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Для захисту приватного
виробництва

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про
затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко
на 2012 рік. «Приватних виробників слід захистити від
спекулянтів, які закуповують молоко за штучно зниженими
цінами», – вважає Прем’єр-міністр Микола Азаров.

Мінімально допустима ціна на молоко незбиране (не
піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для
потреб подальшого продажу) другого сорту – 2200 гривень
за 1 тонну (без урахування податку на додану вартість).

Почалась переробка льонотрести з полів ФГ
«Льон-канат». Вже тиждень курсують вантажівки
зі стелищ, що поблизу Кузничів, доставляючи
сировину Городнянському льонозаводу. Поки на
переробці працює лише одна лінія, та невдовзі
запрацює і друга. Завдяки вкладеним коштам,
праці й досвіду льон вродив неабиякий, тому
власник виробництва змінив свої наміри
переробити всю сировину на Харківському
канатному заводі.

– Вже сьогодні ми можемо впевнено сказати,
що 40-50% волокна піде на експорт у Китай.
Тамтешні переробники пропонують гарну ціну,
отже, ми зможемо швидше відквитати вкладені
кошти і працювати на розвиток, —
прокоментував початок сезону переробки
льонотрести заступник директора ФГ «Льон-
канат» М.Б.Степанцов.

Про розвиток  наступного сезону на
льонозаводі та у фермерському господарстві
думають вже сьогодні. У відреставрованому
складі встановлено очищувально-сортувальну
лінію для насіння. Це дасть змогу посіяти
власним матеріалом і заощадити на посівній
кампанії до 33% вкладень. Цим насінням
забезпечуватимуться партнери по льонарству. Нині вже два
сільгоспвиробники висловили свою зацікавленість у

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

2012 рік оголошено Роком спорту та здорового
способу життя!

      Щиро вітаємо фізкультурників, спортсменів,
тренерів, усіх, хто залучений до спортивного

руху, зі святом !
Протягом років незалежності спільним зусиллями влади,

громадськості та спортсменів відбувалася розбудова сучасної
інфраструктури, створювалися належні умови для розвитку фізичної
культури і спорту. Завдяки самовідданій праці прихильників здорового
способу життя продовжують з’являтися нові покоління любителів
фізкультури.

Попереду багато амбітних завдань, виконання яких забезпечить
важливий напрям соціально-економічного розвитку нашої держави та
підвищить її імідж.

Бажаємо усім доброго здоров’я, щастя, фізичної загартованості та
благополуччя.

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

Число 8 9 10 11 12
Температура:
вдень +19 +18 +22 +25  +24
вночі +9 +10 +6 +10  +12
Напрям вiтру Зах Пн-з Зах Пд-з    Пд

Опади

Г о л о в н и м
завданням нинішньої

влади України для відновлення керованості
економікою стало саме досягнення
політичної стабільності. Перші результати
вже є, хоча нашій країні доведеться ще
багато зробити для того, щоб
промисловість запрацювала на повну силу,
щоб були створені нові робочі місця. Адже
економіка, що працює, а не дихає на ладан,
і дозволяє державі виконувати свої
зобов’язання. Передусім – щодо виплати
пенсій.

Матеріал про пенсії – на 4 стор.

співробітництві з льонозаводом. Не розчарувались у ньому
й ті, хто допомагав «пекти перший льонарський млинець»
— ПП С.Ю.Мельник з Автунич допоміг у вирівнюванні ґрунту

перед посівною. Льонарі сподіваються на
подальшу плідну співпрацю.

Розширення виробництва потребуватиме
нових капітальних вкладень. Бо потрібно
розширювати тракторний і автомобільний
парк, оновлювати збиральні машини,
зменшувати частку ручної праці. Поки що
виручає районний центр зайнятості, який
направляє безробітних на підняття
льонотрести. Однак це не надто ефективно по
собівартості й тривалості у часі. Хоч за якістю
з людськими руками навряд чи зрівняється
якась машина. М.Б.Степанцов сказав:

– Льонарство — це саме та галузь, яка поки
що потребує величезної кількості ручної праці.
Ми намагаємося платити гідні гроші за труд.
Однак вже сьогодні думаємо про максимальну
механізацію праці. Тим більше, що з року в рік
ми розширюватимемо площі посівів.

А поки час машин не настав, на збиранні
льону задіяно 50 сезонних робітників з центру
зайнятості. На постійній основі працюють 20
спеціалістів, в основному на переробці трести.
Поки що новітнім льонарям все вдається.
Єдине, на що вони зважають, – погода. Аби
тільки не залило та не пересушило.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: завідуючий складом

Ю.БОНДАР та заступник директора ФГ
«Льон-канат» у переобладнаному складі
біля сортувальних машин; І.ЦУЦИК
розвантажує тресту у склад.

Завтра своє професійне свято відзначають
працівники нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості!
Щиро вітаємо їх зі святом!

Від сумлінної праці та професіоналізму працівників даної сфери
залежить стабільна діяльність промислових підприємств, бюджетних
установ, закладів соціальної сфери.

У переддень свята ми висловлюємо вдячність та вшановуємо
ветеранів галузі, які протягом довгих років працювали над реалізацією
важливих проектів, покликаних модернізувати та розвивати напрямок
переробки та постачання природних копалин.

Бажаємо усім міцного здоров’я, щастя, достатку, сімейного
благополуччя та нових трудових звершень.

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

17 вересня 2012 року в с. Лемешівці
відбудеться освячення новозбудованої

церкви Різдва Божої Матері.
Початок освячення о 8-ій годині.

До відома громадян
27 вересня 2012 року з 11.00 до 13.00 у приміщенні

Городнянського районного управління юстиції (м.Городня,
вул. Леніна, 11) буде проводитись прийом громадян
начальником Головного управління юстиції у Чернігівській
області КАРНАБЕДОЮ Олександром Валерійовичем з
питань роботи відділів державної виконавчої служби,
державної реєстрації актів цивільного стану та інших
напрямків діяльності органів юстиції.

Любий наш читачу!
Настав час потурбуватися про те, щоб ми з тобою мали

змогу спілкуватися щосуботи і в наступному 2013-ому році.
Ти вже знаєш, що протягом багатьох років «Новини

Городнянщини» залишаються вірними друзями своїх
шанувальників. Ми намагаємось зробити газету якомога
більше насиченою, цікавою і змістовною. Щоб радувати
тебе, ми перейшли на кольоровий друк, не змінивши при
цьому передплатну ціну.

Отож, для тебе, наш друже, вона залишається
попередньою:

На 1 місяць – 6 грн. 60 коп. плюс поштові витрати;
на 3 місяці – 19 грн. 80 коп. плюс поштові витрати:
на 6 місяців – 39 грн. 60 коп. плюс поштові витрати.
Поспіши до поштового відділення і замов «Новини

Городнянщини» на друге півріччя.  Ми впевнені, що ти не
забудеш це зробити, бо ми — друзі. А друзів не зраджують
і не міняють.
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Ігор Рибаков привітав учнів та вчителів з 1 вересня

Рейтинг Ігоря
Рибакова

підвищується
Кандидат у народні депутати України по

207 виборчому округу Ігор Рибаков
продовжує утримували лідерство у
виборчих перегонах. За результатами
соціологічних опитувань, проведених
різними фахівцями, рейтинг Ігоря Рибакова
більше 35%. Відрив від наступного у
рейтингу кандидата перевищує 25%.

Представники  Чернігівської обласної
організації Всеукраїнського громадського
об’єднання «Фонд сприяння демократичним
виборам» стверджують, що  Ігор Рибаков
стабільно утримує перше місце серед
кандидатів-мажоритарників.

Такого результату йому вдалося
добитися завдяки постійній роботі в окрузі.
На відміну від інших кандидатів, які заявили
про себе з початком компанії, Ігор Рибаков
працює на виконання конкретних завдань.
Як діючий народний депутат, він багато
зробив для області. Зокрема добився
виділення 107 мільйонів гривень з
державного бюджету на вирішення
соціально-економічних проблем регіону. Це
суттєво відрізняє його від інших кандидатів,
які тільки на словах декларують свою
програму.

Також жителі округу схвально прийняли
пропозицію Ігоря Рибакова над вирішенням
проблем працювати однією командою, щоб
кожен на своєму місці робив все від нього
залежне для покращення життя людей.

«Фонд сприяння демократичним
виборам» обіцяє раз на два тижні
проводити соціологічні дослідження щодо
рейтингу кандидатів-мажоритарників.

Дорогі друзі!
Виборча кампанія неухильно набирає

обертів. З кожним днем все більше
інформаційних повідомлень про кандидатів,
політичні партії та їх програми з’являється у
ваших поштових скриньках, надходить від
агітаторів та політичних прихильників. На зустріч
з вами приїздять кандидати, їх представники та
довірені особи. У населених пунктах проводяться
урочисті заходи та свята за участю політиків.

Я вважаю, що так і має бути, оскільки для
вибору ви маєте знати кандидата не тільки в
обличчя, а й відчути його як людину, побачити,
що він пропонує як потенційний обранець до
парламенту.

В той же час окремі кандидати не хочуть або,
з якихось причин, не можуть говорити про свої
здобутки та напрацювання. Тоді вони обирають
інший варіант передвиборчої агітації. Закон
дозволяє агітувати як «за», так і «проти». Вони
обирають саме «проти» і постійно «копирсаються у брудній білизні»
своїх суперників.

Уже неодноразово в населених пунктах нашого округу
фіксувалися факти розповсюдження газет сумнівної якості,
направлених на приниження гідності певних кандидатів, спотворене

В ці дні для депутатського корпусу настає момент істини.
Відкрилася ХІ сесія, яка підведе підсумок нашої роботи за 5
років. Це свого роду рубікон – час дати об’єктивну оцінку
виконаній нами роботі та закласти фундамент діяльності
Верховної Ради України нового скликання.

5 років – великий термін для політики. Багато що
стирається з пам’яті. Люди вже забули девальвацію гривні
в 2 рази, інфляцію в 22 %, газові, цукрові  кризи, складне
питання з пальним, істерію політиків навколо буденних речей
– таких, як зростання захворюваності на грип або лісові
пожежі.

Забули ми й про «розборки» між майданним
президентом і прем’єром, результатом яких стало падіння
економіки на 16 %. Помаранчеві політики так змагалися у
своїй любові до України, що готові були задушити її у своїх
обіймах!

Але усе це залишилося позаду. У 2010 році, обравши
Главою держави  Віктора  Федоровича  Януковича, народ
України розірвав це порочне коло.

Була сформована більшість у Верховній Раді, яка
повернула парламенту його ключову функцію –
законодавчого органу.

Внесені зміни в Конституцію України, завдяки яким
система державної влади знову стала чітко працюючим
механізмом.

Консолідація депутатського корпусу забезпечила
ухвалення найважливіших рішень. Варто нагадати, що за 10
сесій суб’єктами законодавчої ініціативи  було внесено на
розгляд 13200 законопроектів. З них стали законами 5008
законодавчих актів.

У рамках системної модернізації держави були прийняті
фундаментальні кодекси – Кримінально-процесуальний,
Бюджетний, Податковий, Митний. Вони покликані докорінно
змінити обличчя правової системи країни.

Почали працювати десятки законів, які спрямовані на
спрощення ведення бізнесу і зведення до мінімуму
дозвільних процедур. Залучення до бюджету додаткових
коштів, отриманих завдяки стабілізації економіки, дозволило
почати реалізацію соціальних ініціатив Президента України.
Ми відновили підвищення зарплат, пенсій, різних видів
соціальної допомоги і інших виплат людям. У плановому
режимі, без черг і інфарктів, проводиться повернення
вкладникам  їх заощаджень в  усіх філіях Ощадбанку.

Після вступу в силу пакету законів по протидії корупції
боротьба з цим злом набула системного характеру. Відкрито
сотні кримінальних справ. Заслужене покарання понесли
корупціонери, що працювали як при попередній, так і при
діючій владі. В той же час, нам належить докласти ще багато

зусиль, щоб викоренити
корупцію в нашій державі.

Поточне парламентське
скликання ліквідовувало
депутатські пільги і зробило
крок до відміни
недоторканості народних
депутатів України. Рішення
Конституційного суду дає
нам можливість пройти цей
шлях до логічного кінця. Цього вимагає від нас суспільство.

Конституційною більшістю депутатського корпусу, і
представниками опозиції у тому числі, прийнято виборче
законодавство, побудоване таким чином, що фальсифікувати
підсумки виборів практично неможливо. Наступне наше
завдання – забезпечити проведення чесної і прозорої
виборчої кампанії з дотриманням усіх демократичних
стандартів. Ні у кого не повинно бути сумнівів в легітимності
результату виборів. Адже від їх підсумків залежить напрям
подальшого розвитку країни.

Влада і суспільство довели здатність працювати як
єдина команда, провівши Євро-2012 на рівні світових
стандартів. І я упевнений, що ми знову посоромимо критиків
– відкрито, прозоро і демократично обравши новий
парламент.

Чим тільки не лякають наших людей перед кожними
виборами: інфляцією, падінням національної валюти і
іншими катастрофами.

Хочу запевнити: виборча кампанія не зупинить життя в
країні. Економіка і національна валюта збережуть
стабільність і прогнозованість. Ми заклали міцний
фундамент продовольчої безпеки на наступний рік.

Продовжиться кропітка робота по підвищенню рівня
життя людей. Відповідні рішення будуть передбачені у
бюджеті країни на 2013 рік.

Ефективна робота парламенту є гарантією успішного
рішення завдань, що стоять перед Україною. І я упевнений,
що відповідальна позиція депутатського корпусу не
дозволить зробити вибори чинником дестабілізації
суспільства. Ми зобов’язані гідно завершити історію
шостого скликання і передати новому скликанню той
конструктивний настрій, якого ми загальними зусиллями
досягли за минулі два роки.

Михайло  ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України

Перший заступник голови депутатської фракції Партії
регіоніву Верховній Раді України.

До кінця нинішнього року в районі буде споруджено
кілька теплогенеруючих об’єктів, які дозволять
економити бюджетні кошти

Йдеться про об’єкти, які забезпечуватимуть теплом
школи, лікарні та інші соціальні заклади, що фінансуються з
районного бюджету. Згідно наміченого плану одні з них
зазнають реконструкції, ремонту, а окремі будуть
перебудовані або збудовані заново.

Як повідомив редакцію заступник голови
райдержадміністрації з гуманітарних та політико-правових
питань П.А.Буйний, буде реконструйовано котельню
Тупичівської загальноосвітньої школи. Роботи тут вже
виконуються. Для котельні поставлено два принципово нові
котли, які працюватимуть на відходах деревини.

Реконструкції зазнає котельня Городнянської районної
гімназії. Тут впроваджуватиметься енергозберігаюча
технологія, в основі якої економія газу. Згідно з планом до
кінця нинішнього року буде виконано роботи першого етапу.

Новим теплогенеруючим об’єктом буде споруда в
Хоробицькій загальноосвітній школі – тут монтуватиметься
блочний котельний модуль.

Енергоефективна технологія впроваджуватиметься у
Городнянській загальноосвітній школі-інтернаті – тут буде
замінено систему опалення і встановлено блочний котельний
модуль.

Звичайно, нові ефективні котельні – це не все, що можна
зробити по економії тепла. Іноді навіть господарським оком
видно, де втрачається тепло взимку. Тому від керівників
вимагається робити й елементарне – утеплювати вікна,
двері, або зовсім замінити їх на нові. Так зроблено у
Вихвостівській школі, де водночас реконструйовано і
систему опалення.

Намічено спорудити нову блочно-модульну котельню для
районної поліклініки. Вже закінчується виготовлення проекту.
Вона автономно забезпечуватиме теплом потреби цього
закладу і за прогнозами фахівців окупить себе за рахунок
економії тепла протягом двох з половиною років.

Всі ці заходи дозволять зекономити витрати районного
бюджету на оплату теплової енергії, яка складає майже  40%
кошторису кожного закладу. А кошти на спорудження та
реконструкцію цих закладів є. Вони виділені спеціально з
державного бюджету завдяки сприянню народного депутата
України Ігоря Рибакова.

Розпочався навчальний рік. У школах
пролунали перші дзвоники. Навчальні
заклади ожили, наповнилися дитячим
сміхом і гомоном. Практично на кожному
кроці було чутно, як діти діляться своїми
враженнями від літнього відпочинку.

Вчителів і учнів кожної школи району
привітали від імені Ігоря Рибакова його
представники. Народний депутат України
передав слова подяки педагогам за їхню
нелегку працю, а учням побажання – добре

і сумлінно навчатися упродовж року.
У передвиборчій програмі Ігоря

Рибакова окремим пунктом записано:
«Турбота про підростаюче покоління».
Кандидат вважає, що освітня галузь
потребує особливої уваги. Надання освіти
має відповідати загальнодержавним
стандартам, що потребує додаткових
капіталовкладень, належного матеріально-
технічного забезпечення».

Завдяки Ігорю Рибакову вдалося

вирішити чимало проблем в навчальних
закладах району. Проводиться
реконструкція приміщень, шкільних
котелень, закуплено деяке обладнання.

Ігор Рибаков вважає освітянський
напрямок роботи пріоритетнім у своїй
роботі. Він взяв на себе зобов’язання і
відповідальність за створення достойних
умов для навчання у районних школах. Вже
сьогодні почав втілювати свою програму
розвитку галузі в життя.

описання їх трудової діяльності та особистих
якостей.

Шквал подібних листівок я відчув і на собі. Їх
автори навіть не спромоглися вивчити мою
біографію, не кажучи вже про справи, якими
займаюся. Склалося враження, що вони
фантазували на задану кимось тему. Нещодавно
чергову лавину листівок розповсюдили про
інших кандидатів. Чимало такої інформації
з’являється і в Інтернеті.

Явище «брудних» технологій ганебне, але, на
жаль, традиційне в період виборів. Глибоко
переконаний, що застосування чорного піару є
ознакою неповаги до виборців Сіверщини та
свідченням повної політичної неспроможності
таких претендентів на депутатський мандат.

Хочу звернутися до моїх колег, які , так як і я,
мають честь балотуватись в одномандатному
виборчому окрузі №207. Прошу вас утриматись
від спокуси піти оманливим шляхом «виливання
бруду» на голови інших кандидатів. Майте

гідність і сміливість боротися чесними способом, доносьте свої
програми та плани дій до виборців на основі принципів моральності
та поваги до виборчого законодавства.

З повагою, кандидат у народні депутати України по 207
виборчому округу Ігор РИБАКОВ.
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Нинішнім поколінням випало жити у часи змін. Причому
таких, що донедавна відбувалися на гірше, а не на краще.
Україна пережила розпад СРСР. Їй буквально чудом вдалося
уникнути багатьох соціальних потрясінь, навіть воєн, чого
не скажеш про наших сусідів. Але Україні довелося отримати
досвід «помаранчевої революції», який відкинув нашу країну
на багато років назад. Кожен із нас міг самостійно
переконатися: революція жодної проблеми не вирішує, зате
породжує нові.

Тож головним завданням нинішньої влади України для
відновлення керованості економікою стало саме досягнення
політичної стабільності. Перші результати вже є, хоча нашій
країні доведеться ще багато зробити для того, щоб
промисловість запрацювала на повну силу, щоб були
створені нові робочі місця. Адже економіка, що працює, а не
дихає на ладан, і дозволяє державі виконувати свої
зобов’язання. Передусім – щодо виплати пенсій.

Президент України Віктор Янукович у березні 2012 року
виступив із новою соціальною ініціативою – осучаснити,
підвищити пенсії.

Це – реалізація принципів соціальної справедливості. З
причин плутанини після «помаранчевої революції» у
пенсійній системі України склалося так, що люди, які вийшли
на пенсію у різні роки, причому пропрацювавши однакову
кількість років на однакових посадах, отримують на старості
різні гроші. Зрозуміло, миритися із таким становищем було
б безвідповідально.

Тож для встановлення соціальної справедливості взяли
за базовий рівень середньомісячну зарплату 2007 року в
1197 гривень, а не 2006-го, як раніше, коли платня була
меншою. Результат перерахунку, (автоматичного, до речі,
що не потребує біганини за довідками), такий: майже 13
млн. наших громадян на заслуженому відпочинку почали
отримувати в середньому на 134 гривні більше. Зараз
середня пенсія зросла до 1400 грн. Порівняйте й інші
показники. На початку 2009 року в нашій країні близько 10
мільйонів пенсіонерів не отримували й однієї тисячі гривень
на місяць. На сьогодні таких вже втричі менше.

І це тільки перші результати нової соціальної політики,
які багато в чому досягнуті за рахунок політичної стабільності
в нашій країні. Зростає прожитковий мінімум, а разом з ним
стає більшою й пенсія.

Багато хто може сказати, що і цих грошей для
забезпеченої старості недостатньо. Сперечатися не будемо.
Але хто сказав, що це підвищення пенсій - останнє?

Кандидат у народні депутати України по одномандатному
виборчому округу № 207 Володимир Лещенко народився і
виріс в хуторі Точеному на Срібнянщині в селянській сім’ї.
Виховувався без батька. На ноги ставили хвора мати та
старенька бабуся. Змалку пізнав важку домашню працю, бо
на його малі плечі лягла майже вся чоловіча робота. Вже з
п’ятого класу щоліта працював у колгоспі – силосував,
скиртував, возив фураж, пас худобу. Кожна копійка в сім’ї
була тоді на рахунку.

В школі навчався старанно. Особливо любив точні науки
– математику, фізику. Захоплювався художньою літературою,
спортом. Восьмирічку закінчив на «відмінно». Мати послала
в Прилуки здобувати професію вчителя праці. Але вступив
до гідротехнікуму. Це було перше в житті важливе самостійне
рішення. Ніколи за нього не жалкував.

Вже у технікумі у Володимира проявилися лідерські риси
характеру. Товариші обрали комсоргом групи. Прислухалися
та поважали його і в неформальних стосунках.

У 1969 році молодий спеціаліст отримав диплом з
відзнакою і через Мінводгосп СРСР був направлений на
роботу до сусідньої Білорусії, у Гомельську область. Відразу
ж доручили посаду майстра на будівництві насосної станції
біля річки Прип’ять. Досвідчені бетонники, монтажники та
шофери спочатку дуже прискіпливо, з недовірою
приглядалися до молодого керівника. Потім заповажали,
бо в справі знав толк, та й до людей ставився по-людськи.
Враховував їхні поради. Мабуть, з дитинства осмислив, що
головне в суспільстві – людина праці.

Сподобалося хлопцю в Житковицькому районі. Природа
тут ще майже в первозданному стані, добрі люди. Там і
дружину собі знайшов, теж із селянської сім’ї. Може, й досі
б жив у Білорусі, якби не нагальна проблема – рідним
допомагати.

Повернувся на Чернігівщину. Думав знайти роботу
ближче до своєї домівки, та не вийшло. Прилуцький
гідротехнікум за час своєї діяльності вдосталь забезпечив
навколишні райони спеціалістами подібного профілю, тому
в 1970 році влаштувався на роботу в Чернігові. З того часу
вже ніколи не покидав області. Вона назавжди для нього
стала рідною.

Спочатку працював геодезистом філіалу інституту
“Укрколгосппроект”. З сім’єю жив на приватній квартирі. За
шість років вздовж і впоперек об’їздив Чернігівщину. Тоді
наші села будувалися. Зміцнювалася їхня виробнича база.
Не один населений пункт, ферму, тракторний стан обміряв,
обійшов пішки. Чимало часу проводив разом з селянами,
жив їхніми турботами.Назавжди усвідомив, що світ
тримається на працьовитих людях. Тож глибоко пройнявся
повагою до них.

Тим часом у сім’ї народилася донька, потім син. Сім’я
отримала від держави квартиру. А Володимир здобув вищу
освіту — в Українському інституті інженерів водного
господарства, що в м. Ровно.

Молодого і старанного фахівця запримітили. В 26-
річному віці йому запропонували посаду головного
спеціаліста обласного управління сільського господарства.
Дев’ять років віддав справі будівництва та експлуатації
водогосподарських об’єктів, перетворенню наших населених
пунктів у сучасні, добре облаштовані села. Набув поваги
серед співробітників, працівників галузі у всій області.

В 1980 році за рекомендацією Деснянського райкому
комсомолу  Володимир Лещенко вступив у Комуністичну
партію. Зробив це свідомо, бо зрозумів, що немає іншої
політичної сили, яка б дбала за інтереси простих людей.
Ніколи не соромився своєї партійності, не кинув у 1991 році,
як багато хто з колишніх, партійний квиток. З гордістю несе
високе звання комуніста й досі.

Політичного досвіду набирався у Чернігівському обкомі
Компартії України. В 1985 році його взяли до цього поважного
органу на посаду інструктора, а через три роки Володимир
Лещенко очолив один з найважливіших відділів –
сільськогосподарський. Справі віддавався, як завжди,
сповна. Повсюди був серед людей, працював заради їх. У
Київській вищій партійній школі здобув другу вищу освіту –
політолога.

Після незаконної заборони в серпні 1991 року діяльності
Комуністичної партії України став безробітним. Недовго
перебував на обліку у центрі зайнятості, став працювати
заступником керуючого будівельно-монтажним трестом
“Чернігівводбуд”. Довелося займатися і будівництвом, і
постачанням, і відомчим житловим фондом, якого по всій
області було вдосталь. Працював від душі, в межах фізичних
можливостей. Не випадково на початку осені 1995 року за
наказом Держводгоспу України очолив цей трест, який
згодом став називатися відкритим акціонерним
товариством. Важкі то були часи. Неплатежі замовників,
інфляція, борги постачальникам під корінь різали
підприємство. Була й заборгованість по заробітній платі.
Але свого керівника люди шанували, бо не наживався за
їхній рахунок, до всіх ставився по-справедливому. І
найголовніше – в тяжкій ринковій круговерті йому вдалося
зберегти усі виробничі підрозділи.

В 1993 році, як тільки стало можливим, комуніст Лещенко
взявся з товаришами відновлювати обласну організацію
Компартії України. Успішно справився і з цим завданням.
Обирався секретарем, другим секретарем, а вже майже
десять років – перший секретар обласного комітету партії.

У 1994 році очолював
виборчий штаб обкому
Компартії України по
виборах голови
Чернігівської обласної
ради. Вдалося
забезпечити перемогу
кандидата, комуніста на той
час, П. Д. Шаповала.

А в 1999 році очолив
обласний штаб лідера Компартії П. М. Симоненка на виборах
Президента України. Результат вдалося отримати солідний
– у другому турі Чернігівщина віддала за кандидата-
комуніста 56% голосів, тоді як за нашого земляка Кучму, який
представляв на виборах українську буржуазію, – лише 37%.

Володимир Лещенко сповна проявив себе як борець за
права людей праці, коли в 2002 році був обраний народним
депутатом України. Він став відомим не лише в області, а й
в усій Україні. За час депутатства не відвернувся від
виборців, не запанів, а став для них навіть ближчим і
доступнішим. Бо завжди, як тільки траплялася нагода, їхав у
міста і села до простих трудівників. Скільки добрих справ
встиг зробити – не перелічити. За це й досі дякують люди.

За підсумками виборів 2006 і 2010 років обирався
депутатом Чернігівської обласної ради. А в лютому 2011 року
– знову став народним депутатом України. Поринув з головою
в роботу. Об’їздив усю Чернігівщину. Проводить зустрічі,
приймає особисто виборців, допомагає людям у вирішенні
їхніх нагальних проблем. У сесійній залі не став статистом,
кнопкодавом. За півтора року виступив на пленарних
засіданнях 111 разів, подав понад 60 депутатських запитів,
більше тисячі депутатських звернень.

Як і раніше, живе в Чернігові. Не подався, як дехто, до
столиці. Активно працює на благо своїх земляків.

Повиростали діти. Вони живуть і працюють поряд з
батьками. Радують своїми привітними дитячими голосами
четверо онучат.  За плечами Володимира Лещенка великий
досвід господарника, політичного і державного діяча. Все
його життя стверджує, що й у новій Верховній Раді України
він з повною віддачею служитиме своїм виборцям. Бо
найголовніше для нього – людина праці.

Голосуйте на виборах 28 жовтня 2012 року за
кандидата в народні депутати України по
одномандатному виборчому округу № 207 – комуніста
Лещенка!

Людмила КЛИМКОВИЧ.
Другий секретар Чернігівського обкому

Компартії України.

В Україні вже діє чимало недержавних пенсійних фондів,
та згідно з даними соціологічних опитувань, близько 77%
українців вважають, що саме держава має оплачувати їм
пенсію. І це логічно, бо більшість наших людей, які вже
вийшли на заслужений відпочинок, відраховували гроші на
пенсію у державну структуру - Пенсійний фонд України.
Продовжують відраховувати пенсійні внески в цю державну
структуру більшість тих, хто працює сьогодні, отримуючи
зарплату легально, не «в конвертах».

Виведення дедалі більшої кількості зарплат із «тіні»
поряд із створенням нових робочих місць є двома
нагальними завданнями держави, що вперше за багато років
функціонує в умовах політичної стабільності.

Як виконуються соціальні
ініціативи Президента України

В.Ф.Януковича щодо
підвищення пенсій

в Чернігівській області?
На виконання соціальних ініціатив Президента України

та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
23.04.2012 № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту
населення» органами Пенсійного фонду Чернігівщини
проведені перерахунки пенсій майже по 346 тис. пенсійних
справ. Середній розмір підвищення пенсій з 1 травня 2012р.
склав 114,12 грн., додаткові видатки становлять майже  43
млн. грн. на місяць.

Проведено перерахунки пенсій, призначених відповідно
до законів України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб» (для
військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей),
шляхом осучаснення середньої заробітної плати ,209 тис.
пенсіонерів.

На виконання пункту 2 вказаної постанови пенсії,
призначені до 1 травня 2012 року відповідно до законів
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (за наявності страхового стажу у чоловіків - не

менш як 25 років, у жінок - не менш як 20 років), «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (особам із числа військовослужбовців строкової
служби та членам їх сімей), «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та «Про пенсійне забезпечення» (одержувачам
соціальних пенсій), підвищились таким чином, щоб розмір
підвищення з урахуванням перерахунку, проведеного
відповідно до пункту 1 цієї постанови, становив не менш як
100 гривень. Для пенсій, призначених відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» у осіб, які не мають страхового стажу: чоловіки
– 25 років, жінки – 20 років – 50 гривень, для соціальних
пенсій – 30 гривень.

Суму підвищення отримали:
- 30 грн. – 3288 осіб,
- 50 грн. – 8328 осіб,
- 100 грн. – 250434 особи (73%),
-  від 100,01 до 200 грн. – 50490 осіб,
-  від 200 до 300 грн. – 19429 осіб;
-  від 300,01 до 400 грн. – 5991 особа,
понад 400 грн. – 5016  осіб.
Підвищення встановлене до розміру пенсії (з

урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій,
цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги
перед Україною, інших доплат до пенсій, встановлених
законодавством, і сум індексації), що склався станом на 30
квітня 2012 року.

Черговий етап реалізації соціальних ініціатив
Президента України у сфері пенсійного забезпечення
проведено у нашій області з 1 липня. Головним управлінням
Пенсійного фонду України в області перераховано зі
збільшенням на 11% основні розміри пенсій майже 19 тис.
пенсіонерів силових структур. Середній розмір підвищення
пенсій силовикам склав 175 грн. В подальшому їх розміри
будуть збільшені з 1 вересня  – до 23%, з 1 січня 2013 р. – до
35%.

Проведено чергове липневе підвищення пенсійних
виплат у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб з 838 грн. до 844 грн. Такі підвищення
пенсій відбуватимуться з жовтня та  грудня цього року.

Середній розмір пенсії в області протягом 7 місяців
нинішнього року зріс на 161 грн.  і на 1 серпня становить
1293 грн.

Петро ЛЕОНЕНКО.

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ: ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

Найголовніше для Володимира Лещенка –
людина праці

Ціна забезпеченої старості
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Вже тиждень школи району повняться учнівським
допитливим гомоном. З першого вересня почався
навчальний рік у 26 школах району. На одну менше,
ніж у минулому році – навчальний процес було
призупинено у Пекурівській школі. Її учнів підвозять
автобусом до школи у Городню.

Як правило, свято першого дзвоника ніколи не проходить
без гостей і подарунків. Так, вже не один рік опікується
Смичинською школою заступник голови
облдержадміністрації, депутат районної ради О.М.Шанойло.
З цієї школи, а саме з заміни в ній вікон на металопластикові,
в районі почалась реалізація угоди про партнерство між
ПРООН, райдержадміністрацією та районною радою щодо
підтримки впровадження ініціативи громад. Олександр
Михайлович, вітаючи школярів, вчителів та батьків на
урочистій лінійці з Днем знань, зазначив, що  у школі багато
зроблено для того, щоб її учні мали комфортні умови для
навчання, щоб тут була створена гарна база для учбового
процесу. Свої слова він підтвердив подарунком – цифровою
відеокамерою, яка допоможе учням і вчителям фіксувати у
літописі школи найбільш значимі моменти життя.

У районній гімназії та початковій школі №1 на святі

першого дзвоника  теплими
словами вітав учнів та вчителів
народний депутат, член фракції
«Реформи заради майбутнього»
П.П.Гасюк. Він побажав усім
успішної подорожі нелегкими
стежинами знань до нових,
омріяних висот.  Від місцевих
органів влади школярів та
педагогів поздоровив заступник
голови райдержадміністрації
П.А.Буйний. У подарунок школа
отримала два килими для
початкових класів, принтер та
спортивний інвентар.

А в міській школі №2 цього
дня побували голова
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
Ю.В.Висоцький, народний
депутат, член фракції комуністів у

Під час  минулих парламентських виборів
Городнянським районним судом було розглянуто
чотири  справи щодо правовідносин, пов’язаних із
виборчим процесом, з них: одна справа – щодо
уточнення списку виборців, три – щодо оскарження
рішень, дій або бездіяльності партії (блоку), місцевої
організації партії, їхніх посадових осіб.

Відповідно до Закону України «Про вибори народних
депутатів України», прийнятого Верховною Радою України
17 листопада 2011 року, 28 жовтня 2012 року відбудуться
чергові вибори народних депутатів України.

Частиною 9 статті 108 даного закону встановлено, що
рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, членів цих
комісій, органів виконавчої влади,    органів    місцевого
самоврядування,  засобів масової інформації, підприємств,
установ, організацій,  їхніх   посадових   та   службових   осіб,
творчих працівників   засобів   масової   інформації,
кандидатів,  їхніх довірених осіб,  партій,  їхніх посадових
осіб  та  уповноважених осіб,  офіційних  спостерігачів,  що
порушують  законодавство про вибори,  можуть бути
оскаржені  до  суду  в  порядку,  визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( далі – КАС України).

Нормами статті 172 цього Кодексу передбачено, що
право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих
комісій, членів цих комісій мають суб’єкти відповідного
виборчого  процесу (крім виборчої комісії), якщо таке
рішення,  дія чи бездіяльність порушує виборчі права або
інтереси щодо  участі  у виборчому процесі їх особисто.

Рішення, дії чи бездіяльність територіальних (окружних)
виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів
народних депутатів України, а також членів зазначених
комісій оскаржуються до окружного  адміністративного суду
за місцезнаходженням відповідної комісії.

Позовні заяви можуть бути подані до адміністративного
суду  у  п’ятиденний  строк  з  дня прийняття рішення,
вчинення дії або допущення бездіяльності (ч.6 ст.172 КАС
України).

Позовні  заяви щодо рішень,  дій чи бездіяльності
виборчої комісії,  членів цих комісій, що мали місце до  дня
голосування,  може бути подано до адміністративного суду у
строк,  встановлений частиною шостою цієї ж статті (в п’яти-
денний строк),  але не  пізніше двадцять четвертої години
дня, що передує дню голосування (ч.7 ст.172 КАС України).

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності
дільничної виборчої комісії,  членів  цих комісій,  що  мали
місце  у день голосування,  під час підрахунку голосів та

встановлення результатів голосування на дільниці,  можуть
бути  подані  до  адміністративного  суду  у дводенний строк
з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення
бездіяльності (ч.8 ст.172 КАС України).

Суд  приймає  позовну   заяву   незалежно  від  сплати
судового збору.  У  разі несплати судового збору на момент
вирішення справи суд  одночасно  вирішує  питання  про
стягнення  судового   збору відповідно  до  правил розподілу
судових витрат,  встановлених КАС України (ч.9 ст.172).

Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію
та  комісію  вищого рівня про надходження позовної заяви
та про ухвалене судом рішення (ч.10 ст.172 КАС України).

Суд  вирішує  адміністративні  справи,  визначені
статтею 172 КАС України,  у  дводенний  строк  після
надходження  позовної заяви. Адміністративні  справи за
позовними заявами, що надійшли до дня голосування,
вирішуються  судом у дводенний строк, але не пізніше ніж
за  дві години до початку голосування. Адміністративні
справи за  позовними  заявами, що надійшли у день
голосування, вирішуються судом до закінчення  голосування.
Адміністративні  справи  за позовними  заявами,  що
надійшли  у  день  голосування, але після закінчення
голосування, вирішуються судом у дводенний строк після
надходження позовної заяви (ч.11 ст.172 КАС України).

Неприбуття у судове засідання  осіб,  які  були  належним
чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду (ч.12
ст.172 КАС України).

Статті 173, 174 КАС України визначають певні особливості
в провадженні справ, пов’язаних з виборчим процесом
народних депутатів, а саме: позовна  заява про уточнення
списку виборців, позовна заява  щодо  дій  чи  бездіяльності
засобів  масової  інформації, підприємств,  установ,
організацій,  їхніх посадових та службових осіб, творчих
працівників засобів масової інформації, що порушують
законодавство  про  вибори,  подається  до  місцевого
загального  суду  як адміністративного суду за місцем
вчинення дії чи  місцем,  де ця дія повинна бути вчинена.

Рішення суду   можуть  бути  оскаржені  в апеляційному
порядку  у  дводенний строк з дня їх проголошення, а судові
рішення,  ухвалені  до  дня голосування, – не пізніш як за
чотири  години  до початку голосування.

З метою належної організації  роботи Городнянського
районного суду   під час виборчого процесу встановлено
чергування суддів та працівників апарату суду.

Т.МОЦАР.
Керівник апарату суду.

ОФІЦІЙНО

Про порядок і підстави звернення громадян
до суду при реалізації ними виборчих прав

СВЯТА

ВІДОМЕ – НЕВІДОМЕ

Верховній раді В.О.Лещенко та народний депутат, член
фракції «Реформи заради майбутнього» І.І. Сидельник.
Вони побажали учням і вчителям вагомих здобутків у новому
навчальному році, здоров’я і благополуччя.

На святі було все: пісні, танці, теплі зворушливі слова
для тих, хто ступив на останню сходинку шкільної освіти, і
для малюків, які збентежено ховали личка за яскравими
букетами. Було відзначено кращих учнів, досягнення вчителів
і висловлено впевненість у тому, що досвід педагогічного та
учнівського колективів примножуватиметься. На відзнаку
початку нового учбового року школа отримала лінолеум для
ремонту, килими, ноутбук та спортивний інвентар.

Для мощенських школярів та освітян свою вітальну
адресу та подарунки для першокласників передав народний
депутат України, член фракції ВО «Батьківщина» В.Т.Корж.

Новий учбовий рік взяв успішний старт зі станції 1
вересня. Школи району, їх педагогічні та учнівські колективи
впевнені: він обов’язково буде успішним!

С.ТОМАШ.
На знімках: під час свята першого дзвоника.

Гриби. Не тільки
смачно, а й
небезпечно

Попри те, що про отруєння грибами пишуть і говорять
часто й багато, щороку в нашій країні дві-три тисячі людей
потрапляють до лікарень. До 10% отруєних лікарям врятувати
не вдається. Третина з них – діти у віці від двох до
п’ятнадцяти років. Тому не зайвим буде черговий раз
нагадати про користь і шкоду тихого полювання.

Відомі прикмети, що нібито дозволяють визначити
небезпечність грибів, – переважно помилкові. Вважається,
що срібна ложка втрачає блиск у воді, в якій варилися
отруйні гриби. Це не так. Срібло взаємодіє з амінокислотами,
наявними як у їстівних, так і в отруйних грибах. Дуже
поширена думка, нібито головка цибулі або часнику темніє
при наявності отруйних грибів, але колір цибулі змінюється
під впливом ферменту тирозину, який міститься як у хороших,
так і в поганих особинах.

І найголовніша помилка – в разі отруєння грибами
потрібно випити горілки з сіллю. Це категорично не
рекомендується, оскільки алкоголь посилює всмоктування
токсинів у кров і може звести нанівець подальші зусилля
лікарів. З цієї ж причини сумнівними грибами краще не
закушувати під час алкогольного застілля.

Зібрані гриби треба швидко, не пізніше, ніж через
годину після збирання, обробити, не допускаючи їх псування.
Необхідно суворо дотримуватися правил переробки грибів,
особливо умовноїстівних. Не можна їсти гриби сирими,
наспіх підсмаженими або звареними в лісі на вогнищі.

При появі симптомів отруєння грибами одразу ж
викликайте „швидку допомогу”. До її приїзду потрібно
промити шлунок 1-2 літрами розчину марганцівки або
сольового розчину, можна зробити очисну клізму. Потрібно
пити багато рідини. Недоїдені гриби не викидайте – їх аналіз
допоможе лікарям швидше визначити вид отрути, що
потрапила в організм, і прискорити лікування.

Кожен має право вирішити – їсти чи не їсти гриби. Проте
пам’ятайте, що від цього рішення може залежати життя – не
тільки ваше, а й близьких вам людей.

У зв’язку з масовим збором грибів
пам’ятайте, що пожежонебезпечний період
триває. Будьте обережні з вогнем.

А.КОВТУН.
Інженер з охорони та захисту лісу.
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РОЗДУМИ
Ось-ось вже осінь золота
Під  снігом листя захоронить.
Летять безжалісно літа,
Лягають інеєм на скроні.
Частіш все погляди назад.
Минуле в пам’яті зринае :
Он я, малесенький, в сльозах.
Зобидив хто ? І сам не знаю.
Парним війнуло молоком,-
Бредуть корови на спочинок,
Слухняно йдуть за пастушком.
У мене пуга за плечима.
Крокую з батьком  нарівні,
Роблю, як він, широкі кроки,
І друзі заздрять всі мені,
Як можна заздрить в вісім років.
Вмить пролетіли дні шкільні,
Палкої юності кохання,
І перший дзвоник продзвенів,
І пролунав дзвінок останній.
Життєвий вир схопив, поніс,
Втягнув, як всіх, в свої турботи,
І стали звичними мені
Буденні дні, сім’я, робота…
Чого досяг на світі цім ? –
Пора уже спитать у себе.
Не мав синиці у руці,
А журавля лиш бачив в небі,
Крутих вершин не звоював,
Не мав ні титулів почесних,
Ні світ нічим не здивував.
Я просто жив на ньому чесно.

Я народився в Україні
Я народився в Україні.
Погано, добре це, чи ні, –
Цінити зовсім  не мені,
А вам же, дійствами своїми.
Мене в країні народили,
Де в Київ сходяться мости,
Де князь славетний Володимир
Всю Русь навіки охрестив.
Я народився в тій країні,
Де наші предки – козаки
Відважно землю боронили,
Здобувши славу навіки.
Душили, голодом морили,
Погрози рабством навкруги,
Та не змогли, не покорили
Державу нашу вороги.
Ми всі живемо в Україні,
Чи народились тут, чи ні,
Та дехто марить ще ввісні
Перетворить її в руїни,
І, живучи ж на цій землі,
Побільш загарбати для себе,
Їм і державності не треба,
Тягнули б все, що лиш могли, -
 Заводи, банки, цілий світ.
(Собі й створили ці умови.)
Отямтесь! Вивчіть рідну мову!
В народу прощення просіть!
Ви б щиро  Господа молили
Не для збагачення свого.
На світ цей голими з’явились,
Такі й покинете його.

Чим дальші роки,
Тим коротші рядки

3 вересня виповнилось
60 років Петру Івановичу

Верхуші – самодіяльному
поету, автору слів багатьох

пісень, просто
неординарній і небайдужій

людині, яку багато хто з
городнянців знає

особисто. «Новини
Городнянщини» періодично

знайомлять своїх читачів з
віршами Петра Верхуші. А

сьогодні нова підбірка них –
принагідно, до ювілею.

Хай буде активним
Ваше творче довголіття,

Петре Івановичу!

У Городні, та, мабуть, і не тільки тут,
розповсюджена листівка «Звільнений за
Шаповаловим бажанням», сочинитель якої
спрямовує свій  гнів проти кандидата в
народні депутати України по 207 виборчому
округу, Надзвичайного і Повноважного
посла України, заслуженого економіста
України П.Д.Шаповала. Підписав листівку
Тарас Вознюк, про якого в Городні і не чули,
однак він береться чорнити людину, яку
городнянці добре знають і поважають, адже
не випадково назвали Петра Дмитровича
своїм почесним громадянином.

Хто ж  взявся за таку неблагородну
справу? Місце своєї роботи чи проживання,
якогось свого титулу в листівці він не подає.
В кінці  її зазначено тільки: «Тарас Вознюк.
Віддруковано на власному обладнанні.
Наклад 2 тис.». Хто замовник, хто автор, хто
друкар – ламаємо голову. В Інтернеті
згадується прізвище: «За чутками Тарас
Вознюк є відомий у Чернігові діяч,
діяльність якого в основному пов’язується з
«брудними політтехнологіями і в інтересах
відомих замовників». Якщо це  йдеться про
автора листівки, тоді зрозуміло: той
професійно зобов’язаний знайти такий
компромат на кандидата, щоб це схвалив і
сам замовник, і, мабуть, заплатив йому.

І чим же апелює пан Вознюк? Ще в
молоді роки він працював у Жовинській
школі Чернігівського району  і водночас
надрукував критичну статтю в газеті, за що
ніби-то Шаповал подав до суду, але не від
себе, а від імені банку. Ну, в таку нісенітницю
і маля не повірить. При чому тут вовк, коли
грім кобилу вбив? Обіймаючи високі керівні
посади в області, Петро Дмитрович Шапо-
вал читав і вислуховував немало критики,
видавались навіть газети, для яких кри-
тиканство було як хобі.  Але хай би автор
листівки назвав хоч одного потерпілого
журналіста чи навіть редактора таких газет.
Не було таких, ті ж редактори і тепер на своїх
місцях. Толерантність П.Д.Шаповала  сприя-
ла йому в прийнятті рішень, він не давав
підстав комусь розслабитися, а настроював
на плідну роботу.

Що ж стосується звільнення, про яке
йдеться, пан Вознюк сам собі дає відповідь,
як було. Написав заяву: «Прошу звільнити
мене за власним бажанням, тому, що піду
служити в лави Збройних Сил України». Та
таку заяву, мовляв, написав на прохання
директора школи, що зазнала тиску.

Побійтеся Бога, панове. Жодного

вчителя в школі не звільнили без згоди
місцевкому профспілки. Якщо б таке
трапилося з вами, суд  обов’язково поновив
би на роботі,  та ще й гроші за вимушений
прогул одержали б!

 А ще в листівці автор береться розка-
зати «як Петро Шаповал Чернігівщиною
керував». Наміри непогані, і пригадав би він
те, що період 1990-2000 років, коли
П.Д.Шаповал обіймав посади заступника
голови обласної ради й першого заступника
голови облвиконкому, першого секретаря
Чернігівського обласного комітету Компартії
України, голови обласної ради та виконкому,
голови облради і облдержадміністрації,
голови обласної ради, був найскладнішим і
найважчим у становленні державності і
незалежності України, в тому числі  й області.
На його плечі лягла титанічна  відпові-
дальність і робота по збереженню еконо-
мічного потенціалу Чернігівщини, забезпе-
ченню життєвого рівня людей, культурно-
освітнього розвитку і інше. З розпадом
Союзу РСР зникли численні життєдайні
зв`язки колишнього єдиного енергетичного,
виробничого, торгівельного комплексу, але
і за таких  умов треба було виживати. Трудящі
області пережили це нелегко. Доводилося
ставити на місце і присікати тих, хто в мутній
воді прагнув ловити рибку. І Чернігівщина
зберегла себе. Вона давала машини,
устаткування, будматеріали, хліб, картоплю,
молоко, м’ясо, зводила житло, школи,
лікарні, будувала дороги, газифікувалася і
інше. Показувати тяжбу, що виникла між
окремими ділками, як характерне в житті
області  того часу – це просто уявна
надуманість автора, а не об’єктивне
відображення повноти реальності.

Автор не соромиться вживати в листівці
гострі негативні епітети, що й ганьбить його.

Він не набирається сміливості назвати
того, за кого агітує виборців. І це зрозуміло,
бо що, коли завтра «чорний піар» знадо-
биться творити йому проти іншої особи?
Тоді ж як бути? Він, як кажуть, прокукурікав,
а далі хоч трава не рости.

П.Д.Шаповал – людина об’єктивна, з
багатим досвідом керівництва і роботи з
людьми. За багаторічну працю він не набув
у власність заводів, фабрик, банків чи
ресторанів тощо, але він з честю виконував
свої обов’язки і чесно служив людям. Немає
сумніву, що він вірно служитиме
людям, рідній Україні й надалі.

М. ЄРМОЛЕНКО.
Виборець, м. Городня.

Петра Дмитровича Шаповала, без
сумніву, знає переважна більшість жителів
нашого району. Він почесний громадянин
Городні, бо за роки його роботи тільки
головою та заступником голови райвикон-
кому дуже багато зробив для розвитку міста
і району.

Особисто мені довелося пересвідчитися
в його високих ділових та організаторських
якостях в середині 90-х років. На той час в
Городнянській середній школі №1, в якій я
тоді мав честь бути директором, склалася
складна ситуація. Кількість учнів зросла до
тисячі семисот, навчання їх відбувалося в
дві зміни, в одному спортзалі доводилося
одночасно проводити уроки фізкультури з
учнями трьох-чотирьох класів тощо. До
слова про таку велику кількість учнів. Це як
закид тим, хто вважає, що «бувші» не вміли
гарно працювати. Але ж при них у Городні
працювали заводи і організації, де мали
роботу багато молодих людей. Звідси і
велика кількість учнів у школах міста.

Для переходу на однозмінне навчання з
трудом вдалося одержати проект прибудови
до існуючого приміщення школи на
шістнадцять  класних кімнат. Але далі справа
ніяк не рухалася. Все ж завдяки тому, що
тодішній міський голова М.О.Янковський, як
кажуть, виламав з коліна декілька мільйонів
купоно-карбованців, райагробуд викопав
котлован під підвальне приміщення
прибудови та почав вкладати в фундамент
бетонні блоки, робити на них цегляну кладку
стін. Грошима допомагали і спонсори. Та
всього цього було мало.

Завдяки зусиллям деяких людей і,
зокрема, тодішнього голови облвиконкому
П.Д.Шаповала, прибудову вдалося включи-
ти в державний план будівельних робіт на
1996 рік. Але гроші все не надходили і будів-
ництво велося як мокре горить. Мабуть, зва-
жаючи на неодноразові звернення до Петра
Дмитровича про допомогу, в двадцятих
числах липня того року він з групою
керівників будівельних організацій області

приїхав на наш  майданчик. Враховуючи те,
що хоч щось тут уже зроблене, ним було
прийняте вагоме рішення ввести в дію(!)
приміщення до початку навчального року.
Тобто, за місяць і декілька днів завершити
триповерхову будівлю, коли ще і фундамент
не був закінчений. На мою думку, це було
кардинальне, сміливе і дуже відповідальне
рішення, яке від нього особисто вимагало
великої, конкретної і наполегливої організа-
торської роботи. Таке під силу тільки дуже
енергійній та вольовій людині!

Дійсно, завдяки зусиллям обласних
будівельних організацій нашого і декількох
сусідніх районів того ж року на святі Першого
дзвоника була перерізана стрічка перед
входом у приміщення прибудови. Звичайно,
свій посильний вклад у будівництво вніс і
колектив школи. Отже, з двозмінним навча-
нням було покінчено. Одна з нових класних
кімнат була обладнана під спортзал для
дівчат старших класів. Так що багато город-
нянців і через цей чималий відрізок часу
мають дякувати Петру  Дмитровичу за
визначний внесок у справу покращення умов
навчання їхніх дітей.

Хотілося б сказати декілька слів про
«старих» керівників, на адресу яких тепер
говорять і пишуть те і се. Воно-то, звичайно,
так, якщо говорити взагалі, а якщо конкретно,
то і зовсім не так. Хіба ми не знаємо окремих
молодих людей, які пасивні і безвідпові-
дальні, і окремих «старих», які енергійні,
ініціативні, вольові та компетентні? Хіба ми
не читали про те, що в багатьох країнах, в
тому числі і Заходу, часто керівниками навіть
всієї держави стають люди мудрі. Так що
огульний підхід тут ні до чого і нашого
кандидата в народні депутати не стосується.
Наведений тут лише один факт і вся трудова
діяльність П.Д.Шаповала яскраво свідчить,
що він цілком спроможний бути народним
депутатом. Бо його якості трудівника і лідера
були і залишаються з ним. Адже вони його
суть.

В.ЗОРИК.
Житель м.Городні.

РЕЗОНАНС

Він – спроможний!
ЮВІЛЕЇ

Між пафосних ідей
Життєва ближче проза,
Любив він всіх людей,
Та тільки в малих дозах.

* * *
Ото воно як понесе,
Не бачу ні землі, ні неба,
Зробити міг би, мабуть, все.
Але нікому це не треба.

* * *
Якщо дивитись крізь потрібну призму –
Чим більша харя, тим сильніш харизма.

* * *
Співають вволю
І кому що стукне.
Чим гірше голос,
Тим коротша сукня.

* * *
Він їй сказав все щиро, просто в вічі,
Що був в житті щасливим тільки двічі.
Спочатку в церкві,
Це коли вінчався.
Затим в суді,
Коли вже розлучався.

* * *
Ти переконливий, звичайно, я не проти,
Але це все лишень на фоні ідіотів.

 * * *
Чи може я здурів.
Чи щось в природі сталось, –
Пірнув від комарів,
Так п’явки присмоктались.

* * *
Він егоїста міг в собі убити,
Але ніхто не просить це зробити.

* * *
Змирись, коли потрапив в вовчу зграю,

–
Коханих і рідню не вибирають.

* * *
Дружині скажеш: – кожен має вади.
Зі мною бути – подвиг, а не зрада.

Епітафія
Жалію, співчуваю, розумію, –
Недоборовся ти з зеленим змієм.

* * *
Я до кінця не рішив –
Чи написав, чи нагрішив?

Гуляв червоний півень по базару
19 серпня  о 17 годині 42 хвилини у  Городнянську пожежну частину  надійшло

повідомлення про пожежу адміністративної будівлі ринку, а саме – кабінету бухгалтерії, яка
належить райкоопзаготпрому. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено системний блок
комп’ютера, телефонний апарат, вентилятор, пристрій безперебійного живлення,
подовжувач, принтер, монітор комп’ютера, внутрішнє облицювання стін та частково
документацію бухгалтерії.  По факту пожежі  порушено кримінальну справу, адже причиною
вогню став підпал.

27 серпня  о 15 годині 50 хвилин знов надійшло повідомлення  про пожежу на базарі.
Тепер вже горів торгівельний  ларьок підприємця Г. Пожежу спричинило коротке замикання
електромережі.

У зв’язку з двома цими останніми подіями ще раз нагадуємо підприємцям та власникам
торгівельних точок про правила пожежної безпеки при експлуатації електроприладів.
Просимо не перевантажувати електромережу та не користуватися саморобними
електроприводами.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор Городнянського РВ УДІТБ.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.50 Телефильм АТН
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.25 Мультфильмы «При-
ключения точки и запятой»,
«Проделкин в школе».
16.50 «Я – дзяўчынка на
шары...»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Небесный суд»
21.00 Панорама.
21.45 Мелодраматический
сериал «За все тебя
благодарю-3»
22.50 сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.10 День спорта.
00.20 Шпионский триллер
«Святой» (США).

 ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.10 «Роман со зверем».
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 Ералаш.
16.30 Фильм «Клетка для
канареек».
18.00 Наши новости
18.20 «Обратный отсчет».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».

НТВ

08.35 «Программа Максимум.
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25  «Морские дьяволы».
14.20 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Главная дорога.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45  «Звонок судьбы».

10 ВЕРЕСНЯ 11 ВЕРЕСНЯ 12 ВЕРЕСНЯ 13 ВЕРЕСНЯ 14 ВЕРЕСНЯ 15 ВЕРЕСНЯ 16 ВЕРЕСНЯ

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.15 Арена.
10.45 Мультфильм
«Волчище–серый хвостище».
10.55 Сериал «Небесный суд»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.25 Здоровье. Ток-шоу.
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 Сериал «Небесный суд»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.30 Комедия «Вышибалы»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10  «Хранимые судьбой».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».

 НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 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 Спасатели.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45 «Звонок судьбы».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.05 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00 Сериал «Небесный суд»
12.10 Комедия «Вышибалы»
13.55 «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Серебряное копытце».
15.35  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.35 «Все путем!»
17.05  «Зямля беларуская».
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 Сериал «Небесный суд»
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.30 Детектив «Закон Лос-
Анджелеса» (США).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Хранимые судьбой».
12.05 «Сердце Марии».
13.00 Наши новости.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Анна Герман».
22.15 «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 О «Морские дьяволы».
14.15 «Средь бела дня»
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45  «Звонок судьбы».

«Беларусь 1»

 08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
10.10 Земельный вопрос.
10.40 Мультфильм «Кот в
сапогах».
11.00 Сериал «Небесный суд»
12.15 Мультфильм «Как
обезьянки обедали».
12.20 Детектив «Закон Лос-
Анджелеса» (США).
14.00  «Причудливые миры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.25 Врачебные тайны
17.00  «Зямля беларуская».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 Сериал «Небесный суд»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.20 День спорта.
00.30 Мелодрама «Частная
жизнь Пиппы Ли» (США).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.10 «Хранимые судьбой».
12.05 «Сердце Марии».
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.30 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели....
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».
18.15 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45 «Звонок судьбы».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 01.20 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 Журналистское
расследование.
11.00 Сериал» Небесный суд»
12.10  «Звездные врата.
Первый отряд»
13.05 «Перезагрузка».
13.55  «Мастер путешествий»
14.30 «Все путем!»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Коробка передач.
15.55  «Дажынкі-2012»
18.00 Т «Зямля беларуская».
18.15 «Все путем!»
18.45, 01.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45  «Икарус» цикла «Судьба
гигантов».
22.10  сериал «За все тебя
благодарю-3»
23.20 Мелодрама «Силы
природы» (США).
01.35 День спорта.
01.50  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Митя Фомин».

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.10 «Хранимые судьбой».
12.05 «Сердце Марии».
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «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  фильм «Законы
привлекательности».

НТВ

08.40 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35, 15.40 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
14.25 «Средь бела дня»
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 «Профессия-репортер».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.20  «Звонок судьбы».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный сериал
«Красавчик»
10.55 «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
Развлекательная программа
о туризме.
12.15 Мультфильм «Боцман и
попугай».
12.35  Комедия «Самая
обаятельная и
привлекательная» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  сериал «Остров
ненужных людей»
17.25 Д «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Зона Х. Итоги недели.
19.10 Комедия «Ванька
Грозный» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Криминальный боевик
«Мексиканец» (США).
23.50 День спорта.
00.00 сериал «Красавчик»
00.50 «Перезагрузка».

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики. ПИН-код».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.20 Андрей Соколов,
Владимир Меньшов в
многосерийном фильме
«Личные обстоятельства».
16.00 Наши новости.
16.20 Премьера. Среда
обитания. «Дело пахнет
колбасой».
17.20 Новый Ералаш.
17.50 «КВН». Премьер-лига.
Финал.
19.30 ОНТ представляет:
«Добро пожаловать в
Беларусь».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. Кейт Хадсон
в фильме «Жених напрокат».
США, 2011.

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал «Адвокат».
15.05 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 Программа Максимум.
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10  фильм «Прятки».
00.50 «Луч Света».

«Беларусь 1»

07.35  «Самая обаятельная и
привлекательная» (СССР).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия). 1-я серия.
11.00  «Икарус» ц
11.25 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Врачебные тайны
13.50 «Чудесный колодец».
13.10  «Моя правда» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30  сериал «Остров
ненужных людей»
17.25 «Стрекоза и муравей».
17.35 Коробка передач.
18.05 Славянский базар
19.10 Лирическая комедия
«Добрая подружка для всех»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30  фильм «Лара Крофт:
Расхительница гробниц»
00.15 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия). 1-я серия.

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Непутевые заметки»
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45  «Брэйн-ринг».
13.00  «Иосиф Кобзон. Игра
по правилам и без».
14.00  фильм «Личные
обстоятельства».
16.00 Наши новости.
16.20  «Игорь Кириллов.
Жизнь в прямом эфире».
17.20  «Рыцарский турнир в
Мирском замке».
18.00 Фильм «Бобро
поржаловать».
20.00 Контуры.
21.05 «ДОстояние
РЕспублики: Анна Герман».
23.15  фильм «8 первых
свиданий».

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Первая предача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Развод по-русски».
13.20  Сериал «Адвокат».
15.05 Таинственная Россия:
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «И снова
здравствуйте!».
18.05 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 Сегодня.
20.00 «Чистосердечное
признание».
21.45 «Тайный шоу-бизнес».
22.55 «Метла».
23.50 фильм «Как пройти в
библиотеку?».

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.25 Контрольна робота
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист
13.00 Армiя
13.20 Х/ф «713-й просить
посадку»
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.35 Агро-News
15.55 Х/ф «Синдикат-2»
18.10 Справжня Україна
18.45 Сiльрада
19.00,20.20 Вибори-2012
19.30 «Зустрiч друзiв. Одеса»
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Плюс-мiнус
21.30 Країну - народовi!
21.50 Смiшний та ще
смiшнiший
22.15 Лiтнiй жарт
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.05 Т/с «Слiдаки»
11.15 «Знiмiть це негайно»
12.35 «Iлюзiя безпеки»
13.45 «Пекельна кухня»
15.15 «Ciмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,0.55 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.25 Х/ф «Пiрати
Карибського моря»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.20 Т/с «Коли на
пiвдень вiдлетять журавлi»
13.15,21.00 Т/с «Анна Герман»
15.15 «Право на зустрiч»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 «Позаочi»
0.15 Т/с «Пiд прикриттям»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Свiтло
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 Док. фiльм
12.25 Хай щастить
12.50 Х/ф «Салют, Марiє!»
15.00,18.20 Новини
15.20 Ближче до народу
15.55 Х/ф «Синдикат-2»
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Вибори-2012
19.30 Екстренний виклик
21.15 Плюс-мiнус
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.15 Т/с «Слiдаки»
11.25 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Iлюзiя безпеки»
13.55 «Пекельна кухня»
15.15 «Ciмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,23.15 ТСН
20.15 «Мамо, я одружуюсь?»
21.30 «Мiняю жiнку»
23.30 Х/ф «Небезпечно жити
на Лейкв’ю»(2)

ІНТЕР

14.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Анна Герман»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Футбол. Збiрна Англiї -
Збiрна України
0.00 Т/с «Пiд прикриттям»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 На зв’язку з урядом
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 В гостях у Гордона
12.25 Кордон держави
12.45 Наша пiсня
13.30 Х/ф «Балтiйське небо»
15.00,18.20 Новини
15.35 Х/ф «Синдикат-2»
17.50 Країну - народовi!
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Вибори-2012
19.30 Фестиваль
20.50 Мегалот
21.25 Концерт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.20 Т/с «Слiдаки»
11.30 «Знiмiть це негайно»
12.50 «Iлюзiя безпеки»
14.00 «Пекельна кухня»
15.15 «Ciмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «На ножах»
21.30 «Територiя обману»
22.50 «Грошi»
0.15 Х/ф «Особливий
вiддiл»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.55,21.00 Т/с «Анна Герман»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 Т/с «Пiд прикриттям»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Книга.ua
9.50 «Легко бути жiнкою»
11.00 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.35 Х/ф «Балтiйське небо»
15.00,18.20 Новини
15.25 Х/ф «Зустрiч перед
розлукою»
16.45 Х/ф «Таємна
прогулянка»
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Вибори-2012
19.30 Фестиваль
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.30 Т/с «Слiдаки»
11.40 «Знiмiть це негайно»
13.00 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Пекельна кухня»
15.20 «Ciмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Давай, до побачення»
21.30 «Чотири весiлля»
23.20 Х/ф «Мисливцi за
алмазами»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Анна Герман»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Анна Герман»
23.15 Т/с «Пiд прикриттям»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Сiмдесятники»
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.35 Х/ф «Син полку»
15.00 Новини
15.30 Наша пiсня
16.20 Х/ф «22-го червня рiвно
о 4-й годинi»
17.55 Осiннiй жарт
18.25 Шляхами України
18.50 Жарт
20.35 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»
10.30 Т/с «Слiдаки»
11.40 «Знiмiть це негайно»
13.00 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Пекельна кухня»
15.20 «Ciмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30 ТСН
20.15 «Добрий вечiр»
21.20 Х/ф «Перевiзник-2»
23.15 Х/ф «Морський
пiхотинець»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.15 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Анна Герман»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ-1

8.00,9.40 Шустер-Live
9.25 Школа юного
суперагента
10.55 «Секрети успiху»
11.30 Зелений коридор
11.40 Х/ф «Того далекого лiта»
12.55 Х/ф «Закон»
15.10 В гостях у Гордона
16.05 Слов’янський базар
18.10 Золотий гусак
18.35 Свiт атома
18.55 Футбол. «Зоря» -
«Шахтар»
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.20 Концерт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільми
11.05 Х/ф «Голубка»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Друге кохання»
0.05 Х/ф «Перевiзник-2»

ІНТЕР

9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.55 Х/ф «Арифметика
пiдлостi»
13.00 Х/ф «Смерш»
17.50 «Вечiрнiй квартал»
19.00 «Розсмiшити комiка»
20.00 Подробицi
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.35 Х/ф «Правосуддя вовкiв»
0.40 «Битва композиторiв»

УТ-1

8.30 Футбол України
9.05 Армiя
9.20 Смiшний та ще
смiшнiший
9.45 Хто в домi хазяїн?
10.05 Крок до зiрок
10.45 Країну - народовi!
11.05 Караоке для дорослих
12.05 Шеф-кухар країни
12.55 Ближче до народу
13.30 Раптова слава
14.00 Як це?
14.30 Х/ф «Обелiск»
16.15 Золотий гусак
16.45 Маю честь запросити
17.35 Дiловий свiт
18.20 Лiтнiй жарт
18.50 Концерт
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

6.00 Мультфільми
8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.20 «Кулiнарнi курси»
10.45 Х/ф «Голубка»
19.30,23.25 «ТСН-тиждень»
20.15 «Мiй зможе»
22.10 «Свiтське життя»
0.10 Х/ф «Кадилак Рекордз»

ІНТЕР

8.25 «Глянець»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.05 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
13.10 Х/ф «Iван Бровкiн на
цiлинi»
15.20 Х/ф «Зникла iмперiя»
17.55 Т/с «Я прийду сама»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Т/с «Я прийду сама»
23.05 «Що? Де? Коли?»
0.20 Х/ф «Дракула Брема
Стокера»
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До уваги суб’єктів господарювання!

Запрошуємо взяти участь
у конкурсах

Координаційний комітет Форуму Місцевого Розвитку Городнянського
району,  Організація громади «Затишок» с. Смичин Городнянського району
Чернігівської області та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду») цією об’явою запрошують ліцензованих
підрядників з позитивною репутацією надати запечатані цінові пропозиції
для виконання робіт у межах мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в школі
с.Смичин»: Заміна дверей на металопластикові (70 м.кв) Підрядники повинні
мати досвід проведення робіт на об’єктах подібного або вищого рівня
складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за такою
адресою: Смичинська сільська рада Городнянського району Чернігівської
області, вул. Чернігівська, 19. Пропозиції повинні залишатися чинними
впродовж 180 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій і
повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою
не пізніше, ніж до 11.00 год. 25.09.2012 р., після чого вони будуть розкриті у
присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше
встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за
адресою, зазначеною вище або за телефонами:  (04645) 3-73-49.

* * *
Координаційний комітет Форуму Місцевого Розвитку Городнянського

району,  Організація громади «Джерело» с. Тупичів Городнянського району
Чернігівської області та Програма розвитку ООН (Проект «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду») цією об’явою запрошують ліцензованих
підрядників з позитивною репутацією надати запечатані цінові пропозиції
для виконання ремонтно-будівельних робіт по утепленню фасаду (246 м кв.)
у межах мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в ясла-садку с. Тупичів –
капітальний ремонт». Підрядники повинні мати досвід проведення робіт на
об’єктах подібного або вищого рівня складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати за такою
адресою: Тупичівська сільська рада Городнянського району Чернігівської
області, вул. Чернігівська, 8. Пропозиції повинні залишатися чинними
впродовж  180 календарних днів з дати розкриття їх і повинні бути в
запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше, ніж
до 13.00 год. 25.09.2012 р., після чого вони будуть розкриті у присутності
наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше
встановленого терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за
адресою, зазначеною вище або за телефонами:  (04645) 3-52-75.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

7 вересня – півроку світлої
пам’яті
САВЧЕНКА

Сергія Олеговича
11.08.1967 р. – 07.03.2012 р.

Уже полгода, как тебя нет с нами,
И боль души ничем не заглушить.
Пока мы все живем на этом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Сумуючі: мама, батько, дружина,
донька.

7 вересня – 9 днів світлої
пам’яті

 МУРАШКО Лідії Іванівни
21.05.1943 р. – 29.08.2012 р.

Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам вспоминать

безмерно жаль.
Хранить твой образ будем в сердце

вечно,
И память добрую, и вечную печаль.
Помяните, кто знал и помнит Лидию

Ивановну.
Сумуючі: син Олександр, дочка

Світлана і онука Альона.

Сьогодні минає 9 днів, як
пішла з життя рідна нам людина

МАЛЕНКО
Марія Адольфівна

28.02.1955 р. – 31.08.2012 р.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя

сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто тысяч раз прости, прости.
Любимо і сумуємо.

 Рідні.

6 сентября 2012 г. – 3 года
светлой памяти

дорогого отца и дедушки
ПОЛУШКИНА

Геннадия Алексеевича
04.11.1939 р. – 06.09.2009 р.
Вместе с караванами птиц твоя

душа поднялась к небесам, оставив
невосполнимую пустоту и
неутихающую боль. Как хочется
прижаться к тебе, ощутить твое
необыкновенной души тепло, испить
твоей доброты, почерпнуть твоей
мудрости. Как же не хватает тебя,
отец…

Помню... Скорблю…
Дочь Лена.

Уже два года как ты не с
нами…

ВОЛКОВА Елена Николаевна
15.01.1957 р. – 14.10.2010 р.

Вечная память и безграничная
благодарность тебе за то, что ты была с
нами на этой земле, солнечная наша,
открытая, щедрая и искренняя душа. Ты
принадлежала к тем немногим, которых
заменить нельзя, излучала лишь добро
и вот ушла в страну под названием
Вечность.

Сколько б лет не прошло, любим, помним, скорбим.
Твои сын, сестра, родственники.

11 років світлої пам’яті
ПОДОСИНОВА

Петра Титовича
20.08.1933р. – 9.09.2001р.

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

Сумуючі рідні.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Наша родина висловлює велику подяку Партії регіонів

за матеріальну допомогу, яку надали для лікування дитини.
 Л. Бицай.

м. Городня.
* * *

Висловлюю щиру подяку за допомогу при відбудові
житла директору ДП „Городнянський лісгосп” В.Ф. Тимку,
міському голові А.І. Богдану та підприємцю І.В. Арендаренку.

В. Кулініч.
м. Городня.

* * *
31 серпня пішла з життя наша люба сестричка, тьотя

Маленко Марія Адольфівна. Велике спасибі всім,  хто нас
підтримав в нашому горі: рідним, сусідам, кумам, отцю
Володимиру, всім співробітникам психоневрологічного
інтернату, ритуальній службі ПП Мокрій. Хай береже Вас
Бог.

Рідні.
1 вересня 2012 р. пішла з життя дорога, любляча наша

матуся, теща, бабуся, прабабуся Божок Марія Максимівна.
Щиро вдячні всім, хто прийшов розділити з нами біль

втрати: родичам, друзям, сусідам, ритуальній службі
Гончарової А.П.

Нехай ніколи ніяке лихо не переступає поріг вашої оселі.
Доземний уклін вам, люди.

Родина покійної.

У райдержадміністрації відбулось засідання
комісії з питань захисту прав дитини. У порядку

денному – вісім питань, майже за кожним з яких
стоїть невиплаканий дитячий біль, або й відверті
сльози розпачу від власної безпорадності перед

таким недитячим горем.
Родина К. – багатодітна та малозабезпечена. Зі звіту

виїзної комісії, у будинку відсутні санітарно-гігієнічні норми.
Батьки зловживають алкоголем. Соціальну допомогу не
отримують, бо не потурбувались про її оформлення.
Наймолодша п’ятирічна дитина має симптоми ДЦП. Втім,
не зважаючи на настійні вимоги городнянських педіатрів,
мати – Світлана К. — везти дитину у область на медичне
обстеження і призначення інвалідності не поспішає. Не
поспішає вже п’ять років. Каже, коштів нема. І тут же
розповідає, що щодня працює на людських городах,
заробляючи копійку. Де правда, де брехня?

Члени комісії цього разу не піддались на звичні обіцянки
нерадивої матері. Їй визначено термін у два тижні. Якщо за
цей час вона не покаже дитину чернігівським лікарям,
автоматично поставиться питання про позбавлення її
батьківських прав.

Не стримала сліз молода мати трьох дітей Р. Її старший
син опинився у лікарні  через жорстоке поводження батька.
Жінка боїться співмешканця, який, відчуваючи безкарність,
часто без причини  розпускає руки. Працівники міліції
попереджували хулігана про відповідальність, однак він,
будучи громадянином Білорусі, ігнорує всі втручання у його
неофіційну родину. Комісія прийняла рішення звернутися у
райвідділ внутрішніх справ і у міграційну службу з
клопотанням про депортацію батька за місцем його
прописки, а двох старших дітей матері запропоновано
влаштувати у реабілітаційний центр, де вони зможуть
отримати кваліфіковану допомогу дитячого психолога і
оговтатись від наслідків постійного насильства у сім’ї.

Разом з батьками прийшов на засідання комісії
дванадцятирічний Л. Батьки розлучені, у батька давно інша
сім’я, мати проживає удвох із сином. Батько платить великі
аліменти – до двох тисяч гривень на місяць. І непокоїться,
що колишня дружина частину з них витрачає на себе. Мотивує
свої підозри тим, що вона поки що не працює –
зареєстрована у центрі зайнятості як така, що шукає роботу.
У процесі з’ясування своїх стосунків колишнє подружжя
зайшло так далеко, що не рахувалось із присутністю членів
комісії і власного сина. Ворожба між ними триває вже багато
років. Хлопчик, який за висновками виїзної комісії
матеріально забезпечений – має одяг, взуття, їжу, комп’ютер,
велосипед, мобільний телефон і нормальні умови
проживання, між тим почувається знедоленим. Йому ніяк не
збагнути, чому він любить і тата, і маму, а вони
використовують його як зброю у з’ясуванні власних
непростих стосунків. «Схаменіться, батьки! Ви втрачаєте
сина !», — закликали члени комісії колишнє подружжя.

Хлопчик у підлітковому віці, а тому вам не смакувати власну
ворожбу треба, а об’єднатися для того, щоб він не шукав на
вулиці виходу власному горю.

«Я ніколи до тебе не поїду, ніколи!» — ковтаючи сльози,
кинула батьку в обличчя його чотирнадцятирічна донька.
Теж багато років колишнє подружжя С. ворогує між собою.
Звинувачуючи маму дівчинки у тому, що вона настроює доньку
проти нього, чинить перепони їх зустрічам, чоловік настільки
емоційно викладав аргументи, що голова комісії П.А.Буйний
вимушений був просити його залишити залу засідань.
Батько натомість того, щоб вислухати свою майже дорослу
доньку, зрозуміти її і піти назустріч у вирішенні важливих
для неї питань, у прагненні довести свою значимість і
підірвати авторитет матері, за ці роки перетворився у ворога
для власної дитини. Члени комісії намагались переконати
його діяти інакше – силоміць дитину не змусиш тебе любити.
І врешті, зломлений непідкупністю горя доньки, її
невимовними стражданнями, батько здав свої позиції і
зробив крок назустріч їй. Хоча рішення, напевне, далось
йому непросто – прохання дитини зачіпляло особисті амбіції,
але, виконавши його, за півгодини батько виріс у її очах
настільки, наскільки не міг вирости за всі довгі роки
ворожнечі.

Найвразливішою, мабуть, для всіх членів комісії стала
зустріч з Людмилою П. Вагітна жінка прийшла на засідання
комісії з п’ятирічним сином. Найстарша її дитина зараз
росте в іншій сім’ї – народивши, Людмила не опікувалася
донькою і була позбавлена батьківських прав. Зараз жінка
каже, що не могла займатися дівчинкою, бо їй треба було
«влаштовувати своє особисте життя».  Двох наступних дітей
вона народила від різних чоловіків, причому меншого
хлопчика – від співмешканця, хворого на туберкульоз. Дитина
досі знаходиться у чернігівському протитуберкульозному
диспансері. Живе хлопчик там з 21 січня 2011 року. Востаннє
горе-мати провідувала його у вересні 2011 року. У вересні
нинішнього року у маляти закінчується курс лікування. Куди
віддавати дитину? – забили на сполох чернігівські лікарі і
відповідні служби. У матері нова сім’я, незабаром
народиться ще одна дитина. Хворим сином вона не
цікавилась, більше того – притягувалась до відповідальності
за недбале поводження з дитиною, яка так ослабла від
материнського недогляду, що опинилась у лікарні. Позбавити
батьківських прав, — одностайно вирішили члени комісії.
Тим більше, що у Саші (так звуть хлопчика, що зараз у лікарні)
знайшлись родичі по батьковій лінії, які готові оформити
опіку над дитиною у разі відмови від неї матері. Слухаючи
свій вирок, жінка витирала сльози. Та у їх щирості всі присутні
сумнівались.

За кожною з цих та інших справ – дитячі сльози й
страждання, сльози болю й розпачу, сльози від відчуття
себе зрадженим. Добре, якщо батькам вистачає глузду
вчасно схаменутись і змінити ставлення до дитини. А якщо
ні? Зраді дитинства нема виправдання. І нема прощення.

С.ТОМАШ.

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

В Хоробичах
залунали пісні

та музика
Напередодні Дня незалежності у

Хоробицькому будинку культури відбувся
концерт художньої самодіяльності.  Майже два
місяці проводив репетиції музикант і композитор
Віктор Миколайович Манзюк – киянин, який
влітку  мешкає в Хоробичах. Результатом його
роботи  став чудовий виступ ансамблю, який
склали Олена Новик, Ірина Новик, Ірина
Сидоренко, Марія Карпенко, Людмила Черненко,
Любов Камко, Володимир Яремчук, Валентина
Яковенко, Галина Довгошапко.

Розпочався концерт гімном села Хоробичі:
В Чернігівськім краї, у зелен-розмаї —
Легенда далеких століть,
Обитель хоробрих,  красивих і гордих —
Село наше рідне стоїть.
Злагоджено звучали авторські,  українські та

білоруські народні пісні.  Майстерно виконав
кілька пісень Володимир Яремчук. Зворушливо
прочитала вірш Віктора Баранова «Українці мої»
Ірина Сидоренко. Не обійшлося і без гумору.
Людмила Пакалова та Олександр Черненко
розіграли гумористичну сценку «У недільний
день». Дружніми оплесками нагородили присутні
бувшого учня нашої школи, а нині жителя Києва
— Миколу Білого за чудове  виконання  пісень. У
концерті  також взяло участь і молоде покоління:
Інна Камко, Наталія Чигринець, Христина Гайман.

Родзинкою свята став виступ заслуженого
артиста України  оригінального жанру  Михайла
Твердого, який приїхав підтримати свого друга,
художнього керівника Віктора Манзюка. Він
просто зачарував глядачів  своєю грою на
сопілці, а одну сопілку  — виготовлену своїми
руками, артист подарував краєзнавчому музею.

Вела  концерт Марія Карпенко.
В. ПЕСОЦЬКИЙ.

с.Хоробичі.

ПрАТ «Городнянський маслозавод»
потрібні на роботу:

–машиніст аміачно-холодильних установок;
– бухгалтер-інспектор з обліку кадрів.
Тел.: 2-10-87.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098-9331055.

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.

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.

Постійно купуємо корів, телят,
коней, свиней, бичків (доріз).

Ціни високі.
Тел.: 066-4014326, 093-9178698.

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

Наилучшего папу, дедушку и тестя –
ХОМЕНКА Николая Пантелеевича с  65-
летием поздравляет семья Радомских.

Семейного счастья и море здоровья,
Успехов в работе и верных друзей.
Мы Вам пожелаем таким же вот бодрым
Еще не один отмечать юбилей!

Ліцензія НБУ №226 від 04.11.2011

м. Городня, магазин
„Побутова Шара”,

вул. 1-го Травня, 21.
Тел. 093-5086236,

093-3365411.

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.

Предлагает
большой выбор
серебряных и посеребренных

икон

5 вересня відзначила свій 55-річний
ювілей наша люба мама та бабуся Антоніна
Олексіївна БОНДАРЕНКО із Ваганич.

Рідна матусю, бабуся рідненька,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько,
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Хай здоров’я й достаток живуть тут довіку,
А Ваші літа хай летять в ній без ліку!
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини.

З любов’ю: син, невістка і  онука Настенька.

Від щирого серця вітаємо з
ювілеєм нашого любого і дорогого
чоловіка, тата і дідуся Сергія
Григоровича ЯЦЕНКА.

Тебе всего лишь – 50!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь твоя шла не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И только доброго тебе желаем.
Все счастье, которое есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.

З любов’ю: любляча дружина,
донька, зять і онуки.

10 вересня святкуватиме свій 50-річний ювілей Сергій
Григорович ЯЦЕНКО.

Щиро вітаємо його і бажаємо:
Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи, как можно, веселей.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастье в дом навечно принесет.

З любов’ю: сестри і племінники з сім’ями.

Класний керівник та однокласники 11-Б класу 2000 року
випуску Городнянської школи №1 висловлюють щире співчуття
однокласнику Аношко Григорію з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Колектив Городнянської школи №2 глибоко сумує з приводу
смерті колишньої техпрацівниці

МУРАШКО Лідії Іванівни
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійної.

Перша вчителька, класний керівник, батьки, однокласники
11-Б класу 2010 року випуску Городнянської школи №2
висловлюють щире співчуття Приходько Наталії з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті її батька

ПРИХОДЬКА Юрія Володимировича.

Колектив Моложавського лісництва глибоко сумує з приводу
смерті колишнього працівника

СЛЮНКОВА Федора Дмитровича
і висловлює співчуття його дочці, – бухгалтеру лісництва

Мальцевій І.М.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 3-кімнатна квартира у військовому містечку.

Терміново. Тел.: 050-4333328, 067-5879226, 2-12-36.
— 3-кімнатна квартира з індивідуальним опаленням

на 2-ому поверсі двоповерхового будинку по вул. Волковича,
49 Г, кв. 6. Тел. 2-14-26, 097-9284116, 093-8243864.

— 3-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 097-1128136, 093-
3584702.

— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 095-4868118.
— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 063-1045234.
— будинок в с. Хрипівка. Є вода, газ, ванна. Терміново.

Тел.: 066-2728559, 093-6527264.
— будинок. Є газ, вода. Тел. 066-1127694.
— будинок. Є газ, вода. Мопед „Дельта”. Тел.: 093-

6336502, 098-2355373.
— недобудований будинок. Тел. 063-4777860.
— будинок 9х9 під знос в хуторі Альошинський.

Ціна договірна. Тел. 067-9572047.
— гараж, земельна ділянка. Недорого. Тел. 098-

9112222.
—  корова 7 років, отел у березні. Тел. 097-2856321.
— корова (первачка). Тел.: 2-55-70, 093-7277231.
— тільна корова віком 3 роки в с. Великий Листвен.

Тел.: 3-31-38.
— корова, тільна телиця в с. Макишин. Тел.: 3-68-05,

097-4394546.
— молода корова. Тел. 063-4648432.
— корова  віком 10 років (с. Макишин). Тел.: 067-1291938.
— сіно. Тел. 050-6669188.
— житня, вівсяна солома в тюках з доставкою. Тел.

098-4464611.
– 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.

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

— автомобіль „Нива-2121”, 1988 р.в., в доброму стані.
Тел.: 3-52-20, 096-4812597.

— автомобіль „GEELY MK COMFORT”, 2009
р.в., 1,6 л, колір сірий, пробіг 28 тис. км. в м.
Корюківці. Тел.: 068-1028465, 099-2218064.

— автомобіль ГАЗ-24, 1984 р.в., колір
бежевий, газ або бензин, газова установка
зареєстрована, стан хороший, ціна договірна. Тел.
097-8383121 (Саша).

— ВАЗ-2108 на запчастини. Тел. 098-2695357.
— автомобіль „Фольксваген Пасат В-4”,

1994 р.в., 1,8 інжектор, універсал, титани,
електролюк, тонування, СD, бак 105 л у відмінному
стані. Тел. 067-3787277.

— терміново ВАЗ-2106, недорого. Тел. 098-
7749516, 2-53-84.

— автомобіль ВАЗ-2101. Ціна договірна.
Тел. 067-9572047, 096-4444357, 2-56-36.

— трактор Т-40 М, копалка „Ліда”,
культиватор, саджалка. Тел.: 096-2807042.

— мопед „Viper Active”, пробіг 900 км, 2012
р.в. Тел. 093-5980734.

— японські скутери колишнього вжитку і нові
мопеди „Альфа”, „Актив”. Тел.: 067-3787277.

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

— цегла, бій цегли, ракушник, шлакоблок,
перемички, балки, крокви, опалубка, шифер,
фундаментні блоки, бетонні стовпчики. Тел. 097-
4868282.

— деревообробний верстат, електрозварювальний
апарат. Тел. 2-39-50.

— вібростіл  і 2 форми для бетонного єврозабору,
силікатна цегла 1,5. Тел. 096-1374673.

— гітара, 4-х комфорна газова плита. Тел.: 2-41-26.
— рами віконні зі склом колишнього вжитку 144х146 –

10 шт. Тел. 2-24-75, 097-9665594.
— літня коляска. Тел.: 098-9404050.

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

4 вересня була знайдена зв’язка ключів у районі
скверу «Гармати». Хто загубив, звернутися по тел. 2-40-27.

Закуповуємо постійно люпин, сою.
Тел.: 067-7049162, 066-0075773.

Городнянський районний ЦДЮТ
оголошує набір учнів на 2012-2013 навчальний рік

до клубу дошкільнят
„Сонечко”.

Приймаються діти віком від п’яти років.
Адреса: м. Городня, вул. Волковича, 29.Тел. 2-74-14.

ТОВ „ТД Ратібор” м.Городня
реалізує 3-місячних курей.

Тел. 0683455122.

Обувь: зима-осень, резиновая
Одеяла, сумки, куртки,
Трикотаж, спортивная одежда и многое другое.
Мы ждем вас по адресу:
Рынок, магазин «Одежда на вес».

Большой
ежедневный

привоз


