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Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас з Днем Знань - справжнім

всенародним святом мудрості, доброти і
людяності!

Це день, з якого починається дорога в майбутнє, незвіданий, цікавий
і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, нових звершень, самостійного
життя.

На власному прикладі переконався, що саме школи та університети
допомогли мені досягти успіху. Тому завжди використовую найменшу
можливість, щоб віддячити вчителям за їх неоціненну роботу розуму і
серця.

Радий, що цього року зміг забезпечити виділення понад 20 мільйонів
гривень з державного бюджету для покращення умов навчально-
виховного процесу у школах Сіверського краю.

Всім учителям, учням та їх батькам бажаю міцного здоров’я,
терплячості,впевненості у власних силах, щирого прагнення до нових
знань та досягнення омріяної мети.

З повагою народний депутат України
Ігор РИБАКОВ.

Дорогі школяри, вчителі, студенти, батьки!
Вітаю всіх з Днем знань та початком нового 2012-2013 навчального

року!
Перше вересня – особливий, хвилюючий і урочистий день для кожної

людини. Адже з нього починався, як і сьогодні розпочинається,
незвіданий шлях до знань.

Сердечно звертаюсь до вас, дорогі педагоги, з найщирішими
словами подяки за вашу неоціненну і титанічну працю по вихованню
високої громадянської позиції у молоді.

Особливі побажання висловлю першокласникам: «Нехай ваші перші
кроки у дивосвіт знань стануть радісним початком шляху у щасливе
майбутнє!»

Тим, хто сідає за шкільні парти, студентські лави, бажаю бути
цілеспрямованими і наполегливими. Духовно і інтелектуально
збагачуйтесь. Несіть через все життя невгасиму любов до батьків і
вчителів, до рідного краю, до нашої держави – України .

Всім міцного здоров’я, щастя, оптимізму і впевненості у досягненні
мети!

З щирою повагою народний депутат України
М.ЧЕЧЕТОВ.

Після впровадження
нової системи ціноутво-

рення вартість мікстур та пігулок для гіпертоніків
вже знизилася в цілому по Україні на 20%.

Ніхто у владі не має ілюзій щодо того, що у
декого раптово зникне бажання заробити на
хворих людях. Без твердої «державної руки» не
обійтися. Тому місцева влада та контролюючі
органи повинні відслідковувати ситуацію. І
призупиняти дію ліцензій аптек, навіть закривати
деякі з них, якщо там не буде медикаментів за
встановленими цінами, або ціни залишать
завищеними.

Матеріал про ліки на 4 стор.

Володимир Дриг та Юлія Руденко сьогодні вперше сіли
за парту. Разом з батьками вони наполегливо готувалися до
першого класу. Трохи вміють читати і писати, непогано
рахують. Володимир виховувався вдома, старші сестри-
школярки навчали брата не тільки грамоті й лічбі, хлопець
вже вміє малювати і ліпити, з друзями завзято грає у футбол.
Юлія ходила у садок №4 й, окрім домашньої освіти,
займалася у гуртку англійської мови ЦДЮТ. Збирається
вступати до школи мистецтв, щоб розвивати свої художні
здібності. Дівчинка любить співати, і це у неї добре виходить.

СЬОГОДНІ ПОЧИНАЄТЬСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До свята кожен вивчив віршик, щоб порадувати своїм
виступом батьків і першу вчительку – Інну Олександрівну
Коновальчук. Вона іде «у перший клас» вже всьоме. І
готувалась, певно, не менше, ніж її майбутні вихованці. Разом
з дітьми і батьками вони влаштували тепле сімейне свято
вступу у дружну шкільну родину.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Володя ДРИГ та Юля РУДЕНКО вперше

сіли за парту.

ВПЕРШЕ  ЗА  ПАРТОЮ

Сусіднє з нашим
районом селище
Седнів прикра-

силось величною новобудо-
вою – навчально-виховним
центром. Сьогодні – його
урочисте відкриття.

Будувати комплекс поча-
ли ще в 2007 році. Однак
згодом роботи припини-
лись. І відновились тільки
два роки тому завдяки напо-
легливості народного депу-
тата Михайла Чечетова.

Седнівська новобудова –
одна з найкращих в Україні.
За умовами, що створені тут
для навчання, це принципо-
во новий заклад в системі
освіти. Тут навчатимуться і
виховуватимуться 240 шко-
лярів і 35 дітей дошкільного
віку.

У будівництві комплексу
брав участь і наш земляк
виконроб Дмитро ЦИГАНОК
(на знімку).

Нова споруда стане по-
ряд з історичними об’єктами
місцем для багатьох екскур-
сій.

Шановні учні, педагоги
та батьки!

Щиро вітаємо вас із Днем
знань і початком нового навчального року.

Це особливе і хвилююче свято неодмінно пов’язане з прагненням
до інтелектуального та духовного збагачення, гармонійного розвитку
кожної особистості.

Наше суспільство все більше усвідомлює значення освіти як
головного чинника модернізації країни та втілення стратегічних реформ
для якісних змін і підвищення соціальних стандартів життя. Освічені
люди, кваліфіковані кадри є основним багатством і перспективою
держави.

Бажаємо всім міцного здоров’я, творчої наснаги та впевненості у
власних силах. Нехай нестримне бажання збагачуватися знаннями і
використовувати їх на благо завжди буде з вами.

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

ВПЕРШЕ  ЗА  ПАРТОЮ

Дорогі мої земляки!
У цей особливий день  складаю вам, дорогі освітяни, сердечну подяку

й низько кланяюсь.
Провідною рисою кожного вчителя є невмируща любов до людей,

глибоке усвідомлення власного обов’язку  перед державою, перед
власною совістю.

Вітаю і сердечно поздоровляю батьків, учнів і студентів, вчителів,
вихователів і викладачів з Днем знань, який є справжнім святом
торжества інтелекту.

Щиро бажаю,  щоб майбутнє кликало нас до усвідомлення нашої
відповідальності за наш правильний вибір шляху у новітній історії України.

Доброго здоров’я, успіхів, благополуччя, радості в серці й любові у
ваших родинах.

Щиро ваш Віталій КОРЖ.
Народний депутат України.
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– Ігорю Олександровичу, ви пред-
ставляєте інтереси Чернігівщини у
парламенті. За вашого сприяння дійсно
багато зроблено в області. Чому ви
обрали саме наш регіон?

– На засіданні фракції, яку я очолюю в
парламенті, було прийнято рішення, що
кожен відповідатиме за певний регіон і
допомагатиме у вирішенні питань. Я обрав
для себе Чернігівщину. Батьки назвали мене
на честь князя Ігоря. Тобто цей регіон має
для мене, як для християнина,особливе
значення.

– За час вашої роботи на Чернігів-
щині область почала отримувати біль-
ше державного фінансування. Як вам
вдалося цього досягти?

– Для цього необхідно працювати, бути
наполегливим і добросовісно виконувати
свої обов’язки. Написати депутатське
звернення – тільки частина роботи.Ні для
кого не секрет, що кошти з державного
бюджету потрібно «вибивати». Доводилося
ходити по міністерствах, доводити
необхідність виділення грошей на ті чи інші
об’єкти.Як-то говорять: стукайте і вам
відчинять. От я і стукаю в усі двері.

– На які об’єкти виділяються державні
кошти?

– Щоб перерахувати все, потрібно
чимало часу. Назву лише деякі. Значна
частина коштів виділена на будівництво
блочно-модульних котелень та реконструк-
цію систем теплопостачання у дитячих
садках, школах та лікарнях. Робота вже
проводиться у кожному районі. Зокрема у
Тупичеві Городнянського району, Нехаївці
Коропського та інших. У Корюківці ремонту-
ють районний будинок культури та актовий
зал лікарні. Проводиться реконструкція
системи водопостачання у с.Юхнове
Новгород-Сіверського району. У Семенівці
проводиться реконструкція колишнього
кінотеатру під дитячо-юнацьку спортивну
школу. У Сосниці – реконструкція гімназії, а
у с.Рогізки Щорського району – реконструк-

ція автономного опалення лікарської
амбулаторії. Це тільки невеличка частина
того, що вже робиться. Насправді список
великий. Мені вдалося також добитися
відновлення вантажних перевезень по
залізничній станції Короп. Відтепер місцеві
підприємства зможуть значно економити на
тарифах залізничників.

– Ви балотуєтеся у народні депутати
по 207 виборчому округу з центром у
Корюківці. Округ охоплює північну
частину області. Політичні експерти
називають вас лідером перегонів і
кажуть, що за рейтингом ви набагато
обігнали інших кандидатів. Як ви
відчуваєте свої позиції?

– (посміхається) Мені приємно, що
політологи зробили такий висновок. Це може
означати тільки те, що жителі округу оцінили
мою роботу. Я зроблю все можливе, аби
виправдати їх довіру. Для мене це свого роду
стимул працювати ще інтенсивніше.

– Ті ж експерти називають вашу
передвиборчу програму найбільш
деталізованою і конкретною, без набору
популістських гасел.За яким принципом
ви її будували?

– За час роботи на Чернігівщині я добре
вивчив проблеми регіону. Я не звик давати
обіцянки, які потім не зможу виконати. Тому,
при написанні програми я враховував усі
«за» і «проти». Порушуючи пробле-
му,пропрацьовував шляхи її вирішення.
Також радився з фахівцями. Наприклад, у
розділі «Розвиток села» – консультувався з
аграріями. Так і по інших пунктах. На мою
думку, при прийнятті законів, необхідно
враховувати думку саме практикуючих
фахівців, які знають систему галузі більш
глибоко, ніж чиновники. Те ж саме я можу
сказати і про написання передвиборчої
програми. Я не хочу, щоб мої обіцянки
залишилися на папері у вигляді красиво
оформлених гасел. Тому і конкретизував
кожен пункт.

– Вас вважають однією із найзагад-

ковіших політичних фігур. Як ви
вважаєте, чому?

– Мабуть, тому, що я не влаштовую зі
своєї політичної діяльності шоу. Для мене
головним є робота і її результат. А ще я не
звик виправдовуватися ні на чиї закиди і не
виставляти на показ своє особисте життя. Я
маю власну думку і позицію з будь-якого
питання і висловлюю її, але ніколи не роблю
з цього вистави і не граю на публіку.Звідси,
мабуть, і чутки про загадковість. Між тим,
залишаюся відкритим для спілкування.

– Проти вас вже почали антикомпа-
нію. Як ви це сприймаєте?

– Ніяк. Не звертаю на це уваги. Говорять:
якщо не можеш змінити ситуацію – зміни
своє ставлення до неї. Як можна серйозно
ставитися до листівки, у якій пишуть, що я
неодружений. А у мене вже троє дітей.  Той,
хто писав цей пасквіль, навіть не
поцікавився моєю біографією. Така ж
недостовірність і по інших пунктах.

– Вас називають провладним
кандидатом? Які для цього підстави?

– Так говорять, мабуть, тому, що я не
лаюся з владою, а знайшов з нею компроміс
і ми працюємо разом над вирішенням
нагальних питань. Це дає позитивний
результат. Легше за все критикувати владу:
і те не роблять, і інше. А самі прагнуть до
влади, а коли здобувають її – не знають, що
робити. Оскільки, окрім критики, ні на що не
здатні. Є така категорія – професійні
опозиціонери. Це нормальна світова
практика. Головне, щоб вони не шкодили
розвитку країни.

– Звертаючись до жителів районів,
ви завжди говорите «ми з вами».  Цим
самим ви наперед програмуєте
співпрацю?

– Співпраця у нас вже є. Ми всі
налаштовані на розвиток і всі хочемо одного:
щоб наші міста і села розвивалися, щоб
достойною була зарплата і пенсія, доступне
медичне обслуговування і навчання. А ще
дороги без ямок, газ в кожному селі. Для
досягнення цього  потрібно працювати всім
разом. Разом ми зможемо більше.

Наш депутат
Ігор Рибаков народився у 1976 році у

родині медиків. Батько – Олександр
Іванович, військовий лікар, заслужений
лікар України; мати – Лариса Михайлівна,
провізор. Обоє нині пенсіонери.

З дитинства батьки, які були для Ігоря
взірцем, виховували у синові дисциплінова-
ність, чесність, доброзичливість, чуйне
ставлення до людей похилого віку і турботу
про них, відповідальність за свої слова та
вчинки.

У школі Ігор Рибаков навчався добре,
вирізнявся потягом до знань, допитливістю.
Завжди намагався дізнатися більше за
шкільну програму, багато читав – і художню,
і пізнавальну літературу.

Після закінчення школи вступив до
Одеського автодорожнього технікуму.
Згодом навчався у Одеському державному
політехнічному університеті та Харківському
національному університеті внутрішніх
справ. Всі навчальні заклади закінчив з
відзнакою. Загалом науки йому даються
легко, бо Ігор Рибаков до всього ставиться
серйозно і відповідально. У студентські роки
був активістом, проявив лідерські та
організаторські здібності.

Трудову діяльність розпочав ще будучи
студентом. Створив власне багатопрофільне
підприємство, яке успішно працювало,
стрімко набирало потужностей і розвива-
лося. Ігор Рибаков постійно створював нові
робочі місця з умовами, наближеними до
європейських. Працювати на його
підприємстві було престижно, оскільки
виконувалися всі соціальні права (відпустка,
лікарняний, санаторні путівки і т.д).

Ігор Рибаков добре розумів, що для
успішного розвитку економіки й покращення
життя людей треба, насамперед, залучати
громадськість, а владу змушувати розв’язу-
вати насущні проблеми. У 2005 році створив
громадську організацію «Народна ініціа-
тива», яка займалася соціологічними
дослідженнями, вивчала думки населення
щодо розвитку держави і окремих галузей.
Згодом до організації стали звертатися
люди з проханням вирішити ті чи інші
проблеми. Так «Народна ініціатива» розши-
рила сферу діяльності: стала активніше
займатися суспільно-політичним життям і
здобула авторитет у населення. В Ігоря
Рибакова сформувався власний погляд на
розвиток держави, і члени організації
запропонували йому балотуватися до
Верховної Ради. Так у його житті розпочався
новий етап: у 2006 році  був обраний
народним депутатом України.

Ще до обрання Ігор Рибаков заснував
Благодійний фонд «Місія Милосердя», який
сьогодні успішно працює і в Чернігівській
області. Фонд допомагає школам, лікарням,
переймається долею соціально-
незахищених верств населення. Як людина
віруюча, депутат допомагає церквам.

Ігор Рибаков – народний депутат України
V і VI скликань. Очолює депутатську групу
«РЕФОРМИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО». На
рахунку групи сотні законодавчих ініціатив,
спрямованих на покращення життя людей,
підвищення соціального захисту, зміцнення
і розвиток економіки держави. Ігор Рибаков
впевнений, що при формуванні законів
потрібно враховувати думку фахівців-
практиків.

Майже два роки Ігор Рибаков активно
працює в Чернігівській області.  Завдяки
його зусиллям цьогоріч область отримала
з державного бюджету 107 мільйонів гри-
вень.  За ці кошти ремонтуються дороги,
лікарні, школи, вирішуються інші соціальні
проблеми. Це найбільша сума, яка надходи-
ла до Чернігівщини завдяки представникам
у парламенті.

У планах Ігоря Рибакова – подальше
збільшення державного фінансування
області.

Всі, хто близько знає Ігоря Олександро-
вича, відзначають його доброзичливість,
толерантність, діловитість, відповідальність
за свої слова. Він – турботливий і зразковий
сім’янин. Разом з дружиною виховують
трьох дітей.

Відпочивати народний депутат любить
активно. Захоплюється плаванням, тенісом,
подорожами. Багато читає. Вільні хвилини
проводить з родиною.

Лідер виборчих перегонів
На Чернігівському сайті ПІК оприлюднено результати

соціологічних досліджень по 207 виборчому округу серед
кандидатів-мажоритарників, проведених Чернігівською обласною
організацією Всеукраїнського громадського об’єднання «Фонд
сприяння демократичним виборам». Кількість респондентів: 400
чол.

Метод дослідження: вибіркове анкетне опитування через
інтерв’юерів.

Похибка дослідження: 2,8%
Центральною виборчою комісією по 207 округу зареєстровано 12

кандидатів-мажоритарників. Серед них - як відомі, так і невідомі
прізвища. На запитання: якби вибори відбулися найближчої неділі, за
кого з кандидатів ви б проголосували – 35,8% опитаних назвали Ігоря
Рибакова. Він давно працює в окрузі, добре відомий своїми справами
і чуйним ставленням до людей. Його називають людиною, чиї слова
ніколи не розходяться з ділом. Тому і рівень довіри виборців до нього
високий.

Ігор Рибаков набагато випереджує суперників у виборчих перегонах.
Рейтинг інших розподілився таким чином: за Петра Шаповала
(самовисуванець) готові проголосувати близько 10%; за Олега Петрова
(самовисуванець) – 4,9%; за Володимира Лещенка (КПУ) і кандидатів
від об’єднаної опозиції  – менше, ніж по 2% виборців округу.

Не визначилася з кандидатом-мажоритарником ще майже  20 %
респондентів.

Чернігівські політологи стверджують, що ймовірність перемоги Ігоря
Рибакова на виборах до парламенту дуже висока, оскільки він стабільно
утримує лідерські позиції. Відзначають і те, що його передвиборча
програма - найконкретніша, детальна і пов’язана з проблемами округу.

Ігор Рибаков, народний депутат України,
очолює депутатську фракцію «Реформи заради

майбутнього». На рахунку фракції сотні
законодавчих ініціатив, спрямованих на

покращення життя людей, підвищення
соціального захисту, зміцнення і розвиток

економіки держави. Тривалий час працює на
Чернігівщині, допомагає вирішувати соціально-

економічні проблеми області. Завдяки його
зусиллям область отримала з державного

бюджету 107 мільйонів гривень, за які
ремонтуються дороги, лікарні, школи,

вирішуються інші нагальні питання. Це найбільша
сума, яка надходила до Чернігівщини завдяки
представникам у парламенті. Балотується до

Верховної Ради по 207 виборчому округу.
Ми подаємо ряд публікацій про діяльність

Ігоря Рибакова.

Він буде представляти
інтереси виборців

у парламенті
Районні бюджети неспроможні витягнути на собі вантаж

місцевих проблем. Школи та лікарні потребують ремонту,
нового обладнання. Дороги вщент розбиті, комунальна сфера
теж розвалюється. Обласний бюджет трохи дає, але то мізерні
кошти. Щоб вирішити проблеми, потрібно рахувати не сотнями
тисяч, а мільйонами і без державного бюджету не обійтися.

У цьому році на вирішення соціально-економічних проблем
області виділили 107 мільйонів гривень. Раніше такого
фінансування Чернігівщина не отримувала. Це сталося завдяки
старанням народного депутата України Ігоря Рибакова. Кошти
вже почали освоювати. 20 мільйонів отримала сфера освіти. В
районах тривають ремонти навчальних закладів, міняють вікна,
двері, реконструюють системи опалення. У планах Ігоря
Рибакова добитися збільшення державного фінансування на
наступний рік.

Передвиборча програма Ігоря Рибакова «Разом зможемо
більше!» включає в себе проблемні питання округу. Він вже
довів, що завжди виконує взяті на себе зобов’язання і навіть
готовий це задокументувати. В кожному населеному пункті буде
підписана соціальна угода, у якій жителі дають доручення
народному депутату вирішувати їх питання та представляти
інтереси у парламенті. Зі свого боку Ігор Рибаков
зобов’язується виконати всі пункти програми і накази
виборців, а також постійно звітувати про зроблене.

Народний депутат України Ігор Рибаков готовий взяти на
себе відповідальність за розвиток району і виправдати довіру
людей.



31 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»

Виборна кампанія до Верховної Ради стартувала
майже три тижні тому. Нині кандидати активно

зустрічаються з виборцями. А про що запитують
найчастіше?,– поцікавилися  у Петра Дмитровича
Шаповала, котрий балотується до парламенту по

нашому 207-ому округу?

– Петре Дмитровичу, майже на всіх  зустрічах
земляки вас запитують: а чого вирішили стати
народним депутатом саме зараз? От, кажуть, якби
раніше, то й конкуренції такої не було...

– Знаєте, суперництва ніколи не боявся. Якщо все чесно,
прозоро, то й переваги або недоліки будуть теж
об’єктивними.

А щодо часу... Коли у розпал «помаранчевої революції»
повернувся з Білорусі на Чернігівщину, то побачив: багато
чого кардинально помінялося. Зокрема, й правила гри на
парламентському полі. Мандат можна було отримати лише
за партійною пропискою. А що потім коїлося у Верховній
Раді, ви всі бачили і чули. Депутат , як кріпак, залежав від
волі і думки лідера. А коли думка змінювалася, то міняв
колір партквитка і біг до іншого табору. Таким чином
українські законодавці відчутно збагатили словник
політичних термінів -  ми тепер безпомилково вгадуємо, хто
такі «тушки», або «кнопкодави».

Я себе, хай це й нескромно звучить, поважаю, аби  бути
присутнім у такому товаристві. Тож поки існували правила
виборів за партійними списками, сформованими за
принципом грошей і особистої відданості, для себе такої
діяльності не розглядав.

Сьогодні, коли людина може сама себе висунути і
просити громаду її підтримати, на мій погляд, стало більше

можливостей реалізувати власні плани, задуми і накази
виборців. Тож вирішив взяти участь у кампанії на рідній
землі, там, де народився і немало працював.

Мені здається, що парламентарій повинен бути
досвідченими і мудрим. Бо йому творити закони, за якими
всім жити. До речі, у багатьох європейських державах
сенатори і депутати – люди багатої біографії і  життєвого
досвіду. Тож  і з цих міркувань, вважайте, прийшов  мій час.

– Часто після зустрічей до вас підходять і говорять:
«А нам говорили, що треба голосувати тільки за того
кандидата, якого підтримує влада». До того ж
скаржаться: начальство суворо  попередило, що
роботи позбавить неслухів...

– А давайте подивимося разом, кого підтримує влада у
207-ому окрузі? Чи є тут висуванець Партії регіонів? Немає.
Тож усі пошукачі мандатів – у рівних умовах.  Інша річ, до
кого серце лежить у голови районної ради чи очільника
адміністрації. Список доволі строкатий. Мене, правда, злегка
дивує кандидат, котрий, наприклад, ще вчиться і має лише
21 рік. Або трохи старша донетчанка з пристойною роботою,
чи кандидат з луганською пропискою. Звичайно, радів би,
коли в тих шахтарських регіонах усі проблеми повирішували
і нам, так би мовити, розуму приїхали позичити. Та сумні
реалії життя не дають підстав для оптимізму.

Як і на кожних виборах, і на нинішніх є певні технології,
до яких вдаються ті, в кого немає впевненості у підтримці
людей. Скажіть, з яких статків безробітний, єдиний з
претендентів на мандат з середньою освітою, житель Прилук
вніс немалу заставу і поїхав по семи районах агітувати за
власну персону? Мабуть, комусь треба від такого суб’єкту
виборчого процесу мати побільше членів комісій – інших
пояснень не нахожу.

Того ж штибу і залякування людей чиновниками. Певне,
вони давненько у Закони «Про місцеві державні
адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»
не заглядали. Бо там чітко визначені повноваження
посадовців.

 А ще закон «Про вибори народних депутатів»
недвозначно попереджає, що участь у передвиборній
агітації забороняється органам  виконавчої  влади   та
органам    місцевого   самоврядування», а також у робочий
час  посадовим  і  службовим  особам   цих органів . Тож
статтю 74  виборчого закону, на мій погляд, доречно
повторити деяким «забудькуватим» чиновникам, аби
уникнути у майбутньому неприємностей.

Та все це, на моє глибоке переконання, від відсутності
предметної, конкретної роботи на благо людей. Під час
зустрічей у кожному районі розповідають і про те, що
тижнями ніхто хліба не завозить у села, і про ремонти клубів,
котрі доручають  не місцевим будівельникам, а заїзджим
«шабашникам». Але все це теми серйозної розмови на
майбутнє.

Розмову записала Н.ОЛЕСЯ.

Якби вибори
відбулися у

найближчу неділю,
об’єднана опозиція

«Батьківщина» мала
б більше

електоральної
підтримки, ніж її

основний конкурент
– Партія регіонів.

Але, незважаючи на
оптимістичну

соціологію,
опозиція не

збирається сидіти,
склавши руки.

Соціологічні дослідження, які підтверджують перевагу
об’єднаної опозиції, провели чотири соціологічних інститути,
що давно зарекомендували свою надійність. Всі вони –
дослідницька компанія «ГфК Юкрейн», Соціологічна група
«Рейтинг», Центр соціальних і маркетингових досліджень
«Соціс» та Центр Разумкова  – давно працюють на ринку та
заслужили довіру.

Дослідження проводилося з 27 липня по 9 серпня 2012
року. Під час опитування обробили відповіді майже 11 тисяч
людей в усіх областях України. Згідно з результатами, якби
вибори відбулися у найближчі вихідні, то Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» виграло б їх, адже за нього готові
проголосувати 26,2%. Між тим за найближчого суперника –
Партію регіонів – ладні віддати свої голоси 24,6%. Певні
шанси має і партія «Удар» Віталія Кличка: за бренд відомого
боксера готові проголосувати 11,8% учасників виборів. Трохи
менше дотримуються комуністичної ідеології або «купилися»
на яскраву політичну рекламу «червоних»: згідно з
опитуванням, за Компартію віддати свої голоси мають намір
9,4% респондентів.

Найменше шансів у тих, хто вважає себе так званою
«третьою силою» або з різних причин не приєднався до
об’єднаної опозиції. Так, у партії «Україна – вперед!» лише
4,3% підтримки, у ВО «Свобода» навіть менше – 4,2%.
Щоправда, досить високий відсоток тих, хто ще не
визначився: понад 15%.

Опитування показало, що основна причина, за якою
виборці віддають перевагу тій чи іншій партії, це відповідь
на питання, чи може політична сила вирішити проблеми,
що стоять перед країною. «Так» відповіли понад 51%
опитуваних. Для 41,7% важливе значення має особистість
лідера, 31,2% вважають, що найголовніше – чи може партія
покращити життя людей.

На думку експертів, визначним критерієм для тієї
частини виборців, які не мають чітких електоральних
симпатій, стане не те, як вправно політичні сили критикують
опонентів, а що саме пропонують у якості альтернативи.

«Об’єднана опозиція розуміє, що сьогодні для того, щоб
вигравати вибори і рухати Україну вперед, мало
задекларувати своє несприйняття влади та її політики.

ПОЛІТИКУМ Соціологи прогнозують перемогу
«Батьківщини»
Головне – мати чітку альтернативу позитивних змін в країні.
І опозиція таку альтернативу сформулювала у вигляді
програми, яка пройшла широке експертне обговорення.
Мені здається, що ще ніколи до виборів опозиція не підходила
з таким ґрунтовно проробленим програмним документом і
чітким баченням майбутнього», – вважає відомий
політтехнолог Олег Медвєдєв.

На його думку, опозиція має електоральну перевагу за
два з половиною місяці до виборів, адже вже сьогодні
зрозуміло, яку альтернативу вона пропонує владі.

Із запропонованої соціології випливає, що справжня
боротьба на парламентських виборах точитиметься між
двома великими політичними силами – об’єднаною
опозицією «Батьківщина» та Партією регіонів. Всі інші
безнадійно відстають за рівнем підтримки. Вочевидь, ці
партії вважають себе третіми силами і прагнуть такої ж
«позитивної» соціології для себе. Але на президентських
виборах один з кандидатів в президенти, Сергій Тігіпко,
теж позиціонував себе як альтернативу і владі, і опозиції. В
результаті «без бою» здався владній команді, втративши
всі шанси залишитися самостійним політиком.

Партія Наталії Королевської, реклама якої давно
набридла, теж навряд чи може претендувати на «третю
силу». Людям розумним цілком зрозуміло, що це –
технологічний (хоч і безмежно дорогий)  проект. Страшно
уявити, скільки мільйонів доларів витрачено на те, аби
зробити з пані Королевської палку опозиціонерку. І
скидається на те, що гроші було викинуто марно: «Україна –
вперед!» не долає 5% бар’єру.

Щоправда, той факт, що «треті сили» не проходять до
парламенту, мало тішить представників об’єднаної опозиції.
І навіть те, що вони задовго до виборів випереджають
основного конкурента – теж невелика втіха. Адже цілком
зрозуміло, що влада свого так просто не віддасть.

Саме тому опозиція не може собі дозволити
розпорошувати зусилля або допускати чвари всередині
об’єднання. Її сила – в консолідації. Тільки це дозволить
втілити соціологічні викладки у реальні цифри під час
голосування.

Наталя ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

Про що запитують кандидата?
Про пенсіонерів
повинна дбати

молодь
Шановні жителі

Городнянщини! Дозвольте
представитися – Артур

Зінов’єв, кандидат у народні
депутати України по 207

виборчому округу.

Ми з вами часто будемо
спілкуватися: і на шпальтах газет, і
під час   зустрічей. Мені є що вам
сказати, але так важлива ваша
думка стосовно розвитку країни,
області і вашого району.

Час засвідчив, що маємо всі
разом плідно працювати, щоб
рухатися вперед. Позитивні зміни під силу тільки молодим,
енергійним людям.

Серед кандидатів по 207 округу – представники різних
професій, вікових категорій і соціального статусу. Є і колишні
чиновники-пенсіонери. Свого часу вони продемонстрували
на що здатні, не врятувавши область від розвалу і занепаду.
У дев’яності роки Чернігівщина була серед останніх за
соціально-економічними показниками. Ситуація
загострювалася з кожним днем: закривалися підприємства,
скорочувалися робочі місця, практично не наповнювався
бюджет… Звідтоді область називають «депресивною
територією».

«Старі» керівники не змогли пристосуватися до нових
умов.

Вони працюють традиційно, живуть колишніми
заслугами і не здатні йти в ногу з часом. Вони нічого не
змогли зробити для покращення життя людей. Отож і
сьогодні не спроможні нічого пропонувати, окрім критики
сучасного розвитку країни.

Переконаний, що потрібно не критикувати, а
реалізовувати програми та проекти, здатні вивести Україну
і наш регіон на якісно новий рівень життя. Відкриття нових
підприємств, створення нових робочих місць, підвищення
рівня заробітної плати – ось шлях до розвитку держави.

Керування по-старому заведе країну в «глухий кут». Це
раніше політики навіть, перебуваючи у,  м’яко кажучи,
«нездоровому глузді», залишалися на високих посадах.

Сьогодні має бути по-іншому. Про пенсіонерів і людей
похилого віку повинна дбати молодь і робити все, аби їм
жилося комфортно. Наші пенсіонери мають право на турботу
і достойний відпочинок. Політика ж – справа молодих та
енергійних.

Ваше право: кого обирати. Та один вибір – це розвиток
регіону і підвищення соціального захисту, другий – кроки
назад у прірву. Маємо бути мудрими.

З повагою – кандидат у народні депутати
України Артур ЗІНОВ’ЄВ.
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Лікуватися буде
дешевше

Недарма в народі кажуть: було б здоров’я, решта –
додасться. За здоров’ям слід постійно стежити. В ідеалі,
звичайно, бажано взагалі не хворіти, але так не буває. А
якщо приходить недуга, значить, необхідне якісне лікування.
Для цього потрібні відповідні препарати. Причому, не будь-
які, а з гарантованою якістю, і за доступною ціною. І кожен
політик, який ішов до влади в Україні, обіцяв: мовляв, ліки
будуть ефективні та дешеві.

Але як виконувались обіцянки?
Згадаймо хоча б ажіотаж навколо так званої «епідемії

грипу» восени 2009 року, коли мільярди гривень викинули
на вітер для закупівель порошку «Таміфлю». Деякі чиновники
попередньої влади нажилися так, що і їхнім внукам, напевно,
вистачить. Прострочений «Таміфлю» досі пропадає на
складах МНС.

Державний контроль над ситуацією на фармацевтич-
ному ринку було втрачено ще раніше – 2008 року. Скорис-
тавшись постійною «війною» між Ющенком і Тимошенко, тим,
що держава то впроваджувала мораторій на зростання цін
на ліки, то скасовувала його, вітчизняні посередники підняли
ціни на максимальну висоту.

Тому нинішня влада почала з наведення порядку. Буде
встановлено контроль і за дотриманням на підприємствах
стандартів виробництва, і в ціновій політиці.

«Влада активно працює над зниженням ціни на ліки», -
заявив Президент України Віктор Янукович. Він назвав цю
проблему питанням національної безпеки України. Що це
означає, пояснювати не варто. Рада національної безпеки
вивчила ситуацію на фармацевтичному ринку, подала свої
пропозиції главі держави.

Дійсно, ціни на медпрепарати в Україні б’ють світові
рекорди. В Росії вартість лікувальних засобів для гіпертоніків
нижчі за українські на третину, а в Румунії – всемеро.

Саме цим пояснюється, що пілотний проект щодо
зниження цін на препарати розпочали саме з тих, хто
страждає від підвищеного тиску. Питання має важливе
соціальне значення – в нашій державі зареєстровано понад
12 млн. осіб, хворих на артеріальну гіпертензію, а це складає
32% дорослого населення.

Подальші кроки – наступні.
Крок перший вже зроблено. Спеціалісти порівняли ціни

на препарати для хворих на гіпертонічну хворобу в країнах
ЄС, визначили їхню середню ціну. Вона і стала референтною,
тобто – максимально допустимою для аптек.

Після впровадження нової системи ціноутворення
вартість мікстур та пігулок для гіпертоніків вже знизилася в
цілому по Україні на 20%.

Ніхто у владі не має ілюзій щодо того, що у декого раптово
зникне бажання заробити на хворих людях. Без твердої
«державної руки» не обійтися. Тому місцева влада та
контролюючі органи повинні відслідковувати ситуацію. І
призупиняти дію ліцензій аптек, навіть закривати деякі з
них, якщо там не буде медикаментів за встановленими
цінами, або ціни залишать завищеними.

Крок другий - впровадження механізму часткової
компенсації громадянам вартості медпрепаратів.
Планується, що документом, на підставі якого будуть
відшкодовуватись витрати, стане рецепт. А от за купівлю
ліків без рецепту гроші не повертатимуться.

Крок третій. Після наведення порядку з ліками для хворих
на гіпертонію референтні ціни встановлять і на інші основні
групи медпрепаратів.

До речі, така практика властива більшості європейських
країн, а в 14 країнах Європейського Союзу напряму контро-
люються ціни на препарати, вартість яких підлягає
відшкодуванню.

Державне регулювання – це і є захист від грабіжницьких
«надбавок» посередників.

Про зниження цін
на ліки для гіпертоніків

З 1-го серпня на Чернігівщині ціни на лікарські препарати
для гіпертоніків вітчизняного виробництва, а це 249
найменувань препаратів, знижено на 10-20%, залежно від
конкретного препарата. Це стало можливим завдяки
приведенню до єдиної фіксованої ціни цін на ліки для хворих
на гіпертонію по всій Україні. Про це говорилося на черговій
нараді з питань реалізації в Чернігівській області першого
етапу пілотного проекту щодо запровадження державного
регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою.

Відпуск лікарських засобів з частковим відшкодуванням
здійснюватиметься аптеками за рецептами, виписаними
лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем
проживання хворого. Зараз в області проводиться значна
робота по реалізації даного проекту.

Учасники наради детально обговорили всі ризики і
переваги, пов’язані з реалізацією його першого етапу.

«Вже зовсім скоро ми побачимо результати нашої з вами
роботи, і лише тоді зможемо зробити певні висновки та
скоригувати наші подальші дії на шляху реалізації даного
проекту», – звернувся Віктор Тканко до присутніх.

Основними завданнями зараз є широкомасштабне
інформування населення, зокрема людей, хворих на
гіпертонічну хворобу, про умови отримання знижок на
необхідні ліки, а також дотримання контролю за випискою
рецептів, бо питання регулювання цін на популярні ліки для
гіпертоніків перебуває на постійному контролі у обласної
виконавчої влади.

У нараді взяли участь фармацевти, керівники обласного
та Чернігівського міського управлінь охорони здоров’я,
головного фінансового управління ОДА.

Урочистості з нагоди
Дня незалежності та Дня
Державного Прапора у
Городні почалися у чет-
вер 23 серпня біля бу-
динку культури урочис-
тим підняттям Держав-
ного Прапора України. До
присутніх на урочистому
мітингу із привітаннями
звернулись голова рай-
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Ю.В.Висоцький та голо-
ва райради Г.Г.Примак. У
своїх промовах вони
пригадали історію ста-
новлення державних
символів України та
наголосили на їх важ-
ливості не тільки як необ-
хідних атрибутів неза-
лежної країни, а й сим-
волів єдності й наступ-
ництва поколінь.

Стало вже гарною
традицією урочисто приймати до громади нових членів
суспільства саме у цей день. Паспорти громадян України на
центральній площі міста отримали Юрій Бугрим, Юлія
Стародубець та Ірина Шпилюн. А разом із паспортами на
юних громадян чекали подарунки – книжки Історії України
та парасольки. Також Ю.В.Висоцький вручив грамоту
облдержадміністрації з нагоди Дня незалежності за віддану
працю на благо країни О.В.Дудко, художньому керівнику
дитячого зразкового ансамблю танцю «Олена».

Естафету святкувань підхопив територіальний центр
соцобслуговування райдержадміністрації, співробітники
якого влаштували справжнє свято у стаціонарному
відділенні, що у Великому Дирчині. Двадцять троє одиноких
людей похилого віку, за якими доглядають працівники
відділення, зручно розмістилися у садочку закладу під
яблунями. Концертом із народних і патріотичних пісень
привітали підопічних терцентру юні та вже знані аматори,
місцеві та з Городні. Душевний спів разом із теплою
атмосферою запалив вогники в очах дідусів та бабусь.
Побували на концерті голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький та голова райради Г.Г.Примак, які тепло
привітали підопічних Великодирчинського відділення та

привезли їм
смачні пода-
рунки.

Наступно-
го дня міська
с п і л ь н о т а ,
представники
п о л і т и ч н и х
партій та
громадських
організацій
зібралися на
п о д в і р ’ ї
р а й о н н о ї
гімназії біля
пам’ятника Т.Г.Шевченку, щоб відсвяткувати День неза-
лежності. В урочистому виступі голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький зазначив, що попри перехідний період та
складність реформування економіки країни зміни на краще
вже сьогодні очевидні. Про що свідчать збільшення
інвестицій на селі, відродження льонарства, інші зрушення.
Він вручив грамоти за віддану працю на благо країни
сантехніку М.М.Висоцькому, бібліотекарю Р.Д.Черкасовій,
прикордоннику Д.М.Дудці, апаратнику В.В.Хоменку,
директору ДЮСШ І.О.Аліпову, начальнику Дібрівненського
поштового відділення В.В.Кучерявенко. Від депутатського
корпусу привітав присутніх голова райради Г.Г.Примак, який
також нагородив від імені ради І.А.Кобеняк - провідного
спеціаліста управління праці і соцзахисту та В.О.Тимошенко
– костюмера будинку культури. До підніжжя пам’ятника
Кобзарю лягли живі серпневі квіти. Окремо квітами увічнили
пам’ять тих, хто поліг за свободу країни.

Державної нагороди удостоївся ще один наш земляк -
директор ДП «Городнянське лісове господарство» В.Ф.Тимко.
На святкуванні Дня незалежності у Батурині він отримав
медаль «20 років незалежності України»  за значний
особистий внесок у становлення незалежності України,
утвердження її суверенітету та зміцнення міжнародного
авторитету, заслуги у державотворчій, соціально-
економічній і громадсько-політичній діяльності, сумлінне та
бездоганне служіння українському народу.

Естафету святкувань підхопили аматори народного
мистецтва, які увечері того ж дня влаштували справжнє
народне гуляння біля будинку культури. Улюблені народні
пісні, запальні танці та сучасні мелодії не залишили
байдужими нікого, хто прийшов до імпровізованої сцени.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкувань.

У  ДУСІ  ІСТОРИЧНОГО
СИМВОЛІЗМУ  ДЕРЖАВНОСТІ

На минулому тижні в Городнянському районному
центрі зайнятості відбувся День відкритих дверей з
нагоди  проведення місячника підтримки
підприємництва. Головна мета заходу –  підвищити
поінформованість населення про стан ринку праці та
перспективи розвитку підприємництва в регіоні, про
можливості відкриття власного бізнесу за сприяння
державної служби зайнятості.

Організація цієї роботи передбачає комплекс
соціальних послуг. По-перше, безробітні, які виявили
бажання зайнятися власною справою, залучаються до
різноманітних семінарів з підприємництва. По-друге,
вони отримують індивідуальні професійні консультації
та поради щодо вибору професійного напряму
підприємницької діяльності. По-третє, вони проходять
навчання на курсах «підприємців-початківців», а потім
за рішенням комісії, яка діє в центрі зайнятості,
отримують допомогу по безробіттю одноразово.

В рамках заходу проведено відповідні семінари з
орієнтації населення на  підприємницьку діяльність,
під час яких слухачі отримали інформацію про те, як
розпочати свій бізнес, як розробити бізнес-план,
переваги бізнесу, його складнощі тощо.

Запропоновано цікаві історії, що продемонстрували,
як  стати успішним в бізнесі та за допомогою центру
зайнятості перейти з категорії безробітного до
процвітаючого роботодавця. Клієнти, у яких виникли
питання щодо підприємництва та самостійної
зайнятості, залюбки скористалися інформаційними
матеріалами про маркетинг, менеджмент,
бухгалтерський облік, оподаткування, розміщеними в
профінформаційному секторі центру зайнятості. Всі
бажаючі мали змогу визначити рівень свого
підприємницького потенціалу за допомогою сучасних
тестових методик. Протягом дня працювала «гаряча»
телефонна лінія.

Цікаво було ознайомитись з організацією власної
справи у нашому районі на реальних прикладах. А
позитивні приклади все ж таки є, бо тільки з початку
2011 року і по серпень 2012 року відкрили власну
справу 62 безробітних, вони отримали допомогу по
безробіттю на суму 504 тис.грн. А в торгівлі, сфері
послуг, навіть у ветеринарії з’явились нові конкуренти.

Щиро бажаємо підприємцям-городнянцям
розвитку та стабільного достатку.

Адміністрація центру зайнятості.

 Центр зайнятості допомагає
відкрити власну справу
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Обидва прізвища досі були невідомі
городнянцям. Жителів міста спонукала до зустрічі з
цими людьми не тільки звичайна цікавість, а й те, що
обидва вони від Об’єднаної опозиції ВО
«Батьківщина». Зустріч відбулася передвечірньої пори
на площі біля районного будинку культури. Ймовірно,
що прийшли сюди не тільки активісти цієї політичної
партії, а й не байдужі люди, які критично оцінюють
сьогоднішнє життя в Україні і щиро бажають
позитивних перемін.

Насамперед представимо обох кандидатів.
ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович. Народився 26

березня 1957 року в м.Чадан Тувинської
автономної області. Одружений. Закінчив
історичний факультет Київського національного
університету імені Т.Г.Шевченка, доктор
філософських наук з 2003 року. Спеціаліст в
галузі релігієзнавства. Автор більше 200
наукових робіт. Працював викладачем у різних
академічних структурах столиці України, нині
професор Українського католицького
університету. У свій час В.Є.Єленський боровся
з чорнобильською стихією у складі 731
батальйону.

Кандидатом у народні депутати висунутий
Об’єднаною опозицією ВО «Батьківщина» по
багатомандатному виборчому округу.

В.Є.Єленський брав участь у розробці багатьох
із 78 законопроектів, що підготовлені Об’єднаною
опозицією. Вони стосуються, як сказав він, справжньої,
а не руйнівної пенсійної реформи, справжньої
медичної реформи, а не закриття фельдшерсько-
акушерських пунктів, справжньої освітньої реформи,
а не закриття україномовних шкіл, справжньої судової
реформи, а не такої, що вилилась у політичні репресії.

На запитання, чому він вирішив стати народним
депутатом і яку мету ставить перед собою, В.Є.Єленський
відповів, що хоче реалізувати ці законопроекти. Вони можуть
реально змінити обличчя України. Про це переконливо
свідчить досвід багатьох країн, що у свій час були на
низькому рівні розвитку і які завдяки реформам стали
розвиненішими, ніж Україна. Такою країною він вважає
Польщу.

Його конкретні кроки, як народного депутата, такі. Він
хоче потрапити в комітет Верховної Ради з питань культури
і духовності, щоб перетворити сферу культури з тягара для
бюджету у сферу іноваційну. Оскільки у свій час
В.Є.Єленський брав участь у розробці концепції державно-

церковних відносин, яку нинішня Верховна Рада не
прийняла, то його мета – боротися за схвалення її. В основі
концепції – принцип рівності усіх релігійних організацій
перед законом. Не може такого  бути, що один президент
приймав представника однієї релігійної організації, а
прийшов новий президент – і все стало по-іншому. Кандидат
у депутати за те, щоб держава Україна не втручалася у
міжцерковні відносини та й інші держави.

З багатьох проблем України, повідомив В.Є.Єленський,
Об’єднана опозиція провела 12 форумів, на яких обговорено
і знайдено шляхи їх вирішення. Він звернув увагу на окремі
реформи, які необхідно вирішити в першу чергу. У медичній
галузі розробити безплатний обов’язковий мінімум послуг.
Буде запропоновано законопроекти про перше робоче місце

для випускників, а також щодо людей передпенсійного віку,
яким неможливо працевлаштуватись, щоб доробити до
пенсії.

ЖУРМАН Сергій Миколайович. Народився на
Лубенщині в 1979 році. Потім сім’я переїхала в с.
Гончарівськ на Чернігівщину. Закінчив у Чернігові
університети: державні педагогічний і
технологічний, у 2010 році в Київському
національному економічному університеті імені
Вадима Гетьмана захистив дисертацію і отримав
науковий ступінь кандидата економічних наук.
Нині він викладач Чернігівського педуніверситету,
доцент кафедри економіки та менеджменту. Він
– депутат Чернігівської обласної ради. Проживає
у Чернігові. Кандидатом у народні депутати
С.М.Журман висунутий політичною партією ВО
«Батьківщина» по одномандатному виборчому
округу №207.

– Я сам для себе поставив мету: розбудувати наш
північний регіон, – сказав він на зустрічі, – Буваючи на
сесіях обласної ради і  в тих чи інших регіонах, бачу
якими бідами проймаються люди. І відчуваю, що, як
депутат обласної ради, не можу їм допомогти. Будучи
народним депутатом, сподіваюсь, що вдасться
вирішувати проблеми ефективно.

Ще одна мета – більш загальна: через Верховну
Раду зробити все, щоб, як сказав він, антиконституційна
влада відійшла у минуле.

Він вважає, що нинішня влада «нівелює» всі
демократичні здобутки, ігнорується думка суспільства
і громади. «Те, що я вільно висловлююсь, це, мабуть,
останнє, що залишилось. Але я не зможу надрукувати
вільно це інтерв’ю в засобах масової інформації, –
сказав він. – Коли думка меншості ігнорується – це
недемократично».

Для розвитку економіки слід скоротити податкове
навантаження, як і кількість податків. Серйозного
скорочення потребує державний апарат. Функції
місцевих державних адміністрацій і рад
переплітаються, – вважає кандидат. Слід підвищити
соціальну відповідальність господарських структур.

У коротких діалогах з кандидатами на їх запитання «як
живеться?» окремі городнянці відповідали: «погано», «нема
роботи». А на питання, що можуть ці кандидати протиставити
кандидатам-багатіям, які грошима задобрюють виборців,
В.Є.Єленський відповів: якщо сьогодні вони куплять виборця
за 100 гривень, то, ставши депутатами, вони пограбують
його на 300. Тож думай, громадянине! Віддай голос за того,
хто нічим і ніде не зганьбив себе і хоче щастя і процвітання
Батьківщини.

Зустріч з кандидатами показала, що люди хочуть почути
інформацію з перших уст. А висновки  вони зроблять самі.

На знімку: В.Є.ЄЛЕНСЬКИЙ і С.М.ЖУРМАН.

На минулому тижні почалась передвиборна агітація «за» і «проти» кандидатів
у народні депутати. 21 серпня з городнянцями зустрілись кандидати в народні
депутати від Об’єднаної опозиції ВО «Батьківщина» Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ та
Сергій ЖУРМАН

ОФІЦІЙНО

29 серпня відбулась традиційна серпнева конференція
вчителів району за участю колег з сусідніх Росії та Білорусі.
Делегацію Росії представляла група вчителів Климівського
району на чолі з заступником голови районної адміністрації

В.В.Остапенко та головним інспектором відділу освіти
І.В.Марченко. Білоруську делегацію очолили головний
спеціаліст відділу освіти Н.В.Жданова та заслужений вчитель
А.Ф.Войтенок.

Нараду педагоги почали із подяки тим своїм колегами
які пішли на заслужений відпочинок, та прийняли до свого
товариства десять юних випускників педвузів країни.
Молодих вчителів привітала В.В.Волощук, «Вчитель року -
2012».

– Вам доручено найдорожче – діти! – такими словами
завершила напутнє слово досвідчена вчителька. На її
привітання від імені молодих вчителів відповів А.А.Козак,
вчитель фізичного виховання Дроздовицької школи. Зі
спортивною енергійністю він пообіцяв педагогічній
спільноті: «Озброювати дітей знаннями!»

Потім педагоги ділилися досвідом, аналізували
досягнення і проблеми. Свої міркування висловили вчителі

і вихователі, директори шкіл та батьки. Сучасна система
освіти потребує постійного й планомірного розвитку. А без
збільшення інвестицій про розвиток говорити не
доводиться. Особливо, якщо досі трапляються затримки по
виплатах зарплат вчителям.

І все ж у районі запрацювали кілька програм, у тому
числі й державних, які дали змогу модернізувати систему
опалення, замінити вікна, зробити поточні та капітальні
ремонти у ряді шкіл району. Кілька з них забезпечено
мультимедійними системами навчання та комп’ютерами.
Ключі від двох новеньких шкільних автобусів вручив голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький директору
навчально-виробничого комбінату .

Певних успіхів досягають вихованці шкіл Городнянщини
на обласних та всеукраїнських конкурсах. Постійно зростає
рейтинг наших навчальних закладів, і не за горами омріяне
місце у десятці кращих районів негласного освітянського
змагання. Про це розповів начальник відділу освіти
Ю.В.Денисенко. Він проаналізував минулий навчальний рік
і говорив про перспективи наступного. Юрій Васильович
нагородив грамотами відділу освіти депутатів облради
І.О.Горохівського та В.І.Романчука — за вагомий особистий
внесок у зміцнення матеріально-технічної бази освітянських
установ району.

У роботі конференції взяли участь голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький, голова райради
Г.Г.Примак та представник облдержадміністрації, куратор
Городнянського району Ю.С.Вдовенко. Кожен з них висловив
своє бачення розвитку освіти району у контексті місцевих
реалій та державних реформ. Ю.В.Висоцький нагородив
грамотами райдержадміністрації В.М.Рись — директора
підліткового клубу «Сучасник», О.О.Сороку — методиста рай
методкабінету, М.М.Дударенка — начальника господарчої
групи райвідділу освіти, О.В.Гребінь — директора
Деревинської школи, В.В.Волощук — вчителя біології
районної гімназії та М.П.Федоренка — директора районної
гімназії. Почесну місію виконав і Г.Г.Примак, який нагородив
грамотами райради вчителів міської школи №2
О.П.Федченко та І.М.Кашпур і методиста дитячого садка №4
Т.В.Клименок.

Наступного дня у ході секційних занять вчителі району
вирішили профільні питання майбутнього навчального року,
щоб впевнено зустріти Всесвітній День Знань.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: Ю.В.ВИСОЦЬКИЙ вручає грамоту

В.В.ВОЛОЩУК.

ПЕРЕД  СТАРТОМ  НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ Гроші за вирощений молодняк

Відтепер з’явилось дещо нове у виплаті дотацій на
молодняк для населення. Так, якщо господарі утримують
телят, яких вони взяли у інших власників, дотація
виплачується у розмірі 250 гривень за кожні повні три місяці
його утримання в такому господарстві до досягнення ним
п’ятнадцятимісячного віку. Датою, з якої починає
нараховуватись виплата, вважається дата прибуття тварини
в господарство нового власника, зазначена у паспорті
великої рогатої худоби, засвідчена печаткою дільничної або
районної лікарні ветеринарної медицини, або дата видачі
паспорта великої рогатої худоби новому власникові.

Інструкція  з ведення погосподарського обліку в сільських,
селищних та міських радах щодо виплати дотації на молодняк
минулого року народження, який не занесений в
Погосподарську книгу станом на 1 січня 2012 року,
передбачає, що відомості про чисельність, видовий та
статево-віковий склад худоби та птиці проставляються
станом на 1 січня, тобто без урахування змін, що відбулися
в чисельності та складі тварин після 1 січня. Дані про
поголів’я худоби, кролів та хутрових звірів записуються на
підставі перерахунку худоби в натурі в присутності особи,
що відповідає за об’єкт погосподарського обліку, або іншої
повнолітньої особи, яка має безпосереднє відношення до
об’єкта і спроможна надати необхідну достовірну
інформацію.

Інструкція також визначає, що у спеціальній частині
облікової картки кожного об’єкта погосподарського обліку
після її заповнення під час обходів як у період закладення
нових погосподарських книг, так і під час суцільної перевірки
та уточнень записів у раніше заведених погосподарських
книгах, обов’язково проставляються підписи особи, що
відповідає за об’єкт погосподарського обліку, і уповноваженої
особи. Ними завіряється інформація, занесена до облікової
картки.

Щодо внесення виправлень до Погосподарських книг,
то за потреби зміни в чисельності худоби в об’єктах
погосподарського обліку протягом року записуються в графі
«додаткова інформація» цього розділу на підставі
перерахунку худоби в натурі в присутності особи, що
відповідає за об’єкт погосподарського обліку, або іншої
повнолітньої особи з обов’язковим завіренням цих даних
підписами.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст в галузі тваринництва управління

агропромислового розвитку.



«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 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.45 «Кондрат Крапива».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 М сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.45  сериал «За все тебя
благодарю-3»
22.55  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.10 День спорта.
00.25 Молодежная комедия
«То, что называют любовью»

 ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10 Теория невероятности.
«Как продлить 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 Ералаш.
16.30 Комедия «Деловые
люди».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Штэтэлэ». Местечковая
Атлантида».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Евгений Миронов.
Фамилия обязывает».
00.15 «Без свидетелей»

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.40 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.30, 18.35 «Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие».
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
19.35 сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.20 «Глухарь. Возвраще-
ние».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Звонок судьбы».
00.25  сериал «Стервы».

3 ВЕРЕСНЯ 4 ВЕРЕСНЯ 5 ВЕРЕСНЯ 6 ВЕРЕСНЯ 7 ВЕРЕСНЯ 8 ВЕРЕСНЯ 9 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.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.15 Арена.
11.05  сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35 «Звездные врата.
Первый отряд»
16.30 Здоровье. Ток-шоу.
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.35  комедия «Костолом,
или «Сердитая машина»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 . «Хранимые судьбой».
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  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Нина Усатова. Мне
предлагали роль Офелии».
00.30  «Без свидетелей»

 НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.30, 18.35 «Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие».
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Бывает же такое!».
19.35 сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.20 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Звонок судьбы».
00.25  сериал «Стервы».

«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 «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.35  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.35 «Все путем!»
17.00 «Зямля беларуская».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.35  мелодрама «Молл
Флэндерс» (США).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 «Хранимые судьбой».
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  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Дарья Донцова.
Безумная оптимистка».
00.30  «Без свидетелей»

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.30, 18.35 «Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие».
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25  «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Спасатели.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.20 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Звонок судьбы».
00.25  сериал «Стервы».

«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»
10.15 Земельный вопрос.
10.45 Мультфильм «В стране
невыученных уроков».
11.00  сериал «Я тебя никому
не отдам»
12.10 Се«Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм «Ивашка
из Дворца пионеров».
15.35  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.35 Врачебные тайны
17.00 «Зямля беларуская».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.35  комедия «Заводила»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10 . «Хранимые судьбой».
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  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.30 «Юлиан Семенов. Он
слишком много знал».
00.30  «Без свидетелей»

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.35, 18.35 «Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие».
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели...».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы».
14.20 «Средь бела дня»
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.20 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Звонок судьбы».
00.25  сериал «Стервы».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 01.15 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.10 Сфера интересов.
10.40 Журналистское
расследование.
11.05  сериал «Я тебя никому
не отдам» (Россия-Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  сериал «Мастер
путешествий» (США).
14.30 «Все путем!»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.40  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.35 «Перезагрузка».
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Коробка передач.
18.45, 01.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
20.05 Телефильм АТН «Салей,
которого мы не знали».
21.00 Панорама.
21.45  «Судьба гигантов».
22.10 «Не только женщина
знает». Ток-шоу.
23.15 Триллер «Кровь за
кровь» (США).
01.35 День спорта.

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Между нами,
девочками».
11.10  «Хранимые судьбой».
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 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05  «Анна Герман».
23.15 Премьера. «Без
свидетелей» с участием
Полины Кутеповой, Андрея
Ильина, Дарьи Мороз.
23.45 Фильм «В пути».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

06.05  «НТВ утром».
08.40 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.40, 18.35 «Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «И снова здравст-
вуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Профессия-репортер».
19.00 Сегодня.
19.30  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.20  «Отечественная.
Великая».
23.15  «Звонок судьбы».
00.05 Боевик «Зона высадки».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55  «Красавчик» (Россия).
10.55  «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
Развлекательная программа
о туризме.
12.15 Мультфильм «Аповесць
мінулых гадоў»
12.30 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Народная комедия «Белые
Росы» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
сериал «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.15 Концертная программа
«Место встречи».
18.25 Зона Х. Итоги недели.
19.10 Мелодрама «Пари на
любовь» (Украина-Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Боевик «В тылу врага»
(США).
23.30 День спорта.
23.40 Комедийный сериал
«Красавчик» (Россия).
00.30 «Перезагрузка».
Молодежное ток-шоу.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики. ПИН-код».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.35 Премьера. «1812.
Бородино».
12.35 Фильм  «Война и мир».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Михаил Державин. Тот
еще «моторчик».
17.20 фильм «Нечаянная
радость».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Колин Фёрт в фильме
«Как важно быть серьезным».
22.50 Премьера. «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым.
00.30-02.45 Гоша Куценко в
боевике «Антикиллер -2».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.55 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20  Сериал «Адвокат».
15.05 «Собственная гор-
дость».
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.25 «Профессия-репортер».
19.55 «Программа
Максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!».
22.45 «Луч Света».
23.15  «Локомотив»: команда
«На взлёт!»
00.05 «Служу Отечеству!».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40   «Зямля беларуская».
09.55  «Красавчик» (Россия).
10.55  «Жесткая посадка «ЯКа»
цикла «Судьба гигантов».
11.25 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Врачебные тайны
12.45 Мультфильм «Аповесць
мінулых гадоў»
13.15  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Стас Пьеха. По ту
сторону фамилии».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
фильм «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.20 Мультфильмы
«Обезьянки и грабители»,
«Осторожно, обезьянки!».
17.40 Коробка передач.
18.10 «Славянский базар -
2012».
19.10 Криминальная
мелодрама «Вопреки
здравому смыслу»
21.00 В центре внимания.
21.55  «Журналистское
расследование».
22.30 Авантюрная мелодрама
«Непристойное предложение»
00.35  «Красавчик» (Россия).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики. ПИН-код».
09.50 Пока все дома.
10.45  фильм «Укротительница
тигров».
12.30 Премьера. «1812.
Изгнание».
13.30 Комедия «Ширли-
Мырли».
16.00 Наши новости.
16.20 Новый «Ералаш».
16.45 Премьера. «Женщины в
поисках счастья».
17.45 «Да ладно!».
18.15 фильм «Корсиканец».
20.00 Контуры.
21.05 Праздничный концерт .
22.45  фильм «Бабло».
00.35-01.10 «Тихий дом» на
В е н е ц и а н с к о м
кинофестивале.

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.20 «Первая предача».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Дачный ответ».
11.20 «Развод по-русски».
13.20  сериал «Адвокат».
15.05 «Собственная гор-
дость».
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «И снова здравст-
вуйте!».
18.05 Спасатели.
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.45  «Иосиф и Нелли Кобзон.
Жить, чтобы любить».
22.20 Премьера. «Метла».
23.15  фильм «Б.С. Бывший
Сотрудник».
00.45 «Школа злословия».

УТ-1

8.00 Новини
8.15 Експерт на зв’язку
9.00 Пiдсумки тижня
9.15 Дитячий фестиваль
10.45 Паралiмпiада
11.55 Темний силует
12.05,19.30 Паралiмпiада
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Ближче до народу
15.45 Агросектор
16.00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
17.40 Д/с «Нашi»
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралiмпiада
19.00 Агро-News
19.15 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Країну - народовi
21.40 Паралiмпiада
23.30 Пiдсумки

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 «Пекельна кухня»
15.15 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.55 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.25 Х/ф «Поки ти спав»
0.10 Х/ф «Я, божевiльний»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.15 Т/с «Бухта зниклих
дайверiв»
13.15 «Слiдство вели...»
15.15 «Право на зустрiч»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Вiрю»
23.05 «Позаочi»
0.05 Х/ф «Влiтку я надаю
перевагу весiллю»(1)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.15 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
10.00 Вiдкриття сесiї ВРУ
11.00 Паралiмпiада
12.15 Хай щастить
12.40 Право на захист
13.00,19.30 Паралiмпiада
14.05 В гостях у Гордона
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «12 стiльцiв»
17.40 Д/с «Нашi»
18.05 Справжня Україна
18.35 Паралiмпiада
19.00 Лiтнiй жарт
21.30,22.55 Паралiмпiада
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.20,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.25 «Знiмiть це негайно»
12.30 «Iлюзiя безпеки»
13.35 «Пекельна кухня»
15.15 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 Х/ф «Красуня»(2)
23.15 Х/ф «Вiтчим»(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 «Чотири мiфи про
здоровий спосiб життя»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Вiрю»
23.05 Х/ф «Рейдер»
0.50 Х/ф «Рок-зiрка»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.15 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.00 Паралiмпiада
12.25 Наша пiсня
13.15,19.30 Паралiмпiада
15.00,18.20 Новини
15.30 Паралiмпiада
16.05 Х/ф «12 стiльцiв»
17.25 Євро-2012
18.10 Справжня Україна
19.00 Країну - народовi
20.50 Мегалот
21.30,22.55 Паралiмпiада
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.30 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»
13.45 «Пекельна кухня»
15.15 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «На ножах»
21.30 «Територiя обману»
22.50 «Грошi»
0.15 Х/ф «Сигнал»(3)

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 «Чудеса зцiлення»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Вiрю»
23.05 Х/ф «Обитель»(3)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.15 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Книга.ua
10.05 Здоров’я
11.00 Паралiмпiада
12.15 Аудiєнцiя
12.35 Крок до зiрок
13.20 Ближче до народу
14.00,19.30 Паралiмпiада
15.00,18.20 Новини
15.30 Баскетбол. Хорватiя -
Україна
16.50 Х/ф «12 стiльцiв»
18.10 Справжня Україна
18.35 Паралiмпiада
19.00 Про головне
21.20 Досвiд
22.35 Трiйка, Кено, Максима
22.40 Паралiмпiада
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 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Давай, до побачення!»
21.30 «Чотири весiлля»
23.20 Х/ф «Пейнтбол»(3)

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 «Кохання як кара»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Вiрю»
23.05 Х/ф «У твоїх очах»
0.55 Х/ф «Пагорб»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.15 Експерт на зв’язку
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Д/ф «Княгиня-черниця»
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 Паралiмпiада
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.25,19.30 Паралiмпiада
15.00,18.20 Новини
15.25 Наша пiсня
16.05 Х/ф «Надбання
республiки»
18.35 Паралiмпiада
18.45 Шляхами України
19.10 After Live
21.25,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.25,18.25 Т/с
«Склiфосовський»
11.35 «Знiмiть це негайно»
12.40 «Iлюзiя безпеки»
13.50 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
21.30 Х/ф «Перевiзник»(2)
23.30 Х/ф «Морський
пiхотинець»

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 «Невiдомi дiти
вiдомих батькiв»
17.00 «Телефон довiри»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 « Велика полiтика»

УТ-1

8.00,9.35 Шустер-Live
9.20 Школа юного
суперагента
10.45 After Live
11.10 Паралiмпiада
12.10 Фестиваль гумору
14.00,19.35 Паралiмпiада
14.40 В гостях у Гордона
15.30 Золотий гусак
16.00 Баскетбол. Україна -
Кiпр
17.45 «Донбас-тур»
19.05 Свiт атома
19.25 Паралiмпiада
20.50 Зворотний зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.30,22.55 Паралiмпiада-
2012
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.30 Твiй голос

1+1

8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 Х/ф «Ворожiння при
свiчках»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Обмiняйтесь
обручками»
0.10 Х/ф «Перевiзник»(2)

ІНТЕР

8.55 «Орел та Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 Х/ф «Парi на кохання»
12.45 Х/ф «Коли на пiвдень
вiдлетять журавлi»
16.55 «Юрмала»
19.00 «Розсмiшити комiка»
20.00 Подробицi
20.30 Вечiр боксу
21.00 «Майдан’s»
23.00 Великий бокс. Вiталiй
Кличко & Мануель Чарр

УТ-1

9.00 Смiшний та ще
смiшнiший
9.25 Хто в домi хазяїн?
9.45 Крок до зiрок
10.20 Країну - народовi
10.35 Караоке для дорослих
11.30,20.30 Ближче до народу
12.05 Шеф-кухар країни
13.00 Золотий гусак
13.25 Х/ф «Калина червона»
15.15 Паралiмпiада
16.45 Маю честь запросити
17.30 Дiловий свiт
18.15 Фестиваль гумору
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Паралiмпiада

1+1

8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.15 Мультфільм
11.05 Х/ф «Ворожiння при
свiчках»
19.30,23.20 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Моя божевiльна
сiм’я»
22.20 «Свiтське життя»
0.05 Х/ф «Бруклiнськi копи»

ІНТЕР

6.00 «Великий бокс»
8.50 Д/ф «Кличко»
11.20 Х/ф «Дiамантова рука»
13.30 Т/с «Биття серця»
17.50,21.05 Т/с «Анна Герман»
23.15 «Що? Де? Коли? «
0.35 Х/ф «Французька
вулиця»
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Оголошення про намір передати майно
спільної власності територіальних громад

міста та сіл Городнянського району в оренду
Городнянська районна рада  повідомляє про намір

передати  в оренду  гараж,  який знаходиться за адресою:
м.Городня, вул.Леніна,14а. Загальна площа гаража складає
59,6 м2,  бокс площею 44,2 м2 має двоє воріт, оглядову яму
для ремонту машин та дві кімнати для водіїв площею 8,3
м2 і 7,1 м2 .

Заяви про оренду вказаного об’єкту приймаються
Городнянською районною радою за адресою: м.Городня,
вул. Леніна,10, каб.№ 26.

У разі надходження двох або більше заяв
орендодавцем буде оголошено конкурс на право укладання
договору оренди.

Телефон  для довідок – 2-74-21.
Г.ПРИМАК.

Голова районної ради.

Державна податкова інспекція
у Городнянському районі Чернігівської області

Державної податкової служби
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
- старшого державного податкового ревізора-

інспектора сектору податкового контролю;
У конкурсі можуть взяти участь громадяни України,

які мають повну вищу освіту відповідного професійного
спрямування (фінансово-економічна), за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, які вільно
володіють державною мовою, чинним законодавством,
нормативними актами, що регулюють діяльність органів
Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова
картка (форма П-2 ДС), дві фотокартки ( 4 х 6), копії
документів про освіту, декларація про майно, доходи
витрати і зобов?язання фінансового характеру за 2011 рік,
медична довідка про стан здоров?я, копія паспорта.

Термін прийняття документів – протягом 30
календарних днів з дня виходу оголошення про проведення
конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається
працівником, відповідальним за кадрову роботу.

За довідками звертатися за адресою:
15100, м.Городня, вул. Леніна ,4.еТл. 2-11-56.

Пам’яті
колеги

23 серпня ми провели в останню
путь дорогу шановну всіма людину,
колегу – лікаря Якуба Станіслава
Панасовича.

Все його життя було трудовим
подвигом. Всього себе він віддав
роботі, людям, обраній раз і
назавжди професії. Він був
в и с о к о к в а л і ф і к о в а н и м
спеціалістом, прикладом для колег.

Народився Станіслав
Панасович 18 березня 1946 року в
смт. Ічня, Чернігівської області.
Після закінчення школи вступив в

Київський медичний інститут, який успішно закінчив і після проходження
інтернатури в 1972 р. був направлений в Городнянську ЦРЛ лікарем-
анестезіологом.  Професія лікаря – особлива, а спеціальність
анестезіолога одна з найскладніших та найвідповідальніших, і Станіслав
Панасович ніколи не щадив сил, здоров’я,  особистого часу, нерідко на
шкоду родині, особистим справам, інколи по декілька діб не відходячи від
ліжка хворого, доки він не був впевнений , що зробив все можливе для
збереження здоров’я і життя хворого.

Підступно увійшла в його життя тяжка хвороба, поставивши крапку на
всіх не закінчених планах та мріях.

Ми всі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю колеги. Він
покинув нас назавжди, але невловимою тінню своєї доброти, людяності,
порядності, досвіду завжди крокуватиме між нами по життю, житиме у
наших спогадах і думках.

Вічна і світла пам’ять Вам, Станіславе Панасовичу...
Колектив медпрацівників центральної райлікарні.

Светлой памяти
доктора Якуба С.А.

Он ушел знойным летом.
Простым был и добрым.
Будем век благодарны,
Очень многих ведь спас.
Станислав Афанасьевич,
Вас проводим с последним приветом
Будем помнить и плакать,
Осмыслив утрату не раз.
Вы и ночью, и днем,
Не жалея ни сил, ни здоровья,
Отдавались спасенью людей,
Всей душой и сполна.
Благодарный народ
Вас всегда вспоминает с любовью,
Вы ж в делах благородных
Не знали покоя и сна.
Очень рано ушли,
Тяжела и жестока потеря,
И охота вернуть Вас…
Но несбыточны наши мечты.
И за Ваше добро,
Милый доктор, я искренне верю,
На могиле на Вашей
Никогда не завянут цветы.

А. ТАТАРИНЦЕВ.

31 серпня – 9 днів, як раптово зупинилося серце
найдорожчої для нас людини – нашого дорогого чоловіка,

вітчима, батька і дідуся
ЯКУБА Станіслава Панасовича.
18.03.1946 р. – 23.08.2012 р.

Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш тебе,
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть

нашого рідного в цей день.
З вічним сумом та скорботою: дружина і діти.

2 вересня – півроку, як пішла з
життя наша дорога матуся

СІРА Наталія Андріївна
19.12.1932 р. – 02.03.2012 р.

Зачем и кому это нужно, кто послал
тебе смерть,

Не дрожащей рукой, только так
беспощадно, так зло и не нужно,

Кто пустил  тебя в вечный покой.
Прости, что мы свою любовь
Отдать при жизни не решались,
Ты нам простила, от  нас ушла

Мы должниками вечными остались.
Сумуючі: доньки, зяті, онуки, правнуки.

5 вересня – 40 днів світлої
пам’яті

нашого однокласника
АНІЩЕНКА Михайла Юрійовича

30.08.1976 р. – 28.07.2012 р.
Нам так не вистачає твоєї усмішки,
І твоїх добрих очей,
І твоїх жартів, ми їх не забули,
І разом з ними ти залишився у нас.

Сумуючі однокласники 11-А
класу 1993 р.в.  Городнянської

школи № 1.

4 вересня – 40 днів світлої пам’яті

БЕБКО
Парасковії Никифорівни

08.08.1943 р. – 27.07.2012 р.

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

Сумуючі рідні.

Рік світлої пам,яті
КОБЗАР

Марфи Єрофіївни
01.09.1914 р. – 06.09.2011 р.

И снова… Навернулись слезы,
В конкретный час, в конкретный миг…
Мы о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.

Син, невістка, онуки.

2 вересня минає півроку
трагічної загибелі

ТИМОШЕНКА
Євгенія Юрійовича

27.05.2000 р. – 02.03.2012 р.
Ось і минуло півроку, найстрашніші

півроку в нашому житті. Я так чекала, що
ти  повернешся з літнього табору,  і  ми
1 вересня підемо до школи. Ні, не
прийшов, не повернувся. Безжальна
рука смерті вирвала мою веселу
непосидючу квіточку назавжди. Люди
добрі, пом’яніть,  хто знав мою дитину.
Хай Бог береже його там, якщо не
вдалося зберегти тут. Пробач,
рідненький, за цю лиху долю. Вічний тобі
спокій і царство небесне.

Сумуючі: мама, рідні.

Листи у газету
Непоправне горе прийшло у нашу родину. Пішов з життя наш дорогий,

любий, чоловік, батько і дідусь Станіслав Панасович Якуб.
Велике спасибі та низький уклін всім, хто не залишив нас наодинці з

бідою та підтримав у тяжку хвилину. Від щирого серця хочемо подякувати
всім родичам, сватам, кумам, сусідам, колегам і співпрацівникам, друзям,
а особливо – головному лікарю району В.В. Ромцю та лікарям Г.Є.
Шаповаловій, О.В. Гуцулу, А.М. Мужанову, Т.Ю. Меделяновій та всьому
відділенню інтенсивної терапії.

Нехай ніколи ніяке лихо не переступає поріг ваших осель.
Хай береже вас Бог.

Дружина та діти покійного.
* * *

15 серпня пішла у вічність берегиня нашого роду – матуся, теща, бабуся,
прабабуся Цимбаліст Євгенія Степанівна.

Щиро вдячні людям, які розділили з нами біль втрати: кумам, друзям,
знайомим, родичам, сусідам, колишнім учням нашої мами, ритуальній
службі Гончарової А.П., головам сільради та ветеранської організації с.
Мощенка, медичним працівникам, колективам Мощенської школи та ясел-
садка №4 м. Городні.

Нехай Господь Бог оберігає ваші оселі. Доземний уклін Вам, люди.
Велика родина покійної.

Так трапилось, що вона, ще не стара жінка, залишилась
вдовою. Діти, вже дорослі, роз’їхались з рідного села і
живуть зі своїми сім’ями у великих містах. Навідуються,
звичайно, до матері, у вихідні та свята. А от у будні хату
оповиває тихий смуток.

І все б нічого, можна б якось і пережити оті самотні
вдовині вечори і ночі – благо, у селі вдень роботи вистачає,
журитися ніколи. Та от повадилися ображати одиноку жінку
місцеві злодії. То те, то інше з двору потягнуть. Ще й
погрожують: мовчи, а то недовго житимеш.

В одну з таких днин, наплакавшись від чергової образи,
жінка почула, що хтось зайшов до її двору. Глянула –
незнайомець. З виду – приємний чоловік. Спочатку не
збагнула, чого він хоче, а потім оторопіла. Чоловік, ніяковіючи,
сказав, що сам він з Тупичева, живе одинаком, тож знайомі
порадили йому цю жінку як таку, з якою б можна віку
доживати.

— Тож давай, — сказав, — зходитись та й жити разом.
Можна у мене у Тупичеві, а ні – то й у тебе в Івашківці.

Розгубившись, вона замахала руками і відповіла
категорично: «Ні. Та нащо воно мені треба?». Можливо,

ШАХИ

допомогла думка: а що, якщо він мене образити хоче,
поглумитися? Навіть імені того чоловіка не спитала. А він
мовчки повернувся та й пішов із двору – видно, теж
некомфортно почувався після такої відмови.

Минули вже два тижні, а вдові не дає спокою той візит
незнайомця. А, може, і порядний чоловік приїздив? Може,
разом з ним і спокійніше було старість зустрічати? Та й
місцеві хулігани побоялись би більше її ображати…

Розповіла дітям про ту зустріч. Думала — сміятимуться
з неї. А вони: ти що, мамо, та що б ми проти мали?  І тобі
було б і легше, і не так самотньо. І ми б спокійніші були…

Цю історію розповіла нам у редакції жінка. І ми вирішили
їй допомогти.

Можливо, трапить ця газета до того незнайомця, що
навідувався у вдовину хату в Івашківці. Нехай він прочитає
ці рядки і зрозуміє, що своєю відмовою жінка не хотіла його
образити. Може, він наважиться ще раз протоптати стежку
до її  оселі – хтозна, може дві самотності, зустрівшись,
відкриють для себе нові, яскраві сторінки життя?...

С.ТОМАШ.

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ Давай жити разом…

ЧЕМПІОН ВІДОМИЙ —
ПОПЕРЕДУ  КУБОК

19 серпня відбувся фінальний матч чемпіонату району з
футболу сезону 2012 року. У непростому поєдинку з
дібрівненським «Колосом» перемогла команда ФК
«Куликівка», вже вдруге ставши чемпіоном району. Успіх
куликівських футболістів по праву розділили спонсор
команди Михайло Сергієнко та сільський голова Віктор
Карандій, які протягом усього футбольного сезону активно
допомагали команді. Бронза чемпіонату дісталась міській
команді «Ветеран».

     Підсумкова таблиця чемпіонату така:

№   Команди В     Н       П      М         О
1.    ФК «Куликівка» 11    2        1     47:9       35
2.    «Колос» (Дібрівне) 11    1        2     41:9       34
3.    «Ветеран» (Городня) 10    1        3     40:17     31
4.    «Пушки» (Городня) 8      —       6     53:34     24
5.    «Снов» (Макишин) 7      1       6     25:29      22
6.    «Зоря» (Конотоп) 4      1       9     14:46      13
7.    ФК «Мощенка» 1      1       12   17:53       4
8.    ФК «Хоробичі» 0      1       13   13:53       1

Та на цьому футбольний сезон не завершено – попереду
розіграш районного кубку. Вже завтра команди зустрінуться
на газоні. Згідно результатів жеребкування в 1\4 фіналу
зустрінуться команди «Снов» (Макишин) з ФК «Куликівка»,
ФК»Мощенка» з командою «Пушки», «Вега» з «Колосом»
(Дібрівне). Команда «Ветеран» пройшла до наступного кола
змагань без гри, також за жеребкуванням. Від участі у кубку
відмовилась команда «Зоря» (Конотоп), а хоробичан цієї
можливості позбавила районна федерація футболу за
систематичне порушення регламенту футбольних змагань.
Натомість додалась міська команда «Вега».

В.ПИЛИПЕНКО.

24 серпня в шаховому клубі міста проводився турнір з
нагоди Дня незалежності України. В змаганні взяли участь
13 шахістів з Городні, Чернігова, Тупичева, Дроздовиці і
Ваганич. Турнір проводився за швейцарською системою в
5 турів з контролем часу по 25 хвилин на всю партію кожному.

Турнір вийшов на рідкість безкомпромісним і цікавим.
Головний трофей – перехідний кубок дістався
першорозряднику Сергію Стародубцю, що переміг з
блискучим результатом – 5 з 5-ти! Друге місце посів Роман
Міненко (4). По три очки набрали зразу 4 учасники і за
додатковим показником на третє місце вийшов Анатолій
Бенедик.

Всі призери нагороджені грамотами відділу молоді та
спорту райдержадміністрації та грошовими преміями.

М. ВОЙТОВИЧ.
Суддя змагань.

        Турнір був
безкомпромісним
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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.

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

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

Реализуем плитку тротуарную, еврозаборы
бетонные, кольца колодезные, дрова-
обрезки. Доставка, вызов мастера на замеры.
Тел.: (04645) 2-60-06, 096-8989960.

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.

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом колличестве. Доставка. Резка.

Тел. 097-8571983.
Лицензия АГ №578773.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

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.
Кредит. Доставка.

Хто сказав, що у житті нема місця пригодам? Так
думають лише ті, хто не хоче, або не може їх бачити. Бо
пригоди трапляються навіть… з яблунями. Не вірите?
Переконайтесь самі.

Кілька років тому у Городню з далекої Англії приїхали
п’ять яблуневих саджанців. Привіз їх волонтер громадської
організації «Світло Аратти» Філіпп Едмундс. Молоді деревця
висадили на подвір’ї майбутньої штаб-квартири організації
– будинку, який у місті всі знають як «Порт-Артур». Згодом
горезвісна будівля завалилася, плани щодо штаб-квартири
змінилися, а саджанці розібрали небайдужі люди по
домівках. Внаслідок переселень дві рослини загинули.

Троє тих, що лишилися, успішно прижились на
городнянській землі і цього літа вродили невеличкими, зате
смачними яблучками. А одна з яблуньок ще й вчудила,
зацвівши наприкінці серпня вдруге на подвірї Анастасії
Терещенко. Мабуть, радувалася рослина своєму порятунку…
А може, шокована літньою спекою, переплутала пори року.

Отак прижилась іноземка у нас. А ви кажете, що пригод
не буває…

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: А.ТЕРЕЩЕНКО з розквітлою вдруге

яблунею.

Шановні учні, педагоги,
батьки!

Прийміть щирі вітання з Днем Знань –
святом, що єднає всі покоління і
представників найрізноманітніших
професій, бо складну і тернисту дорогу
пізнання ми торуємо впродовж усього життя.

Незабаром першовересневі дзвоники
покличуть у класи тих, хто вперше сяде за парту,

і тих, хто вже не перший рік торує маршрути в Країну
Знань. Розпочинається новий навчальний рік, який обов’язково має
стати новою сходинкою інтелектуального зростання для кожного, хто
переступив поріг навчального закладу. Хай він відкриє перед молоддю
нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихає успіхами
вихованців, батьків – гордістю за своїх дітей.

У ці святкові дні бажаємо всім освітянам, учням і батькам міцного
здоров’я і творчого натхнення, злагоди і порозуміння, невичерпної енергії
та успіхів у навчанні і праці задля процвітання рідної землі.

З повагою:
Ю.ДЕНИСЕНКО.                              Г.МИРОНЕНКО.
Начальник відділу освіти.              Голова РО Профспілки.

Городнянська районна організація Всеукраїнського
об’єднання „Батьківщина”  висловлює глибоке співчуття
Миткевич В.І. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

МЕШОК Катерини Панасівни.

Колектив хірургічного відділення сумує з приводу смерті
лікаря-анестезіолога

ЯКУБА Станіслава Панасовича
і висловлює співчуття рідним покійного.

Колектив Тупичівської школи висловлює глибоке співчуття
заступнику директора з виховної роботи Лях Т.В. з приводу
тяжкої втрати – смерті свекрухи

ЛЯХ Ганни Михайлівни.

Співробітники 4 Державної пожежної рятувальної частини
м. Городні висловлюють глибоке співчуття водію Зеленкову Є.М.
з приводу тяжкої втрати – смерті матері

ЗЕЛЕНКОВОЇ Тетяни Єгорівни.

Число 1 2 3 4 5
Температура:
вдень +20 +19 +23 +20  +21
вночі +11 +11 +14 +12  +12
Напрям вiтру Пд Пд Зах Зах    Пд

Опади

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 2-кімнатна квартира у військовому містечку, 4 поверх.

Тел. 098-9404042.
— 3-кімнатна квартира. Тел.: 2-42-64, 096-6355399.
— 3-кімнатна квартира у військовому містечку.

Терміново. Тел.: 050-4333328, 067-5879226, 2-12-36.
— 3-кімнатна квартира в 9-типоверховому будинку.

Тел.: 2-42-93, 067-4204062.
— 3-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 097-1128136, 093-

3584702.
— 4-кімнатна квартира. Тел.: 2-42-67, 097-6121837.
—  будинок, 1-й пр. Механізаторів, цегляний, 80 м.кв.,

1978 р., госпбудівлі, газ, вода, каналізація, бойлер, всі
зручності, хороший ремонт, земля – 7 соток загальної площі.
Тел. 050-4654274.

— добра дійна корова. Тел. 097-6121023.
— корова. Тел. 097-5627960.
— корова, віком 10 років (с. Макишин). Тел.: 067-1291938.
— корова тільна, віком 6 років. Тел. 2-37-92.
— корова, віком 6 років, отел у грудні. Тел. 096-8798612.
— коза 5 місяців. Тел. 095-6320406, 2-20-30.
— кобила віком 2 роки і  8 місяців, бричка, збруя. Тел.

096-1595921.
— цуценята „естонської гончої”. Тел.: 097-6231114,

097-8223140.
— 2-х місячні поросята української великої білої

породи. Тел. 097-8596791.
— житня, вівсяна солома в тюках з доставкою. Тел.

098-4464611.
— трактор саморобний. Тел.: 097-3227929, 2-31-53.
— трактор ЮМЗ-6. Тел. 098-7048101.
— автомобілі: «Фольксваген Т-2», 1984 р.в., ВАЗ-

2104, 1989 р.в., трактор «Т-25». Тел. 067-4610199.
— електровелосипеди, мопеди, газоблоки. Тел. 066-

2004999.
— нові мопеди „Альфа”, „Актив”, „Дельта” і японські

скутери колишнього вжитку без пробігу по Україні. Тел. 067-
3787277.

— копалки, косарки, саджалки, гребки, плуги,
обприскувачі. Тел.: 066-7406744, 063-3346811.

— вікна дерев’яні колишнього вжитку з подвійними
рамами, засклені, розмір 130х140 – 5 шт., 180х140 – 1шт.,
недорого з доставкою. Тел. 2-16-46, 067-8799104.

— будматеріали колишнього вжитку: цегла червона 1
грн. – 1 шт., шлакоблок, дерево. Тел.: 050-2060173, 097-
4372757.

— дрова-обрізки (вільха). Тел.: 067-1908775, 066-
2712566.

— вугільний брикет. Тел. 2-42-76.
— металеві плити. Тел. 093-9191782.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— реверс електричний 220-380 В. Тел. 096-4443368.

ЗНІМУ:
— будинок або півбудинку. Тел. 067-9684383.
— 1-кімнатну квартиру не вище 3-го поверху. Тел. 063-

3537158.

ЗДАМ:
— 2-кімнатну квартиру в центрі міста без меблів на 1-

му поверсі. Тел. 063-9352651.

22 серпня в районі вулиці Радянської була
загублена зв’язка ключів.  Прохання: хто знайшов,
звернутися по тел. 2-10-35 (ЖЕД), 097-7914459 за
винагороду.

В понеділок, 27 серпня в районі магазину №8 по
вул. Леніна було знайдено нову чоловічу кросовку. Хто
загубив, дзвоніть по тел. 2-29-58, 097-0677066.

Макишинська сільська рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади

головного бухгалтера.
Вимоги до учасників конкурсу: освіта вища відповідного

професійного спрямування, досконале володіння українською
мовою, вміння працювати на комп’ютері, стаж державної служби
або в органах місцевого самоврядування, або стаж роботи за
спеціальністю в державних органах не менше трьох років.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка
(форма П-2 ДС), копії документів про освіту, копія паспорта,
декларація про доходи за 2011 рік, довідка про стан здоров’я, 2
фотокартки (4х6 см).

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків та умов оплати праці надається за адресою:
с.Макишин, вул. Піонерська, 8. Тел. 3-68-18.

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня
оголошення про проведення конкурсу.

Отдел бытовой техники
М-н «Натали» (крытый рынок)

Предлагаем самые доступные цены в
городе!

- стиральные машины, газовые плиты,
- холодильники, морозильные камеры,
- водонагреватели, газовые котлы, колонки,
- телевизоры, цифровые тюнеры,
- компьютеры, ноутбуки,
- металлопластиковые окна.
Оформление рассрочки и кредита на месте –
тел. 063-8171594.
Тел.: 2-48-96, 093-8711162, 097-7519386.


