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Шановні жителі
Городнянщини!

Щиро і сердечно вітаю вас з
національним святом – 21-ю річницею

незалежності України!
День 24 серпня 1991 року увійшов в історію нашої країни, як вісник

нової епохи, який законодавчо закріпив демократичні принципи її розвитку,
свободи і духовні цінності, можливості створення Української незалежної
держави.

Для розбудови нової країни, для досягнення високої мети потрібно
об’єднати зусилля держави і суспільства, здійснити принциповий,
професійний і державницький підхід до всіх ланок державного і місцевого
самоуправління.

Президент України Янукович В.Ф. і Уряд взяли на себе
відповідальність: в найближчі роки шляхом реконструкції багатьох сторін
господарського і суспільного життя створити в Україні заможне
суспільство, конкурентоспроможну економіку, ефективну державу, які б
відповідали європейським стандартам.

Щоб здійснити ці завдання, потрібна напруження всіх сил. Тож давайте
плідно працювати, проникатися почуттями патріотизму до держави, до
рідного краю, прагненням до єдності, порозумінням, згуртованістю всіх
заради могутності нашої країни.

Шановні полісяни! Щиро дякую за вашу сьогоднішню працю, за вашу
життєву мудрість і розуміння.

Хай міцна віра в майбутнє спонукає всіх нас до творчої праці в ім’я
незалежної і процвітаючої України та добробуту народу.

Здоров’я, щастя і достатку всім!
Щиро з вами  народний  депутат України. М. ЧЕЧЕТОВ.

Шановні жителі Чернігівщини!
Сердечно вітаю вас з державними святами
України – Днем Незалежності та Днем

Державного Прапора!
Недарма ці знаменні дати стоять поруч. Вони святині українського

народу, символи єдності, соборності і свободи.  
21 рік Україна - незалежна держава. Для історії – це невеликий

термін, але він був насичений подіями, важливими для становлення
молодої країни. Наша держава, незважаючи ні на які перешкоди та
труднощі, крокує вперед, розвивається і зміцнюється.

Найбільшою цінністю для України були і залишаються її громадяни.
Тобто ви, шановні жителі Чернігівщини! Адже саме ви власними руками
і розумом розбудовуєте її: працюючи на підприємствах та в установах,
навчаючи дітей, лікуючи людей, будуючи нові об’єкти, отримуючи
перемогу в спорті, відтворюючи культурні та історичні надбання. І
самовіддана праця – найкращий прояв вашого патріотизму.

Треба ще багато зробити для розвитку України, де вищими
цінностями будуть людська честь та гідність, верховенство закону,
свобода та справедливість.

У ці святкові дні бажаю вам мудрості, взаємоповаги та
взаєморозуміння. Нехай ваша праця на благо рідного краю завжди
буде плодотворною і натхненною, дарує радість та задоволення. Нехай
вас завжди супроводжують мир, злагода та впевненість в
завтрашньому дні! Щастя, добра і міцного здоров’я всім вам!

З повагою
Народний депутат України                            Ігор РИБАКОВ.

Шановні жителі Городнянщини!
Щиро вітаємо вас із Днем Державного
Прапора України та 21-ою річницею

незалежності нашої держави!
Під синьо-жовтими знаменами український народ утверджував

віковічну мрію про свободу, державність та соборність.
Державний Прапор України є уособленням нашої національної

єдності, честі та гідності. Під ним ми будуємо нашу незалежну і
самостійну країну, засновану на демократичних цінностях, досягаємо
суспільних і мистецьких звершень, перемагаємо і творимо сьогодення.

24 серпня весь український народ відзначає День незалежності
України. За традицією в ці святкові дні ми ще і ще раз аналізуємо
пройдений шлях, замислюємося над десятиліттями минулого, мріємо
про краще майбутнє і переконуємося: ми достойно склали іспит на
свободу і незалежність!

Будьмо ж єдині під Державним Прапором України в незалежній
державі задля процвітання та могутності!

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

Не так часто у селах
можна побувати у
багатодітніх сім’ях  – їх

стає менше, бо й самі села
поступово знелюднюються,
перестають бути осередками
повнокровного життя і сповненої
хорошої для їх мешканців
перспективи. Та коли зустрічаєш
таку сім’ю, радієш за маленьких
громадян, що з’явилися на світ
поки що безтурботними, за їх
батьків, які взяли на себе
визначальну місію – продовжити
рід людський. І хай сьогодні ці
батьки переповнені щоденними
клопотами про дітей, та мине з
десяток років, і вони відчують
нічим невимірне людське щастя і
стократ примножену любов.

Світлана Вижгородько і
Олександр Заухава, що живуть у
с.Кузничах, сьогодні, напевне, ще
далекі від свого майбутнього –
молоді ж бо. Але можуть пишатися
тим, що на сімейному небозводі
засвітили сім зірочок. Сім донечок
у них – сім кровиночок. Їх дитяча
посмішка – то відблиск материн-
ського світла самої Світлани.

Порадіймо за ці сім зірочок,
які з’явилися на світ у незалежній
Україні, всепереч багатьом
негараздам і проблемам, що не
відступають. Зате заради майбутнього і світлої віри Світлани
і Олександра у це  майбутнє.

Іра – 11 років, шестикласниця,
Юля – 10 років, п’ятикласниця,
Аліна – 8 років, другокласниця,
Віка – 6 років, буде першокласницею,
Вероніка – 5 років,
Кристіна – 3 роки,
Каріна – 2 роки.
Уявімо собі, а що, якби справді на небі світили зірки під

такими іменами?
Світлана до того, як зустрілася з Олександром, була

продавцем у с. Черецьке. Саша – з Городні, його батьки –
військові, вони переїхали в наш край з Сибіру, де служили.

Саша вчився у другій міській школі, за професією – шофер.
Але роботи нормально оплачуваної в нас не знайдеш, тим
більше в селі. Тож він працює на будовах Києва. Каже, що
зручно тим, що вахтовий метод праці – два тижні на будові,
потім два тижні вдома. Світлані довелося звикнути.

Бідно живе сім’я, не секрет. Маленька хатинка обіч
асфальтової стрічки примітна, так би мовити, «красними
кутами». Всього дві кімнатки (разом з кухонькою). Поки ще
малі діти – не така вже й біда. Але ж час не стоїть на місці.

– Ми не проти змінити житло на більше і комфортніше,
та.., – не договорює Олександр. – У Кузничах є підходящі
будинки. І можна сторгуватися. Але за які такі гроші?

Світлана, зрозуміло, не працює. Точніше, працює, як
невтомна бджілка. Біля дітей. Її декретна відпустка не

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

кінчається вже он скільки
років! В одне тут злилися
право матері
народжувати і ростити
дітей і держав-ний
обов’язок гаранту-вати
це право.

– Ми не позбавлені
уваги, – каже Світлана. –
До нас часто працівники
соціального захисту з
району приїжджають. На
свята подарунками віта-
ють. Народний депутат
Чечетов хлібопічку привіз.
Ми вдячні всім. Хочеться
тільки, щоб діти швидше
підростали. І щоб від нас
не втікала молодість, були
сила і здоров’я.

Пробую провокувати
їх до відвертості:

– А комп’ютер у вас є,
щоб діти навчались?

Обличчя Олександра
хмурнішає. Щось обдумує
сказати.

– Комп’ютер вже
треба. Але ж в першу
чергу хата більша треба.

Тут заперечити щось
неможливо. Бо... і перше,
і друге разом треба.
Найстарша донька Ірина
он вже у шостому класі,

скоро інформатику вивчатиме. На це теж треба кошти. Із
сімейного скудного доходу їх не візьмеш. От і подумалось в
ту мить про якийсь пільговий кредит для такої сім’ї, про
доброго дядю-спонсора, про одноразову допомогу сім’ї на
такі потреби. Власне, таким потребам сім’ї можна якось
зарадити.

...Вилетіли, мов ластів’ята з гнізда, дівчатка з хати, а ще
кілька – у батьків на руках. Посвітлішало у дворі біля хатинки.
Це засяяли маленькі зірочки перед об’єктивом фотокамери.

Сім – магічна цифра у християнстві. Нехай дає вона
силу Світлані і Олександру ростити своїх донечок. Бережи
їх, Боже...

Л.ВАСИЛЬКО.
На знімку: отака сім’я постала перед об’єктивом.

Фото автора.
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Магістральний шлях
у стабільне майбутнє

Завтра Україна святкуватиме 21
річницю незалежності. Якщо за
мірило взяти людське життя, то
можна сказати, що наша держава
вступає у законне повноліття, за яким
починається доросла дорога. І те,
якою вона буде, сьогодні повністю
залежить від політики, що втілює
діюча влада на чолі з Президентом
Віктором Януковичем.

2012 рік не можна назвати легким. Проте
з повною відповідальністю та впевненістю
потрібно говорити про справжній прорив
України як держави. Причому це стосується
і внутрішньої політики, і зовнішньополітичної
стратегії, яку обрав Віктор Янукович.

На думку фінансових аналітиків, вагомим
здобутком євроінтеграційної політики
Президента України є парафування Угоди
про Зону вільної торгівлі з ЄС. За словами
міністра економічного розвитку та торгівлі
Петра Порошенка, Україна та ЄС можуть
підписати договір про зону вільної торгівлі
вже до кінця 2012 року.

Іншою важливою подією є нещодавня
ратифікація українським парламентом, а за
цим підписання Президентом України
Договору про зону вільної торгівлі з СНД.
Скептики скажуть, що це погоня за двома
зайцями. Проте зовсім іншої думки
професіонали та фахові економісти. Так, за
словами директора Центру з вивчення
питань митно-тарифного і нетарифного
регулювання В’ячеслава Євсєєва, сьогодні
Україна вибудовує для себе конструкцію,
згідно з якою вона стане містком у
торговельних стосунках між країнами СНД і
Європою. При цьому, якщо угода з Росією
фіксує лише рівень тарифів – фактично
нульовий, то з ЄС передбачає торгівлю
товарами, послугами, інтелектуальною
власністю, питання інвестицій. А також
зобов’язання України вирівняти свої
стандарти по технічному регулюванню на
рівні ЄС.

     Якщо мова вже йде про зовнішню
політику, варто згадати й нещодавно
підписану Угоду про спрощення візового
режиму між Україною та Європейським
співтовариством. Даний документ вносить
у вже існуючу угоду про спрощення візового
режиму доповнення, якими розширюється
перелік осіб, що можуть претендувати на
отримання віз до країн ЄС за спрощеною
процедурою. Угода гарантує право на
довгострокові, багаторазові і, головне,
безкоштовні візи членам громадських
організацій, релігійних громад,
представникам професійних об’єднань, що
беруть участь у міжнародних форумах,
конференціях і програмах міжнародного
обміну.

Крім того, угода гарантує право всіх
охочих подавати візові клопотання
безпосередньо в посольства і консульства
держав-членів ЄС (без залучення як
посередників візових агенцій). Новий
документ регулює питання видання
багаторазових і довгострокових віз (на 1 рік
і на 5 років замість відповідно до 1 року, до 5
років). Поліпшується порядок отримання віз
для журналістів (замість запрошення
сторони, яка приймає, можна буде подавати
клопотання від редакції) і для членів їхніх
команд.

За словами аналітиків, наразі можна
говорити про ефективні кроки влади і у
внутрішній політиці. Зокрема, політичні
експерти серед останніх здобутків
Президента України відзначають соціальні
ініціативи та створення Конституційної
Асамблеї.

Так, на сьогодні вже підвищено пенсії для
12,9 млн. громадян нашої держави. Крім того
з 1 червня в Ощадбанку тривають
компенсаційні виплати вкладникам
Ощадбанку колишнього СРСР.

Станом на 15 серпня понад 2,4 млн.
вкладників вже отримали компенсаційні
виплати на загальну суму 2 млрд. 280 млн.
грн. Для того, щоб отримати компенсацію,
вкладнику необхідно пройти процедуру
актуалізації своїх даних, яка триває в
Ощадбанку з 2 квітня. На сьогодні вже  3,87
млн. вкладників отримали дату та час
проведення актуалізації своїх даних, з них
понад 3,49 млн. вже її здійснили. Наступного
року виплата компенсацій триватиме.

Таким чином, можна зробити висновок,
що ера застою – це вже наше минуле. І ми
не маємо право його забувати, аби в
майбутньому не повторювати жахливих та
злочинних помилок, що дуже дорого
обійшлись українцям.

Володимир МИКИТИН.

Чернігівщина намолотила мільйон тонн зерна
Президент Віктор Янукович привітав хліборобів Чернігівської області з намолотом першого мільйона тонн зерна.
«Аграрії Чернігівщини вкотре продемонстрували трудову звитягу та високий професіоналізм, підтримали

найкращі хліборобські традиції краю. Низький уклін вам за самовіддану працю, якою ви зміцнюєте авторитет нашої
держави, примножуєте добробут Українського народу», – передає слова Президента його прес-служба.

Бути б незалежними,
але з роботою…

З приводу чергової річниці незалежності України ми знову ж таки
спробували шукати відповідь на запитання: що ж вона значить для
нас, незалежність? З цією метою ми поспілкувались з жителями
Городні. Ось їхні відповіді:

ІРИНА СЛАВУТА, 42 роки, продавець:
— Я за фахом вчитель початкових класів. На жаль, по спеціальності

влаштуватись не змогла. Але радію, що у мене є робота хоч якась.
Маю доньку-студентку. Сучасні діти, що виховуються у незалежній
Україні, і справді мають, можливо, більше умов для всебічного
розвитку. Вони всі більш розкуті, незалежні, мають більше здатності
до адаптації у непростому сьогоденні. Головне питання, що сьогодні
тривожить, –  дати їм достойну освіту і можливість працевлаштування.

ОЛЕНА АВРАМЕНКО, 42 роки, безробітна:
— Якби мала роботу, можливо, раділа б і незалежності, і святу. А

так… На одну чоловікову зарплату жити дуже важко. Треба збирати
дитину до школи, копати картоплю. Мабуть, свято визначиться для
мене саме цим – поїду у сусідній район допомагати батькам з
городніми роботами.

ВАСИЛЬ ЧУГАЙ, 72 роки, пенсіонер:
— Для мене не зрозуміле саме поняття незалежності. Вірніше, я

не розумію, від чого ми були залежні у радянські часи. Від Росії? Ні.
Ми не були ні для кого рабами. Ми були братніми, дружніми народами
зі спільною землею, спільними традиціями і звичками. Я не відчував
ніякої залежності тоді, як не відчуваю незалежності зараз. Як тоді
прості люди були, образно кажучи, голі й босі, такими ми залишились
і тепер. Тож незалежність для мене – це просто слово. Вважаю, треба
просто жити дружно з сусідніми державами і мати достойне
керівництво в Україні. Тоді слово «незалежність» набуде сенсу.

ПЕТРО БУЙНИЙ, 46 років, заступник голови
райдержадміністрації:

— Свято незалежності – це сьогодні більше свято для молодого
покоління. Зрозуміло, що старшим, які виховувались за часів
Радянського Союзу, до нього непросто звикнути. А молодь, яка
народилася практично разом з незалежністю, це поняття і це свято
приймає як безперечне.

У мене двоє дорослих дітей і мала онучка. Як і всім іншим
громадянам, мені хочеться для них світлого і чистого життя. Віриться,
що саме таким воно і буде у незалежній країні.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

Напевне, мало яка ситуація із недавнього
минулого є настільки принизливою для
наших громадян, як «довгограюча платівка»
із вкладами в колишньому Ощадбанку СРСР.
Спочатку «згоріли» заощадження, що
накопичувалися роками. Потім їх повернення
перетворили у «вічну» передвиборну
іграшку, в «обгризену кістку», яку кожен раз
«кидали» зубожілим людям перед
виборами.

А тим часом, кожен день і кожен рік ідуть
від нас ті, хто власними руками створював
національне багатство Радянського Союзу,
що відійшов у минуле. Ідуть, неначе не було
їхньої молодості і зрілості. Начебто не
працювали вони все життя, і нічого їм
залишити нащадкам.

Держава надовго пустила цю ситуацію
на самоплив. Але ось, нарешті, змінилося
ставлення влади до такого гострого для
багатьох питання. Діючий Президент
України оголосив про принципові рішення
щодо компенсації вкладів наших громадян
в Ощадбанку колишнього СРСР.

До кінця цього року свою тисячу гривень
отримають ті громадяни нашої країни, які
не змогли це зробити у плутанині 2008 року,
за попередньої влади. Таких у нашій країні
близько шести мільйонів.

Для того, щоб гроші можна було
отримати без поспіху і плутанини, і
«розтягнули» у нинішньому році виплату
компенсацій на сім місяців.

Наступне рішення – виплати боргів
колишнього Ощадбанку продовжать і після
2012 року, до 2015-го. Це теж ініціатива
Президента Віктора Януковича. Вона
стосується вже не тільки тих, хто більшу

частину пропрацював за часів СРСР, але і
їхніх спадкоємців, які зможуть отримати
гроші своїх рідних.

Звичайно, треба буде пройти через
деякі формальні процедури. Але ж такі
юридичні дії передбачені в будь-якій країні,
в тому числі і в нашій. Як же інакше?

При отриманні компенсації теж є свої
формальності. Але нічого складного. Переду-
сім Ощадбанк повинен переконатися, що
особисті дані вкладника відповідають його
сьогоднішньому юридичному статусу. Для
цього потрібно особисто відвідати
Ощадбанк, а він приймає претендентів на
компенсацію у всіх своїх 6 тисячах відділень,
а не у 2 тисячах, як ц е було за попередньої
влади. Якщо нема часу на відвідування,
треба набрати  безкоштовний  телефон
0-800-212-000 і відповісти на всі запитання
банківського працівника. Ознайомитись з
офіційними повідомленнями можна на сайті

http:// www.oschadnybank.com. А вже
потім потрібно буде тільки прийти і без
будь-якої черги і тяганини отримати свої
гроші в призначений час у призначеному
саме вам місці.

Як і будь-яке нововведення, ця соціальна
ініціатива викликає у людей масу запитань.
Звідки гроші? Чого цим хоче добитися
влада?

Запитання закономірні. Наші громадяни
не раз обпеклися, мають право, як кажуть,
дмухати на холодну воду. Але на всі ці
запитання є відповіді.

Наявність грошей у державному
бюджеті прямо пов’язана із зростанням
економіки. Це – доходи від експорту і від
приватизації. Зміцнюється економіка, відтак

збільшуються податкові надходження, а,
значить, у державній скарбниці – більше
грошей. Крім того, нинішня влада
неодноразово доводила, що вона не
пропонує людям нічого заздалегідь не
продуманого. Кожна пропозиція зважена і
реалістична.

А досягти цим вона хоче простого і
водночас дуже складного – відновлення
довіри громадян. Довіри до держави
України.

72 тисячі жителів
Чернігівщини
вже отримали

компенсації
З 1 червня тривають компенсаційні

виплати вкладникам Ощадбанку колишнього
СРСР. Станом на 27 липня в області свою
тисячу гривень отримали майже сімдесят
дві з половиною тисячі осіб. На сьогодні у
Городнянському районі таких 3 тисячі
367. Актуалізацію (підтвердження) даних
пройшли в області понад 13, 5 тисяч жителів,
з них мешканців нашого району – 6 тисяч
60 чоловік.

Крім власне вкладників колишнього
Ощадбанку СРСР, він також виплачує кошти
спадкоємцям вкладників, які померли у
2005—2012 роках, не отримавши
компенсацію, іншим особам, які взяли на
себе організацію похорону. Для них виплата
становить до 500 гривень.

З 1 вересня Ощадбанк відновить
реєстрацію для тих вкладників, хто її ще не
проходив. Виплати триватимуть до 25
грудня поточного року.

УКРАЇНА – ДЕРЖАВА СОЦІАЛЬНА

Розширене засідання колегії
райдержадміністрації відбулося

16 серпня
Про виконання програми соціально-економічного

розвитку і бюджету району  за підсумками 1-го
півріччя 2012 року доповідали  начальник

управління економіки та розвитку  інфраструктури
Н.В.Лебедєва, заступник голови

райдержадміністрації, начальник управління
агропромислового розвитку О.М.Левченко та
заступник начальника фінансового управління

Л.В.Кучерявенко.
За перше півріччя  промислової продукції вироблено на  16,2

млн.грн., що свідчить про спад виробництва відповідно минулого
року.  Така ситуація обумовлена тим, що з початку року припинило
виробничу діяльність МПД «Ковальовське ДП «Укрспирт».
Незначними залишаються і мають тенденцію до ще більшого
зменшення  обсяги виробництва ВАТ «Механічний завод».
Працюють стабільно з позитивною динамікою  ПрАТ
«Городнянський комбікормовий завод» (+11,2%) та ДП
«Городнянське лісове господарство» (+21,8%). Чисельність
працюючих на промислових підприємствах в порівнянні з
початком року скоротилась на 58 осіб і склала 537 чоловік.

Кількість малих підприємств зросла у порівнянні з минулим
роком на 19 одиниць і становить 100, кількість фізичних осіб-
підприємців має тенденцію до зменшення.

Проте сума залучених інвестицій в основний капітал (по
підприємствах, установах, організаціях району) за підсумками 1
півріччя  за попередніми даними складає 5,7 млн. грн. проти 1.4
аналогічного періоду минулого року. Найбільші вкладення у
розвиток виробництва зробили сільськогосподарські
підприємства. У районі продовжується реалізація угоди про
співпрацю між ПРООН, райдержадміністрацією та районною
радою щодо підтримки ініціативи громад.

Про заходи стосовно попередження виникнення
заборгованості по заробітній платі повідомив заступник
начальника управління праці та соціального захисту населення
В.В. Криволап. Заборгованість із виплати заробітної плати
працівникам підприємств, установ і організацій району на 1
серпня 2012 року погашена.

За результатами  розглянутих питань головою
райдержадміністрації Ю.В.Висоцьким підготовлено відповідне
розпорядження.

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю З НАГОДИ
ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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У парламентських виборах цієї осені візьме участь
багато партій. Серед них і лідери — Об’єднана опозиція
“Батьківщина” та Партія регіонів, і політичні сили з меншим,
а часом з дуже низьким рейтингом.

У статті професора політології Національного
університету “Києво-Могилянська академія” Олексія Гараня
“Списки- на старт! Надії й розчарування”, опублікованій на
сайті “Українська правда”, йдеться про те, як були
сформовані передвиборчі списки кандидатів, принаймні від
деяких з них.

Зокрема, аналітик звернув увагу на список партії “Україна,
вперед!” Наталії Королевської, яка активно рекламувалась
ще задовго до офіційного початку виборчої кампанії.

“Усі обговорюють Андрія Шевченка як №2, а мене
здивував Остап Ступка під номером 3. Ніколи не займав
гучної громадської позиції, зіграв в антиукраїнських фільмах
російського виробництва, «Мы из будущего-2» і «Матч». Як

іронічно написали в одній із соціальних мереж: «Придбай
футболіста – актор у подарунок!», – відзначив експерт.

За його словами, трансляція з’їзду партії “Україна,
вперед!” у прайм-тайм на телебаченні, масова телереклама
та численні бігборди, які потребують великого фінансування,
а також відсутність критики на адресу чинного президента
Віктора Януковича показали, що проект Королевської є
“штучною опозицією”, який підтримується владою. “Дехто
почав говорити й про російську зацікавленість у тому, щоб
отримати додаткові багнети в українському парламенті”, –
підкреслив Олексій Гарань.

Проте, на його переконання, українські виборці вже
неодноразово показували, що можуть розібратися в
політичних технологіях, і ефектна реклама, “зірки” та гроші
далеко не завжди забезпечують перемогу.

Торкнувся у своєму матеріалі політолог і “УДАРу” Віталія
Кличка. Оскільки, за словами Олексія Гараня, ця політична

сила обіцяє не йти в коаліцію з Партією регіонів,
для опозиційно налаштованих виборців
персональний склад її списку має серйозне
значення.

У першій десятці цього списку, наголосив
політолог, в основному знаходяться люди, які вже
давно співпрацювали з Віталієм Кличком.
Водночас “у другому-третьому десятку багато
невідомих імен, а деякі кандидати викликають
питання”.

Зокрема експерт згадує Сергія Куніцина, який
є президентом футбольного клубу “Таврія”
(Сімферополь). Як відомо, цю команду утримує
олігарх Дмитро Фірташ, власник скандальної
компанії “РосУкрЕнерго”.

Олексій Гарань посилається на думку іншого
політичного експерта – Володимира Фесенка, який
говорить про загрозу «ющенкізації» Кличка. Тобто,

кого саме він приведе до парламенту на своєму імені?
Про самого Віктора Ющенка, який після довгої відсутності

у політиці знову йде на парламентські вибори на чолі
власного проекту, також згадується у статті.

“Чи має право на існування об’єднана
правоцентристська сила, про яку ми чуємо періодично від
Ющенка, УНП, КУНу тощо? Очевидно, що так. Однак при
цьому треба розуміти, які є реальні шанси подолання
бар’єру, і чи будуть включені до списків нові, а не старі
політики, які просто не змогли знайти спільну мову з
учасниками інших опозиційних сил”, – пише Олексій Гарань.
При цьому він посилається на досвід 2006-го року, коли блок
Костенка-Плюща набрав 1,87 %, не подолав прохідного
бар’єру, але натомість відібрав голоси в інших
“помаранчевих” сил. Аналітик висловлює припущення, що
влада надасть Віктору Ющенку максимальне сприяння,
оскільки його діяльність буде спрямовано не проти
Януковича, а проти опозиції.

“Присутність у списку під №3 Олексія Івченка, горезвісно
відомого контрактом із РУЕ та його мерседесами, лише
підтверджує, що Ющенко висновків не зробив”, – зазначив
експерт.

Олексій Гарань у своїй статті погодився з тими
оглядачами, які висловлювали бажання бачити у партійних
списках більше відомих своєю незалежною позицією
громадських діячів. Водночас він критично поставився до
ідеї сформувати з представників громадськості окремий
передвиборчий проект.

“Політику роблять політичні структури. Ці структури
можуть виростати із громадських рухів. Але тоді ці рухи
треба було створювати раніше, щоб вони набули силу на
час виборів!”, – вважає аналітик. Тим більше, що, як пише
він у своїй статті , низка популярних журналістів, відомих
своїми незалежними поглядами, балотується в парламент
від Об’єднаної опозиції “Батьківщина”.

Разом з цим, на думку Олексія Гараня, під час цих виборів
не можна займати позицію на кшталт: «Усі однаково погані –
не піду голосувати». “Вона за визначенням є програшною”,
– наголосив він.

Катерина КОСІВ.

Політолог Олексій Гарань розглядає
передвиборчі списки партій “другого ешелону”

Почесний
громадянин
м.Городні
кандидат у народні
депутати України
Петро Дмитрович
ШАПОВАЛ:

«Чим більше думаю про сьогоднішні негаразди, тим
глибше розуміння: дуже вже зарано переконали себе
(чи дозволили переконати), що можна жити й без
труда. Не руками і розумом працюємо, а язиком.
Тільки чуємо щодня глибокодумні розмірковування: з
чого-таки починати? З чого? Та візьми ти віника до рук
і замети засмічену хату. Потім стіни побіли. У дворі лад
наведи. А потім уже можна і до трибуни. Бо реальне
діло на місці стоїть, а кон’юнктури— аж через край.
Тоді звідки ж їм узятися—таким довгожданим
перемінам на краще?

Кажуть, що совість—це щасливе уміння відверто
говорити з власним серцем, зазирати без оглядки в
найпотаємніші глибини своєї душі. Цю високу мудрість
ми повинні відроджувати в собі, а потім шукати,
знаходити і гуртувати навколо людей, здатних за
жодних обставин не забувати про цей святий
обов’язок».

З книги «Як жита наливні, половіє доля»

Цитата номера

Почесний
громадянин
м.Городні
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депутати України
Петро Дмитрович
ШАПОВАЛ:

Одномандатний виборчий
округ № 207

АМЕЛЬЧЕНКО Василь Васильович, народився 28
листопада 1962 року, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища,
помічник народного депутата України, член Радикальної
Партії Олега Ляшка, проживає в м. Чернігові, судимість
відсутня, суб’єкт висування – Радикальна Партія Олега
Ляшка.

ЖУРМАН Сергій Миколайович, народився 25 грудня
1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри
економіки та менеджменту Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, безпартійний,
проживає в м. Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт
висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина».

ЗІНОВ’ЄВ Артур Петрович, народився 5 лютого 1989
року, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, слухач
Національної академії державного управління при
Президентові України, безпартійний, проживає в м. Києві,
судимість відсутня, самовисування.

КУНІЦИН Володимир Миколайович, народився 28
серпня 1968 року, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища,
голова фермерського господарства»Вишеньки»,

безпартійний, проживає в селі Вишеньки Коропського
району Чернігівської області, судимість відсутня,
самовисування.

ЛЕЩЕНКО Володимир Олексійович, народився 26
сiчня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України, освіта вища, народний
депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, член Комуністичної партії України, проживає в
м.Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування –
Комуністична партія України.

МАТЮХА Валерія Валеріївна, народилася 14 травня
1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, тимчасово
виконуюча обов’язки заступника директора, начальник
контрольно-ревізійного управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, безпартійнa, проживає в м. Донецьку,
судимість відсутня, самовисування.

НЕЖИВИЙ Леонід Михайлович, народився 15 липня
1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, фізична особа
– підприємець, член Політичної партії «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»,
проживає в м. Корюківці, судимість відсутня, суб’єкт
висування – Політична партія «УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

ПЕТРОВ Олег Борисович, народився 29 листопада
1969,  громадянин України, протягом останніх п’яти років

проживає на території України, освіта середня спеціальна,
тимчасово не працює, безпартійний, проживає в м.Прилуки,
судимість відсутня, самовисування.

ПЕТРОВ Олег Володимирович народився 20
серпня 1960 року, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища,
голова правління Українського молодіжного аерокосмічного
об’єднання «Сузір’я», член Народно-демократичної партії
(НДП), проживає в м. Києві, судимість відсутня,
самовисування.

РИБАКОВ Ігор Олександрович, народився 14
серпня 1976 року, громадянин України, протягом останніх
п’яти років проживає на території України, освіта вища,
народний депутат України, безпартійний, проживає в
м.Луганську, судимість відсутня, самовисування.

ШАПОВАЛ Петро Дмитрович, народився 1 березня
1948 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта вища, пенсіонер,
безпартійний, проживає в м. Чернігові, судимість відсутня,
самовисування.

ЮХИМЕНКО Сергій Володимирович, народився 11
квiтня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України, освіта вища,
генеральний директор ПрАТ Корпорація
«Інтерагросистема», безпартійний, проживає в м. Чернігові,
судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія
Українська платформа «СОБОР».
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Кандидати у народні депутати України, зареєстровані
Центральною виборчою комісією
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Такі поетичні слова присвятив своєму рідному селу
уродженець Мощенки, який  став  лікарем-хірургом, нині
живе у Києві, але ніколи не забуває про малу батьківщину,
частенько навідується сюди. І ось – пише  вірші.

Цього року виповнюється  460 років від першої літописної
згадки про Мощенку. Але  її корені виходять з далекої сивої
давнини.

У світлий День Преображення Господнього, другого
яблучного Спаса святкували  мощенці  День рідного села.
Відзначили  кращих людей, згадали  тих, хто не повернувся
з фронтів Великої Вітчизняної війни та надали слово
учасникам бойових дій, яких нині у  селі  залишилося тільки
двоє — О.А.Римар та В.І. Міхеєнко. Привітали  найстаріших

Їх минулої неділі відзначили у Мощенці

Мощенка
Ñåëî ó äîëèí³, ñïîâèòå ñåðïàíêîì,
Äîîêðóæ ë³ñè ³ ïîëÿ,
 Îõàéí³ îñåë³, ëþäè âåñåë³, –
 Ð³äíà Ìîùåíêà ìîÿ.
 Äðóç³ íåçðàäí³, áëèçüê³ ³ çíàéîì³,
 Äðóæíà âåëèêà ñ³ì’ÿ
 Ìåíå ïðèâ³òàº, ÿê â³÷íîãî  ñèíà, —
 Ð³äíà Ìîùåíêà ìîÿ.
 Âåðøèíè é Ãîðùèíà, øèðîê³³ äîëè,
 Ñòð³ìêà Òåòèâè òå÷³ÿ,
 Â öâ³òó ÷åðåìøèíè, áóçêó ³ êàëèíè
 Êâ³òíè Ìîùåíêà ìîÿ!

  Â.Øàïåòêî

Історичні іменини села

жителів сільради — О.Д.Ігнатенко та В.С. Кравченко і
наймолодшу – ще зовсім маленьку Сашу Бойко. Звання
«Почесного жителя села» присвоєно Луїзі Костянтинівні
Римар.

Голова райдержадміністрації і голова  районної
організації  Партії регіонів  Ю.В.Висоцький та голова
районної ради  Г.Г.Примак  передали  Свято-Покровському
храму, що в селі,  ікону Божої матері.

Кращих працівників СТОВ «Мощенське»  трактористів
Ф.О.Веремієнка та Р.О Луданика, доярку Т.М.Пінчук та
тваринника В.І.Пінчука поздоровив із святом  та вручив
подарунки виконавчий директор  господарства
В.М.Олексієнко.

Кращими садибами  були  визнані обійстя  Валентини
Василівни і Олександра Григоровича  Міхеєнків та Неллі
Михайлівни і  Володимира Павловича Дайнеко.

Урочистості  до Дня села  були прикрашені виступами
самодіяльних артистів та  виставкою вишиванок. Традиційно
гостей свята пригощали  запашним короваєм та тільки  що
спеченими поряд з площею свіжими драниками.

Спонсорами Дня села  виступили СТОВ «Мощенське» та
споживче товариство, яке  очолює В.І.Шаповал.

А закінчилися урочистості піснею на слова та музику
сільського голови С.В.Руденка  «Над Поліссям свято», в
самому ж концерті прозвучали і інші  його пісні.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: День села у Мощенці.

Ó ðàìêàõ ì³ñÿ÷íèêà ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöòâà
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ñï³ëüíî ç Äåðæàâíîþ îðãàí³çàö³ºþ
«Ðåã³îíàëüíèé ôîíä ï³äòðèìêè ï³äïðèºìíèöòâà ïî ×åðí³ã³âñüê³é
îáëàñò³» áóëî ïðîâåäåíî ñåì³íàð íà òåìó «Îñíîâè îðãàí³çàö³¿ òà
åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ á³çíåñó».

Розрахований він був на підприємців-початківців та безробітних, які
мають бажання організувати власну справу. Цікавою і змістовною була
розповідь А.В.Дудчиної – представника Регіонального фонду. Вона
охарактеризувала структуру сьогоднішнього ринку праці, у якій левову долю
займає торгівля. Нею у нас займаються більшість підприємців.  Між тим
ринок України відчуває гостру потребу у послугах  іншого типу. Пріоритетним
напрямком розвитку, наприклад, є зелений туризм. Те, про що нині багато
говорять, але мало хто поки скористався можливістю відкрити свою справу,
саме у цьому профілі. Але яскраві приклади діючих підприємців вже нині є,
і вони красномовно свідчать про перспективність напряму.

У Чернігівському районі, наприклад, є зона відпочинку, що має назву
«Андріївські озера». Сім років тому підприємець придбав у одному з
мальовничих сіл хатинку-розвалинку. Переоблаштував її під староукраїнську
оселю. Навіть зручності всі надворі. Між тим любителі нетрадиційного
відпочинку почали із задоволенням навідуватись сюди. Нині це цілий
комплекс будівель, у якому завжди – і влітку, і взимку вистачає
відпочивальників. Більше того – нині це популярне місце, де проводяться
весілля та інші урочистості у старовинному українському стилі.

«Соколиний хутір» у козацькому стилі в Ічнянському районі, де господарює
отаман Микола Череп, вже давно відомий своєю гостинністю не тільки по
всій Україні, а й за її межами.

Цікавий спосіб заробітку на зеленому туризмі вибрав і інший
підприємець, який іменує себе паном Савкою. Він збирає і продає … лугову
росу. На одному з хуторів він придбав хатинку біля мальовничого лугу. Звечора
великими ряднинами вкривається квітуча територія, а вранці з тих тканин у
ємкості викручується роса. Смішно? Тільки на перший погляд. Цілющі
властивості такого дару природи високо цінуються і відповідно оплачуються
за  кордоном.

Таким чином, можливості зеленого туризму безмежні. Головне – віднайти
у собі бажання і трішечки включити фантазію.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Будьмо уважними
в прикордонні!

Øàíîâí³ æèòåë³ ïðèêîðäîííèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â!
Âè ìåøêàºòå â êîíòðîëüîâàíîìó ïðèêîðäîííîìó ðàéîí³, ùî ïðèëÿãàº äî äåðæàâíîãî êîðäîíó Óêðà¿íè.

Îõîðîíà êîðäîíó º íåâ³ä’ºìíîþ ôóíêö³ºþ äåðæàâè.
Ïðè çàãîò³âë³ ë³ñó, ïîëþâàíí³, âèëîâó ðèáè òà âèêîíàíí³ ³íøèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò â

ïðèêîðäîíí³é ñìóç³ êîæåí ïîâèíåí ìàòè ïðè ñîá³ äîêóìåíòè, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, òà ïîâ³äîìèòè ïðî
âèä ä³ÿëüíîñò³ â ïðèêîðäîííèé ï³äðîçä³ë (çàòåëåôîíóâàâøè íà â³ää³ë ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Ã³ðñüê»).

ßêùî âè ïîì³òèëè íåâ³äîìèõ îñ³á ³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè ïîáëèçó äåðæàâíîãî êîðäîíó, ïðîòèïðàâí³
àáî çëî÷èíí³ ä³ÿííÿ îñ³á, ïðîñèìî íåãàéíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî äàí³ ôàêòè.

Êîíòàêòíèé òåëåôîí â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Ã³ðñüê» (04645) 4-56-16, ìîá. 067-
4602317.

Ä³ëÿíêó â³äïîâ³äàëüíîñò³ â³ää³ëó ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Ã³ðñüê» îáñëóãîâóº â³ää³ëåííÿ
ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè. Íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ä³ëüíè÷íèõ ³íñïåêòîð³â â³ää³ëó
ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Ã³ðñüê» – ñòàðøèé ïðàïîðùèê ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 067-
4602219).

Òåðèòîð³þ Ã³ðñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóþòü: íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ä³ëüíè÷íèõ ²ÏÑ âïñ «Ã³ðñüê»
ñòàðøèé ïðàïîðùèê ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ : (òåë. 067-4602219), ñòàðøèé ïðàïîðùèê
ÌÀÊÅÄÎÍ Îëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ (òåë. 067-4605940), ñòàðøèíà ÊÎËÅÍÈ×ªÍÊÎ Îëåêñ³é Ìèêîëàéîâè÷
(òåë. 096-9726119).

Òåðèòîð³þ Êëþñ³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóþòü: íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ä³ëüíè÷íèõ ²ÏÑ âïñ
«Ã³ðñüê» ñòàðøèé ïðàïîðùèê ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 067-4602219), ïðàïîðùèê
ÄÌÈÒÐ²ªÂ Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 066- 1039825.

Òåðèòîð³þ Ñåíüê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóþòü: ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÊÎÐÆÀÂ²Í
Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 096-7370235), ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÑÒÅÖÅÍÊÎ Êîñòÿíòèí
Îëåêñàíäðîâè÷ (òåë. 096-7816775).

Òåðèòîð³þ Ìîùåíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóº ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÏÎÒÀÏÅÍÊÎ
Ðîìàí Âàñèëüîâè÷ (òåë. 066-2247238).

Òåðèòîð³þ Øèøê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóº ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÍÀÃÎÐÍÈÉ
Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 098-6427849).

Òåðèòîð³þ Ïðèáèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóº ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÌÎÕÎÂÈÊ
Ñâÿòîñëàâ Ìèõàéëîâè÷ (òåë. 099-7579598).

Òåðèòîð³þ Ãóòîñòóäåíåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóº íà÷àëüíèê â³ää³ëåííÿ ä³ëüíè÷íèõ ²ÏÑ
ïðèêîðäîííîãî ïîñòà «Ãóòà Ñòóäåíåöüêà» ñòàðøèé ïðàïîðùèê ÌÈÐÎØÍ²×ÅÍÊÎ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷ (òåë.
067-4602282).

Òåðèòîð³þ ªë³íñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè îáñëóãîâóþòü: ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê ÊÎÐÆÀÂ²Í
Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷ (òåë. 095-7904920), ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ïðàïîðùèê Ô²Ë²ÏÎÂ Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷
(òåë. 066-9722846), ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ñòàðøèé ïðàïîðùèê ÌÎÐÎÇ Â³òàë³é Ëåîí³äîâè÷ (òåë. 097-
8750573), ä³ëüíè÷íèé ³íñïåêòîð ñåðæàíò ÊÀÐÀÏÓÇÎÂ Â³êòîð Âàëåð³éîâè÷ (òåë. 098-9083532).

Çà âêàçàíèìè òåëåôîíàìè âè ìîæåòå îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè ç
ïðèêîðäîííèõ ïèòàíü.

Â³ää³ë ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè «Ã³ðñüê».
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Мільйони людей по всій Україні, затамувавши подих,
щиро вболівали за нашу збірну, зокрема олімпійців-
чернігівців. І вони виправдали наші надії та сподівання.
Тріумфально зійшла на п’єдестал пошани відома чернігівська
спортсменка Олена Костевич, здобувши на Олімпійських
іграх у Лондоні одразу дві бронзові медалі з кульової
стрільби!

З новим видатним досягненням заслуженого майстра
спорту України, олімпійську чемпіонку 2004-го, багаторазову
чемпіонку світу і Європи та володарку Кубка світу, а тепер і
олімпійську призерку Олену Костевич першими привітали
президент Національного олімпійського комітету Сергій
Бубка та голова Державної служби молоді та спорту України
Равіль Сафіуллін. Тепле вітання на адресу Олени Костевич
та її тренерів Ігоря і Світлани Чередінових до Лондона
надіслав голова Чернігівської облдержадміністрації,
керівник обласного осередку НОК України Володимир
Хоменко, побажавши прославленій спортсменці подальших
успіхів в ім’я України і рідного Придесення.

Напередодні Олімпіади я спілкувався з Оленою Костевич
та Ігорем Чередіновим, які з великою повагою та вдячністю

говорили про Президента України Віктора Януковича,
Прем’єр-міністра Миколу Азарова, видатного спортсмена
Сергія Бубку та очільника Чернігівщини Володимира
Хоменка, які зробили все можливе для належної підготовки
наших спортсменів до Олімпіади. Тому й маємо хороші
результати!

Взагалі, Олена справила на мене дуже приємне
враження – вродлива, привітна, розумна, позбавлена будь-
якої «зоряної хвороби». Кульовою стрільбою вона займається
з 11 років (народилася 14 квітня 1985-го). І тренери завжди
відзначають її неймовірну працелюбність, наполегливість
та волю до перемоги. Спортсменка закінчила Чернігівський
державний технологічний університет і зараз навчається в
аспірантурі Київського національного університету
технологічного дизайну – за спеціальністю «Економіка
підприємств». Виступає за спортивні товариства «Колос» і
«Динамо».

Сама ж Олена Костевич про себе розповідає так:
«Прокидаюсь за будильником – змушена дотримуватись
відповідного режиму. Коли ми на зборах, то підйом о сьомій
ранку, а за п’ятнадцять хвилин – уже зарядка. Два тренування

На батьківщині  традиція  муай-тай
налічує кілька тисячоліть. У давні часи
особливо  талановиті бійці  зачислялися
у королівську гвардію та отримували
дворянський титул.  Там навіть  існує
свято  національного боксу. За кордонами
рідної держави популярність муай-тай
продовжує зростати, хоч він і не є
олімпійським видом спорту.

Людина, яка володіє цим видом
боротьби, може вести бій як зі зброєю,
так і без неї, а також брати участь у будь-
яких контактних боях. Муай-тай, як вид
боротьби, взагалі ефектний та ефек-
тивний. І його характерна риса  — вели-
кий арсенал техніки ударів ліктями, колі-
нами, гомілками, руками,  ногами. Дуже
багато броскової техніки,  клінчевої боро-
тьби та  прийомів виведення противники
з  рівноваги. Завдяки цьому муай-тай
називають боєм восьми кінцівок. Від
карате або ушу він відрізняється  відсут-
ністю формальних комплексів. Їх заміня-
ють базові зв’язки з кількох ударів та
робота на падах та мішках.

Проте згідно кодексу честі муай-тай
кожен боєць має представляти для себе
та оточуючих приклад благород-
ства,чесності та скромності, поваги до
звичаїв і законів своєї країни. Ось як
звучить клятва муай-тай: «Я буду чистим,
я буду завжди  поступати чесно, завжди
слідкувати за своєю поведінкою як в

ш к о л і ,
так і за її
межами.
Я ніколи
не буду
вихваляти-
ся своє
с и л о ю ,
зачіпати
слабкіших.
Я буду
слухатися
с в о ї х
вчителів
та буду
в і р н и м
с в о ї й
нації. Ми
у с і ,
в ч и т е л і

та учні, будемо любити один одного,  будемо єдиними у
цілях та помислах, завжди будемо допомагати один одному.»

Муай-тай привіз  у рідне село тренер-ентузіаст, депутат
районної ради, фермер і просто молодий гарний хлопець
Юрій Байдала. В Івашківці на  вулиці Петра Капшука  живе
вся його рідня – мама і тато, діди  та  бабусі, інші родичі.
Названа ця вулиця прізвищем  сусіда-героя, який загинув
під час Афганської війни. Мабуть, це теж додало особливі
риси у вдачу  Юрія, а, можливо, це просто такі івашківські
характери.

Юрій  Байдала — спортсмен з дитинства. Чоловік, який
зробив сам себе у буквальному смислі цього слова. З
дитинства хлопець дуже хворів на серце,  втрачав
свідомість, мав підвищений тиск,  багато лежав по лікарнях.
Фізичні навантаження Юрію були протипоказані. Але мріяв
бути спортивним,  із залізним здоров’ям,  атлетичною
статурою. Таким сьогодні і є, бо наперекір всьому завжди
вперто йшов до своєї мети — ще з підліткового віку сам по
книжках  вивчав  різні спортивні методики і займався,
займався, пересилюючи себе. Мріяв служити в армії. І  таки
досяг свого. Коли у 2000 році проходив військкомісію,
визнали  як призовника не просто  здоровим, а гідним
служби в елітних військах.  Юрій Байдала охороняв штаб
Міністерства оборони України, тодішнього міністра оборони
Олександра Кузьмука, Президента Леоніда Кучму та інших
поважних осіб.  Там же у 101-й бригаді охорони Міністерства
Збройних сил України  разом з офіцерами старший сержант

Юрій Байдала отримав медаль до10-річчя  ювілею
незалежності України.  Після строкової служби  служив у
Чернігівській охоронній агенції «Балу», працював і в Івашківці
на тракторі, і на Півночі в Новому Уренгої, що у Ямало-
Ненецькому автономному окрузі. Зараз займається
сільським господарством  у рідному селі. І ніколи не
припиняв займатися спортом. А оскільки після вступу  на
відділення фізичного виховання у Чернігівському
педагогічному університеті  познайомився з фахівцем з
тайського боксу  Віктором Трохімцем, то й сам захопився
цим видом спорту. Мало сказати захопився – муай-тай
просто вразив  молодого чоловіка своїми можливостями
для розвитку людини  і одночасно шляхетністю.

У Юрія завжди так —  бачу ціль, не бачу перепон.
Тренувався по двічі на день, викладаючись як тільки міг. У
2006 році на семінарі в Одесі він отримав тренерську
ліцензію і тепер має право сам навчати муай-тай.  Зараз
Юрій Байдала є віце-президентом  федерації тайського
боксу Чернігівщини, а його вчитель і товариш Віктор
Трохімець – її президент.

Як спортсменів  Юрій почав тренувати  в Івашківці
підлітків ще з того часу, як прийшов з армії. А як став
тренером з муай-тай, то вже має  своїх вихованців з
тайського боксу. І хоч займатися муай-тай юні івашківські
спортсмени почали  восени минулого року, вже мають
досягнення, що  викликають радісний подив і шок. Як?! Як
не маючи ніякої матеріальної бази, не маючи навіть татамі
(спеціальні мати з рисової соломи), ніякого іншого
необхідного знаряддя  вони досягли таких результатів? Вони
займаються в івашківській школі просто на підлозі у
спортзалі і навіть зараз, після всіх своїх перемог  тренуються
з декількома жилетами, шоломами та наколінниками та
двома спортивними матами, розподіляючи все це між
собою по черзі. Як?! Як вони перемогли  інших спортсменів,
що мають і необхідне спортивне знаряддя, і матеріальну
базу, яких відбирали з дитинства, які навчалися муай-тай
по 10-15 років, а крім того, ще й мають багатий досвід боїв
на рингу? Як?!

Оце  і є роль особистості в історії та  непорушність істини,
що кожній людині, а  тим більш дітям  повинна приділятися
увага… «Новини Городнящнини» вже писали про перемогу
Руслана  Бензи та Сергія Ященка. Два хлопці з Івашківки
зайняли  два перших місця в українському чемпіонаті.

— Наші починання з тайського боксу  викликали багато
сумнівів. І не тільки в Івашківці. Думали про нас так: ну
походять 2-3 підлітки, а потім й усе це закінчиться. А я завжди
казав і кажу: якщо хоч в одного з  вихованців  закладене

зерно виросте  у повноцінний колос –
буду щиро радий. Та вони всі дуже  ста-
ранно займаються, всі дуже змінились.
Коли починали, більшість і пили, і курили.
Тепер – ніхто. Вони змінилися. І не  тому,
що я якийсь там особливий з’явився. Ні.
Це вони – особливі. Коли я починав
займатися спортом, мені ніхто не допо-
магав. Тому хочу допомогти цим дітям.  І
справа не в заняттях  саме тайським
боксом, або просто спортом, хоча спорт
необхідний кожній людині для розвитку.
Діти побачили свої досягнення. Отримали
ціль, знайшли чим займатися, зрозуміли
що в житті повинні бути сенс і  праця… У
нас же не тільки спортивні заняття, а й
психологічні. Я проводжу  лекцію раз на
тиждень. І не тільки розповідаю про муай-
тай, ми розмовляємо буквально про все,
радимося. Вчитель – це не заробіток
грошей, він повинен вміти  вислухати
дитину, відповісти на її питання. Дати
можливість  їй розкритися, виговоритися.
Іноді розмовляємо по декілька годин.
Намагаюсь  відповідати на всі їх запита-
ння, бо коли починали, я відразу сказав,
що підтримаю  своїх вихованців з будь-
якого питання у спорті і житті. Дав їм свій
телефон. А команда у свою чергу підтри-
мує свої кращих  представників. Без
підтримки команди Руслан  Бенза  та
Сергій Ященко не зайняли б перші місця.
І ми всі вважаємо, що їх перемога – то

п е р е м о г а
усієї нашої
команди.

Перемо-
ги  у Мико-
лаївській та
О д е с ь к і й
о б л а с т я х
о с о б л и в о
цінні ще й
тим, що са-
ме у цьому
р е г і о н і
У к р а ї н и
т а й с ь к и й
бокс  має
о с о б л и в у
підтримку
та розви-
ток. Коли ж
перемогли івашківці, встали  усі 15 суддів і щиро аплодували
цьому неймовірному досягненню юних спортсменів і їх
тренера.

У день,  коли довелося фотографувати івашківську
команду муай-тайців, тренер  Юрій Олександрович  нарешті
привіз з Чернігова  двометрову грушу. Всі – і хлопці, і дівчата
набивали  її подарованими взуттєвою фабрикою шкіряними
нарізками.  Руслан і Владислав Бензи, Сергій Ященко,
Владислав Баран, Марина та Пилип Омельченки, Сергій та
Марія Кириченки, Владислав Ворона, Артем Єсипенко,
Денис Потапенко, Костянтин Пиріг, Олександр Онищенко,
Кристіна Бобок, Юлія Борзда, Юлія Рись, Анастасія Пугач
та Юлія Козловська продемонстрували прийоми муай-тай.
Не має значення чим вони будуть займатися у дорослому
житті, хтось стане політиком, хтось спортсменом, хтось
залишиться в Івашківці і буде працювати на рідних полях…
Але, по-перше, вони будуть здоровими, спортивно-
розвиненими людьми, а, по-друге,  будуть поважати працю,
матимуть —  вміння існувати в колективі,  обирати в житті
мету і  наполегливо йти до неї. А ще цінувати не тільки
матеріальне. Юрій Олександрович навчає їх безкоштовно.
Директор школи Л.В.Алініченко, яка підтримує таке
спортивне начинання, пропонувала Юрію  працювати хоч на
півставки. Він відмовився: діти повинні знати і запам’ятати:
в житті головне ідея, духовність, а тоді прийдуть і перемоги,
і все інше.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: група тайського боксу в Івашківці (Юрій

БАЙДАЛА у центрі верхнього ряду); муай-тай
займаються як хлопці, так і дівчата; тренує Юрій
БАЙДАЛА.

2012-Й – РІК СПОРТУ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

– щодня. Відбій – о 23.00. Маю займатися ще й навчанням.
Тому щодня тренуюсь від трьох до п’яти годин. Звичайно, на
телевізор часу майже не залишається. Людина я досить
врівноважена, уникаю конфліктів і конфліктних людей.
Стріляю з правої руки, тож правицю свою бережу – важкі
валізи під час переїздів ношу лівою. Дуже люблю Чернігів –
наше місто таке затишне і зелене! Щиро дякую всім, хто
вболіває за мене. Я щодня відчуваю вашу підтримку!».

До речі, Президент України Віктор Янукович ініціював
назвати 2012-й у нашій державі роком спорту та здорового
способу життя. Влада приділяє цьому постійну увагу.
Будуються нові стадіони, споруджуються спортивні
майданчики. У Седнівському навчально-виховному комплексі
–найкрупнішій школі України в сільській місцевості, яка
відкриється напередодні 1 вересня, можна проводити
найпрестижніші змагання міжнародного рівня. «Жодних
пустопорожніх обіцянок – лише реальні справи, – наголошує
голова облдержадміністрації Володимир Хоменко. – Адже
найкраще слово – це діло!».

Віктор КЛИЧКО.
м. Чернігів.

Олімпійський внесок Чернігівщини

З далекого Таїланду прийшов  у городнянську
Івашківку, як вид спорту, тайський  муай-тай, що у
перекладі означає «поєдинок вільних», або
«вільний бій».



«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»
14.10 Мультфильмы «Ивашка
из Дворца пионеров», «Илья
Муромец и Соловей-
разбойник».
14.25  «Любча. Восем дзён
лета».
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 «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45  сериал «За все тебя
благодарю-2»
22.45 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.05 День спорта.
00.15 Фильм-катастрофа
«2012: Цунами»

 ОНТ

09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
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  «Полицейские и воры».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 фильм «Чистая проба».
22.15 «Закрытая школа».
23.20 «Татьяна Тарасова: «У
меня не ледяное сердце».
00.20 Теория невероятности.
«Психологический террор».
01.00-01.30 Ночные новости.

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Главная дорога».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.35  «Россия. Полное
затмение».

27 СЕРПНЯ 28 СЕРПНЯ 29 СЕРПНЯ 30 СЕРПНЯ 31 СЕРПНЯ 1 ВЕРЕСНЯ 2 ВЕРЕСНЯ

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Слово Митрополита
Филарета на Успение
Пресвятой Богородицы.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-2»
10.10 Арена.
10.40 Мультфильм «Каникулы
Бонифация».
11.00  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Здоровье.
16.15  «Причудливые миры»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.35 Комедия «Однажды в
Версале» (Франция).

ОНТ

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!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  фильм «Чистая проба».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30  «Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир
Старицкий». 1-я серия.
00.35 «Запах».
01.30-02.00 Ночные новости.

 НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Спасатели».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 «Россия. Полное
затмение».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.55  «Зямля беларуская».
16.10«Причудливые миры»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.35  драма «Тринадцать»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Александр Барыкин. В
плену собственной славы».
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  фильм «Чистая проба».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30  «Воскресшие тени:
Иван Грозный и Владимир
Старицкий». 2-я серия.
00.35 Среда обитания.
01.30-02.00 Ночные новости.

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
22.15 Футбол.
00.10 «Внимание:розыск!».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 , 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.10 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
10.40 К «Знаки судьбы. Виктор
Козько» («Беларусьфильм»).
11.10  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Врачебные тайны
16.00  «Зямля беларуская».
16.15  «Причудливые миры»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 сериале «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.35 Триллер «Её сердце»

ОНТ

06.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным
трудом».
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 «Чистая проба».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Я счастлива!»
00.05 «Развод. Я тебе ничего
не отдам…».
01.00-01.30 Ночные новости.

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели...».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и показы-
ваем».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.35  «Золотой запас».
21.15 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 «Россия. Полное
затмение».
00.20 «В зоне особого риска».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 01.30 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.10 Сфера интересов.
10.35 Журналистское
расследование.
11.10  сериале «Когда её
совсем не ждешь ...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Мастер путешествий»
16.05 «Все путем!»
16.30 Перезагрузка
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Коробка передач.
18.45, 01.20 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда её
совсем не ждешь ...»
21.00 Панорама.
21.45  «Жёсткая посадка «ЯКа»
цикла «Судьба гигантов».
22.10 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
23.10 Криминальный боевик
«Черный дождь « (США).
01.45 День спорта.

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь».
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
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «ДОстояние
РЕспублики».
23.05 фильм «Ромовый
дневник».
01.15-01.45 Ночные новости.

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
10.00 Сегодня.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
15.40 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.25 «Говорим и пока-
зываем».
18.10 «Профессия-репортер».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.30  фильм «КОМА».
21.20 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
22.20 Виктория Тарасова в
фильме «ПЯТНИЦКИЙ».
00.15 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  «Байки Митяя»
10.55  сериал «Мастер
путешествий» (США).
11.30 «Все путем!»
12.15 Мультфильм
«Чебурашка идёт в школу».
12.25 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Музыкальная комедия
«Веселые ребята» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
сериал «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.30 Зона Х. Итоги недели.
18.00 Документальный цикл
«Звездная жизнь» (Украина).
Фильм «Бывшие жены звезд».
19.10 Мелодрама «Лабиринты
любви» (Украина-Россия).
21.00 Панорама.
21.40  «Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00 Приключенческая
комедия «Крокодил Данди-2»
01.00 Комедийный сериал
«Байки Митяя» (Украина).
Заключительные серии.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики. ПИН-код».
09.20 «Здоровье».
10.20 «Смак».
11.05  фильм «Город
мастеров».
12.45 Премьера. «1812.
Нашествие».
13.45  комедия «Полосатый
рейс».
15.20 Михаил Кононов,
Евгений Леонов, Светлана
Крючкова, Александр Збруев,
Наталья Гвоздикова,
Людмила Касаткина в
комедии «Большая
перемена».
16.00 Наши новости.
16.20 «Большая перемена».
Продолжение.
20.30 Наши новости.
21.05 Дженнифер Лав Хьюитт
в фильме «Если только».
22.50 Премьера. «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым.
00.30-02.10 «Звезды дискотех
90-х».

НТВ

08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок»
с Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.25  Сериал «АДВОКАТ».
15.05 «Собственная
гордость».
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.05 «Спасатели».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия-репортер».
19.55 « Максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!».
22.45 «Луч Света».
23.15 Детектив «Кто поджег
«Хромую собаку» из цикла
«ВАЖНЯК».
00.45 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».

«Беларусь 1»

06.55 Існасць.
07.25 Музыкальная комедия
«Веселые ребята» (СССР).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный сериал
«Красавчик» (Россия).
10.55 Мультфильмы «Як
Несцерка на кірмаш
збіраўся», «Як Несцерка скарб
знайшоў», «Як Несцерка
гаршкі прадаваў», «Як
Несцерка з кірмаша ехаў»,
«Беларускія прымаўкі»
11.25 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Врачебные тайны
12.45  «Моя правда» (Украина).
14.10 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
фильм «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.20 Мультфильм «Умка».
17.30 Коробка передач.
18.00 «Славянский базар -
2012».
19.00 Мелодрама «Осенний
вальс» (Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55  «Журналистское
расследование».
22.30 Криминальная комедия
«Профессор в законе»
00.35  сериал «Красавчик»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 Новый «Ералаш».
09.55 Пока все дома.
10.50 Светлана Светличная в
комедии «Стряпуха».
12.05 Премьера. «1812.
Противостояние».
13.05 Фильм Сергея
Бондарчука «Война и мир».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Война и мир».
Продолжение.
17.55 Владимир Епифанцев,
Сергей Астахов в фильме
«Непобедимый».
20.00 Контуры.
21.05  «Голосящий КиВиН».
00.10-02.00 Бен Стиллер в
комедии «Гринберг».

НТВ

08.20 «Первая предача».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Кремлевские
похороны».
11.05 «Дачный ответ».
12.10 «Развод по-русски».
13.00 Сегодня.
13.20 Детективный сериал
«Адвокат».
15.05 «Собственная
гордость».
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «И снова здравст-
вуйте!».
18.05 «Бывает же такое!».
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня.
19.25 «Чистосердечное
признание».
21.40 «Тайный шоу-бизнес».
22.40 Премьера. Детектив
«Смертники подземелья» из
цикла «ВАЖНЯК».
00.15 Сериал «НЕБО В ОГНЕ».

УТ-1

14.00 Театральнi сезони
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.35 Х/ф «Солом’яний
капелюшок»
17.50 Д/с «Нашi»
18.45 Дiловий свiт
19.00 Агро-News
19.15 Мiсце зустрiчi
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Країну - народовi
21.55 Смiшний та ще
смiшнiший
22.25 Жарт
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Моя сповiдь»
11.25 «Знiмiть це негайно»
12.30 «Iлюзiя безпеки»
13.40 Т/с «Слiдаки»
14.05 Т/с «Остання зустрiч»
15.15 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,23.00 ТСН
20.15 Х/ф «Пiслязавтра»
23.15 Х/ф «Погана компанiя»
1.25 Х/ф «Ворон» (2)

ІНТЕР

14.00,21.00 Т/с «Однолюби»
16.15 «Жди меня»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 «Позаочi»
0.15 Х/ф «Тобi справжньому»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.10 Євро-2012. Україна-
Швецiя
12.25 Православна
енциклопедiя
12.55 Хай щастить
13.20 Х/ф «Камiнна душа»
15.00,18.20 Новини
15.40 Про головне
16.15 Х/ф «Балада про Берiнга
та його друзiв»
17.50 Д/с «Нашi»
19.10,21.35 Концерт
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.25,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.30 «Знiмiть це негайно»
12.35 «Iлюзiя безпеки»
13.40 Т/с «Слiдаки»
14.05 Т/с «Остання зустрiч»
15.15 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 Х/ф «Армагедон»(2)
0.05 Х/ф «Облога»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Д/ф «Алла Пугачова.
Життя пiсля шоу»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.15 Т/с «Мережа»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.40 Книга.ua
11.05 В гостях у Гордона
12.25 Кордон держави
12.45 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Вир»
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Закон»
17.50 Д/с «Нашi»
18.50 Країну - народовi
19.10 Олiмпiйськi пристрастi
20.50 Мегалот
21.30 Паралiмпiада-2012.
Церемонiя вiдкриття

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.20,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.25 «Знiмiть це негайно»
12.30 «Iлюзiя безпеки»
13.40 Т/с «Слiдаки»
14.05 Т/с «Остання зустрiч»
15.15 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «На ножах»
21.40 Футбол. «Динамо» -
«Боруссiя»
0.05 Х/ф «Злочини
пристрастi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Д/ф «В’ячеслав
Добринiн»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.15 Т/с «Мережа»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Контрольна робота
9.50 Театральнi сезони
10.35 Здоров’я
11.30,13.55 Паралiмпiада
12.25 Аудiєнцiя
13.05 Крок до зiрок
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Генеральна
репетицiя»
17.50 Д/с «Нашi»
18.55 Лiтнiй жарт
19.20,22.40 Паралiмпiада.
21.20 Досвiд
22.35 Трiйка, Кено, Максима
23.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.20,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.30 «Знiмiть це негайно»
12.35 «Iлюзiя безпеки»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.55 ТСН
20.15 «Давай, до побачення!»
21.30 «Крим Мьюзик Фест»
1.10 Х/ф «В готичному стилi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Д/ф «Лариса Долiна»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Однолюби»
23.15 Т/с «Мережа»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Док. фільм
10.00 Театральнi сезони
11.00 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.20,15.30 Паралiмпiада
15.00,18.20 Новини
17.05 Наша пiсня
17.50 Д/с «Нашi»
18.45 Шляхами України
19.20 Паралiмпiада
21.25,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.20,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.30 «Знiмiть це негайно»
12.35 «Iлюзiя безпеки»
13.45 Т/с «Слiдаки»
14.10 Т/с «Остання зустрiч»
15.20 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
21.30 «Крим Мьюзик Фест»
0.55 Х/ф «Пастка-44»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Слiдство вели...»
13.55 «Сiмейний суд»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Д/ф «Брати Меладзе»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика полiтика»

УТ-1

8.00,9.40 Шустер-Live
9.25 Школа юного
суперагента
11.05 Зелений коридор
11.20,21.30 Паралiмпiада
14.45 Концерт
16.55 Золотий гусак
17.35 Свiт атома
18.00 Концерт
19.30 Паралiмпiада
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
23.30 Експерт на зв’язку

1+1

7.00 «Справжнi лiкарi»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 «Свiт навиворiт»
12.15 «Велика рiзниця»
13.05 Т/с «Доярка з
Хацапетовки-2»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя краса»
21.35 «Операцiя краса. Життя
пiсля шоу»
23.00 Крим Мьюзик Фест

ІНТЕР

9.00 «Орел та Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 «ДОстояние
РЕспублики»
13.40 «Невiдома Алла 80-х»
15.55 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»
18.00 «Юрмала-2011»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Майдан’s 3»
22.40 «Битва композиторiв»

УТ-1

8.30 Антарктида Щербачова
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.35 Країну - народовi
10.55 Ближче до народу
11.25 Караоке для дорослих
12.30 Паралiмпiада
14.30 Золотий гусак
14.55 Шеф-кухар країни
16.00 Баскетбол. Україна -
Австрiя
17.55 Дiловий свiт
18.25 Маю честь запросити
19.20 Паралiмпiада
21.00 Пiдсумки тижня
21.20 Україна iнновацiйна
21.30 Паралiмпiада
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

1+1

7.45 Мультфiльм
8.05 «Ремонт +»
9.00 «Лото-забава»
10.15 Мультфільм
11.05 «Операцiя краса»
13.05 Т/с «Доярка з
Хацапетовки-2»
19.30,23.20 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Няньки»
22.20 «Свiтське життя»
0.05 Х/ф «Мовчання ягнят»

ІНТЕР

7.50 М/с «Вiнкс»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Глянець»
12.05 Х/ф «Чоловiк у моїй
головi»
14.20 Т/с «Бухта зниклих
дайверiв»
18.10 Х/ф «Повний контакт»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «...В стилi джаз»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.20 Х/ф «Клiтка»(2)
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23 серпня – півроку світлої
пам’яті

ЦИМБАЛІСТА
Анатолія Анатолійовича

23.07.1974 р. – 23.02.2012 р.

Ты ушел из этой жизни, но боль  и
горечь утраты остались в наших сердцах.

Сумуючі рідні.

30 серпня – 5 років світлої
пам’яті

БОРОВИЦЬКОГО
Якова Кузьмича

15.10.1921 р. – 30.08.2007 р.
Напрасно говорят, что время душу

лечит
Стирает горе памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Cумуючі рідні.

23 серпня – 3 роки світлої пам’яті
нашій донечці

КІРИК Катерини Анатоліївни
12.04.1990 р. – 23.08.2009 р.

Нам очень нелегко живется без тебя,
Прошло 3 года, но каждый день ты с

нами.
С небес глядишь на нас любя,
Своими нежными, лучистыми глазами.
Ты не успела всего исполнить,
Полет прервался навсегда,
Пусть в небесах – для всех, кто помнит,
Горит души твоей звезда.

Вічно люблячі і сумуючі: мама,
тато, дядя, рідні.

23 серпня – 9 днів як пішла з
життя наша люба і рідна матуся,

дружина і бабуся
БУГРИМ Наталія Михайлівна

24.06.1958 р. – 15.08.2012 р.
Ушла… и кровоточит душу рана,
И до сих пор тревожит душу нам

беда.
Смириться с этим горем

невозможно,
Ушла не на минуту – навсегда.
Любим и скорбим.

Діти, чоловік.

23 серпня – 9 днів світлої пам’яті
люблячої сестри

БУГРИМ Наталії Михайлівни
24.06.1958 р. – 15.08.2012 р.

Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто тысяч раз прости. Прости. Прости.

Вічно сумуючі: сестра з сім’єю.

Колектив Тупичівської школи глибоко сумує і висловлює
щире співчуття працівниці школи Туз Т.В. з приводу тяжкої
втрати – смерті її матері

ГОЛУБ Софії Юхимівни.

Класний керівник, однокласники та батьки 11-Б класу 2011
р. випуску Городнянської школи №2  глибоко сумують з
приводу передчасної смерті

БАХАЄВА Євгенія
і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Мощенської школи глибоко сумує
з приводу смерті вчительки-пенсіонерки

ЦИМБАЛІСТ Євгенії Степанівни
і висловлює свої співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-
інтернату висловлює глибоке співчуття заступнику директора
з навчально-виховної роботи Яцко О.М. з приводу тяжкої
втрати – смерті матері

Таїсії Митрофанівни.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Велике горе прийшло у нашу родину. Пішов з життя наш дорогий, любий

синочок і брат Володимир Сергійович Католик.
Щиро дякуємо всім, хто не залишив нас наодинці з бідою та підтримав

у тяжку хвилину.
Велике спасибі всім родичам, сусідам, друзям, працівникам

Івашківської школи за допомогу та співчуття.
Нехай горе та нещастя обходять вас та ваші сім’ї стороною.
Хай береже вас Бог.

Сім’я покійного.
* * *

Після тяжкої хвороби пішла з життя наша любляча мати, дружина, сестра,
найкраща бабуся Бугрим Наталія Михайлівна.

Багато чуйних і добрих людей прийшли на допомогу в тяжку для нас
хвилину. Від щирого серця хочемо подякувати всім родичам, сватам
Концевим, кумі Грабовець Л.В., однокласникам, сусідам, друзям. Нехай
ваші родини оминають всі лиха і негаразди.

Родина покійної.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 1-кімнатна квартира у центрі. Тел. 063-1045234.
— 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 093-7165321, 096-

1900960.
— 2-кімнатна квартира терміново. Тел.: 097-7408539,

097-7435319.
— 2-кімнатна квартира в центрі, 1-й поверх. Тел.: 097-

8317351.
— 2-кімнатна квартира, 2-й поверх, військове містечко.

Тел. 093-7359549.
— 3-кімнатна квартира з індивідуальним опаленням

на 2 поверсі двоповерхового будинку по вул. Волковича, 4а.
Тел.: 2-14-26, 097-9284116, 093-8243864.

— недобудований будинок. Тел.: 2-35-09, 093-3071461.
— півбудинку по вул. Щорса, 98. Тел.: 097-7652962, 2-

59-52.
— будинок в с. Тупичів по вул. Чернігівській, 14/2. Тел.:

2-52-25, 093-5898437.
— будинок зі зручностями. Тел.: 093-8473835, 067-

9158738.
— земельна ділянка (20 соток) в центрі с.Вокзал-Городні

з ветхими будівлями. Тел. 066-9247358.
— автомобіль „Фольксваген Пасат В-4”, 1994 р.в.,

універсал, титани, електролюк, тонування,  у відмінному стані.
Тел. 067-3787277.

— причіп до легкового автомобіля, фаркоп ВАЗ. Тел.
2-19-93.

— нові мопеди „Альфа”, „Актив”, „Дельта” і японські
скутери колишнього вжитку без пробігу по Україні. Тел. 067-
3787277.

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

098-4164177.
— копалки, косарки, саджалки, гребки, плуги,

обприскувачі. Тел.: 066-7406744, 063-3346811.
– 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.

— житня солома в тюках з доставкою. Тел. 098-4464611.
— корова віком 10 років в с. Макишин. Тел. : 093-6548461.
— корова на молоко в с. Макишин. Тел. 067-1291938.
— добра дійна корова. Тел. 068-1012868.
— козел племінний. Тел. 097-8822286.
— бджоли в с. Солонівка. Тел. 3-47-21.
— котел газовий „Рубін-10”, колонка газова

„Vaillant” колишнього вжитку. Тел. 2-14-42, 093-6007423, 067-
6847144.

— комп’ютер „ASUS”. Тел. 2-17-05, 067-2538982.
— ванна сталева, раковина керамічна, газова

колонка. Все колишнього вжитку, недорого, терміново, торг.
Тел. 063-1755020.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— котел на твердому паливі. Тел. 096-7041809.

ЗНІМУ:
— молода сім’я зніме житловий будинок в м. Городні.

Тел.: 098-4656646, 097-6529263.

ПОСЛУГИ:
– ремонт швейних машин, оверлоків у вас на дому.

Тел.:063-3939577, 067-7956729.

Загублений державний акт на право приватної власності
на землю серії ЧН №90, виданий на ім’я Баса Миколи
Петровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Багатостраждальні бетонні огорожі у центрі
міста знову зазнали нападу з боку хуліганської
молоді. 16 серпня близько 2:30 ночі група
молодих людей поблизу кафе «Бістро» почули
звуки биття парканів. Хлопці поспішили у темний
провулок до парадного входу старої будівлі
міської школи №2, де затримали трьох юнаків,
які йшли назустріч. На запитання «Навіщо ви
б’єте паркани?» затримані відповіли, що то не
вони, а якісь невідомі підлітки, які щойно втекли.
На місце події прийшов охоронець школи
А.В.Гломозда та наряд міліції, які розпочали
слідчі заходи. Вони виявили шість пошкоджених
секцій огорожі.

Сьогодні опитані свідки та учасники події,
триває перевірка. Скільки ще страждатимуть
бетонні огорожі від надлишку юнацьких сил, –
невідомо. Та правоохоронці вказали одразу
кілька очевидних причин. По-перше, частина
подвір’я школи не освітлюється взагалі, нема освітлення і
біля парадного входу, хоч це і центр міста. Якщо випадки
вуличного вандалізму непоодинокі, можливо, є сенс
встановити камери відеоспостереження. Тоді було б
достовірно зафіксовано винуватців і, відповідно, покарано.
Також мало б сенс зробити огорожу металевою.

ХТО  Б’Є  ПАРКАНИ???

Та все ж непогано було б таки упіймати розбишак і
показово покарати, озвучивши їх прізвища на сторінках нашої
газети. І робити це до тих пір, доки ситуація буде
повторюватися.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: понівечена огорожа школи.

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 та направленнями сільських рад.

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

Початок занять – 1 вересня 2012 року.
За довідками звертатися:
м. Чернігів – 3-13-27, 95-27-81.
м. Городня – 2-15-06, 098-0837405.

Сплачуйте вчасно
земельний податок!

Платниками податку є власники земельних ділянок,
земельних часток(паїв), землекористувачі.

Об’єктом оподаткування плати за землю є земельні
ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

Згідно Податкового кодексу   податок сплачується в
один термін до 1 вересня. У 2012 році термін сплати
настає 30 серпня, після чого за несвоєчасну сплату до
громадян буде нараховуватись пеня та штрафна
санкція.

Від сплати податку звільняються інваліди І і ІІ групи,
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком
до 18 років, пенсіонери ( за віком), ветерани війни та
особи, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
фізичні особи, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Дізнатися про суму податку та сплатити його можна
у приміщеннях бухгалтерій міської та сільських рад.
Також з питаннями можна звернутися до податкової
інспекції особисто  або за телефоном 2-16-55

О.КОМЗОЛ.
Старший держподатінспектор ДПІ у

Городнянському районі.

Навчальник рік почнеться
в суботу

Перший шкільний дзвоник пролунає цього року в суботу:
згідно із затвердженим Міністерством освіти й науки, молоді
та спорту графіком, навчальний рік почнеться не в понеділок, 3
вересня, а в суботу, 1 вересня святом «День знань». А закінчиться
він не пізніше 1 липня.

Навчання організовуватиметься за звичайною семестровою
системою. Відповідно, перший семестр навчального року
триватиме з 1 вересня по 28 грудня, другий – з 14 січня по 24
травня, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних
екскурсій у 1-4 класах (27 – 30 травня), навчальний екскурсій та
практики у 5 – 8 і 10 класах (27 травня – 7 червня) і державною
підсумковою атестацією випускників початкової, основної і
старшої школи. Державна підсумкова атестація для учнів 4-х
класів проводиться з 13 по 21 травня; для випускників 9-х класів
– з 28 травня по 11 червня; для випускників 11-х класів – з 27 по
31 травня.

Вручення документів про освіту профільне міністерство
рекомендує провести для випускників 9-х класів 11-12 червня,
для одинадцятикласників – 1-2 червня.

Осінні канікули розпочнуться орієнтовно 29 жовтня й
триватимуть по 4 листопада, зимові – з 29 грудня по 13 січня,
весняні – з 25 березня по 31 березня.

 Повідомлення
 Згідно  рішення  городнянської  міської  ради  № 121     від   21.08.2012р

затвердити  тарифи  на  вивіз  сміття   для  населення  та  вивіз  сміття
сміттевозом,       які  розроблені  шляхом   коригування  по  статті  пально-
мастильні  матеріали.

1. Населення – 5,50грн. з 1  чол. в місяць
Сміттевоз:,
1. Населення – 49,95грн за 1м3.
2. Бюджет – 53,95 грн. за 1м3.
3. Інші – 56,94 грн. за 1м3.
Перегляд  тарифів  на вивіз  сміття,  які  надаються  Городнянським

ВУЖКГ,  зроблено  шляхом  коригування  по  статті  пально-мастильні
матеріали,  згідно  статті 32 постанови  КМУ від 01.06.2011року № 869.

 Необхідність  коригування  тарифів  викликана  збільшенням   вартості
пально-мастильних матеріалів  у липні 2012року з 6,33 грн. за 1л бензину,
та 10,0732 грн. за 1л мастил до 8,25грн за 1л бензину, та 14,67грн. за 1л
мастил.

Для  відшкодування  різниці в тарифах  коштів  у  міському  бюджеті  не
має.

Проведення  коригування  дасть змогу  підприємству  надавати
бесперебійно та у відповідній  якості  послуги  по  вивізу  побутових  відходів.
Коригування  тарифів  по статті пально-мастильні  матеріали  надасть змогу
підприємству  вчасно  і в повному  обсязі  розраховуватися  за придбання
пально-мастильних  матеріалів.

М.РУБАН.
Начальник  Городнянського ВУЖКГ.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

від 21 серпня   2012 року
Про  затвердження  тарифів  на послуги
по вивозу  твердих  побутових  відходів

Розглянувши  листа  Городнянського  ВУЖКГ   про  затвердження
скоригованих  тарифів  на  послуги  по  вивозу  твердих  побутових  відходів,
керуючись ст.28 ст.30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законом  України  «Про  житлово- комунальні  послуги», виконком
міської  ради

В И Р І Ш И В:
1. Затвердити  тарифи  для  Городнянського  ВУЖКГ  на  послуги  по

вивезенню  твердих  побутових  відходів  з  09.09.2012року:
1.1. вивіз  сміття:
- населення - 5,50грн в місяць з 1 чол.
1.2. вивіз побутових  відходів  та  їх  знешкодження  за  1 куб.м.
- населення - 49,95грн
- бюджет - 53,95грн
- інші - 56,94грн.
2. Рішення  виконкому  міської  ради  № 85  від  17.05.2011року п.
1.3. п.1.4,  вважати  такими, що втратили  чинність.
3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Кундіка  Ф.І.
Т.  ПАЦЮК.

Секретар  ради та виконкому.
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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.

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

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

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

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

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

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

г.Городня, ул.
Ленина, 1.

Тел.: 093-8000111,
067-4605787.

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.

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.Число 23 24 25 26 27

Температура:
вдень +18 +22 +24 +19  +18
вночі +14 +14 +16 +15  +11
Напрям вiтру Пн-з Сх Сх Пд    Пд

Опади

20 серпня на сцені районного будинку культури
представляв своє мистецтво фольклорний ансамбль
«Остроленка» з польського міста з однойменною назвою.
До складу творчого колективу входить більше  ста аматорів
різного віку, починаючи від п`яти років.

Ансамбль заснований у 1984 році, нерідко гастролює
по країнах Європи,  отримав чимало нагород, — як у себе на

Подарунок до Дня незалежності

батьківщині, так і за кордоном. Вражає вишуканість
постановок танцю, живого музичного акомпанементу,
злагоджених рухів, костюмів самодіяльних акторів,
незабутнє  також і акапельне  виконання польських народних
пісень Аполлонією Новак.

Голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький, голова
районної ради Г.Г. Примак та начальник відділу культури

О.Є Биховець щиро подякували гостям за їх виступ, який
став справжнім подарунком городнянцям напередодні Дня
незалежності.

На знімках: загальне фото на згадку, співає
Аполлонія НОВАК.

28 серпня відзначатиме свій день народження
люба матуся, бабуся і сваха Надія Михайлівна
Лебедєва. Вітаємо Вас, дорогенька, із сонячною
дниною! Низький уклін прийміть від усіх нас за
материнське тепло і ніжність, з якою ви турбуєтесь
про дітей та онуків, за те, що лебединими крилами
захищаєте їхні сім’ї від усякої біди.

З радістю рідненьку неньку
З святом ми вітаємо.
Вам ми, свахо, в морі щастя
Купатись бажаємо!
Хай здоров’ячко щоденно
Тільки прибуває,
І добро домівку вашу
Хай не обминає!
Хай задумане здійсниться,
Не болить серденько,
Рідна мамо, люба свахо,
З святом Вас, рідненька!

З любов’ю: діти, онуки, свати.

22 серпня відсвяткувала свій 65-
річний ювілей дорога, лагідна, ніжна
та найдобріша і найкраща донька,
матуся і бабуся Валентина
Григорівна РОСОЛ з с. Полісся.

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя
Пусть печали пронесутся мимо
Будь здорова, береги себя.

З любов’ю: мама, діти з
сім’ями.

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

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

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

Ліцензія НБУ №226 від 04.11.2011

м. Городня, магазин „Побутова
Шара”, вул. 1-го Травня, 21.

Тел. 093-5086236, 093-3365411.

Потрібні робітники в Москву.
Тел. 093-3365584.

ТОВ Городнянське
хлібоприймальне підприємство

проводить набір робочих
на постійну і сезонну роботу.

За інформацією звертатися за адресою: м. Городня,
вул. Вокзальна, 18, тел.: 2-57-41, 066-9544684.

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

Только у нас!
Фирменные

часы
с гарантией от производителя.


