаштування» пункт «Далі» та натисніть кнопку ОК для

підтвердження вибору.
У меню «Налаштування антени» виберіть пункт «Пошук» та натисніть кнопку ОК для

підтвердження вибору.
Телетюнер почне пошук каналів, на екрані буде відображатися інформація про

знайдені канали. Як тільки пошук буде завершено, телевізор увімкнеться на каналі, що
знаходиться першим у списку знайдених.

Приємного перегляду програм цифрового телебачення!

З 26 червня «Укрпошта» розпочала доставку
телетюнерів на адреси громадян, які написали
заяви на одержання безкоштовних телетюнерів
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 березня 2012 року №245 «Про
затвердження порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
забезпечення населення засобами приймання
сигналів цифрового радіомовлення».

Близько 10 тисяч телетюнерів були
направлені в Чернігівську область. 10 липня у
Городнянське відділення поштового зв’язку
надійшла перша партія телетюнерів – понад 400
штук. На сьогодні майже всі вони отримані своїми
власниками. Поштовики чекають наступного
надходження телетюнерів.

Як повідомив заступник начальника
управління праці та соціального захисту
населення В.В.Криволап, у нашому районі
правом на безкоштовне одержання телетюнера
скористалися 1302 громадян. З них 468 інвалідів,
59 сімей, які отримують державну соціальну
допомогу як малозабезпечені, та 775 сімей, на
яких поширювалось право на отримання субсидії
для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг протягом опалювального
періоду 2011-2012 років.

Нагадаємо, що для того, щоб безкоштовно
отримати телетюнер, громадяни мали
звернутися з відповідною заявою до управління
праці та соціального захисту населення до 1
липня 2012 року.

Подаємо інструкцію щодо підключення
телетюнера.

ОФІЦІЙНО Перші телетюнери одержано

“Про об’єднання багато говорили, але
мало хто вірив, що воно в кінцевому рахунку
відбудеться. Це, без сумніву, плюс для
опозиціонерів”, – сказав у своєму коментарі
директор Агенства моделювання ситуацій
Віталій Бала. “Зараз і влада, і опозиція
роблять спроби сформувати політичні
центри впливу. Програма Об”єднаної
опозиції непогана, і те, що вони готові її
обговорювати з експертами, свідчить про
бажання щось робити в цьому напрямку і
рухатися далі”, – додав він.

З Віталієм Балою згоден Голова правлі-
ння Центру прикладних політичних дослід-
жень «Пента» Володимир Фесенко: “Багато
хто не очікував, що найбільші опозиційні
партії зможуть об’єднатись Це стало
сенсацією. План Тимошенко хоча б частково
було реалізовано”, – сказав експерт.

Політолог Сергій Таран зазначив, що
Україна зараз переживає дві серйозні
кризи: “Ми маємо кризу у внутрішній
політиці –  фактично паралізовано роботу
Верховної Ради, існує високий рівень
недовіри до політиків, парламент як інститут
народного представництва себе
дискредитував”.

Але ще більшу кризу, на думку Сергія
Тарана, Україна переживає у своїй зовнішній
політиці. “Віктор Янукович привів Україну до
міжнародної ізоляції”, – наголосив він.

На думку президента Аналітичного
центру “Відкрита політика” Ігоря Жданова,
скандал щодо “мовного” закону зруйнував
міф про стабільність, який був ледь не

головним ідеологічним інструментом Партії
регіонів. “Акції під Українським домом, які
відбуваються на тлі погіршення соціально-
економічного стану громадян, свідчать, що
ніякої стабільності немає. Влада сама
перекреслила цю стабільність. Коли після
Євро-2012 розпочалася потужна рекламна
кампанія про “досягнення”, ухвалення цього
українофобського закону перемкнуло увагу
суспільства на інші теми — всі новини були
присвячені акціям протесту опозиції”, –
зазначив Ігор Жданов.

Отже, майбутня виборча кампанія
проходитиме в кризових умовах, переконані
політологи. Володимир Фесенко
підкреслив: “ Події  в Раді стали

Експерти: “Мало хто вірив, що об’єднання опозиції відбудеться”
демонстрацією сплеску політичного
напруження. Це передвісник того, що
виборча кампанія пройде в такому ж
режимі”.

“В опозиції сподіваються, що ефект
об’єднання наступить на фініші виборчої
кампанії, на це робиться ставка. І досягнення
цього результату залежатиме не тільки від
факту об”єднання, а від рішучості,
бойовитості, якщо хочете, харизматичності
опозиції”, – вважає Володимир Фесенко.

Разом з тим Ігор Жданов зазначив, що
Об’єднана опозиція “Батьківщина” згідно із
даними соціології  випереджає Партію
регіонів: “Хоч і з невеликим відривом, 4-
5%, але більшість кампаній віддають
перевагу саме Об’єднаній опозиції
“Батьківщині”, яка йде на першому місці, а
Партія регіонів — на другому”.

“А це означає, що картинка буде
поляризуватись — з одного боку Партія
регіонів, влада, з іншого — опозиція. Наразі
на роль третьої сили може претендувати
Кличко, але є ризик “тигіпкизації” його партії
і фракції в майбутньому парламенті”, –
заявив Ігор Жданов.

Об’єднана опозиція є єдиною реальною
альтернативою Януковичу, переконаний
політтехнолог Олег Медведєв. “Показово, що
цього разу вони згуртувалися не лише
“проти”, але й “за”. Ніколи раніше опозиція
не приділяла такої прискіпливої уваги
розробці та презентації програми, із якої
поступово вимальовується план
європейської реконструкції України. У мене
є відчуття, що лідери опозиційних партій
зробили серйозні висновки із минулого, їх
добряче потріпало життя, всі вони
загартувалися – словом, вони змінилися,
хочете вірте, хочете ні”, – сказав він.

Олександр ЄВДОКИМОВ.

Підсумовуючи політичний
сезон, що завершився із

закриттям сесії Верховної
Ради, експерти сходяться на

думці, що головною його
подією стало об’єднання

опозиції. Союз “Батьківщини”
та “Фронту Змін”, до яких
згодом приєдналися ще 5

опозиційних партій, зокрема
“Громадянська позиція”

Анатолія Гриценка, змінив
політичний ландшафт,

вважають вони, і в Україні
дедалі більше стає очевидним

протистояння по лінії двох
великих політичних полюсів.
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Здається, вже звичним стало, що
села знелюдніють, що там живуть
поодинокі старенькі, здебільшого
бабусі. Але ось прийшов в редакцію ще
один щемний лист з проханням про
допомогу, яку  газета надати не в
силах… Авторка листа писала від імені
усіх мешканців хуторів Ільмівської
сільради — Мости, Миронів  хутір,
Ближнє, Погоріле, Світанок, Карпівка та
інших.

А поля засівали
усі…

«До вас прохання: прочитайте нашого
листа і допоможіть хоч трохи.  У нас зимувало
11 чоловік. І навіть двоє маленьких діточок
—  одному 6 місяців, другому  трохи більше
двох років. Тож виходить,  що за
народжуваністю  ми займаємо  перше місце
по Україні. По усіх інших показниках –
найбільші старці, одрізані від  світу. Навіть
телефон відрізали. Щоб подзвонити, треба
йти з Мостів за 12 км. Були б молодими —
їздили б собі на велосипедах і горя б не
знали… А на Погорілому живе   вдова,
чоловік якої загинув у Велику Вітчизняну
війну. Скільки цій жінці довелося  пережити,
скільки працювати! Навіть на власній корівці
возила гній на колгоспне поле…

Раніше на хуторі були кінь і трактор,
машина, то коли було треба куди, ми
наймали. Але  молодий фермер захворів, і
усю зиму пролежав у Чернігові. Тепер
залишились як дід з бабою у розбитого
корита – золота рибка більше не служить.
Так і в нас. Велике спасибі треба сказати
Марії Житник, яка  заїжджає на велосипеді
до нас  на хутір. І якщо загадуємо, то
привозить  хліб і молоко… »

Авторка  листа – 74-річна мешканка
хутора Мости М. І. Грищенко. Вона проживає
разом з сином.  У Мостах ми  і зустрілися з
Марією Іванівною.

— Я народилася у хуторі Світанку. Як
згадаю, скільки  в нас у ті важкі роки було
молоді! 42 дівчини і 25 хлопців. Голодні, босі,
погано вдягнені, але як ми весело співали
на колгоспних полях!  Нам давали машину,  і
ми їздили виступати у Добрянський район
з концертами. Була нагороджена грамотою.

 У колгоспі працювала з 13 років. Вдень
молотили льон, а вночі зерно чистили. За
косарів були старі діди, які косили жито
косами, а ми в“язали снопи і вилами
складали їх у скирти, а зимою молотили.
Проте засівали усі поля. Батькам треба було
виховувати  по 5-10 дітей. І ніхто їх не
віддавав нікуди.  Важко було ростити і
ніяких грошей  на дітей не отримували, ніякої
допомоги від держави. А тепер і гроші
дають, і  позбавляють батьківських прав, і
дітей  в інтернат віддають...

Була війна — погоріли села, ферми.
Відновили села, побудували ферми. У всіх
п“яти наших хуторах  і селах були свої  вівці,

телята, корови, свині, коні, кури. Асфальт від
Ільмівки до Карпівки  зробили, автобуси
ходили. Скільки було тракторів, машин,
солярка дешева – усім хватало! А працювали
ті трактори майже цілодобово, комбайнів
скільки….  Села які були! У Мостах  — 25
дворів. Випасалось по 315 голів телят. Люди
вирощували ще й своїх телят, свиней.  Добре
нам жилося на призьбі Білорусі. Здавали у
Червінку, Марковичі, Терехівку ягоди по 80-
90 копійок за кілограм. А фарш м’ясний
коштував 1 рубль 20 копійок. І все було
дешево.

А потім зробили перебудову – ось і
довели до веселого життя – хоч сідай та

плач. Зараз тільки згадувати залишилося,
як колись було. Старі, немічні, ми стали
нікому не потрібні  — ні владі, ні дітям.
Залишилися,  так би мовити, у розбитого
корита… Усе розпалось, розвалилось, лани
позаростали бур’янами, розвелось диких
свиней. Городи риють. Ще розвелось багато
куркулів – все викупили, тільки ми, старці,
залишилися.

Хазяїн села
До розмови приєднались ще дві

мешканки Мостів, які приїхали сюди  на літо.
Розкішний, зелений хутір так важко називати
вмираючим. Але так і є, бо не чути вже в
Мостах людського гомону, не гудять машини,
заросли бур“янами дороги. Бусла на
високому стовпі посеред хутора  мешканці
називають  «хазяїном». А як не стане у хуторі
людей, то  чи й залишиться там жити один
хазяїн – бусел?

— Знаю, що треба кудись втікати,— каже
Марія Іванівна з сумом.— А що тоді? Я
працювала з дитинства в колгоспі, а потім

ще була двадцять років  поштаркою у
Карпівці. У своїй хаті прожила 54 роки, а
тепер що? —  «Кидай миле, шукай стиле»…

Вона й писала у листі: «У Мироновому
хуторі зимував один двір. Така зимівля гірше
в`язниці самого суворого режиму. Сільський
голова побув, привіз хліба. До Різдва і Нового
року ніхто не привіз нам нічого… Газету
получали районну, де писали, як проходили
сходи сіл, як приїжджали депутати. А в наші

ЗА АДРЕСОЮ
КОНВЕРТА

Мости ніхто не їде. Ні Діда Мороза, ні
Снігуроньки, ні бабая з мішком, щоб забрав
наших бабок, які не потрібні нікому. Як гроші
збирають  на пожежну, то ми і не
сподіваємося, що у разі потреби вона до нас
приїде, бо  дорога зруйнована і полатати її
нікому».

За земельний
пай чоловіка —

нічого
«Тепер хочу написати про себе. У мого

чоловіка Миколи Івановича Грищенка був
земельний пай. Коли чоловік був живий,
давали на нього зерно в Ільмівці і Карпівці,
правда, до нас не привезли. 6 листопада
2009 року мій чоловік помер. І я не знаю –
положено мені отримувати гроші за
земельний пай, який належав чоловікові, чи
ні. Зараз не отримую нічого. Не знаю,  чи
переходить той земельний пай мені у
спадщину?  Ми жили втрьох – чоловік, я і
син. Тепер живемо удвох. Для сина роботи
немає. Син ніколи не стояв на біржі, буває,
допомагає комусь по селу. Мені ж треба
обувати і одягати його, годувати. Зараз маю
вже під 80 років і про дальніше навіть
страшно подумати…»

На території Ільмівки  була колись
розміщена центральна садиба колгоспу
«Правда», за яким було закріплено 4 022 га
сільськогосподарських угідь,у тому числі
2 491 га орної землі. Вирощували зернові та
технічні культури, було розвинуте м`ясо-
молочне  тваринництво. Тож пай, про який
запитує Марія Іванівна, є маленькою
частинкою великої і багатої колишньої
«Правди». Колись колгосп пишався цією
назвою, навіть  журналісти  на свята
приїжджали з великої  московської
«Правди» у «Правду» Ільмівську. Немає тієї
«Правди»,  у яку вірили, яка давала надію
жити. А крім надії, давала людям і реальну
допомогу. Нема нічого,  але необхідно Марії
Іванівні якось впорядковувати земельний
пай. Так, для переоформлення сертифіката
на земельний  пай спадкоємець повинен
оформити спочатку в нотаріальній конторі
свідоцтво про право на спадщину (це
роблять як  приватні, так і державні
нотаріуси).  Та це великі клопоти для Марії
Іванівни, але ж треба – для сина.

Р.S. Марія Іванівна вже  придбала
хату в Перепису. Восени перейдуть туди
жити. І як  не важко покидати місце, на
якому прожив більше п“ятидесяти років,
проте це є вирішенням проблеми. Для
Марії Іванівни. А  інші самотні старенькі
по наших селах?  Кому потрібна їх
старість?

А.НЕМИРОВА.
На знімках: авторка листа –

М.І.ГРИЩЕНКО; її сусідки –
Н.П.МАЛЯРЕНКО і Н.П.КОНДРАТЕНКО;
хазяїн села – бусел.

Державне управління справами
нещодавно закупило для їдалень
адміністрації президента та уряду імпортну
малину по 672 гривні за кілограм. Акцію
протесту проти«діамантової малини для
чиновників» разом із селянами провів
народний депутат України, лідер
Радикальної партії Олег Ляшко.

Він на своєму автомобілі під’їхав до
будівлі Кабміну і вивалив з машини півтонни
вітчизняної картоплі. «Українські селяни не
можуть продати вирощену власноруч
картоплю навіть по ціні 30 копійок за
кілограм, а Держуправління справами
закуповує імпортну малину по 670 гривень
за кілограм для чиновників, щоб вона їм

поперек горла стала!» –
заявив Олег Ляшко.

Проте на цьому акція
протесту не заверши-
лась. Трохи згодом Ляшко
провів черговий соціаль-
ний бунт у Верховній
Раді. Цього разу лідер
Радикальної партії  при-
вів у кулуари парламенту
двох літніх жінок, з якими
він познайомився на
ринку в м.Козелець Чер-
нігівської області.

«З бабусями Євдо-
кією Кузьмівною та Лю-
бов’ю Петрівною я позна-
йомився на базарі, вони

Олег Ляшко завалив Кабмін картоплею
продавали картоплю і плакали. Я запитав:
«Чому ви плачете?». А вони кажуть: «У нас
ніхто не бере цю картоплю по 30 копійок».
Тому я викупив у них півтонни картоплі для
Азарова, нехай їсть ...», – заявив народний
депутат на брифінгу у стінах Верховної Ради.

На переконання народного обранця,
розвиток аграрної галузі
має бути одним із голов-
них пріоритетів нашої
держави. «Наша рідна
земля може годувати
весь світ, врятувавши
його від продовольчої
кризи. Натомість нині
ми самі їмо єгипетську
картоплю, бразильське
м’ясо, китайську гречку,
аргентинські яблука», –
констатує лідер Ради-
кальної партії.

Ляшко переконаний,
що треба торгувати не
землею, як це пропонує
нинішня влада, а виро-
щеною на ній продук-

цією. А для того, щоб українські селяни могли
заробити на своїй нелегкій праці, він
пропонує обмежити доступ імпортних
товарів на український ринок, відновити
систему заготкооперації, суттєво знизити
податки для сільгоспвиробників і дати їм
можливість брати кредити під 5 відсотків
річних.

Іван ВЕРБОЛОЗ.

ПРО ЦЕ
ГОВОРЯТЬ



521 ЛИПНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

12 липня, на свято Петра і Павла, громадськість міста
нарешті дочекалася масового культурного заходу під назвою
«Лето в зенит идет, речка-матушка зовет». Невдоволення
багатьох городнянців викликає перенесення на тиждень
пізніше традиційного масового гуляння 6 липня – свята Івани
Купали. Правильно чи неправильно чинить місцева влада,
переносячи та переоблаштовуючи купальську ніч на щорічне
свято води? У кожного з нас є своя точка зору на це.
Можливо, язичницьке свято Купала і не співпадає з
християнськими святами. Але то традиція народу нашого,
який з сивої давнини беріг вірування дідів і прадідів. Жаль,
що липнева казка з пошуками квітки папороті, спалюванням
Марени, пусканням вінків на воду у Городні перетворилась
на іншу. Хоча, справедливо буде сказати, цьогоріч вона
виявилась цікавою, гарно поставленою і організованою.

Насамперед хочеться відзначити активну участь в
організації свята молодіжного активу, про формування якого
ми розповідали у газеті. Це саме завдяки їхньому юному
запалу найменші городнянці мали можливість спробувати
свої сили у різноманітних конкурсах на спритність, силу та
завзятість. Малята весело скакали на «конячках», кидали
дротики дартсу, плигали у мішках, «доїли корову», із
зав’язаними очима приліплювали хвіст мальованому коню
тощо. Із задоволенням міняли виграні фішки на нехитрі
призи – цукерки та бублики. У цей час батьки мали змогу
відпочити на березі річки на облаштованих місцях.
Щоправда, останні не могли вмістити всіх бажаючих –
погода витримала без дощу, тому  на березі річки зібралося
дуже багато відпочиваючих.

Насиченою була і виїзна торгівля – продуктові намети,
безпрограшні лотереї, шашлики, млинці, морозиво, повітряні
кульки – все сприяло чудовому настрою.

Майстерно зіграли свої ролі і актори у постановці
дійства «Пригоди молодички Люсі, Діда та Золотої рибки».
А після закінчення казки всі бажаючі могли
сфотографуватись на облаштованій сцені з казковими
персонажами.

Для любителів рибалки свято розпочалось ще о п’ятій
годині ранку. Найспритнішим любителем рибної ловлі
виявився Сергій Захарченко – його загальний улов склав 2,
8 кілограма. На другому місці опинився В.Рожок, на третьому
– М.Пильник. Заохочувальні призи отримали також
найстарший і наймолодший рибалка – Б.Молочко та О.Рожок.

А ввечері змагались між собою три команди на
майстерність у приготуванні рибної юшки. Найсмачнішою
вона виявилась у команди молодіжного активу міста. Втім,
кожна з юшок була неповторною на смак – це мали змогу
оцінити всі охочі учасники свята. Тож призами було
нагороджено всі три команди.

Свято завершилось концертною програмою на площі біля
будинку культури. Тут городнянців розважали гості –
музичний колектив «Фортуна». Прибув він у наше місто на
запрошення відділу культури та за підтримки народного
депутата Ігоря Рибакова. Пісні та танці тривали до півночі.
Свято вдалося.

С.ТОМАШ.
На знімках: під час свята.

Саме такий лозунг виник у моїй голові під час перебування
на концерті Елтона Джона та гурту «Queen» з Адамом
Ламбертом у Києві. Та почнемо з початку. Фонд Олени Пінчук
«Анти СНІД» при підтримці УЄФА влаштували у Києві
благодійний концерт, який відбувся 30 червня. На
найграндіознішій події Євро-2012 зірки світового масштабу
закликали людей бути більш обачними по відношенню до
власного життя й не гребувати засобами контрацепції. Вхід
був вільний, тому подивитись на концерт могли всі охочі.
Таких на Майдані Незалежності зібралось понад 250 тисяч
(цей концерт став однією з найбільш захоплюючих та
наймасовіших подій за всю історію України!).  Бажаючі могли
безкоштовно пройти тест на ВІЛ/СНІД, адже лише кожна
друга людина в Україні знає про свій статус зараженої.

Перед початком концерту був представлений відеоролик
про хворобу СНІДу в Україні. Була наведена жахлива
статистика: наша країна займає перше місце в Європі за
поширенням ВІЛ/СНІДУ. Як відомо, за останні роки від цієї
хвороби у нас померло більше 20 тисяч людей, з них більше
3 тисяч – діти, а у 45% випадків зараження виною є необачні
статеві відносини.  Завдяки діяльності фонду Олени Пінчук
вже не одна тисяча осіб, хворих на СНІД, пройшла
безкоштовний курс лікування. Як нас запевнили, їх кількість
ростиме й надалі! Також після благочинного концерту у
Дніпропетровську, який теж проводився за підтримки
вищезгаданого фонду у 2008 році, кількість усиновлених
дітей, які хворіють на СНІД, почала суттєво збільшуватися.

Тепер про сам концерт. Розпочали його два віртуозні
віолончелісти. Хлопці виконали декілька композицій,
наповнених надзвичайною енергетикою, запалом,
пристрастю. Нагородою їм стали величезні овації та оклики
задоволення, що лунали звідусіль. Далі на сцені з’явився
сер Елтон Джон, поява якого стала фурором. Під чарівний
голос співака публіка, особливо жіноча, не втримувалась,
щоб не підспівувати чи підтанцьовувати.  Запам’ятався
момент, коли сер Елтон промовив: «Зупинимо СНІД разом!».

Було навіть трохи кумедно, бо всі добре бачили, що він
прочитав це з невеличкого папірця, а потім навіть трішки
покепкував з цього, декілька разів проспівавши цей вислів.
Та публіка неабияк підтримала прагнення співака догодити
глядачу. Зі сцени  Елтона Джона проводжали гучними
оплесками, словами подяки, які були написані на плакатах,
та вигуками: «We love you, Elton!».

Коли  той покинув сцену, на екранах київської фан-зони
запустили відеоролик про легендарний гурт «Queen». В
ньому розповідалося про деякі моменти з життя гурту, але
головною темою ролика був  вічно живий, Фреді Меркьюрі.
Саме він дав новий поштовх боротьбі зі СНІДом. Обидва
відеоролики, представлені на концерті, навіювали дещо
меланхолічний настрій, та коли на сцену вийшли легенди
серед легенд – гурт «Queen» з Адамом Ламбертом, –
Майдан відчув на собі всю гучність українських (і не тільки)
горлянок!  Виступ «Queen’ів» задався на славу, а слова «Show
must go on!», які так старанно підспівували фани, гучною
хвилею розлилися по всьому Києву! Музика, що лунала з
десятків динаміків, своєю вібрацією проймала все тіло,
здавалося, вона проходить крізь тебе! Учасники гурту в
невеличких перервах між піснями зверталися до
шанувальників, веселили їх, пропонували повторювати за
ними різні звуки, навіть задали пару питань, щоб створити
трохи галасу!.. Також, Брайан Мей – гітарист гурту «Queen»
– та інші неодноразово висловлювали свою любов до
України  й відзначали тепло й привітність, з якою їх тут
зустріли. Завершив це грандіозне свято масштабний
феєрверк.

Загалом концерт видався неймовірним, навіть більше –
він перевершив всі наші сподівання! Враження від цієї події
навіть важко передати. Сподіваємось, що легендарні «Quenn»
та сер Елтон Джон ще відвідають нашу  Україну.

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

 ВІДГОМІН «ЄВРО-2012»

У нашій столиці відбувся великий благодійний концерт Елтона Джона

Завітати на поле своєї юності (так я його подумки
називаю) мене покликав небувалий урожай грибів. Скільки
їх тут? Сотні, тисячі? Центнери, тонни? Молоденькі, пругкі,
умиті. Такі святкові. Продираюсь крізь хащі берізок, злинки
– злісного бур’яну полів, що виросла  більше метра, розсуваю
віти, а там море поважних, здоровенних підберезовиків, яких
так ніхто і не знайшов. Хай собі сіють спори – дітки на нові
врожаї грибочків!

 А які галявини суничок по всьому полю! Запашні червоні
ягідки – тут їх вистачає всім городнянцям.

За двадцять років, що не обробляється це поле, поросли
берізки, а за ними суниці, гриби.

Мимоволі на думку спадає епізод тридцятирічної
давності: рання весна, а я — молоденька агрономка, сіємо
ранні зернові. Обідня пора – із колгоспної їдальні привезли
обід механізаторам. Тодішній голова колгоспу дає вказівку
кухареві: «Погодуйте агрономів, а то худі, як весняні грачі!»
Тоді було соромно, а зараз – сумно. Та й агрономів худих
вже нема, або й зовсім нема ніяких..

А поле моєї юності зі своїми біднесенькими поліськими
ґрунтами родить само, покинуте людьми, пригощає нас
березовим соком, суницями, грибами, щавлем.

Скільки ж сили в тобі, рідна моя земле? Чому  ми,
зраджене покоління, зрадили тебе? Яка доля спіткає тебе,
коли зроблять тебе «продажною»?

Тетяна ТОЛОЧКО.

Дискотека у стилі 80-х
Повідомлення про те, що у Городні  відбудеться

дискотека у стилі 80-х років під назвою «Згадаймо
молодість»,  викликала у багатьох ностальгію за
безтурботними і щасливими днями. Чимало людей
прийшли  того вечора  на танцювальний майданчик. Мелодії
60-х - 80-х років повернули  присутніх у світлу  незабутню
юність. У цікавих конкурсах згадувались назви мелодій та
пісні з кінофільмів минулих років. Гості дискотеки виявили
неабияку обізнаність і відповідали майже на всі питання
вікторин.

Так вже трапилось, що  на майданчику зібрались майже
самі жінки. Проте це не погіршило їх настрою, всі танцювали,
розважалися, спілкувались із друзями та знайомими.

Час непомітно промайнув. Ми покидали танцювальний
майданчик  з хорошим настроєм та бажанням відвідати
вечір відпочинку,  де братиме участь  вокально-
інструментальний ансамбль. Така зустріч призначена  на
неділю, 22 липня. Живий звук інструментів  надасть  наступній
дискотеці неповторної атмосфери. Маємо надію, що

відпочинок під назвою «Згадаймо молодість» матиме
продовження і стане постійним місцем зустрічі з друзями,
знайомими в супроводі музики минулих років.

Л.ПОГОРЕЛКО.
м.Городня.

Поле
моє, ти ,
поле...

Пенсійний вік –
час подорожувати

19 червня відділенням соціально-побутової
адаптації Городнянського територіального центру
соціального обслуговування було організовано поїздку
по історичних місцях  Чернігова.

Будь-яка екскурсія починається з огляду
найстаріших пам’яток, тому все розпочалось з Валу,
де  городнянців привітно зустрів екскурсовод. Він
розповів про версії виникнення назви міста, про перші
храми, історичні події, пов’язані з ними. Ми змогли
відвідати ці святині, помилуватись витворами людських
рук. Побували екскурсанти на території Єлецького  та
Троїцького монастирів, а також відвідали відомі
Антонієві печери, де за переказами ходить дух монаха
Тарасія.

Для городнянців була проведена цікава,
захоплююча екскурсія по стародавньому
православному Чернігову.  Цією поїздкою люди
похилого віку довели, що пенсійний вік – це час для
активних подорожей.

Л.НАЗИМА.
Заступник директора територіального центру.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Ну, погоди!».
14.45 «Маляваны рай».
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, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-5»
21.00 Панорама.
21.45  сериал «За все тебя
благодарю-2»
22.45  «Доктор Хаус-6» (США).
00.05 День спорта.
00.15 Фантастическая
комедия «Где моя тачка,
чувак?» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10 «Вечный зов» Ады
Роговцевой».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 фильм «Китайский
сервизъ».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Русалим. В гости к
Богу».
00.20  «Детектор лжи».
01.10-01.40 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.05 «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».
14.20  «Опергруппа-2».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.40 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Главная дорога.
19.00 Сегодня.
19.35   «Москва. Три вокзала».
21.20 «Наркотрафик».
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, 00.00 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  «Ну, погоди!».
10.50  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здоровье». Ток-шоу.
16.15  сериал «Широка река»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-5»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Доктор Хаус-6» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Драма «Я знаю, что ты
знаешь» (Великобритания).

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!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Высоцкий. Последний
год».
00.20 «Детектор лжи».
01.10-01.40 Ночные новости.

 НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15  детектив «Агент особого
назначения».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «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   «Москва. Три вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Продолжение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.05 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Зона комфорта.
16.10  «Зямля беларуская».
16.25  сериал «Начать
сначала. Марта»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-5»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00  «Доктор Хаус-6» (США).
00.15 День спорта.
00.30  «Отголоски прошлого»

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».
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Своя колея».
00.30  «Детектор лжи».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05 Следствие вели...
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.
13.20 «Судебный детектив».
14.20  «Опергруппа-2».
15.10 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  «Москва. Три вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
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 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.10 Земельный вопрос.
10.35  «Ну, погоди!».
10.55  сериал «Сваты-4»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Врачебные тайны
16.10 «Зямля беларуская».
16.25  сериал «Начать
сначала. Марта»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-5»
21.00 Панорама.
21.35 Лондон-2012.
Олимпийские игры. Футбол.
Беларусь - Новая Зеландия.
Прямая трансляция.
00.05 День спорта.
00.20  «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!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Олимпиада».
00.20  «Детектор лжи».
01.10-01.30 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15  детектив «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».
14.20   «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 «Бывает же такое!».
19.00 Сегодня.
19.35  «Москва. Три вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Продолжение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Любовь и жизнь моя».
09.45 «Ну, погоди!».
09.55 Сфера интересов.
10.25  «Сектор».
10.55  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша».
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.05 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка»
17.15 сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-2»
23.00 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
00.25 День спорта.
00.35 Фильм-катастрофа
«Послезавтра» (США).

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 «Наследство».
12.05 «Сердце Марии».
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.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Две звезды». Лучшее.
23.35 Фильм «Рабство».
01.40-02.10 Ночные новости.

НТВ

06.05  «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.
13.30 «Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.30  «Москва. Три вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 «Ахтунг, руссиш!».
00.05  «Первобытный страх».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный сериал
«Заколдованный участок»
10.55  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Мюнхен и
Бавария».
11.30 «Все путем!»
12.10, 15.30 Детективный
сериал «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (Россия).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Мелодрама «Деньги для
дочери» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.40 Фантастический боевик
«Трансформеры» (США).
00.05 День спорта.
00.15 Концерт группы «The
Cavern Beatles».

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.30 «Здоровье».
10.15 «Смак».
10.55 «Смешарики. ПИН-код».
11.10  фильм «Время
желаний».
13.00 «Обратный отсчет».
«Беларусь 1812. Ошибка
Наполеона».
14.00  фильм «Перекресток».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Марк Шагал.
Нереальная реальность».
17.10 «Хиромант».
Многосерийный фильм.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Юбилейный
вечер певца и композитора
Сергея Трофимова.
22.55  фильме«Все ради нее».
00.40-02.15 Михаил Ножкин,
Александр Фатюшин в
фильме «Одиночное
плавание».

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  «Дорожный патруль».
15.10 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 Очная ставка.
18.00 Спасатели.
18.30 «Профессия -
репортер».
19.25 «Луч Света».
20.00 «Самые громкие
Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!.
22.45  «Убийцы в огне» из цикла
«Важняк».
00.20  фильм «Мастер».

«Беларусь 1»

07.20 Мелодрама «Деньги для
дочери» (Россия-Украина).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.50 Комедийный сериал
«Байки Митяя»
11.00 Зона Х. Итоги недели.
11.30  «Ну, погоди!».
12.10 Врачебные тайны
12.55 «Моя правда» (Украина).
14.05 Время Союза.
15.15 Новости региона.
15.25 Коробка передач.
16.00 Суперлото.
16.50 Лондон-2012.
Олимпийские игры. Футбол.
Бразилия - Беларусь. Прямая
трансляция.
18.55 Детектив «Презумпция
вины» (Россия-Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Мелодрама
«Перекресток» (США).
00.15  «Байки Митяя»

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 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
12.50  комедия «Неподдаю-
щиеся».
14.20 «КВН». Премьер-лига.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Народная медицина.
Испытано на себе».
17.20 Все хиты «Юмор FM».
19.00 Премьера. «Биополе.
Невидимая сила».
20.00 Контуры.
21.05 «Большая разница».
22.10 фильм «Дом на краю».
00.05-01.45  фильм «Человек
с бульвара Капуцинов».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!.
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
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».
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Бывает же такое!».
18.30 «Профессия -
репортер».
19.25 Чистосердечное
признание.
21.45 «Тайный шоу-бизнес».
22.50  фильм «Виселица для
красавицы»
00.25 «Внимание: розыск!».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.40 Формула любовi
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Агро-News
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 Шеф-кухар країни
12.05 Олiмпiйським курсом
12.20 Темний силует
12.30 Право на захист
12.50 Щоденник ФIФА
13.15 Х/ф «Операцiя «Трест»
14.35 Вiкно в Америку
15.05 Агросектор
15.35,17.00 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.45 «Слов’янський Базар»
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»
12.15 Т/с «Метод Лаврової»
14.15 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
15.20 Х/ф «Кохання-зiтхання-
3»
17.20 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Вiрус»(2)
22.15 «Територiя обману»
23.20 Х/ф «Чорний пес»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.25 Т/с
«Спадкоємиця»
13.25 «Слiдство вели...»
14.20 «Сiмейний суд»
15.20 «Судовi справи»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Т/с «Смерш»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.40 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 В гостях у Гордона
12.20 Хай щастить
12.40 Х/ф «Операцiя «Трест»
14.15 Формула кохання
15.05 Агросектор
15.30,16.55 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.55 «Слов’янський Базар»
21.30 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.25 Пiдсумки

1+1

8.00,14.00 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.00 «Територiя обману»
10.05 «Їхнi звичаї»
11.05 «Цiлковите
перевтiлення»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
15.05 Х/ф «Невигадане
вбивство»
19.30 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
22.15 «Iлюзiя безпеки»
23.20 Х/ф «Злива»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Мiй лагiдний i
нiжний мент»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «На краю стою»
0.20 Х/ф «Престиж»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.40 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Контрольна робота
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.10 В гостях у Гордона
12.35 Кордон держави
12.55 Наша пiсня
13.35 Х/ф «Операцiя «Трест»
15.05 Агросектор
15.30,16.55 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.45 Країну - народовi
19.05 «Слов’янський Базар»
20.50 Мегалот
21.25 Смiшний та ще
смiшнiший
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

8.00,14.00 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 «Iлюзiя безпеки»
10.10 «Їхнi звичаї»
11.05 «Цiлковите
перевтiлення»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
15.05 Х/ф «Переможний вiтер,
ясний день»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «П’ятий елемент»
22.50 «Грошi»
23.55 Х/ф «Окоборги»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Мiй лагiдний i
нiжний мент»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Жiноча дружба»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.40 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Концерт
10.55 Здоров’я
12.15 Аудiєнцiя
12.45 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Операцiя «Трест»
15.05 Агросектор
15.30,16.55 Ми - патрiоти
18.20 Новини
18.55 «Слов’янський Базар»
21.30 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.25 Пiдсумки

1+1

8.00,14.05 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 «Грошi»
10.10 «Їхнi звичаї»
11.10 «Цiлковите
перевтiлення»
12.05 Т/с «Метод Лаврової»
15.10 Х/ф «Закон зворотного
чаклунства»
19.30 ТСН
20.15 «Я люблю україну»
21.30 «10 крокiв до кохання»
22.40 «Чотири весiлля»
0.05 Х/ф «П’ятий елемент»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Мiй лагiдний i
нiжний мент»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Подвiйне
прiзвище»
0.25 Х/ф «Критичний стан»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.40 Формула любовi
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Ми - патрiоти
12.05,17.40 Дiловий свiт
12.20 «Надвечiр’я»
12.50 Околиця
13.20 Олiмпiйський бенефiс
17.20 Шляхами України
17.55 Бенефiс Є.Шифрiна
21.20 Олiмпiйськi пристрастi
23.00 Олiмпiада-2012

1+1

8.00,14.15 Т/с «Щоденник
доктора Зайцевої»
9.05 «Територiя обману»
10.10 «Їхнi звичаї»
11.15 «Цiлковите
перевтiлення»
12.10 Т/с «Метод Лаврової»
15.20 Х/ф «Дочки-матерi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Повiтряна тюрма»
22.50 Х/ф «Що приховує
брехня»
0.40 Х/ф «Мовчання ягнят»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Мiй лагiдний i
нiжний мент»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Псевдонiм
«Албанець»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.30 Х/ф «Матриця»(2)

УТ-1

8.00 Л.Утьосов
9.00 Богослужiння
12.45 Школа юного
суперагента
13.05 Олiмпiйськi пристрасті
13.30 Академiчна гребля
14.35 Олiмпiйськi пристрастi
15.00,0.00 Олiмпiйськi новини
15.15 Зелений коридор
15.35 Бокс. Дзюдо. Стрiльба
з лука. Кульова стрiльба
18.40 Олiмпiйськi пристрастi
19.35 Дзюдо
20.00 Зворотний зв’язок
20.10,21.20 Олiмпiйськi
пристрастi
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Плавання. Пiвфiнал.
Фiнал
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Олiмпiйськi пристрастi

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»
13.25 Х/ф «Татусь
одружується»
15.25 Х/ф «Так собi канiкули»
17.15 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Вагiтна бабуся»
0.00 Х/ф «Повстання дружин»

ІНТЕР

6.00 Т/с «Росiйський
шоколад»
9.20 «Городок»
10.00 «Найрозумнiший»
11.55 Т/с «Найщасливiша»
15.45 Фестиваль гумору
17.35 «Вечiрнiй квартал»
19.00 «Розсмiшити комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.30 Х/ф «Матриця:
перезавантаження»(2)

УТ-1

8.45 Олiмпiйський виклик
9.10 Смiшний та ще
смiшнiший
9.35 Крок до зiрок
10.25 Олiмпiйськi пристрастi
11.10 Стрiльба з лука
12.25 Фехтування
13.30 Плавання. Кульова
стрiльба
14.40 Олiмпiйськi пристрасті
15.45 Бокс
17.05 Стрибки у воду
17.50 Олiмпiйськi пристрастi
18.20 Дiловий свiт
18.55 Футбол. «Шахтар» -
«Кривбас»
21.00 Пiдсумки тижня
21.20,22.50 Олiмпiйськi
пристрастi
21.35 Плавання
22.45 Трiйка, Кено, Максима

1+1

7.45 Мультфiльм
8.10 «Ремонт +»
9.00 «Лото-забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Чотири весiлля»
12.10 «Велика рiзниця»
13.05 Х/ф «Француз»
15.15 Т/с «Даішники»
19.30,23.10 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
22.10 «Свiтське життя»
23.55 Х/ф «Кривава мама»(3)

ІНТЕР

5.15 Т/с «Росiйський
шоколад»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.10 Х/ф «Суєта суєт»
12.00 «Вечiрнiй Київ»
14.00 Т/с «Бiлий налив»
18.00,20.25 Т/с «Петрiвка, 38»
20.00 «Подробицi»
22.25 Х/ф «Матриця.
Революцiя»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира. Тел. 097-0080024, 093-4173771.
— 1 та 2-кімнатні квартири або обміняю на будинок.

Тел.: 097-1540659, 097-8001135, 063-0221092.
— 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 098-5813759, 063-

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

5635979.
 — 2-кімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 097-

8317351.
 — 3-кімнатна квартира в 9-типоверховому будинку.

Тел. 096-6355399.
— 3-кімнатна квартира в центрі, на 3-му поверсі

цегляного будинку. Тел. 066-9950838.
— квартира. Є газ, вода. Тел. 2-37-68, 098-4641098.
— будинок двоповерховий по вул. Леніна; півбудинку

по вул. Артема – 2500 у.од. Тел.: 063-5677044, 098-9112369.
— будинок. Газ, вода. Тел. 093-6336502, 098-2355373.
— будинок в с. Старосіллі, біля річки, є сарай, погріб.

Тел. 3-93-69.
— будинок в с. Пекурівці. Є сараї, погріб, колодязь, 30

соток землі. Тел. 3-77-21.
– 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 по вул. Леніна. Тел. 2-43-93, 067-3169087.
– будинок 85 м кв. та 1-кімнатна квартира. Тел.: 097-

3559191, 068-1300839.
— двоповерховий будинок по вул. Вокзальній, 29

(напроти хлібоприймального підприємства). Є газ, вода,
санвузол, камін. Капремонт. Багато землі. Тел.: 097-7268318,
2-60-37.

— ВАЗ-21063 у гарному стані. Тел. 096-1520008.
— ВАЗ-2108, 1987 р.в., 1,3 двигун, 5 КПП, ц/з,

22 липня – рік світлої пам’яті
ЖЕЛЕЗНЯКА

Віталія Павловича
28.07.1959 р. – 22.07.2011 р.

Вот год прошел, но время нас не лечит,
И память в сердце молотом стучит.
Как горько и обидно осознавать,
Что ты ушел из жизни очень рано.
Больной души не заживающая рана
Нам будет о тебе всегда напоминать.

Сумуючі рідні.

23 липня – 40 днів світлої пам’яті
 БАРАНЦЯ

Василя Олексійовича
14.01.1938 р. – 14.06.2012 р.

Закон природы так суров –
Уходят годы безвозвратно
Туда, где вечность и покой,
Откуда нет пути обратно.
Вічний спокій твоїй душі.

Сумуючі рідні.

20 липня – півроку світлої
пам’яті

МЕХЕДА
Володимира Володимировича.

05.01.1947 р. – 20.01.2012 р.
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Ты с нами мыслями и духом.
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні.

22 липня – 9 днів світлої пам’яті
САМОЙЛЕНКО

Наталії Миколаївни
01.05.1977 р. – 14.07.2012 р.

Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам вспоминать безмерно жаль.
Хранить твой образ будем в сердце вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Пом’яніть, хто знав і пам’ятає Наталію.

Сумуючі рідні.

3 роки світлої пам’яті нашого
дорогого батька, дідуся, чоловіка

БЕБКА
Михайла Івановича

21.09.1940 р. – 26.07.2009 р.
Сумно нам, тяжко без тебе, самотньо

і непривітно без твоєї доброти, тепла.
Більше ніколи не вийдеш назустріч і не
відчиниш двері рідного дому.

Усі, хто знав і пам’ятає Михайла
Івановича, пом’яніть  його  разом з нами
добрим словом.

Сумуючі рідні.

21 липня – 3 роки світлої пам’яті
БЕНЗІ Михайла Михайловича
01.02.1943 р. – 21.07.2009 р.

Ти завжди був із нами, рідненький,
В будні дні і свята свої,
То чому ж ти стоїш на порозі,
І не хочеш до хати зайти?
„- Відвезли ви мою домовину,
Поховали у рідній землі,
Я би радий до вас повернутись,
Та не можу до хати зайти”.
„- Не сумуй, наш рідненький татусю,
Будем ждати тебе ми завжди,
Ти хоча би постій на порозі,
Як не можеш до хати зайти”.
„ – Не журіться, мої ви рідненькі,
І ніколи мене ви не ждіть,
Тут зібралась вся наша родина,
Тут залишусь і я назавжди”.

Сумуючі: дружина, діти, онуки і вся рідня.

сигналізація, МР3, колір білий, відмінний стан, вкладень не
потребує – 3100 у.од. Тел. 098-9404196.

— ВАЗ-2109, 1992р.в., 5 ст.к.п., дв. 1300,
перефарбований, ВАЗ-2115, 2002р.в., потребуючий
косметичного ремонту. Запчастини колишнього вжитку
на ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич». Тел.: 096-7331053, 063-5772551.

— трактор ЮМЗ-6, саджалка, обприскувач, плуги.
Тел. 067-4676241.

— копалка однорядна, саджалка дворядна. Тел. 096-
3397593.

— корова з 2-м телям, ціна – 8000 грн. Тел. 097-6242625.
— корова. Тел. 098-6427923.
— корова терміново. Ціна договірна. Тел. 097-3357422,

096-5316781.
— корова віком 10 років. Тел.: 067-1291938, 063-1891196.
— кінь віком 12 років. Тел. 067-1291938, 063-1891196.
— кобила віком 7 років, віз та збруя, шифер

колишнього вжитку – 300 шт. Тел. 098-5825396.
— кобила робоча віком 8 років. Ціна договірна. Тел. 3-

47-18.
— ларьок на ринку (2х3). Тел.: 097-2985135, 093-7251483.
— плити металеві. Тел. 093-9191782.
— сіно в тюках з доставкою. Тел. 066-1682275, 2-59-13.
– сіно. Тел. 063-0266206.
— електровелосипеди, газоблок, двигун до Альфи,

Дельти 97 см куб. Тел. 066-2004999.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— гуму 240-508 (ГАЗ-53). Тел. 067-9684383.
— мотоцикли МТ-12, К-750, МВ-750, 650, М-72 та

нові запчастини до мотоциклів: МТ, Урал, К-750, ІЖ-
планета. Тел. 098-6995427.

ЗДАМ:
— 2-кімнатну квартиру в центрі. Тел. 097-2985135, 093-

7251483.
10 липня у районі приватного магазину О. Самодіда

по вул. Горького було загублено гаманець. Хто знайшов,
прошу повернути. Тел. 097-9371070.

40 днів світлої пам’яті
БЕРЕЗИНЕЦЬ

Катерини Тихонівни
05.04.1925 р. – 08.06.2012 р.

Горбок землі мовчить, як все
навколо,

І огортає душу тихий жаль,
Що не побачим вже ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом люди пом’януть.

З вічною скорботою рідні та
близькі.

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ

Стан ринку праці в районі за перше півріччя
Протягом січня – червня до центру зайнятості

звернулось 873 незайнятих трудовою діяльністю громадян,
що на 95 осіб більше, ніж за цей період минулого року.
Збільшення зареєстрованих відбулось в основному за
рахунок осіб, які займали робітничі місця. Таких звернулось
на 77 більше, ніж торік. На 48 більше зареєстровано осіб, які
більше року не працювали, на 22 особи більше
зареєструвалось інвалідів.  ДП «Ковальовський спиртовий
завод» звільнив більше 40 працівників заводу, що змушені
були реєструватися в центрі зайнятості на невизначений
строк. А загалом перебувало на обліку 1860 осіб, що на 369
менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В банку даних центру зайнятості налічувалось 604
вакансії, на які працевлаштовано 430 осіб, з них 47 осіб
працевлаштовано з наданням дотації роботодавцям. На
початок липня налічувалось 54 вакансії, на кожну з яких
претендували 19 осіб.  Професійне навчання, перенавчання
та підвищення кваліфікації проходили 135 безробітних, 127
закінчили навчання, інші продовжують навчатися. 118 осіб
підвищили кваліфікацію на підприємствах району (шляхом
стажування та курсів цільового призначення), 5 осіб
отримували нову професію, 4 – пройшли перепідготовку.
Основам підприємницької діяльності навчались 10 осіб, 9 з
яких відкрили власну справу та отримали допомогу по
безробіттю одноразово. Взагалі працевлаштовано центром
зайнятості після навчання 110 осіб, що становить 87% від
тих, хто закінчив навчання .

Актуальними, як завжди, були громадські роботи. В
громадських роботах протягом півріччя брали участь 367
безробітних. Роботи проводили  ЖЕД, ДП «Комунальник»,
філія «Городнянський райавтодор», ДП «Городнянський
лісгосп», центральна районна лікарня, СТОВ «Віра»,
Райкоопзаготпром, терцентр, відділ культури, ясла-садки,
17 сільських рад та інші. Це були роботи з благоустрою,
сільгоспроботи, допомога особам похилого віку, ветеранам
війни та праці, ремонтні роботи, розчищення придорожніх
смуг та інше. Витрачено коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
на оплату праці безробітних в сумі 468,1 тис. грн.
Підприємства вклали власних коштів на проведення
суспільно-корисних робіт в сумі 33,6 тис. грн.

Як підсумок проведеної напруженої роботи – протягом
поточного року активними формами роботи охоплено більше
50% перебуваючих на обліку.

Що стосується виплат з Фонду  загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття, то на допомогу по безробіттю витрачено 3088
тис.грн. Одноразова допомога по безробіттю
профінансована на суму 50538грн, допомога на поховання
склала 4108 грн. Відшкодування виплаченої роботодавцями
заробітної плати за осіб, працевлаштованих на дотаційні
робочі місця, склали 672т.грн.

Адміністрація центру зайнятості.

Згідно окремих нормативних актів та наказу
Головного управління юстиції у Чернігівській області
від 14 червня 2012 року «Про  затвердження розмірів

плати за надання платних послуг відділами
державної реєстрації актів цивільного стану

Чернігівської області», ряд послуг, які надаються
працівниками РАЦСу, мають нові фіксовані ціни. З

ними нас познайомила в.о. начальника відділу
державної реєстрації актів цивільного стану

реєстраційної служби Ж.М.АКСЬОНЕНКО.
Ми доводимо до відома читачів, що деякі послуги цієї

служби подешевшали, а деякі навпаки — зросли у ціні. У
будь-якому випадку до РАЦСу іти з пустим гаманцем не
варто. Якщо, наприклад, вам потрібно віднайти актовий
запис цивільного стану, а у якому році він був зроблений, ви
знаєте тільки приблизно, то сім років перевірять вам

безкоштовно, а кожен додатково перевірений рік обійдеться
у 30 гривень. Стільки ж коштуватиме і складання
працівниками РАЦСу заяв про державну реєстрацію актів
цивільного стану, повторну видачу свідоцтв та витягів з
Державного реєстру актів цивільного стану
громадян,внесення змін до актових записів, поновлення та
анулювання актових записів у разі, якщо ви самостійно цього
не можете зробити.

Правова допомога спеціалістів , яка включає складання
заяв, анкет, прохань про видачу повторної видачі свідоцтв
та інших документів у разі, якщо актовий запис реєструвався
не за місцем вашого звернення, обійдеться у 46 гривень, а
якщо запит треба подавати у компетентні органи іноземних
держав – у 56 гривень.

Консультація спеціалістів  з питань застосування
сімейного та цивільного законодавства коштує 40 гривень,
витребування документів про державну реєстрацію актів
цивільного стану – 30 гривень.

Одружитися тепер можна трохи дешевше. Організація

З ОФІЦІЙНОГО З порожнім гаманцем у РАЦС не ходіть

РИБНИЙ  ЗАМОР  ЧИ  ОТРУЄННЯ?
10 липня кілька жителів с.Хрипівки повідомили сільському голові

В.М.Миненку, що у ставку урочища «Гатка» хтось потруїв рибу. Того ж дня
В.М.Миненко разом з дільничним інспектором С.В.Приходьком побували
на березі ставу і побачили справжню екологічну катастрофу – безліч
мертвої риби на березі і у воді. Звісно, при такій спеці риба швидко
протухла і зіпсувала воду ставу. Підозра в отруєнні водойми, імовірно
браконьєрами,  виникла на підставі огляду берегів, де знайшли недавні
сліди від переносного човна.

Розглядаються також версії перегріву водойми та загибелі риби
від задухи. Однак вони малоймовірні, оскільки ставок має
напівпроточний режим і зв’язаний з більшим ставом, а через нього з
річкою Чибриж.

На місці події побули представники санепідемстанції, обласної
екологічної інспекції та співробітники райвідділу міліції.  Взяті проби
води  після лабораторних досліджень показали: причиною отруєння є
перевищений вміст у воді сульфат-амонію. А він привнесений у водойму
ззовні.

Отже, хто отруїв рибу?.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

та проведення обряду державної реєстрації шлюбу та
народження, а також ювілеїв весілля, обряду заручин
безпосередньо у приміщенні РАЦСу обійдеться у 199
гривень натомість 256. Якщо такий обряд громадяни
бажають провести за межами відділу РАЦС, то на території
міста така процедура обійдеться у 360 гривень, а для
найбільш вибагливих, хто хоче заручитися чи одружитися
нестандартно, за межами населеного пункту – ну там у лісі
чи у полі де-небудь, вона коштуватиме 958 гривень.

Для молодят започатковано нову послугу : вони можуть
замовити собі запрошення на урочисту реєстрацію свого
весілля із зазначенням дати за 26 гривень.

Так що кохайтеся, одружуйтесь, народжуйтесь і
реєструйте ці урочисті події відповідно можливостей вашого
гаманця.

С.ТОМАШ.

ЗВЕРНЕННЯ
Територіального управління МНС

в області та Управління
Держтехногенбезпеки в області

до жителів Чернігівщини
У Чернігівській області щодоби до підрозділів МНС

надходять все нові повідомлення про трагічні випадки на
водоймах. Головними причинами лиха є порушення правил
безпечної поведінки під час купання. Часто винуватцями
подій є люди в нетверезому стані або діти, які залишились
без нагляду дорослих.

Шановні громадяни!
Щоб уникнути лиха, купайтесь тільки в спеціально

відведених для цього місцях, не заходьте у воду в
нетверезому стані, не пірнайте в незнайомих місцях. Не
влаштовуйте небезпечні ігри на воді. Розраховуйте свої сили
та не запливайте далеко. Уникайте води зі швидкою течією.

Пам’ятайте! Помилкова впевненість в безпеці
притуплює у людей обережність і пильність. Будьте
уважними, не випробовуйте свою долю та бережіть найвищу
цінність – людське життя!
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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.

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

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

18 липня відсвяткували 25-річчя подружнього життя – срібне
весілля Сергій Володимирович і Ольга Адольфівна ШАБОВТИ з
Тупичева!

З цим чудовим святом вітають
подружжя діти, мама та брат з сім’єю,
бажають сонячних і радісних днів, хай дім
обходять всі незгоди!

Вы в любви и верности достигли
Незаметно цифры 25!
Не спеша, семейный храм воздвигли!
И смогли свой пыл не растерять!
И теперь серебряную дату
Отмечать вы с гордостью должны.
Есть у вас и дети, и внучатко,
И друг другу также вы нужны!

20 липня відсвяткувала свій
ювілейний день народження гарна
людина, добра матуся і сестра,
турботлива донечка і бабуся Любов
Володимирівна СЕМЕНЯКО.

Сегодня праздник всей семьи – твой
юбилей,

И мы желаем тебе – не болей!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке,

хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил.

З повагою: батьки, діти, онуки, чоловік і сестра з сім’єю.

 19 липня святкував свій день
народження наш дорогий чоловік, тато і
дідусь Олександр Миколайович
СЕМЕНЯКО.

Вітаємо його з 55-річчям і бажаємо
міцного здоров’я, великого щастя, успіхів
у всьому.

Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Мы все тобою очень гордимся,
Рядом с тобой ничего не боимся.
Пусть иногда ты бываешь суров –
Значит так надо! Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет только

счастливой,
Яркой, всегда интересной, красивой.

З любов’ю: дочка, син, дружина, невістка і онуки.

20 липня відсвяткуватиме свій 60-річний ювілей кохана
дружина, люба матуся, дорога бабуся Валентина Денисівна
СТЕБА з с. Автуничі.

Жена дорогая, славная, милая,
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять.

З любов’ю та повагою: чоловік, діти, онуки, зяті, сваха
Кулініч.

22 липня святкуватиме свій ювілей завідуюча магазином
с.Кузничі Олена Михайлівна БОКАЧ.

Щиро зичимо міцного здоров’я, радості,
добра і благополуччя. Хай ніколи не зраджує
удача, хай доля дарує тільки хороше.

Нехай в цей день і дні наступні
Минають прикрощі підступні,
Щоб завжди радісно жилося,
Щоб тільки лиш добро велося,
Але життя здавалось дивом –
Прекрасним, світлим і красивим.
Колектив Городнянського міського споживчого товариства.

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату
висловлює глибоке співчуття вчительці Н.В. Будник  з приводу
смерті чоловіка

МИКОЛИ  ІВАНОВИЧА.

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.

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

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.

Новая коллекция!

Сумки
мужские, женские, спортивные,
дорожные, школьные, вечерние

предлагает широкий выбор
горных, дорожных и детских
велосипедов, скутеров, мопедов,

мотоциклов в наличии и под заказ, а также запчасти на
мототехнику в ассортименте по низким ценам.

Адрес: ул. 1 Мая, 17, г. Городня, Черниговская обл.,
тел. (04645) 2-43-61, е-mail: kontinentt@i.ua

В связи с открытием нового магазина бытовой
техники на постоянную работу требуются продавцы-
консультанты (трудоустройство на конкурсной основе).
Основные требования: возраст до 30 лет, знание ПК,
коммуникабельность, ответственность, опыт работы в
сфере торговли (желательно). Запись на собеседование
по адресу: ул. 1 Мая, 17, г. Городня (магазин
«Континент») или по тел. (04645)2-43-61, с 9.00 до
18.30 ежедневно.

на  території  ринку  (напроти
продажу  мопедів)

Завжди в продажу
ковбасні, хлібобулочні
вироби, риба та інші
продукти харчування.

відновив свою роботу

магазин „Росія”

Працюємо з 8.00 до 15.00 год.

Центральна
районна аптека

№34
комунальне підприємство

«Ліки України»
по вул. Леніна, 17

 знизила ціни  на ліки
від гіпертонії та інші групи медикаментів.
В аптеці працює термінал, де розрахуватися за ліки

можна платіжною карткою всіх банків.
Адміністрація.

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

по ціні 20 грн за голову щоденно без

вихідних. Тел. 3-77-48.

Американський білий
метелик – Hyphantria cunea
Drury – поліфаг, що пошкоджує
понад 300 видів різних
трав’янистих, кущових та
деревних культур. Найбільш
улюбленими культурами є
шовковиця, клен
американський, айва, бузина,
вишня, груша, виноград,
волоський горіх, слива, хміль,
яблуня.

Живе цей метелик 8-10 діб, має розмах крил 20-36 мм
при довжині тіла 9-15 мм. Крила чисто білі або з темно-
коричневими плямами. Самки відкладають яйця на нижню
частину листка, після чого гинуть. Гусениці, що відродилися,
починають шкрябати епідерміс листя. Підростаючи,
розповзаються по всьому дереву, а при відсутності корму –
мігрують на інші дерева. Життя гусениць триває 35-45 діб,
але за цей час вони встигають завдати непоправної шкоди
рослинам. Метелик розвивається у двох генераціях. Зимує
у стадії лялечки на штамбах дерев,  у тріщинах кори, опалому
листі, грунті, упаковці, ящиках.

Гусениці метелика повністю об’їдають листя на деревах,
оповиваючи гілки павутиною. Середня швидкість
розповсюдження становить 30-40 км на рік.

Для попередження занесення метелика проводиться
огляд імпортних вантажів, вітчизняної продукції,
пакувального матеріалу, транспортних засобів, що надходять
з карантинних зон, регулярно обстежуються багаторічні
насадження.

Агротехнічні заходи полягають у збиранні та знищенні
гусениць та кладок яєць метелика. Гілки з гніздами гусениць
обрізають і спалюють.

Для ліквідації вогнищ поширення шкідника обробляють
плодові сади та лісосмуги інсектицидами, дозволеними до
використання в Україні. Згідно із законом України «Про
карантин рослин» підприємства, господарства, установи та
громадяни, на території яких виявлені вогнища
американського метелика, зобов’язані здійснювати
карантинні заходи за власний рахунок. У зоні поширення
шкідника, особливо в населених пунктах, рекомендується
застосування бактеріальних препаратів: Дімілінт 20% с.п.
(0,6кг/га), Номолт 35% к.е. (0,1л/га), Ювеноїд Фазису 25%с.п.
(0,7/га), Золон 35%к.е. (2,5кг/га).

Вперше цей метелик в Чернігівській області
зареєстрвоаний у 2007 році. Площа під карантином в 2010
році склала 25,19 га, а в 2011 році – 49,5 га. Вогнища виявлені
в Бобровицькому, Бахмацькому, Варвинському,
Ніжинському, Носівському, Прилуцькому районах.

В.МЕЗКО.
Інспектор з карантину рослин.

УВАГА:
НЕБЕЗПЕЧНИЙ

ШКІДНИК


