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Опади

Шановні працівники ветеринарної
галузі району!

Щиро вітаємо вас із професійним
святом – Днем працівників
ветеринарної медицини.

У ваших руках – складна і відповідальна справа.
Ваша наполеглива повсякденна діяльність гарантує якість та безпеку
агропромислової продукції, сприяє надійному захисту довкілля та
епізоотичному благополуччю. Працівники ветеринарної галузі покликані
вчасно забезпечувати профілактику, діагностику та лікування тварин,
гарантувати якість та безпеку сільськогосподарської продукції.

Складаємо щиру вдячність усім, хто чесно і віддано працює над
виконанням цих важливих державних завдань.

Маємо надію, що наполеглива та ініціативна діяльність установ
ветеринарної медицини й надалі буде підвищувати
конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції району.

Бажаємо вам міцного здоров’я, достатку, нових професійних
досягнень та щастя.

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

Шановні працівники будівельної
галузі!

Щиро вітаємо працівників
будівельного комплексу

з професійним святом – Днем
будівельника.

Держава покладає великі надії на будівельну індустрію як одного з
головних індикаторів розвитку і стабільності вітчизняної економіки. Ваша
ж практична діяльність – це реальний внесок в оновлення міст, селищ і
сіл, будівництва та реконструкції об’єктів освіти, охорони здоров’я,
відновлення храмів, пам’яток історії й культури.

Ви активно впроваджуєте новітні технології, використовуєте сучасні
матеріали, будівельну техніку та устаткування, вивчаєте й застосовуєте
останні досягнення світової науки і практики містобудування.

Бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів і натхнення, благополуччя
вашим сім’ям.

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

До уваги суб’єктів господарювання
та зацікавлених осіб!

16 серпня в рамках місячника підтримки
підприємництва райдержадміністрацією спільно з
Державною організацією «Регіональний фонд
підтримки підприємництва по Чернігівській області»
організовується семінар на тему: «Основи організації та
ефективного управління бізнесу». Семінар проходитиме
у залі засідань райдержадміністрації (4 поверх), початок
– о 10 год 30 хвилин. Запрошуємо всіх зацікавлених осіб
взяти участь у семінарі. Особливо це актуально для
підприємців-початківців та осіб, які бажають отримати
пільгове кредитування на розвиток власної бізнес-ідеї.

Щодо питань участі у семінарі звертатись до
управління економіки та розвитку інфраструктури
райдержадміністрації по тел. 2-15-67.

Той, хто стверджує, що лікар лікує людину, а ветеринар –
все людство, мабуть, має рацію. У нашому світі все настільки
взаємозв’язане  і взаємообумовлене, що нема потреби
оспорювати цю тезу. Ветеринарія – особлива сфера
людської діяльності, яка так чи інакше торкається цієї
діяльності.

– У нас сьогодні дві найголовніші проблеми – розповідає
в.о. начальника районної державної ветеринарної медицини
Т.С.Діденко. – Це захворювання великої рогатої худоби на
лейкоз і сказ. Ми повинні убезпечити наш район від всіх
бід.

Убезпечити  – це дуже просто сказати. Інше діло що за
цим поняттям. А за ним – велика і серйозна робота
ветеринарних працівників, які повсякденно охороняють
тваринництво району від усіляких захворювань. На жаль, у
зв’язку з реформуванням колгоспів і виникненням нових
структур у сільськогосподарській галузі в останні
десятиріччя в господарників помітно знизилась
відповідальність за збереження худоби. Та й худоби значно
менше стало. Тетяна Сергіївна навела таку статистику. На
сьогодні в районі налічується 7,7 тисячі голів великої рогатої
худоби у сільгосппідприємствах, 4 тисячі – в особистих
господарствах, відповідно свиней 217 голів і 3,5 тисячі, коней
96 і 637. Це в кілька разів менше, ніж було в колгоспах.

У колгоспні часи чітко діяла система ветеринарних
профілактичних заходів. Надзвичайною подією вважалася
загибель навіть однієї худобини. Тепер це ніким не
контролюється. Окремі господарники до того ж шкодують

кошти на ветеринарне обслуговування. Благо, що на
державному рівні підтримується належне фінансування
профілактичних ветеринарних заходів. Щороку згідно плану
ветпрацівники району виконують повний комплекс їх. Це
дозволяє убезпечити тваринництво від серйозних хвороб,
від епідемій.

Сьогодні державна ветеринарна служба району має таку
структуру: управління ветеринарної медицини, районна
лікарня ветеринарної медицини, лабораторія, 4 дільничні
лікарні, дві дільниці, один ветпункт. На службі всього 23
спеціалісти. Є також кілька ветпрацівників в окремих
сільгосппідприємствах. Заслуговують вдячності за свою
сумлінну багаторічну працю Віктор Миколайович Буцько
(Вихвостівська дільниця), Ярослава Валеріївна Лузан
(Ваганицька лікарня) та Василь Миколайович Богдан
(Дібрівненська лікарня).

Ветпрацівники роблять все від них залежне, щоб
створити відповідні умови для розвитку галузі. До того ж
останнім часом на них покладено обов’язки посилено
контролювати за якістю тваринницької продукції, що
реалізується, роботу по ідентифікації худоби.

Л.ВАСИЛЬКО.

На знімку: молодий спеціаліст ветеринарної
служби – ветфельдшер Олексій БАДЬО. Він нещодавно
закінчив Козелецький технікум ветеринарної
медицини.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ СЛУЖБИ

Відкриття сезону полювання переноситься
Відкриття сезону полювання, раніше заплановане на 11 серпня, рішенням Колегії Чернігівської

облдержадміністрації переноситься до покращення погодних умов на території області.
Мисливці, які вже добре підготувались і з нетерпінням очікували цієї значної для них події, поставилися  до

ситуації з розумінням. Городнянське УТМР працює у звичайному режимі, сподіваючись на зниження температури або
дощі найближчим часом.

Вовки у Мощенці
У ніч на 9 серпня вовки зарізали  двох телят у кошарі СВК

«Мощенський». Цього року  таке в районі трапилося вперше.
Досвідчені мисливці кажуть, що зараз починається  саме

той період, коли вовчиці навчають своїх вовченят. Нині
родина вовків наїлася і буде відпочивати днів зо три. А тоді
сіромахи спробують знову навідатися у кошару по знайомій
стежині, адже їх там ніхто не сполохав. Чи буде друге
полювання вовчої сім’ї вдалим – залежить від пильності і
спритності мисливців.
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— Олено Яківно, чим регулюються
земельні відносини в Україні?

— Основним нормативним актом у цій
сфері є Земельний Кодекс України. Його
завданням є регулювання земельних
відносин – для того, щоб забезпечити право
на землю громадянам, юридичним особам,
територіальним громадам та державі. А ще
ним регулюються раціональне
використання та охорона земель.

— Хто саме надає кожному окремому
громадянинові право на землю?

— Набувають і реалізують право на
землю не тільки громадяни, а й юридичні
особи та держава виключно відповідно до
Конституції України (стаття 14). Це право
гарантується цілою системою правових
засобів, передбачених Земельним
кодексом. Зокрема, порядок та умови
набуття, реалізації та захисту права
власності на землю передбачене статтями
81-90, 116-121, 127-131, 152-157 цього
кодексу.

— Коли ж людина може вважати
землю своєю?

— Правила набуття права на землю
роз’яснюються в главі 19 Земельного
кодексу України. Право власності у громадян
на земельну ділянку виникає з одержанням
державного акта.

— Кожен громадянин України має
право на безоплатну передачу
земельних ділянок у власність. Чи
значить це, що для того, щоб стати
повноправним власником землі, не
треба нести ніяких фінансових витрат?

— Перший крок до приватизації землі –
це подача заяви на розгляд сесії до місцевої
ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. Депутати на сесії приймають
рішення про передачу землі конкретному
громадянину. Витяг з сесії надається
громадянину безкоштовно.

— Але ж це ще не повна процедура
приватизації? Землю треба далі
узаконювати?

— Так. Щоб довести приватизацію до
завершення, потенційному власнику землі
слід звернутися з витягом у землевпорядну
організацію, яка має відповідну ліцензію на
виконання землевпорядних робіт. А от
виконання таких робіт вже є платним.
Підприємства, які виконують землевпорядні
роботи, є державні і приватні. Державних в
Україні тільки два: це Державний інститут
землеустрою та державне підприємство
«Центр державного земельного кадастру»,
тобто ми. Наша організація знаходиться у
Городні по вулиці Чорноуса, 17 (у приміщенні
зубопротезної лабораторії). До нас можна
звернутися і по телефонах 2-17-70, 095-
2760048.

— За що ж саме беруть гроші у таких
організаціях, куди люди звертаються,
щоб приватизувати землю?

— У 2002 році в Україні було прийнято
новий Земельний кодекс. А також створено
єдиний державний реєстр. Згідно вимогам
законодавства, сьогодні на кожну земельну
ділянку повинен бути кадастровий номер та
поземельна книга для реєстрації землі у
державному реєстрі. Кадастровий номер –
це повна інформація про земельну ділянку
та її користувача в електронному вигляді. Для
того, щоб цей номер присвоїти і
сформувати поземельну книгу, на земельну
ділянку треба виготовити відповідну технічну
документацію.

— Таким чином держава завуальовує
платну приватизацію під безплатну.
Зрозуміло. А як щодо тих громадян, хто
отримав державний акт і приватизував
землю ще згідно старого Земельного
кодексу, тобто без присвоєння ділянці
кадастрового номера?

— Самі державні акти вважаються

Літо. Автотранспорт.
Безпека

У період літнього сезону багато людей їдуть
на відпочинок на власному транспорті. Тож на
автодорогах України значно зростає
концентрація транспорту. Рух у суцільному
потоці вимагає від водія неабиякої уважності та
обережності і безумовного дотримання ПДР.

Однак, на жаль, правил безпеки
дотримуються не всі. Намагаючись якомога
швидше дістатися до місць відпочинку, водії часто
порушують швидкісний режим, правила
маневрування, обгону, проводять за кермом по
10-12 годин без перерви на відпочинок, що
нерідко призводить до дорожньо-транспортних
пригод з тяжкими наслідками.

Та, якими б не були висновки експертів, ДАІ
вкотре нагадує водіям про необхідність
неухильного дотримання Правил дорожнього
руху.

Не сідайте за кермо у втомленому та
нетверезому стані, дотримуйтесь правил
маневрування, безпечної дистанції тощо.

Не перевищуйте швидкісний режим, кілька
хвилин не варті життя та вашого здоров’я  і ваших
близьких.

Пам’ятайте!
Безпека дорожнього руху залежить від

кожного його учасника!
Уже цього року на вулицях і автошляхах

Чернігівської області скоєно 253 дорожньо-
транспортні пригоди, у яких 46 осіб загинули та
298 отримали тілесні ушкодження.

Державтоінспекція Чернігівської області
бажає вам безпечних доріг!

Щоб вода не
обернулася бідою

Відпочинок біля води – що може бути краще
у літню спеку? Однак, як це не прикро визнавати,
коли ігноруються заходи безпеки, оздоровлення
біля водойми може обернутися трагедією.

Так, на Чернігівщині від початку року
потонуло 29 людей, з них двоє – діти. У нас на
Городнянщині за цей же період вода забрала
життя двох громадян.

11 травня, плаваючи на човні по річці Снов
поблизу села Великого Дирчина, потонув 54-
річний Василь Рябченко. А 31 липня у селі
Вихвостові втопився 48-річний Юрій Ткаченко.

Прагнучи запобігти трагедіям,
Городнянський РВ УДІТБ провів спеціальний рейд
по місцях відпочинку на водоймах району. У
період купального сезону такі рейди щодо
запобігання загибелі людей на воді проводяться
постійно на території всієї області. У ході них
перевіряється відповідність місць для купання
вимогам безпеки, а тим, хто відпочиває біля
водойм, роз’яснюються правила поведінки на
воді та вручаються тематичні пам’ятки.

Аналізуючи причини трагічних випадків на
воді, можна побачити, що основною з них є
порушення правил безпеки під час купання або
користування плавальними засобами. Часто
винуватцями трагедії є люди, що перебували у
нетверезому стані, або діти, що, залишившись
без нагляду дорослих, самостійно рушали до
водойм і влаштовували там небезпечні ігри.

Тому звертаємось до всіх громадян, що у
спекотні літні дні відпочивають на водоймищах:
будьте дуже обережні, не випробовуйте долю і
бережіть найвищу цінність – людське життя.

Т.СОЛОНЕЦЬ.
Начальник Городнянського відділу УДІТБ.

ПИТАННЯ,
ЩО ХВИЛЮЄ

Теза про те, що земля є нашим
основним національним багатством, не
припиняє озвучуватись повсякдень і
повсякчас як по телевізору, радіо, так і
на шпальтах друкованих видань. Її модно
говорити, мабуть, тому, що кожен
громадянин у душі все ж таки мріє бути
якщо не багатим, то, принаймні, мати
достойний рівень життя. А оскільки
саме його, цей рівень, держава
забезпечити нам не  спроможна, то
втішає наступним: ось, мовляв, земля,
яка завжди безцінна, ви є її володарями,
тож не скаржтесь, а скоріше
оформляйте собі у приватну власність.

Як же насправді стати справжнім
власником своєї землі? Питання щодо
цього ми поставили начальнику
Городнянського виробничного сектору
Чернігівської регіональної філії Центру
державного земельного кадастру
О.Я.ГРАБОВЕЦЬ.

дійсними, але згідно
нового Земельного ко-
дексу, технічна докумен-
тація того часу не від-
повідає новим нормам,
тому її треба виготовляти
по-новому.

— Словом, труси,
дядьку, знову гаман-
цем за безплатну
приватизацію? Але
якщо державний акт
про право приватної
власності на землю є
дійсним, то навіщо ж
п е р е р о б л ю в а т и
технічну докумен-
тацію?

— Тому що при
проведенні нотаріаль-
ного переоформлення
нерухомого майна
(спадщині, даруванні,
купівлі-продажу) нині

необхідно мати витяг з поземельної книги
земельної ділянки. А ця поземельна книга
формується під час реєстрації земельної
ділянки в Державному реєстрі, при
присвоєнні їй кадастрового номера.

— Ніби й зрозуміло, що таким чином
досягається якась впорядкованість у
земельних питань. Але ж зрозуміло і
обурення громадян, які розраховували
на обіцяну безплатну приватизацію, а на
ділі доводиться платити кошти, та ще й
чималенькі. Це загальнодержавна біда.
А які ще землевпорядні роботи виконує
ваш виробничий сектор?

— Виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо складання документів,
що посвідчують право власності на земельні
ділянки для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і
споруд, на земельні ділянки для ведення
особистого селянського господарства, на
земельну частку (пай) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва, на
земельні ділянки згідно цивільно-правових
угід. А також виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо
встановлення меж та присвоєння
кадастрового номеру земельної ділянки,
документації щодо використання земельної
ділянки на умовах оренди. Ми виготовляємо
проекти землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність та у
користування на умовах оренди, обмінні
файли на земельні ділянки, кадастрові
плани, схеми розміщень на земельні
ділянки, складаємо договори оренди на
земельні ділянки. Також надаємо
консультації згідно Земельного кодексу
України. До нас можна звертатися за
вказаними вище телефонами та адресою у
робочі дні з 8.00 до 17.00 години.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

7 серпня відбулася 11 сесія Город-
нянської міської ради 6-го скликання.
Депутати затвердили зміни до бюджету
міської ради на 2012 рік, загальний обсяг
доходів у  сумі 6666215 грн.,  в тому числі
обсяг загального фонду міського бюджету
в сумі 5330099 грн.  Загальний обсяг
видатків міського бюджету на 2012 рік
становить 6814451 грн., в тому числі обсяг
загального фонду міського бюджету –
5330099 грн.

 Цьогоріч міська рада має отримати
субвенцію,  завдяки якій  буде  зроблено
капітальний ремонт відрізків доріг на
вулицях  Боженка,  Волковича та Чапаєва.
Затверджено проектно-кошторисну доку-
ментацію на їх капітальний ремонт. За
допомогою з області  також  планується
придбати квартиру  для воїна-афганця.

Сесія прийняла проект регуляторного
акту про обмеження продажу алкогольних та
слабоалкогольних напоїв  на території
міської ради.  Буде заборонено роздрібну
та оптову торгівлю алкогольними, слабо-

алкогольними напоями та пивом  у всіх
торгових закладах Городні, за винятком
ресторанів, кафе та барів закритого типу
(окрім літніх площадок) — в  літній період з
23.00 години до 8.00 години, а в зимовий з
22.00 години до 8.00 години  кожного дня,
враховуючи вихідні та свята. Це рішення має
силу для всіх  підприємців, які пройшли
реєстрацію  і  отримали ліцензію на право
роздрібної та оптової торгівлі алкогольними
та слабоалкогольними напоями.

Депутати вирішили створити та затвер-
дити склад робочої групи по розміщенню
зовнішньої реклами та  обговорили правила
її розміщення на території Городнянської
міської ради. Місця  для встановлення
спеціальних рекламних конструкцій, які
перебувають у комунальній власності,
будуть надаватися у користування згідно
затвердженого типового договору.

Було розглянуто листи від ДП «Кому-
нальник» та  центральної районної лікарні. У
«Комунальнику» планується створити три
дотаційні робочі місця, оскільки  на

Сесія міської ради частково обмежує
продаж спиртних напоїв

РОБОТА
РАД

СЛУЖБА ДАІ

майбутній рік  у центрі зайнятості населення
кошти на громадські роботи по озелененню
та прибиранню міста не передбачені.
Районній лікарні дозволено виставити на
продаж  приміщення стоматологічного
кабінету.

Сесія  заслухала звіт  голови комісії з
соціального захисту населення Л.П.Білоус.
Окрім розповіді про роботу комісії, Ліана
Петрівна запропонувала  висунути  у Почесні
громадянки міста Ф.Б.Вахутинську. Вона
написала Гімн Городні (слова), щира
патріотка міста та його жива енциклопедія,
високоосвічена достойна людина з бага-
торічним вчительським стажем. Від гро-
мадськості  кандидатуру Фаїни Борисівни  у
Почесні громадяни міста підтримала
К.К.Вендт, яка розповіла  про її творчий шлях
та біографію. Депутати  радо та одностайно
підтримали  кандидатуру Ф.Б.Вахутинської.

Про свою депутатську діяльність, яка
невідривна від професійної, та пов’язані з
нею проблеми звітувала М.І.Товста. Серед
іншого депутат розповіла про  невирішене

питання: чи має ЖЕД  завіряти довіреності
громадян? Присутні юристи надали
роз’яснення, що згідно законодавства, якщо
на території населеного пункту є нотаріат, то
тільки він має право завіряти  документи.

У зв’язку з літнім періодом депутатів
хвилювало і становище  на пляжах  міської
ради.  Щоб припинити постійне знаход-
ження автотранспорту на пляжі  біля Чиб-
рижу,  вирішено проїзд перекрити. Крім того,
провести роботи по облагородженню пляжів
на Циганському озері. Сесія звернулась за
допомогою до козаків Городнянського
Свято-Миколаївського полку.

Міський голова А.І.Богдан звернувся до
депутатів з проханням надати часткову
фінансову допомогу на придбання будинку
для родини Бистревських, у якій виховується
трійня. За домовленістю не залишиться у
цьому питанні осторонь і райдерж-
адміністрація.  Тепер  треба тільки ці плани
реалізувати —  знайти підходящий будинок.

А.НЕМИРОВА.
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Життя. Подвиг. Безсмертя
Продовження. (Поч.

у №51-52, №53-54,
№57-58, №61-62).

Товариші по службі в польовому наметі тепло
привітали Володимира Симонка з днем
народження, враховуючи переведення полку в

підвищену бойову готовність. Про  традиційне застілля на
честь іменинника навіть не йшлося. Однак нагода додавала
хорошого настрою, але розмови все одно переводили
більше на ймовірність розв’язання німцями бойових
дій. На зв’язок вийшов командир полку підполковник
К.М.Мухамедьяров. Він теж приєднався до привітань
Володимиру. А далі в котрий раз зосередив увагу на
пильності постів, караулів, нарядів, розвідки.

К.М.Мухамедьяров – татарин за національністю,
обстріляний офіцер. В Чапаєвську дивізію він прибув
після подій на Хал-Хін-голі, де командував
стрілецькою ротою. За мужність і відвагу
нагороджений орденом Червоного Прапора. Касим
Мухамедович реально оцінював становище і всіляко
націлював бійців на випадок випробувань, а головне
– бути готовими до упереджувального вогню.

Парторг полку І.Д.Богомолов зайшов у намет з
букетом польових квітів. Та сюрприз Володимиру
зробив командир мінометного взводу старший
лейтенант І.Я.Пилипенко. Він вручив мінометнику
посріблений портсигар, який просила передати в
урочистий день дружина Ірина Степанівна. На
портсигарі напис: «Люблю. Згадуй. Твоя Ірина». Сім’ї
Пилипенків, у якій росли троє дітей, і Симонків, що
мали сина, жили поряд у Рені. Жінки щиро дружили,
разом евакуювалися на схід, в той день Ірина і
передала подарунок через Івана Яковича. Ця мить по-
доброму зворушила Володимира. він щиро дякував
однополчанину і дружині.

Офіцери вийшли з намету перекурити. На сході небо
спалахувало вогнями. То в районі Белгорода тривали
навчання військ і здійснювалися нічні маневри. Володимир
глянув на годинник: стрілки збіглися на 12-й ночі. До підйому
в роті залишалося шість годин. Розійшлися в розташування
взводів. Володимиру не спалося. Що думалося йому в
останню мирну ніч в його житті? Звичайно, згадував сім’ю,
рідне село, батьків. Як складеться їхня доля?

Командир взводу, старший лейтенант І.П.Стасовський
пригадує:

– І в ту ніч Володимир виглядав спокійним, не проявляв
найменшої ознаки розпачу. Він стовідсотково був впевнений,
що ворог не ступить на українську землю. Червоноармійці
захистять її кров’ю і ціною життя. А на світанку в неділю,
рівно о 3-й годині 30 хвилин все навколо здригнулося від
артилерійської канонади, в небі закружляли мессершмідти.
Обстрілу і бомбардуванням піддалися військові об’єкти, де
ще кілька днів тому були розташовані головні сили 31-го
Пугачовського полку, звідки напередодні були виведені люди
і вивезені техніка, боєприпаси. Пролунала повітряна тривога
і в місті. Його мешканці спішили в укриття

– Ось і почалося! – вигукнув Володимир. – Тепер вже ми
повинні бути по правому берегу.

Командир полку наказав стримувати ворога всіма
засобами. Симонок знав, де були визначені місця для
можливого форсування річки, і взяв їх під особливий приціл.

22 червня 1941 року на світанку фашистська Німеччина
розпочала воєнні дії по всьому західному кордону СРСР.
Армія вторгнення нараховувала 5,5 мільйона солдатів і

обіцерів. В бій ввела 190 дивізій, 3700 танків, 5 тисяч
бойових літаків, 50 тисяч гармат і мінометів. На здійснення
свого «плану Барбароса» (блискавична війна) Гітлер і його
кліка відводили 8 тижнів. На півдні особливу увагу агресор
надавав Одесі. Гітлерівці не могли розраховувати на свій

успіх в морських боях, бо ж Чорноморський флот мав
беззаперечні переваги в чисельності і боєздатності
кораблів, у бойовій підготовці особливого складу. Без взяття
Одеси, а потім і Севастополя агресор не міг розгорнути
бойових дій на Північному Кавказі і Закавказзі.

Ще в 1940 році Гітлер і фашистський правитель Румунії
Антонеску уклали договір, згідно з яким Румунії за її участь у
війні були обіцяні території Молдавської РСР, території між
Дністром і Бугом, включаючи Одесу. На одеському напрямку
румуни виставили половину всіх своїх збройних сил – 300
тисяч чоловік. Поряд з румунськими піхотинцями тут діяли
німецька піхотна дивізія і кавалерійська бригада. Ворожим
військам на час нападу протистояли 25-а Чапаєвська і 95-а
Молдавська стрілецькі дивізії Приморської армії. В районі
Рені оборону займав 31-й Пугачовський полк.

Ще не стихла артилерійська підготовка, як загарбники
кинулися форсувати Дунай. Та не тут-то було! Кулеметники
полку відкрили вогонь з усіх наявних видів зброї. Румуни і
німці не витримали шквального вогню і спробували
повернутися на вихідні позиції. Тоді ж взвод Симонка після
прицільного залпу відсік відступаючих від правого берега і
практично знищив їх. Але атака тільки притихла. Підійшло
поповнення і  знову була спроба форсувати ріку. Зазнаючи
величезних втрат, агресори повернули назад. Так протягом
22 червня ворог відновлював наступ вісім разів, але жоден
з нападаючих не дістався лівого берега.

Втрати в чапаєвців були незначні. Злагоджено діяли
санітари, польовий госпіталь сповнився стогоном поранених,
їх одразу ж відправляли на схід.

З перших хвилин бою взвод Симонка застосував
маневрову тактику. Тілько-що випустивши міни, розрахунки

установок залишали свої місця і перебиралися на нові
позиції. Нерідко на їх розташування падали ворожі снаряди,
але ж мінометникам те не загрожувало.

Вже понад 20 днів румуни і німці безрезультатно
намагалися прорвати оборону, Чапаєвці уміло налагодили

спостережні пункти, чітко діяла розвідка і
випереджаючим вогнем громили атакуючих. Більше
того, десантники дивізії висадилися на правому
березі ріки і ще на підступах до ворога відкривали
вогонь, що допомагало координувати дії полку з лівого
берега. 27 днів стійко і мужньо дивізія утримувала
наступ ворога на кордоні. Подвиг чапаєвців можна
поставити поряд з подвигом героїв Брестської
фортеці.

Але на північ кордону на стику 95-ї Молдавської і
9-ї дивізії ворогу вдалося прорвати оборону, і він повів
шалений наступ на схід. Виникла загроза оточення
Чапаєвської дивізії. Командування Приморської армії
наказало залишити південну дільницю західного
кордону і відійти на рубежі Ізмаїла. Для відходу армії
залишалася вузенька смуга між морем на півдні і
окупованою територією на півночі. Відступати було
значно важче, ніж тримати оборону. Ворог мав
переважаючі сили і безперервно насідав.
Зав’язувалися важкі кровопролитні бої. Рота Симонка
(на той час він вже був призначений її командиром)
мала прикривати відхід військ і давати їм можливість
закріпитися на нових позиціях. По суті, мінометники
вже опинилися на передовій і за якийсь кілометр
мали стримувати наступ ворога. Ось один з епізодів

бою, про який надійшло донесення в штаб дивізії від
командира Пугачовського полку. «23 липня 1941 року в бою
під с. Плахтіївка т.Симонок організував вогонь своєї роти
так, що всі спроби противника атакувати нашу піхоту
розбивались. Мінометним вогнем т. Симонок підбив один
танк, зруйнував приміщення, в якому знаходився штаб полку
противника, його колони піхотинців, що поспішали на
допомогу, розсіювалися з величезними втратами».

Підбити танк мінометним вогнем стало новиною в ході
війни. Такого ще нікому не вдавалося. Міни роти настільки
точно лягали в ціль, що вона здобула славу снайперської.
Фашисти падали замертво, на тікаючих чекав вогонь
попереду. «Від мінометного вогню нема порятунку, ми не
витримували його, якщо комусь вдавлося врятуватися
втікаючи, він божеволів», – зізнався полонений німець
Герберт.

Під Плахтіївкою Симонок зупинив ворога на два дні. 31-
й Пугачовський полк закріпився під Аккерманом і, утримуючи
його, дав можливість евакуації матеріальних цінностей,
населення і військ на лівий берег Дністровського лиману.
Лінія фронту тепер проходила по Дністру.

Безприкладні дії командира мінометної роти Симонка
під Плахтіївкою високо оцінило командування дивізії. Та цей
бій ще тільки відкрив рахунок героїчним вчинкам
Володимира Полікарповича, що стали в переліку заслуг на
присвоєння звання Героя Радянського Союзу.

М.ЄРМОЛЕНКО.
Далі буде.

На знімку: у мінометників короткий перепочинок.
(Фото 1941р.).

«Треті сили» грають на руку владі

Мінометники ведуть снайперський вогонь

Ïðàêòè÷íî âñ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè îãîëîñèëè ñïèñêè
ïîòåíö³éíèõ äåïóòàò³â íàñòóïíîãî ñêëèêàííÿ. Íàðîä áóâ òðîõè
çäèâîâàíèé, ä³çíàâøèñü, ùî äåÿê³ ïîïóëÿðí³ îñîáèñòîñò³ –
ñï³âàêè, àêòîðè ³ ñïîðòñìåíè – êèíóëèñÿ â ïîë³òèêó. Î÷åâèäíî,
äåÿê³ ïàðò³éí³ ä³ÿ÷³ ââàæàþòü, ùî ç³ðêè äîïîìîæóòü ¿ì îòðèìàòè
æàäàí³ äåïóòàòñüê³ ìàíäàòè.

Ë³äåðó ïàðò³¿  «Óêðà¿íà — âïåðåä!» Íàòàë³¿ Êîðîëåâñüê³é,
ìàáóòü, îäí³º¿ âèäàòíî¿ ëþäèíè ó ñâîºìó ñïèñêó çäàëîñÿ
çàìàëî. Ëåãåíäà óêðà¿íñüêîãî ôóòáîëó Àíäð³é Øåâ÷åíêî ó íå¿
ï³ä ïî÷åñíèì äðóãèì íîìåðîì. Äîáðå á äëÿ çì³öíåííÿ
àâòîðèòåòó ï³ä³áðàòè ùå ê³ëüêà ³ìåí. ² íåîäì³ííî
áåçïðîãðàøíèõ. Ó ñïèñêè ¿õ âêëþ÷àòè íåîáîâ’ÿçêîâî, à îñü
ïðèêðèòèñÿ ñëàâíèì ³ì’ÿì – íå çàéâå.

Âèá³ð ë³äåðà «Óêðà¿íà — âïåðåä!» ïðèïàâ íà â³äîìîãî
óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿ÷à Äìèòðà
Ïàâëè÷êà. Òèì á³ëüøå, âèïàëà ìîæëèâ³ñòü: Ïàâëè÷êî
ïåðåáóâàâ ³ç Êîðîëåâñüêîþ â Áðþññåë³. Òåëåêàìåðè ñëóõíÿíî
â³äçíÿëè â³äîìó æ³íêó-ïîë³òèêà ³ äîñâ³ä÷åíîãî ãðàíäà
â³ò÷èçíÿíî¿ ïîåç³¿, ñîâ³ñòü íàö³¿, Ãåðîÿ Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ ÷îãî ÷åðåç
ï³äêîíòðîëüí³ ÇÌ² ïîøèðèëè ³íôîðìàö³þ, ùî ïàí Ïàâëè÷êî ò³ñíî
ñï³âïðàöþº ç ïàí³ Êîðîëåâñüêîþ.

Ò³ëüêè ïðîáëåìà âèéøëà. Äìèòðî Ïàâëè÷êî áóâ íàñò³ëüêè
îáóðåíèé ÷óòêàìè ïðî ìîæëèâó ñï³âïðàöþ àáî ï³äòðèìêó
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, î÷îëþâàíî¿ Êîðîëåâñüêîþ, ùî íàïèñàâ ³
ðîçì³ñòèâ â ²íòåðíåò³ ãí³âíîãî ëèñòà. Òàêîþ êàòåãîðè÷íîþ
ïîïóëÿðíó íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é ó ñâ³ò³ ëþäèíó, ãðîìàäñüê³ñòü
ùå íå çíàëà.

«Í³ÿêî¿ ñï³âïðàö³ ó ìåíå ç âàìè íå ìîãëî áóòè ³ í³êîëè íå
áóäå, – ç îáóðåííÿì ïèøå Ïàâëè÷êî. ² àðãóìåíòóº ñâîþ
ïîçèö³þ: «Ïðîàíàë³çóâàâøè ç’¿çä âàøî¿ ïàðò³¿, äå æîäíîãî ñëîâà
íå áóëî ñêàçàíî íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ìîâè â Óêðà¿í³, äå âçàãàë³ éøëà ïîðîæíÿ áàëàêàíèíà ïðî ÿêóñü
ìîëîäó ïîë³òè÷íó ñèëó, ÿ çðîçóì³â, ùî âàøà ïàðò³ÿ
ïðîô³íàíñîâàíà âëàäíèìè ñòðóêòóðàìè, º ïðîåêòîì Ïàðò³¿
ðåã³îí³â». Çàâåðøóº ñâîº ïîñëàííÿ ïèñüìåííèê ñïðàâåäëèâèì
âèñíîâêîì: «Âè ïîêëèêàí³ ïðåçèäåíòîì äî áîðîòüáè ç
îïîçèö³éíèìè ñèëàìè».

Íà ëèñò ïîåòà â³äðàçó æ ç’ÿâèëîñÿ áåçë³÷ êîìåíòàð³â. Áóâ
ñåðåä íèõ îäèí-ºäèíèé íà çàõèñò íîâîñïå÷åíîãî ë³äåðà:
ìîâëÿâ, íàâ³ùî òàêèì ñïîñîáîì çâîäèòè ðàõóíêè ç æ³íêîþ,
òàêîþ ìèëîþ ³ ñèìïàòè÷íîþ?

Àëå ó Äìèòðà Ïàâëè÷êà ³ â äóìêàõ íå áóëî ç’ÿñîâóâàòè
â³äíîñèíè ç ïðåäñòàâíèöåþ ñëàáêî¿ ñòàò³. ² òå, ÿê â³í çàõèùàâ
³ çàõèùàº Þë³þ Òèìîøåíêî – ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ïðèíöèïîâî¿
ïîçèö³¿. Äî ðå÷³, ó Áðþññåë³ â³í áóâ ÿêðàç ³ç ïèòàíü ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é, ùî ïàíóþòü â Óêðà¿í³.

Ùîá ðîçñòàâèòè âñ³ êðàïêè íàä «²», àâòîð ëèñòà ðîçêðèâàº
ñïðàâæíþ ïîçèö³þ Íàòàë³¿ Êîðîëåâñüêî¿: «Âàøå çàâäàííÿ
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ç³áðàòè òðîõè ãîëîñ³â íåäîñâ³ä÷åíèõ
ãðîìàäÿí, àëå êîæåí ãîëîñ, ÿêèé áóäå â³ääàíèé çà âàøó ïàðò³þ,
— öå í³æ ó ñïèíó ñïðàâæí³ì îïîçèö³éíèì ñèëàì».

² ùå: ïàòð³îò ³ ìàéñòåð ñëîâà îäíîçíà÷íî ïðîòè áóäü-ÿêî¿
ñï³âïðàö³ ç ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ, ÿêà íàâ³òü â íàçâ³ äîïóñêàº
ãðóá³ ñòèë³ñòè÷í³ ïîìèëêè. Àäæå çà ïðàâèëàìè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
â íàçâ³ ïàðò³¿ Êîðîëåâñüêî¿ «Óêðà¿íà – âïåðåä!» íàøà êðà¿íà

ïîâèííà áóòè âêàçàíà â êëè÷íîìó â³äì³íêó: «Óêðà¿íî –
âïåðåä!».

Ãåðîé Óêðà¿íè Äìèòðî Ïàâëè÷êî ùèðî âáîë³âàº çà
ðåçóëüòàò íèí³øí³õ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â.
Ðîçêðèòèêóâàâøè Íàòàë³þ Êîðîëåâñüêó, â³í íàïèñàâ ãí³âíå
ïîñëàííÿ íà àäðåñó ùå îäíîãî ïîë³òèêà, ÿêèé ââàæàº ñåáå
ïðåäñòàâíèêîì ÿêî¿ñü ì³ô³÷íî¿ «òðåòüî¿ ñèëè». À ñàìå –
òðåòüîìó ïðåçèäåíòó êðà¿íè Â³êòîðó Þùåíêó. Îäíà íàçâà
ëèñòà ÷îãî âàðòà: «Ïàíå Þùåíêî, íå âïëóòóéòåñÿ ó âèáîð÷ó
êàìïàí³þ!» Çíàê îêëèêó â ê³íö³ çâåðíåííÿ – ùå îäíà ñïðîáà
âòðèìàòè Â³êòîðà Àíäð³éîâè÷à â³ä «ïîõîäó â ïîë³òèêó». Áî öå
áóäå ùå á³ëüøîþ ãàíüáîþ, í³æ òà, äî ÿêî¿ Þùåíêî äîáðîâ³ëüíî
ïðèçâ³â ñåáå ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïîñòó ïðåçèäåíòà êðà¿íè,
ùî ï³äíÿëà éîãî íàä ³íøèìè, à â³í çðàäèâ âñ³õ.

Â³êòîð Þùåíêî çðîáèâ óñå, ùîá íà ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîðàõ âèãðàâ Â³êòîð ßíóêîâè÷. Çàðàç, ñõîæå, â³í ïðîäîâæóº
ñâîþ ñïðàâó. Ïðîòå Äìèòðî Ïàâëè÷êî âñå ùå ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî éîãî ãîëîñ áóäå ïî÷óòèé. Â³í íå âòðà÷àº íàä³¿ â³äêðèòè î÷³
Þùåíêî: «Âàñ âåäå àíòèóêðà¿íñüêà âëàäà, áî ¿é ïîòð³áíî ìàòè
ó âàø³é îñîá³ ñâîãî ñîþçíèêà ïðîòè îá’ºäíàíèõ îïîçèö³éíèõ
ñèë».

Òå, ùî äåÿê³ ïîë³òè÷í³ ñèëè ï³ääàëèñÿ íà ãðó âëàäè – áóäü-
ÿêèìè ñïîñîáàìè ðîçñ³ÿòè ãîëîñè âèáîðö³â, Äìèòðî Ïàâëè÷êî
ñïðèéìàº ÿê íàö³îíàëüíó òðàãåä³þ. ² – ñâîþ îñîáèñòó. Ó áóäü-
ÿêîìó ðàç³, îñòàííº ñëîâî – çà âèáîðöåì. À âæå óêðà¿íö³ çà
ñò³ëüêè âèáîð÷èõ êàìïàí³é íàâ÷èëèñÿ â³äð³çíÿòè ñïðàâæí³õ
ïàòð³îò³â â³ä òèõ, õòî ï³ä ëè÷èíîþ çàõèñòó ³íòåðåñ³â Óêðà¿íè
ãðàº íà ðóêó âëàä³.

Ñåðã³é ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ.
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Живе ветеран сам.
Дружина померла
чотири роки тому.
Нема і сина –
невиліковна хвороба
забрала його в
розквіті життєвих сил.
Петро Олександрович
ходити без палиці вже
не здужає. Але ще
жвавий, повен
оптимізму, бажання
жити всупереч віку.

– У нашому роду
були довгожителі, –
розповідає. – То чому
б мені коритись
рокам? Нема в Бурівці
вже старішого за
мене.

– Як взагалі зараз
життя-буття? –
запитую у нього. – Ви
ж пережили багато епох. Що можете сказати
про сьогодні?

– Такого життя, як сьогодні, – відповідає
він, – я не знав. Краще стало жити. Зараз у
селі в паливі ніхто не нуждається. Нема газу
– везуть порубані дрова. Сінокосів для
підсобного господарства скільки хоч. Бери
й коси, не лінуйсь. Землі теж. Я прожив усе
життя з городом в 15 соток. Службовцям
більше не давали. Дружина працювала
завідуючою поштою. Прийшов з армії в
одній шинелі. Тут, у Бурівці, хату збудував, в
ній й зараз живу.

Служив Петро Барбуха в Архангельській
області. На голому місці організували
військовий підрозділ. Служба в армії – то
особливий період його фізичного і

політичного гарту.
Він вчився у Ярославському військово-

політичному училищі вже після війни. А в
роки війни був зв’язківцем – довелось на
собі носити важкі катушки з кабелем, щоб
забезпечувати зв’язок з штабом полку,
дивізії. Не один раз потрапляв, здавалося
б, у безвихідні ситуації, де смерть від
ворожої кулі підстерігала на кожному кроці.
І тільки інтуїтивно відчував можливість
врятуватися. І мимоволі підкорявся такій
інтуїції.

Після війни працював секретарем
Бурівської сільської ради, згодом
Тупичівський райком партії запросив на
посаду помічника секретаря райкому. А в
1952 році за повісткою райвійськкомату
потрапив на шестимісячні курси

політпрацівників
у Ленінград, а
звідти – у вій-
ськову частину
поблизу Петро-
заводська, де
прослужив аж
до 1957 року.

Петро Олек-
сандрович зга-
дує ті роки з
особливими по-
чуттями. «Було
важко, був відір-
ваний від рід-
них, від сім’ї, але
ніколи не скар-
жився, знав, що
може бути ще й
важче».

Повернувся
офіцером. Го-
лова Тупичів-

ського райвиконкому запропонував посаду
завідуючого складом райспоживспілки. Але
ж це робота не для нього. «Не піду». «Тоді
підеш заступником начальника
райфінвідділу». «Але не встиг я ще й
подумати, як приїжджають з міліції: нам
треба такі кадри». Петро Олександрович дав
згоду, але при умові, що не на оперативну
роботу. Йому довірили посаду дільничного

інспетора.
– Мені подобалась робота

інспектора, – зізнається. – Я в
армії звик працювати з людьми.
А тут якраз те, що мені
подобається. Я любив
розплутувати клубок складних
справ. Мені це вдавалося. Було
багато таких випадків, коли навіть
досвідчені «шерлоки холмси» не
могли довести справу до
логічного завершення і знайти
винних порушників закону. Згадую
один з перших. В одній школі в
кімнаті серед білого дня зникла
дорогоцінна шуба вчительки
французької мови. Наїхало багато
«оперативників» – ціла машина.
Шукають у Вихвостові, Великому
Листвені та інших селах. Я якраз
чергував у міліції. Попросився у
начальника: дозвольте мені
зайнятися цією справою. Той
погодився. Логіка моя була така:

треба спочатку на місці крадіжки побувати.
Зайшов у вчительську, поцікавився у
технічки, директора. Побачив, що з
вчительської кімнати легко було протягнути
руку, щоб зняти шубу в гардеробі і без
присутності когось за якусь хвилину сховати
шубу у сумку. Версія моя була обгрунтована
й іншими обставинами. «А хто останній
залишав учительську? – запитав директора
школи. Той відповів: піонервожата. Тоді я й
категорично висловився: їдьте негайно до
неї на квартиру і заберіть шубу.

Справді, вкрадене було там, у чемодані
під ліжком.

Ветеран праці Микола Іванович Ткач,
колишній начальник райвідділу міліції
просить розповісти про випадок, коли під
час затримання злочинця в одному із сіл
району життя дільничного інспектора Петра
Барбухи ледь не обірвалось від пострілу з
обріза.

– Так, – зітхає Петро Олександрович. –
Мабуть, залізна витримка і моя обачність
уберегли мене.Злочинцю були перекриті всі
шляхи до втечі. Я півтори доби чекав на
нього. І після свого пострілу він зрозумів,
що виходу нема і покінчив з собою.

Були й мало не курйозні випадки. Якось
з Івашківського колгоспу подзвонили, що на
птахофермі покрали курей. Поїхали ми в
село. Керівники колгоспу кажуть: у нас
працювала бригада з Киселівки, вчора
поїхала. Це вона вчинила крадіжку.

– У Киселівці в тих робітників, що
працювали в Івашківці, ми не знайшли й
пір’їнки, – пригадав Петро Олександрович.
– Я й кажу оперативникам: – Давайте з
птахоферми почнемо. А на місці виявилось,
що ніхто ніяких курей не крав. Просто якимось
чином треба було списати недостачу
поголів’я. От керівництво й придумало

ЛЮДИ ТВОЇ,
ГОРОДНЯНЩИНО!

«механізм».
К е р і в н и ц т в о

районної міліції
цінувало роботу
Петра Барбухи.
Іноді називало
його хитрим. А хитрість – це ясний розум,
кмітливість. Дільничний інспектор умів
працювати з людьми, він добре знав
кожного ймовірного правопорушника.
Мабуть, тому його дільниця була
найблагополучнішою серед інших.

Ще один випадок, який свідчить про
методи роботи з населенням. Саме беручи
до уваги позицію дільничного інспектора, й
відзначали його особливу вдачу. У
с.Вишневому якось обідньої пори інспектор
зустрів жінку, яка поверталась з роботи на
току. Така собі огрядна, наче на дев’ятому
місяці вагітності.

– Ну що це ти, Марія, отак розжиріла? –
переводячи на жарт серйозне питання,
звернувся до неї інспектор. – А ну розстебни
цю полу.

Жінка зніяковіла. Під однією полою її
піджака була пришита спеціальна кишеня, в
якій вона носила додому зерно з
колгоспного току.

– Та, знаєте, у нас же індиків багато, –
спробувала пояснити свій вчинок жінка. – А
вони ж такі прожори, що їм не настачиш
свого зерна.

Петро Олександрович знав, що Марія –
дружина головного агронома колгоспу, тож і
вирішив намалювати їй майбутню картину.

– А ти знаєш, Марія, – почав він, – якщо
люди дізнаються, що жінка головного
агронома колгоспу краде зерно з колгоспу,
то що тоді твоєму чоловіку буде? Чи буде він
потім працювати в цьому колгоспі?

Дуже засоромилась жінка. До батечка
просила про це нікому не розказувати,
обіцяла, що такого більше робити не буде.
Ніяково було й інспектору. Але ж він при
виконанні службових обов’язків...Але ж він і
людина, живе в селі. І, можливо, варто було
лише отак поговорити з людиною, щоб та
зробила для себе правильний висновок на
все життя.

Петро Олександрович Барбуха – один з
небагатьох у Бурівці учасників бойових дій
у Великій Вітчизняній війні. Жива легенда
нашого часу. Бойовий шлях його почався
поблизу Сталінграда в листопаді 1942 року.
А закінчився поблизу Праги весною 1945-
го. Між цими датами епоха корінного
перелому в ході війни, наступальна і
переможна хода Радянської Армії, яка
звільнила народи Європи від фашистської
чуми. Не кожному довелось брати участь у
цій визвольній місії. Сьогодні, на жаль,
потроху забувають про це. Але колишній воїн,
капітан міліції Петро Барбуха певен: таке в
нашій історії не зітреться ніколи.

Недаремно він прожив таке минуле
життя. З висоти літ іншої оцінки не може й
бути.

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімках: П.О.БАРБУХА з

М.І.ТКАЧЕМ 1 серпня 2012р.; група
працівників міліції Тупичівського району.
Стоїть крайній справа – дільничний
інспектор П.О.БАРБУХА, 1958р.; капітан
міліції П.О.БАРБУХА, 1968 рік.

Петру Олександровичу Барбусі нещодавно сповнилось 90 років. Все
життя, окрім воєнного періоду, у Бурівці – його рідному селі. Тут всі його
знають. Та і в інших селах, адже він десятки років працював інспектором
міліції на дільниці, яка охоплювала багато навколишніх сіл. Випала нагода
ближче познайомитись з ним – вже після його солідного ювілею. Та ще і в
присутності голови організації ветеранів міліції М.І.Ткача, який пригадав
ряд хвилюючих епізодів з міліцейських буднів і свят ветерана.

Виховання майбутніх платників податків – одна з
важливих складових у роботі податкової служби
Чернігівщини.

Податкові класи, лекції, вікторини, конкурси в
загальноосвітніх школах, «дні відкритих дверей» у податковій
службі… Цього разу ідея запросити до ДПС у Чернігівській
області учасників конкурсу «Податки очима дітей» виникла
під час відвідування членами громадської ради виставки
дитячих робіт. Малюнки, літературні та твори декоративно-
прикладного мистецтва настільки вразили представників
громадських організацій, які входять до складу громадської
ради при ДПС у Чернігівській області, що вони виявили
бажання познайомитися з їх авторами.

Розпочалася ця зустріч в актовому залі переглядом
мультфільму «Місто мрії» - про важливість сплати податків.

А потім до учасників конкурсу звернувся голова
Державної податкової служби у Чернігівській області
Валентин Осипенко.

– Якщо говорити про малюнки, то варто зазначити, що
ви фантазували над сюжетами, вдало підбирали фарби,
старанно малювали, зважували кожен штрих на папері.

Твори декоративно-прикладного мистецтва також
вразили нас розмахом фантазії, вдалими знахідками у
виборі матеріалів, високою технікою виконання.

Літературні твори переконливо свідчать, що серед вас є
майбутні філологи, журналісти, а, можливо, й письменники
та поети. Ми вдячні вам за чудові ідеї та  їх вдале втілення.
І, безумовно, за глибоке знання податкової тематики, –
зазначив В.В.Осипенко.

Висловили своє захоплення дитячими роботами і члени
громадської ради. До речі, вони прийшли на цю зустріч не
з порожніми руками – всі діти одержали цінні подарунки.
Діти також зробили відповідний жест і подарували членам
громадської ради свої малюнки.

Ця зустріч мала і цікаве завершення. Діти тримали
запрошення відвідати Чернігівський історичний музей імені
В.В.Тарновського, а потім – музей шоколаду – з дегустацією
та солодкими подарунками.

Про цю змістовну, цікаву і незабутню зустріч
нагадуватиме колективний знімок.

Відділ взаємодії із засобами  масової інформації та
громадськістю ДПС у Чернігівській області.

ФУТБОЛ

Чемпіонат району

В Н П О

1 ФК «Куликівка» 10 1 1 31
2 «Колос» (Дібрівне) 9 1 2 28
3. «Ветеран» (Городня) 9 – 3 27
4. «Снов» (Макишин) 7 1 4 22
5. «Пушки» (Городня) 7 – 5 21
6. «Зоря» (Конотоп) 3 1 8 10
7 ФК «Хоробичі» – 1 11 1
8. ФК «Мощенка» – 1 11 1

Завтра в матчах 13-го туру зустрінуться : ФК
«Мощенка» – ФК «Хоробичі», «Снов» – «Колос», ФК
«Куликівка» – «Ветеран», «Пушки» – «Зоря».

В.СЕРЕДА.

День «відкритих дверей» у податковій

Турнірне становище команд на 11 серпня 2012 року
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* * *
Гроза червнева відбуяла.
Відблискотіла. Налякала.
Під хмарами громи зчепились,
Довгенько чубились і бились.
Та врешті-решт відгуркотіло.
Над полем, лугом посвітліло.
І свіжо, й зелено довкола,
І щемно пахне матіола.

* * *
Конваліями дихає узлісся.
Весняний ранок, наче Божий дар.
Берез чарівність. Солов’їна пісня.
Тонкі мережки півпрозорих хмар.
В красі й любові завжди є потреба.
І відступа душевна каламуть.
...Яке високе сонцесяйне небо!..
Травневий ліс. Конвалії цвітуть...

* * *
Персик. Бархатные щечки.
Летом пахнет. Перезрел.
В эти жаркие денечки
Словно пляжник загорел.
Зноем августа опоен,
Изнемогся весь. Вот-вот
Брызнет соком под рукою,
Пылом южным изойдет.

З ТВОРЧОГО
ДОРОБКУ

В красі й любові
завжди є потреба

З цією істиною, прого-
лошеною авторкою нижче
поданої добірки поезій, не
посперечаєшся. Кожен з нас у
житті обожнює прекрасне, як і
вічне і ніколи не вмируще
почуття любові.

Любов Булахова має уні-
кальний дар бачити це навіть
серед душевної каламуті і
передавати нам у поетичних
образах.

Хай не полишає вас, Любо,
цей безцінний талант!

* * *
Выходной...Купальничек.
В сумку минералка.
Уж на это времячко
Потерять не жалко.
Сарафан тюльпанчиком
Плещется у ног.
До чего красивая..!
Не обидел Бог.
Свет-июль под солнышком
Разомлел. Притих.
И ведет тропиночка
Только нас двоих.
Бабочки у берега,
Синь. И вообще...
И созвездье родинок
На твоем плече.

* * *
Середина лета. Середина лета.
У реки мелеют берега.
Песни соловьиные отпеты,
И ромашки сметаны в стога.
В золоте роскошного заката
Серебрится дальняя звезда.
...И тревожат сердце аистята,
Поднимая крылья у гнезда.

* * *
Красота фантазий и преданий.
Небылицы. Мифы. Миражи.
И костер несбывшихся желаний
Дотлевает в сумерках души.
Явь ли? Сон. Жемчужное колечко
Подобрала пенная волна.
Расштормилось горечью сердечко,
Ихтиандра скрыла глубина.
Океан неумолим и властен.
Девушка, застывшая у скал.
...Что такое счастье и несчастье,
Знает, кто имел и потерял.

* * *
Старинный дом. Печать конца.
Трава в развалинах крыльца.
А кто-то в нем когда-то жил.
По этим комнатам ходил.
Смотрел в окно на этот сад
Весной в цвету. И в листопад.
Кого-то кто-то в нем любил.
Смеялся. Спорил. Кофе пил.
И чей-то сын. И чья-то дочь
С соловушкой делили ночь.
Все было в нем. Все видел дом
Печаль и радость за столом.
...Никто ни в чем не виноват.
Стареет дом. Тоскует сад.

Любовь БУЛАХОВА.
с.Алешинское.

Відомо, який корисний бджолиний мед.
Але у бджолах, за останніми  даними
науковців (та за старими народними
звичаями),  для людини цінністю є усе.
Бджоли лікують навіть вже неживими –
особливі ліки виготовляються з бджолиного
подмору,  воскової молі, яка живе у вуликах.
Та й  просто знаходитися поряд з бджолами
надзвичайно корисно. Адже,  жалячи нас,
ця фантастична  комаха вже ставить діагноз.
І бджолине жало потрапляє лише у  хворе
місце. В усякому разі, так стверджують усі
відомі апітерапевти – лікарі, які лікують
бджолами.

Ось і  з’явився у Городні новий напрямок
лікування, як віяння часу,   – сон на «бджо-
линому» ліжку. А замість пігулок —  мед та
його продукти. Бджоли – це не те, від чого
треба  з острахом відмахуватись. Та й бджо-
ли у таких хатинках на вуликах пацієнтам не
завдають ніяких неприємностей.

 Півтори години сну «на бджолах»
сповнюють  людину особливою енергією,
додають їй здоров’я. Невеличка бджолина
армія у лікувальній хатинці з основою з двох
вуликів розміщується  у центрі нашого міста.
Ця хатинка і є лікувальне диво. Вона
одночасно  — дім для бджіл і лікувальне
приміщення. Хворого та лікувальниць
розділяє дерев’яна дошка, проте людина  на
ліжку  потрапляє у спеціальне  «бджолине»
поле. Вібрація  від  бриніння золотавих
комах  очищує  буквально кожну клітину
організму, тому людина, потрапивши у
лікувальний простір, по-перше, —
заспокоюється. А, по-друге,  як правило,
починає засинати.  Це сприяє загальному
лікуванню організму і особливо внутрішніх
органів.

— Лікувати людину  на фізичному рівні
не завжди можливо, адже хвороба, — це є
результат порушень, які трапилися на
енергетичному рівні, — говорить  В.О.
Медведєв, який і запропонував у Городні
лікування бджолами та закінчив спеціальні
навчальні курси апітерапії при вищому
медичному Київському закладі.

– Стреси, жадоба, заздрощі, ненависть,
образи, ревнощі —  головні причини
порушення енергетичної гармонії людини.
Негативні емоції  проявляють себе у вигляді
різних хвороб. Бджоли ж мають дивний
талант гармонізувати простір,
налаштовувати хворі клітини людини на
здоровий лад. Навіть температура розплоду
у вуликах близька до температури тіла
людини. Бджола ніби створена для того, щоб
дарувати людині не тільки  солодкий мед, а
й здоров’я взагалі.

Полковник у відставці з двома вищими
освітами,  Володимир Олексійович
особливий ефект впливу бджоли на людину
відчув особисто, коли  ще  двадцять років
тому зацікавився бджільництвом та завів
свої вулики. Увечері сидів біля них,
заспокоюючись  після трудового дня та
дихаючи особливим медовим повітрям,
прислухаючись до бджолиних співів, і думав
про цих маленьких працелюбних комах. Чим
ближче до бджіл – тим більше користі для
людини. Так говорить сьогодні Володимир
Олексійович. І цю істину підтверджують усі
його друзі та знайомі, яким вже довелося
полежати у хатинці «на бджолах».

Зараз Володимир Олексійович мріє
створити  центр під Березним, де не тільки
практикується «сон на бджолах», а ще й
лікар-фахівець  проводить сеанси лікування

бджолиними укусами, коли жало спеціально
не виймають до 15 хвилин, щоб вся цілюща
бджолина отрута до крихітки увійшла в
людину.  Лікують  під Меною ще й мурахами,
а точніше кислотою від їх укусів. Ну, а в
Городні  пропонується  —  «сон на бджолах».
Тел.: 063-1954093, 0462971339.

А. НЕМИРОВА.
На знімку: у  лікувальній хатинці  з

бджолами.

Право громадян
на звернення
до органів

державної влади
У сучасному світі рівень правового

захисту прав та свобод людини і
громадянина є ключовим показником
демократизму суспільства і держави.
Особливе місце в системі захисту прав,
свобод та законних інтересів громадян
посідає реалізація їх права на звернення,
яке закріплене у статті 40 Конституції
України.

А Законом України «Про звернення
громадян» чітко визначені терміни
«звернення», «пропозиції», «заяви» та
«скарги» громадян, зазначені вимоги до
звернень, порядок їх розгляду, а також
відповідальність за порушення Закону.

Звернення не підлягає розгляду, коли
воно не підписане автором, у разі відсутності
даних про  місце проживання, а також при
анонімності звернення. Також не роз-
глядаються повторні звернення одним і тим
же органом від одного й того ж громадянина
з одного й того ж питання, якщо перше
вирішено по суті, а також скарги, терміни
для подання яких закінчилися, та скарги від
осіб, визнаних судом недієздатними. Не
можуть бути предметом оскарження в
адміністративному порядку рішення за-
гальних зборів членів колективних сіль-
ськогосподарських підприємств, акціонер-
них товариств, юридичних осіб, створених
на основі колективної власності, а також
рішення вищих державних органів. Скарги
на такі рішення є предметом розгляду
виключно суду.

Важливим є питання застосування мови
звернення. Законом визначено, що
громадяни мають право звертатися до
органів державної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності,
об’єднань громадян, посадових осіб
українською чи іншою мовою, прийнятною
для сторін.

Законом забороняється відмова в
прийнятті та розгляді звернення з посила-
нням на політичні погляди, партійну належ-
ність, стать, вік, віросповідання, національ-
ність громадянина.

Важливим заходом реалізації конститу-
ційного права громадян на звернення є
також особистий прийом громадян.

Прийом громадян повинен проводитися
в усіх державних органах та установах, а
також за місцем роботи та проживання
населення тими керівниками та посадовими
особами органів та установ, які мають
приймати рішення з питань, що входять до
їх компетенції.

Усі звернення громадян, подані на
особистому прийомі, реєструються. Якщо
вирішити порушені в усному зверненні
питання безпосередньо на особистому
прийомі неможливо, воно розглядається в
тому ж порядку, що й письмове звернення.
Про результати розгляду громадянину
повідомляється письмово або усно, за його
бажанням.

Якщо громадянин не отримав відповідь
на своє звернення, він відповідно до статті
55 Конституції України має право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, місцевого
самоврядування, посадових і службових
осіб.

Для кожного керівника органу виконавчої
влади, місцевого самоврядування, посадо-
вих та службових осіб першочерговим
повинно бути питання виявлення та усунення
причин, що породжують скарги громадян,
вжиття заходів для запобігання виникненню
підстав для обґрунтованих повторних
звернень та звернень до органів вищого
рівня, вирішення питань про відповіда-
льність посадових осіб, з вини яких допущені
порушення, бюрократизм і тяганина, що
стали причиною звернення громадянина зі
скаргою.

В.ЧЕРНЕНКО.
Начальник Городнянського районного

управління юстиції.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

ВАШЕ
ЗДОРОВ’Я



«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 Мультфильм «Баранкин,
будь человеком!».
14.25 «Браслаўшчына. Край
Божай апекі».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.15  «Причудливые миры»
17.15  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  «Психоаналитик» (США).

 ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 мелодрама «Манолете».
18.00 Наши новости
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30  «Выход в астрал.
Непридуманные истории».
00.30 «На ночь глядя».
01.10-01.40 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара».
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» с
Виктором Набутовым.
15.15 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем».
18.10 Главная дорога.
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15  «Дознаватель».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 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.
10.50  сериал «Сваты-5»
(Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Доктор Хаус-6» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Причудливые миры»
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 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.20 День спорта.
00.30   «Элизабеттаун» (США).

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Капитан Гордеев».
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
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Дом образцового
содержания».
22.15 «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

 НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара».
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 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15  «Дознаватель».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«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.
08.45 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Успение и Вознесение Девы
Марии.
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»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Все путем!»
16.05 «Зямля беларуская».
16.20  «Причудливые миры»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
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  «Звездные врата.
00.15 День спорта.
00.30  «Наперекор судьбе»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Капитан Гордеев».
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.
21.05 фильм «Дом
образцового содержания».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара».
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» с
Виктором Набутовым.
15.15 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем».
18.10 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.20  «Дознаватель».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю»
10.10 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
10.35 Мультфильм «Дядя
Степа - милиционер».
10.55  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 Врачебные тайны
16.10  «Зямля беларуская».
16.25  «Причудливые миры»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.45 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  «Звездные врата.
Первый отряд» (США Канада).
00.15 День спорта.
00.25  «Страна садов» (США).

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Капитан Гордеев».
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  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Судьба на выбор».
00.30 «На ночь глядя».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.20 «Судебный детектив».
14.25 «Средь бела дня» с
Виктором Набутовым.
15.15 «Дело вкуса».
15.3, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.20 «Говорим и
показываем».
18.10 «Бывает же такое!».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.20 «Дознаватель».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.25 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  «Эффект толпы.
Основной инстинкт».
11.00  сериал «Сваты-5»
12.10 Сериал «Маргоша».
14.05  «Звездные врата.
Первый отряд» (США Канада).
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, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
22.55 Детективный триллер
«Ночной рейс» (США).
00.40 День спорта.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
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 «Капитан Гордеев».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Выходи за
меня».
22.45  фильм «Проклятая».
00.45-01.15 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.15 Сериал «Возвращение
Мухтара».
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»
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.20 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток-шоу
18.15 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15  сериал «Дознаватель».
23.05 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
00.45 «Муслим Магомаев».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  сериал «Байки Митяя»
10.55  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Милан и
озеро Комо».
11.30 «Все путем!»
12.15 Мультфильм «Василиса
Микулишна».
12.30 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедия «Вас ожидает
гражданка Никонорова»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
сериал «Остров ненужных
людей»
17.20  «Зямля беларуская».
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.15 Детективная
мелодрама «Красный лотос»
21.00 Панорама.
21.40 Специальный репортаж
АТН «Бодибилдинг. Рецепты
чемпионов».
21.50 Гангстерская сага
«Крестный отец». Часть III,
заключительная (США).
00.50 День спорта.
01.00  сериал «Байки Митяя»

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».
11.40 Фильм  «Десять
негритят».
14.05  «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет».
«Под чужим именем.
Командировка в страну «Х».
16.50 «Хиромант. Линии
судеб».
20.30 Наши новости.
21.05 «Мисс Мира – 2012».
23.35-01.15  фильм
«Таинственный остров».

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.
13.20  «Дорожный патруль».
15.00 «Развод по-русски».
15.55 «Собственная
гордость».
16.40 «Прокурорская
проверка».
17.40 Очная ставка.
18.30 «Профессия -
репортер».
19.25 «Луч Света».
19.55 «Самые громкие
Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!.
22.40 фильм «Смертельная
рулетка» из цикла «Важняк».

«Беларусь 1»

06.55 Існасць.
07.20 Слово Митрополита
Филарета на Преображение
Господне.
07.30  мелодрама «Красный
лотос» (Украина).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 сериал «Байки Митяя»
11.00 Зона Х. Итоги недели.
11.30 Мультфильмы «Ну,
погоди!».
12.10 Врачебные тайны
12.45 Мультфильм «Летучий
корабль».
13.05  Фильм «Орнелла Мути».
14.05 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Лягушка-
путешественница».
15.55 Приключенческий
фильм «Остров ненужных
людей»
17.40 Коробка передач.
18.20 Суперлото.
19.05 Мелодрама «Сюрприз»
21.00 В центре внимания.
21.55 «Эффект толпы.
Управляй и властвуй».
22.30 Триллер «Проклятый
путь» (США).
00.25  сериал «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 Мультфильм.
11.35 Музыкальная комедия
«Табачный капитан».
13.10 Премьера. «Две жизни
Андрея Кончаловского».
14.10  фильм «Американская
дочь».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «КВН». Премьер-лига.
18.05  фильм «Дом на
обочине».
20.00 Контуры.
21.05  фильм «Ирония любви».
22.40 «Прожекторперис-
хилтон». Лучшее.
23.35-01.35 «Легенды «Ретро
FM».

НТВ

06.20 Д 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 «Кремлевские
похороны».
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод по-русски».
13.25 «Дорожный патруль».
15.05 Следствие вели...
16.00 «Прокурорская
проверка».
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание: розыск!».
18.30 «Профессия -
репортер».
19.30 Чистосердечное
признание.
21.50 «Тайный шоу-бизнес».
22.50 «СССР. Крах империи».
23.40  «Ельцин. Три дня в
августе».

УТ-1
8.00 Олiмпiада-2012.
Церемонiя вiдкриття
11.05 Вiкно в Америку
11.25 Агро-News
12.00 Темний силует
12.10 Право на захист
12.30 Дiловий свiт
12.55 Олiмпiада-2012.
Церемонiя закриття
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Визволення»
17.00 Х/с «Повернення
Будулая»
18.55 Концерт
20.45 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Країну - народовi
21.55 Смiшний та ще
смiшнiший
22.20 Осiннiй жарт
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки
23.45 Х/ф «Епоха честi»

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Їхнi звичаї»
11.05 Х/ф «Янгол мимоволi»
13.30 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою!»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,23.55 ТСН
20.15 Т/с «Трохи не при собi»
22.30 «Iлюзiя безпеки»
0.10 Х/ф «Хлопець з
Фiладельфiї»

ІНТЕР

7.00 «Ранок з IНТЕРом»
8.40 Т/с «Салямi»
12.40 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 «Жди меня»
18.00 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Лист Очiкування»
0.05 Т/с «Голоси»(2)

УТ-1
8.00 Новини
8.20,0.35 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Запам’ятай
9.35 Свiтло
10.05 Дитячий фестиваль
12.00 Дiловий свiт
12.25 Хай щастить
12.45 Кубок свiту
13.20 Х/ф «20 днiв без вiйни»
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Визволення»
17.00 Х/с «Повернення
Будулая»
19.00 Святковий концерт
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00 Жарт
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки
23.45 Х/ф «Епоха честi»

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Їхнi звичаї»
11.05 Х/ф «Поцiлунок вiдьми»
13.10 Х/ф «Вiтчим»
15.40 Х/ф «Кохання i трохи
перцю»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,23.55 ТСН
20.15 Т/с «Трохи не при собi»
22.30 Iлюзiя безпеки
0.10 Х/ф «Людина-
невидимка-2»

ІНТЕР

7.00 «Ранок з IНТЕРом»
8.40 Т/с «Таємницi слiдства»
10.40 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 «Знак якостi»
12.10 «Слiдство вели»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Каменська»
18.00 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Лист Очiкування»
0.05 Т/с «Голоси»(2)

УТ-1
8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Контрольна робота
10.35 В гостях у Гордона
11.45 Кордон держави
12.00 Дiловий свiт
12.25 «Свiтовий рекорд пiснi»
13.25 Х/ф «У вогнi броду
немає»
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Визволення»
16.30 Х/с «Повернення
Будулая»
17.40 Про головне
18.00 Країну - народовi
19.00 Баскетбол. Україна -
Угорщина
20.50 Мегалот
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00 Жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки
23.45 Х/ф «Епоха честi»

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Їхнi звичаї»
11.20 Х/ф «Мiй татусь, його
коханка та я»
13.40 Х/ф «Стерво»
15.40 Х/ф «Подруги»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «На ножах»
21.25 Т/с «Трохи не при собi»
22.35 «Iлюзiя безпеки»
0.15 Х/ф «Гра в хованки»(2)

ІНТЕР

7.00 «Ранок з IНТЕРом»
8.40 Т/с «Таємницi слiдства»
10.40 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 «Знак якостi»
12.10 «Слiдство вели»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Каменська»
18.00 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.45 Футбол. Україна - Чехiя
23.00 Т/с «Голоси»(2)

УТ-1
8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Запам’ятай
9.35 Книга.ua
9.55 Х/ф «Вечори на хуторi
бiля Диканьки»
11.30 Здоров’я
12.30 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Це було в розвiдцi»
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Визволення»
16.35 Х/с «Повернення
Будулая»
17.40 «Секрети успiху»
18.15,19.00 Паралiмпiада-
2012
19.10 Зiрки гумору
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00 Жарт
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Їхнi звичаї»
11.40 Х/ф «Моя донька, її
хлопець i я»
13.45 Х/ф «Контракт на любов»
15.55 Х/ф «Все не випадково»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Вольф Мессiнг»
19.30,0.10 ТСН
20.15 Т/с «Трохи не при собi»
22.30 «Я люблю Україну»
0.25 Х/ф «Хороший син»

ІНТЕР

7.00 «Ранок з IНТЕРом»
10.40 Т/с «Повернення
Мухтара»
8.40 Т/с «Таємницi слiдства»
11.45 «Знак якостi»
12.10 «Слiдство вели»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Каменська»
18.00 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Лист Очiкування»
0.05 Т/с «Голоси»(2)

УТ-1

8.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Запам’ятай
9.35 Х/ф «Богдан
Хмельницький»
11.30 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.20 Х/ф «Їм пiдкорюється
небо»
15.00 Новини
15.25 Наша пiсня
16.05 Х/ф «Визволення»
18.40 Шляхами України
19.00 «Слов’янський базар»
21.25,22.50 Шустер-BEST
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Їхнi звичаї»
10.20 Х/ф «Море брехнi»
14.35 Х/ф «Так буває»
16.40,18.25 Т/с «Вольф
Мессiнг»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Т/с «Трохи не при собi»
22.30 Х/ф «Iгри кiлерiв»(2)
0.50 Х/ф «Захисник»(2)

ІНТЕР

7.00 «Ранок з IНТЕРом»
8.40 Т/с «Таємницi слiдства»
10.40 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 «Знак якостi»
12.10 «Слiдство вели»
14.05 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Каменська»
18.00 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Лист Очiкування»
0.05 Х/ф «Заборона на любов»

УТ-1

8.00,9.35 Шустер-BEST
9.20 Школа юного
суперагента
10.50 Зелений коридор
11.05 Х/ф «Визволення»
18.40 Свiт атома
19.00 Золотий гусак
19.30 Мiсце зустрiчi
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Зворотний зв’язок
21.40,23.00 «Слов’янський
базар»
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

7.00 «Справжнi лiкарi»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільми
11.05 «Свiт навиворiт»
12.05 «10 крокiв до кохання»
13.15 Х/ф «Фантастичнi
пригоди Шарпей»
15.15 Х/ф «Козаки-
розбiйники»
19.30 ТСН
20.00 Т/с «Трохи не при собi»
23.30 Х/ф «Очi дракона»(3)

ІНТЕР

5.30 Т/с «Любити i ненавидiти»
9.00 «Орел та Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 Т/с «Тихий центр»
15.15 «Надбання республiки»
18.05 «Юрмала-2011»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Майдан’s»
0.35 «Битва композиторiв»

УТ-1

8.40 Самбо України
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Крок до Дня
Незалежностi
11.30 Країну - народовi
11.45 Золотий гусак
12.10 Паралiмпiада-2012
14.00 Шеф-кухар країни
15.00 Баскетбол. Австрiя-
Україна
16.55 Караоке для дорослих
17.45 Мiсце зустрiчi
19.20 Дiловий свiт
20.05 Головний аргумент
20.15 Пiдсумки тижня
20.55 Футбол. «Чорноморець»
- «Шахтар»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.45 Мультфiльм
8.05 «Ремонт +»
9.00 «Лото-забава»
10.15 Мульфтільм
11.05 «Чотири весiлля»
12.35 Х/ф «Квартирантка»
14.40 Х/ф «Мiй капiтан»
19.30,0.45 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»
23.45 «Свiтське життя»

ІНТЕР

5.45 Т/с «Любити i ненавидiти»
9.25 «Школа доктора
Комаровского»
10.00,23.45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
12.00 Х/ф «Заходь - не бiйся,
виходь - не плач...»
14.00 Т/с «Моє нове життя»
17.55,20.25 Т/с «Стрiлок»
20.00 «Подробицi»
22.30 «Що? Де? Коли?»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2-кімнатна квартира на 4-му поверсі у військовому
містечку. Тел. 098-9404042.

— 2-кімнатна квартира на 2-ому поверсі, гараж. Тел.
093-7359549.

— будинок по 3-му  пров. Ювілейному, 7. Тел. 097-
8525451.

— 2 будинки в с. Травневому. Тел. 2-28-39, 097-0571301.
— невеликий будинок по вул. Шевченка, в центрі. Тел.

097-0233310, 098-8693485.
— будинок в с. Тупичів. Звертатися по тел. в м. Чернігів

671-140 та моб. 095-5370852.
— будинок недобудований по пр. Західному,3. Тел. 063-

4777860.
— півбудинку (окремий двір, газ, 10 соток городу) по

вул. Щорса, 63а. Ціна договірна. Тел.: 096-7331053, 063-
5772551.

— будинок зі зручностями. Тел.: 093-8473835, 067-
9158738.

— будинок, (центр, зручності). Тел.: 093-9201972, 096-
5227683.

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

— житня солома в тюках з доставкою. Тел. 098-4464611.
— корова 10 років – 7900 грн. в с. Макишині. Тел. 067-

1291938.
— корова, кози по 600 грн. Тел. 099-4681948.
— корова 8 років. Ціна договірна. Тел. 098-3331857.
— кізки 5 місяців. Тел. 3-31-44, 098-8195525.
— обучена кобила, 2 роки і 6 місяців, бричка, збруя.

Тел. 096-1595921.
– 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.

— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,
граблі. Виготовлення Польща. Запчастини. Доставка. Тел.

Управління праці та соціального
захисту населення

райдержадміністрації
оголошує конкурс на заміщення

вакантної посади державного
службовця:

– провідного спеціаліста з
бухгалтерського обліку фінансово-
господарського відділу;

– головного спеціаліста з питань
обслуговування потерпілих
внаслідок аварії на ЧАЕС;

– головного спеціаліста з питань
обслуговування інвалідів, ветеранів
війни.

Вимоги до учасників конкурсу:
освіта повна вища юридична або
економічна, стаж роботи за фахом не
менше 3-х років, досконале володіння
українською мовою, вміння працювати
на комп’ютері.

Подаються документи: заява,
особова картка ф.П-2ДС, дві
фотокартки 4х6 см, копія паспорта,
документи про освіту, декларація про
доходи за 2011 рік.

Термін прийому документів –
протягом 30 календарних днів з дня
оголошення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо
основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці звертатись
за адресою: м. Городня, вул. Леніна,
11. Тел. 2-15-03.

17 серпня – 10 років з дня
смерті нашої дорогої матусі і

бабусі
КУЗЬМИНСЬКОЇ

Євдокії Авакумівни
с. Івашківка.

28.02.1924 р. – 17.08.2002 р.
Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
На память нам оставив даты.

Сумуючі рідні.

10 серпня виповнився рік, як
пішов з життя чудовий чоловік,

батько, друг
АЛИНКІН

Василь Миколайович
01.04.1955 р. – 10.08.2011 р.

А он стоит перед глазами –
Живой, с улыбкой на устах...
Нет! Нет! Всегда он вместе с нами,
И будет жить у нас в сердцах.

Сумуючі: дружина, син, рідні.

2 роки світлої пам’яті
ПОЗНЯКА

Миколи Федоровича
з с. Великий Дирчин.

12.08.1961 р. – 16.08.2010 р.
Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам провожать безмерно

жаль.
Хранить твой образ будем в сердце

вечно,
И память добрую, и вечную печаль.

Мама, рідні.

12 серпня – рік світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька,

діда і прадіда
ІВАЩЕНКА Василя Давидовича
08.01.1922 р. – 12.08.2011 р.

Уже год, как тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило наши раны,
И не излечит никогда.
Родной ты наш, пока живем на свете,

мы будем тебя помнить и любить.
Сумуючі рідні.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Мені було  терміново зроблено операцію на серці в м. Гомелі.

Знадобилися кошти, яких у мене не було.  Якщо білорусам такі операції роблять
безкоштовно, то велике спасибі президенту Лукашенку, що і нам – українцям
– він дозволив лікуватися там.  Велике спасибі моїм родичам, вірним
подругам, сусідам, знайомим і незнайомим людям, робітникам обласної
школи-інтернату, де працює моя донька. Я і вся моя родина щиро дякуємо
всім за підтримку.

Хай Господь Бог береже вас і ваші родини.
З повагою Людмила Лепехо,  м. Городня.

* * *
Непоправне горе спіткало нашу сім’ю. З життя пішла дорога мати і

бабуся Зяблова Ганна Миколаївна. У хвилини розпачу і болю нам прийшли
на допомогу і підтримали нас свати, сусіди, куми, рідні і близькі.

Від усього серця висловлюємо щиру подяку усім. Нехай береже всіх
вас Господь Бог.

Сім’я Голован.
* * *

30 липня нашу сім’ю спіткало страшне горе. Помер наш дорогий чоловік,
батько, дідусь Чигринець Петро Іванович. Від щирого серця хочемо
висловити подяку всім, хто розділив наше горе, а особливо Наталії Миколаївні
Гришай, яка до останнього допомагала та підтримувала нас.

Вічно сумуючі рідні.

098-4164177.
– ВАЗ-2109, 1992 р.в., двигун – 1300, 5 ст.кп.,(не

фарбований), ВАЗ-2115, 2002 р.в., (потребує косметичного
ремонту); скутер „Дельта” – пробіг 7 тис. км. Ціна
договірна. Тел.: 096-7331053, 063-5772551.

— ВАЗ-2108, 1987 р.в., білого кольору, двигун 1,3, 5 КПП,
фаркоп, диски, цент./замок., сигналізація, МП3 у гарному
стані. Тел. 098-9404196.

— мотоцикл «Viper-125» у доброму стані – 8000 грн.
Тел. 096-9429225.

— причіп до легкового автомобіля (на ВАЗівському
ходу) з документами – 3200 грн. Тел. 098-9404196.

— металеві плити. Тел. 093-9191782.
— піаніно, машинка швейна. Тел. 063-9819469
— комп’ютер по гарантії в повній комплектації з

модемом. Недорого. Тел.: 097-1673964, 097-1673946. .
— цегла, бій цегли, ракушняк, шлакоблок,

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

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— живою вагою корів, телят, коней, свиней. Тел.:

067-1349598, 093-3621430, 050-4658945.
— автомобіль „Запорожець” у робочому стані з

документами, недорого. Тел. 098-6321751.

Загублене свідоцтво про право на спадщину від
10.03.1992 року № 555, видане на ім’я Шилової Лариси
Василівни, Шилова Михайла Яковича,  Попової Зінаїди Яківни
по 1/6 частці кожному, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

5 серпня у районі аптеки „Конвалія” був загублений
мобільний телефон. З’ясувалося, що його знайшла жінка
і подзвонила з мого телефону, але зв’язок обірвався і
поговорити ми не змогли. Шановна незнайомко, або хтось,
хто знає місцезнаходження телефону! Дуже вас прошу,
відгукніться будь-ласка по тел.: 2-16-74, 097-7971749 за
винагороду.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної
регулярної політики у сфері господарської діяльності Городнянська міська
рада повідомляє, що в наступному номері газети будуть надруковані
проекти рішень ХІ сесії міської ради шостого скликання: «Про
затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території
Городнянської міської ради» та «Про обмеження реалізації алкогольних

Про доповнення до плану регуляторних актів
на 2012 рік

Рішення одинадцятої сесії Городнянської міської ради шостого скликання від 7 серпня 2012р.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.7 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Доповнити план діяльності з підготовки регуляторних актів на 2012 рік.

№ Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки Розробник проекту

1 Рішення сесії Про затвердження Створення єдиної цілісної , Серпень-жовтень Міська рада
Городнянської Правил розміщення впорядкованої, структурованої
міської ради зовнішньої реклами на  та прозорої системи в галузі

території Городнянської розміщення зовнішньої рек-
міської ради лами на території  Городнян-

ської міської ради

2 Рішення сесії Про обмеження Сприяння  припиненню Серпень-листопад Міська рада
Городнянської реалізації алкогольних розповсюдження алкогольної
міської ради слабоалкогольних напоїв залежності серед населення,

та пива на території Го- особливо серед молоді, на те-
роднянської міської ради риторії Городнянської міської

ради

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ф.І.Кундіка.
А.БОГДАН.

Міський голова.

та слабоалкогольних напоїв на території Городнянської міської ради». З
текстом проектів та аналізів регуляторного впливу відповідних рішень
можна буде ознайомитись в Городнянській міській раді за адресою:
м.Городня, вул. Леніна, 13, або на офіційному сайті Городнянської міської
ради.

А.БОГДАН.
Міський голова.

Повідомлення

Отримано першу
компенсацію

за доїльну установку
в Городнянському

районі
Перший власник  корови  у Городнян-

ському районі отримав від держави грошове
відшкодування за придбання установки
машинного доїння. Програмою компенсації
вартості передбачено, що власник доїльної
установки отримує від  держави відшкоду-
вання у межах фактичних витрат на її за-
купівлю, але не більше 5 000  грн. У районі
продовжується приймання документів від
селян на часткове відшкодування за прид-
бані установки індивідуального доїння.
Управлінням агропромислового розвитку
вже підготовлені документи для компенсації
ще двом особам.

Дотації  за молодняк ВРХ для населення
по Городнянському району за червень
отримали 38 громадян за 52 голови по де-
сяти сільрадах. Це  Андріївська, Володими-
рівська, Деревинська, Івашківська, Ільмів-
ська, Кузничівська, Куликівська, Макишин-
ська, Поліська, Хоробицька сільради.
Найбільше дотацій отримано в Андріївці,
Деревинах та Поліссі. Тепер очікується
отримання липневих дотацій за молодняк.

Африканська чума вже
в Україні

Останнім часом ситуація  з захворю-
ваністю свиней африканською чумою стає
тривожною не тільки в Російській Феде-
рації. 31 липня  ця хвороба виявлена  в
с.Комишуватка Приморського району
Запорізької області. Міністр аграрної
політики та продовольства України М.В.
Присяжнюк зобов’язав терміново провести
засідання державних надзвичайних
протиепізоотичних комісій. 3 серпня  така
відбулася і в Городнянському районі.

В її роботі  взяли участь голова рай-
держадміністрації  Ю.В.Висоцький,  заступ-
ник голови районної ради  М.М.Демченко,
представники управління ветеринарної
медицини, райлікарні, держлісгопу та
голови сільгосппідприємств, які займають-
ся свинарством.  Комісія розглянула питання
вжиття вичерпних заходів для запобыганню
хвороби, здійснення контролю та нагляду за
переміщенням через державний кордон
України з Російською Федерацією в ручній

поклажі небезпечних продуктів, їх знищення
та проведення дезінфекції.

В звичайних умовах свині заражаються
шляхом контакту  з хворими тваринами, а
також через згодовування  їм відходів
харчових підприємств або інших кормів,
забруднених вірусом африканської чуми.
Перші ознаки захворювання  характеризу-
ються підвищенням температури тіла 40.5 –
42 0 С, яка зберігається на такому рівні до
загибелі тварини. Свині  не охоче пере-
суваються,  в багатьох кашель, слизові-
серозні витікання з носових отворів,  пульс
неритмічний, прискорений, повіки опухають,
розвивається катаральний кон’юктивіт, а
шкіра їх в подальшому набуває червоно-
фіолетового відтінку.

У разі захворювання або загибелі
свиней необхідно негайно  інформувати
районну державну службу ветеринарної
медицини по тел. 2-60-25.

За даними управління агропромислового розвитку в сільгосппідприємствах
району обмолочено  81%  площі ранніх зернових культур. Більшість
господарств збирання закінчують.

Загалом намолочено 21 000 т зерна: 10 600 т пшениці, більше 6 000 т жита,
3 000 т вівса та 564 т гороху. На черзі –  гречка, люпин і викосуміші.

Триває вибирання льону.

ВІСТІ З АГРОПРОМУ Жнива-2012
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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.

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.

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.

Сайдинг от 45 грн.
Водосточные системы
«ДЕКЕ».
Вагонка от 20 грн.
Утеплитель от 9,80 грн.
(пенопласт, базальтовая вата).
Профлист от 48 грн.
Металлочерепица от 63 грн.

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

067-4605787.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
  (Доріз цілодобово).

Тел.:  098-9842336, 067-8452878.
КУПЛЮ:

м. Чернігів, вул. Жабинського, 13
(р-н залізничного вокзалу).
Тел. в Чернігові: 67-22-22, 91-90-
10, 063-5346200,  050-2931223.

МІНІ-ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
МОТОБЛОКИ. Навісне обладнання до
них.   Гарантія 1 рік. Доставка тракторів
по області безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Труби для паркану: 20х20,
40х20; 50х50; 40х40.

Ціни найнижчі по області.
( різні кольори та розміри).

Доставка по області.

с. Вершинова Муравійка,
Куликівський р-н, Чернігів-
ська обл.Тел.: 050-
5401140, 063-3757710.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

Акція!!!
Картоплекопалка

– 7990 грн.

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.

КУПЛЮ телят, свиней, корів, коней. Доріз
цілодобово. Тел.: 096-4294006, 096-1027022.

ПОСТІЙНО закуповуємо свиней, корів,
телят, коней. Ціни високі. Доріз. Тел. 095-5584620.

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

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

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

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

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

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

в ассортименте);
- листы профильные декоративные

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

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

т.д.
Цены минимальные, скидка!

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

Изготовление, монтаж,
доставка:

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

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 098-5192982.

13 серпня святкуватиме свій ювілейний день народження
Микола Михайлович ЧЕХМАН.

Тобі сьогодні, рідний, – 60.
Роки летять, мов лебеді, у вирій,
Життя іде, його не зупинить,
Тому прийми вітання наші щирі.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

Твої рідні.

6 серпня відсвяткувала свій 50-
річний ювілей прекрасний вчитель,
чудовий керівник Ірина Миколаївна
НЕПОПЕНКО.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,

Н е х а й
н е о д м і н н о
приходить до Вас.

Хай щастя
приходить і ллється
рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Колектив Городнянської
школимистецтв.

13 серпня  святкуватиме  60-й ювiлейний
день народження наш  шановний сват Микола

Михайлович ЧЕХМАН.
Поздоровляeмо тебе, щасливий дiтьми

чоловiк!
Жаданим будеш ти завжди  родинi та

близьким навiк!
В  здоров’ї  й  щастi по життю бажаємо тобi iти

Фортуну мiцно в руках тримай, щоб вона знала:
козак  ти!

З повагою i любов’ю  твої свати Фiлiпенко.

Працівники Мощенської сільської ради висловлюють
співчуття директору Мощенського будинку культури
Оглобінській Н.І. з приводу смерті її матері

МИСНИК Олександри Сергіївни.

Колектив Смичинської школи глибоко сумує і висловлює
щире співчуття  вчительці початкових класів Камко В.Ф. з приводу
тяжкої втрати – смерті її матері

ГРИЩЕНКО Таїсії Пилипівни.

Класний керівник, перша вчителька, випускники 2004 року
Бурівської школи глибоко сумують з приводу передчасної смерті
однокласника

БЕЗИКА Андрія Михайловича
і висловлюють співчуття  рідним і близьким покійного.

Колектив Хоробицької сільської ради висловлює  глибоке
співчуття колишньому працівнику Чигринець М.М. з приводу
смерті чоловіка

ЧИГРИНЦЯ Петра Івановича.

Мы дарим вам
СКИДКИ – до

магазин товаров для детей

Акция действует с 10.08.2012г. по 31.08.2012г.
г.Городня, ул. Ленина, 4. Тел. 093-4367401.

Нам 2 года

Городнянська навчальна дільниця обласного
навчально-виробничого центру проводить набір

слухачів для підготовки трактористів-машиністів
категорії „А”.

Навчання проводиться за рахунок бюджетних коштів
за направленнями сільськогосподарських підприємств,
фермерських господарств, зареєстрованих селянських
господарств за направленнями сільських рад.

Термін навчання – 6 місяців (3,5 місяці теоретичні
заняття в навчальній дільниці, 2,5 місяці – практика в
господарствах).

Початок занять – 01 вересня 2012 року.
За довідками звертатися:
м. Чернігів – 3-13-27, 95-27-81.
м. Городня – 2-15-06, 098-0837405.

Делаем новые, перекрываем старые крыши
любой сложности. Ремонт домов, сараев. Печи,
грубы, камины. Любые стройработы. Тел.: 099-
7390941, 063-2682958, 067-9032147.

Великодирчинська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади бухгалтера.
Вимоги до претендентів:
- освіта базова вища;
- стаж роботи не менше 3-х років;
- знання української мови;
- володіння ПК.
Строк конкурсу – 1 місяць з дня опублікування

оголошення.
За довідками звертатися за адресою: с. Великий

Дирчин, сільська рада, тел. 3-95-38.


