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Скільки коштує політична реклама?
У відповідності із Законом України «Про вибори

народних депутатів України» (п.6, ст.71) повідомляємо про
розцінки на політичну рекламу в міськрайонній газеті
«Новини Городнянщини».

на 1-6 стор. – 4.80 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) за кв. см.
Редакція газети «НГ».

Шановні працівники
торгівельної сфери

Городнянщини! Щиро вітаємо
вас із професійним святом!
Від вашого професіоналізму, підприємливості та

культури обслуговування споживачів безпосередньо
залежить якість життя кожного жителя нашого району.

З розвитком ринкових відносин торгівля відіграє дедалі значнішу роль
у зміцненні економічного потенціалу країни. Подальший розвиток
торговельної інфраструктури, розширення й поліпшення асортименту,
підвищення якості сервісу до європейського рівня, запровадження
передових методів роботи, посилення конкурентоспроможності
вітчизняних товарів – такі завдання стоять сьогодні перед працівниками
галузі. Маємо надію, що вам до снаги успішно їх вирішити.

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, добробуту, нових досягнень,
комерційного успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у
завтрашньому дні.

Ю. ВИСОЦЬКИЙ. М.ДЕМЧЕНКО.
Голова райдержадміністрації. Заступник голови

районної ради.

– Ми вже обмолочуємо
хліба четвертий день, –
розповіла нам на
зернотоку директор ТОВ
«Родина» Г.Г.Дубина. – У
роботи включено всі 4
комбайни. Вже зібрано
пшеницю – 80 гектарів і 95
гектарів жита. З гектара в
середньому виходить по
18-21 центнеру зерна. Всі
екіпажі працюють
злагоджено. Назву їх. Це
екіпажі «Донів» – Сергій
Столяров з помічником
Михайлом Карпенком,
Микола Сиз з
Олександром Міхном,
Михайло та Олександр
Снопки і екіпаж «Ниви» –
Олексій Осика з Маратом
Зайнугатдіновим.

А головний агроном
Н.О.Третяк відзначила:
погода для жнив цими
днями хороша, зерно сухе,
вологість 14%. Але
попереду ще чимало
роботи. Належить зібрати ще 210 гектарів жита, 100 – вівса
і стільки ж гречки. Є ще й зернобобові суміші. А ще й 140
гектарів кукурудзи.

З току ми поїхали до комбайнерів, де й зробили ці
фотознімки.

Жнива у СТОВ «Родина» після старту набрали
розміреного ритму.

На минулому тижні сільгосппідприємства району почали
збирання зернових. За оперативними даними райсільгосп-
управління найбільше їх впорано у ТОВ «Віра» – понад 900 гектарів.
Розгортаються жнива і в СТОВ «Тупичівське», «Зоря», «Соната»,
«Добробут» та інших.

Майже 200 гектарів пшениці і жита зібрано у СТОВ «Родина».
Застосовується переважно пряме комбайнування.

Зима не за горами.
Вона настане

Із засідання колегії райдержадміністрації
24 липня відбулося розширене засідання колегії

райдержадміністрації. Розглянуто підготовку до зими.
Хід підготовки підприємств району до роботи в осінньо-

зимовий період показує, що протягом травня-червня
виконано ряд заходів, передбачених планом. Проведено
чистку, ремонт колодязів системи водогону та каналізації,
дезинфекції водогону та баків водонапірних башт,
пофарбовано труби та та запірну апаратуру на водонапірній
башті. Житлово-експлуатаційною дільницею проведено
відповідні роботи у будинках.

Разом з тим виконання робіт стримується заборго-
ваністю за енергоносії та житлово-комунальні послуги. За
підсумками шести місяців 2012 року сумарний борг складає
840,7 тис. грн. (населення 387,3 тис. грн.), з пільг та субсидій
– 388,8 тис. грн.

Керівники підприємств та установ, які мають борги за
спожиті енергоносії, до 1 вересня 2012 року повинні згідно
розпорядження голови райдержадміністрації розрахува-
тись. Але особливо важко це зробити центральній районній
лікарні, яка до того ж у зв’язку з недостатнім фінансуванням
не розпочала заготівлю твердих видів палива на зиму.

Зима не за горами, вона обов’язково настане. Але ж, як
засвідчила серйозна розмова на колегії, поки що не всі
суб’єкти господарської діяльності і відповідні служби району
роблять все, щоб взимку не було серйозних проблем у
постачанні тепла, енергії, води та газу. Розпорядження голови
РДА спрямоване істотно виправити становище.

ПОВІДОМЛЕННЯ
7 серпня 2012 року о 14 год.30 хи. в приміщенні актового

залу Городнянської міської ради відбудеться засідання 11 сесії
міського ради 6 скликання з таким порядком денним:

1. Про бюджет міської ради за 6 місяців 2012 року.
2. Про розгляд проекту рішення щодо затвердження Порядку

розміщення зовнішньої реклами.
3. Про розгляд листів та заяв.
4. Про розгляд земельних питань.
Прийом заяв до розгляду на засіданні сесії закінчується за

три дні до сесії.
А.БОГДАН.

Міський голова.

На знімках: Г.Г.ДУБИНА та завідуюча складом
Л.Л.БОНДАРЕНКО на зернотоку; злагоджено працює
екіпаж Миколи СИЗА та Олександра МІХНА, а на знімку
серед них – молодий агроном Олександр ГАРКАВИЙ.
Він місяць тому закінчив Бобровицький
сільськогосподарський коледж і приступив до роботи.
Це його перші жнива.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за січень–

травень 2012р. вироблено кормів готових для
сільськогосподарських тварин та свійської птиці на 7,1%
більше, ніж за відповідний період минулого року, круп
кукурудзяних – у 2,1 р.більше, тари дерев’яної та її частин –
на 0,7% менше, деревини, уздовж розпиляної чи розколотої,
завтовшки більше 6 мм – на 7,7% більше.

Реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на
суму 13331 тис.грн. Основну частку в обсягах реалізації
становить продукція підприємств з виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 82,7%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У сільськогосподарських підприємствах, порівняно з

2011р. обсяги виробництва м’яса зменшилися на 88,6 т (на
21,8%), а молока збільшилися на 9,6 т  (на 0,2%).

Аграрними  підприємствами   вирощено 567,5 т  худоби
та птиці, що на 249,6 т (на 78,5%) більше, ніж реалізовано на
забій.

Вищий, ніж торік, був середній надій молока від однієї
корови, він склав 1674 кг проти 1534 кг у минулому році.

У сільськогосподарських підприємствах району поголів’я
великої рогатої худоби зменшилося на 523 голови (на 6,3%),
корів – на 373 голови (на 11%), свиней - на 426 голів (на
68,3%).

Відсоток падежу великої рогатої худоби зменшився з
1,2 до 0,7, свиней — з 1,6 до 0,2  відсотка.

На 1 липня  п.р. в сільськогосподарських підприємствах
було у наявності кормів усіх видів 35318 ц.к.од., що більше
на 15152 ц.к.од. у порівнянні  з відповідним  періодом
минулого року.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами
власновиробленої аграрної продукції за січень–червень
¬2012р. порівняно з відповідним періодом 2011р. збільшився
на 21,9%. Обсяг реалізованої продукції тваринництва
збільшився на 13,1%,   рослинництва – у 1,9 р.б.

ТРАНСПОРТ  І  ЗВ’ЯЗОК
Підприємствами автомобільного транспорту, з

урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями, за січень–червень  2012р. перевезено 6,82
тис.т вантажів, що на 14,6% меньше, ніж рік тому.
Вантажооборот зменшився на 16,2% і становив 3018,97
тис.ткм.

Пасажирським автотранспортом району з урахуванням
перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями,
перевезено за січень–червень 223,3 тис. пасажирів,
пасажирооборот виконано в обсязі 5835,1 тис. пас.км.

У порівнянні з січнем–червнем 2011р. обсяги
пасажирських перевезень зменшились на 8,0%, а
пасажирообороту зменшились на 0,7% і становили 5835,1
тис.пас.км.

ФІНАНСИ
За січень-червень 2012р. доходи місцевого бюджету

склали 54,8 млн.грн., видатки – 60,8 млн.грн.
Доходна частина бюджету сформована за рахунок

податкових (16,9% загальної суми) та неподаткових (3%)
надходжень, дотацій з державного бюджету (75,7%). Значну
частину загальної суми доходів становить прибутковий
податок з громадян – 12,1%, або 6,6 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету
направлені  на соціальні заходи – 54,4 млн.грн. (89,5%), з
них на освіту – 23,7 млн.грн. (39% цієї суми), охорону
здоров’я – 9,3 млн.грн. (15,3%), соціальний захист населення
– 18,3 млн.грн. (30,2%), культуру та мистецтво – 2,6 млн.грн.
(4,3%). На державне управління було витрачено 3 млн. грн.

(4,9% загальної суми видатків).
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За січень-травень 2012р. за субсидіями для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
та електроенергії звернулися 870 сімей. Призначені субсидії
816 сім’ям (за січень-травень 2011р. – 1248 сім’ям), або
93,8%.

Загальна сума призначених субсидій становила 131,8
тис.грн. За січень-травень 2011р. цей показник становив –
155,4 тис.грн.

Заборгованість місцевих бюджетів по субсидіях на
житлово-комунальні послуги на кінець травня становила
183,3 тис.грн. За відповідний період минулого року цей
показник становив 753,3 тис.грн.

За січень-травень 2012р. за допомогою на відшкодування
витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива
готівкою звернулось 562 сімей, а за цей період минулого
року звернулось 625 сімей. Призначені субсидії 205 сімя’м
( на суму 208,4 тис.грн.).

За січень–травень 2012р. населенням району сплачено
за житлово-комунальні послуги 6444,8 тис.грн., що становить
115,0% нарахованої суми.

Заборгованість населення на кінець травня 2012р.,
включаючи борги попередніх років, становила 545,1
тис.грн., за електроенергію – 146,7 тис.грн. Найбільшу
частку боргу становить заборгованість за централізоване
опалення та гаряче водопостачання  – 245,7 тис.грн.

РИНОК ПРАЦІ
У  січні-червні 2012р. послугами державної служби

зайнятості скористалися 872 не зайнятих трудовою
діяльністю громадян, що на 19,3% менше, ніж у січні-червні
2011р. Станом на 1 липня 2012р. на обліку в районному центрі
зайнятості перебувало 1014 незайнятих громадян.  Серед
зазначеної категорії 98,6% мали офіційний статус
безробітних, з яких 65,8% отримували допомогу з
безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних за
червень зменшилася на 4,8% та становила 1014 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у червні 2012р.
було працевлаштовано 78 осіб, що на 3,7%менше, ніж  у
травні 2012р., та на 11,4% менше, ніж рік тому.

На початок червня 2012р. за направленням центру
зайнятості у навчальних закладах усіх типів  проходили
професійне навчання  23 безробітних.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття упродовж червня
2012р. на допомогу у зв’язку з безробіттям у районі було
витрачено 565,7 тис.грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 червня 2012р. в районі, за оцінкою, проживало 30,1

тис. осіб. Упродовж січня–травня 2012р. чисельність
населення зменшилась на 135 осіб.

Це відбулося  виключно за рахунок природного
скорочення, яке за цей період становило 168 осіб.
Міграційний приріст становив 33 особи.

Порівняно з січнем – травнем 2011р. обсяги природного
скорочення зменшились на 24 особи, що є наслідком
збільшення кількості народжених. Упродовж  січня–травня
п.р. в районі народилося більше на 31 дитину (31,3%),  ніж у
січні – травні 2011 року. Рівень народжуваності збільшився
з  7,8% до 10,4%.

Рівень смертності  збільшився з  23,1% до 23,8%.

 Л.ФІЛІАНОВА.
Начальник відділу статистики у Городнянському

районі.

Ігор Рибаков народився у 1976
році у родині медпрацівників.
Після закінчення школи вступив в
Одеський автодорожний технікум.
Згодом навчався в Одеському
державному політехнічному уні-
верситеті,  Харківському націо-
нальному університеті внутрішніх
справ. Всі навчальні заклади
закінчив з відзнакою. Був актив-
ним, проявив лідерські та орга-
нізаторські здібності.

Трудову діяльність розпочав ще
в студентські роки. Створив під-
приємство, яке успішно працювало
і розвивалося.

У 2005 році заснував Благо-
дійний фонд «Місія Милосердя»,
який сьогодні успішно працює і в
Чернігівській області.  Депутат
Верховної Ради V і VІ скликань.
Нині очолює депутатську групу
«РЕФОРМИ ЗАРАДИ МАЙБУТ-
НЬОГО».

Ігор Рибаков – людина віруюча
і завжди допомагає церквам. За
особистий внесок та заслуги у
справі відродження духовності,
піднесення ролі Церкви у житті
суспільства нагороджений Знаком
Ордена «Святого Князя Володи-

мира», Орденом «Різдва Христо-
вого», орденським знаком «Слава
на вірність Батьківщині».

Відпочивати любить активно.
Захоплюється плаванням, тенісом,
подорожами. Любить грати у шахи
і багато читає. Одружений, має
трьох дітей. Як народний депутат
активно працює на Чернігівщині.

– Ігорю Олександровичу,
майже 10 років ви займаєтеся
благодійністю. Що стало пош-
товхом до створення Фонду?

– Благодійність – невід’ємна
частина нашого національного
минулого, яка йде з глибини віків.
Це одна із проявів християнської
заповіді любові до ближнього
поспішати на допомогу нужденним.
І коли в мене з’явилася така
фінансова можливість, я заснував
благодійний фонд. Ми допо-
магаємо лікарням, навчальним
закладам, інтернатам, терито-
ріальним центрам. Надаємо допо-
могу на лікування, підтримуємо
талановитих людей. Загалом,
обсяг нашої діяльності широкий.
Ми живемо у непростий час, а
добродійність та милосердя
допоможе змінити життя на краще.

«Використання «брудних»
технологій є проявом слабкості»

– В області з’явилися
білборди з зображенням
відомих людей різних часів з
підписом «Нам є ким пиша-
тися». Це один із проявів Вашої
благодійницької діяльності?

– Чернігівщина багата на
талановитих людей, але ми мало
що про них знаємо. Я хотів нагадати
про ці особистості, які увійшли в
історію не лише області, а й усього
світу. І мені відомо, що дехто,
побачивши борди, став цікави-
тися, хто на них зображений. Це
один із аспектів підтримки Фондом
нашої історичної і культурної
спадщини, її збереження.

– Україна живе в очікуванні
парламентських виборів. Ви
активно працюєте на півночі
області. Ви будете балоту-
ватися по 207 округу і чому?

– Так, я прийняв це рішення.
По-перше, у фракції «Реформи
заради майбутнього», яку очолюю,
я опікуюся саме цією територією,
допомагаю вирішувати проблеми
мешканців. І, по-друге, я завжди
цікавився історією Київської Русі.
Новгород-Сіверська земля тісно
пов’язана з іменем князя Ігоря, на
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25 липня голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький,
заступник голови районної ради М.М.Демченко та начальник
управління ветеринарної медицини О.М.Малицька у рамках
роботи виїзної приймальні побували у с.Володимирівці.

Під час знайомства з роботою закладів соціальної сфери
велике враження на гостей справила сільська школа.
Екскурсію по приміщенню провела її директор Л.М.Курико.
Сучасна двоповерхова споруда розрахована на 172 учні.
Класи світлі і просторі, оснащені відповідно сучасним
вимогам. Є їдальня, спортзал, майстерня. Тут навчається
тільки 32 школярі. А дошкільнят у селі всього четверо. Отже,
перспектива невтішна. Як зберегти школу у селі? – цю болючу
проблему громада власними силами вирішити не
спроможна.

Друге нагальне питання– то дорога до села. Ми їхали до
Володимирівки двома можливими маршрутами: туди через
Ільмівку, а назад повертались через Дроздовицю.
Задоволення від такої «їзди з перешкодами» отримати
важко. Дорога від Ільмівки до Володимирівки геть заросла
акацією. Автобус щодня на маршруті Володимирівка-
Чернігів зазнає пошкоджень. Сільський голова Н.Ф.Пильник
звернулась до районного керівництва з проханням
посприяти вирішенню проблеми доріг до села.

Гості побували також у місцевому ФАПі, будинку культури
та бібліотеці. В цілому соціальна сфера села справила
приємне враження, про що й сказав Ю.В.Висоцький на
зустрічі з активом села.

Питання, з якими жителі звертались до влади, типові
для нашого часу. Колишній  головний агроном колгоспу
В.В.Настич ратував за те, щоб оброблялась земля, взята  в
оренду землекористувачами. А їх у Володимирівці аж троє:
СТОВ «Агрос», «Щорсагростандарт» та СТОВ «Іскра». Адже
земля, яка кілька років не обробляється належним чином,
втрачає свою родючість. Це великі збитки для власників
земельних паїв. Ю.В.Висоцький повідомив, що  «Іскра» та
«Щорсагростандарт» планують восени приступити до
земельних робіт.

Великою проблемою для Володимирівки є функціону-
вання самогонних точок. Цікаво, що прізвища любителів
нажитися на чужому горі відомі, сільський голова
неодноразово попереджувала їх про незаконність такої
діяльності, однак чомусь «самогонна справа» процвітає у
селі на широку ногу. Яким чином можна спонукати
правоохоронні органи нарешті звернути на це увагу? –
бідкались літні жінки.

Звертались володимирівці і з питаннями про виплату
коштів дітям війни, заробітної плати медичним працівникам,
з приводу низької закупівельної ціни на молоко.

О.М.Малицька висловила свою вдячність директору
СТОВ «Агрос» І.Ш.Фаталієву за допомогу, надану ветери-
нарним працівникам щодо запобігання можливих випадків
сказу у селі. 16 липня у Володимирівці була зафіксована
перша підозра захворювання корови на цю небезпечну
хворобу. Невдовзі схожі симптоми проявились ще у однієї
тварини. Зараз проводяться дослідження у лабораторії на
підтвердження правильності висновків ветеринарів. Дійсно
тварини були скажені, чи це лише підозра – через деякий
час скажуть фахівці. Але ветеринари зробили все можливе
для того, щоб загроза не стала реальною для інших тварин
і, тим більше, людей.

Голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький запевнив
громадськість, що всі озвучені на зустрічі питання будуть
ретельно вивчені і у кожному конкретному випадку вжито всі
можливі заходи для їх вирішення.

С.ТОМАШ.

честь якого мене назвали батьки.
Для мене це свого роду
нерозривний і духовний зв’язок з
минулим, без якого не може бути
майбутнього. В цьому поєднується
моя громадська діяльність і
внутрішня духовність.

– Політологи стверджують,
що ці вибори будуть «найбруд-
ніші». Ви жодного разу не
висловилися негативно на
адресу своїх вірогідних супер-
ників і заборонили це робити
своїй команді…

– Я проти будь-яких «брудних
технологій». Вважаю, що вибори
мають бути прозорими, і кожен
кандидат повинен відповідати за
себе, свої дії і вчинки. Конкретними
справами необхідно показувати на
що ти здатен. Виливати купу бруду
на інших не по-християнськи.
Можливо, це відбувається через
якісь комплекси, через несамо-
достатність. Загалом, використа-
ння «брудних» технологій є
проявом слабкості людини.

– Як Ви оцінюєте свої шанси
на виборах?

– Оцінювати мають виборці
своїм голосуванням. Головне, щоб

вони прийшли і віддали свої
голоси за того кандидата, якого
вважають достойним, який
працюватиме на окрузі, вирі-
шуватиме його проблеми і
допомагатиме людям. Саме від них
залежить хто буде у парламенті і
яким шляхом піде Україна. Я бажаю
всім міцного здоров’я і не втрачати
віру і надію. Хай Господь допомагає
і захищає всіх.

Городня
м о ж е
з а к о н н о
пишатися
тим, що тут
народився
професор
х і р у р г і ї ,
засновник
отоларингології академік
АН УРСР Микола
Маркіянович ВОЛКОВИЧ
(1858-1928р.р.) Його
іменем названо вулицю.

З ВИЇЗНОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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Українські бізнесмени своєю головною проблемою
вважають корупцію, 69% українців не довіряють судам, 57%
– міліції. В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» саме
боротьбу з корупцією називають першочерговим
завданням.

Представляючи експертам програму
«Справедлива держава, чесна влада, гідне життя»,
лідери Об’єднаної опозиції розповіли, що планують
робити в цьому напрямку.

Законопроект про створення національного
антикорупційного бюро вже знаходиться у
парламенті, – повідомив голова ради Об’єднаної
опозиції Арсеній Яценюк. «Бюро – це окремий
орган, який повинен оголосити та виграти війну з
корупцією в Україні», – підкреслив політик.

З цим повністю згодні експерти. «Якщо не
вирішити питання корупції, то всі реформи – це
будинки на піску. Якщо ми будемо боротися з
корупцією, але суди будуть нечесними, то ми нічого
не досягнемо. Скільки б ми не боролися, з якими
проблемами не стикалися, ми хочемо
справедливості», – зазначив голова Інституту
соціальної економіки Людвіга Ерхарда Олег
Лиховид.

В Об’єднаній опозиції також повідомили, які реформи
вони планують здійснити, аби малий та середній бізнес
запрацював у нормальних умовах.  «Перше, що ми хочемо
зробити, – усунути бар’єри для ведення бізнесу та зайве
втручання в діяльність підприємців. Друге – створити таку
конструкцію влади, за якої ми можемо легко виявити
нечесного на руку чиновника й викинути його з конструкції.
Ми включаємо сюди все: реформу судової системи,
створення національного антикорупційного бюро,
антикорупційну люстрацію», – пояснила народний депутат
Ксенія Ляпіна.

Чого поки що немає, але дуже необхідно внести в
опозиційну програму, так це норму про відповідальність
чиновників, вважає голова Всеукраїнського об’єднання
малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана Продан:
«Чого я не знайшла навіть у розділі «Відповідальність»

Особистої фінансової відповідальності чиновників. Я дуже
прошу, щоб ця норма була внесена».

А от відповідальність суддів за неправомірні рішення та
порушення присяги у програмі закладена. Об’єднана
опозиція взагалі планує масштабну реформу судової
системи України, щоб зробити українську Феміду дійсно
справедливою та незалежною. Й експерти вважають цей
підхід цілковито вірним.

Що конкретно в аспекті судової реформи планує зробити
опозиція? По-перше, ліквідувати Конституційний суд як
орган, який себе повністю дискредитував, й передати його
повноваження окремій палаті Верховного суду.

По-друге, створити систему незалежного фінансування
судів, яка, на думку Арсенія Яценюка, є запорукою неза-
лежності суду як такого. «Якщо ми не створимо постійно
діючий механізм незалежного фінансування судів, то судді
завжди будуть заглядати до рота або прем’єр-міністру, або
органам місцевої влади», – підкреслив він.

Але й про відповідальність суддів ніхто не забував. «Я
маю на увазі й відповідальність за порушення присяги, й

відповідальність за винесення завідомо
несправедливого вироку суду», – додав голова
ради Об’єднаної опозиції.

Більш того, судова реформа взагалі почнеться
з повної люстрації суддівського корпусу. «У нас
немає іншого виходу. При цьому процес обрання
суддів має бути прозорим, публічним, на підставі
конкурсу», – впевнена народний депутат від фракції
«БЮТ-Батьківщина» Олена Шустік.

Відповідатимуть за свої дії й посадовці вищої
ланки. «Опозиція наполягає на ухваленні закону про
порядок імпічменту президента та про відкликання
народних депутатів. Це наші програмні засади», –
відзначив Арсеній Яценюк.

Пам’ятають в Об’єднаній опозиції й про
соціальну справедливість. Там обіцяють відмінити
неоднозначну, якщо не сказати більше, пенсійну
реформу та збільшити соціальні виплати.

«Фантазії» міністра соціальної політики Сергія
Тігіпка про пенсійну реформу будуть скасовані.
Повинен бути єдиний Пенсійний кодекс, а не 30
різних законів. Для розрахунку пенсії буде

використовуватися єдина формула, яка складатиметься зі
стажу й заробітної плати. Особливі заслуги будуть
відзначатися надбавками з державного бюджету», –
розповів народний депутат, представник фракції «БЮТ-
Батьківщина» Андрій Павловський.

Щодо збільшення соціальних виплат, то, наприклад,
прожитковий мінімум опозиція пропонує довести до рівня у
2400 грн. «Прожитковий мінімум в країні штучно занижений.
Опозиція пропонує встановити новий у розмірі 2400 гривень
– так порахували експерти і профспілки. За збільшенням
прожиткового мінімуму має бути збільшена і мінімальна
зарплата», – додав Андрій Павловський.

При цьому усі без винятку лідери Об’єднаної опозиції
запевняють: їхня програма – це не набір лозунгів, це
реальний намір змінити країну.

    Олена КРАМАРЕНКО.

Червень 1941-го на Дунаї стояв сухий і спекотний. Земля
волала дощу. Над горизонтом з’являлися білі хмаринки, та,
не досягаючи зеніту, безслідно розчинялися. Жителі Рені
рятувалися від спеки на річці, переповнювали її береги. Та
в порту жваво розвантажувалися судна. На берег
виставлялися контейнери різних розмірів і  інше. Спорожнілі
судна швидко відшвартовувалися. Їх місце одразу ж займали
інші. Спостережливе око не могло не запримітити, що життя
порту набрало особливої чіткості, злагодженості. Хтось уміло
управляв його роботою.

Ірина, дружина Володимира Симонка, того вечора
зачекалася на чоловіка. Вже і Славика уклала спати, і з
сусідами наговорилася, а він не повертався. Прилягла біля
ліжка сина. І ось легкі кроки в коридорі. Зраділа.

– Чекаю, виглядаю, давно прохололи твої улюблені
млинці, а тебе немає і немає, – заговорила Ірина.

– Служба, люба, є служба, за власним бажанням її не
залишиш. Чекаю вихідного, тоді і побудемо разом. А ще
краще дня моїх іменин, тридцятий піде. Це так близько. У
частині нашій традиція – імениннику надається день
звільнення від служби, – говорив Володимир.

– А у мене для тебе новина. Від батька з Кусіїв лист
надійшов. Пише, що у них все гаразд, у колгоспі косять сіно,
для своєї корови теж  два вози надбав. Та далі і тривожне
запитання, – затихла Ірина і взяла листа.

– У нашому селі подейкують, що німець нападе, – писав
Полікарп Данилович. Хто вірить у те, хто каже, що то плітки.
Але ж хлопців-запасників на службу беруть. Адже Іванові
ровесники пішли. Ви ж там на самому кордоні, вам більше
знати. Напиши нам, Володю, що у вас чути, щоб я і
односельцям міг так розказати, як воно є.

Володимир спокійно слухав Ірину, уявляв далеке рідне
село з копицями духмяного сіна на луках, прохолодою
Корпилівки і сонливим шумом лісу.

– Напиши батьку, хай не хвилюється. Пиши, що тут все
спокійно. Бійці добре оснащені, обмундировані, ситно
харчуються. Отак хай батько і розказує. А мені командування
відпустку обіцяє, десь в кінці місяця зустрінемося, тоді
більше чого розкажу, – говорив Володимир.

Ірина Степанівна часто відповідала на листи Полікарпа
Даниловича. Правда, Володя підказував, що написати. Тож
і цього разу вона напише все так, як він казав. Та тривога,
викладена у листі, десь глибоко в душі і її торкнулась. І далеко
від кордону земляки відчувають. А якщо і справді так
станеться? Тоді що чекає їх, сина?

Вона пильно вдивлялася в очі чоловіка, прагнучи вловити
те, що він приховує від неї. Володимир відповів теплим
поцілунком. Про службу він не багатослівний: все нормально,
все добре, бійці служать відмінно, на навчаннях нас знову
похвалили. Однак Володимир тоді так і не сказав головного.
Не вистачило духу розкритися, уявив, як боляче Ірина
сприйме. Учора пізно ввечорі в штабі полку зібрали
командирів всіх рівнів і попередили про евакуацію на схід

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

Життя. Подвиг. Безсмертя
Продовження. (Поч.
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дружин військовиків, дітей, стариків. Це належить зробити
спокійно, без паніки, пояснити, що захід тимчасовий, і
незабаром всі повернуться сюди. Про евакуацію не
розголошувати – хай це буде військовою таємницею. Її буде
оголошено, якщо до цього буде все готове.

У військових гарнізонах є інше потаємне життя. Якщо
хочеш довідатися що робиться чи буде робитися в частинах,
досить побувати на ринку, поговорити з жінками. Там
достеменно почуєш чим живе штаб. Ірина чула від подруг
про заплановану евакуацію, але ж хотіла дізнатися це від
Володі. А він тільки заспокоював. Мовляв, то чутки, вони і до
нас доходять, хто віритиме тому?

– А ось я приніс платню. Сину купив іграшки, костюм,
тобі подарунок – намисто, вважаю буде так до лиця. А це
решта грошей, – передав їх Володимир.

Ірина вголос стала перераховувати, куди витратить:
– І на подарунок тобі на іменини. От тільки міркую, що-то

купити, щоб сподобалося.
– Та який ще більший подарунок потрібний, а ніж хвилини

щастя бути разом з тобою, – тільки того і сказав Володимир.
У полк прибувало нове і нове поповнення: випускники

військових шкіл, запасники, тільки-що призвані молоді
хлопці. 13 червня 1941 року прибули 32 лейтенанти-
випускники Орджонікідзивського військово-піхотного
училища. Серед них був і  Петро Іванович Стасовський з
Дніпропетровщини. Він пліч-о-пліч пройшов з Володимиром
Симонком горнило оборони Одеси і Севастополя, на щастя,
залишився в живих і воював до кінця війни. Ось що пригадує
Петро Іванович:

– В перший же день по приїзду в м. Рені нас вишикували
на плацу разом з офіцерським складом полку для
перерозподілу командного посадового складу. Я хоч і був
піхотинцем, але ж мене призначили командиром мінометного
взводу. На такій же посаді був і Володимир Симонок, і ми
тут же познайомилися. Я одразу ж запримітив у ньому
людину добру і самовіддану, на нього можна було сміливо
покластися в найскладнішій ситуації. Хоч в званні він був
нижчий мене – молодший лейтенант, а за  віком старший і
більш досвідчений, тож я звертався до Володимира з
багатьох питань, і він завжди допомагав. Командир полку
підполковник Касим Мухамедович нагадав нам про наші
обов’язки, особливо наголошував на проявленні пильності.
Ворог, як казав він, нас завжди підслуховує. Ні за яких умов
ми не повинні відповідати на провокації. Начальник штабу
полку Каравай додав, що помітно збільшилося диверсантів,
причому з’являються в формі червоноармійців. Про такі
випадки слід доповідати вищим командирам.

16 червня в штабі полку чергова нарада. Воєнком полку,
старший політрук Фомічов звернув увагу присутніх на
опубліковане 14 червня в газеті «Правда» невеличке
повідомлення ТАРС і зачитав з нього рядки: «На думку
радянських кіл, чутки про намір Німеччини розірвати пакт і

напасти на
СРСР поз-
б а в л е н і
б у д ь - я к и х
п і д с т а в . . . »
Далі, однак,
йшлося про
перекидання
н і м е ц ь к и х
військ до ра-
д я н с ь к о г о
кордону. Ко-
місар додав:
«Думається,
що диплома-
т и ч н и м
шляхом ТАРС
в и с л о в и л о
застереження
фашистським
верховодам».

Командир
полку Мухо-
м е д ь я р о в
наказав всім
повернутися
на місця розташувань і готуватися до передислокації техніки
і особового складу.

Того дня увечері Володимир з’явився на квартирі на
якісь півгодини. Він сказав Ірині, що намічаються навчання,
можливо, з передислокацією частини, отже, і сім’ї
військовослужбовців мають до цього готуватися. Він взявся
допомагати складати речі, і в цей момент пролунала тривога.
Попрощавшись, Володимир поспішив у розташування роти.
Водночас і по місцевому зв’язку було зачитане
розпорядження начальника гарнізону про початок евакуації
жінок з дітьми і стариків. Повідомлялось, хто і де має
збиратися і чекати транспорту.

Гарнізон ожив, як розбурханий мурашник. Хоч хаосу і
метушні не було. Військові допомагали займати місця на
машинах, складати речі. Колони машин потяглися до порту,
на залізничну станцію, Одесу.

А з настанням сутінків розпочався вивід бойової техніки
з гаражів і боксів ближче до Дунаю. Нашвидку готувалися
укріплення, техніка маскувалася. Так тривало кілька ночей.
Володимир заходив в опустілу кімнату, серце щеміло, що не
посадив дружину і сина на машину. У суботу, 21 червня, йому
виповнюється 29 років і стало зрозуміло, що відзначити
іменини в сім’ї вже не доведеться.

М. ЄРМОЛЕНКО.
На знімку: В.П. Симонок та його сестра Саша (зліва)

і її подруга Дуня (фото 1940 р.).

Об’єднана опозиція оголошує війну
корупції та соціальній несправедливості
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Народний депутат
В.О.Лещенко

про передвиборну
платформу комуністів

— Інно Юріївно, скільки всього у
минулому році було подано декларацій
і на яку суму?

—  Всього громадяни нашого району
подавали 388 декларацій. З них до
обов’язкового декларування залучено 264.
Решта – це декларації, за якими люди
звертались за отримання податкової
знижки, на яку мають право ті, хто поніс
витрати на оплату вартості свого навчання
або навчання своїх дітей. Нагадаю, що
заробітна плата – доход, який громадянам
особисто декларувати не треба, ця
процедура відбувається в організаціях в
установленому порядку. Подають
декларацію ті особи, хто отримує інші
доходи.

— Скільки коштів надійде у бюджет
від сплати податкових зобов’язань?

— 121,5 тисячі гривень належить

сплатити згідно 264 поданих декларацій. 124
декларації подали громадяни по
податковому кредиту. На даний момент по
17 з них проведено перерахунки, до
повернення належить 18, 7 тисячі гривень.

— Як за деклараціями можна
охарактеризувати доходи громадян у
нашому районі?

— Найбільша частка доходів – за
отриману спадщину та за надання послуг. Так,
спадщину задекларували 32 громадян на
загальну суму 1488,9 тисячі гривень. Від
цього виду доходу до бюджету буде сплачено
74,5 тисячі податку. Від надання послуг по
обробці земельних ділянок, чим займались
згідно поданих декларацій 90 чоловік у
районі, ними було отримано 181,5 тисячі
доходу. До бюджету повернеться 27,2 тисячі
гривень. Продаж сільськогосподарської
продукції задекларували 69 громадян на
суму 26,4 тисячі гривень. З них буде
сплачено податку 4,1 тисячі.  Наданням в
оренду нерухомості в районі займаються 47
громадян. Загальний доход від такої
діяльності –54,8 тисячі гривень, сплачено
податку –8,4 тисячі.

 Інвестиційний прибуток зареєстрував
тільки один громадянин на суму 10 тисяч
гривень, подарунок – теж лише одна
жителька району на суму 1 тисячу гривень.
Продаж нерухомого майна — 4 громадян на
загальну суму 241, 2 тисячі гривень, з яких

Ч е р е з
кілька днів
– 30 липня
відбудеться
позачерговий
з ’ ї з д
Компартії
У к р а ї н и ,
я к и й
розгляне і

затвердить передвиборну програму. Перед
комуністами стоїть головне завдання –
повернути країну народу, витягти Україну з
глибокої соціально-економічної кризи. Події
останніх місяців показують, що в державі
загострились політичні суперечності,
почалась боротьба серед олігархічних сил
за владу. І це зрозуміло: в умовах
буржуазного виборчого закону партії
капіталу йдуть на все, щоб утриматись при
владі, продовжувати політику збагачення за
рахунок експлуатації трудящих. Сьогодні ми
виразно бачимо те, як буржуазні партії
різних забарвлень беруть на озброєння
навіть програмні положення і пропозиції
Компартії, щоб видатись перед народом
таким собі «покровителем і захисником»
інтересів трудящих. Пропонуючи виборцям
гірку цукерку в гарній упаковці, вони не
шкодують грошей на задобрювання і підкуп
виборців.

Компартія добре усвідомлює таку
ситуацію. Вона йде на вибори з відкритими
і чесними намірами врятувати Україну від
подальшого скочування в прірву. Сьогодні
можна констатувати, що держава зазнала
соціального дефолту, і ніякі заходи
олігархічної влади вже не допоможуть. Тільки
лівий поворот України, за який бореться
Компартія, дасть змогу повернутись до
суспільства соціальної справедливості,
ідеалів свободи, рівності і братерства.

Що означає лозунг Передвиборної
платформи «Повернемо країну народу!»?

Це насамперед означає, що країна за 20
років так і не набрала обіцяних темпів
розвитку. Сьогодні вона на останніх місцях у
світових рейтингах. Ніякі програми
«проривів», «стрімкого зростання»,

«суспільства відкритих можливостей»,
«десяти кроків» не дали обіцяних
результатів, як і зміни президентів. Наш
суверенітет став заручником світових
банків, МВФ та інших структур. Вихід із
ситуації – це демонтаж капіталізму,
повернення українського суспільства й
держави на соціалістичний шлях розвитку.
На першому етапі цього шляху треба
подолати кризові явища, що виникли при
капіталізмі, і створити передумови для
переходу до соціалізму.

Такі передумови можна створити,
змінивши функції та напрями національної
економіки. При капіталізмі основна мета
економічної діяльності є отримання прибутку
будь-яким способом. Сьогодні ми є
свідками нещадної експлуатації людей
підприємцями, невиплати їм зарплати,
неналежного оформлення найманих
працівників і ухиляння від сплати податків –
все це заради того, щоб одержати побільше
прибутків. А ще ціновий диктат.

Мета соціалістичної економіки – це
максимальне забезпечення потреб
суспільства і громадянина. Перебудовувати
економіку заради цієї мети – такі завдання
треба вирішити в перехідний період.
Конкретні заходи в цьому напрямку такі: в
Конституції слід закріпити й розширити
права народу на володіння природними
ресурсами, виробничими активами, а право
використання їх в інтересах суспільства
закріпити за державою.

Слід державний сектор економіки
очистити від посередницьких структур.
Сьогодні, шановні громадяни, ви є свідками
того, як через різні «тендерні» та інші послуги
спритні ділки перекачують державні кошти
у свої кишені. Хіба треба миритись з цим?
Наші ж гроші у нас же і витягують з кишені.

Комуністи вважають й обов’язковими
заходи по нарощуванню прибуткової бази
державного сектору економіки. Треба ввести
прогресивне оподаткування, податки на
споживання предметів розкоші. Державний
бюджет повинен бути основою і базою усіх
соціальних програм.

Щоб забезпечити перехід до соціалізму,

треба здійснити ряд заходів по перебудові
політичної, адміністративної та судової
систем держави.

Соціалістична Україна – це нейтральна
та позаблокова держава. Тому слід внести
корективи і в зовнішньо-політичний курс.
Україна обтяжена різними борговими
зобов’язаннями і міжнародними угодами,
вона втратила авторитет у міжнародному
товаристві. Комуністи вважають необхідне
різними заходами зміцнювати суверенітет
держави.

Особливе соціальне зло нашої держави
– безробіття, низькі зарплати. Щоб
подолати ці біди, треба повернути у
державну власність базові сектори
економіки: паливно-енергетичний комплекс,
металургію, АПК, транспорт і зв’язок,
військово-промисловий комплекс. Треба
повернути систему державного планування
та держзамовлення, налагодити державний
контроль за ціноутворенням.

Сьогодні ми є свідками неефективності
ринкової економіки: вона на користь тільки
крупному капіталу. Монополії диктують свої
ціни, створюють штучні дефіцити. А
держава не втручається. Хіба можна тільки
спостерігати за цим? Держава повинна бути
для громадянина і діяти в його інтересах.

Комплекс заходів передбачають
комуністи і по поверненню та забезпеченню
людям прав на безплатні освіту, охорону
здоров’я, на житло, на відродження
занепалої житлово-комунальної сфери.
Основні серед них – зміни в законах,
реформування галузей та державний
контроль.

Передвиборна платформа Компартії
передбачає й моральне оздоровлення
суспільства, повернення загальнолюдських
цінностей. Не розпуста й культ насильства
та споживацтва, а соціальне благополуччя
й висока духовність повинні стати основою
нашої моралі.

Пропонуючи передвиборну програму,
комуністи розуміють, що вона викличе
неоднозначну реакцію в різних політичних
силах. Але є здорова частина суспільства,
яку ми закликаємо об’єднатись навколо цієї
платформи, щоб перемогти на виборах
заради повернення країни народові. А
створивши потім уряд народної довіри,
можна буде реалізовувати цю програму. Наш
народ багато натерпівся за два десятиріччя.
Він достойний кращого життя.

В.ЛЕЩЕНКО.
Народний депутат України, перший

секретар Чернігівського обкому Компартії
України.

до бюджету сплачено 12,1 тисячі гривень.
— А як щодо іноземних громадян?

Вони реєструють свої доходи?
— Так, у нинішній кампанії задекларували

доходи троє громадян Білорусі  на загальну
суму 15,4 тисячі гривень. Крім того,
реєструвались інші види доходів – від
податкових агентів, внески до статутного
фонду, надання рухомого майна в оренду.
Але суми тут незначні.

— Чи є у нашому районі такі собі
мільйонери місцевого масштабу, які
декларують свої доходи?

— Ні, мільйонерів, на жаль, у нас нема. А
вони б не завадили хоча б і місцевому
бюджету.

— Які короткі висновки можна
зробити з декларувальної кампанії?

— Перш за все нагадаю, що
декларування своїх доходів – це
громадянський обов’язок кожного
громадянина. За цією процедурою стоїть
колосальний об’єм проведеної роботи не
тільки працівниками податкової інспекції, а
й органів місцевого самоврядування, різних
служб, управлінь, організацій. Можливо,
сума доходів громадян і сума сплачених
податків від них і виглядають не дуже
значними, але це є певною підмогою
бюджету. Щоб він краще наповнювався,
треба, щоб зростали доходи наших
громадян. Сподіватимемось на це.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

Скільки грошей ми заробляємо?
Завершилась кампанія

декларування майнового стану
та доходів жителів

Городнянського району за
2011 рік, яку проводила

Державна податкова інспекція у
Городнянському районі. З

цього приводу – наша розмова
з її начальником

І.Ю.НЕВРОВОЮ.

ДАІ ПОВІДОМЛЯЄ

Скутеристи
активно поповнюють
чорний список аварій

Якщо проаналізувати статистику аварій,
то стає очевидно, що часто винуватцями
дорожніх подій стають водії скутерів, які
«лихачать» і перевищують швидкість. Так, з
початку року з вини водіїв мопедів та скутерів
на дорогах чернігівщини сталося 31 ДТП, в
21 автопригоді 2 особи загинули та 25
отримали поранення.

Основні порушення, які призводять до
аварій, – керування скутером у стані
алкогольного сп’яніння. З початку року на
учасників дорожнього руху складено 4182
адміністративних протоколи за керування
транспортними засобами в стані
алкогольного сп’яніння, з них третя частина
припадає на «горе-скутеристів». також
експлуатуються несправні мопеди, керують
скутерами підлітки, які не мають відповідних
навичок водіння.

Мопеди і скутери дітям – не іграшки.
Останнім часом батьки купують своїм чадам
скутери, як раніше купували велосипеди. Хай
дитинка катається. Але ж як катається? Вже
на території області сталися 4 дорожньо-
транспортні пригоди за участю дітей, які
керували скутерами та мопедами. Через
безконтрольність батьків діти, яким по
закону ще рано сідати за кермо стали
винуватцями автоаварій. І, як наслідок, –
батьки вбиті горем через загибель дитини,
інші діти на лікарняних ліжках.

Згідно вимог Закону України «Про
дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів
України від 23.12.2009 року №1371 з
01.01.2010 року запроваджена державна
реєстрація мопедів з робочим об’ємом
двигуна до 50 см куб.

Вказаними нормативно-правовими
актами передбачено, що перша державна
реєстрація мопедів, придбаних до
29.12.2009 року, проводилась за спрощеною
процедурою без подання документів, що
підтверджують правомірність їх придбання,
за встановленою процедурою після
проведення Державною автомобільною
інспекцією відповідних перевірок.

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.09.1998р. №1388
перша державна реєстрація мопедів,
придбаних до 29.12.2009р., може
проводитися без подання документів, що
підтверджують правомірність їх придбання,
тобто за спрощеною процедурою, при цьому
реєстрація за вказаною процедурою не має
обмежень по строках.

Мопеди (скутери), придбані після
29.12.2009 року, а також всі двоколісні
транспортні засоби з робочим об’ємом
двигуна понад 50 см куб. реєструються на
загальних підставах у відповідності до
Порядку державної реєстрації транспортних
засобів. Для реєстрації такої категорії
транспортних засобів необхідно надати
документи, що підтверджують правомірність
їх придбання (довідка-рахунок, вантажна
митна декларація, сертифікат відповідності).

Державній реєстрації та обліку
підлягають призначені для експлуатації на
вулично-дорожній мережі загального
користування транспортні засоби усіх типів:
автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів,
марок і моделей, самохідні машини,
причепи та напівпричепи до них,
мотоколяски, інші прирівняні до них
транспортні засоби та мопеди, що
використовуються на автомобільних
дорогах державного значення.

Власники транспортних засобів та
особи, які використовують їх на законних
підставах, зобов’язані зареєструвати
(перереєструвати) належні їм транспортні
засоби протягом десяти діб після
придбання.

Право на керування транспортними
засобами відповідної категорії може бути
надано: мототранспортними засобами і
мотоколясками (категорії А1, А) – особам,
як досягли 16-річного віку.

Право на керування транспортними
засобами відповідної категоії підтверд-
жується посвідченням водія транспортного
засобу з установленим терміном дії.

Для отримання водійського посвідчення
категорії «А1» необхідно пройти підготовку
в автошколі та скласти іспити в ДАІ. Тим, у
кого вже є посвідчення категорії «А»,
категорія «А1» буде відкриватися
автоматично. Для цього необхідно
звернутися до відділення реєстраційно-
екзаменаційної роботи ДАІ.

Водії, які мають водійські посвідчення з
відкритими вищими категоріями, можуть
відкрити категорію «А1», здавши тільки
практичний іспит на мопеді чи скутері.

ДАІ радить водіям поставитися
серйозно до змін у законодавстві і не
затягувати ні з реєстрацією, ні з отриманням
посвідчення водія відповідної категорії.

Прес-служба обласного управління
ДАІ.



ПРИГОДА

«Бомба»  була на кухні
Пригода сталася 25 липня у Городні на вулиці Перемоги,

буд. 72, кв.67, жительки Е.Л.Скриннік.  Сусідів цієї квартири
стурбував  запах горілого, дим та сморід, які виходили
звідти.  Підрозділ рятівників, оскільки двері квартири було
закрито (а вона розташована на третьому поверсі), був
змушений за  допомогою драбини  дістатись туди через
вікно. У квартирі  працівники МНС  виявили, що задимлення
спричиняла залишена без догляду  на газовій плиті каструля
з варивом, яке наполовину википіло. Отже, попереджено витік
газу і можливий вибух. Чи зробить висновок власниця
квартири?
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Автором ідеї і проекту цієї книги є П.Д.Шаповал, який у
свій час працював у Городні – в автопідприємстві, очолював
міську раду, був заступником голови райвиконкому. А потім
були відповідальні посади в області, в державі. Набувши
ранг Надзвичайного і Повноважного посла, він  виконував
дипломатичну місію в Білорусі та Киргизстані. Тож йому є
про що розповісти. Тим більше, що його задум допомогли
реалізувати небайдужі люди, яким він висловив глибоку
вдячність.

Це книга-альбом про рідне село – Жовтневе, що на
Коропщині. Воно раніше мало назву Рождественське,
писемна згадка про нього сягає початку XVII століття, хоч
зрозуміло, що виникло набагато раніше. І вже в тому заслуга
усіх, хто причетний до книги, що в ній зібрані рідкісні архівні
матеріали і фотознімки, які ніколи і ніде не публікувались.
Дуже значимим є те, що вони осмислені нашим сучасником
і подані так, щоб ми самі задумались над нашим
сьогоднішнім життям.

Хіба тільки в Рождественського-Жовтневого така
біографія? Сотні вкраїнських сіл зазнали нещадної
експлуатації, пережили козацькі та гетьманські часи,
польську колонізацію, фашистську навалу. Татаро-монголи,
шведи, поляки, турки, німці. Королівські і царські укази,
кріпацтво, панщина – усе це криваві зарубки в їх історії. І
була боротьба проти поневолювачів та визискувачів –
повстання, бунти, визвольні війни, революції.

Дуже вражаюче подані факти і документи з далекої
минувшини і більш пізніх часів. Автори скористались
спогадами конкретних людей – своїх земляків, учасників
подій.

Ось як про повоєнні літа, про 1947 рік згадує бабуся із
с.Жовтневого Катерина Зюзя: «У 46-ому і 47-ому був
страшенний голод. Ми ходили в поле і збирали трухляву
і гнилу картоплю, бо треба ж було щось їсти. А ще з
сестрою рвали кінський щавель, а вірніше його
зернятка. Принесемо, було, додому, вивернемо на піч.
Зернятка сохнуть, а звідти чорні жучки вилазять. Йшли
потім на Кузьменківщину, займали там чергу, щоб
змолоти це «зерно». З нього мати і пекла деруни. Ми
стоїмо біля столу , і руки тремтять від голоду і
нетерплячки. А мати гляне на нас, і сльози кап-кап з
очей на ті деруни...».

Скупі рядки з колгоспного протоколу від 9 березня 1945
року – перед посівною: «Тягла гостро не вистачає. І треба
всіма силами обучити корів. Кожній бригаді підготувати
і навчити по п’ять корів».

Вони доповнені живим спогадом Марії Бориско: «Якось
коровою орали. Вона трохи потягне плуга і
зупиняється, а потім взагалі впала на ноги. гуртом
підняли, та не йде корівка. Ледве відвели – відтягли до
сараю, а вона там відразу телятко привела. Така тобі
радість зі сльозами на очах».

А не було тягла, тоді четверо жінок впрягалися, а за
плугом дядько-інвалід. Із рання до ночі в полі, якщо не
впадуть там без сил, як та корівчина».

Після такого прочитаного так і хочеться вигукнути на всю
Україну: увічніть в історії таку жінку-страдальницю,
трудівницю і заступницю,поставте пам’ятник жінці-матері,
що отак жертовно віддавала себе відродженню рідної землі

в післявоєнну пору, яка рятувала  дітей своїх від лютої зими,
захищала їх своїми крилами!..

І корівчині – вічній  годувальниці пам’ятник поставте.
Хай дивуються нові покоління і чужоземці звідусіль
вкраїнській жилавості і терпимості.

Важко цитувати такі пекучі рядки з книги.
Світла радість огортає душу, коли читаєш про 60-80-ті

роки. У ту епоху мірилом доблесті, честі і героїзму була праця.

НОВІ КНИГИ

таке запитання ставлять останнім часом городнянці, відвідуючи
редакцію. Відповіді на свої питання вони можуть знайти у книзі
«Трудом і звитягою освячені», що вийшла недавно друком

ФУТБОЛ

Чемпіонат району
триває

Розпочалось друге коло змагань серед районних команд.
Вже зіграно три тури. Після десяти ігрових днів турнірна
таблиця має наступний вигляд:

В Н П М’ячі О
1. «Колос» с.Дібрівне 8 1 1 37:7 25
2. ФК «Куликівка» 8 1 1 36:9 25
3. «Ветеран» м.Городня 7 — 2 38:14 24
4. «Снов» с.Макишин 5 1 4 20:19 16
5. «Пушки» м.Городня 5 — 5 42:28 15
6. «Зоря»  с.Конотоп 3 1 6 9:31        10
7. ФК «Хоробичі» — 1 9 8:38         1
8. ФК «Мощенка» — 1 9 8:42         1

Ігри наступного туру відбудуться завтра. Зустрінуться
такі пари команд: «Снов» (с. Макишин) – ФК «Хоробичі»; ФК
«Куликівка» — ФК «Мощенка»; «Зоря» (с.Конотоп) – «Колос»
(с.Дібрівне); «Пушки» (м.Городня) – «Ветеран» (м.Городня).
Матчі відбудуться на полях команд, указаних першими.
Початок змагань о 16.00 год.

В. СЕРЕДА
Начальник відділу у справах молоді та спорту

райдержадміністрації.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ)  була заснована
20 липня (який і став Міжнародним днем шахів).
Засновниками шахової організації  стало 14 держав, а зараз
вона об“єднає майже  180 національних шахових федерацій.
ФІДЕ має свій прапор та гімн, а  гаслом її діяльності є – «Всі
ми одна сім“я!»

Цього року Україна вперше офіційно відзначила
Міжнародний день шахів. З нагоди свята шахів у Тупичеві
відбувся уже VI-й відкритий турнір з швидких шахів (по 20
хвилин кожному до кінця партії).

В змаганнях взяли участь 23 чоловік  — 13 дорослих і 10
школярів. Змагання пройшли  із спортивним ентузіазмом,
безкомпромісно. Перше місце  серед дорослих виборов
Сергій Зуб з Великого Листвена (4,5 очок з 5 можливих).
Друге-четверте місце посіли з
результатом  3,5 очок з 5 можливих
– Костянтин Зубов, Іван Зубов і
гість обласного центру, директор
ДЮСШ з шахів та шашок Сергій
Мартиненко. По додатковому
показнику вони посіли відповідні
місця, як і було перелічено.

Серед школярів-юнаків
впевнено переміг шахіст з ДЮСШ
для дітей-сиріт Дмитро Радченко
(5 очок з 5 можливих). Друге і третє
місця  відповідно у Павла Ющенка
з Бурівки та Сергія Рудюка з
Тупичева. Останні є  вихованцями
підліткового клубу «Сучасник».

Серед дівчат перемогу
здобула Катерина Роганова, а
друге-третє місця у Анни
Махаринової та Анни Маклюк з
Тупичева.

Усі переможці і призери
нагороджені грамотами від голови

Від неї починався достаток. У ті роки Жовтневе розквітло, як
і більшість сіл. Відійшли в минуле шевченківські хатинки.
Натхненною працею творилися високі врожаї, велике молоко
і м’ясо. Сіяли тоді у Жовтневому 1200 га озимини, 500 га
гречки, 640 га картоплі. А ще льон, буряки, городину.
Фотознімки тих років – то справжній фотолітопис епохи.
Радість  світиться на обличчях героїв знімків. Проводи в
армію, гучні весілля, святкові демонстрації, світанкові
зустрічі випускників школи і благовісний церковний
дзвін...Усе в пам’яті залишається.

 Дивні і суперечливі почуття шматують серце і душу, коли
осмислюєш новітні часи, коли з відбудови ми перейшли в
епоху занепаду. І питають самі у себе автори книги: в чому
причини? Де ми спіткнулися, чому заростають пишними
бур’янами поля, що доглядались колись мозолями рук
батьків, дідів? «Реформи», – сумно зітхнеш і замовкнеш.

Якщо погано селянину, то хіба усій країні добре?..
Хліба та бензину можемо купити значно менше. А от

горілки – втроє більше...
Про себе турбуються сільські дядьки та матусі в останню

чергу, тільки коли скрутить до краю, то просять чиновних
земляків допомогти хоча б дістатись до лікарні, іноді
пожуряться на мізерні пенсії, занедбані дороги і зверхність
начальства...

Сумні висновки, сумна статистика. Україна на 1-му місці
в світі за рівнем дитячого алкоголізму і поширенню ВІЛ серед
дорослих. Ми другі в світі за боргами перед МВФ.

Що відкрито, запущено в дію останнім часом на
Придесенні? «Агов! Де воно?». У відповідь й відлуння не
чути.

Виходить, двадцять років – геть у нікуди? – робиться
запитальний висновок.

Українці припустилися багатьох помилок. Радянську
спадщину бездарно і жадібно проїли, власних статків не
надбали, та ось-ось настануть часи, коли ділити і
приватизувати буде нічого: ліси хижацьки вирубуються,
озера і річки нищаться триповерховими «гніздечками» і
«хатинками». У скоробагатьків золото у європейських банках,
їх діти вчаться за кордоном. Маємо пограбований народ,
мільйони безробітних і бідних.

Втрачаємо селянську цивілізацію, знищуються основи
буття – науки, економіки, духовність і моральність. Щотижня
з карти України зникає одне село.

Це все майже дослівні думки з книги.Чи ж можна в
чомусь заперечити П.Д.Шаповалу?

Мабуть, треба бути не просто небайдужою людиною, а
й мати громадянську мужність та  сміливість заявити про
те, що ми прямуємо не туди.  Ліквідовано безоплатне житло,
медицина, освіта. Зате – армія чиновників, неймовірні
витрати бюджету спрямовані на силові відомства.

Ні, не про таке життя мріяли ми, переходячи до
незалежності.

Книга П. Шаповала дає добрий привід осмислити наше
сучасне життя. І, думається, П.Д.Шаповал прийняв для себе
і для нас непросте, але правильне рішення: боротися за
мандат народного депутата, щоб  зупинити руїну і розвал,
щоб повернути людям достойне життя.

Л.ВАСИЛЬКО.

Городнянської районної організації ВО «Батьківщина»
П.І.Верхуші  та кубками та призами від  – народного депутата
В.Т. Коржа та  депутата обласної ради І.М.Якуба.

На додаток дітям було запропоновано – солодкий стіл, а
дорослим – працівники клубу Н.Д.Дуброва і Н.В.Ситник
зварили  смачну юшку.

Велику подяку  за  суттєву допомогу в організації змагань
хочеться висловити нашим спонсорам, а також помічнику-
консультанту народного депутата В.І.Коржа – О.І.Верхуші та
голові шахової федерації району, судді змагань
М.Й.Войтовичу.

І.ЗУБОВ.
 с.Тупичів.

На знімку: учасники змагань.

Всесвітній та Всеукраїнський день шахів



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь «
12.10 Сериал «Маргоша» (
14.10 Мультфильмы « Умка»,
«Умка ищет друга».
14.25 «Старые фотографии».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда « (Украина).
Фильм «Анастасия Стоцкая».
16.25  «Начать сначала.
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.40 «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 Фантастический боевик
«Виртуозность» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10 «Ирина Мирошниченко.
Откровения».
12.05 «Сердце Марии».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Кто стучится в
дверь ко мне…».
18.00 Наши новости.
18.20 «Обратный отсчет».
«Битва под Клястицами».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Обратный отсчет».
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».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25  «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 Ток-шоу
18.10 Главная дорога
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Москва. Три
вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 «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 Мультфильм «Горшочек
каши».
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  «Начать сначала.
Марта»
17.15  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 Криминальный боевик
«Все должны умереть»

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.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Олимпиада и Лондон:
брак по любви».
00.20  «Детектор лжи».
01.10-01.40 Ночные новости.

 НТВ

06.05  «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».
14.25  «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20  Ток-шоу
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Москва. Три
вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 «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.
15.25 Мультфильмы «Жадный
Кузя», «Генерал Топтыгин».
15.50 «Все путем!»
16.20  Футбол.
18.30 Специальный репортаж
АТН «Еврогеддон».
18.40, 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 Комедийная драма
«Венера» (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.
21.00 Новости спорта.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 Среда обитания. «Как
найти работу».
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 «Развод по-русски».
11.05 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25  «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20  Ток-шоу
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35 Детективный сериал
«Москва. Три вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение»

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 , 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.10 Телефильм АТН «88-й.
Олимпийский».
10.40 Мультфильм «Приклю-
чения точки и запятой».
10.55  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 18.10 Новости региона.
15.25  «Русалочка».
15.55 Врачебные тайны
16.30  «Зямля беларуская».
16.45  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
17.45, 23.50 «Зона Х».
18.25 Сфера интересов.
18.55 Футбол.
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  «Психоаналитик»

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.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Братья и звезды».
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 «Ахтунг, руссиш!».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25  «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
15.3, 18.355 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 «Бывает же такое!».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Москва. Три
вокзала».
21.20  «Наркотрафик».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 «Глухарь. Продолжение»

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 01.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.10 Сфера интересов.
10.40 Журналистское
расследование.
11.10 Мультфильмы
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов», «Песенка
мышонка».
12.10 Сериал «Маргоша».
14.05  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Коробка передач.
18.45, 01.05 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
23.05 Фильм ужасов «Чужой»
01.35 День спорта.

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».
16.20 «Обратный отсчет».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Дом
образцового содержания».
22.15 Фильм «Стать Джоном
Ленноном».
00.00 «Мой лучший
любовник».
01.50-02.20 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.
14.25 . «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.25 Ток-шоу
18.10 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 П сериал «Москва. Три
вокзала».
21.20 сериал «Наркотрафик».
23.10 «Ахтунг, руссиш!».
00.05 Триллер
«Турбулентность».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 16.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  «Байки Митяя»
11.00  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Зальцбург и
озерный край».
11.30 «Все путем!»
12.15 Мультфильмы «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино».
13.05 Вокруг планеты.
13.50 Лондон-2012.
Олимпийские игры. Футбол.
1\4 финала. Прямая
трансляция.
16.10 Новости региона.
16.25 «Место встречи».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Детектив «Убийство в
дачный сезон» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Ганстерская сага
«Крестный отец» (США).
00.45 День спорта.
00.55 Комедийный сериал
«Байки Митяя» (Украина).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.40 «Смак».
11.25 «Смешарики. ПИН-код».
11.45 фильм «Родня».
13.30  фильм «Покровские
ворота».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет».
«Игры параллельных миров
или наш ответ Амстердаму».
16.55 «Спасибо, жизнь!».
Концерт Эдиты Пьехи.
18.30 «Хиромант».
20.30 Наши новости.
21.05 «Большая разница».
22.10 Фильм Вуди Аллена
«Будь, что будет».
23.45-01.35 Фильм «Индиго».

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».
15.05 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 Очная ставка.
18.00 Спасатели.
18.30 «Профессия -
репортер».
19.25 «Луч Света».
20.00 « Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 фильм «Последняя
любовь киллера» из цикла
«Важняк».
00.15  фильм «Вопрос чести».

«Беларусь 1»

07.05 Існасць.
07.30 Детектив «Убийство в
дачный сезон» (Россия).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.50  «Байки Митяя»
10.55 «Зона Х». Итоги недели.
11.30 Мультфильм «Возвра-
щение блудного попугая».
12.10 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
13.00  «Моя правда «  Фильм
«Ивар Калныньш».
14.00 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм
«Баранкин, будь человеком!».
16.00  Комедия «Женитьба
Бальзаминова « (СССР).
17.45 Коробка передач.
18.20 Суперлото.
19.10 Мелодрама «Право на
Надежду» (Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Приключенческий
фильм «Изгой» (США).
01.05 Комедийный сериал
«Байки Митяя» (Украина).

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 Фильм «Ищите
женщину».
14.25 «КВН». Премьер-лига.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет».
16.55 «Елена Исинбаева.
Девушка с шестом».
17.55 фильм «Крутая
компания».
20.00 Контуры.
21.05 Фильм «Жизнь в
розовом цвете».
23.35-01.20 «Боже, какой
пустяк!». Концерт.

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00,10,00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Кремлевские
похороны».
13.20  «Дорожный патруль».
15.05 «Развод по-русски».
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 И снова здравствуйте!
18.00 «Бывает же такое!».
18.30 «Профессия -
репортер».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное
признание.
21.45 «Тайный шоу-бизнес».
22.45  «Тайна смерти отца
Веня» из цикла «Важняк».
00.25 «Внимание: розыск!».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Вiд першої особи
9.00 Пiдсумки тижня
9.35,14.35,0.15 Олiмпiйськi
пристрастi
11.00 Олiмпiада. Стрiльба
(лук), 11.50 Академiчне
веслування, 13.20 Плавання
13.45 Вiкно в Америку
14.15 Олiмпiада. Стрiльба
(пневматична гвинтiвка),
16.00 Дзюдо. Бокс
16.55 Олiмпiйськi пристрастi
17.15 Країну - народовi
18.00 З’їзд Партiї регiонiв
19.30 Спортивна гiмнастика
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Плавання
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Бокс

1+1

8.00 Т/с «Даішники»
10.20 «Їхнi звичаї»
11.35 Х/ф «Вагiтна бабуся»
15.50 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,23.55 ТСН
20.15 Х/ф «Ласкаво просимо
до раю»
22.50 «Територiя обману»
0.10 Х/ф «Ласкаво просимо до
раю-2»

ІНТЕР

8.40 Т/с «Бiлий налив»
12.35 «Слiдство вели...»
14.25 «Сiмейний суд»
15.25 «Судовi справи»
16.20 «Жди меня»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Т/с «Петрiвка, 38»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Вiд першої особи
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30,14.20,15.05,18.45,0.15
Олiмпiйськi пристрастi
11.30,13.50 Олiмпiада.
Академiчне веслування
12.00 Плавання
15.00,0.00 Олiмпiйськi новини
15.50 Бокс. Дзюдо
17.30 Стрибки у воду
18.20 Новини
19.30,21.15,23.00 Олiмпiйськi
пристрастi
22.50 Трiйка, Кено, Максима
0.05 Телемiст Київ-Лондон

1+1

8.00 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
9.05 «Їхнi звичаї»
10.25 «Цiлковите
перевтiлення»
11.25 Т/с «Метод Лаврової»
13.30 Х/ф «Школа для
товстунок»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,23.25 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
22.20 «Iлюзiя безпеки»
23.40 Х/ф «Вiйськова
академiя»

ІНТЕР

6.05 Т/с «Росiйський
шоколад»
9.15 Т/с «Таємницi слiдства»
11.20 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.20 «Слiдство вели...»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Каменська»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Зв’язок»(2)
0.10 Д/ф «Нiкiта Мiхалков»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Вiд першої особи
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9 . 3 0 , 1 4 . 4 0 , 1 8 . 4 5 , 0 . 1 5
Олiмпiйськi пристрастi
11.30,13.30 Академiчне
веслування
13.10,16.00 Дзюдо
15.30,17.55 Бокс
17.00 Стрибки у воду
18.20 Новини
19.30 Стрiльба (пiстолет)
20.10 Дзюдо
20.50 Мегалот
21.15 Плавання
22.45 Суперлото, Трiйка, Кено
22.50 Фехтування. Бокс
0.00 Олiмпiйськi новини

1+1

8.00 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
9.05 «Їхнi звичаї»
10.30 «Цiлковите
перевтiлення»
11.30 Т/с «Метод Лаврової»
13.40 Х/ф «Манна небесна»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,0.30 ТСН
20.15 Х/ф «Провокатор»(2)
0.55 Х/ф «Вiдчайдушний
загiн»

ІНТЕР

6.00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
9.20 Т/с «Таємницi слiдства»
11.20 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Каменська»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Вторгнення»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Вiд першої особи
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30,14.40,18.45 Олiмпiйськi
пристрастi
11.00 Стрiльба з лука
11.50,13.10 Академiчне
веслування
12.00 Плавання
12.35,16.00 Дзюдо
16.40 Бокс
17.10 Стрiльба (лук)
18.20 Новини
19.30 Велоспорт
21.15,22.45 Плавання
22.40 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Фехтування. Бокс
0.00 Олiмпiйськi новини

1+1

8.00 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
9.05 «Їхнi звичаї»
10.30 «Цiлковите
перевтiлення»
11.30 Т/с «Метод Лаврової»
13.40 Х/ф «Манна небесна»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя»
0.15 Х/ф «Поцiлуй мене,
товаришу»(2)

ІНТЕР

6.00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
9.20 Т/с «Таємницi слiдства»
11.20 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.20 «Слiдство вели...»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Каменська»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Грiх»(2)
0.30 «Таємницi столiття»

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.35 Вiд першої особи
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30,14.40,18.45 Олiмпiйськi
пристрастi
11.00 Стрiльба (лук)
12.00,13.30 Академiчне
веслування
12.50 Легка атлетика
16.10 Стрiльба з лука. Бокс
17.10 Стрибки на батутi.
Стрiльба (пiстолет)
18.20 Новини
19.30 Велоспорт
21.15 Легка атлетика.
Семиборство. Ядро.
Плавання
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
22.50 Легка атлетика.
Семиборство. Бокс
0.00 Олiмпiйськi новини

1+1

8.00 Т/с «Щоденник доктора
Зайцевої»
9.05 «Їхнi звичаї»
10.30 «Цiлковите
перевтiлення»
11.30 Т/с «Метод Лаврової»
13.40 Х/ф «Бiла ворона»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.10 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Геймер»(2)
22.10 Х/ф «Оселя зла»(2)
0.25 Х/ф «Постал»(3)

ІНТЕР

6.00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
9.15 Т/с «Таємницi слiдства»
11.20 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.20 «Слiдство вели...»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Каменська»
18.05 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00,0.30 «Подробицi»
20.30 Т/с «Жiночий лiкар»
22.25 Х/ф «Чорне мiсто»(2)

УТ-1

8.05 А.Миронов
9.05 Школа юного
суперагента
9 . 3 0 , 1 5 . 0 5 , 1 8 . 4 5 , 0 . 1 5
Олiмпiйськi пристрастi
11.00 Триатлон
13.30 Академiчне веслування
14.40 Стрiльба (гвинтiвка)
15.00,0.00 Олiмпiйськi новини
16.00 Стрибки на батутi
18.10 Бокс
19.30 Легка атлетика. Ходьба.
Велоспорт
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Легка атлетика. Бокс.
Фехтування
22.35 Суперлото, Трiйка, Кено
22.45 Легка атлетика.
Семиборство
0.05 Телемiст Київ-Лондон

1+1

7.00 «Справжнi лiкарi»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільми
11.05 «Свiт навиворiт»
11.55 «10 крокiв до кохання»
13.05 Х/ф «Блондинки в
законi»
14.55 Х/ф «Як вiдбити
наречену»
17.05 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Степовi дiти»
0.15 Х/ф «Ми. Вiримо в
кохання»

ІНТЕР

5.55 Т/с «Дiвчина з пiвночi»
9.25 «Городок»
10.00 «Найрозумнiший»
12.00 Пiснi I.Нiколаєва
14.10 Х/ф «Вiдчинiть, це я»
18.00 «Юрмалiна-2011»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.40 «Битва композиторiв»
0.05 Х/ф «Презумпцiя
невинностi»

УТ-1

9.00 Смiшний та ще
смiшнiший
9.25 Крок до зiрок
10.00 Країну - народовi
10.15,14.20,15.05,18.45,0.15
Олiмпiйськi пристрастi
12.00 Тенiс
14.30 Стрiльба (пiстолет)
15.00,0.00 Олiмпiйськi новини
16.00 Спортивна гiмнастика
18.10 Боротьба греко-
римська
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.15 Легка атлетика
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Легка атлетика.
Вiтрильний спорт
0.05 Телемiст Київ-Лондон

1+1

8.05 «Ремонт +»
9.00 «Лото-забава»
10.15 Мультфільми
11.05 «Чотири весiлля»
12.40 Т/с «Даішники»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Службовий роман»
23.40 «Свiтське життя»

ІНТЕР

7.25 Х/ф «Приборкувачка
тигрiв»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Х/ф «Щастя за
контрактом»
12.00 «Вечiрний Київ»
14.00 Х/ф «Адель»
16.10 Т/с «Гидке каченя»
20.00 «Подробицi»
20.25 Х/ф «Угода»
22.55 Х/ф «Одинак»(2)
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ПРОДАЮТЬСЯ:

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

— будинок. Вокзал. Газ, вода. Тел.: 2-57-43, 067-2846598.
– будинок на два ходи по вул. Чорноуса, 83. Є газ, вода,

телефон, госпбудівлі. Тел.: 096-3378830, 2-51-95.
– будинок на два ходи. Газ, госпбудівлі. Вода поруч.

Тел.: 093-2280904, 097-7052804.
– півбудинку (газ, гараж, 10 соток городу) по вул. Щорса.

Тел.: 096-7331053, 063-5772551.
 — земельна ділянка (20 соток) в центрі с.Вокзал-

Городні з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.
– земельна ділянка по ІІ-ому провулку Радянському, 3.

Газ, вода. Тел.: 050-9439004, 097-3212934.
– трактори, преси, картопле- та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

– автомобіль ВАЗ-21134, 1,6, бензин, 2008р.в., пробіг
60 тис. км. Тел. 093-5093728.

– скутер «Дельта» (колишнього вжитку). Тел.: 096-
7331053, 063-5772551.

– деревообробний верстат, двигун 5,5 кВт, 2800 об.
Тел. 2-15-37.

– кізочка (віком 4 місяці). Тел.: 2-20-30, 095-6320406.
– кінь (віком 2 роки 6 місяців), бричка, збруя. Тел. 096-

1595921.
– солома в тюках з доставкою. Тел. 096-9818555.

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

– будинок в Городнянському районі в будь-якому стані
до 5000 грн. Тел. 097-8704943.

ЗНІМУ:
– будинок або півбудинку. Тел. 067-9684383.

ПРОПАЛА кобила темно-коричневої масті на
території с. Івашківки ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля». Тел.
096-7020550.

До уваги суб’єктів
господарювання!

Запрошення до участі у конкурсі
Координаційний комітет Форуму Місцевого Розвитку

Городнянського району,  організація громади «Наша
Мрія-2» с. Хрипівка Городнянського району Чернігівської
області та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду») цією об’явою
запрошують ліцензованих підрядників з позитивною
репутацією надати запечатані цінові пропозиції для
виконання таких видів робіт у межах мікропроекту
«Покращення якості водопостачання в с.Хрипівка -
Будівництво водогону»: будівництво водогону (1,3 км).
Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-
будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня
складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати
за такою адресою: Хрипівська сільська рада
Городнянського району Чернігівської області, вул. Леніна,
13. Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж
180 календарних днів з дати розкриття Конкурсних
пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді
доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше, ніж
до 15.00 год. 14.08.2012 р., після чого вони будуть розкриті
у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні
пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не
приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову
інформацію за адресою, зазначеною вище або по
телефону:  (04645) 2-18-50.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

2 серпня минає 20 років з дня трагічної
смерті

КАНАДИБА Юрія Анатолійовича.
Хто забув – згадайте.
Хто пам’ятає – пом’яніть.
Світла йому пам’ять, і нехай земля буде пухом.

Сумуючі: тьотя Люба, дядя Ваня з
с.Дібрівне.

25 липня – 9 днів світлої пам’яті
нашого любого тата, дідуся, чоловіка

БУДНИКА Миколи Івановича
28.08.1950р. – 17.07.2012р.

Девять дней, как твой голос не слышен,
Девять дней, как от нас ты ушел,
Девять дней без тебя еле дышим,
Девять дней, девять дней – пустота...
Давит тяжестью нас пониманье.
Что закончен твой жизненный путь,
Что случилось навек раставанье,
Что тебя никогда не вернуть...
Девять дней, как был прерван полет

твой,
Как затих, потемнев, белый свет.
Человек наш любимый, родной,
Девять дней, как тебя уже нет!
Пусть тебя в неизвестном нам мире
Ждет спокойствие и благодать.
Мы тебя ,солнца свет, не забыли,
Боль потери едва ль нам унять...

З вічною скорботою – діти, онуки і дружина.

1 серпня – три роки світлої пам’яті дорогого чоловіка,
люблячого батька і ніжного дідуся

БОНДАРЯ Михайла Аліферовича
26.07.1939р. – 1.08.2009р.

Тебя вырвала смерть, у нас не спросив,
Как жить дальше и хватит ли сил?
Кто шуткой одобрит, кто даст нам совет?
Черной вуалью покрылся весь свет.
Наш дедушка, папа и муж,
Ты был нами любим.
Мы помним тебя и в горе скорбим.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки.

27 липня – 2 роки гіркої
втрати і світлої пам’яті

АЛІМЕНКА Андрія Івановича
17.06.1971р. – 27.07.2010р.

Будет осень,  и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.
Пусть солнце с высокого неба
Ласкает могилу твою,
А ветер тихонечко шепчет
Про горькую долю твою.
Царство тобі небесне і вічний

спокій.
Гірко сумуючі рідні та близькі.

Нет боли больше и горя
страшнее,

Чем раньше себя хоронить
сыновей

Минає три роки з дня смерті
АНДРУЩЕНКА

Олександра Олександровича
14.11.1972р. – 29.07.2009р.

Горбок землі мовчить, як все
довкола.

І огортає душу тихий жаль,
Що не побачим ми уже ніколи
Твою радість і твою печаль.

Вічно сумуючі рідні.

2 серпня – рік світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, сина,

батька, дідуся
ВИЖГОРОДЬКА

Василя Івановича
7.01.1946р. – 2.08.2011р.

Словами нельзя передать наши
боль и горе, глубокая на сердце рана.
Никогда не забыть того страшного дня,
который принес нам столько горя и
печали. Нам слезы душу разрывают, и
каждый день тебя мы вспоминаем.
Пусть будет там тебе легко, а память о
тебе останется здесь, с нами. В
скорби склоняем головы у твоей

могилы. Спи спокойно, наш любимый. Лебединым пухом тебе земля,
а душе – Царство Небесное.

Сумуючі рідні і близькі.

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.

Уважаемые покупатели!
В связи с продажей орендованого помещения

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

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

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

Ми приготували великий асортимент:
– елегантної шкільної форми;
– спортивних костюмів;
– джинсів, батників, кофтинок;
– взуття шкільного та спортивного.

Зручно! Якісно!
Стильно!

Разборка, сборка срубов;
перекрытие крыш любой сложности.

Тел. 097-8704943.

Інформація Городнянської районної ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, який буде залучений до проведення незалежної оцінки

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ
ПРОДОВЖУЄ

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ
РОБОТУ І ВЛІТКУ

«Вдалий професійний
вибір – впевнений шлях

у майбутнє»
Продовжується пора літніх канікул, стартувала

друга зміна оздоровчого закладу «Полісяночка».
Вихователі докладають чимало зусиль для того, щоб
організувати для дітей веселий, пізнавальний та
активний відпочинок. Спеціалісти Городнянського
районного центру зайнятості також долучилися до
їхньої праці і знову організували виїзну акцію з
використанням «Мобільного центру профорієнтації».
Захід проходив під гаслом «Вдалий професійний вибір
– впевнений шлях у майбутнє».

Під час заходу діти в ігровій формі отримали
інформацію про послуги служби зайнятості та стан
ринку праці, продемонстрували свої знання світу
професій, взяли участь у конкурсах та позмагалися зі
своїми однолітками на ерудованість, обізнаність та
кмітливість, поспілкувалися з представниками центру
зайнятості, переглянули відеоролики про актуальні
професії.

Велику зацікавленість, як завжди, викликав у
присутніх конкурс дитячого малюнку на асфальті на
тему «Моя майбутня професія».

Діти відповідально поставилися до виконання
завдання, намагаючись якнайточніше відтворити на
асфальті ту професію, яку вони хочуть здобути в
майбутньому. За мить сіре асфальтове покриття
перетворилося на яскраве поле дитячих мрій. На
малюнках знайшли своє відображення
найрізноманітніші професії: лікар, вчитель, ветеринар,
пілот, водій, перукар, садівник, лісник, медична сестра,
тракторист, бізнесмен, футболіст та інші.

Нелегке завдання постало перед журі – вибір
найкращих трьох малюнків,  адже кожен маленький
витвір – це ще нереалізовані мрії і бажання дітей, кожне
з яких треба поважати. Перше місце отримав Артем
Тимошенко, який у майбутньому бачить себе пілотом
великого авіалайнера, друге місце – Марійка Бабаєва,
яка дуже хоче стати медичною сестрою та допомагати
хворим людям, третє місце отримала Олександра
Дегтяренко, яка дуже любить тварин і мріє отримати
професію ветеринарного лікаря. Переможців та
учасників конкурсу нагороджено заохочувальними
призами.

Під час зустрічі діти отримали багато корисної та
цікавої інформації про безмежний світ професій,
послуги служби зайнятості та ситуацію на ринку праці.

Г.МІХЕЄВА.
Начальник відділу активної підтримки

Городнянського РЦЗ.

Назва об’єкта: кімната  площею 18,37 м.кв., яка заходиться
на четвертому поверсі адмінприміщення райради.

Місцезнаходження   об’єкта оцінки: м. Городня вул. Леніна,
10.

Балансоутримувач: Городнянська районна рада.
Мета проведення оцінки:  визначення вартості об’єкта

оренди.
Балансова вартість майна: 3530 (три тисячі п’ятсот

тридцять) гривень.
Претенденти   на участь у конкурсі  подають   у запечатаному

конверті:
* заяву про  участь  у  конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної

діяльності за встановленою формою,  затвердженою наказом
Фонду державного майна України №1270 від 29.08.2011;

* копію установчого документа претендента;
* копію сертифіката  суб’єкта  оціночної  діяльності,  виданого

претенденту Фондом державного майна України;

* інформацію про претендента (документ,  який містить
відомості про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,
кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які
працюють у його штатному складі та додатково залучаються
ним,  з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна
тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в
запечатаному конверті і  має  містити  інформація  щодо  ціни
виконання робіт, калькуляції витрат,  пов’язаних з виконанням
робіт,  а також строк виконання  робіт.

 Конкурс відбудеться в Городнянській районній раді
(кімната №21) о 10 годині  14 серпня  2012 року.

Документи приймаються до 13 серпня  2012 року включно.
Заяви приймаються за адресою: 15100, м. Городня, вул.

Леніна,10, кімн.27. Додаткову інформацію можна отримати
по тел. 2-74-21.

 М.ДЕМЧЕНКО.
 Заступник голови районної ради.
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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.

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

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

ТОВ „ТД Ратібор” с. Пекурівка
реалізує курей червоних.
по ціні 13 грн за голову, більше 300 голів по

12 грн. щоденно без вихідних. Тел. 3-77-48.

26 липня відсвяткував свій 50-
річний ювілей найкращий у світі
чоловік і батько, турботливий зять і
дідусь Анатолій Володимирович
ПОШЕНКО з Полісся.

Муж родной и папочка любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
Годы можна не считать,
В этот  самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки лишь от счастья
Тебе сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Дружина, діти, онуки.

26 июля отпраздновал свой
юбилей наш дорогой сынок, брат,
дядя Анатолий Владимирович
ПОШЕНКО.

Пролетают года, словно пух с
тополей.

Мы грустим, провожая их взглядом.
Но года – не беда, пятьдесят –

ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом.

С любовью: мама, брат, сестра
с  семьями.

Чуйну людину, мудрого керівника Анатолія Володимировича
ПОШЕНКА колектив Поліської сільради щиро вітає з ювілейним
днем народження, який він відсвяткував
26 липня.

Щоб раділи життю, скільки б літ не
минало,

Ще не раз щоб пісні ювілейні лунали.
Щастя Вам, людського тепла.
Бажаємо усмішок і щедрої долі,
Хай душу зігріє людська доброта,
Втоми не знайте ні в чому й ніколи,
Будьте здорові на довгі літа.
Нехай Ваша праця на благо людей

повертається до Вас  сторицею.

26 липня відсвяткував свій ювілей Анатолій Володимирович
ПОШЕНКО з Полісся. Вітаємо його і
бажаємо:

В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких – понимания,
Заботы и внимания.
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости!
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного.

З повагою художній колектив та депутати сільради.

27 липня відсвяткувала свій ювілейний день народження
наша чарівна, прекрасна, мила, любляча дружина, лагідна,
турботлива матуся і бабуся Людмила Іванівна ГРЕЧУХА. Дорогу
іменинницю від усієї душі з ніжністю і
любов’ю вітають чоловік, сини, онуки та
невістка.

Добра і радості бажаєм,
Здоров’я тобі на всі літа.
Хай сонце весело тобі сяє,
Хай квітне в серці доброта!
Бажаємо тобі не знати бід,
Не мати й крапельки нещастя,
Щоб стачило на все життя
Здоров’я, радості і щастя.

Потрібні на роботу охоронники.
Режим роботи – вахтовий.З/пл. від 1600 грн./місяць.
Довідки по тел. 044-4306876, 091-3171331 з 9.00

до 18.00 год., 044-4307061 цілодобово.

Сайдинг от 45 грн.
Водосточные системы

«ДЕКЕ».
Вагонка от 20 грн.
Утеплитель от 9,80 грн.

(пенопласт, базальтовая вата).
Профлист от 47 грн.
Металочерепица от 62 грн.

г.Городня, ул. Ленина, 1.
Тел.: 093-8000111,

067-4605787.

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!

Бижутерия
заколки, резинки, бусы, броши,

кожгалантерея.

1 серпня свят-
куватиме свій 90-
річний ювілей
наша люба матуся
Марія Федорівна
РАДЧЕНКО.

Дорогу серцю
іменинницю щиро,
ніжно, з вдячністю
і любов’ю вітають
діти, онуки та
правнуки.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,

Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас.

30 липня святкуватиме своє 75-
річчя наша люба матуся, бабуся Раїса
Федорівна БОСЬКО.

Щиро вітаємо її!
Ты отдала семье так много лет,
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим!
С юбилеем!

Люблячі: зяті, племінник з
дружиною, доньки, онуки,

правнучка.

26 липня відсвяткувала свій ювілейний день народження
наша люба дружина, матуся, бабуся Парасковія
Пилипівна ЛАШУК. Щиросердно вітаємо
нашу рідненьку зі святом та бажаємо:

Міцного здоров’я, щастя, довголіття,
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська, і повага!

З любов’ю: чоловік, син, донька, зять та
онука Катруся.

25 липня відсвяткував своє 60-річчя
скарбничий полку, сотник козацтва
Микола Васильович ЧМИХОВ.

Щиро вітаємо його з цим поважним
ювілеєм і бажаємо міцного здоров’я,
бадьорості  духу, любові та наснаги.

Козаки та берегині Городнянського
Свято-Миколаївського полку.

Місце
для

вашої
реклами.

Тел.:
2-47-00.
Останній

термін
подачі

оголошень
в номер–
вівторок

до
17.00год.


