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 Шановні жителі Городнянщини, ветерани
війни, учасники партизанського руху,
працівники тилу, солдатські вдови!

Щиро вітаємо всіх зі святом!
Від трагічних подій Великої Вітчизняної війни нас

віддаляє вже чималий проміжок часу, але пам’ять
про подвиг воїнів-визволителів продовжує жити в
наших серцях.

Із року в рік ми вшановуємо учасників бойових
дій, виховуємо на їх прикладі підростаюче покоління
і свято бережем пам’ять про тих, хто не повернувся
із фронтів.

Це – свято людей сильних духом, сміливих і
благородних захисників рідного краю, які жертвували всім, щоб виконати
свій святий обов’язок захисту Вітчизни!

Прийміть найщиріші побажання добра, злагоди, здоров’я та любові,
шановні учасники визвольного руху. Нехай мир та благополуччя живуть в
ваших оселях.

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

Минуло сто днів, відколи Городнянську райдерж-
адміністрацію очолив Юрій Віталійович Висоцький —
голова Городнянської районної організації Партії
регіонів. Перші три місяці – термін, який дозволяє
керівнику зорієнтуватись в основних напрямках своєї
діяльності, визначити пріоритети розвитку району.

Особливості соціально-економічного розвитку Го-
роднянщини Юрію Віталійовичу знайомі безпосе-
редньо. З 1999 року по  2005-ий він працював у райфін-
управлінні, з них два з половиною роки очолював його.
До призначення на посаду голови райдержадміністрації
був начальником Городнянського відділення Черні-
гівської обласної дирекції ПАТ « Райффайзен Банк
«Аваль». Відбувся як професіональний фінансист.

Своє бачення подальшого розвитку району він
викладає так:

— Городнянщина – це регіон, який має перспективи
розвитку як промисловості, так і сільського господарства.
Вони реальні, бо у нас є для цього надійна база: земля і
трудові ресурси, інтелектуальний потенціал. Звісно, на
даний момент ефективний розвиток неможливий без
потужних інвестицій та інновацій. Тому першочергове своє
завдання я бачу саме у їхньому залученні у район. А ще – у
впровадженні в дію соціальних гарантій, визначених
Президентом та урядом у напрямку зайнятості населення,
виплати заробітної плати, недопущення заборгованості по
виплаті соціальних допомог. Окрему увагу, вважаю, слід
приділяти розвитку галузі охорони здоров’я, освіти та
культури.

— Юрію Віталійовичу, якщо ефективний розвиток
району напряму залежить від інвестиційної політики,
наскільки наш район виглядає привабливим з точки
зору інвесторів?

— Успішно освоїлись і продуктивно працюють на
городнянських землях наш місцевий інвестор СТОВ «Віра»,
а також такі серйозні  виробники як ФГ «Льоноканат», ПП
«Городнянські аграрні інвестиції», СТОВ «Мощенське». Має
плани на роботу у нашому районі і такий потужний інвестор,
як Чернігівська молочна індустріальна кампанія. Вона хоче
брати землі в оренду у південній частині Городнянщини і
займатиметься вирощуванням картоплі, кукурудзи, інших
сільськогосподарських рослин, а також тваринництвом. Своє
завдання, як голова райдержадміністрації, я вбачаю
насамперед у сприянні всім можливим, але надійним
сільськогосподарським інвестиційним проектам.

— Останніми роками у Городні та районі вдалося
втілити в життя ряд важливих проектів по ремонту та
будівництву окремих об’єктів. Чи продовжуватиметься
ця тенденція далі?

— Вона не зупиняється ні на мить, розвивається у
геометричній прогресії. І це можна відзначити тільки як
позитив і продовжувати взятий курс. Так, до кінця
нинішнього року буде виготовлено проектно-кошторисну
документацію  на реконструкцію дахів районного будинку
культури та будинків культури у Дібрівному та Вихвостові.
Триває поточний ремонт даху приміщення відділення
швидкої допомоги у Городні. До кінця нинішнього року
загальна сума коштів, вкладених у ремонти шкіл району,
складе понад 8 мільйонів гривень. У гімназії всі вікна та
вхідні двері буде замінено на металопластикові,
відремонтовано частково дах. Школи у Тупичеві, Хоробичах,
Вихвостові та ясла-садки у Тупичеві та №4 у Городні, а також
райлікарня отримають нові блочно-модульні котельні на
економічних видах палива. До початку опалювального сезону
два нових котли буде встановлено у спортивній школі.
Завдяки реалізації угоди про партнерство між ПРООН,

райдержадміністрацією та районною радою щодо
підтримки впровадження ініціативи громад замінено вікна
на металопластикові у Смичинській школі та Тупичівському
садку, тривають роботи по відновленню вуличного освітлення
у Конотопі, вже розроблено аналогічний проект по освітленню
вулиць Дроздовиці. А у Хрипівці  повним ходом іде
прокладання водогону.

Також у нинішньому році 100 тисяч гривень буде
вкладено у ремонт водонапірної башти біля автостанції у
Городні. Приводяться у належний стан дороги міста: по
вулицях Боженка,1-го Травня, частині Радянської, Чапаєва,
Волковича.

Тобто, ніяк не можна сказати, що район перебуває у
депресивному, пасивному стані. Звичайно, дається взнаки
скрутне фінансове становище, яке заважає втілити в життя
всі перспективні плани. Адже за минулий рік доходи району
виросли тільки на три відсотка, а заробітна плата – у два
рази. Тож основна частина бюджету спрямовується на
виплату людям їхніх зароблених коштів. Для району на даний
момент у фінансовій сфері залишається єдино можливий
варіант: жорстка економія всюди, де це можливо. Тож у плані
якогось розвитку нам доводиться розраховувати тільки на
залучення інвестицій та впровадження інновацій під певні
програми.

— Є реальні можливості для цього?
— Вже подано на розгляд КабМіну перелік об’єктів у

районі до включення на фінансування по проектах
реконструкції. Таких понад десяток. Серед них – міська школа
№2, центральна районна лікарня. Керівництво району
робитиме все можливе для того, щоб ці проекти втілились
у життя.

— Можливо, таке успішне залучення проектів і
коштів у район доступне тільки напередодні виборів?
Чи не увімкнеться «стоп-кран» після 28 жовтня?

— Вибори виборами, а життя у районі продовжується. І
після виборів теж не припиниться, яким би не був результат.
Саме для цього і існує районна влада – щоб робити все
можливе, не зважаючи на різні причини і ситуації для
достойного життя у ввіреному їй регіоні. А який вибір робити
громадянам 28 жовтня – це особиста справа кожної людини,
її рішення. Головне, щоб воно було виважене і свідоме.

Розмовляла С.ТОМАШ.

Матеріал «Є робота – є хліб у домі»  читайте  на 5 стор.

В усьому світі саме
підприємництво і ділова

жилка є найголовнішими умовами життєвого
успіху. Держава готова підтримувати людей, які
започатковують та розвивають власну справу,
позитивно вирішують власні матеріальні
проблеми, змінюють свій соціальний статус,
дають роботу іншим людям, чим знижують
загальний рівень безробіття.

21-24 вересня  минає  69 років з часу  визволення
Городнянщини  від німецько-фашистських загарбників.

Сьогодні – День партизанської слави.  День Городні

Шановні ветерани
Великої Вітчизняної війни,

учасники підпільно-
партизанського руху!

Дорогі жителі
Городнянського району!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
69-ої річниці визволення Чернігівського
краю від фашистських загарбників та Дня
партизанської слави.

В цей день згадаймо тих, кого забрала
жорстока війна, низько схилимо голови

перед тими, хто пройшов крізь горнило найлютішої війни.
Доземно вклонімося солдатським вдовам, всім солдатам за те, що

сьогодні можна жити в мирі, ростити дітей, засівати ниви і посміхатися
сонцю.

Шановні ветерани! Ваша мужність і життєва мудрість, ставлення до
ратного і громадського обов’язку – яскравий приклад для наслідування
підростаючим поколінням.

Ви і сьогодні в міру сил та можливостей берете участь у розбудові
нашої держави. Сердечна вам вдячність і шана!

Бажаю всім міцного здоров’я, мирного неба, щастя і добра та міцної
віри у кращі прийдешні дні!

Хай людська повага і шана зігрівають ваші серця та вселяють надію
на краще майбутнє.

Низький вам уклін!
З глибокою повагою і щирістю

М.В.ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,перший заступник голови

парламентської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

Дорогі жителі
Городнянщини!

Щиро вітаю вас із 69-ою річницею
визволення району від німецько-
фашистських загарбників, Днем
партизанської слави і Днем Городні. Нехай цей
збіг свят буде виявом глибокої шани і поваги
до всіх вас, до ветеранів війни – колишніх
фронтовиків, партизанів і учасників тилу, які
самовідданою працею наближали перемогу
над ворогом. Нехай пам’ять про бойові і
трудові подвиги городнянців передається в усі
наступні покоління. Нехай не зітреться в людей
пам’ять про велику організаторську і
мобілізуючу роль Комуністичної партії у
боротьбі з ворогом, у відбудові поруйнованого

фашистами народного господарства, у створенні  матеріальної і  духовної
бази для щасливого життя нових поколінь.

Городнянщина – район, де єднаються серця слов’янських народів.
Це край вільних і працелюбних людей. Сердечно бажаю усім вам доброго
здоров’я, благополуччя і процвітання.

В.О.ЛЕЩЕНКО.
Народний депутат України, кандидат у народні депутати.
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Дорогі жителі Городнянського району!
Від щирого серця вітаю вас зі 69-ою річницею визволення вашого району від німецько-

фашистських загарбників! 
Городнянщина має величну історію і ми можемо по праву пишатися своїм районом, його героїчним

минулим. Пишатися земляками, котрі вибороли Перемогу у Великій Вітчизняній війні на полі битви
та в тилу. Земляками, які подарували нам мир. Ми з вами можемо пишатися і сучасниками, молодими,
енергійними, талановитими. Старшому поколінню є кому передати свою любов до рідного краю.

Ви можете розраховувати і на добрі перспективи у майбутньому. Зі свого боку я зроблю все
можливе, щоб ваш район розвивався. Впевнений, що разом нам під силу будь-які завдання. Спільно
ми зможемо вирішити найскладніші проблеми.

Висловлюю щиру подяку і повагу всім ветеранам, які й досі зберігають силу духу та оптимізм,
залишаються вірними патріотами своєї землі.

Бажаю всім миру, щастя, здоров’я, благополуччя і нових звершень! Нехай панує на вашій землі
радість, тепло людських сердець та добро!

З повагою народний депутат України
Ігор РИБАКОВ.

Жителі Чернігівщини називають народного
депутата України Ігоря Рибакова своїм

представником у чинному парламенті. Він -
єдиний обранець, котрий переймається їх

проблемами і успішно вирішує соціальні питання
на рівні офіційного Києва. Поки інші політики

з’ясовують взаємини, Ігор Олександрович
займається конкретними справами,

спрямованими на покращення соціально-
економічного стану області.

Вже понад 20 років українці пов’язують усі свої
сподівання й надії з Верховною Радою. Та, в основному,
громадян чекають тільки розчарування. Боротьба між
політичними силами відтісняє  інтереси простих
українців.

Парламентарі наперебій вихваляються
«досягненнями» в галузі законотворчості. Трибуну
Верховної Ради використовують для власного піару,
публічних бійок і самокрасування. Палкі ж промови про
«захист» соціальних інтересів людей транслюють всі
телеканали. Але що народу до тих пристрасних
дебатів? Їх на хліб не намажеш і місцевих проблем не
розв’яжеш. Обранці б’ють себе кулаками в груди,
запевняючи, що дбають і про «маленького» українця, і
про розвиток сільського господарства та
промисловості, інших галузей виробництва. Обіцяють:
«Ми все змінимо – тільки виберіть нас». А вибрали –
так їх і бачили!!! Деякі, правда, приїздять.
Вихваляються, як добре працюють, скільки разів
виступили, за які закони голосували. Слухаючи
виборців, кивають головами,мовляв: «Ми розуміємо
вас, співчуваємо вам… але допомогти нічим не
можемо». І так – від виборів до виборів.

Як ділова людина, Ігор Рибаков зовсім інакше
ставиться до виконання своїх
депутатських обов’язків.
Очолювана ним депутатська
група «Реформи заради
майбутнього» – це потужна
команда професіоналів, які
ведуть активну законотворчу
діяльність і водночас працюють
над розв’язанням проблем
регіонів. Ігор Рибаков не
проголошує високих гасел та не
обіцяє манни небесної. Він
завжди виконує взяті
зобов’язання.

Чернігівщина стала для
Ігоря Рибакова не тільки
об’єктом постійної уваги і
турботи, а й другою
батьківщиною. Особливо
відчули зміни в соціально-
економічній сфері північні
райони. Завдяки йому вдалося
залучити для Чернігівщини 107
мільйонів гривень з державного
бюджету. Таке не вдавалося
нікому. В міністерських
кабінетах його добре знають:
якщо Рибаков прийняв рішення,
що Чернігівщина потребує
більше державної підтримки, –
так і буде. Наш представник у
парламенті вміє досягати
поставлених завдань. А мета
його – зробити Сіверський край

економічно розвиненим і соціально захищеним. Ігор
Олександрович переконаний, що вибори минають, а
життя триває, добрі справи залишаються в пам’яті
людей.

Як тільки Ігор Рибаков почав опікуватися
Сіверським краєм, його жителі відчули, що регіон
«оживає». Школи, дитсадки, клуби, лікарні, які давно
не ремонтувалися, набувають сучасного вигляду,
ремонтуються дороги… Тому Ігор Рибаков має
найбільшу підтримку в своєму окрузі.

Дбає він і про насущні проблеми жителів районів.
Тільки втручання Ігоря Рибакова  дає можливість
вирішувати питання швидко і на користь людей.
Депутат вважає, що треба менше говорити, а більше
працювати.

«Я не сприймаю популізм у будь-яких проявах, –
каже Ігор Олександрович.  – Не знаю, на що
сподіваються красномовці, але люди вже давно
зрозуміли  хто є хто. Тому не раджу нікому хизуватися
промовами, а турбуватися про громадян».

Ця принципова позиція підтверджена конкретними
ділами. Не тільки сім районів, а й вся область відчуває
його турботу. Зокрема у минулому році було відкрито
мостовий перехід через річку Удай між Журавкою
Варвинського і Ладаном Прилуцького районів. Тільки
завдяки  Ігорю Рибакову, який зміг донести до
керівництва держави необхідність фінансування
будівництва мосту, проблема розв’язалася за
короткий час.

Він постійно зустрічається з виборцями, укладає
соціальні угоди розвитку територіальних громад з
сільськими радами, бере зобов’язання виконати
прохання жителів населених пунктів. Це
безпрецедентний випадок для українських політиків.

Люди вже давно зрозуміли хто є хто!
На таке не наважився жоден кандидат, жоден чинний
депутат.

Ігор Рибаков вже побував у Новгород-Сіверському,
Щорському та Сосницькому районах. Відвідав навіть
найвіддаленіші села. Люди приємно вражені, бо інші
обранці та кандидати до їх сіл не доїжджають.

Про діяльність Ігоря Рибакова добре знають і
переконані, що саме такий представник у парламенті
їм і потрібен. Під час зустрічей одностайно
стверджують: «Будемо голосувати тільки за Рибакова.
Він єдиний, хто займається конкретними справами».

Ігор Олександрович в свою чергу запевняє: «Я
постійно звітуватиму перед виборцями про результати
своєї роботи і виконання угод. Зроблю все, під чим
поставив свій підпис. Навряд, щоб селян цікавили звіти
про виступи з парламентської трибуни. Робота
народного обранця  передбачає законотворення. Буду
цим займатися, але, насамперед, прагнутиму, щоб
закони працювали. Запрацюють закони – у Верховній
Раді зникнуть популісти. Це буде новий рівень
парламентаризму».

Ігоря Олександровича добре знають і на Одещині,
де він опікується кількома районами, і завдяки йому
розв’язано цілу низку проблем.  Дізнавшись, що Ігор
Рибаков балотується по 207 виборчому округу, жителі
міста Вилкове надіслали листа, в якому дякують за
чуйне ставлення і допомогу. Завершується лист
перефразованими словами із вірша: «Я знаю: город
будет, я знаю: саду цвесть, когда такие люди в нашей
стране есть»!  Автори просили опублікувати його у
газеті, аби всі знали: «Ігор Рибаков – надійна людина.
Якщо пообіцяв – обов’язково дотримає слова і ніколи
не підведе!»

Валентина МИХАЙЛОВА.
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ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДОВІ!

Місце проживання м. Чернігів м. Одеса

Партія, блок Компартія України Обраний від БЮТу
(вийшов в червні 2008 р.).
З серпня 2010-го – група
«Реформи заради
майбутнього»

Повноваження з 15.02.2011 23.11.2007
Період діяльності у чинній ВР 1 рік 7 міс. 4 роки 10 міс.
Виступи (всього): 111 7
- з місця 49 7
- з трибуни 62 -
Надіслав депутатських запитів керівникам
державних та місцевих органів влади 67 43
Реєстрація депутата за допомогою електронної
системи (відсутній) 1 205

Голосування у Верховній Раді з прийняття Законів України (з 15.02.2011)

Проект Постанови про запровадження в Україні особливої  церемонії - За Не голосував
 проведення 22 червня кожного року Хвилини пам’яті по загиблих у роки
 Великої Вітчизняної  війни 1941-1945 рр. (№8539)

Проект Закону про особливості утворення державного акціонерного Проти За
 товариства залізничного транспорту загального користування
(№9337) - у другому читанні та в цілому

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний За Не голосував
бюджет України на 2011 рік» (щодо використання коштів від приватиза-
ції ВАТ «Укртелеком» для підвищення мінімального рівня пенсійного
забезпечення) (№8547) - за основу

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний За Не голосував
 захист дітей війни» (щодо забезпечення соціальних гарантій)
(№8619) - за основу

Антинародний Проект Закону про заходи щодо законодавчого забез- Проти За
чення реформування пенсійної системи (№7455) - у другому читанні
та в цілому

Проект Закону про ринок земель (№9001-1) - за основу Проти За
(рейтингове голосування)

Проект Закону про Державний бюджет України на 2012 рік (№9000) – Проти За
у другому читанні та в цілому (суттєве скорочення лільг не захище-
ним категоріям громадян)

Проект Закону про мораторій на приватизацію прибуткових державних За Не голосував
та комунальних підприємств (до 2012 року) (№4226)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо За Не голосував
 встановлення прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб)
(№8638) - за основу

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань Проти За
приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватиза-
ції на 2011 - 2014 роки (№9520)

Помічник-консультант народного депутата України Микола СКОРОБАГАТЬКО.

Згідно з Конституцією України Верховна Рада України є
єдиним органом законодавчої влади. Тобто її покликання –
ухвалювати закони і здійснювати парламентський контроль
над їх виконанням. Інших повноважень вона не має.

Те ж саме стосується і народних депутатів України.
Найголовніше їхнє завдання – створювати закони для
поліпшення життя людей. Конституція України і Закон
України “Про статус народного депутата України” не наділяє
народного депутата України зобов’язаннями і правом
будувати дороги, газопроводи, школи, інші об’єкти
побутової і виробничої інфраструктури. Все це належить до
функцій виконавчих органів влади.

Народний депутат України може лише звертатися до
цих органів з пропозиціями вирішувати подібні питання.
При цьому представники виконавчої гілки влади повинні
однаково рівно ставитися до кожного народного депутата
України, без сортування на своїх і чужих, та вживати заходів
щодо реалізації депутатських звернень.

Що ж спостерігається на практиці?
Вся повнота влади в Україні вже протягом двадцяти

одного року поспіль знаходиться в руках крупного
олігархічного капіталу. Він постійно докладає зусиль, щоб
його представники збагачувалися. А це можливо лише за
рахунок посилення експлуатації трудового народу, що й
відбувається в реальному житті. Олігархи й надалі прагнуть
залишатися при владі, тому на будь-яких виборах
стараються забезпечити обрання до органів влади
кандидатів зі свого середовища.

Не стала винятком і цьогорічна виборча кампанія по
виборах народних депутатів України. Адміністрація
Президента України разом з Кабінетом Міністрів, а вони і є
нині виразниками інтересів крупного капіталу, розставили
своїх представників для балотування по всіх двісті двадцяти
п’яти одномандатних виборчих округах. Причому
сподіваються, що ці представники стануть народними
депутатами. Тому вибирають їх не з місцевих жителів, а
досить часто з інших, навіть віддалених регіонів. На
Чернігівщині, приміром, з шести кандидатів, що
балотуються від влади, лише двоє своїх. Троє – жителі Києва,
один – житель Одеси. Влада вважає, що наші люди темні,
проголосують хоч і за кота в мішку. Невже кияни і одесити
краще знають проблеми, біди, прагнення населення нашої
області, чернігівського Полісся?

Він завжди серед
людей

Народний депутат України, перший секретар Чернігівського
обкому КПУ Володимир Олексійович Лещенко – знана і авто-
ритетна на Чернігівщині людина. За часів радянської влади і вже в
період панування в нашій країни буржуазії він перебував на високих
посадах – працював завідуючим сільськогосподарським відділом
обласного комітету партії, керуючим трестом “Чернігівводбуд”. Але
не нажився за рахунок простих людей, не став багатієм, не
викинув, як багато колишніх при владі свій партійний квиток, гордо
і впевнено несе своє високе звання Комуніста, а також народного
обранця. Ніхто, навіть з табору політичних опонентів, не зможе
сказати проти нього жодного поганого слова.

Його вже двічі обирали до Верховної Ради України четвертого
і шостого скликання, а між ними – двічі депутатом Чернігівської
обласної ради. І наш депутат з честю виправдовував довіру людей.
Він, як ніхто жодний, постійно їздить по  області, проводить зустрічі
з виборцями, особисто приймає, вислуховує людей, допомагає у
вирішенні їхніх проблем.

Володимир Лещенко став народним депутатом України
шостого скликання лише в лютому 2011 року, прийшов на заміну
депутата-комуніста, що вибув. Але й за ці короткі один рік і сім
місяців вздовж і впоперек об’їздив Чернігівщину. Немає жодного
міста і райцентру, де б він не встиг поспілкуватися з людьми. Відвідав
багато сільських населених пунктів.

Повноваження народного депутата України виконує
кваліфіковано, сумлінно. З метою вирішення невідкладних
проблем виборців і області направив до різних органів державної
влади і місцевого самоврядування понад тисячу депутатських
запитів і звернень. Працює зараз секретарем Комітету Верховної
Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності. Набув і серед членів цього Комітету від
різних політичних партій авторитету і поваги.

Жителі Городнянського, Коропського, Корюківського,
Новгород-Сіверського, Семенівського, Сосницького і Щорського
районів з великим задоволенням сприйняли рішення 45-го з’їзду
Компартії України про висунення комуніста Лещенка кандидатом
в народні депутати України по своєму одномандатному виборчому
округу № 207. Знають – не підведе!

Тепер уже в якості кандидата в народні депутати України він
ще ретельніше об’їжджає свій виборчий округ. Сам за кермом
автомобіля, без ніякої охорони, зранку й до вечора. Відвідав вже
близько ста територій міських, селищних і сільських рад. Усі місцеві
проблеми старанно занотовує у свій записник для їх вирішення
уже в ранзі народного обранця. Люди відразу бачать, що не пан,
що не якийсь магнат, а проста людина, свій серед своїх.

Недруги і опоненти нервують і заздрять такій працездатності
Володимира Лещенко. Пишуть на нього пасквілі, розпускають
неправдиві чутки. Але прості люди на ці закиди не реагують, йдуть
до свого депутата за порадою, за вирішенням наболілих проблем,
просто послухати його переконливі, правдиві виступи.

Багато з них впевнені, що депутатом від Полісся має бути не
чужий, а свій – чернігівський, Володимир Лещенко!

Закликаючи усіх виборців 207-го округу проголосувати за
комуніста Лещенка, впевнена, що він знову стане народним
депутатом України!

Людмила КЛИМКОВИЧ.
Другий секретар Чернігівського обкому Компартії України.

Депутатом від Полісся має бути не чужий,
а свій – чернігівський

Проте на забезпечення обрання цих кандидатів від
крупного капіталу посилено працюють усі органи державної
влади – від уряду до районних державних адміністрацій,
порушуючи своїми діями чинне законодавство.

Щоб створити позитивний імідж невідомому раніше
жителям північної частини нашої області одеському багатію,
Кабінет Міністрів України, наприклад, виділив з державного
бюджету для вирішення нагальних проблем соціальної
інфраструктури населених пунктів 207-го виборчого округу

аж 107 мільйонів гривень. Тепер він прилітає до бідних
поліщуків вертольотом, роз’їжджає розкішним кортежем з
дорогих автомобілів по селах, хизується перед виборцями,
який він всемогутній. Його з хлібом-сіллю зустрічають
ретельно відібрані представники місцевих громад,
укладають з ним сумнівні угоди. Простій людині через заслін
охоронців до нього пробитися важко.

І вписує у свою передвиборну програму, що й надалі
буде будувати дороги, газопроводи, школи, інші об’єкти

побутової і виробничої інфраструктури. Мабуть, впевнений,
що уряд і надалі працюватиме на його, вже як депутата.

Якими ж будуть наслідки депутатства цього одеського
багатія для виборців Чернігівщини, та й усієї України? За
які законопроекти він голосуватиме? Неважко здогадатися
– за ті, що сприятимуть подальшому збагаченню багатих за
рахунок зниження життєвого рівня простих людей.

Я є свідком того, як і за що голосував цей народний
депутат у складі Верховної Ради України шостого скликання:
за антинародну пенсійну реформу, за обмеження надання
пільг і соціальних гарантій знедоленим категоріям громадян
– ветеранам війни і праці, дітям війни, чорнобильцям,
афганцям, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, за
торгівлю землею сільськогосподарського призначення, за
приватизацію народних багатств тощо. А це вже не 107
мільйонів гривень, виділені під вибори для області, а
мільярди, безсовісно відібрані в наших виборців.

Хочу зазначити, що до тих пір, поки при владі будуть
перебувати ось такі представники крупного капіталу, наші
люди через безгрошів’я не зможуть належним чином
пролікуватися, вивчити дитину, забезпечити її роботою,
гідною зарплатою, житлом. Пенсії будуть залишатися
низькими, ціни і тарифи високими. Молодь шукатиме
кращої долі за межами нашої країни. Народ вимиратиме.

Поліпшення життя трудового народу наступить лише за
однієї умови – обрання до Верховної Ради України
переважної більшості комуністів, як за партійними списками,
так і в одномандатних виборчих округах.

Запевняю виборців Городнянського, Коропського,
Корюківського, Новгород-Сіверського, Семенівського,
Сосницького і Щорського району, що я, Володимир Лещенко,
перебуваючи нині у складі Верховної Ради України, в десятки
разів краще, з точки зору захисту інтересів простих людей,
виконую обов’язки народного депутата України, ніж отой
одеський бізнесмен, якого нам нав’язує буржуазна влада.
Буду їх виконувати сумлінно й надалі!

Закликаю усіх виборців 207-го виборчого округу
голосувати лише за комуністів! Разом – ми переможемо!
Повернемо країну народові!

В. О. ЛЕЩЕНКО
Народний депутат України, кандидат у народні

депутати України по одномандатному виборчому
округу № 207.

Представник
трудящих

Володимир
Лещенко

Представник
крупного капіталу

Ігор
Рибаков

Кандидати в народні депутати
України

по одномандатному
виборчому округу №207
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Тур розпочався 8 вересня з двору
партійного офісу «Батьківщини» в Києві.
Перші міста у цій подорожі – Львів та
Тернопіль. Саме там опозиціонери змогли
протестувати свою техніку: великий екран,
розташований у центрі міста та менші
монітори, встановлені в райцентрах, на які
через супутник передається зображення та
звук.

Формат телемостів вже з перших
зустрічей довів свою ефективність. За кілька
днів кількість виборців, які спілкувалися з
політиками, досягла сотні тисяч. 50 тисяч –
ті, що побували безпосередньо на зустрічах,
і набагато більше тих, хто міг спостерігати
за трансляцією.

В ОО «Батьківщина» вважають, що такий
формат зустрічей – найбільш дієвий, адже

має зворотній зв’язок. Це Партія регіонів
вважає, що можна закритися від людей
бордами і телебаченням, – мовляв, люди і
так проголосують. Насправді ж, соціологія є
мало обнадійливою для правлячої партії:
вона явно втрачає популярність. Тому, якщо
результати виборів покажуть їхній виграш,
це буде означати тільки одне: вибори
сфальсифіковано.

Про це напряму заявляє голова Ради
об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

«Демократичність виборів означає
програш Партії регіонів. І зрозуміло, що ПР
буде робити все для того, щоб отримати
хоча б на один мандат більше від опозиції.
Тому ні глава адміністрації, ні секретар РНБО,
ніхто інший із влади не може виконувати
одночасно два завдання – забезпечувати

демократичність виборів і виграти на
виборах. Або вони виграють на
виборах, і вибори недемократичні.
Або вони роблять демократичні
вибори і програють їх. Третього
варіанту не дано», – підкреслив він під
час прес-конференції у Житомирі.

За його словами, у разі масових
фальсифікацій та результатів
виборів, які явно не відображають
настроїв виборців, в Україні можуть
повторитися події 2004 року. Адже
люди раз довели свою гідність та
прагнення захищати власні інтереси,
і зроблять це ще раз.

Невдоволення людей діями влади
досягло межі, і це дуже гостро
відчувається під час таких от
відкритих зустрічей. Наприклад,
українців глибоко обурюють оборудки
влади із землею. І хоча вони
прикривають свої ініціативи благими

намірами, всім зрозуміло, що владна
команда прагне скупити землю за безцінь.

Під час опозиційного мітингу у Рівному
це питання стояло дуже гостро. Люди
намагалися зрозуміти, що ж таке Державний
земельний банк, створення якого ініціював
президент.

«Земельний банк буде у власності
президента і його оточення. Цей земельний
банк отримає гроші, які вони надрукують в
Національному банку України, і за копійки
скуповуватиме землю. В їхніх планах - зняти
мораторій на продаж землі, відправити
емісарів по всій Україні і купувати землю по
3 тисячі гривень, а не по 3 тисячі євро, як у
сусідній Польщі. Потім рік потримати її і
перепродати іноземцям. І заробити на
цьому мільярди, як вони заробили на

приватизації 90-х років», – пояснив Арсеній
Яценюк.

Опозиція пропонує реальну
альтернативу: продовження мораторію на
продаж землі та встановлення державної
гарантованої ціни не неї. Причому ціни
реальної, яку можна співставити з
європейською вартістю землі.

А людей на Волині цікавили питання
корупції. На центральній площі волинського
Ковеля лідери опозиції пояснювали одній
із місцевих жительок, як вони боротимуться
зі зловживанням владою. Перший крок – це
створення Національного антикорупційного
бюро, яке проведе перевірку доходів і витрат
всіх державних чиновників України і членів
їхніх сімей. На думку Арсенія Яценюка,
нинішня так звана боротьба з корупцією –
це фікція, адже головні «борці» – це
найбільші корупціонери.

Справжнє задоволення Арсенію
Яценюку принесло спілкування зі
студентами легендарної Острозької академії
на Рівненщині. Лідер опозиції розмовляв з
ними не як з дітьми, а як з майбутньою елітою
України. Переконував їх, що політика Партії
регіонів, спрямована на підтримку лише
однієї мови, неконкурентна. Потрібно знати
якомога більше мов. Але державною має
залишатися винятково українська.

Прощаючись зі студентами Острозької
академії, Арсеній Яценюк ще раз підкреслив,
що 20-річна молодь – надія України. І від її
небайдужості залежить те, в якому напрямку
буде надалі розвиватися держава.

«Наша країна – тільки в наших руках.
Ніхто нічого не змінить без нас, і ми повинні
покладатись тільки на свої сили Ми маємо
велику історію, і ми повинні з вами збудувати
велике майбутнє», – наголосив Яценюк.

Олег ГУНЬКО.

Представники
Об’єднаної

опозиції
«Батьківщина»

продовжують
передвиборний

тур містами та
селами

України.
У кожному

місті на зустріч
з ними

приходять
тисячі людей.

Я, Матюха Валерія – єдина жінка серед кандидатів у
народні депутати по двісті сьомому виборчому округу.
Поки чоловіки змагаються у брудних політичних іграх,
ми, жінки, працюємо, не зважаючи ні на що, народжуємо
дітей, годуємо свою родину і турбуємося про майбутнє.
Заради наших дітей, заради майбутнього я запрошую
всіх чоловіків-кандидатів у народні депутати по 207
виборчому округу укласти угоду про чесні вибори, бути
щирими, не принижувати виборців подачками, не
використовувати адмінресурс, не вдаватися до брехні,
образ, фальсифікацій.

Її бабуся блокаду Ленінграда пережила, дід родом з
Донецька – на Балтиці моряком-артилеристом крейсера
служив, мама у 28 років стала головним інженером  донецької
(найкрупнішої у Європі) фабрики іграшок... Може, саме
звідти у неї оця родова напористість, енергія,
переконливість? Чи ім’я теж додає наснаги, бо ж Валерія з
латині – означає сильна, здорова, міцна!

Що ж змусило цю молоду неординарну жінку прибути
до Корюківки, котра волею політичних ігор нині стала на
кілька місяців столицею виборчого округу?... І що її змусило
обручитися з великою політикою – розповідає відверто...

 З перших хвилин знайомства Валерія дійсно змушує
себе поважати – умінням логічно мислити, аналізувати
становище, широкою ерудицією, чіткістю і правильністю
висновків. Але подібних ораторів-феєрверкерів ми навіть
тут, у сільській глибинці, за часи нескінченних виборів
надивилися і наслухалися достатньо. Та Валерія не лише
теоретизує, вона пропонує розумні й не відірвані від життя
рішення наших проблем. Не всіх і відразу, як дехто з
кандидатів у народні обранці, які так і заявляють: “вирішу
проблеми села, медицини, бідності, безробіття і т.д.”.
Валерія Матюха не даремно здобуває зараз третю вищу
освіту у відкритому Британському університеті. Для чого це
їй? Щоб взяти багатий досвід та застосувати у своєму житті.
Хоча вона теж – не наївна дівчинка з міського асфальту.
Відчувається у її мові чітка юридична грамотність, не
відірваність від землі – навіть у прямому значенні, бо
працювала у земельному кадастрі на Київщині. Такі афери
із привласненням народної земельки-годувальниці
доводилося розкручувати-розкривати! Зараз працює у
республіканському Фонді соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, контролює своєчасність
і правильність нарахувань належних коштів вагітним та
жінкам, що народили.

Кожного року по обручці, а то й по дві – дарував їй коханий
чоловік (всього сім, мабуть, щасливе число спрацювало!),
перш ніж згодилася вона таки вийти заміж. Уміє Валерія
тримати витримку, зважувати! Хоча знали одне одного давно
і навіть “заочно”! Як це? Жили у Донецьку в одному будинку,

одним сквером ходили, а ніколи не бачились, знайомими
не були. Уже у Києві обоє працюючи, познайомились за
кримінальних обставин. На Валерію при паркуванні
автомобіля напали охоронці “крутого” нардепа-олігарха,
зірвали номер з бампера, не посоромились дівчину
вдарити... А її майбутній чоловік розбирався з цим “наїздом”.
З тих пір й не розлучаються, чоловік і досі перед дружиною
скрізь двері відчиняє...

Що ж таки змусило молоду жінку кинутись нині у вир
політичної боротьби? Мабуть, такий характер має.
Недаремно її за вольові якості єдиним справжнім чоловіком
дехто називає на цій виборчій дистанції. Але вона все-таки
насамперед – жінка. І керується жіночим, материнським
прагматизмом. Не хвилинним розрахунком користі й
вигоди, а далекоглядним баченням. Молода сім’я планує
трьох синів народити-виростити. І тому хочуть своїм дітям
забезпечити у прямому сенсі квітучу країну, майбутнє. А не
розграбовану, знищену, знедолену і знелюднілу територію,
як після ворожої окупації!

Те, що відбувається у нашій країні зараз, Валерії дуже
не подобається. Вона вважає: у влади і тих же народних
обранців нема чіткого аналізу становища і прогнозування
дій, усе приймається, найважливіші рішення – або під
впливом емоцій чи вузької вигоди, або ще чогось... А повинно
– за законами, соціальною справедливістю. Нинішня
несправедливість сприяє подальшому розшаруванню
суспільства на багатих і бідних. Хтось і півтори тисячам
гривень на місяць радий, а дехто мільйони за день має – і
ніяк не зупиниться у бажанні зовсім поставити країну на
коліна! Хоча і у тих, хто хапає мільйони, вони не
затримуються: або не на користь йдуть, або відбираються.
Зараз переділ власності продовжується, заводи, фабрики,
земля змінюють хазяїв... І діти багатих батьків, оточені
охороною, не мають нормального життя, спілкування з
ровесниками...

Майбутнього для дітей цієї країни (і своїх) хочеться
Валерії світлого, радісного, надійного. І якщо зараз не
врятувати Україну – то цієї країни просто не буде! Як
тримається наше сьогодення на нашому минулому,
тисячолітньому родовому корінні, так наше майбутнє – у
наших дітях! Тому й потрібно їх берегти, вчити, бо не буде
без них і народу! А кожна мати хіба не хоче найкращого
майбутнього для своєї дитини?..

Чи ж є шанси у Валерії Матюхи перемогти у цих виборах?
Молода жінка впевнена: якби не використовувався проти
неї отой злощасний адмінресурс – вона впевнено могла б
протистояти своїми аргументами і фактами будь-якому
супернику. Час до голосування ще є, і люди можуть
розібратися у порожніх обіцянках, корисливих розрахунках
і справжніх переконаннях!

Олесь КАРУКА.

Штрихи до портрета кандидата

Квітуча країна для дітей  України
Єдина жінка  серед дванадцяти претендентів на

місце в парламенті від 207 виборчого округу –
Валерія Валеріївна Матюха. Вона впевнена, що
щасливе і заможне життя у  наших дітей буде, коли
у парламент прийдуть люди не за власною
вигодою, а  з бажанням підняти країну з колін.  Якби
не адмінресурс, у  бойової жінки  були б всі шанси
перемогти. Але все ж результат виборів залежить
від кожного з нас

Я особисто запрошую кожного із кандидатів-чоловіків
приєднатися до цієї джентльменської угоди або
поступитися місцем жінці.

Хай переможе справедливість!
Підписання угоди відбудеться першого жовтня 2012

року о 12 годині 00 хвилин за київським часом за адресою:
м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8-А, 2 поверх,
приймальна кандидата в народні депутати України по
виборчому округу № 207 Матюхи В.В.

Кандидат в народні
депутати України Валерія МАТЮХА.

При райдержадміністрації стартував пілотний проект
створення центру адміністративних послуг. І що цікаво – це
не тільки нова посадова одиниця в апараті адміністрації. Це
– перший крок до того, щоб люди зверталися «в одні двері»
при вирішенні адміністративних питань. Коли адмінцентр
запрацює, не потрібно буде людині бігати по кількох
інстанціях, оббиваючи пороги численних кабінетів, щоб
упорядкувати більшість документообігових, дозвільних та
адміністративних питань. Достатньо буде звернутись із
клопотанням до центру адміністративних послуг, а вже
спеціалісти цієї установи оформлять усі необхідні
документи.

– Це потрібно робити сьогодні, а усі деталі
відпрацьовуватимуться у процесі створення і роботи центру,
– прокоментував голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький.

Попереду нелегка справа організації співпраці центру з
установами району. Не менше труднощів виникає із
матеріально-технічним забезпеченням. Тут на допомогу
прийшла Чернігівська міська організація «Громадська рада»,
голова правління якої Геннадій Молот передав
райдержадміністрації першу чергу оргтехніки. До
інформаційного забезпечення долучився й Чернігівський
центр «Доброчин» на чолі з його головою Олександром
Підгорним.

Відкрити центр планується у середині жовтня.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: передача оргтехніки для центру
адміністративних послуг.
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Для України питання безробіття виявилося особ-
ливо важким, якщо згадати зовсім недавнє минуле.
Радянська система повної зайнятості населення з її
потужними соціальними гарантіями була повністю
зруйнована. Держава і суспільство виявилися не
готовими до жорстких реалій ринкової економіки з її
суворими вимогами до робочої сили та чутливістю до
економічних криз. Політична нестабільність, відсут-
ність планування виробництва супроводжувалися
масовим вивільненням працівників, падінням заро-
бітної плати та істотним погіршенням умов праці.
Чимало кваліфікованих кадрів різних сфер господар-
ства залишилися без трудового заробітку, а нерідко –
без будь-яких засобів для існування.

До кінця виправити ситуацію не вдалося й донині. Ми
всі знаємо гіркі реалії українського сьогодення. Це -
молодіжна незайнятість, сільське та родинне безробіття,
регіональні диспропорції трудового ринку, значні масштаби
прихованого безробіття, довготривалі пошуки роботи.

Саме використання механізмів ринкової економіки
лежить в основі соціальних ініціатив Президента України
Віктора Януковича, спрямованих на викорінення безробіття
і створення нових робочих місць. На їхнє виконання було
розроблено новий Закон України «Про зайнятість населення»,
що набуває чинності з 2013 року.

Власне, норми цього закону мотивують підприємця
створювати нові робочі місця. Це 50% знижки від суми
єдиного соціального внеску в тому випадку, коли зарплата
співробітників складає не менше трьох мінімальних. Можлива
і повна компенсація цього платежу до Пенсійного фонду, що
включає відрахування до фондів на випадок безробіття, з
тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків
на виробництві. Держава гарантує її терміном на рік, якщо
підприємець дає роботу тим, хто в силу життєвих обставин
не може конкурувати на рівних умовах на ринку праці. Це - ті,
кому до пенсії за віком залишилося менше 10 років, молодь
при першому працевлаштуванні, сироти, інваліди, батьки з
дітьми до 6 років та дітьми-інвалідами.

Так поєднуються ринкові і соціальні механізми.
Інструменти подолання проблем запропоновані ринкові, а
завдання вирішуються соціальні.

Очевидно, що це вигідно як бізнесу, так і тим, хто шукає
роботу та потребує державної підтримки.

Сучасну мотивацію знайшли і для тих, хто відчуває брак
знань та бажає змінити професію чи підвищити
кваліфікацію, але в силу особистих обставин не може собі
це дозволити. Ті, хто старше 45 років і чий страховий стаж
становить не менше 15 років, можуть отримати для реалізації
цієї мети ваучер на суму 12 тисяч гривень.

Влада робить багато, створює відповідні умови для
економічної активності громадян. Але при цьому вона
розраховує і на їхню особисту ініціативу. Адже в усьому світі
саме підприємництво і ділова жилка є найголовнішими

умовами життєвого успіху. Держава готова підтримувати
людей, які започатковують та розвивають власну справу,
позитивно вирішують власні матеріальні проблеми,
змінюють свій соціальний статус, дають роботу іншим
людям, чим знижують загальний рівень безробіття.

У кожного є свої проблеми і свої способи їхнього
вирішення. Але спільними зусиллями людини та держави
досягти своєї мети можна набагато швидше.

Про ситуацію у сфері зайнятості
населення в Чернігівській області

У Чернігівській області проводиться системна та
цілеспрямована робота щодо сприяння продуктивній
зайнятості  населення та підвищення рівня його життя.

Забезпечується реалізація завдань та заходів Програми
зайнятості населення на 2012-2014 роки. Це, насамперед,
збереження ефективно  функціонуючих та створення нових
робочих місць. У 2012 році передбачається створити в
області не менш 15,7 тис. нових робочих місць.

У січні-липні 2012 року ринок праці області поповнився
12,6 тис. нових робочих місць, що на 3,1 % більше, ніж за
цей період торік. Річне завдання вже виконано на 79,8 %.
При цьому кількість ліквідованих робочих місць порівняно з
відповідним періодом  2011 року скоротилася на 6,6 %.

Чисельність осіб, працевлаштованих на нові робочі
місця, що створені юридичними особами, зросла на 1065
робочих місць (з 2874 до 3939) або на  7,7 процентних пункти
(з  23,6 %  до 31,3 %).

Річне завдання по створенню нових робочих місць
ефективніше виконується у м. Чернігові (89,3 %), Прилуках
(85,2 %) та районах: Бахмацькому – 90,2 %,  Варвинському –
90,8 %, Носівському – 91,5 %, Ріпкинському – 97,2 %,
Срібнянському – 90,9 %.

Незважаючи на те, що з початку ц.р. на ринку праці області
відбулося ряд позитивних тенденцій, у цій сфері є ще
невирішені питання, зокрема, створення привабливих
робочих місць з високим рівнем оплати праці.

По підприємствах області, що статистично
обстежуються, нарахування понад 3500 грн в червні ц.р.
мали 18,4 % працюючих (для порівняння  у березні –13,0 %).
     Місія державної служби зайнятості надзвичайно важлива
– соціально захистити громадян, які опинилися без роботи,
допомогти їм адаптуватися у нових умовах і стати
конкурентоспроможними на ринку праці.

Мовою статистики:
Протягом січня-серпня за допомогою в пошуках

роботи до центрів зайнятості області звернулося  22,4
тис. громадян. Всього перебувало на обліку  та
отримувало комплекс соціальних послуг 38,3 тис. осіб.
З них 12,6 тис. незайнятих громадян, а це кожен третій
на обліку, отримали роботу.

Зокрема, 1,1 тис. осіб працевлаштовані на робочі місця,
створені за рахунок надання дотацій роботодавцям, 367 осіб
- шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для

організації підприємницької діяльності. Крім того, за
сприяння служби зайнятості 3,8 тис. безробітних набували
нових професій, майже 8 тис. залучено до тимчасових
оплачуваних громадських робіт. Загалом активними
програмами сприяння зайнятості охоплено 24,4 тис. осіб –
дві третини з перебуваючих на обліку.

Стати конкурентоспроможними допомагає професійне
навчання, завдяки якому наша область отримала  рідкісних
спеціалістів, а саме: верхолаза, водолаза, коваля, робітника
зеленого будівництва, оператора комп’ютерної верстки тощо.

Загалом же цього року службою зайнятості до
професійного навчання залучено близько 4 тисяч
безробітних.

З безробітних у підприємці
   У поточному році 367 наших земляків поповнили лави

підприємців. У різних сферах втілюють свої бізнес-ідеї
колишні безробітні: вирощування та продаж
сільськогосподарської продукції, торгівля, надання послуг,
зокрема бухгалтерських, юридичних, перукарських, з
пошиття одягу, автоперевезення, ремонту автомобілів та
побутової техніки тощо. Так, Олександр Тищенко з Мени
займається вирощуванням полуниць; ще один менянин
Євген Абрахімов виготовляє мило, Лариса Аксюта з
Бобровиці відкрила агентство з нерухомості, Ігор Кобець з
Козельця – магазин. Для цих та багатьох інших ініціативних
людей шлях до власного бізнесу розпочався зі служби
зайнятості.

Від співпраці до успіху
Вислів «Роботодавець - клієнт № 1» сформувався у

службі зайнятості недарма. Адже саме роботодавці є
соціальними партнерами в питаннях реалізації політики
зайнятості, і водночас клієнтами, які потребують сприяння у
доборі кадрів. До речі, цьогоріч більше тисячі незайнятих
громадян працевлаштовано шляхом надання роботодавцям
дотацій з Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття. Важливою
складовою дотаційної програми є забезпечення молоді
першим робочим місцем за кошти державного бюджету.
Завдяки цьому вже працевлаштовано 76 випускників вищих
та професійно-технічних навчальних закладів.

Службою зайнятості активно ведеться робота по
виявленню, формуванню та оперативному оновленню банку
вакансій. Із поданих роботодавцями протягом 8 місяців
поточного року 19 тисяч актуальних вакансій майже 70%
укомплектовано за сприяння служби зайнятості.

Великі надії служба зайнятості покладає на співпрацю з
потужними ринкоутворюючими підприємствами.

Розвиток взаємодії з роботодавцями і надалі має
сприяти формуванню соціально-відповідального бізнесу –
переконані у головному управлінні  праці та соціального
захисту населення та службі зайнятості.

Руслан МИРНИЙ.

За релігійним календарем 17 вересня – день, коли були
знайдені мощі святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського.
– Віднині, – сказав архієпископ Чернігівський і Новгород-
Сіверський Амвросій, звертаючись в церкві до парафіян, –
можете цей день вважати храмовим святом.

Та й що говорити: освячення новозбудованого храму –
видатна подія в історії села. Окремі його старожили
зберегли в пам’яті трагічні дні, коли безбожники зруйнували
церкву, яка віками об’єднувала громаду.

З давніх-давен переказують легенду про те, як перші

поселенці серед дрімучих лісів у цій місцевості збудували
храм, який через певний час пішов під землю. З тих пір
урочище те звуть Бор-Церковище.

Але скільки б не згадувати перекази, легенди та історич-
ні факти, сьогодні треба наголосити одне: церква у Лемешів-
ці відродилась. «Сам Бог так велів» –  стверджують жителі.
Он яка велична звелась у небо! Он як прикрасила центр
села!

І коли вдарили церковні дзвони, дивовижне тремтіння і
радість охопили людські душі. Божа благодать донеслась з
неба, і схиляли голови миряни, коли заквітчаною доріжкою
йшов архієпископ, благословляючи їх. Радість ж бо справді
велика: через багато років руками і розумом громади, ор-
ганізаторськими здібностями сільського голови В.М.Ко-
новалова відродився храм.

Все почалося 4 роки тому, коли у Лемешівку приїхав
настоятель Свято-Никольського чоловічого монастиря, що
поблизу Санкт-Петербурга, ігумен Варфоломій. Тут у селі
жили його родичі, тут він провів значну частину свого
дитинства. Отець Варфоломій тоді висловив бажання
відродити церкву у Лемешівці. Бо ж яке то село без церкви?
Його підтримали родичі, всі віруючі, які об’єднались в
громаду. До найближчої церкви, що в Автуничах, ходити їм
за 8 кілометрів, стільки ж і в Мощенку, де теж є храм. Тож
треба збудувати свою.

21 вересня того року було освячено місце під майбутню
церкву. І крок за кроком, рік за роком йшла наполеглива
праця. Допомагали люди з сусідніх сіл, підприємства Городні,
земляки з Гомеля, з Санкт-Петербурга, просто чужі, зовсім
незнайомі люди. Роботи виконувала бригада майстрів із
Закарпаття. Архітектором виступила Ольга Рунтова із Санкт-
Петербурга.

На обряд освячення церкви зібралось все село, чимало
віруючих із Городні, з сіл. Приїхали запрошені гості,
керівники району. Священне дійство провів архієпископ
Амвросій з участю ігумена Варфоломія, благочинного
Городнянської округи протоієрея Мирона, настоятеля церкви
с.Автуничів отця Григорія, настоятеля Вихвостівського
Свято-Покровського храму отця Іоанна, отця Дмитрія та
диякона Андрія із Санкт-Петербурга.

На торжестві архієпископ Амвросій нагородив багатьох
учасників спорудження церкви архірейськими грамотами,
а архімандриту Варфоломію вручив орден Святого Феодосія
Чернігівського, бригадиру майстрів В.Поповичу – відзнаку
Святого Лаврентія.

Після освячення архієпископ Амвросій подарував храму
ікону Іосафа Бєлгородського, а голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький – ікону Почаївської Божої Матері. На відзнаку
пам’ятної події церковній громаді піднесли подарунки
земляки-лемешівці з багатьох міст.

Того ж дня у новій церкві відбулось перше богослужіння.
Віра, надія і любов будуть постійними супутниками у
духовному житті лемешівців. Рукотворний храм житиме!

Л.ВАСИЛЬКО.

На знімках: під час освячення храму в Лемешівці.

17 вересня у с.Лемешівці відбулось
освячення новозбудованої церкви

Різдва Божої Матері



«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Клуб редакторов.
09.50 Вокруг планеты.
10.30 Журналистcкое
расследование.
11.00 «Славянский базар-
2012».
12.15 Детективный сериал
«Дело гастронома №1»
13.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
14.25 Документальный сериал
«Мастер путешествий» (США).
Фильм «Западное побережье
Ирландии».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Документальный цикл
«Звездная жизнь» (Украина).
Фильм «Папины дочки. Без
детства».
16.30 «Дискотека СССР».
17.30 Документально-
биографический цикл «Моя
правда» (Украина). Фильм
«ВИА ГРА». Часть 1-я.
18.30 Командировка.
18.45, 23.40 Зона Х.
Криминальные новости.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Соседи» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.40 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.20 Остросюжетный
криминальный фильм
«Обвиняемые» (США).
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Комедийный сериал
«Соседи» (Россия).
10.10 Командировка.
10.25 Тайны следствия.
10.55 Криминальный сериал
«Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
12.15 Детективный сериал
«Дело гастронома №1»
13.20 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
14.20 Документальный
сериал «Будь в тонусе!»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
16.15 «Врачебные тайны
16.40 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
17.30 Мелодраматический
сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Соседи» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 сериал «Знахарь-2.
Охота без правил» (Россия).
23.00 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.40 Драма «Расчет» (США-
Германия).

«Беларусь 1»

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  сериал «Знахарь-2.
Охота без правил» (Россия).
12.15 Детективный сериал
«Дело гастронома №1»
13.20 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
14.20 Документальный
сериал «Самобытные
культуры»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
16.25 Коробка передач.
17.00 Завтра -это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.30 Специальный репортаж
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Соседи»
(Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Криминальный сериал
«Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
23.00 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.25 День спорта.
00.40 Комедия «Аристократы»
(Франция).

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита
Филарета на день
Воздвижения Креста
Господня.
09.10  сериал «Соседи»
10.15 Актуальное интервью.
10.25 Требуется.
10.40 Специальный репортаж
10.55  сериал «Знахарь-2.
Охота без правил» (Россия).
12.10 Детективный сериал
«Дело гастронома №1»
13.15 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
14.10 Культурные люди +.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
16.20 «Перезагрузка».
17.05 «Все путём!»
17.30 Мелодраматический
сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Комедийный сериал
«Соседи» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Знахарь-2.
Охота без правил» (Россия).
23.05 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.40 Драма «Гражданский
иск» (США).

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 Комедийный сериал
«Соседи» (Россия).
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.40 Актуальное интервью.
10.55 Криминальный сериал
«Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
12.10 Мелодрама «Я обещала,
я уйду» (Россия-Израиль).
13.55 Католические святыни
Беларуси.
14.25 Завтра -это мы!
15.15, 18.50 Новости региона.
15.25 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд-2» (США-Канада).
16.15 «Здоровье». Ток-шоу.
17.00 Мелодраматический
сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
17.55, 02.15 Зона Х. Итоги
недели.
19.05 Республиканский
детский конкурс «Песня для
Евровидения». Финал.
Прямая трансляция.
21.00 Панорама.
21.45 Телефильм АТН «ЗАЗ»
цикла «Судьба гигантов».
22.20 Криминальный сериал
«Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
23.25 Премьера. Докудрама
«Мистические истории»
(Украина). 1-я серия.
00.25 Фильм ужасов
«Пандорум» (Германия).

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
11.00 «Все путем!»
Развлекательная программа
о туризме.
11.30 Земельный вопрос.
12.15 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Лирическая мелодрама
«Весна на Заречной улице»
(СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Семейная комедия
«Двое: я и моя тень» (США).
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Мелодрама «Прилетит
вдруг волшебник» (Россия-
Украина).
21.00 Панорама.
21.40 Триллер «Китайский
квартал» (США).
00.05 День спорта.
00.15 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
01.15 «Перезагрузка».
Молодежное ток-шоу.

«Беларусь 1»

06.20 Лирическая мелодрама
«Весна на Заречной улице»
08.00 Документальный
сериал «Мастер
путешествий» (США). Фильм
«Дублин и окрестности».
08.30 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Знай наших.
09.50 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).
10.55 Телефильм АТН «ЗАЗ»
цикла «Судьба гигантов».
11.25 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Культурные люди +.
13.05 Документально-
биографический цикл «Моя
правда» (Украина). Фильм
«ВИА ГРА». Часть 2-я.
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческий
фильм-фэнтези «Звездная
пыль» (США).
17.50 Завтра -это мы!
18.20 Коробка передач.
18.55 Боевик «Миссия
невыполнима» (США).
21.00 «В центре внимания».
21.55 Телефильм АТН цикла
« Ж у р н а л и с т с к о е
расследование».
22.30 Мелодрама «Клуб
первых жен» (США).
00.20 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия).

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 «Легко бути жiнкою»
10.55 Шеф-кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.05 Х/ф «Коли дерева були
великими»
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.25 Х/ф «Живi i мертвi»
17.00 Концерт
18.00,19.30 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
18.30 Агро-News
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
20.00 Сiльрада
20.50 Плюс-мiнус
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Країну - народовi!
21.55 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв
10.45 Т/с «Слiдаки»
11.55 «Знiмiть це негайно»
13.00 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Криве дзеркало»
16.40 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.30 Х/ф «Освiдчення»(2)
0.15 «Вечiрнiй Ургант»
0.55 Х/ф «Смерть за
заповiтом»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,13.00 Т/с «Дорога в
порожнечу»
14.05 «Слiдство вели»
15.05 «Право на зустрiч»
16.10 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Дорога в
порожнечу» (2)
23.10 Т/с «Шаповалов»

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»
12.25 Хай щастить
12.45 Х/ф «Небеснi ластiвки»
15.00,18.20 Новини
15.35 «Секрети успiху»
16.15 Х/ф «Живi i мертвi»
18.00,19.30 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
20.50 Плюс-мiнус
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.45 Т/с «Слiдаки»
11.55 «Знiмiть це негайно»
13.00 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Криве дзеркало»
16.40 «Сiмейнi драми»
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 «Вечiрнiй Ургант»
0.15 Х/ф «Грозовi ворота»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
12.25 «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 «Дорога в
порожнечу»
23.10 Т/с «Шаповалов»

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»
12.25 Кордон держави
12.45 Екстрений виклик
13.30 Х/ф «Молода гвардiя»
15.00,18.20 Новини
15.40 Х/ф «Солдати»
17.30 Країну - народовi!
18.00,19.30 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
20.50 Мегалот
21.30 Один на один
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Криве дзеркало»
16.40 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
18.25 Т/с «Склiфосовський»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «На ножах»
21.30 «Територiя обману»
22.35 «Грошi»
0.15 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.25 «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 «Дорога в
порожнечу»
23.10 Т/с «Шаповалов»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.55 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Молода гвардiя»
15.00,18.20 Новини
15.35 В гостях у Гордона
16.25 Х/ф «Зимовий ранок»
18.00,19.30 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
19.00,20.20 Передвиборна
агiтацiя
20.50 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.40 Т/с «Слiдаки»
11.50 «Знiмiть це негайно»
12.55 «Iлюзiя безпеки»
14.05 «Криве дзеркало»
16.40 «Сiмейнi драми»
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 «Вечiрнiй Ургант»
0.05 Х/ф «Монгол»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.25 «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 Т/с «Дорога в
порожнечу» (2)
23.10 Т/с «Шаповалов»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 «Шахтарський герцог»
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Юнга Пiвнiчного
флоту»
15.00 Новини
15.40 Х/ф «Викуп»
17.15 Шляхами України
17.35 Жарт
18.35 Концерт
20.35 After Live
21.15,23.15 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.45 Т/с «Слiдаки»
11.55 «Знiмiть це негайно»
13.00,18.25 «Iлюзiя безпеки»
14.10 «Криве дзеркало»
16.40 «Сiмейнi драми»
17.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Я, робот»
22.50 «Добрий вечiр»
23.55 Х/ф «Сiм життiв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
12.25 «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

8.00,9.50 Шустер-Live
9.35 Школа юного
суперагента
11.35 Iспит для влади
12.15 Зелений коридор
12.30 Х/ф «Бiлий Бiм - Чорне
Вухо»
15.25 В гостях у Гордона
16.20 Бенефiс О.Воробей
18.15 Свiт атома
18.35 Золотий гусак
19.05 Гумористична програма
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

7.35 «Кулiнарна академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 Х/ф «Класнi мужики»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Прощання
Слов’янки»
0.00 Х/ф «Ванечка»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.05 «Україно, вставай!»
11.00 Т/с «Подарунок долi»
17.50 «Велика Рiзниця»
20.00 Подробицi
20.30 «Майдан’s»
23.00 «Великий бокс»

УТ-1

8.40 Футбол України
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Золотий гусак
9.55 Крок до зiрок
10.35 Країну - народовi!
10.55 Один на один
12.20 Караоке для дорослих
13.10 Шеф-кухар країни
14.05 Арсенал
16.30 Дiловий свiт
17.10 Зiрки гумору
18.45 Концерт
20.40 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

8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.20 Мультфільми
11.10 «Кулiнарна академiя»
12.00 Х/ф «Сахара»
14.50 Х/ф «Я, робот»
17.30 Х/ф «Таксi-3»
19.30,23.30 «ТСН-тиждень»
20.15 «Мiй зможе»
22.15 «Свiтське життя»
0.15 Х/ф «Компенсацiя»(2)

ІНТЕР

6.30 «Великий бокс»
8.30 «Глянець»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.10 «Свати бiля плити»
11.35 «Люди свiту»
12.35,21.00 Т/с «Вiд любовi до
кохання»
20.00 «Подробицi тижня»
23.20 «Що? Де? Коли?»
0.35 Х/ф «Презумпцiя
провини»

Тенденції минулого тижня вказують на те, що
Президент України виявив бажання нагадати
чиновникам, що окрім виборів існують й інші сфери
життя нашої держави. Тим паче, що саме чиновникам
виконувати покладені на них зобов’язання як перед
країною, так і перед її народом.

Активна передвиборча боротьба затьмарила собою всі
теми інформаційного простору. Уся увага громадськості
прикута до парламентської кампанії, котра обіцяє бути
найдорожчою та самою непередбачуваною. Проте в країні
існують не менш актуальні питання, що потребують свого
невідкладного вирішення, не зважаючи на вибори, емоції
та амбіції.

Виступаючи під час 9-го самміту Ялтинської
європейської стратегії, Президент України Віктор Янукович
наголосив, що одним з основних пріоритетів економічних
реформ є усунення структурних дисбалансів у національній
економіці. «Головний напрямок – зміцнення і розвиток
внутрішнього ринку, підтримка відповідних галузей,
забезпечення зростання купівельної спроможності
населення», – сказав Віктор Янукович. У цьому питанні, за
його словами, вже досягнуто істотних успіхів. Свідченням
цьому, наголосив Президент, є зростаючі обсяги роздрібної
торгівлі, створення нових робочих місць, поступове
підвищення заробітної платні у цих секторах економіки.

Президент зазначив, що модернізація вітчизняної
промисловості повинна стати відповіддю фінансовій кризі.
А здійснити повноцінне реформування можна виключно
підтримуючи національного виробника та розвиваючи
внутрішній ринок.

Прикладом практичної реалізації такої політики може
бути наступний факт. Президент України вже дав завдання
уряду попрацювати над розширенням внутрішнього ринку,
щоб збільшити споживання металу. Наразі немає
пожвавлення на світовому ринку металопродукції. Тому уряд
має підготувати програми, які б мотивували вітчизняну
промисловість і компенсували їй втрати на ринках зовнішніх.

Іншим вагомим елементом нарощування промислового
потенціалу Віктор Янукович назвав комплексну модернізацію
військової промисловості. Мова йде не лише про
модернізацію підприємств ВПК, але й про забезпечення
державними замовленнями. На думку Президента України,
сьогодні необхідно розробити програму розвитку ВПК
терміном на 5 років.

Також пріоритетними для держави український
Президент вважає енергетичне, транспортне та
сільськогосподарське машинобудування. Зокрема, говорячи
про енергетику, Віктор Янукович наголосив на важливості
залучення вітчизняних підприємств енергетичного
машинобудування до процесу спорудження нових та
реконструкції діючих блоків електростанцій.

Згідно з дорученням глави держави, профільні
міністерства мають також розробити механізми державної
підтримки сільгоспмашинобудування та створення нових,
конкурентоспроможних зразків техніки, а також вжити заходів
щодо збільшення закупівель вітчизняної техніки.

Так вже сталося історично, що українська економіка
загалом і промисловість зокрема, мають радянське коріння.
І тому для їх повноцінного розвитку необхідна постійна
виробнича кооперація на пострадянському просторі.
Насамперед –  з Російською Федерацією. Саме тому
Президент України доручив уряду активізувати роботу в
питаннях виробничої кооперації з Росією. «Дуже багато
розмов, але ми з місця не зрушили. Мова йде про цілий
ряд спільних підприємств, питання яких ми частково
відпрацювали, але потрібно приймати рішення», – наголосив
Віктор Янукович.

Сьогодні Президент України наголошує на необхідності
формування ефективної державної політики до 2017 року
щодо розвитку промисловості та виступає за розробку
відповідної програми. На думку аналітиків та експертів, така
позиція глави держави може гарантувати Україні стабільний
економічний розвиток та зростання фінансових показників.
Тому владі не варто розслаблятися, адже окрім виборів є й
важливіші питання. І Президент України про це пам’ятає!

Сергій МИКУЛИНЕЦЬ.
Журналіст.

Промислові перспективи України
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Інформація Городнянської центральної районної лікарні

про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної
діяльності, який буде залучений до проведення незалежної

оцінки.
Назва об’єкта:  – площа під банкоматом 2 м. кв., яка знаходиться

на першому поверсі, балансова вартість – 1464,86 грн.; – кімната,
загальною площею 19,12 м.кв., яка знаходиться на першому поверсі,
балансова вартість – 14004,06 грн.;  –  кімната, загальною площею 31,86
м.кв., яка знаходиться на першому поверсі, балансова вартість – 23335,22
грн.; – кімната, загальною площею 33,84 м.кв., яка знаходиться на
другому поверсі, балансова вартість – 24785,43 грн.; – кімната,
загальною площею 19,12 м.кв., яка знаходиться на першому поверсі,
балансова вартість – 14004,06 грн.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Городня, вул. Чорноуса,
26.

Балансоутримувач: Городнянська центральна районна лікарня.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта  оренди.
Загальна балансова вартість майна: 77593,63 грн.
Документи на участь у конкурсі подаються в запечатаному конверті

з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних
документів, поданих на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою, затвердженою Наказом Фонду державного
майна України № 1270 від 29.08.2011 р;

- копія установчого документа претендента;
- копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого

претенденту Фондом державного майна України;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про

претендента: щодо його роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного
майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному
конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

Конкурс відбудеться в Городнянській ЦРЛ (адміністрація лікарні) о
10-ій годині 9 жовтня 2012 року.

Документи приймаються до 8 жовтня 2012 року включно  за адресою:
15100, м.Городня, вул. Чорноуса, 26. Додаткову інформацію можна
отримати по тел. 2-18-68 (юрисконсульт).

23 вересня  минає сорок днів,
як пішла у вічність наша мама

ЦИМБАЛІСТ
Євгенія Степанівна

07.05.1927 р. –15.08.2012 р.
Болить душа, щемить серце від

втрати.
Мама любила всіх: дочок, зятів,

онуків, правнуків, своїх учнів, знайомих.
Пригощала запашними пирогами,
гарячими млинцями, давала поради. А
ще мама любила квіти, які з ранньої
весни до пізньої осені прикрашали її
подвір’я, буяли цвітом на підвіконні.

Довгими осінніми та зимовими вечорами вишивала, переносячи красу
природи та свою любов на тканину. Все вона вміла робити.

Матуся рідненька, бабуся кохана, мудра та лагідна теща, вічний
Вам спокій. Нехай Господь Бог береже Вашу душу, а пам’ять та образ
Матері буде завжди з нами.

Пом’яніть нашу маму всі, хто її знав.
В скорботі дочки: Лариса, Світлана, Алла, Олена з

сім’ями.

23 вересня – 40 днів світлої
пам’яті нашої дорогої і любої

дружини, матері, бабусі
БУГРИМ Наталії Михайлівни

24.06.1958 р. – 15.08.2012 р.
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.
Вічно сумуючі: чоловік, дочка з

сім’єю, син.

25 вересня – півроку світлої
пам’яті

КИСЛОГО
Федора Петровича

28.04.1938 р. – 25.03.2012 р.
Дорогий наш, з тобою пішли наші

щастя та спокій. Біль, розпач, сльози і
горе стали нашими супутниками. Як
важко в це повірити! Веселий, енергійний,
вмів любити і дружити. Скромний,
чуйний, працьовитий.

Він заслужив великий авторитет і
повагу як у односельчан, так і в учнів. Був
педагогом від Бога, найкращим
чоловіком, батьком та дідусем.

Кохати тебе було легко, забути –
неможливо. Пробач, що не змогли тебе вберегти.

Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішов із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба.
Нехай земля тобі буде пухом, а душі – царство небесне.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онук.

24 вересня – 9 днів світлої
пам’яті

нашого дорогого сина, брата
ЄВМІНЕНКА

Антона Анатолійовича
25.12.1985 р. – 16.09.2012 р.

Більшої втрати немає,
Як втрата сина свого.
Серце в печалі ридає,
Але не поможе ніхто.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш його,
А в пам’яті житиме вічно,
Житиме образ його.

Сумуючі рідні.

23 вересня   минає 40 днів
світлої пам’яті нашого рідного і

любого онука
БАХАЄВА

Євгенія Олександровича
24.12.1993 р. – 15.08.2012 р.
Солнышко наше ясное,
Цветик ты наш прекрасный,
Душою ты рядом с нами...
Дождь или снег густой –
Мы тебя вспоминаем...
Как нам тебя не хватает –
Словами не передать,
И боли в серце не унять.
И сколько жить мы будем,
Тебя мы не забудем.

Бабуся Надя і бабуся Рая.

23 вересня виповнюється 40 днів з дня смерті мого
дорогого, любого братика

БАХАЄВА Євгенія Олександровича
24.12.1993 р. – 15.08.2012 р.

Одной звездой на небе стало больше,
Одной душою меньше на земле…
Не совпадает время с этой болью,
И все напоминает о тебе.
Так мало лет дано было судьбой,
Так много мог еще ты совершить.
Вся радость жизни вмиг ушла с тобой.
Я свято буду образ твой хранить.

Сестра Марина.

23 вересня виповнюється 40 днів з дня смерті моєї
коханої людини

БАХАЄВА Євгенія Олександровича
24.12.1993 р. – 15.08.2012 р.

Как больно в путь последний провожать
Любимого, родного человека.
И знать, что никогда
Не сможешь ты обнять,
К груди своей прижать.
Позвать…
Окликнуть и вопрос задать…

Дівчина Віка.

27 вересня – 40 днів світлої
пам’яті

нашої дорогої дружини, мами,
бабусі

КУХАРЕНКО Наталії Іванівни
07.08.1939 р. – 19.08.2012 р.

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: чоловік, діти, онуки,

правнук.

23 вересня- півроку світлої пам’яті
ІТЧЕНКА

Олександра Григоровича
24.02.1967 р. – 23.03.2012 р.

Из жизни ты ушел так рано,
Свет добрых глаз нам не забыть.
Вечно ты будешь с нами рядом,
Пока живем – ты будешь жить.
Любим и скорбим.

Дружина, син.

24 вересня – півроку світлої
пам’яті

ПИКУЛЕВОЇ (Цимбаліст)
Євгенії Іванівни

16.08.1928 р. – 24.03.2012 р.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Где сил найти нам без тебя прожить?
Вовеки нам тебя не позабыть.

Сумуючі: син Анатолій з сім’єю.

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 2-кімнатна квартира (військове містечко), 4-ий

поверх. Тел. 2-57-08.
— 2-кімнатна квартира з індивідуальним опаленням в

центрі. Тел. 093-7465394, після 18.00 год.
— 3-кімнатна квартира. Тел.: 2-14-52, 066-8020500.
— півбудинку з господарськими спорудами у центрі

міста, є земельна ділянка . Тел.: 2-27-02, 099-1341351.
— будинок в центрі Городні, 65 м.кв., ділянка 6 соток,

телефон, газ, колодязь. Тел.: 095-3086454, 063-6463507.
— будинок, 80 кв.м., газ, вода, госпбудівлі. Тел.: 068-

1078312, 2-18-17.
 — будинок по вул. Леніна, 76, з госпбудівлями. Тел.:

098-6653666, 063-0238728, 2-12-34.
— або здам газифікований будинок. Тел.: 096-6079333.
— добротний житловий будинок в с. Вихвостів

Городнянського району. Будинок розташований в центрі села
на березі річки, поряд школа, дитячий садок, магазини. Є
гараж, літня кухня, погріб, надвірні будівлі, присадибна
ділянка площею 0,75 га та фруктовий сад. Тел.: 067-7245002,
063-0635830, 095-3913121.

— будинок по вул. Кірова, 5 з усіма зручностями.
Тел. 098-5813745.

— „кафе-бар” біля ПП „Сеньківка” (бізнес, «під ключ»).
Тел. 050-9503303.

— корова чорно-білої масті, 9 років, отел у січні. Тел.
098-0804957.

— корова. Тел.: 097-5627960.
— корова. Тел.: 097-2745216.
— телиця від доброї корови, 6 місяців. Тел. 096-4916159.
— коза. Тел.: 2-34-99, 096-1133403.
— козлик. Тел. 097-8822286.
— 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.

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

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

— ГАЗ-5327 бортовий (карбюратор). Ціна договірна.
Тел. 096-9812392.

— ВАЗ-2106 (газ-бензин), документи на „Мінськ”. Тел.
067-2467621.

— мотоцикл „Мінськ” в хорошому стані. Тел. 063-
5610274.

— причіп 2ПТС-4 у відмінному стані. Тел. 096-3272182,
067-8789591.

— стінка меблева (в-во Білорусь), стіл-тумба.
Дзвонити після 20.00 вечора. Тел. 2-11-22.

— котел „Барський” колишнього вжитку. Ціна договірна.
Тел. 2-55-59.

— сортова картопля більше 10 сортів, тушки курей
бройлерів. Тел.: 2-57-79, 096-7113513.

— сортова картопля (20 сортів). Тел. 097-2108425.

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

ЗДАМ:
— в оренду магазин. Тел. 096-5944177.

ЗНІМУ:
— будинок або півбудинку. Тел. 067-9684383.

Відділ Держкомзему у Городнянському районі
Чернігівської області оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад: головного спеціаліста сектору
Державного земельного кадастру (реєстратора) на
час відпустки основного працівника по догляду за дитиною
до досягнення нею 3-річного віку, головного спеціаліста-
юрисконсульта відділу Держкомзему у Городнянсь-
кому районі.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне
володіння державною мовою, вміння працювати на
комп’ютері, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста за спеціальністю „Землевпорядкування
та кадастр”, „Правознавство”, стаж роботи за фахом не
менше 3-х років.

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

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

За додатковою інформацією звертатися за адресою:
м. Городня, вул. Леніна, 11.

В Городню, у осінь
День міста – свято душі, свято почуттів.
Городнянська осінь незабутня,
щемна радість зустрічі з собою:
молодим і наївним, чистим і щиро
здивованим життям...

Десь бродимо досі і декому досить,
Вертаймо додому: в Городню, у осінь.
У місто, з яким ми герої і бранці,
І листя запросить коханцем у танці.
Городні так гарно: калини зраділи
Й намисто сьогодні для міста наділи...

Є свято, в якому повік нерозлучні,
Назавжди як діти і трішечки учні.
І синь піднебесна, ясна й неозора,
Городні так п’янко і нині прозоро.
Є місце, з яким нероздільні віднині:
У ньому є справжні, у ньому є вільні...

У місті, де серцем навіки присутні,
Шукайте сьогодні красу на майбутнє.
Воно ось і лагідно, й мудро попросе:
Вертайте, шановні, в Городню, у осінь,
Збирайте в нагоді себе на майбутнє
У місті, де щастя природне і сутнє...

У міста в полоні літа зостаються,
І дзвони Господні у скроні заб’ються,
І бабине літо сплете святу коси –
Городні так щемно, в Городні ще роси.
Сьогодні додому вертаємо просинь,
Бо ж ходимо довго, а вдома ж бо осінь...

Юрій СУХОДОЛ.

Городнянська районна державна адміністрація оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця –
головного спеціаліста служби у справах дітей
райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища, педагогічна,
досконале володіння українською мовою, вміння працювати на
комп’ютері, стаж роботи за фахом – три роки.

Подаються документи: заява, особовий листок по обліку кадрів,
копія диплому про освіту, копія паспорту, декларація про доходи за 2011
рік.

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.

Звертатись за адресою: м.Городня, вул. Леніна, 10, третій
поверх, каб. №2, тел. 2-16-62.
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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.

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.

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

20 вересня відсвяткував свій 90-
річний ювілейний день народження
гарний чоловік, щира і добра людина,
вчитель за покликанням Іван
Павлович МУРАВКО з с. Смичина.

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Ми раді сьогодні Вас привітати,
Щастя, здоров’я в житті побажати,
Мирного неба і ясного сонця –
Нехай воно світить у Ваше віконце.
Наснага і мудрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не наступить столітній.

З повагою і шаною: педагогічний колектив та учні
Смичинської школи.

20 вересня відсвяткував свій 55-
річний ювілей наш дорогий  чоловік,
турботливий батько і найкращий у світі
дідусь Михайло Васильович МЕРЕАКРЕ
з м. Городні.

Щиросердно вітаємо з ювілейним
днем народження і бажаємо:

Муж родной и папочка любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки лишь от счастья
Тебе сопутствуют всегда,
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

З любов’ю: дружина, діти і онуки Данило і Кирил.

Колективи Управління ветеринарної медицини в
Городнянському районі та Городнянської районної державної
лікарні ветеринарної медицини висловлюють глибоке співчуття
водію районної державної лікарні ветеринарної медицини
Євміненку А.М. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
сина

ЄВМІНЕНКА Антона Анатолійовича.

Друзі глибоко сумують з приводу передчасної смерті
ЄВМІНЕНКА Антона Анатолійовича
і висловлюють щире співчуття рідним покійного.

Колектив працівників Лемешівської школи висловлює щире
співчуття прибиральниці Реуцькій Парасковії Іванівні з приводу
передчасної смерті рідної сестри

НЕПОПЕНКО Надії Іванівни.

Педагогічний колектив Лемешівської школи глибоко
співчуває колишнім учителям Бондар Т.В. та Бондар Н.О. з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка і рідного
брата

БОНДАРЯ Василя Олексійовича.

Число 22 23 24 25 26
Температура:
вдень +22 +20 +16 +23  +22
вночі +13 +12 +9 +10  +13
Напрям вiтру Пн Зах Зах Пд    Пн-з

Опади

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
16 вересня 2012 року трагічно загинув наш дорогий синочок і брат

Євміненко Антон Анатолійович.
Щиро вдячні всім людям, що прийшли розділити з нами біль втрати:

всім родичам, колективам ветлікарні, маслозаводу, комбікормового
заводу, кумам Губським, сім’ям Хіби,  Демянцевих,  Шуляків, Позняків,
Венгерів, Богданів, Ковалів, Коробок, Шаповаленків,  Мужанових, Бубликів,
Ляхів, Волкових, Верещак, Лисих, Киличових, Непопів, Белобрових, всім
сусідам, знайомим, однокласникам і друзям.

Нехай ніколи ніяке лихо не переступає поріг ваших осель.
Доземний уклін вам, люди добрі. Хай береже вас Бог.

Родина покійного.

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.

29 вересня 2012 р. об 11.00 в клубі ветеранів
відбудуться загальні збори садоводів товариства
„Чибриж” (ділянки під с. Хрипівка).

Явка обов’язкова. Правління.

Увага!  До 30 вересня 2012 р.

в м. Городні по вул. 1-го Травня, 21
(2-й поверх, „Берізка”. Тел. 050-8590451)

ЗНИЖКИ – 15% на на меблі торгової марки
„Gerbor” і „BRW”.   Запрошуємо всіх!

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.

Монтаж. Демонтаж.
(Територія ринку біля м-ну „Наша ряба”).

Тел.: 063-0215624, 098-8074688, (04645) 2-60-47.

Окна. Двери. Сайдинг. Металлопрофиль
Електровелосипеди, мопеди, газоблоки.

Тел.: 066-2004999, 093-4556064.

Продається пилорама.
Тел. 050-4653809.

ПРОДАЄТЬСЯ офісне приміщення у Городні
за адресою: вул. Чорноуса, 4, кв. 31.

Подробиці по тел. 093-1129244.

18 вересня відсвяткувала свій ювілейний день народження
Віра Василівна ЖОВНІР.

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Вам исполняется немного,
Грустить не надо в «бабий век».
Здоровье сохраняй надолго,
Наш милый, добрый человек.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
А с ними вместе – Вы.
Желаем счастья без оглядки,
Без темных дней, без горьких слез.
Пусть солнце светит очень ярко
У белых, ласковых берез.
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,
В семейной жизни – мира, счастья
И много светлых, добрых дней!

З любов’ю і повагою: сім’ї Коваленко, Зверевих,
Зенченко,  Брадців, Терещенок,  Караськів, Кульгейок.

Сьогодні святкує свій ювілейний
день народження – 30 років – наша
люба донечка Тетяна Олександрівна
ФІЛАТОВА.

Нехай завжди тобі посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять

ніколи,
Збуваються мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя твоє

квітло,
В душі лиш буяла весняна краса,
Любові, достатку і чистого неба,
Успіху, натхнення, кохання, добра.
Хай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить, хто милий душі –
Цього ми бажаємо, доню, тобі!

З любов’ю: мама, папа, синок Владік.

21 вересня відсвяткувала свій 85-річний
день народження наша рідна матуся, бабуся
і прабабуся Валентина Костянтинівна
ТУПИК з с. Півнівщини.

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: син Костя з сім’єю.

ВНИМАНИЕ! 23 и 30 сентября на территории рынка
будут реализовываться мед из южных регионов
Украины и одеяла из натуральной овечьей шерсти.

Приглашаем приобрести товары!

До відома членів Спостережної комісії
райдержадміністрації та жителів району
Районна державна адміністрація повідомляє про те,

що 21 грудня 2012 року Спостережна комісія
райдержадміністрації припиняє виконання своїх
обов’язків у зв’язку із закінченням строку повноважень.

І.БЕРЕБЕРА.
Голова Спостережної комісії райдержадміністрації.

До уваги чорнобильців
Для отримання у 2013 році санаторно-курортної путівки

просимо потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС всіх
категорій та батьків потерпілих дітей, які мають
посвідчення серії Д і яким не виповнилось 18 років, надати
в управління праці та соціального захисту населення (1-й
поверх, каб.№5) заяву, медичну довідку за формою 070-о,
копію посвідчення, якщо на дитину – копію свідоцтва про
народження.

Останній термін прийому заяв 14 жовтня 2012 року.
Райдержадміністрація.

25 сентября будет праздновать свой юбилей моя мамочка
Екатерина Ивановна РУДНИК.

Дорогая мамочка!
С Днем рождения, милая!
Я тебя люблю.
Целую вселенную я тебе дарю.
В целом мире солнышко
Нет тебя родней
И с тобою праздную
Я твой юбилей!
Милая, родная, мамочка, моя
Как же я хочу, чтоб ты счастлива была
Хочу собрать все цветы на свете
Тебе, родная, подарить.
Ты только улыбайся и больше не грусти
Собою оставайся и долгий век живи.

С уважением дочь Натаща.


