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Опади

17 вересня 2012 року в с. Лемешівці
відбудеться освячення новозбудованої

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

Так називається передвиборна
програма Чернігівської обласної
організації Партії регіонів, яку
нещодавно урочисто представили в
обласному академічному музично-
драматичному театрі імені Тараса
Шевченка. Все відбувалося у святковій
атмосфері, демократично і патріотично.
На форумі зібралися 670 делегатів з усіх
районів Чернігівщини.

Партійці ще раз продемонстрували:
вони – потужна і злагоджена команда
представників різних професій – вчителів,
медиків, державних службовців, працівників
культури та соціальної сфери, робітників,
трудівників села, приватних підприємців,
досвідчених депутатів сільських, селищних,
районних, міських та обласних рад,
ветеранів, молоді, лідерів громадських
організацій. Власне, керівники Чернігів-
щини – голова облдержадміністрації
Володимир Хоменко та голова облради
Анатолій Мельник, які також взяли участь в
обласному форумі, – члени Політради Партії
регіонів, що теж свідчить про авторитет і
потенціал найбільшої (майже 24 тисячі осіб!)
політичної сили на Придесенні.

Виступали впевнено й щиро, від душі.
Володимир Хоменко наголосив, що
провладна партія ніколи не давала
пустопорожніх обіцянок, бо працює для того,
щоб людям було добре і зручно. А найкраще
слово – це діло! За останні кілька років на
Чернігівщині зроблено немало: прокладено
сотні кілометрів газопроводів, ремон-

туються дороги, відроджується житлове
будівництво, відбудовуються лікарні і школи.
Якісно змінилася виробнича структура
агропромислового сектору, про що свідчать
досягнення рекордних для області врожаїв
зернових. Назва передвиборної програми
– «Від стабільності – до добробуту!» – не
лише свідчить про вже досягнуту протягом
2010-2012 років стабільність
соціально-економічного розвитку, а
й визначає головну мету партії –
істотне покращення добробуту
громадян.

Програма розрахована на 2012-
2017 років. І позитивні результати
реально відчує кожна родина! Адже
йдеться про суттєве поліпшення в
усіх галузях нашого життя:
промисловості, сільському
господарстві, освіті, медицині,
соціальній сфері, екології. Враховані
пропозиції громадських об’єднань
ветеранів, воїнів-афганців та
чорнобильців. Взагалі, як
відзначили у своїх виступах народні
депутати України Михайло Чечетов
та Григорій Маньковський (голова
обласної організації Партії регіонів),
провладна партія сьогодні – єдина
політична сила в нашому
суспільстві, здатна забезпечити
подальший економічний поступ
України, яка має всі можливості,
щоб стати сильною та заможною
державою.

Жодного популізму – тільки реальні
справи! – підкреслили кандидати в народні
депутати України від Партії регіонів –
перший заступник голови облдержадмініст-
рації Станіслав Прокопенко та міський
голова Чернігова Олександр Соколов. Партія
чітко, ефективно й послідовно виконує взяті

перед виборцями зобов’язання. Тож
завдання, яке стоїть перед активістами
Партії регіонів, можна сформувати одним
вагомим словом, – перемогти! Заради
народу України, благополуччя нашої
держави та рідного краю.

Віктор МУДРИЙ.
м. Чернігів.

Шановні працівники лісового
господарства!

Щиро вітаємо вас з
професійним святом – Днем

працівника лісу!
Охорона і примноження лісових багатств –

високе покликання, яке вимагає цілеспрямованих зусиль, спрямованих
на зміцнення  нашої держави. Лісівники роблять вагомий внесок у захист
земельних угідь та поліпшення стану довкілля, забезпечують потреби
суспільства у різноманітній лісовій продукції.

У цей день ми вшановуємо тих, хто докладає зусиль до раціонального
використання лісових ресурсів – фахівців лісової та деревообробної
промисловості. Сьогодення ставить перед вами непрості завдання –
незважаючи на складну економічну ситуацію, забезпечити технічне
переоснащення галузі та підвищити рівень її конкурентоспроможності.

Маємо надію, що працівники лісової галузі робитимуть все для того,
щоб ліс став джерелом добробуту й екологічної безпеки, прикрашав нашу
рідну землю та був збережений для наступних поколінь.

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

Шановні працівники
лісового господарства!
Сердечно вітаю вас з професійним

святом. Воно уособлює всенародну глибоку
шану і повагу до тих, хто плекає діброви і гаї,
дає цінну сировину для повсякденного вжитку
і промислового виробництва. Ліс – це
надбане віками неоціненне багатство, яке
треба постійно примножувати. Комуністи
робитимуть все для раціонального
використання його, щоб воно служило
народові.

Бажаю вам, творці і охоронці зеленої
держави, доброго здоров’я, благополуччя і
успіхів у благородній справі на благо народу.

Щиро – народний депутат України,
кандидат у народні депутати В.ЛЕЩЕНКО.

  Шановні фармацевти!
Щиро вітаємо з Днем

фармацевтичного працівника.
Професія фармацевта вимагає

відповідальності та відданості обраній справі, адже
від вашої праці значною мірою залежить збереження
здоров’я і благополуччя людей. Нині фармацевтична
галузь динамічно розвивається, активно залучаючи
у виробництво сучасні наукові досягнення й розробки, впроваджуючи
європейські стандарти задля поліпшення якості та збагачення ринку
медичними препаратами.

Споживачами фармацевтичної продукції є різні верстви населення,
і надзвичайно важливо сьогодні забезпечити їх якісними та доступними
за вартістю ліками. Сподіваємося, що ви докладете всіх зусиль для
вирішення цього важливого питання.

Сердечно бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя
та успіхів!

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

16 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ Повідомлення
У середу,  26  вересня  о 10 годині в залі засідань районної ради

відбудеться чергова – дванадцята сесія районної ради шостого
скликання.

Порядок денний:
1. Звіт про виконання районного бюджету за ІI квартал

2012року.
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 06.01.2012

року «Про районний бюджет на 2012 рік».
3. Інформація прокурора району та керівника районного

відділу внутрішніх справ про стан законності, боротьби із
злочинністю, охорони громадського порядку на території району
станом за I півріччя 2012 року.

4.Про затвердження районної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

5. Про затвердження технічної документації по визначенню
нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих
за межами населених пунктів.

6. Про затвердження переліку платних послуг та встановлення
тарифів на послуги, що надаються трудовим архівом Городнянської
районної ради.

7. Заслуховування звіту постійної комісії з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та
природних ресурсів.

8. Інформація депутатів про свою депутатську діяльність.
9. Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та запрошених

на пленарне засідання.
На сесію запрошуються міський та сільські голови, заступники

голови  районної державної адміністрації, керівники управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації,
посадові особи з питань, які виносяться на розгляд пленарного
засідання.

 Засідання постійних комісій  районної ради  з питань охорони
здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС,  з питань
агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та
природних ресурсів, з питань    законності, безпечної
життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності
відбудуться    21 вересня  о 10.00 год., а комісій  з питань соціально-
економічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету,
з  питань управління  та розпорядження об’єктами комунальної
власності і тарифної політики,  з питань гуманітарної сфери, сім’ї
та молоді  – 24 вересня  о 10.00 год.

Засідання  президії районної ради – 26 вересня  о  9.00 год.
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– Ігорю Олександровичу,  Вас добре
знають як депутата, який оголосив війну
корупції на митниці. Не страшно було?

– Ні! (сміється) Страшно стало від
усвідомлення того, що відбувається
насправді, від реальних масштабів корупції.
Це було 2006 року. У Верховній Раді я
ініціював створення міжфракційного
об’єднання «Контрабанді – стоп!». Адже
через митні махінації бюджет України
недоотримував  мільярди гривень. Група,
якою я керував, об’їздила майже всю Україну
і перевірила роботу головних митних пунктів.
Ми розкрили не одну кримінальну схему з
розмитнення вантажів. Тільки одна з
регіональних митниць, навмисно
зменшуючи вартість автомобілів, щорічно
недодавала в бюджет мільярд гривень. Ці
кошти поповнювали кишені бізнесменів та
високопосадовців.

– Засоби масової інформації
писали, що Вам погрожували. Це так?

– Так, приходили телеграми з

Лідером виборчих
перегонів

називають
Ігоря Рибакова
Чернігівська обласна органі-

зація Всеукраїнського громадсь-
кого об’єднання «Фонд сприяння
демократичним виборам» у 207
виборчому окрузі провела чергове
опитування:  «Якби вибори відбу-
лися найближчої неділі, за кого з
кандидатів ви б проголосували?».
За результатами, лідирує кандидат
у народні депутати України Ігор
Рибаков.

Кількість респондентів: 1100
осіб.

Метод дослідження: вибіркове
анкетне опитування через
інтерв’юерів.

Похибка дослідження: 3%.
Як і під час минулого опитування, най-

більше прихильників – у Ігоря Рибакова.
Народну довіру він заслужив конкретними
справами, які робить для Чернігівщини
та мешканців населених пунктів. Респон-
денти назвали його людиною, яка завжди
дотримується свого слова і виконує
обіцянки. Тому й рівень довіри виборців
до нього високий – 40,1%.

Ігор Рибаков набагато випереджає
суперників.  Рейтинг інших кандидатів-
мажоритарників нижчий і знаходиться в
межах похибки.

Не визначилися з кандидатом майже
20% виборців.

Згідно з результатами, молодь най-
більше знає Ігоря Рибакова – 52%. Він
молодий, енергійний і наполегливий.
Юнаки та дівчата вважають, що стрімке
сьогодення під силу молодим, а Ігор
Рибаков має всі якості лідера.

Опитування проводилося власними
силами ЧОО ВГО «Фонд сприяння демо-
кратичним виборам» із 30 серпня по 5
вересня 2012 р. в семи районах, які вхо-
дять до виборчого округу № 207, за бага-
тоступеневою стохастичною вибіркою.

погрозами. Пропонували навіть очолити
Державну  митницю. Я відмовився. Адже це
була пропозиція не з метою ліквідації
мафіозних схем, а для того, щоб я мовчав. У
тодішнього вищого керівництва країни не
було політичної волі для боротьби з
корупцією. Саме тому я відмовився і від
посади віце-прем’єра, яку також
пропонували.

– Вашу передвиборчу програму
називають найбільш деталізованою,
конкретною і прив’язаною до проблем
регіону. Чому Ви, як інші, не пішли
стандартним шляхом узагальнених
лозунгів?

– Часи порожніх обіцянок давно в
минулому. Сьогодні потрібно робити тільки
конкретні справи і брати на себе тільки
конкретні зобов’язання. Саме тому я в
кожному населеному пункті підписую з
громадою договір про розвиток. Там
конкретно вказано, що я зроблю. Люди
матимуть повне право з мене спитати за все

Незважаючи
на молодий вік,

за плечима
Ігоря Рибакова

вже значний
досвід роботи в

бізнесі та
політиці.

Для ближчого
знайомства ми

поставили
кілька запитань

Ігорю
Олександровичу.

Нещодавно  у Новгород-Сіверському
районі відбулися події, які можна
назвати революційними. Вони
спричинять справжній стрибок у
розвитку регіону.  Радикальні зміни у
найближчому майбутньому
«спровокував» народний депутат України
Ігор Рибаков.

Новгород-Сіверщина – мальовничий
край, у якому проживають чудові люди. Та,
щоб дістатися цих «красот», треба добряче
«потрястися» розбитими дорогами. Вночі
села потопають у темряві, і дорогу освітлює
тільки місяць та зірки. Збудовані ще за часів
Радянського Союзу школи, дитсадки, клуби
не ремонтувалися десятиліттями.

Але народний депутат України Ігор
Рибаков впевнений, що може покращити
ситуацію на Сіверській землі. І своїми
справами вже почав це доводити. Завдяки
його зусиллям вдалося залучити з
державного бюджету на вирішення проблем
північних районів області  107 мільйонів
гривень. 20 мільйонів виділено на Новгород-
Сіверський район. Гроші підуть на ремонти
шкіл, медичних установ, вирішення
комунальних проблем району. Деякі об’єкти
вже оновлюються і отримують друге життя.

Нині Ігор Рибаков є кандидатом в народні
депутати України по 207 виборчому округу,
до якого входить сім районів. Це
найбільший за територією і кількістю
районів округ. Та й проблем тут чи не
найбільше. Але Ігоря Рибакова це не лякає.
Він мріє перетворити цей чудовий край з
працьовитими людьми на економічно і
культурно розвинений.

Давати порожні обіцянки людям – не в
стилі Ігоря Олександровича. Він добре
вивчив проблеми регіону і впевнений, що
може їх вирішити. З кожною селищною
радою округу (в семи районах їх понад 160)
Ігор Рибаков підпише соціальні договори
розвитку громади, в яких бере на себе
відповідальність за вирішення проблем
кожного населеного пункту, кожної сільради.
Такі договори вже укладено на цьому тижні

з сільрадами Новгород-Сіверського і
Щорського районів. Незабаром вони будуть
підписані і в інших районах. У документі чітко
зазначається, що Ігор Рибаков
зобов’язується зробити для кожної
громади. Завдання ставлять самі люди.
Першочерговими є ремонт доріг,  шкіл,

дитсадків, клубів, ФАПів, освітлення
населених пунктів, реконструкція водогонів.
Щодо доріг, то в ряді районів вже розпочато
«ямковий» ремонт, а у Новгороді-
Сіверському по центральній вулиці
прокладають каналізацію. Кошти на це
виділили з державного бюджету завдяки
сприянню Ігоря Рибакова. Це тільки початок.
Ігор Олександрович готовий відповісти за
кожний підписаний пункт договору. Він
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обіцяне. Упевнений, що мені вдасться
зробити все, під чим поставив свій підпис.

– На  Вашу думку, яка сфера потребує
зараз найбільшої уваги?

– Вважаю, що соціальна. Але все
взаємозв’язане. Щоб вирішити проблеми
соціальні, треба, знову ж таки, розпочинати
з економіки. Мені найбільше болить за
пенсіонерів. Вони мають отримувати таку
пенсію, за яку могли б не тільки ліки купити,
а й достойно жити. Також  пріоритетом
держави має стати створення нових робочих
місць,  підвищення заробітної плати. Це, в
свою чергу, дасть можливість наповнювати
Пенсійний фонд.

Звичайно, турбує стан медицини та
освіти. У своєму 207 окрузі мені вдалося
вирішити деякі проблеми цих галузей, але
попереду ще багато роботи. Я беру на себе
не тільки зобов’язання, а й відповідальність
за свої слова та вчинки. Я буду відстоювати
законопроекти щодо реальної підтримки та
допомоги малозабезпеченим громадянам,
інвалідам, багатодітним сім’ям, будинкам
сімейного типу, щодо вирішення проблем
людей з особливими потребами,  надання
соціально-побутової допомоги та підтримки
самотнім людям.

Особливої уваги держави потребують
райони, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи. Медичне та
фінансове забезпечення тут має бути в
повному обсязі.

– Ігорю Олександровичу, на Вашу
думку, які закони треба прийняти, щоб
змінити ситуацію в Україні?

– Перш за все, прийняті закони треба
виконувати. Це найбільша проблема.
Фактично ми маємо непогані закони,
захищені конституційно, хоча б про
безкоштовну медицину, освіту тощо. Але ж
вони не виконуються. І це відбувається не
один місяць чи рік, а всі 20 років
незалежності. Як тільки закони запрацюють,
ми зрушимо з мертвої точки.

говорить, що не любить, коли села
називають «неперспективними». Адже тут
живуть такі ж люди, як в інших населених
пунктах. Навіть якщо молоді зовсім мало, то
все одно у них має бути осередок культури.
Саме тому Ігор Олександрович подбає про
ремонт сільських клубів.

Особливе занепокоєння у Ігоря Рибакова
викликають фельдшерсько-акушерські
пункти, куди люди йдуть за першою
допомогою. Окрім ремонту і оснащення
ФАПів, він потурбувався, щоб тут дозволили
продавати ліки. У багатьох селах аптеки
позакривали через нерентабельність і тепер
за найпростішими таблетками треба їхати
за десятки кілометрів до райцентру. Саме
тому Ігор Рибаков на законодавчому рівні

добився дозволу продавати ФАПам ліки за
ціною комунальних аптек. Нині у них найнижчі
ціни на лікарські засоби.

Всі зустрічі проходили у теплій
обстановці і зовсім не походили на зустріч з
виборцями і тим більше агітацію у період
передвиборчої кампанії. Це була розмова у
колі добрих друзів та близьких. Люди
дякували народному депутату за його роботу,
він, в свою чергу, запропонував однією
родиною, однією командою працювати на
розвиток населених пунктів.

Жителі регіону радо вітали підписання
соціальних договорів розвитку громад. Саме
такий підхід до виборців є революційним,
вважають вони. Такого в Україні ще не було!
Жоден з кандидатів у народні депутати не
зміг взяти на себе такої відповідальності.
«Не треба чекати на революцію в прямому
значенні цього слова, щоб змінити ситуацію
в країні, -  каже Ігор Рибаков, - якісний
переворот у соціально-економічній структурі
можливий завдяки спільним зусиллям та
бажанню працювати на благо людей!»

Більшість населених пунктів взагалі
жодного народного депутата в очі не бачили.
Не хочуть народні обранці їздити у глибинку.
Там немає високих трибун, немає широких
площ і найманих студентів з прапорами і
гаслами. У маленьких селах треба в очі
дивитися людям і відверто говорити з
ними. Їм політика ні до чого, вони живуть і
працюють на своїй землі і хочуть мати
представника у парламенті, який би захищав
і відстоював їх інтереси, вирішував їх
проблеми.   Поспілкувавшись з Ігорем
Рибаковим, виборці 207 виборчого округу
запевнили кандидата у народні депутати, що
обов’язково проголосують за нього на
виборах, оскільки він єдиний, хто допомагає
їм вирішувати проблеми, має ділові якості і
є чуйною людиною. «Йому можна довірити
наші долі, - кажуть у Новгород-Сіверському
і Щорському районах. – Ми готові стати
членами його команди і працювати
разом».

В.ГРИГОР’ЄВА.
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– Володимире Олексійовичу, чому Ви вирішили
балотуватися у народні депутати України не за
партійним списком Компартії, а в одномандатному
виборчому окрузі?

– Звичайно ж, за партійним списком до нового складу
Верховної Ради України було б пройти легше. Але виборці
хочуть мати у парламенті свого представника, якого знають,
якому довіряють, який буде разом з ними постійно, який
відстоюватиме у вищому законодавчому органі їхні інтереси.
Багато простих людей з різних куточків нашої області
зверталися до мене з проханням балотуватися на виборах
до Верховної Ради України від їхніх міст і районів. Проте, на
місцях, серед комуністів Чернігівщини є й інші гідні
претенденти для участі у виборчих перегонах. Тому за
пропозиціями партійних організацій семи північних
районів області 45-й з’їзд Компартії України, який
відбувся 30 липня 2012 року, висунув мою кандидатуру
кандидатом у народні депутати України по
одномандатному виборчому округу № 207.

– Чому обрали саме цей округ?
– Вся моя трудова діяльність пов’язана з

Чернігівською областю. Чимало часу, уваги і зусиль
довелося приділити поліським районам. Ще, коли став
працювати геодезистом філіалу інституту
“Укрколгосппроект”, першим об’єктом для мене було
експериментально-показове село Наумівка
Корюківського району, що тоді будувалося. Пізніше
робив топографічну зйомку під будівництво
автодороги Андріївка-Старосілля-Автуничі
Городнянського району. Потім неодноразово довелося
побувати з аналогічною метою у Коропському,
Новгород-Сіверському, Семенівському, Сосницькому
і Щорському районах. Бо виробнича і соціальна сфери
сільської місцевості активно оновлювалася. Потрібні
були проекти.

А, коли перейшов на роботу до обласного
управління сільського господарства на посаду головного
спеціаліста по меліорації, турбот стало ще більше.
Прискореними темпами зводилися ставки і водойми,
осушувальні і зрошувальні системи, меліоровані землі
повинні були давати високі врожаї сільськогосподарських
культур. Потрібно було цим господарством прискіпливо
займатися. Запам’ятався, наприклад, обласний семінар по
зрошенню на культурному пасовищі села Кучинівка
Щорського району.

Нас, спеціалістів, направляли також у райони й для
вирішення інших невідкладних питань. Згадую, як однієї
зими разом з місцевими виробничниками довелося
організовувати вивезення органіки на поля Коропського
району.

З перших же днів роботи на посаді інструктора
сільгоспвідділу обкому Компартії України був закріплений
за партійними організаціями Семенівського і Новгород-
Сіверського районів. А після переведення на посаду
заступника завідуючого цього ж відділу неодноразово
довелося бувати на Щорському заводі продтоварів,
Сосницькому сирзаводі, Новгород-Сіверському
м’ясокомбінаті, Холминському спиртзаводі, інших
переробних підприємствах.

Коли був затверджений завідуючим
сільськогосподарським  відділом обкому партії, взяв
шефство над розвитком тваринницької галузі Новгород-
Сіверського району. Тоді разом з райкомом партії,
райвиконкомом і господарськими органами вдалося багато
корисного зробити для місцевих колгоспів і радгоспів.

Вже в якості заступника керуючого і керуючого трестом
“Чернігівводбуд” знову досить часто бував в усіх районах
округу, бо наші структурні підрозділи, Новгород-Сіверська
ПМК-212, Охрамієвицька ПМК-213, Тупичівська ПМК-214,
Щорська ПМК-215 обслуговували цю зону і робили чимало
добрих справ для поліського села.

Та й у статусі народного депутата України четвертого і
шостого скликань постійно працював і працюю з виборцями
207-го округу.

У зв’язку з цим поліські райони Чернігівщини стали для
мене своїми, немовби рідними. А я для людей цього краю
також став своїм. Хто ще з кандидатів у народні депутати по
нашому округу може похвалитися такою тісною співпрацею
протягом усієї трудової діяльності з усіма районами округу?

Тому й балотуюся тут у народні депутати України. Щоб
продовжити працювати на благо людей цього чудового
краю.

– Комуністи у своїх передвиборних програмах
наполегливо пропонують виборцям проголосувати
цього разу лише за кандидатів від Компартії України і
таким чином повернути країну народові. Невже інші
політичні сили не здатні зробити життя простих людей
щасливим?

– Після Великої Вітчизняної війни, коли все було

зруйноване, наші батьки і матері за короткий термін
відбудували народне господарство і вже через п’ять років
розпочався розвиток, розпочалося поліпшення життя народу.

– А з часу розвалу СРСР і початку панування в Україні
новітньої буржуазії минуло не п’ять і не десять, а двадцять
один рік. Зрушень на краще не видно. Буржуазні партії, яких
розвелося близько двохсот, лише декларують свої наміри
щодо поліпшення життя народу. Насправді ж забезпечують
подальше збагачення багатих за рахунок пограбування,
обману і неймовірної експлуатації трудящих. Чекати від них
чогось путнього на двадцять другому році перебування при
владі марно.

Що ж стосується комуністів, то Компартія України за часів

радянської влади робила разом з народом добрі справи
для людей. Протягом двох останніх десятиліть вона жодного
разу не була при владі. Фракція комуністів у Верховній Раді
ніколи не голосувала проти інтересів трудового народу. Таких
голосувань ніхто не знайде, бо їх не існує в природі. Лише
комуністи дбають за поліпшення життєвого рівня наших
простих людей. Окрім них, цього не робить жодна політична
сила. Тому, безумовно, слід голосувати лише за комуністів.

І якщо переважна частина виборців оговтається від
буржуазного туману та проголосує масово за виборчий
список Компартії України і кандидатів-комуністів в
одномандатних виборчих округах, то країна не на словах, а
на ділі буде повернена народові. В державному бюджеті,
який буде вдосталь наповнений фінансовими ресурсами,
вистачить коштів на розвиток промисловості і сільського
господарства, вирішення усіх без винятку соціальних
проблем. Всі громадяни працездатного віку будуть
забезпечені роботою і гідною заробітною платою, діти
матимуть щасливе дитинство, ветерани – забезпечену
старість. Кожен юнак і дівчина отримає змогу безплатно
навчатися в будь-якому вищому навчальному закладі, всі
громадяни знову безплатно лікуватиметься в медичних
закладах, молоді сім’ї безкоштовно отримуватимуть житло.
Гідна зарплата і пенсії, низькі ціни і тарифи
забезпечуватимуть нормальне життя наших людей.

– Але ж в усіх партій і кандидатів програми однаково
привабливі. Як серед них вибрати найбільш гідних?

– Нічого дивного немає. Перед будь-якими виборами,
будь-яка буржуазна партія, будь-який кандидат беруть
програму Компартії України, виписують з неї все, що
подобається виборцям, видають це за своє і таким чином
вводять в оману довірливих людей. Після виборів, коли їх
обрали, про обіцяне забувають і продовжують наживатися
за рахунок трудового народу. Не можна вірити вовкам, які
інколи натягують на себе овечі шкури. Щоб не зробити
помилки, краще не вибирати серед них, а відразу голосувати
за комуністів. До речі, виборчий список Компартії Україні в
бюлетені буде під номером три, а моє прізвище в іншому
бюлетені – буде п’ятим.

– Окремі аналітики вважають Вашу передвиборну
програму найбільш обширною, але не досить
конкретною. Що можете сказати з цього приводу?

– Передвиборна програма кандидата в народні депутати
України не може бути схожою на програму кандидата в
депутати сільської ради, в якій йдеться про ремонт вулиць,
будівництво водопроводів тощо. Це політична програма
розвитку держави і відповідного округу. Конкретики вона
набуває тоді, коли народний обранець отримує
повноваження. Тому не випадково я зараз об’їжджаю

території усіх міських, селищних і сільських рад, вивчаю
стан справ і нагальні проблеми, занотовую сам особисто це
у відповідний журнал. Щоб після обрання зайнятися кожною
конкретною справою. Жоден з кандидатів цього не робить,
бо це, в принципі, складна і трудомістка справа.

– Деякі обласні і районні газети надрукували на своїх
шпальтах статтю одного з молодих кандидатів в
народні депутати по 207-му округу, в якій йдеться про
те, що Ви маєте досить високі доходи, що Ви маєте
гектар власної землі тощо. Як це прокоментуєте?

– По-перше, я б порадив молодому кандидату, який у
своєму житті ще не забив жодного цвяха, писати в газетах
про себе, а не виконувати замовних функцій окремих
політичних партій і кандидатів, обливаючи брудом
досвідчених і авторитетних людей. Нехай затямить – до
чистого не пристане! А крім того, є й кримінальна
відповідальність за наклеп.

По-друге, я отримую доходи не більші від інших
народних депутатів України. Відразу ж 20% від них, як і всі
депутати-комуністи, відраховую у фонд партії. Крім того,
допомагаю вирішувати певні невідкладні питання по всій
території області. Мені вдалося за власні кошти забезпечити
облаштування підлоги у своїй рідній школі в селі Горобіївка
на Срібнянщині, відновити після цьогорічного буревію дах
Палацу культури в селі Євминка Козелецького району, надати
відповідну допомогу загальноосвітній школі № 29 міста
Чернігова і таке інше. Це ж не під час виборів і не на своєму
окрузі. Хоча й у районах виборчого округу вже під час
виборчої кампанії вдалося дещо зробити.

– Що конкретно?
– Після мого втручання працівники Семенівського

хлібоприймального підприємства, Понорницької
селищної ради Коропського району, селяни села
Солонівка Городнянського району отримали
заборговану заробітну плату.

Також вирішені деякі конкретні питання
забезпечення нормальної життєдіяльності окремих
населених пунктів.

У  стадії вирішення чимало моїх депутатських
звернень до місцевих і центральних органів влади,
зокрема: щодо наведення порядку з майновими паями
кількох колишніх колгоспів, припинення стягування
подвійної плати за обслуговування платежів за
спожиту електроенергію з селян, які вносять ці платежі
через поштові відділення, тощо.

– А гектар землі все-таки у Вас є?
– Землю зараз мати не соромно. Аби лише

здатний був обробити. Але гектара в мене немає –
всього 10 сотих, де разом з сім’єю вирощую картоплю,
буряки, моркву, помідори і огірки. Той хлопчик, що
прагнув принизити мою гідність, помилився. Хоча мав
на увазі подати виборцям брехливу інформацію про
наявність у мене якогось помістя.

– В обласних і районних газетах поряд з
фотографією одного з кандидатів були розміщені

дані про рейтинги кандидатів у народні депутати
України по одномандатному виборчому округу № 207.
Там у Вас досить низький рейтинг. Що скажете з цього
приводу?

– Під час будь-яких виборів буржуазними
політтехнологами застосовується, як метод психологічного
впливу на виборців, розповсюдження через засоби масової
інформації замовних рейтингів, які абсолютно не
відповідають дійсності. Зазвичай найбільш вірогідному
конкуренту ставлять низький рейтинг, щоб виборці його не
підтримували.

Запевняю: у кандидата Лещенка досить висока
підтримка серед виборців. Мабуть, отой кандидат, біля
фотографії якого друкуються подібні брехливі рейтинги,
вважає мене досить сильним конкурентом.

– Як ставляться до Вас, як кандидата у народні
депутати України представники місцевих органів
влади?

– Переважна частина керівників місцевих рад, як і
належить, ставляться доброзичливо. А ось окремі голови
районних державних адміністрацій, їхні заступники, інші
державні службовці на порушення чинного законодавства
агітують відкрито за певного кандидата, змушують керівників
підприємств і організацій, освітніх і медичних закладів,
сільських голів робити те ж саме. Вони вимагають всіляко
перешкоджати проведенню моїх зустрічей з виборцями. З
деякими з них у мене відбулися серйозні розмови.
Подивимося, що відбуватиметься далі. Можливо, когось
доведеться приводити до порядку через суд.

– Виборча агітація в розпалі. Як сприймають Вас
виборці? Як настрій?

– До мене на зустрічі завжди приходить чимало людей.
Вони зацікавлено спілкуються з кандидатом в народні
депутати від Компартії України. Все більше виборців
розуміють, що так далі жити не можна. Тому схвально
сприймають мої слова про те, що в нашого народу є лише
два варіанти подальшого розвитку подій: один з них –
залишити все по-старому, проголосувавши за представників
капіталу, і прискореними темпами прямувати до могили,
інший – проголосувати за комуністів і використати таким
чином шанс на забезпечення нормального життя собі, своїм
дітям, онукам і правнукам.

Що ж до настрою – він бойовий, бадьорий, з оптимізмом
направлений на перемогу!

– Бажаю переконливої перемоги на
виборах 28 жовтня 2012 року.

– Дякую.

ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДОВІ!

Володимир Лещенко – з оптимізмом до перемоги
Комуніст, перший секретар Чернігівського обкому Компартії України Володимир Лещенко є одним з

найвірогідніших претендентів на перемогу серед дванадцяти кандидатів у народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі № 207 на виборах 28 жовтня 2012 року. Бо він – свій, місцевий, чернігівський,
проста, чесна і порядна людина, відомий господарник і політик, один з кращих нині діючих народних депутатів
України. Не хизується своїм високим статусом, не задирає носа, вважає себе рівним з усіма простими
людьми, з представниками трудового народу. В палких виступах з трибуни Верховної Ради України активно
захищає інтереси своєї області, міст і районів, сільських населених пунктів, робітників і селян, вчителів і
лікарів, молоді і ветеранів. За півтора року свого перебування у складі українського парламенту шостого
скликання вздовж і впоперек об’їздив рідну Чернігівщину, провів безліч зустрічей і особистих прийомів виборців
в усіх без винятку містах і районах, багатьох селах. Старався допомогти кожній людині у вирішенні її нагальних
проблем, радів, коли вдавалося це зробити. Чимало жителів нашої області впізнають його, зустрівши на
вулиці, дякують за чітку громадянську позицію, за турботу, за надану допомогу.

Друкуємо інтерв’ю з Володимиром Лещенком, яке взяв у нього історик, письменник і журналіст Андрій
Добровенко.
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Кілька фотомиттєвостей долі
нинішнього кандидата у народні

депутати України

Шановні виборці! Моє життя тісно пов’язане із життям

кожного з вас. Але є й немало таких, хто тільки чув моє

прізвище або взагалі нічого про такого кандидата не знає.

Під час виборчої кампанії мені буде непросто побувати у

кожному населеному пункті, поспілкуватися з кожним

виборцем, бо їх в окрузі понад 144 тисячі.

Але я дуже хочу, щоб вибір представника інтересів регіону

 у законодавчому органі країни був свідомим,

       виваженим і достойним.

             У кожного він буде свій, але нехай

 перемога буде чесною, як визначите ви,

   а не гроші чергового скоробагатька. За

   гроші любити Батьківщину не можна.

Петро ШАПОВАЛ.

Кандидат у народні депутати України.

З 1серпня в Городні, як і по всій Україні, запрацював
підрозділ Української Державної міграційної служби —
УДМС.

Одночасно з переданням зазначених функцій від МВС
(видача паспортів, реєстрація, а відтепер і імміграція)  до
ДМС України внесено низку змін у законодавство. Відтепер
документи для оформлення паспорта громадянина України
подаються безпосередньо до територіальних підрозділів
ДМС, а не до житлових контор або сільрад, як було раніше.
Паспорт громадянина України оформляюється протягом
одного місяця з моменту подання громадянином відповідної
заяви до підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Що ж стосується реєстрації місця проживання фізичних

осіб, то  реєстрація та зняття з реєстрації проводиться в
одному місці в день звернення особи до органу реєстрації
тільки в Городнянському РС УДМС. Бланки та талони
реєстрації та зняття з реєстрації в сільських радах не
оформляються та не завіряються. Для реєстрації необхідні
пакет документів на будинок та присутність власника.. Тобто,
людині відтепер не потрібно їхати, наприклад,  у Львів, для
зняття з реєстрації, якщо вона має намір зареєструватися у
Києві. Достатньо звернутися у територіальний підрозділ
ДМС України за новим місцем проживання.

Детальну інформацію громадяни можуть отримати  в
Управлінні Державної міграційної служби України в
Чернігівській області за адресою: Чернігів, вул. Шевченка,

51-а, від 9.00 до 18.00 год. у п’ятницю з 9.000 до 17.00
(перерва від 13.00 до 13.48) у, або за номером телефону 95-
15-58, а також у територіальних підрозділах УДМС України в
Чернігівській області.

Адреса Городнянського районного сектору УДМС в
Чернігівській області: м. Городня, вул. Шевченка, 24 а, тел.
2-16-98. Прийомні дні: вівторок, середа, четвер (з 8.00 до
17.00, перерва з 12.00 до 13.00), субота (з 8.00 до 12.00).
Вихідний – неділя, понеділок, неприйомний день  —
п’ятниця.

О.БУЙ.
Завідуючий Городнянським районним сектором

УДМС.

Оформлення паспортів та реєстрація місця проживання

Шано
кожного
прізвищ
Під час 
кожном
виборце

Але я 
у законо
виважен

У кож
буде че
черговог
можна.

У Городні 12 вересня 2012 року.

На відкритті нової школи в Городні.

У кормоцеху колгоспу «Добробут».

Тепла зустріч родини Шаповалів з російським
письменником Петром Проскуріним.

Розмова з президентом Білорусі Олександром
Лукашенком.

З президентом Киргизії
Аскаром Акаєвим.

З Блаженним митрополитом
Володимиром.

Знак звання «Заслужений економіст» Петру
Шаповалу вручає Президент України
Л.Д.Кучма.

П.Д.ШАПОВАЛ – людина добре знайома на Чернігівщині. Він
пройшов шлях від помічника бригадира тракторної бригади до
Надзвичайного і Повноважного посла України. Йому судилося жити
і працювати в складний і насичений багатьма подіями час. Він був
і є нашим сучасником. Не купував ні посад, ні чинів. Йому довіряли
люди, і він завжди виправдовував їх довір’я. Для Городні
П.Д.Шаповал – то окрема і значима сторінка в історії міста. Він –
Почесний громадянин нашого міста.

Кілька фотомиттєвостей із його біографії дадуть змогу нашим
читачам, а особливо тим, хто особисто його знає, а заодно й тим,
хто тільки знає це прізвище, збагнути ще глибше цю людину –
самовіддану в роботі, просту і демократичну у стосунках з людьми
і разом з тим офіційно скромну на державних посадах. Він завжди
об’єднує людей на добрі справи.
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Хто із нас не мріяв про власний дім?
Покоління, які виросли у переповнених
«комуналках», у крихітних кімнатах
«хрущовок», добре усвідомлюють гірку
іронію киянина Михайла Булгакова про
«людей, яких зіпсувало квартирне питання».
Не сказати, що держава десятиліттями не
робила нічого для забезпечення людей
житлом. Але і достатніми ці зусилля не
назвеш.

Зараз ситуація змінилася. Сучасний
вислів про «державно-приватне парт-
нерство» насправді і означає, що людина й
держава стають однодумцями у вирішенні
житлової проблеми. І не просто одно-
думцями. Вони діють спільно.

Нова соціальна ініціатива Президента
України Віктора Януковича – програма
«Доступне житло» – передбачає, що
майбутній щасливий володар нерухомості
виплатить банку тільки 3% річних за
кредитом. При цьому держава бере на себе
13% компенсації кредитної ставки. Чим не
вигідно для людей?

Програма пропонує нову схему
кредитування житлового будівництва -
компенсацію банківських відсотків коштами
державного бюджету. Витоки цієї ініціативи
слід шукати в передвиборчій програмі глави
держави. Він обіцяв створити умови для
відродження іпотечного кредитування із
фіксованою ставкою не більше 7% річних.
Скептики критикували цю обіцянку. Мовляв,
банки ні за що не погодяться кредитувати
населення за такою низькою ставкою,
оскільки це їм не вигідно.

Але бажаний результат дають лише
комплексні зусилля. Президент дав
доручення, до виконання якого державні
органи підійшли відповідально, зробивши
багато, щоб здешевити для людей кожен
квадратний метр майбутнього житла.

Судіть самі. Землю під будівництво
забудовнику виділяють і оформляють
безкоштовно. Це вже саме по собі не тільки
серйозно знижує вартість нерухомості, а й
прискорює будівництво. Адже забудовник
більше не витрачає часу на бюрократичну
процедуру оформлення документів. Можна
знайти варіанти, коли за рахунок коштів
місцевого бюджету роблять проекти
будинків. Із тих же коштів підводять усі
інженерні комунікації – воду, газ,
електроенергію. А це чималі гроші, особливо
при будівництві великого об’єкту
нерухомості.

Але свою частину шляху має пройти
кожен, кому необхідний власний дах над
головою. Почати слід із уважного вивчення
можливостей, що їх пропонує соціальна
ініціатива. Список об’єктів є у місцевих
органів влади. З ним можна ознайомитися,
відвідавши їх, або прочитавши на сайті
відповідної установи. Далі слід збирати
документи, перелік яких можна отримати в
органах місцевої влади. Там же перевірять
правильність їхнього оформлення. Так, на все
це треба знаходити час, але під лежачий
камінь вода не тече.

Чи варто цим займатися?
Ось декілька аргументів на користь

позитивного рішення.
Житло в нашій країні не стане

дешевшим. Банківські кредити – також.
Витрачати зароблене на вічну оренду

квартири – це, по суті, дарувати комусь
гроші. То чи не краще скористатися
пропозиціями держави?

Найголовніше – населенню пропонують
вибір. Різним нашим громадянам по кишені
різне за вартістю житло. І кожен може знайти
нерухомість залежно від рівня доходів.
Найбільш вигідне «Доступне житло» для тих,
хто навчився заробляти в сьогоднішніх
непростих економічних реаліях, готовий
взяти кредит, та надто відсотки «кусаються».
Але й менш заможним людям опускати руки
не варто. У переліку пропозицій за
програмою «Доступне житло» – об’єкти по
всіх регіонах України. Важливим аргументом
на користь позитивного рішення є й те, що
сума початкового внеску не може
перевищувати 25% вартості майбутнього
житла.

Пропозиції забудовників збирає між-
відомча комісія. На сьогоднішній день взяти
іпотечний кредит за програмою «Доступне
житло» вже вирішили 10,4 тис. громадян.

На цей рік програму профінансують у
розмірі мільярда гривень. На наступний –
вже передбачили вдвічі більше. Звичайно,
наш народ довго «розкачується». Можливо,
хтось хоче почекати, поки квартиру отримає
сусід чи знайомий?

На Чернігівщині
видано 19 кредитів

здешевленої іпотеки
Про результати впровадження про-

грами здешевленої іпотеки  йшлося на
нараді в заступника голови облдержадміні-
страції Віктора Геращенка.

За інформацією директора Чернігів-
ського регіонального управління Державної
спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному
будівництву» Анатолія Ярошевського, на
сьогодні опрацьовано пакети документів
майже 250 сімей, які потребують покра-
щення житлових умов. Фонд співпрацює з
«Укргазбанком» і «Ощадбанком». До справи
долучаються банк «Демарк» та ЗАО ФК
«Княгиня Ярославна», які вже пройшли
акредитацію. На сьогодні в області вже
видано 19 кредитів, на загальну суму 1
млн.800 тис. грн.  Незабаром буде надано
ще декілька кредитів. Повний пакет
документів надали 63 сім’ї. Зацікавленість
жителів області програмою зростає.

Триває акредитація забудовників в
банках, які приєднуються до програми.

Віктор Геращенко повідомив, що
відбудеться засідання Міжвідомчої комісії
Мінрегіонбуду, на якому об’єкти будівництва
ДП«Укрсівербуд»ЗАТ «ДСК» буде включено
до переліку об’єктів придбання доступного
житла. Він також зазначив, що всього по
Україні видано 144 кредити здешевленої
іпотеки, з яких 54 у м. Києві.

За результатами наради, заступник
голови облдержадміністрації дав доручення
продовжувати роботу в напрямку
впровадження в регіоні державної програми
здешевленої іпотеки. Для цього, на його
думку, слід використовувати індивідуальний
підхід до кожної родини, яка хоче стати
учасником програми.

 Сергій МАЛИЙ.

Дім із любов’ю
та радощами

Аптека  № 44 у Тупичеві – одна з
двох сільських аптек у районі ( друга
знаходиться у Мощенці). Аптека
обслуговує  ФАПи у селах Невклі, Бу-
рівці, Куликівці, Вихвостові, Іваш-
ківці, Великому Листвені та Тупи-
чівську дільничну лікарню. Вона для
них є постачальником медикаментів
та перев’язочного матеріалу.

Завідує у Тупичеві цим закладом
вже 23 роки Олена Петрівна Смеян.
Вона повернулась у рідне село за
направленням після закінчення
фармацевтичного відділення Ки-
ївського медичного училища.

Понад 20 років беззмінно працює
у аптеці  прибиральниця Олена Ми-
хайлівна Печерна. Удвох вони чудово
знають людей, всіх потенційних
клієнтів. Щодня ідуть сюди за
здоров’ям тупичівці – хто за ліками
від простуди ( особливо в осінньо-
весняний період), хто –  від гіпертонії та
сердечно-судинних захворювань, хто –
проконсультуватись та замовити собі один
з нових широкорекламованих препаратів, а
хто й просто поговорити, пожалітись на
самопочуття та життя.

Від своїх старших колег не відстає за
привітністю та доброзичливістю фармацевт
Наталія Володимирівна Малицька. Хоч
дев’ятнадцятирічна дівчина тільки рік, як
приїхала за направленням (після закінчення
Харківського національного фармацевтич-
ного коледжу) у Тупичівську аптеку, вона
заслужила повагу і довір’я місцевих жителів
своєю щирою посмішкою, здатністю
співчувати, готовністю прийти на допомогу
і високим професіоналізмом.  Нині Наталія
– студентка заочного відділення Харківсь-
кого фармацевтичного університету. Після
його закінчення дівчина буде провізором.

Життя у селі не лякає Наталію. Вона сама

родом з Ваганич, у Тупичеві  винаймає
житло. Вродлива, весела, дотепна, вона й
поза роботою залишається у колі уваги
тупичівців – окрім того, що має багато друзів
дякуючи своїй комунікабельності, дівчина
ще й гарно співає, є активною учасницею
художньої самодіяльності.

— Вона у нас розумниця, — хвалить
молоду колегу Олена Смеян. – Привітлива і
лагідна до людей. А у нашій справі тільки
так і треба. Мої колеги це знають, як ніхто
інший. Адже до аптеки люди завжди йдуть
з надією на допомогу. З нагоди
професійного свята бажаю всім
працівникам фармацевтичних закладів
перш за все міцного здоров’я. А також, щоб
всі наші зусилля у справі збереження
здоров’я людей не були марними: так
хочеться, щоб усі довкола були здоровими,
а в аптеки приходили за вітамінами і просто
за хорошим настроєм.

С.ТОМАШ.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Нехай в аптеках продаються
усмішки

Юрій Володимирович Ромашук
народився і виріс у Невклі — селі, що
загубилося посеред безкраїх лісів. Його
батько все життя працював у лісі вальщиком,
та й тепер, вже на пенсії, не уявляє себе без
лісу – то ягоди, то гриби, а то і просто
потреба побути серед зелених віт кличуть
до себе чи не щодня. Тож над вибором
професії Юрій Володимирович не мудрував.
А закінчивши у 1984 році Чорноліську лісову
школу, повернувся у рідну Невклю працювати
лісником у місцевому лісництві.

— Найкраще місце на землі – ліс, —
запевняє Ю.В.Ромашук, і він знає про що
каже. Адже тільки його руками посаджено
більше 280 гектарів лісових насаджень за
28 років праці. Він виховав сина Богдана,
який пішов по його стопах і також став
лісівником, працює у  Моложавському
лісництві.

Чимало роботи щодня у лісі, не менше її
і вдома, та знаходить Юрій Володимирович
час і сили для громади. Саме його клопотом
і організаторським талантом було зведено
церкву у селі. Хоч скромний лісівник й каже,
що то не його заслуга, а боже благословення
і сукупний труд багатьох людей. Та невклянці
пам’ятають, як нелегко було все
організувати.

Вільний час, якого не так вже й багато
лишається у лісівника, Ю.В.Ромашук з
радістю віддає знову ж таки лісу. Гриби та
ягоди, полювання і бджоли дають наснагу і
нових сил для роботи. Що стосується ягід,
то Юрій Володимирович не тільки збирає
їх, а ще й опікується плантацією аронії
чорноплідної та шипшини. А це більше двох
гектарів колючих і не дуже чагарників, які
потребують догляду. Закладена колись як
промислова плантація, нині ягідна ділянка
стала справжньою прикрасою невклянських
лісів.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА ЛІСУ

Вже у третьому поколінні працюють
Ромашуки у лісі, а родовий досвід
передається від батька до сина, від діда до
онука. Сподіваємось, що наступне покоління
Ромашуків піде лісовою стежиною предків,
а ми матимемо змогу про це розповісти
читачам.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Ю.РОМАШУК на ягідній

плантації.

До відома платників податків!
Порядок заповнення документів на переказ

у разі сплати платежів до бюджету
Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 817, зареєстрованому в

Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за № 1287/21599, затверджено Порядок
заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення платежів до бюджету,
здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до бюджету), яким регламентовано порядок
заповнення платниками податків реквізиту „Призначення платежу» платіжних документів.

Наказ № 817 набув чинності 23.08.2012 після його опублікування у №62 „Офіційного
вісника України».

Список кодів сплати, які вказуються в полі „Призначення платежу» розрахункового
документа, наведено у додатку до Порядку заповнення документів на переказ у разі
сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку
на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.

У разі сплати до бюджету самостійно задекларованих сум у полі «Призначення
платежу» розрахункового документа зазначаються коди 101, 106, 109, 125; у разі сплати
сум адміністративного штрафу за результатами перевірок підрозділів оподаткування
юридичних осіб — код 121; у разі сплати сум за результатами камеральної перевірки -
код 130; у разі сплати сум за результатами документальної перевірки підрозділів
оподаткування юридичних осіб - код 132.

ДПІ у Городнянському районі



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.10  сериал «Дело
гастронома №1»
13.20  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина). 1-я серия.
14.20  «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Звездная жизнь»
16.30  «Моя правда» (Украина).
17.35  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Соседи»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.40  «Звездные врата.
Первый отряд»

 ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10  «Добро пожаловать в
Беларусь».
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  «Законы привлекатель-
ности».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.00 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Деревенская магия».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45 «Городские пижоны».
01.15-01.45 Ночные новости.

НТВ

08.35 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25  «Морские дьяволы».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 Главная дорога.
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.45 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Соседи»
10.10 Командировка.
10.25 Мультфильмы «Жадный
Кузя», «Лягушка-
путешественница».
11.00 сериал «Знахарь-2.
Охота без правил»
12.10  сериал «Дело
гастронома №1»
13.20  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина). 2-я серия.
14.20 сериал «Будь в тонусе!»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.15 «Врачебные тайны
16.40  сериал «Невероятные
истории любви»
17.35  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Соседи»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия). 1-я серия.
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.30 Криминальный боевик
«Ограбление по-итальянски»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.10 «Фурцева».
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 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35  «Народная медицина».
00.35 «Вечерний Ургант».
01.05 «Городские пижоны».
01.35-02.05 Ночные новости.

 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».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 Спасатели.
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
00.10  «Анастасия».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 сериал «Соседи»
10.15 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия). 2-я серия.
12.10 сериал «Дело
гастронома №1»
13.20  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина). 3-я серия.
14.20  сериал «Самобытные
культуры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Звездные врата.
Первый отряд»
16.20 Коробка передач.
17.00 Завтра -это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.30 Специальный репортаж
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Соседи»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия). 2-я серия.
23.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.30 Боевик «Сумерки»

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.10 «Фурцева».
12.05 «Сердце Марии».
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Анна Герман».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 Среда обитания. «Во
всем виноват управдом».
00.35 «Вечерний Ургант».
01.05 «Городские пижоны».
01.35-02.05 Ночные новости.

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».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Морские дьяволы».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 «Бывает же такое!».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
00.15  «Анастасия».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 , 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Соседи»
10.15 Специальный репортаж
10.25 Требуется.
10.40 Актуальное интервью.
10.55, 21.55 сериал «Знахарь-
2. Охота без правил»
12.10  сериал «Дело
гастронома №1»
13.15  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина). 4-я серия.
14.10 «Здоровье». Ток-шоу.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25, 23.00  «Звездные
врата. Первый отряд»
16.20 «Перезагрузка».
17.05 «Все путём!»
17.30  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Соседи»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
00.20 День спорта.
00.30 Боевик «Последний
замок» (США).

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.10 «Фурцева».
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 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05  «Единственный мой
грех».  фильм.
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 Премьера. «Кармадон.
10 лет спустя».
00.35 «Вечерний Ургант».
01.05 «Городские пижоны».
01.35-02.05 Ночные новости.

НТВ

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели....
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25  «Морские дьяволы».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.40 Обзор. Чре-
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.15 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.45  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.35 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
23.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
23.55  «Анастасия».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.55 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Соседи»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия). 4-я серия.
12.10 Мелодрама «Мой
ласковый и нежный зверь»
14.25 Завтра -это мы!
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путём!»
15.55  «Дажынкі-2012»
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 «Судьба гигантов».
22.30 «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия). 4-я серия.
23.30  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Сергей Лазарев».
00.25 Зона Х. Итоги недели.
01.00 День спорта.

ОНТ

06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Фурцева».
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  «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Единственный мой
грех».  фильм.
22.10 «Клуб веселых и
находчивых».
00.25 «Городские пижоны».
Премьера сезона. «Без
свидетелей».
00.55-01.25 Ночные новости.

НТВ

08.40 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных.
14.25 Таинственная Россия
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.30 «Говорим и
показываем».
18.15 «Профессия-репортер».
18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.35  сериал «Улицы разбитых
фонарей».
21.25 Детективный сериал
«Глухарь. Возвращение».
00.25 Криминальная драма
«Ночь над Манхэттеном».

«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
11.00 «Все путем!»
11.30 Земельный вопрос.
12.15 Мультфильмы «Лесная
история», «Золушка».
12.40  Киноповесть «Три
тополя на Плющихе» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Приключенческий
сериал «Остров ненужных
людей» (Россия-Украина).
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Мелодрама
«Домработница» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Приключенческий
фильм «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц-2 -
колыбель жизни» (США).
23.40 День спорта.
23.50 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
00.50 «Перезагрузка «.
Молодежное ток-шоу.

ОНТ

08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики. ПИН-код».
09.30 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.20 Теория невероятности.
«Леди Икс».
12.05 «Опережая выстрел».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Ну, погоди!».
16.40 «Сергей Бодров. Где ты,
брат?».
17.40  «Один против всех».
19.30  «Добро пожаловать в
Беларусь».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 ОНТ представляет:
«Беларусь в моем сердце».
23.45-03.00 Закрытый показ.
Премьера. Фильм-призер
В е н е ц и а н с к о г о
кинофестиваля 2012 года
«Антон тут рядом».

НТВ

08.00 Сегодня.
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.
13.15  Сериал «Адвокат».
15.05 «Женский взгляд»
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.10 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Луч Света».
23.40 Криминальная драма
«Суета и движение».

«Беларусь 1»

06.25 Киноповесть «Три
тополя на Плющихе» (СССР).
07.55  «Мастер путешествий»
08.25 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
11.10 «Судьба гигантов».
12.10 Культурные люди +.
13.00  «Моя правда» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.25  фильм «Остров
ненужных людей»
17.40 Коробка передач.
18.10 «Славянский базар -
2012».
19.10 Комедия «Время
радости» (Россия).
21.00 «Выборы-2012».
22.35 Т «Журналистское
расследование».
23.10 Боевик «Генеральская
дочь» (США).
01.05 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).

ОНТ

07.00, 08.00, 09.00 Наши
новости.
07.10  «Воскресное утро».
09.10 Воскресная проповедь
09.25 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Непутевые заметки»
10.15 Пока все дома.
11.00 Наши новости.
11.10 «Фазенда».
12.00 Наши новости.
12.10  «Брэйн-ринг».
13.00 Наши новости.
13.10  комедия «За
спичками».
15.00 Наши новости.
15.10 Фильм «Белые росы».
16.00 Наши новости.
16.10 Фильм «Белые росы».
Продолжение.
17.00 Наши новости.
17.20  «Рыцарский турнир в
Мирском замке».
18.00 Наши новости.
18.20 Фильм «Элвис покинул
здание».
20.00 Контуры.
21.30, 22.10, 23.10 «Большая
разница в Одессе».
Фестиваль пародий.
22.00 Наши новости.

НТВ

08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая предача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Развод по-русски».
13.00 Сегодня.
13.20 Сериал «Адвокат».
15.10 «Таинственная Россия:
Тульская область. Тайны
колдовских камней?».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «И снова здравст-
вуйте!».
18.05 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное
признание».
21.45 «Тайный шоу-бизнес».
22.45 «Метла».
23.45  боевик «Оружие».

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.45 Точка зору
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.50 Про головне
11.10 Шеф-кухар країни
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.10 Х/ф «Дорогою до
Берлiна «
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.35 Х/ф «Заради декiлькох
рядкiв»
16.45 Х/ф «Професiя -
слiдчий»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
19.30 Свобода вибору
20.00 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Країну - народовi!
21.50 Смiшний та ще
смiшнiший
22.15 Осiннiй жарт з
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «6 кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Пекельна кухня»
15.15 «Сiмейнi драми»
16.40 «Пробач менi, моя
любове»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.30 Х/ф «Пiрати
Карибського моря-3»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Детективи»
10.00,12.15,21.00 Т/с «Я
прийду сама»
14.15 «Слiдство вели...»
15.10 «Право на зустрiч»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.00 Т/с «Смерш»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.35 Щоденник ФIФА
11.05 В гостях у Гордона
12.10 Хай щастить
12.30 Х/ф «Четверта висота»
13.35 Х/ф «Зустрiч перед
розлукою»
15.00,18.20 Новини
15.25 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
16.50 Х/ф «Професiя -
слiдчий»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00, 20.20 Передвиборна
агiтацiя
19.30 Свобода вибору
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «6 кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.45,23.30 «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»
0.30 Х/ф «Скарб Великого
каньйону»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Детективи»
9.55 Т/с «Таємницi слiдства»
12.30 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 Подробицi
21.00 Т/с «Я прийду сама»
23.00 Т/с « Пiд прикриттям»(2)

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.30 Екстрений виклик
13.20 Х/ф «Мiй друг Iван
Лапшин»
15.00,18.20 Новини
15.20 Х/ф «Я вас дочекаюсь»
16.25 Х/ф «Професiя -
слiдчий»
17.35 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00, 20.20 Передвиборна
агiтацiя
19.30 Свобода вибору
20.50 Мегалот
21.15 Плюс-мiнус
21.35 Смiшний та ще
смiшнiший
22.00 Змова проти Євро
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «6 кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.45,0.15 «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»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Детективи»
9.55 Т/с «Таємницi слiдства»
12.30 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я прийду сама»
23.00 Т/с «Пiд прикриттям»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.05 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «День i все життя»
15.00,18.20 Новини
15.25 Х/ф «Лiтня поїздка до
моря»
16.50 Х/ф «Професiя -
слiдчий»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
19.30 Свобода вибору
21.15 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «6 кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi драми»
16.40,23.20 «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»
0.25 Х/ф «Циклопи»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Детективи»
10.00 Т/с «Таємницi слiдства»
12.30 «Знак якостi»
13.00 «Слiдство вели...»
14.55 «Судовi справи»
15.50 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Я прийду сама»
23.00 Т/с «Соло на мiнному
полi»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 «Київська старовина»
10.05 Екстрений виклик
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.20 «Надвечiр’я»
12.50 Околиця
13.25 Х/ф «В останню чергу»
15.00 Новини
15.25 Х/ф «Троє у човнi, не
рахуючи собаки»
17.40 Х/ф «Професiя -
слiдчий»
18.40 Шляхами України
19.05 Концерт К.Новiкової
20.40 After Live
21.15,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «6 кадрiв»
10.45 Т/с «Слiдаки»
11.55 «Знiмiть це негайно»
13.00 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Пекельна кухня»
15.20 «Сiмейнi 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 «Учень чаклуна»
23.50 Х/ф «Вовкодав з роду
Сiрих псiв»(2)

ІНТЕР

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

УТ-1

8.00 Шустер-Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.25 «Секрети успiху»
11.55 Х/ф «Бризки
шампанського»
13.30 Зелений коридор
13.45 Слов’янський базар
17.00 Свiт атома
17.20 Золотий гусак
17.50 Лiтнiй жарт
18.25 Слов’янський базар
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.45 Смiшний та ще
смiшнiший
22.10 Українська пiсня
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 Х/ф «Циганочка з
виходом»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Шукаю тебе»
0.00 Х/ф «Злодiї в законi»

ІНТЕР

8.00 «Позаочи»
9.05 «Орел та Решка»
10.05 «Україно, вставай!»
11.00 Т/с «Подарунок долi»
17.55 Фестиваль гумору
20.00 Подробицi
20.30 «Майдан’s»
23.00 Х/ф «Настоятель»

УТ-1

9.05 Армiя
9.15 Смiшний та ще
смiшнiший
9.40 Хто в домi хазяїн?
10.00 Крок до зiрок
10.40 Країну - народовi
11.00 Ближче до народу
11.30 Караоке для дорослих
12.25 Шеф-кухар країни
13.15 Як це?
13.40 Раптова слава
14.10 Х/ф «Травневi зорi»
15.45 Золотий гусак
16.15 10 рокiв в ефiрi!
16.50 Маю честь запросити
17.35 Дiловий свiт
18.20 Головний аргумент
18.35 Концерт
20.00,21.15,23.00 «Живи в
Українi»
21.00 Пiдсумки тижня
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.20 Ера бiзнесу

1+1

8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.20 Мультфільм
11.10 «Кулiнарна академiя»
11.35 «Чотири весiлля»
13.10 Х/ф «Весiльний
переполох»
15.35 Х/ф «Шукаю тебе»
17.35 Х/ф «Таксi-2»
19.30,23.25 «ТСН-тиждень»
20.15 «Мiй зможе»
22.10 «Свiтське життя»
0.10 Х/ф «Залишайся зi
мною»

ІНТЕР

8.20 «Глянець»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Дiамантова рука»
13.50 Х/ф «Малахольна»
15.45 Х/ф «Бумеранг»
17.50,21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
20.00 «Подробицi тижня»
23.10 «Що? Де? Коли?»
0.25 Х/ф «Iмперiя вовкiв»
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Рік світлої пам’яті
ТУРОК

Івана Михайловича
20.10.1942 р. – 11.09.2011 р.

Как тяжело нам без тебя,
Без глаз твоих, родных и милых,
Без нежных рук, без добрых слов,
Таких хороших и любимых.
Царство небесное и вечный покой твоей

доброй душе.
Сумуючі: дружина, діти і онуки.

13 вересня – півроку світлої
пам’яті нашої дорогої і любої

дружини, матері, бабусі, сестри,
тещі, свахи
ТИМОЩЕНКО

Віри Миколаївни
Ты нас покинула родная,
Но все по-прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить

осталось.
Родная наша! Прости, что не

смогли тебя спасти.
Сумуючі рідні.

12 вересня минуло півроку, як
пішов з життя наш дорогий

чоловік, батько, дідусь
ТУМАШ

Віталій Анатолійович
14.08.1960 р. – 12.03.2012 р.
В глаза твои нам не взглянуть,
И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты,
Господь тебя призвал к себе,
На память нам оставив даты.

Вічно сумуючі: дружина, діти,
онуки.

12 вересня – 9 днів світлої
пам’яті
СЛЮНКОВА

Федора Дмитровича
24.08.1934 р. – 04.09.2012 р.

Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти.
Пока мы все живем на этом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Сумуючі рідні.

Ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð «ßÐÎÑËÀÂ»
íàäàº ð³çíîìàí³òí³ ìåäè÷í³ ïîñëóãè

ПРИЙОМ ВЕДУТЬ
провідні спеціалісти м. Чернігова:

êàðä³îëîã, íåâðîïàòîëîã, ãàñòðîåíòåðîëîã, ã³íåêîëîã,
õ³ðóðã, ìàììîëîã, óðîëîã,  ïóëüìàíîëîã, ñóäèííèé õ³ðóðã, ëîð,
åíäîêðèíîëîã, ïðîêòîëîã.

22 âåðåñíÿ  2012 ð.
ç 09.00 – ì. Ãîðîäíÿ, â ïðèì³ùåíí³ ë³êàðí³,
13.30 ñ. Òóïè÷³â – ä³ëüíè÷íà ë³êàðíÿ.
15.00 ñ. Êóëèê³âêà – ÔÀÏ.

ÏÐÎÂÎÄßÒÜÑß îáñòåæåííÿ:
ÅÊÃ, ÓÇÄ ñåðöÿ, ÓÇÄ ÷åðåâíåâî¿ ïîðîæíèíè òà ìàëîãî òàçó,

ùèòîïîä³áíî¿ òà ìîëî÷íî¿ çàëîçè, ÔÃÄÑ, âèäàëåííÿ ïàï³ëîì òà
áîðîäàâîê, çàá³ð àíàë³ç³â.

Ïðèéîì ïëàòíèé.

Дві п’ятірки, себто 55 років зуст-
ріли  Олександра  Миколайовича
Левченка на трудовому посту. На-
чальнику управління агропромис-
лового розвитку, заступнику  голови
райдержадміністрації турбот не
бракує. Щодень безліч проблем
галузі вирішує він, щодень зустрічі
з керівниками та спеціалістами
сільгосппідприємств. Його відпові-
дальна в системі управління посада
зобов’язує працювати безвідмовно
і оперативно.

Народився і виріс він  у селянській сім’ї, здобув освіту,
став спеціалістом, живе в селі. І не заради кар’єри і
просування по її щаблях очолив провідну галузь району, а
по розумінню  сучасних проблем галузі, по вмінню
працювати з людьми, цінувати їх і їх працю. Олександр
Миколайович ніколи і ніде не лякався звичайної селянської
чорнової роботи, вміє власноруч багато чого і цим теж
заслуговує уваги і шани.

Дві п’ятірки у його життєвому літописі – то  важливий
етап трудової біографії. Райдержадміністрація, районна
рада, колектив управління, керівники і спеціалісти галузі
сердечно вітають Олександра Миколайовича з 55-річчям
і щиро бажають йому міцного здоров’я, трудових успіхів і
благополуччя. Хай врожаїться вагомими плодами Ваша
праця, Олександре Миколайовичу.

Городнянська центральна районна лікарня
планує в 2012 р. будівництво модульної газової

котельні потужністю 1,2 мВт
Можливий вплив на навколишнє природне середовище:
- зняття родючого шару грунту на майданчику забудови, зберігання в

тимчасових відвалах з наступним використанням при улаштуванні газонів;
- викиди продуктів згорання газового палива при експлуатації блочно-

модульної котельні не будуть перевищувати нормативні показники;
- водопостачання та водовідведення передбачається із

використанням мереж за існуючими договорами ЦРЛ. Скид стоків у водні
об’єкти відсутній.

Городнянська ЦРЛ гарантує виконання заходів по охороні
навколишнього природного середовища, передбачених робочим
проектом на всіх стадіях будівництва та експлуатації.

З пропозиціями та зауваженнями звертатися до Городнянської ЦРЛ
за тел. 2-18-68.

Адміністрація Городнянської центральної районної лікарні.

До уваги суб’єктів господарювання,
юридичних та фізичних осіб!

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в осінньому
ярмарку, присвяченому Дню міста, який відбудеться 22
вересня.

Бажаючим взяти участь у заході просимо в термін до
19 вересня 2012 р. повідомити управління економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації за
адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, каб. № 30, або
по тел. 2-15-67.

М. СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Пропав висловухий
шотландський (віскас) кіт!
Хто знайшов або знає про його

місцезнаходження, прохання подзвонити
за тел. 097-6884085 або 2-51-96.
За будь-яку достовірну інформацію – велика

грошова винагорода.

Городнянський СТК ТСОУ
постійно проводить набір на навчання водіїв

усіх категорій та на скутери і мопеди. Оплата за
навчання в кредит. Запис на навчання за адресою:
м. Городня, вул. Льонозаводська, 5. Тел. 2-11-38.

ПОТРІБНІ ГРОШІ? Отримай кошти сьогодні. Видача
коштів після кінцевого оформлення документів
від 30 тис. грн. м. Чернігів (0462) 920-120, 093-9832252.

Виготовлення металевих виробів:
ворота, забори, огорожі.

Доставка, установка по вул. Волковича, 33.
Тел. 050-6448751.

ФОП Демченко
Потрібен рамник на стрічкову пилораму,

заробітна плата відрядна. Тел. 067-3882752.

До уваги власників
вогнепальної зброї

Власникам зброї, у яких закінчується термін дії
дозволу на носіння та зберігання вогнепальної зброї,
за місяць до закінчення терміну дії дозволу необхідно
з’явитись в Городнянський РВ УМВС для збору пакета
документів на продовження терміну дії дозволу. При
собі мати власну вогнепальну зброю та дозвіл на її
зберігання для перевірки достовірності даних: серії,
номеру та року випуску даної зброї.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Шевченка,
24-а, 3-й поверх, каб. №31.

У дванадцятирічної
Христини Фролової  –
вторинний дефект
м і ж п е р е д с е р д н ь о ї
перегородки. А просто
кажучи,  дівчинка має в
серці два маленькі
отвори, які не дають йому
працювати нормально. З
таким дефектом
Христинка народилася.
Все життя вона
знаходиться під наглядом
лікарів  Центрального
кардіохірургічного центру
у Львові, звідки родом її
мама.  Лікарі мали надію,
що дівчинка переросте,  і
отвори закриються.
Очікували спочатку, коли
Христинці виповниться
рік, потім – шість. Але при
останньому огляді
виявилося, що отвори в
серці, які раніше
залишалися незмінними,
почали поступово

збільшуватися. Терміново потрібна операція, а для
проведення її —  матеріали та медикаменти загальною
вартістю  40 000 гривень. Таких грошей родина не має,
хоча  мати і батько Христинки працюють. Так званий
«зонт», який  повинен закрити отвори, можливо
придбати лише за кордоном,  тож кошти саме для нього.

Тоненька, схожа на маленьку фею з  улюблених
мультиків «Вінкс», дівчинка не хоче почувати себе
хворою. Намагається, як може, допомагати вдома  мамі
та бабусі по господарству, оберігає меншу сестричку
Оленку, доглядає своїх рибок, котиків та собачку. Дуже
любить спілкуватися з іншими дітьми. А стишується
лише, коли  від серцевої перевтоми синіють губи.

— Я не знаю, що сказати про мою донечку, — із
сльозами на очах говорить мати Христини – Ірина
Іванівна Фролова. – Вона в мене найкраща, роботяща,
співчутлива, жаліє всіх, хто потребує допомоги: і людей,
і тварин. І дуже вірить в дива. А нам самим так зараз
потрібна допомога людей і диво, що й  розповісти не
можливо…

Кошти  на лікування Христини можна
перераховувати за адресою:

ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку
353348, ЄДРОПОУ 14245308, р/р 262581306,

Призначення платежу: поповнення карткового
рахунку  Фролової Ірини Іванівни № 0768760200,

№ картки  41495000 11810580.

ЮВІЛЕЇ

22 вересня 2012 року в м. Городні відбудеться свято
«Квітчаєм любов’ю тебе, рідний краю!», присвячене Дню
партизанської слави, 69-ій річниці визволення
Городнянщини від німецько-фашистських загарбників та
Дню міста

Райдержадміністрація
9.45-10.00 год. – фініш забігу спортсменів
10.00 год. – початок урочистої ходи до Меморіалу

«Скорботна Мати».
10.15 год. – урочистий мітинг біля меморіалу

«Скорботна мати»..
Площа Жовтневої революції

9.00 год. – виставка робіт народних умільців.
11.00 год.-11.30 год. – дитяча розважальна програма.
11.30 год. – урочисте відкриття свята.
11.40-14.00 год. – виставка-презентація

територіальних громад.
12.30 год. – конкурс вишиванок.
13.00 год. – заключний концерт «Таланти твої,

Городнянщино!».
13.00 год. – безпрограшна лотерея.
13.00 год. – зоологічна виставка (птахи, рибки,

черепашки та ін.)
Міський стадіон

11.00-15.00 год. – спортивні змагання з масових видів
спорту, футбол.

Районний будинок культури
9.00 год. – виставка робіт фотохудожника Володимира

Фаєвцова.
18.00 год. – шоу-програма.
20.00 год. – святковий концерт гостей із м. Київ.
22.00 год. – святковий феєрверк.

Площа ім. Попудренка
Показовий виступ картингістів із м. Чернігів протягом

дня.
  ***

Всіх, хто має вишиту сорочку, запрошуємо 22.09.2012
року на конкурс «Краса по-українськи». Отож вдягайте свою
вишиванку, приходьте і перемагайте!

Звертайтеся за тел. 2-74-87
  ***

Запрошуємо господарів домашніх екзотичних тварин
(рибок, хом’ячків, пташок, черепашок та ін.) взяти участь у
зоологічній виставці «Друзі наші менші», яка проходитиме
22.09.12 року біля районного будинку культури. Тел. для
довідок 2-57-97, 2-60-97.

ПРОГРАМА СВЯТКУВАННЯ

Городнянська районна державна
адміністрація оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади державного службовця –
начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера апарату
райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища, за фахом
бухгалтерський облік, стаж роботи за фахом на державній службі не менше
3 років або на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років, вільне
володіння українською мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи: заява, особова картка П2-ДС, копія
документів про освіту, копія паспорту, декларація про доходи за 2011 рік,
довідка про стан здоровя.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

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

Звертатися за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, 3 поверх,
тел. 2-16-62.

Відповідно до статті 15 Закону України „Про державну
службу” прокуратура Городнянського району
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця:

- головний спеціаліст з питань захисту державних
таємниць.

До участі у конкурсі допускаються особи, які мають
повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра.

Вимоги: громадянство України, знання державної
мови, досвідчений користувач ПК (Word, Internet, Exel
Access), знання основ діловодства. Оформлення і
редагування документів, відправка поштової
кореспонденції. Бажано зі стажем роботи у сфері охорони
державної таємниці.

До заяви додаються такі документи:  особова
картка (форма № П-2ДС), копії документів про освіту,
декларація про доходи, копії паспорта та військового
квитка, копія трудової книжки, дві фотокартки розміром
4х6 см. Документи приймаються упродовж 30 календарних
днів з дня оголошення про конкурс за адресою: 15100, м.
Городня, вул. Чорноуса, 40 (додаткова інформація
за  тел. 2-11-97).
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

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.

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.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 093-4421112, 097-

6012747.
— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 063-1045234.
— 2-кімнатна квартира. Тел. 067-1403897.
— 2-кімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 097-

8317351.
— 2-кімнатна квартира, 2 поверх, ціна договірна. Тел.

093-7359549.
— 2-кімнатна квартира (військове містечко), 4 поверх.

Тел. 098-9404042.
— 3-кімнатна квартира в центрі, можливий обмін на

Чернігів з доплатою. Тел. 097-9431632.
— будинок в с. Хрипівка. Є вода, газ, ванна. Терміново.

Тел.: 066-2728559, 093-6527264.
—  будинок, 1-й пр. Механізаторів, цегляний, 80 м.кв.,

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

— будинок, недалеко від центру зі всіма зручностями,
ціна договірна. Тел.: 093-7338687, 098-7899498.

— півбудинку з господарськими спорудами у центрі
міста, є земельна ділянка . Тел.: 2-27-02, 099-1341351.

— частина будинку, літня кухня, госпбудівлі, погріб, є
газ, колодязь у дворі по вул. 1 Травня, 53/1. Тел. 098-7439691.

— житловий дерев’яний будинок, 10 соток
приватизованої землі  по вул. Червоноармійській, 45. Тел. 2-
33-00.

— будинок в с. Пекурівка з госпбудівлями, сад, земля
30 соток. Тел. 3-77-21, 097-0573503.

— газифікований будинок по вул. Ювілейній. Тел. 098-
6755499.

— або здам півбудинку по вул. Щорса, 63. Можливий
обмін на автомобіль. Тел.: 063-5772551, 096-7331053.

— корова з четвертим телям. Тел. 097-1576250, 096-
8054796.

— корова 9 років, отел у січні. Тел. 097-7962199.
— корова 9 років в с. Бурівка. Тел.: 3-37-61, 093-4170345.
— кобила віком 2 роки і 8 місяців (обучена). Тел. 096-

1595921.
— житня, вівсяна солома в тюках з доставкою. Тел.

098-4464611.

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

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

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

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Труби квадратні: 20х20,
40х20; 50х50; 40х40.

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

Доставка по області.

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

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

Сівалки зернові: 9-ти, 12-
ти, 14-ти, 16-ти, 18-ти рядні

Ціна від 7350 грн.

Шановні працівники та ветерани лісового господарства!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників

лісу!
У цей святковий день бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної

енергії для добрих справ, гарного настрою, надійних друзів та нових
звершень у обраній професії, успішного втілення всіх задумів. А ще –
щоб завтрашній день завжди був яскравим і неповторним, приносив
радість та професійну удачу, фінансове благополуччя.

Добробуту, родинного затишку, благополуччя та злагоди вам та
вашим близьким!

З повагою –  І. НАДТОЧЕЙ.
Директор ДП „Городнярайагролісгосп”.

Адміністрація та профспілковий комітет ДП „Городнянський
лісгосп” щиро вітає працівників та ветеранів лісгоспу з
професійним святом – Днем працівника лісу!

Тих, кого трудом єднає,
Ліс, що серце полонив,
Ми зі святом всіх вітаєм
І бажаєм світлих днів.
Щастя, радості, здоров’я,
Квітів, сонця і тепла,
Жити в злагоді, з любов’ю,
Праця в радість щоб була.
Щоб ліси завжди шуміли,
В них лунав пташиний спів,
Щоби ягоди носили
Й повні кошики грибів.

Колектив райдержадміністрації висловлює щире співчуття
головному спеціалісту відділу у справах молоді та спорту
Хмелевському М.М. з приводу тяжкої втрати – передчасної
смерті батька

ХМЕЛЕВСЬКОГО Миколи Афанасійовича.

Учні та батьки 5-А класу Городнянської школи №2
висловлюють глибоке співчуття першій вчительці Хмелевській
Аллі Олександрівні з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює глибокі
співчуття колишній вчительці початкових класів Хмелевській
А.О. з приводу передчасної смерті її чоловіка

ХМЕЛЕВСЬКОГО Миколи Афанасійовича.

Колектив ДП ”Городнянський лісгосп” висловлює глибоке
співчуття бухгалтеру Моложавського лісництва Мальцевій І.М.
з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Виконком та депутати Моложавської сільської ради
висловлюють глибокі співчуття депутату сільської ради
Мальцевій І.М. та її сім’ї з приводу смерті її батька

СЛЮНКОВА Федора Дмитровича.

Великолиственська сільська рада висловлює глибоке
співчуття техпрацівниці будинку культури с. В. Листвен Ходико
О.М. з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті дочки Ніни.

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

Івана Федосійовича.

Магазин „Ваш дім”
Найширший вибір будівельно-господарчих

товарів у місті

Консультації. Кредит.  Доставка.
м. Городня, вул. Чорноуса, 24, тел.: 2-19-05, 093-1189939,

050-6448772.  email: vashdm@gmail.com

- душові бокси  – від 2200 грн.
(ціни нижче інтернет-магазину)
- компакти – від 499 грн.
- котли газові – від 2320 грн.
- насосна станція  – від 762 грн.
- бензопила – від 640 грн.
- бронедвері – від 880 грн.
- двері міжкімнатні – від 170 грн.
- лінолеум  – від 43 грн.
- ламінат – від 74 грн.
- плитка лицювальна – від 59 грн.
- шпалери – від 10 грн.

- фарби ПФ-115 0,9 кг –
від 17,50 грн.,
2,8 кг – від 47,50 грн.
- вимикач – від 5 грн.
- сайдинг  – від 44 грн.
- вагонка  – від 16 грн.
- профнастил (від виробника) –
від 47 грн.
- гіпсокартон – від 60,50 грн.
- шифер – від 52 грн.
- плити вологостійкі ОSB 10мм –
від 135 грн.

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

— автомобіль ВАЗ-2108 на запчастини. Тел.:
098-2695357.

— ВАЗ-2109 1992 р.в., 5 ст.КП, не фарбований;
ВАЗ-2115 2002 р.в., потребує косметики, ціна
договірна. Тел.: 063-5772551, 096-7331053.

— 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.

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

— електровелосипеди, мопеди, газоблоки.
Тел. 066-2004999.

— трактор саморобний. Тел.: 097-3227929,
2-31-53.

— трактор МТЗ-80, 1985 р.в. з плугами,
причіп, культиватор, диски. Тел. 098-5244112.

— трактор ЮМЗ-6. Тел. 098-7048101.
— котел „Данко-15 ВХ” новий, недорого. Тел.

098-6657515.
— кольоровий телевізор LG 29 FS(діагональ

51 см) колишнього вжитку у відмінному стані. Тел.:
2-59-35, 096-7045862, 093-5678750.

— весільна сукня, розмір 40-46, недорого, відмінний
стан. Тел. 067-8007712.

— шафа, диван, швейна машинка, газова плита
„Брест”. Тел. 093-7359549.

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

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

ЗНІМУ:
— 1-кімнатну квартиру. Тел.: 063-3537158.

ЗДАМ:
— будинок в районі заводу „Агат” на вигідних умовах,

газ, вода. Тел.: 2-38-89, 063-3440487, 098-1252535.

Загублений майновий сертифікат серія ЧНГР № 008476
від 24.04.2001 р., виданий на ім’я Сенченка Валентина
Федоровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серія ЧНГР 014624 від
28.04.2001 р., виданий на ім’я Сенченка Сергія
Валентиновича,  ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

13 вересня відзначила 75-річний ювілей  Марія
Олександрівна  Мельник  з с. Моложава.

Від щирого серця, простими словами
Дозволь з ювілеєм тебе привітать,
Спасибі, рідненька, за те, що ростила,
За те, що нічого взамін не просила,
Живіть же, матусю, ще років до ста,
Бо світ цей, рідненька, без вас сирота.
Ми дякуєм Богу, що ви у нас є
Хай силу й здоров’я Господь вам дає!

З повагою: чоловік, діти, онуки та правнучок.

15 вересня святкує свій 85-річний
ювілей Надія Леонтіївна ПРАВДА з
с.Володимирівка.

Рідна матусю, бабусю рідненька,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Хай здоров’я і 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 повагою і любов’ю: дочка, зять, онуки, правнучка Аліна.

17 вересня – День рятівника. З нагоди професійного свята
щиро вітаю колектив Служби цивільного захисту в

Городнянському районі та 4-ДПРЧ!
Шановні колеги! Ви обрали собі одну з найнебезпечніших,

найвідповідальніших, але разом з тим і найпочесніших професій.
День рятівника – це свято сильних, мужніх і відважних людей, які

щогодини й щохвилини перебувають у бойовій готовності, щоб у
небезпечних ситуаціях, інколи навіть ціною власного життя чи здоров’я
захистити життя громадян, народні багатства й матеріальні цінності.

У нелегкій і непростій біографії рятівника – ліквідації пожеж, наслідків
аварій та стихійних лих. Безсмертна слава тим, хто закрив усіх нас собою
від непоправного жахіття Чорнобиля.

Зі святом вас, мужні рятівники. Незборимої вам сили духу, витримки,
успіхів і – поменше тривожних днів служби.

О. КАЛІМБЕТ
Начальник служби цивільного захисту в Городнянському

районі.


