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Матеріал «Нова якість адресної соціальної допомоги»
читайте  на 5 стор.

Президент України
Віктор Янукович поставив

завдання досягти нової якості роботи державних
соціальних служб.

Пріоритет номер один – адресність соціальної
допомоги. Що це означає? Це упорядкування
допомоги та пільг, які надаються населенню. Так
склалося у нашій країні, що їх отримують не лише
ті, кому вони по-справжньому потрібні. Їх тонким
шаром «розпорошують» по цілих категоріях
населення. Як результат – менше чверті такої
допомоги доходить до дійсно нужденних людей. У
якій країні можуть терпіти подібний стан речей?

     Шановні працівники державної санітарно-
епідеміологічної служби району!

     Прийміть найщиріше вітання з вашим
професійним святом!

Ви робите надзвичайно відповідальну справу.
Це не гучні слова. Від вашої роботи залежить не лише
стан здоров’я громадян, а й національна безпека.

Щодня, щохвилини ви здійснюєте контроль над
профілактикою інфекційних хвороб, професійних
захворювань, дбаєте про безпеку середовища
проживання. Ваша робота також полягає у

своєчасному проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів і
дає змогу зберегти здоров’я людей.

Бажаємо всім працівникам державної санітарно-епідеміологічної
служби міцного здоров’я, щастя, благополуччя, нових трудових
звершень в ім’я розвитку та злагоди в нашого суспільства.

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

Криницю, що здавна дарує чудову воду жителям вулиці
Червоноармійської, що в Городні та прилеглих до Гарелінки
садиб, вже відновлювали, причому не так давно. Та за кожним
джерелом, як і за водоймою, потрібен регулярний догляд.
Минув час, і криничка замулилася, а територія поряд
перетворилася у стихійний смітник.

Цього разу долею криниці перейнялися спеціалісти
Городнянської експлуатаційної дільниці Чернігівського
міжрайонного управління водного господарства. Вони
зібрали й вивезли кілька вантажівок сміття, та вже наступного
дня невідомі «добродії» знову приперли купу непотребу…
Привезли чистого річкового піску 25 самоскидів(!), щоб
облагородити грузькі підходи до джерела. Довкола криниці
збудували поміст і зручні сходи, а над джерелом –
колодязний будиночок.

Немало роботи було й довкола відновлення самого
джерела. Залізобетонні кільця довелося добряче
реставрувати, відкачувати мул та засипати дно гравієм.

Окремо спеціалісти водники подбали про стік, вивівши трубу
назовні. Відро води тепер набирається самотоком за сім
хвилин. Вивідна канава у купі із дамбою убезпечать джерело
від замулення і руйнування стічними водами.

На завершення реконструктори криниці обрамили її
плетеним тином і встановили гідрологічний знак. На честь
того, що відновлювальні роботи закінчились у переддень
Покрови, джерело вирішили назвати Покровським. У
Чернігівському міжрайонному управлінні водного
господарства зробили аналіз води, який встановив
придатність води для споживання і відповідність усім
нормам. А навесні водгоспівці обіцяють розбити навколо
криниці квітник.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: учасники реконструкції, спеціалісти

Городнянської експлуатаційної дільниці Чернігівського
міжрайонного управління водного господарства
О.ДЕНИСЕНКО, П.ДЕНИСЕНКО та А.ТОПЧАЄВ.

Число 13 14 15 16 17
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Опади

Вельмишановні козаки і
берегині Городнянщини!
Щиро вітаю вас з святом

Покрови Пресвятої Богородиці
та Днем козацтва!

Прийміть щиру вдячність за відданість справі,
яку ви робите, за внесок у вихованні підростаючого покоління в традиціях
відродження і розвитку історико-культурних традицій Українського
козацтва та в патріотичному служінні народу України.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, натхнення, благополуччя,
злагоди і миру.

О.ПЕТРОВ.
Кандидат у народні депутати

України.

14 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ
УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
Щиро вітаємо представників

Свято-Миколаївського
козацького полку зі святом!
Історичне значення і заслуги козацтва у

створенні української державності важко
переоцінити. Потужний спалах відродження демократії в Україні став
можливий завдяки національній та територіальній консолідації у часи
Козаччини.

Участь українського козацтва у сучасному процесі військово-
патріотичного виховання молоді сприяє подальшому розвитку козацтва
як громадської сили, здатної істотно впливати на згуртування
суспільства.

Шановні, прихильники традицій славної козацької доби, зичимо вам
та вашим  родинам щастя, здоров’я, наснаги, плідної праці на благо
Вітчизни.

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

Любий наш читачу!
Розпочалась передплата на друковані видання. Вже не одне

десятиліття «Новини Городнянщини» тримають першість по кількості
шанувальників у районі. Вважаємо цю перемогу справедливою і
заслуженою: адже у нас з тобою, читачу, на двох одна любов, одне
дихання – то наша  Городнянщина, наша земля, наші люди, якими по
праву можемо пишатись.

Передплатна ціна «Новин Городнянщини» на 2013 рік
становить:

на 1 місяць – 7 грн. плюс поштові послуги;
на 3 місяці – 21 гривну плюс поштові послуги;
на 6 місяців – 42 гривні плюс поштові послуги;
на 12 місяців – 84 гривні плюс поштові послуги.
Не втрать шанс отримувати щосуботи місцеві новини з нашої

газети! А для того, щоб передплатна кампанія виявилась корисною
і водночас цікавою, ми пропонуємо тобі взяти участь у розіграшу
призів. Цьогоріч їх буде три: мобільний телефон «Nokia», набір
каструль та комплект постільної білизни.

Нагадуємо, що участь у розіграшу візьмуть  ті наші читачі, хто
оформив передплату на газету на півроку або на рік. Квитанції
надсилати на адресу редакції не треба: розіграш проводитиметься
по завершенню передплатної кампанії у відділенні поштового зв’язку
методом випадкової лотереї. Нехай щастить тобі  з нами, а нам – з
тобою, любий читачу. Ми раді залишатись твоїм вірним другом і
щотижня спішити у твій дім, щоб розповісти багато цікавого і
корисного.

«Новиногороднянці».

ПОСІВНА – 2012

Відсіялись
Завершуються оптимальні строки посіву

озимини, спадають останні оберти посівної у
районі під урожай майбутнього року.

Всього відсіялось 40  суб’єктів
господарювання. Озимий лан у районі закладено
на площі 10 тисяч гектарів. З них 4 тисячі 500
гектарів під пшеницею і 5 тисяч 500 гектарів –
під житом.

Найбільшу площу засіяли у СТОВ «Віра» — 2
тисячі 780 гектарів, ФГ «Макишинський сад» —
900 гектарів, СТОВ «Тупичівське» — 556 гектарів
та СТОВ «Нива» — 552 гектари, з яких 423 гектари
посіяно екологічно чистої пшениці «Полба».

Як зазначив начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації О.М.Левченко, відсутність
обігових коштів та ринку збуту зерна, зокрема
жита, не дали можливості у повному обсязі
виконати планові показники по сівбі озимих. Хоча
про точні підсумки посівної ще говорити зарано.
Позитивом цьогорічної посівної кампанії є те, що
у посівному матеріалі значний відсоток становить
елітне зерно – його вже посіяно 151 тонну.

С.ТОМАШ.
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Іван ШУЛЬГА, голова Нов-
город-Сіверської районної
організації Української Спілки
ветеранів Афганістану:

— Ігор Рибаков — молодий і
енергійний політик, який багато
зробив і робить для розвитку
району. Наша організація вдячна
йому за неодноразову допомогу
і підтримку. Спілкування з ним
переконало, що Ігор
Олександрович з повагою
ставиться до воїнів-
інтернаціоналістів і робить все,
щоб імена загиблих в
Афганістані залишилися у
пам’яті нащадків. Таких людей,
як Ігор Рибаков, — одиниці. Інші
роками обіцяють і нічого не
зроблять. Завдяки ж Ігорю
Рибакову ми можемо швидко
вирішувати насущні проблеми.
Він — надійна і порядна людина.

Протоієрей ВАЛЕРІЙ,
настоятель Семенівського
храму Казанської ікони Божої
матері:

— Ігор Олександрович —
людина високодуховна і
милосердна, багато займається
благодійністю, допомагає
храмам і знедоленим людям. Не
всі на таке здатні. Впевнений, що
православні люди його
підтримають.

Серед кандидатів у народні депутати України по 207
виборчому округу  найбільше знають і підтримують Ігоря
Рибакова, який завоював прихильність конкретними
справами. Він — єдиний із претендентів, хто давно
системно працює і допомагає вирішувати глобальні
проблеми північних районів області.

Народний депутат України Ігор Рибаков твердо
переконаний, що ситуацію в Сіверському регіоні можна
покращити, і докладе до цього всіх зусиль. Не чекаючи
результатів виборів, він уже практично цілий рік активно
працює над вирішенням нагальних проблем жителів
північної частини області. Завдяки Ігорю Рибакову
вдалося залучити кошти з державного бюджету на
ремонти та будівництво шкіл, медичних закладів, доріг,
вирішення комунальних проблем. У центрі Новгорода-
Сіверського прокладають центральну каналізацію,
нарешті відновлено будівництво школи в селі Машеве
Семенівського району, навчальні заклади переводять
на опалення з енергозберігаючими технологіями.
Кожний район відчув суттєві зміни.

«Україна ще не увійшла в той етап, коли депутати
можуть працювати в парламенті тільки над створенням
законів, — говорить Ігор Рибаков. — Ми повинні
допомагати виборцям у вирішенні їхніх проблем, у тому

Любов Капліна, головний
лікар Сосницької центральної
райлікарні:

— Ігор Рибаков допомагає
вирішувати проблеми медичної
галузі. Ми віримо йому і
підтримуємо. Це — депутат, який,
дійсно,  працюватиме для блага
людей. Він віруючий, батько
трьох дітей, благодійник. Відтак
наша підтримка — стовідсоткова.

 «Я готовий
взяти на себе

відповідальність за розвиток кожного
району 207 виборчого округу»

числі й «вибивати» гроші з державного бюджету на
розвиток регіону, лобіювати питання на рівні
міністерств. Я вірю, що настануть кращі часи, але
наблизити їх ми можемо тільки разом. Для цього кожен
має добросовісно виконувати свої обов’язки».

Ігор Олександрович — людина твердого слова та
незламної волі. Для нього депутатство — не самоціль.
Він прагне працювати і допомагає вирішувати соціальні
проблеми округу. Ігор Рибаков переймається долею
пенсіонерів, учителів, медиків і молодих спеціалістів.
Він єдиний в Україні, хто наважився поставити підпис
під соціальними угодами розвитку. Ініціатива офіційно
закріпити зобов’язання перед громадою іде від самих
мешканців. Оскільки рівень довіри до Ігоря Рибакова
найбільший, то й запропонували цю ідею йому.
Найгострішими майже для кожного села є проблеми
ремонту доріг, освітлення вулиць, ремонти закладів
освіти, медицини, культури, відкриття аптечних кіосків
у селах. До соціальних угод вносяться і пропозиції
стосовно законодавчих ініціатив соціального
напрямку. Бюджет наступного року формуватиме ще
нинішній склад парламенту, тож Ігор Рибаков зараз
працює над тим, аби Сіверський регіон області знову
отримав необхідне фінансування на вирішення своїх
проблем, враховуючи і пункти соціальних угод.

«Деякі села північної частини області називають
неперспективними. Я вважаю це несправедливим. Тут
живуть такі ж люди, як і в столиці. Навіть талановитіші
та працелюбніші, — впевнений Ігор Рибаков. — Вони
мають право на достойне життя, і я роблю все можливе
для цього. Але один у полі не воїн. Тільки об’єднавши
наші зусилля, ми зможемо подолати труднощі, які нині
існують, наполегливо працювати сьогодні, аби мати
щасливе завтра».

Ігор Рибаков
на виборах
переможе!

Останнє перед виборами опитування
громадської думки щодо рейтингу кан-
дидатів у народні депутати в області
провела Чернігівська обласна органі-
зація Всеукраїнського громадського
об’єднання «Фонд сприяння демокра-
тичним виборам». Результати по 207
виборчому округу знову показали
абсолютне лідерство Ігоря Рибакова.

Кількість респондентів: 1100 осіб.
Метод дослідження: вибіркове

анкетне опитування через інтерв’юерів.
Похибка дослідження: 3%.
Політологи в один голос стверджують,

що на парламентських виборах 2012 року в
207 виборчому окрузі переможе Ігор
Рибаков. Його рейтинг набагато вищий, ніж
в інших кандидатів. На запитання: «Якби
вибори відбулися найближчої неділі, за кого
з кандидатів ви б проголосували?» за Ігоря
Рибакова віддали свої голоси 55,0%
опитаних. Респондентів приваблює, що
виборча кампанія Ігоря Рибакова суттєво
відрізняється від тих, які проводять інші
кандидати: замість передвиборних обіцянок
він уже багато добрих справ зробив для
районів і допоміг людям у вирішенні їхніх
проблем. Він — той кандидат, котрий
захищатиме інтереси простих людей у
парламенті.

Опитування проводила власними силами
ЧОО ВГО «Фонд сприяння демократичним
виборам»  із 1 по 7 жовтня 2012 року в семи
районах, які входять до виборчого округу
№207 за багатоступеневою стохастичною
вибіркою.

Світлана РАСУЛОВА,
заступник головного лікаря
Семенівської центральної
райлікарні:

— Лікарі Семенівщини з
теплотою і вдячністю ставляться
до Ігоря Рибакова. У медичної
галузі району є чимало проблем,
яких самотужки не вирішити. Ігор
Олександрович багато зробив
вже для поліпшення якості
надання медичних послуг. Ми
одностайно підтримуємо Ігоря
Рибакова і впевнені у його
перемозі та готові й надалі
працювати однією командою
заради розвитку медицини
нашого району.

Тетяна МЕЛЕШКО,
вчитель Корюківської
середньої школи №4:

— У нашій школі учні — з
різних сіл. Їх потрібно підвозити
на навчання. У нас був
старенький автобус, і, коли
починалися холоди, діти
мерзли. Проблема вирішена:
завдяки сприянню Ігоря
Рибакова маємо новенький
автобус. Діти, вчителі та батьки
дуже вдячні Ігорю
Олександровичу за турботу.
Впевнена, що він і надалі
допомагатиме освітянам.
Бажаємо йому перемоги на
виборах!

Добре знаний Ігор Рибаков і як благодійник. Його
вважають своїм представником у парламенті: Ігор
Олександрович —  яскравий взірець сучасного політика,
який не мітингує на майданах, а успішно працює на
економічний розвиток регіону і соціальний захист
населення.

Любов НАКОНЕЧНА, директор Сосниць-
кого літературно-меморіального музею
Олександра Довженка :

— Мене вразили простота і щирість Ігоря
Рибакова. Таке враження, що ми — добрі друзі,
знайомі багато років. Він чуйний та уважний
до людей. Приємно, що під час перебування
Ігоря Олександровича в Сосниці він завітав
до музею Олександра Довженка. Так може
зробити тільки людина високих духовних
цінностей. Хотілося б разом з Ігорем
Олександровичем працювати на розвиток
Сосниччини і України.
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Вибори в нашій країні
вийшли на фінішну пряму.
До обрання парламенту
сьомого скликання зали-
шилися лічені дні.  Але вже
сьогодні можна і потрібно
відзначити, що рівень
організації виборів в
цілому відповідає демо-
кратичним стандартам.
Завдання, яке Президент
жорстко і однозначно
поставив перед верти-
каллю  влади, – проведення
чесної виборчої кампанії –
успішно виконується. На
сьогоднішній день не
зафіксовано істотних
порушень.

А проблеми, які виявляє практика застосування Закону
про вибори, оперативно усуваються. Саме так, оперативно,
Центрвиборчком розібрався в ситуації з голосуванням по
відкріпних талонах, знявши з порядку денного питання
«політичного туризму». Зроблено це за прямим дорученням
Глави держави, що ще раз підкреслює принципову
зацікавленість української влади на «відмінно» скласти цей
іспит перед світовою спільнотою. Але в першу чергу – ми
відчуваємо високу відповідальність перед своїм народом.

Так, за бажанням у будь-якій справі можна знайти
недоліки. Але вибори нового парламенту недосконалі рівно
настільки, наскільки недосконала сама демократія. А кращої
форми управління державою, як відомо, ще ніхто не
запропонував. То ж на чому базуються стони та  крики
опозиції? Головним чином – на усвідомленні її швидкого
провалу на виборах. Спілкування з людьми на місцях
дозволяє зробити однозначний висновок: наш мудрий
виборець вірить тим, за кого агітують конкретні справи, а
не гучні слова.

Але поступитися в чесній боротьбі опозиція не готова.
Вона опускається до того, що ллє бруд на свою країну в
зарубіжних столицях,  завдає шкоди іміджу України в очах
світової спільноти. Стаючи на коліна, цілуючи черевики
західних правителів, вимолює санкції проти своєї країни! А

що таке санкції проти своєї країни? Це санкції проти 46
мільйонів своїх громадян. А що таке 46 мільйонів чоловік?
Це десятки мільйонів дітей, людей похилого віку, інвалідів,
фронтовиків, афганців, чорнобильців. Яким же треба бути
моральним виродком, щоб опуститися до такої низькості,
повної втрати моральності і духовності, як же потрібно не
любити свою Батьківщину, щоб вимолювати на колінах санкції
за кордоном проти самих беззахисних своїх громадян?!

За великим рахунком, нам потрібно було б, напевно, для
всіх кандидатів в депутати ввести тест на патріотизм. І тих
лжепатріотов, хто займається паплюженням своєї країни за
кордоном,  і на гарматний постріл не підпускати до влади.
Хотілося б, щоб народ на майбутніх виборах таке народне
чистилище для кандидатів у депутати зробив.

Панове опозиціонери, вгамуйтеся! Гроші ваших
спонсорів викинуті на вітер. Зусилля куплених вами лобістів
марні. Вибори пройдуть під оплески світової спільноти. Ми
сформуємо після виборів ще дієвішу конструктивну
парламентську більшість, яка продовжить модернізацію
країни.

Є у вас бажання і вміння працювати на благо людей –
милості просимо! Наші двері завжди відкриті для діалогу.
Пропонуйте конструктивні ініціативи, вносьте кадрові
пропозиції. А горлопанство і демагогія вже всім приїлися.
Це доводить спілкування з людьми на місцях. Упевнений:
це ж покаже і результат голосування.

Для нас, як державної влади,  принципово важливо те,
що майбутні вибори ми розглядаємо як важливий етап на
шляху модернізації країни.  Президентський План реформ
має бути підкріплений підтримкою і довірою більшості
громадян. Саме за мандатом народної довіри йде до людей
Партія регіонів. Ми упевнені в мудрості українців і в тому,
що успішно завершимо розпочаті перетворення на користь
мільйонів співгромадян.

Але не одними виборами живуть сьогодні прості люди,
а повсякденною копіткою роботою. Ми, регіонали, не лише
глибоко знаємо проблеми, що хвилюють наших людей, але
і успішно їх вирішуємо. Одним з пріоритетів є продовольча
безпека країни. Ми організовано зібрали врожай, планово
готуємося до весняної посівної. Україна буде з хлібом. І це
одна з найважливіших новин, які ми хочемо донести до
людей.

На тлі нестабільності, що охопила багато країн, ми

добилися хай помірного, але зростання української
економіки. Отримані гроші дозволили почати підвищення
соціальних стандартів. Ця робота обов’язково буде
продовжена наступного року. Це довгострокова стратегія
держави, направлена на неухильне підвищення рівня життя
людей.

Відстоювати національні інтереси України у сучасному
світі дозволяє нова якість нашої зовнішньої політики.
Економічний прагматизм дозволив усунути перекіс у
стосунках зі східними і західними партнерами. Ми назавжди
перевернемо ганебну «помаранчеву» сторінку в нашій історії,
коли з нами говорили зверху вниз у принизливому для нашої
держави і нашого народу тоні. Ми сьогодні вибудовуємо
нормальні, партнерські стосунки зі всіма країнами Заходу  і
Сходу з врахуванням наших національних інтересів.

Без сумніву, проведення демократичних виборів до
Верховної Ради України дасть новий імпульс розвитку
відносин з Росією, Китаєм, США, Європейським Союзом,
зміцнить наші позиції як країни, яка в 2013 році буде
головувати в Організації з безпеки та співробітництва в
Європі (ОБСЕ). У ці дні до нас приїдуть тисячі міжнародних
спостерігачів. Ми розраховуємо на неупереджену позицію
та об’єктивну оцінку ходу та висновків виборчої кампанії.

На завершення відзначу, що чинник виборів помітно
вплинув на організацію роботи депутатського корпусу. Але
ми прийняли рішення і працюємо стільки, скільки потрібно
для розгляду законів. А перетворити парламент на трибуну
для передвиборної агітації за державний рахунок ми не
дозволимо нікому.

Проте будь-які вибори закінчуються. І неминуче виникне
питання: який настрій ми принесемо в сесійний зал з
початком роботи нового скликання? Я впевнений, що ми
збережемо в стінах парламенту дух законотворчості, дух
конструктивізму, дух розуміння того, що ми говоримо на
різних мовах, є носіями різних національних культур,
представниками різних віросповідань, – але при всьому
цьому ми є однією великою, дружною українською родиною,
успіх якої безпосередньо залежить від нашої єдності,
консолідації і політичної стабільності.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, перший заступник голови
депутатської фракції Партії регіонів  у Верховній Раді

України.

Є відома мудрість: якщо суспільство не
зможе допомогти багатьом бідним, воно не
зможе захистити небагатьох багатих. У
цьому вислові закладено глибокий зміст.
Заможних людей в будь-якому суспільстві
не може бути багато, і йтиметься не про них.
Головне соціальне завдання держави
полягає в допомозі знедоленим, кому вона
потрібна більше, ніж іншим.

Такі наміри вже давно декларують всі
вітчизняні політики. Тільки вони чомусь
забувають відповісти на просте запитання:
чому ж вони не навели порядок, коли були
при владі? Чому допустили ситуацію, коли
лише 23% соціальної допомоги потрапляє
до тих людей, які її насправді потребують?
Можливо тому, що пріоритети вітчизняних
політиків-говорунів лежать трохи у іншій
сфері?

Нинішня влада менше говорить, більше
робить. Цим вона і відрізняється від тих,
хто змагається у політичному піарі.

Президент України Віктор Янукович
поставив завдання досягти нової якості
роботи державних соціальних служб.

Пріоритет номер один - адресність
соціальної допомоги. Що це означає? Це
упорядкування допомоги та пільг, які
надаються населенню. Так склалося у нашій
країні, що їх отримують не лише ті, кому вони
по-справжньому потрібні. Їх тонким шаром
«розпорошують» по цілих категоріях
населення. Як результат – менше чверті такої
допомоги доходить до дійсно нужденних
людей. У якій країні можуть терпіти подібний
стан речей?

Такою ситуацією користуються ті, хто
цілком може обійтися без допомоги
держави. Не в збитках і ті ж АТП, які
отримують свої субсидії без врахування
того, скільки пенсіонерів вони реально
перевезли.

Глава держави сформулював мету нової
соціальної політики – забезпечити 100%
охоплення увагою найуразливіших
громадян. В першу чергу пенсіонерів,
інвалідів і сімей з дітьми. Вирахувати всі
адреси, за якими має надаватися допомога
– таке завдання мають соціальні інспектори.
Вони повинні самостійно знаходити всі
проблемні родини, допомагати їм порадою,

сприяти в оформленні документів. Вони
несуть персональну відповідальність за
повне охоплення проблемних сімей на
дільниці своєї відповідальності. Для цього
штат соцінспекторів збільшили на 12 тисяч
осіб.

Про всі можливі види державної
допомоги варто порадитися із вашим
соціальним дільничним. Це ніколи не зайве.
Адже не кожен знає, що за нашими законами
пенсіонер не повинен витрачати більше 10%
доходу на оплату комунальних послуг, а
людина, яка працює, – не більше 15. Якщо
витрати перевищують цей відсоток, то
соціальний інспектор зобов’язаний
порекомендувати звернутися по субсидію.
Більше не буде такого, що люди
вистоюватимуть кілометрові черги у
переповнених приймальнях органів
соціального захисту. Навпаки, до них
прийдуть і запропонують належне. Це і є
справжній, не на словах, а на ділі,
європейський підхід.

З іншого боку, слід розуміти умови, які
має виконувати кожен для отримання
адресної соціальної допомоги. Варто знати,
що її не надають, якщо працездатні члени
малозабезпеченої сім’ї не працюють, не
служать,  не вчаться. Винятками із цього
переліку є ті, хто зареєструвався у центрах
зайнятості і при цьому не працює
«підпільно», ті, хто доглядає за дітьми до
трирічного віку, або старшими, які
потребують догляду за рішенням лікарсько-
консультативної комісії, а також опікуни
інваліда I групи чи дитини-інваліда, особи,
які доглядають наших шановних старших
співгромадян, які досягли 80-річного віку.

Зараз готується впровадження єдиної
соціальної картки, де буде сконцентровано
інформацію про всі пільги, що належать її
власнику. В подальшому всі дані узагальнять
в рамках єдиної  інформаційно-аналітичної
системи соціального захисту населення,
централізованого обліку громадян, які
отримують державну допомогу.

Альтернативи наведенню порядку
справді не існує, якщо є намір не на словах,
а на ділі подолати бідність, чого і прагне
нинішня українська влада.

А що у нас,
на Чернігівщині?

На  Чернігівщині пріоритетом нової со-
ціальної політики є перехід від безсистемних
виплат до адресної допомоги та соціальних
послуг, що відповідають потребам конкретної
людини та сім’ї. Державні соціальні допо-
моги в Чернігівській області отримує 70
тисяч сімей.

Президентом України наголошено, що
особливу увагу буде приділено малоза-
безпеченим сім’ям, а в області таких налі-
чується 1600, а саме, запроваджено посту-
пове збільшення розміру державної соці-
альної допомоги малозабезпеченим сім’ям
до рівня, визначеного законом. Розмір допо-
моги підвищиться до 100 % прожиткового
мінімуму.

Цього року з липня інваліди і пенсіонери,
які проживають у малозабезпечених сім’ях,
отримують додатково 168 гривень.

У малозабезпечених сім’ях в області про-
живає майже 3 тис. дітей. Діти з малоза-
безпечених сімей додатково отримують по
260 гривень.

Для забезпечення домашнього догляду
за психічно хворими порівняно з нинішнім
рівнем допомога зросла до рівня мінімаль-
ної зарплати, фактично в 10 разів.

У 2012 році збільшиться розмір щорічної
разової грошової допомоги ветеранам, яких
в області проживає близько 80 тисяч. Так,
залежно від групи інвалідності допомога
становитиме від 1720 до 2200 грн., вдвічі
більше, ніж торік.

Чернігівщина була однією з трьох облас-
тей України, у яких протягом трьох останніх
років проводився експеримент з удоскона-
лення системи соціальної підтримки щодо
запровадження непрямої оцінки доходів
заявників, спрямований на підвищення ад-
ресності допомоги, направлення державних
коштів саме тим сім’ям, які цього дійсно
потребують.

Анатолій  ПЕРЕДЕНКО.

Нова якість адресної соціальної допомоги

СЛОВО ДЕПУТАТА

Індекс
регіонального

людського
розвитку —

Чернігівщина
на сьомому місці
За результатами оцінки індексу

регіонального людського розвитку,
оприлюдненого Держстатом України,
у 2011 році Чернігівська область
посіла 7 місце. При цьому протягом
останніх років регіон покращує свої
рейтингові позиції, а у 2011 році —
відповідно на 8 місць (2010 рік — 15
місце, 2009 рік —19 місце).

Незмінним лідером залишається
місто Київ, 2 місце належить
м. Севастополю, 3 місце посіла
Харківська, 4 місце — Київська та 5
місце — Полтавська області.

Найкращі позиції за 2011 рік
серед складових людського розвитку
області відзначились за значеннями
інтегральних індексів стану та охорони
здоров’я (2 місце), рівня освіти та еко-
логічної ситуації (10 місця), соціаль-
ного середовища (12 місце). За індек-
сом фінансування людського розвит-
ку область посіла 13 місце, за індексом
демографічного розвитку — 15 місце.

Слід зазначити, що порівняно з
2010 роком область значно покращила
параметри стану та охорони здоров’я
(підвищення на 15 позицій), демогра-
фічного розвитку (4 позиції) та
соціального середовища (3 позиції).

Індекс регіонального людського
розвитку розраховується Держстатом
України з 1999 року та враховує 9
аспектів людського розвитку:
демографічний розвиток; розвиток
ринку праці; матеріальний добробут;
умови проживання населення; рівень
освіти; стан та охорона здоров’я;
соціальне середовище; екологічна
ситуація; фінансування людського
розвитку.
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Повернемо країну народу!

Наш народний депутат діє
Народний депутат України Володимир Олексійович

Лещенко навіть під час виборчої кампанії по виборах нового
складу Верховної Ради України, що відбудуться 28 жовтня
2012 року, і в яких він бере участь у статусі кандидата в
народні депутати України по одномандатному виборчому
округу № 207, не забуває своїх обов’язків працювати на
користь своїх виборців. Протягом агітаційної кампанії він
особисто провів зустрічі з жителями 144 міських, селищних
і сільських рад округу. А усього їх – 168. Відвідає кожну!
Жоден з кандидатів не спромігся і вже не зможе цього
зробити. Бо ж нелегко! А він робить. Звик напружено
працювати.

Володимир Олексійович не боїться людей. Йде до них з
відкритою душею, щирою розмовою. Спілкується як рівний
з рівними. Сам є простою людиною, яка прагне, щоб усі
трударі поліського краю жили по-людськи.

Більшість жителів населених пунктів районів привітно
зустрічають свого обранця. Він приїжджає до них не
вертольотом чи з кортежем дорогих авто, без охорони, без
супроводу районного  начальства, а  сам, за кермом
звичайного автомобіля.

Йому є про що говорити з виборцями. Знає їхні проблеми
не з чужих вуст, а особисто. Як народний депутат України
четвертого і шостого скликання, як депутат обласної ради,
завжди старався бути серед людей, дізнаватися про їх біди,
невирішені нагальні питання, допомагати. Коли це вдавалося
зробити, – а на його рахунку багато добрих справ – радів.
Тому виборці 207-го округу вірять йому. Знають: не залишить
їх, як багато хто, після обрання народним депутатом України.

Через це рейтинг кандидата Лещенка є одним з
найвищих серед кандидатів, зовсім не той, що приписують
йому недоброзичливці. Не випадково ж стараються
принизити його в очах виборців певні кандидати від
буржуазії, певні політичні сили, та й окремі керівники
місцевих органів влади. Не вдасться! Люди у нас розумні –
здатні дати оцінку кожному  і  мати власну думку.

Володимир Лещенко не тільки займається передвибор-
ною агітацією, а й постійно, прямо в містах і селах приймає
виборців. Лише за серпень-вересень ним направлено до
центральних і місцевих органів влади, до правоохоронних
органів понад 70 депутатських звернень, на пленарних
засіданнях Верховної Ради України оголошено 4 депутатські
запити.

Його звернення стосуються поліпшення автобусного
сполучення, наведення порядку у виплаті селянам орендної
плати за земельні і майнові паї, забезпечення виконання
постанови уряду щодо мінімальної закупівельної ціни на
молоко в розмірі 2 гривні 20 копійок, ремонту автошляхів,
лікування конкретних людей, забезпечення їх медикамен-
тами, інвалідів – автотранспортом і колясками, виплати
заборгованості по заробітній платі тощо.

А запити стосуються більш глобальних питань:
 збільшення субвенцій з державного бюджету місцевим

бюджетам на компенсацію витрат з пільгового перевезення
пасажирів автобусами;

припинення стягування поштовими відділеннями з
сільських жителів по 1 гривні 80 копійок за кожен платіж за
спожиту електроенергію;

суттєве поліпшення забезпечення селян зрідженим
природним газом в балонах;

виділення додаткової дотації з державного бюджету для
забезпечення нормального функціонування до завершення
поточного року сільських рад.

Серед 12 кандидатів у народні депутати України по
одномандатному виборчому округу № 207 наш кандидат
найкращий. Голосуйте на виборах 28 жовтня 2012 року
за Володимира Лещенка! Він обов’язково виправдає
ваші надії.

Віктор ГУБАР.
с. Нехаївка Коропського району.

Проголосуємо за комуніста
Лещенка!

З Володимиром Олексійовичем Лещенком  я познайоми-
лась,  коли прийшла в обласний комітет відновленої після
незаконної заборони діяльності Комуністичної партії України.
З того часу і до сьогодні працюю під керівництвом цього
розумного, чесного і порядного комуніста.

Незважаючи на невдачі, які спіткали Компартію після
серпня 1991 року, він не зійшов з обраного шляху. Залишився
вірним комуністичній ідеї, партії, яка його виростила і
вказала дорогу в життя. Він ні на один день не припиняв
членство в Компартії, був одним з організаторів відновлення
нашої обласної парторганізації, делегатом установчого з’їзду
КПУ в Макіївці і Донецьку від Чернігівщини.

Сміливий і рішучий комуніст. В ті смутні часи, у вересні-
жовтні 1991 року, він, як секретар первинної партійної
організації апарату Чернігівського обкому Компартії України,
успішно справився з вирішенням питання щодо
працевлаштування своїх товаришів, хоча сам став
безробітним.

Пізніше вміло поєднував роботу на посаді керівника
крупної господарської організації з партійною діяльністю
як другий секретар обкому партії. Майже щодня знаходив
час зайти до обласного комітету і приділити увагу партійній
роботі.

Добре знає проблеми області. Як господарник вніс
вагомий внесок в розвиток районів виборчого округу № 207,
як керівник обласної організації Компартії України – постійно
працює з партійним активом,  як народний депутат України
– регулярно зустрічається з жителями населених пунктів.

Йому притаманні такі якості, як працьовитість, високий

професіоналізм господарського керівника, партійного і
державного діяча, наполегливість у досягненні поставленої
мети, відповідальність за все, що  виконує.

У 2002 році обласна організація Компартії України не
помилилась, коли рекомендувала кандидатом у народні
депутати України комуніста В. О. Лещенка.

Наш народний обранець за чотири роки депутатської
діяльності особисто прийняв у містах і селах області понад
2 тисячі виборців. Для нього не було ніяких перешкод, щоб
зустрітися з людьми. В будь-яку погоду, зимову заметіль
чи літню спеку, їхав, щоб почути їхні біди. Немає такого
куточка в нашій області, де б не побував Володимир
Олексійович.

За короткий період депутатської діяльності у Верховній

Раді України нинішнього скликання він також зробив чимало
корисних справ для міст і районів Чернігівщини. Жителі
області під час зустрічей, в листах і по телефону дякують
йому за турботу і надану допомогу.

У дні пленарних засідань ми постійно чуємо виступи
В.О.Лещенка з трибуни Верховної Ради України.

Я горджусь членом Центрального Комітету, першим
секретарем Чернігівського обкому Компартії України,
народним депутатом України Володимиром Олексійовичем
Лещенко і впевнена у його перемозі на парламентських
виборах в одномандатному виборчому окрузі № 207.

Закликаю всіх, кому не байдужа особиста доля, доля
дітей і онуків, 28 жовтня 2012 року зробити єдино вірний
вибір – проголосувати за Комуністичну партію України у
виборчому бюлетені під № 3 та її вірного сина Лещенка
Володимира Олексійовича. Приходьте на вибори самі,
приводьте з собою родичів, друзів і знайомих. Разом
повернемо країну народу!

Людмила КЛИМКОВИЧ.
Другий секретар Чернігівського обкому Компартії

України.

Підтримаємо нашого земляка!
До виборів нового складу Верховної Ради України

залишились лічені дні. Людям потрібно буде зробити свій
вибір серед численних політичних партій та серед
кандидатів-одномандатників по 207-му виборчому округу.

Серед претендентів є відомі особи, які вже неодноразово
були депутатами рад різних рівнів. Є й нові обличчя –
представників буржуазних партій. Вони “надувають” свої
рейтинги за рахунок брудних технологій, адміністративного
ресурсу та ще спроб підкупу виборців. Вони не гребують
нічим, щоб вийти в лідери парламентських перегонів.

Чи замислюються виборці над тим, хто з кандидатів у
народні депутати має моральне право претендувати на
звання – народний?  Кому довірити свій голос виборця?
Тому, кого ми зробили депутатом, а потім роками так і не
бачили, бо він зовсім з іншої області? Чи тому депутату, що
зараз з’являється до нас з особистою охороною? А може
тому, хто дивиться на нас з агітаційної реклами, що коштує
величезних грошей, які так потрібні на відродження нашого
села?

Чи є взагалі серед кандидатів наш – народний
представник? Безумовно є! Це В. О. Лещенко, діючий
народний депутат України, кандидат у народні депутати
України по 207-му округу, перший секретар Чернігівського
обкому КПУ.

Він добре відомий серед виборців, бо не під час
виборчої кампанії з’явився до людей, а спілкується з ними
досить давно. Протягом півтора років свого перебування у
складі українського парламенту шостого скликання провів
зустрічі з місцевими жителями у кожному райцентрі нашої
області та багатьох селах.

Люди пам’ятають його по добрих справах, коли він був
депутатам обласної ради та депутатом Верховної Ради
четвертого скликання. Він постійно намагався допомогти
людям. Так, за його допомогою у дитячі садки Новгород-

Сіверського були придбані холодильники та відеоапаратура.
В стоматологічний кабінет районної лікарні закуплене
обладнання.  В селі Орлівка здійснено поточний ремонт
будинку культури. Жителям нашого міста Радченку
Володимиру і Павлюку Василю за сприяння В. О. Лещенка
проведено лікування, яке було їм не під силу, бо коштувало
чималу суму. Він, як депутат, допомагав людям у вирішенні
багатьох соціальних, побутових проблем, з якими до нього
звертались виборці.

Разом з тим він не намагався збагатитися за рахунок
простих людей, хоча протягом багатьох років займав високі
керівні посади.

Отже, В. О. Лещенко – людина чесна, проста, відверта і
працьовита. Він йде до виборців і люди довіряють йому, бо
бачать в ньому свого захисника. Йому не потрібна охорона
від народу, бо він саме і є наш народний депутат.

Як представник молоді, закликаю виборців усіх поколінь
проголосувати 28 жовтня 2012 року за Компартію України
(№ 3 в бюлетені) та нашого земляка Лещенка!

Сергій СЕРГІЄНКО.
м. Новгород-Сіверський.

За Компартію України
і кандидата-комуніста

В.О.Лещенка!
Кампанія з виборів Верховної Ради України набрала своїх

обертів. І те, що писалось і говорилось в ЗМІ, що вона буде
однією з самих брудних і нечесних, підтвердилось.

По 207-му виборчому округу, куди входять сім північних
районів Чернігівської області, в тому числі і наш
Семенівський, до списків для голосування внесено 22 партії
і 12 кандидатів-мажоритарників.

Здавалося б, усе вірно: має людина бажання, фінансові
можливості і правовий статус – будь кандидатом у народні
депутати, реєструйся і працюй. Викладай людям свою
програму і проводь передвиборну роботу в рамках правового
поля: Закону України “Про вибори народних депутатів
України”.

Так і діє комуніст, кандидат у народні депутати України
Лещенко Володимир Олексійович, який нині є народним
депутатом України від КПУ.

Він уже по кілька разів побував в усіх районах округу, в
тому числі і в Семенівському. Тут він  провів зустрічі з людьми
на території 10 сільських і міської ради, відзвітував за свою
роботу, як  народний депутат України, в статусі якого він з
лютого 2011 року, тобто лише півтора року.

Протягом цього короткого часу Володимир Лещенко
виявив себе, як борець за права простих людей. Ним було
подано близько 70 депутатських запитів та більше тисячі
депутатських звернень до різних органів влади по захисту
інтересів народу. За цей час він виступив у Верховній Раді
111 разів. І тільки  лукавий може сьогодні написати чи
сказати, що не бачив і не чув виступів Лещенка по радіо і
телебаченню.

Але він не тільки виступає, а й допомагає людям. Так,
наприклад,  по Семенівському району, дякуючи Володимиру
Олексійовичу, декілька інвалідів війни і праці отримали
інвалідні візки. Після його втручання працівникам
Семенівського хлібоприймального  підприємства виплачена
затримана зарплата. Він постійно надавав індивідуальну
допомогу жителям сіл району і міста, сільським ФАПам і
клубам. Багатьом молодим людям він допомагає у
працевлаштуванні.

Але нам, особливо людям старшого віку, які виховувались
на традиціях радянського гуманізму, чесності і порядності і
несли у собі позитив, передаючи його у спадщину дітям і
внукам, дуже неприємно читати у районній газеті “Життя
Семенівщини” статті одного молодого студента, кандидата
в депутати. Замість того, щоб розповідати про себе, про
свою програму і про те, де він, студент, взяв гроші на вибори,
скільки в нього землі, а не в інших, та хто його самого
фінансує, він обливає брудом нашу партію, її лідера і
кандидата в народні депутати України від КПУ В. О. Лещенка.
Чому він це робить? Нам зрозуміло: цього студента підсунули
“добрі дядьки”, вклавши в нього гроші лише з однією метою,
щоб він лив бруд на КПУ та її кандидатів, аби відбирати
голоси виборців.

Він просторікує про “злиденну долю” народу при
комуністах, котрі вже 21 рік не при владі. А сьогодні, за цієї
влади, яку він представляє, наш народ живе заможно,
особливо наша молодь?! Чому він про це мовчить? Тому що
ті, котрі його найняли – не дозволяють!

А ситуація така: доки капіталісти будуть управляти
країною, а люди за них голосувати, – наш народ і надалі
буде бідувати!

Вони ніби не знають про гарантовані раніше, при
комуністах: безплатну освіту, лікування, житло, відпочинок,
турботу про дітей та пенсіонерів, усіх категорій населення
країни.

Сьогодні є лише одна політична сила, яка спроможна
докорінно змінити стан справ в економіці і соціальній сфері,
покращити життя народу, – Комуністична партія України.

Прискорити цей надзвичайно необхідний для трудящих
процес може перемога на парламентських виборах
Комуністичної партії України і кандидатів у народні депутати
в одномандатних округах, а серед них і нашого комуніста-
кандидата по 207-му округу  В. О. Лещенка.

Отже, проголосуємо на виборах 28 жовтня 2012
року за № 3 – Комуністичну партію України і за
кандидата-комуніста Лещенка!  Разом – повернемо
країну народові!

 Іван ПАПЧЕНКО.
 м. Семенівка.

Володимира Лещенка
підтримують виборці чернігівського Полісся
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Кабмін і керівництво міністерства
освіти й науки України на чолі з Дмитром
Табачником провалили освітню
реформу, впевнені опоненти влади. Не
прийняті необхідні, основоположні
закони.

«У лютому Микола Азаров заявив,
що група фахівців розробила проект
закону про вищу освіту, та з 1 вересня
він набуде чинності. Як заступник голови
Верховної Ради інформую, що ніякого
законопроекту в парламенті немає. Не
хочу говорити про причини та конфлікт
Табачника й Азарова, але факт є
фактом: оголошена реформа вищої
освіти залишається темою для
дискусії», – зазначив один зі спікерів
«Батьківщини» Микола Томенко.

По суті, реформи нинішньої влади
зводяться лише до оптимізації шкільної
мережі, констатують в опозиції. В
результаті за останні два роки в Україні
закрито понад 700 середніх навчальних
закладів.

Ситуацію ще можна виправити, якщо
серйозно взятися за реформу
української освітньої системи. «Без
якісної освіти ми не побудуємо якісно
нову країну. У нашому законі є ряд
новацій, яких до цього не було ніде. Ми
пропонуємо впровадження грантової
системи для тих учнів, які найкраще
склали тести, щоб вони самі обирали
собі ВУЗ. Окремо у нас є пункт про
забезпечення кожного села дитсадками
та школами. Ми обов’язково розширимо

мережу дошкільних та шкільних освітніх
установ і заборонимо будь-яку їх
приватизацію або оренду під офіси.
Також будемо запроваджувати в школах
програму «Знай англійську як
українську», – розповів голова Ради
Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.

Серед цікавих новацій – так звана
мобільність студентів ВУЗів. «Ми
виступаємо за комфортність навчання
й можливість кожного обирати собі
траєкторію навчання. Можливо, у
радянські часи були потрібні 120
однакових інженерів, але зараз потрібні
нові кадри, які здатні вчитися протягом
життя, тому ми придумали й розробили
ідею внутрішньої та зовнішньої
мобільності – здатність студентів
обирати собі предмети та переходити
до іншої освітньої установи як у межах
України, так і за кордоном», – відзначила
народний депутат Леся Оробець.

Крім того, захищається право
студентів на якісну освіту: якщо
випускник ВУЗу через суд зможе
довести, що з вини учбового закладу не
отримав належного обсягу знань, то
йому повернуть гроші, витрачені на
навчання.

Ще одна ініціатива – це створення
державного реєстру дипломів. Якщо
опозиційний закон про освіту запрацює,
то будь-хто з роботодавців зможе
переконатися, що документ про вищу
освіту, наданий працівником, не є
«липою».  При цьому тим, хто отримав
диплом, окремим законом буде
закріплена гарантія першого робочого
місця.

Яким бачить майбутнє української освіти опозиція
«Нас турбує та девальвація

дипломів, яка відбувається зараз в
Україні. Досить згадати історію з
«Доктором Пі». Деякі з «вишів»
переключилися з надання освіти на друк
дипломів. Тому ми пропонуємо створити
окремий держреєстр документів про
освіту. У даному реєстрі буде
зареєстрований кожен диплом, в
результаті будь-який зацікавлений
зможе перевірити справжність
інформації про отримання вищої освіти»,
– розповіла Леся Оробець.

А от чиновникам з міністерства освіти
та науки не позаздриш. По-перше,
«Батьківщина» планує значно
розширити автономію навчальних
закладів, а значить – відібрати в МОН
переважну кількість контрольних та
регуляторних функцій.

По-друге, міністерство не
займатиметься акредитацією та
ліцензуванням ВУЗів.

Всі ці дії направлені на те, щоб
українці змогли отримати гідну освіту,
підкреслюють в опозиції. «Наша
стратегія полягає в тому, що держава
має працювати не на показники росту
внутрішнього валового продукту, а на
якість життя людини. А якість освітніх
послуг – одна із найбазовіших
характеристик якості життя людини. Ми
сподіваємося, що зі зміною парламенту
і зміною потім влади, ми увіллємося в
європейський світ, де життя людини
визначається не цифрами, а якісними
показниками», – підсумував Микола
Томенко.

Наталя ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

«Батьківщина»
обіцяє провести

масштабну
реформу

системи освіти
України.

Обов’язкова
англійська в

школі,
гарантоване

перше робоче
місце для

випускників
вищих

навчальних
закладів, право

студентів
обирати

предмети.

Комплексна
програма

профілактики
злочинності  —

як виконується?
27 вересня цього року на розширеному засіданні Колегії

райдержадміністрації розглянуто виконання заходів
районної комплексної програми профілактики злочинності
на період до 2013 року. Доповідав   заступник  начальника
РВ УМВС В.В.Приходько, а про виконання вимог закону «Про
засади запобігання та протидії корупції»  — керівник апарату
райдержадміністрації І.П. Беребера. У звітному періоді
профілактична робота та  роз`яснення   положень
антикорупційного  законодавства  дали певний результат:
на працівників райдержадміністрації та посадових осіб
органів місцевого самоврядування не складено жодного
протоколу про корупційні діяння.

Колегія вирішила роботу правоохоронних органів,
органів виконавчої влади району та органів місцевого
самоврядування щодо виконання заходів  Комплексної
програми  визнати такою, що не в повній мірі відповідає
сучасному стану оперативної ситуації в районі. Районному
відділу   УМВС сумісно з органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування рекомендовано проводити
оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та взяття
на облік осіб, які зловживають спиртними напоями,
займаються виготовленням самогону, вживають наркотичні
засоби або психотропні речовини, і, в першу чергу, серед
молоді.

З метою запобігання дитячій  бездоглядності
рекомендовано сільським головам посилити нагляд за
малозабезпеченими та функціонально неспроможними
сім‘ями, своєчасно інформувати службу у справах дітей про
факти порушення прав дитини, незадовільний рівень їх
життя та виховання, а службі у справах дітей, відділу освіти
та відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації
постійно тримати на контролі неповнолітніх у сім’ях, де батьки
ухиляються  від виконання своїх обов’язків та оперативно
притягувати їх до відповідальності;  забезпечити своєчасне
виявлення неблагополучних сімей, їх облік та систематичну
перевірку з наданням адресної допомоги.

Колегію вів голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький.

Протягом останніх років органи державної влади велику
увагу приділяють ціноутворенню на лікарські засоби. Ціни в
аптеках на значну частину лікарських засобів регулюються
постановами Кабінету Міністрів України. Але трапляються
випадки, коли виробники (як іноземні, так і вітчизняні)
необґрунтовано завищують вартість лікарських засобів, у
результаті чого ліки коштують в Україні дорожче, ніж у
сусідніх країнах.

З метою вирішення цієї проблеми Кабінет Міністрів
України у квітні нинішнього року прийняв постанову «Про
реалізацію пілотного проекту щодо запровадження
державного регулювання цін на лікарські засоби для
лікування осіб з гіпертонічною хворобою». Цією постановою
впроваджується механізм ведення референтних цін, у
результаті чого ціни на лікарські препарати повинні стати
економічно вмотивованими та відповідати цінам на аналогічні
препарати у таких країнах, як Польща, Словаччина,
Угорщина, Болгарія, Литва та Молдова.

Дія пілотного проекту поширюється на найбільш
популярні ліки від гіпертонії, діючими речовинами в яких є
амлодіпін, бісопролол, лізінопріл, метопролол, небіволол,
фенігідін, еналапріл. Це майже 250 найменувань
монопрепаратів, серед яких і такі загальнопоширені, як енам,
еналоприл, енап, бісопрол, коронал, диротон, лізиноприл,
ліприл, меторолол, небівал та інші. Втілення цього проекту
дасть змогу значно знизити ціни на лікарські засоби для
осіб з гіпертонічною хворобою. А це значить, що хворі
матимуть змогу систематично лікуватись, що повинно

знизити кількість таких важких ускладнень, як інсульти та
інфаркти, кількість смертей від серцево-судинних
захворювань.

На сьогодні на всі лікарські засоби, які підпадають під
дію пілотного проекту, наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 31 серпня 2012 року  встановлено
граничну ціну для реалізації, яку аптеки не можуть
перевищувати. У результаті роздрібні ціни на лікарські
заходи знизилися на 10-20%. Наприклад, амлодипін- КВЗ
5мг  у липні коштував 12 грн.90 коп., зараз – 11 грн. 90 коп.,
бісопролол –ратіофарм 5 мг коштував 36 гривень, тепер –
29 гривень, вартість бісопролол-ратіофарму 10 мг становила
74 гривні, нині – 67 гривень 95 копійок.

До кінця жовтня планується приступити до реалізації
другого етапу пілотного проекту. Він передбачає здійснення
часткового відшкодування вартості ліків хворим за рахунок
бюджетних коштів. Отримати відшкодування можна буде
тільки при наявності рецепту лікаря. Такий рецепт є дійсним
упродовж місяця.

У пілотному проекті зазначені найбільш популярні
лікарські засоби, які мають велике соціальне значення.
Знижаючи ціни на ці препарати, держава перш за все
покращує соціальне становище людей, які не можуть
купувати дорогі ліки. Успішна реалізація пілотного проекту
повинна стати початком для впровадження в Україні
механізму зниження вартості й інших лікарських засобів.

О.АРТЮХ.
Завідуючий центральною районною аптекою №34.

ОФІЦІЙНО

Протези – безплатно
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року «Про

затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення»,
переліком таких засобів, жінки після мастектомії (видалення молочної залози)
та з вродженими вадами молочних залоз мають право на безкоштовне
забезпечення протезами молочної залози (обов’язково з ліфами для їх
кріплення) та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою,
висновком МСЕК і ЛКК – компресійним рукавом при лімфодемі.

Направлення, видані органами праці та соціального захисту населення
жінкам після мастектомії та вродженими вадами молочних залоз, діють довічно.

Представництва ортопедичного науково-виробничого реабілітаційного
центру «Ортес», який виготовляє протези молочних залоз та їх комплектуючі,
знаходяться за адресою:

м.Чернігів, проспект Миру, 213, каб.312 (обласний онкодиспансер). ХИТРИК
Лариса Миколаївна. Тел.: 096 4944388, (22)62-51-50;

м.Чернігів, вул.1-ої Гвардійської армії, 4, кв.151. САЛО Віра Іванівна. Тел.:
093 8812475, (222) 2-19-87;

м.Ніжин, вул.. Шевченка, 99-г, кв.120. БОРИСЕНКО Марина Юріївна. Тел.:
097 5503088, (04631) 3-34-28.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Тепло – у квартири
та заклади

8 жовтня 2012 року голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоць-
кий підписав розпорядження про
початок опалювального сезону,
згідно якого подача тепла у заклади
охорони здоров’я, дитячі дошкільні
заклади, будинки-інтернати та
об’єкти соціального захисту з
цілодобовим перебування опіку-
ваних повинна почати здійснюва-
тись з 10 жовтня.

Для населення, бюджету та
інших споживачів опалювальний
сезон почнеться як завжди – з 15
жовтня.

З КОЛЕГІЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ



6 «Новини Городнянщини» 13 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

ЗВЕРНЕННЯ
КАНДИДАТА У НАРОДНІ

ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ
Леоніда НЕЖИВОГО

Шановні земляки, виборці!
Я іду кандидатом у народні депутати України  по 207

виборчому округу від Політичної партії «УДАР Віталія
Кличка». Що спонукало мене зробити цей крок?

Я особисто знайомий з лідером партії, відомим
боксером, Героєм Украни Віталієм Кличко.  І коли він
доручив мені представляти ваші інтереси по 207 виборчому
округу, я сприйняв це як громадський обов’язок і високу
довіру.

 Сподіваюсь, що більшість з кандидатів по нашому округу
порядні і дійсно бажають змінити нашу країну на краще. Але
зауважу: ніхто з них не знає наших з вами проблем  краще,
ніж я. Тому що я тут виріс, живу серед вас, і коли оберете
мене депутатом, то я залишатимуся  з вами, сприятиму
всіляко вирішенню наших проблем.

Мене  хвилює проблемне питання – продаж  землі,
зокрема сільськогосподарських угідь. Провладні депутати
нинішнього скликання намагаються прийняти закон про
продаж землі.  Наші землі за безцінь може  за одну ніч
скупити купка нахабних олігархів, закордонних багатіїв, і ми
перетворимось  «у  ніхто» для них.

Мій батько Неживий  Михайло Прокопович – фронтовик,
пройшов усю Велику Вітчизняну війну, захищаючи нашу
рідну землю від окупантів.  Дід Камишний Микита
Миколайович також брав участь у бойових діях, у кривавих
сутичках з ворогом. Вони та багато мільйонів фронтовиків
воювали, щоб земля українська постійно служила нашому
народові, була національним багатством вічно, і ніякий
хапуга-олігарх не міг на неї посягнути—скупити чи прибрати
до рук хитрим, неправдивим шляхом. І я, як кандидат у
народні депутати України, за те, щоб земля наша, шановні
земляки, була захищена. Земля в Україні  залишається
одним з національних багатств.

Україна у небезпеці.  Купка багатіїв хоче розшматувати
Україну та перетворити її в окремі автономії , де селяни і
робітники стануть безправними. А тому настав час захищати
нашу землю, щоб у майбутньому наші  діти і внуки були
господарями на ній,  а не наймитами.

Мені, як корюківчанину, неприємно спостерігати, як
місцева влада, так званий адмінресурс, намагається будь-
яким шляхом проштовхнути провладних кандидатів. Про це
вже сьогодні говорять факти: не злічити білбордів з
«заслугами», місцеві газети рекламують на перших сторінках
та приписують високі  рейтинги цим кандидатам серед
населення районів округу, але опитування жителів  дає зовсім
іншу статистику. Я припускаю, що провладні кандидати
порядні люди, але виникає питання, яким вітром їх занесло
в наші краї?

Ще раз хочу загострити вашу увагу на тому, що я живу в
Корюківці і особисто знайомий з багатьма людьми
Чернігівщини. Серед них мої друзі, родичі, колеги, добрі
знайомі. Я іду у Верховну Раду від вашого імені. Я іду
захищати нашу землю з могилами наших батьків і дідів,
захищати майбутнє наших дітей,  майбутнє нашої з вами
держави. Я впевнений: разом ми переможемо.  Якщо ви
думаєте, що від нас з вами нічого не залежить, –
помиляєтесь. Зверніть увагу на той факт, як проводять
передвиборчу кампанію  провладні кандидати, які кошти на
це витрачають. Які обіцянки роздають, щоб сподобатись
жителям Чернігівщини!

Поміркуйте, шановні, над цим, перед тим, як
визначитися, і не спокушайтесь, якщо роблять подарунки –
беріть, не розмірковуючи, вони куплені за ваші гроші, але
не продавайтеся.

Сподіваюсь, що ви, щирі, кмітливі та мудрі люди, маєте
риси, які завжди були притаманні нашому козацькому роду,
зробите свій розумний вибір!

З повагою і шаною –  ваш земляк з Корюківки
Леонід НЕЖИВИЙ.

МОВОЮ ЦИФР  З 1 жовтня 2012р.
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць – 1060 грн., для працездатних осіб – 1118
грн., для осіб, які втратили працездатність – 856
грн., для дітей віком до шести років – 930 грн., для
дітей віком від шести до 18 років – 1161 грн. (ст.12
Закону України «Про Державний бюджет України на
2012 рік»).

З 1 жовтня 2012 року максимальний розмір
заробітної плати, з якої сплачується єдиний
соціальний внесок – 19006 грн..

Щорічно на дорогах України трапляється понад 50 автопригод
з вини водіїв автобусів, калічаться і гинуть люди

У випуску газети «Новини Городнянщини» за 4
серпня 2012 року я прочитав статтю М.П. Хмеленка
під назвою «Про «захисників» української мови», яка
викликала в мене неоднозначні оцінки. Хотілося б
висловити власну думку стосовно деяких положень
статті.

Автор пише, що завзяті прихильники «євроохоплення»
України своїми протестами проти ухвалення закону «Про
основи державної мовної політики» йдуть  наперекір
європейським цінностям й тим самим суперечать самі собі.
З одного боку це справді так, адже Україна свого часу
підписала європейську хартію регіональних мов, або мов
меншин й має певні зобов’язання перед європейською
спільнотою. А з іншого – постає питання, чи все те, що
нав’язує нам Європа, є цілком правильним й прийнятним?
Не так давно гучно лунали протести пересічних українців
проти вирівнювання в правах секс-меншин з іншими
громадянами України, зокрема це стосувалося геїв. Цілком
зрозуміло, що український менталітет, відмінний від
західного, у своїй більшості не сприйме позитивно таку
«пораду» від Європи (невиконання якої потягне за собою
далеко не найкращі наслідки для України та ще більше
сповільнить її вступ до ЄС), а, отже,  подібні закони для
української сторони (маються на увазі звичайні громадяни)
не є прийнятними. Хоча з погляду Європи ми вчиняємо
недемократично й порушуємо права таких самих людей, як
і ми… Це ж стосується і мовної хартії. Тому, як влучно підмітив
Микола Павлович, дійсно слід провести всеукраїнський
референдум і дізнатися, чи дійсно нам потрібен закон «Про
основи державної мовної політики», адже влада передусім
має діяти в інтересах свого народу. Але у Верховній Раді
про референдум і не згадують, цікаво чому? Часом, не тому,
що українці становлять переважну більшість населення
України – 77,8% (за даними всеукраїнського перепису
населення 2001 року)? А більша частина українського
населення явно не в захопленні від законопроекту
Колісніченка і Ківалова та й деякі представники національних
меншин вважають його зайвим, а регіоналам було невигідно
зривати прийняття законопроекту, адже так вони змогли
виконати  одну зі своїх обіцянок…

Прокоментую і положення у статті М.П.Хмеленка про те,
що у багатонаціональній державі, якою є Україна, не може
бути ніяких титульних націй. Але ж Україна за своїм
національним складом є мононаціональною державою, і
якраз українці є тією самою «титульною» нацією, бо
абсолютну більшість населення становлять саме вони.
Частка громадян — понад 100 різних національностей —  є
незначною або порівняно незначною. Хоча рахуватися з
ними теж потрібно. Тому я вбачаю справедливим і цілком
прийнятним ухвалення нової редакції закону «Про основи
державної мовної політики», створеної спеціальною робочою
групою по доопрацюванню цього закону (в новій редакції
також змінено назву закону: «Про порядок застосування мов
в Україні»). Вона відповідає вимогам хартії і є цілком
демократичною.

А тепер щодо невеличкого екскурсу в історію у статті М.
П. Хмеленка. «На якій мові спілкувалися між собою жителі
Київської Русі? Усі міста Київської Русі мають російські
назви, а не польські аналоги української мови! Існування
церковнослов’янської і староруської мови ні у кого сумнівів
не викликає, оскільки збереглося досить багато древніх
текстів, написаних на цих мовах. В той же час науці невідомий
достовірно древній, справжній документ українською
мовою», — пише він. Для початку, в очах більшості істориків,
особливо західних, Київська Русь є прообразом теперішньої
Української держави, а Росія, яка в ті часи була відома в
Європі як Московія, зазнала впливу багатьох східних культур,
навіть Карл Маркс писав про це: «В кривавому болоті
монгольського рабства, а не в суворій славі норманської
доби стоїть колиска Московії. Сучасна Росія це лише
перевтілена Московія». Хоча так, за часів Київської Русі люди
спілкувалися староруською мовою, але в ті ж самі часи зі
слов’янських мов починає чітко виокремлюватись й
українська, тож не можна говорити однозначно. По-друге,
міста часів Київської Русі мали саме руські, а не російські
назви, адже в ті часи київський князь Юрій Долгорукий
тільки започатковував Москву, а вже на основі її говірки
пізніше виникла російська мова. Це означає, що російська
мова виокремилась аж ніяк не раніше за українську й
розмовляти нею, а тим  більш називати міста Київської Русі
ніяк не могли.

А згадана Миколою Павловичем «українська народна
група «Антикацап»» не  виражає погляди всього народу, адже
Інтернет – світ можливостей та уседозволеностей, там кожен
може написати, що хоче й від будь-чийого імені, тому вірити
цьому на 100% теж не можна. Та й група ця не є популярною,
а тому не може поширювати свої думки у маси (станом на 5
вересня 2012 року у групі знаходиться всього лишень 189
чоловік, останнє оновлення у ній було зроблене 5 жовтня
2011 року, а її відвідуваність близька нулю!). До того ж, можна
навести купу прикладів подібних російських груп з чітко
вираженими українофобськими настроями. Така «любов
братських народів» в мережі в наш час є абсолютно
взаємною.

Але в чому я повністю згоден з Миколою Павловичем,
так це з тим, що всі ці «мовні питання» – суцільна спекуляція,
на якій конкретні особи змогли вивести з держбюджету в
офшорні зони силу-силенну коштів, які можна було б вкласти
в науку, медицину чи іншу проблемну сферу. Також, перед
початком парламентських виборів на проблемі
національного рівня змогли вигідно пропіаритись як
регіонали-ініціатори, так і об’єднана опозиція, радикальні
партії.

Мені, як юному громадянину України, невимовно соромно
і шкода, що наші «дорослі» політичні керманичі почали грати
в незрозумілу здоровому мозку гру, до того ж, за своїми
правилами, точніше, за їх відсутністю!

І.ДУБРОВСЬКИЙ.
Учень 10-го класу другої міської школи.

Триває комплекс профілактичних заходів по  зниженню
аварійності на пасажирському автотранспорті – «Зупинимо
біду разом!»  Про порушення безпеки пасажирських
перевезень, прохання повідомляти Державтоінспекцію
Чернігівської області по телефону «гарячої лінії ДАЇ»:

(0462) 65-20-20    SMS: +380913420002
За 8 місяців 2012 року в Україні зареєстровано 978

дорожньо-транспортних пригод з потерпілими за участю
водіїв автобусів усіх форм власності. З вини водіїв автобусів
стало 314 таких ДТП, в яких 62 людини загинули та 680
отримали травми. Основними причинами автопригод, є
порушення водіями автобусів правил маневрування  — 39,5%
, недодержання дистанції – 20,5%, перевищення безпечної
швидкості руху – 15,9% та порушення правил проїзду
перехресть  — 6,9%.

За 9 місяців поточного року на території  області тільки з
вини водіїв пасажирського транспорту скоєно 6 дорожньо-
транспортних пригод, у яких  15 осіб загинуло  та 35 осіб
травмовано. Кожна дорожньо-транспортна пригода за
участю автобусів, як правило, характеризується великою
кількістю потерпілих.

Останній випадок, що стався, – це резонансна дорожньо-
транспортна пригода за участю автобуса з Псковської
області Російської Федерації, де водій з невідомих причин
(за попередніми даними – сон за кермом) з“їхав у кювет та
перекинувся. 15 осіб загинуло, 28 травмовано.

З метою посилення державного контролю за безпекою
пасажирських перевезень, дотриманням водіями
транспортних засобів вимог законодавства у сфері надання
пасажирських послуг, зниження аварійності на
пасажирському транспорті Державтоінспекцією
Чернігівської області в 2012 році проведено ряд комплексних
профілактичних заходів.

У травні-червні проводились загально-державні заходи

«Автобус-2012», у серпні «Місячник безпеки дорожнього руху
на автомобільному транспорті». На час проведення них було
задіяно максимальну кількість особового складу
Державтоінспекції області, у тому числі  формувались спільні
групи з працівниками Державної служби боротьби з
економічною злочинністю УМВС області та представників
територіального підрозділу Укртрансінспекції.

Державтоінспекцією  області  впроваджені в  практику
перевірки водіїв автобусів (мікроавтобусів)  на предмет
втоми та  спроможності керування транспортним засобом,
які у ранковий та нічний час здійснюють перевезення
пасажирів.

Шановні учасники  дорожнього руху! Неухильно
дотримуйтесь Правил дорожнього руху! Це збереже вас від
матеріальних збитків і врятує життя та здоров“я людей!

Прес-служба Державтоінспекції Чернігівської
області

РЕЗОНАНС

ЧУЖОГО  ГОРЯ НЕ БУВАЄ!
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На Миколаївщині одне з
аграрних об’єднань протягом
більше 10 років незаконно
користується землею. Цим
об’єднанням є «Агро-фірма
Корнацьких», з якою пов’язують
Аркадія Корнацького.

У 1998 році Аркадій Корна-
цький, ймовірно, згадавши
вираз «де народився, там і
пригодився», повернувся туди,
де його мати народила, але вже
з досить великою сумою
грошей. Добре орієнтуючись в
юридичних питаннях, він вику-
пив у своїх знедолених і при-
речених односельців земельні
паї , оформляючи все на своїх
батьків (ну, щоб потім в накладі
не залишитися). Односельці,
зрадівши хоч якомусь заробітку,
поспішно продають свої паї.

Пообіцявши клуб, розвинену
інфраструктуру і різні інші
блага, Аркадій Корнацький
підкупив своїх колишніх сусідів
і незабаром перетворив їх у
своїх «кріпаків». Чому? Та тому,
що в Чаусово-2 ніякої роботи,
крім як на його полях, не
передбачено. Отже, бідному
селянинові нічого не залиша-
ється, крім як працювати на
одного роботодавця або єди-
ного землевласника (тут вже як
вам більше подобається).
Справжнє повернення до
феодального ладу, не дарма ж
його називають місцевим
латифундистом.

Далі випливає ще один
цікавий факт з біографії сучас-
ного комбінатора. У 2000 році у
село з питань охорони здоров’я
(всю область тоді  охопила
дивна хвороба – токсидермія)
приїжджає сам Президент
України Леонід Кучма. У ньому
селяни і побачили рятівника,
поскаржилися на «злого
дядька»: мовляв, землю у нас
незаконно викупили, а тепер ми
залишилися ні з чим. Адже
земля наче і є – ось же вона, і
по суті її немає, бо працювати
на ній вони тепер можуть тільки
за договором найму. Думали,
що допоможе, але ...

Але насправді ця епічна
історія закінчилася нічим. Хоча
сам Корнацький любить цим
фактом своєї біографії дуже
хвалитися, адже дійшов до
Європейського суду із захисту
прав людини, та ситуація нічим
серйозним так і не заверши-
лася. Кучма, вирішивши вийти
в ролі рятівника, забув, що до
цього сам підписав указ № 666

(примітно, правда?), котрим
дозволялося без обмежень
купувати сертифікати на землю
для товарного виробництва,
при цьому не врахував, що
Корнацький – прекрасний
юрист. Загалом протягом
декількох років судових позовів
вийшла заборона держави
торгувати землею, але земля як
була у власності Аркадія
Корнацького, так у нього і
залишається.

 А викупив він її, до речі,
чимало, віддавши односельцям
десь по дві тисячі доларів за пай
(близько 3,3 га), а деяким ще
менше. Всього ж придбав
бізнесмен приблизно 17 тис. га
землі, при цьому виклавши
близько одного мільйона дола-
рів і поспішивши назвати село
«мільйонером». Правда, за які
такі заслуги він став мільйо-
нером, незрозуміло. Можливо
тому, що там поселився один
окремо взятий мільйонер, або
ж це був такий маркетинговий
хід – використовувати розрек-
ламоване в радянські часи
словосполучення «колгосп-
мільйонер». Як би там не було,
але увагу він до себе при-
вернув.

 Ясно, що за такий смачний
«шматок пирога» Корнацький
заплатив мізерну ціну. Крім
усього іншого, в його володіння
входять: прибережна зона села,
майно колишнього господар-
ства (хоча заборгованості по
ньому досі не виплачені), водна
свердловина і навіть 6 га кладо-
вища.

 Сам Корнацький хвалиться,
що жителі його села ні в чому
не мають потреби: ні в плані
охорони здоров’я, ні в пенсій-
ному забезпеченні, а також
розповідає про регулярне
меценатство.

Самі жителі Чаусово-2 скар-
жаться, що взимку їм дово-
диться ставати на біржу праці,
деякі земельні ділянки Аркадій
Олексійович використовує без
дозволу власників, а благо-
дійність скоріше можна назвати
подачками (нічого з обіцяного
не виконано). Працюють люди
за копійки, а якщо з чимось не
згодні, то їх швидко звільняють.
А оскільки іншої роботи в селі
немає, то доводиться терпіти
все, навіть мізерну зарплату.

А ще ввели комендантську
годину. Селяни не можуть після
10-ої години вечора вільно
пересуватися селом, їх тихо і

Сучасний феодал із Миколаєва

9 жовтня 2012 року Голова Державної прикордонної служби України
генерал армії України Микола Литвин вже вдруге в цьому році відвідав
з робочою поїздкою Чернігівський прикордонний загін.

Керівник прикордонного відомства побував на ділянці відділу
прикордонної служби „Гірськ”, де ознайомився зі станом охорони
державного кордону, зустрівся з керівництвом Городнянського району
та Гірської сільської ради. В ході зустрічі Голова Держприкордонслужби
звернув увагу присутніх на необхідність реконструкції будівлі підрозділу
та будівництво у наступному році житлового будинку для персоналу на 8
квартир і погодився з проханням керівництва прикордонного загону про
вирішення питання з організації цифрового потоку до відділу, що
дозволить суттєво покращити організацію обміну інформацією.

Відвідавши міжнародний пункт пропуску для автомобільного
сполучення „Сеньківка”, Голова побував на місці встановлення перших
прикордонних знаків на українсько-російській ділянці державного
кордону.

Під час перебування в управлінні Чернігівського прикордонного
загону Микола Литвин ознайомився з інфраструктурою управління,
облаштуванням його території та роботою центру управління службою.

На службовій нараді з керівництвом загону Головою
Держприкордонслужби поставлено конкретні завдання по підвищенню
персональної відповідальності керівників всіх рівнів і вимогливості до
підлеглого персоналу щодо забезпечення пильного несення служби та
підтримання належного стану дисципліни, проведенням подальших
заходів по облаштуванню управління прикордонного загону.

Завершилась робоча поїздка зустріччю з персоналом управління
загону, на якій Голова ознайомив присутніх із станом розбудови та
вдосконалення прикордонного відомства, перспективами розвитку
соціальної складової забезпечення служби, зокрема зупинився на планах
початку будівництва у наступному році житлового будинку у Чернігові.

  О.ДУДКО.
Помічник начальника загону - начальник прес-служби

  підполковник .

Голова Держприкордонслужби України побував
у Чернігівському прикордонному загоні

ненав’язливо по домівках
розводить охорона «Агрофірми
Корнацьких».

Селяни періодично скар-
жаться в ЗМІ, ця історія то
спливає, то знову затихає, явно
не без участі самого Корнаць-
кого, але далі публікацій і
кількох безуспішних комісій
справа так і не йде.

Сучасна історія життя Арка-
дія Корнацького не менш цікава
та насичена. Так, перші ново-
річні дні ознаменувалися пору-
шенням кримінальної справи
проти керівництва ТОВ «Агро-
фірма Корнацьких». Цитата від
ДПС Миколаївської області:
«Щодо керівництва даного
підприємства за фактом роз-
критих порушень податкового
законодавства вже порушено
кримінальну справу відповідно
до ст. 212 Кримінального кодек-
су України - ухилення від сплати
податків в особливо великих
розмірах, а саме 15 мільйонів
800 тисяч гривень».

За документами Держком-
зему площа землі фірми
Корнацьких становить 9652 га,
а насправді він має у володінні
14 991 га. Дохід прихований,
відповідно і податок не випла-
чений. Без урахування штрафу
це близько 16 млн. гривень.
Корнацький, приховавши спра-
вжню площу землі, отримує
спеціальну пільгу, а саме
«фіксований сільськогоспо-
дарський податок» (ФСП). Кому
цікаво, можете прочитати в
Google про нього більш
докладно. Тепер, природно,
податківці її відберуть і більше
не дозволять Аркадію насолод-
жуватися цією «розкішшю». До
речі, зовсім недавно вищезга-
дана стаття, яку інкримінують
керівництву агрофірми, була
гуманізована, і тепер замість
«від 5 до 10» їм загрожує лише
штраф і повне відшкодування
завданих збитків.

 Тут ще треба додати, що пан
Корнацький є лише заснов-
ником ТОВ «Агрофірма Кор-
нацьких» і не несе жодної
юридичної відповідальності за
стан справ на даному під-
приємстві, а податковою
розшукується тільки керів-
ництво сільгосппідприємства,
до складу якого Корнацький не
входить.

Анатолій ДРОЗДИК .

До вибору залишилося менше
місяця. Пристрасті розгоряються:
кандидати вихваляються один
поперед одним і перед виборцями (
хоча, лише деякі програми  наближені
до реалій сьогодення). У більшості
кандидатів  — буяння фантазії. Отож,
дивімося правді в обличчя та будьмо
чесними перед собою і перед
виборцями, щоб потім не «позичати очі
в сірка».

Мене, зокрема, зацікавила
програма  комуністів. Я з повагою
ставлюся до громадян похилого віку,
до нашої історії. Старші люди мені
багато розповідали про ті часи. Так, був Радянський Союз з
безкоштовною освітою і медициною, з низькими тарифами на
комунальні послуги. Та були й порожні прилавки магазинів,
тоталітарний режим, репресії… Комуністи  пишуть про багатіїв,
але й тоді були багаті та бідні. Багаті –  верхівка комуністичної
влади, яка насолоджувалася всілякими привілеями: делікатеси
і одяг брали з «чорного ходу», дітей влаштовували у вузи по
знайомству, не гребували хабарами. Все -  по блату, все – для
вибраних. Для них — червона доріжка, встелена трояндами,
для інших — черги за дефіцитом, життя під прискіпливим
наглядом КДБ…

Нинішнім комуністам вигідно забути, що все оте
безкоштовне покривалося за рахунок нафти, газу, металургії,
інших стратегічних галузей, що були тісні торговельні зв’язки із
зарубіжжям. Союз розпався, і для України настав  новий етап
розвитку. Повернення до минулого не може бути, і комуністи це
добре розуміють.

У старшого покоління – ностальгія за тими роками. Все
логічно:  вони були молоді, завзяті й безтурботні, необтяжені
проблемами. Труднощі ж долалися легко – у молодості завжди
всі кози, як кажуть, в золоті.

Незалежність для багатьох громадян стала неабияким
випробуванням: молода держава утверджувалася непросто.
Звісно, нелегко живеться зараз простій людині, особливо
пенсіонеру. Хоча Україна й входить до  Союзу Незалежних
Держав, та кожна країна – суверенна. Перш, ніж розводити
демагогію з цього приводу, спитайте у тих держав: чи погодяться
вони знову об’єднатися?

Так, я молода людина, і мрію жити у розвиненій державі – з
достойною роботою, європейською зарплатою, доступними
медициною й освітою. Не можете змиритися, що прийшло нове
покоління: розумніше, правдивіше, чесніше, активніше. Звикли
до тоталітарного режиму, а  молодь намагається викрити ваші
справжні помисли і бажання. Що ж можете дати народу, окрім
палких промов. Обіцяєте: «повернемо країну народу!». Давайте!
Давайте повернемо народові все, вкрадене вами за  роки свого
правління! Давайте повернемо порожні прилавки, суцільний
дефіцит, тотальне переслідування!

Молодь цього не бажає!  Мимоволі пригадалися  рядки зі
знайомої пісні радянських часів: «Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почет». За цим принципом ми, молоде
покоління, і будуємо своє життя! Не намагайтеся
всіма силами нас пригнобити. А от ми готові про вас
подбати.

КОМУ ВИГІДНА
ДЕМАГОГІЯ?
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Слухаючи, що обіцяють і як мудро
розмірковують політики перед

виборами, люди вже і не вірять їхнім
словам, на вибори теж прийдуть не

всі, бо зневірилися. Як розпізнати, де
правда зі сказаного, а де брехня?  Хто

щирий, а хто  надів маску і
прикидається захисником народу, а на

ділі ні на що не здатний? Чи не
покотиться новобраний нардеп

перекотиполем по Верховній Раді,
забувши, хто його туди обрав? Чи не

стане безголовою «тушкою» у чиїхось
руках? Питань багато. А рішення,  за

кого віддати голос, треба прийняти
одне - єдиновірне. Як на мою думку,

треба добре вивчити біографію
кандидата і що він на цьому світі вже

зробив, яку життєву позицію має.

Валерія Матюха – єдина жінка з
кандидатів 207 виборчого округу. Ще зовсім
молода.  Їй тридцять один.  Дивишся на неї
– гарна, вродлива. Але ж жінка.  І тут
згадалася  Жанна Д’Арк, Маргарет Тетчер,
та і наша українська Юлія Тимошенко. Вони
теж, як сказали б чоловіки, із слабкої
половини людства, але скільки в них сили,
волі, рішучості! Та  сьогодні не про них.
Сьогодні розмова про Валерію Матюху –
жінку, яка кинула виклик чоловікам і пішла
кандидатом у парламент, у якому жінок
значно менше, ніж у розвинених
європейських та  навіть азіатських країнах.
Поглянувши їй у вічі, на її рішучий, впевнений
погляд, на гордо підняту голову,
переконуєшся – цій жінці  все по плечу. У її
виразі обличчя сила далеко не жіноча. А
порозмовлявши, повністю пересвідчуєшся,
що саме таким і має бути депутат, саме таких
у парламенті мало.

     Корінням  з народу
Валерія Матюха людина з народу. Вона

знає життя не з розповідей. Виросла у
приватному будиночку зі зручностями на
дворі. Виховувалася мамою,  батько рано їх
покинув. Ходила до звичайної школи і
дружила з простими дітьми. А коли
прийшов час здобувати освіту, то не звалила
все на материні плечі, пішла на заочне
відділення інституту внутрішніх справ і
влаштувалася на роботу в комп’ютерний
клуб.  Це була добра можливість не тільки
заробити собі на навчання, а й  в ідеалі
освоїти комп’ютерну техніку, вивчити мови
програмування. А коли була на третьому
курсі,  викладач запропонував піти  на
співбесіду у міськраду. Там треба був
юрисконсульт   в управління комунального
майна і земельних ресурсів. На посаду було
три кандидати, але перевагу віддали саме

Валерії. Це була її перша
робота юриста. На той час
тільки ввели плату за оренду
землі, яка знаходилася під
о р е н д о в а н и м и
приміщеннями. А оскільки
ніхто цим не займався, то
борг виник до п’яти
мільйонів.  У дві тисячі
третьому це були великі
гроші. Вже через два місяці
половина боргу була
сплачена. Це тільки одна
сторінка з біографії Валерії

Матюхи.
     А потім  життєва дорога  дівчини

пролягла до Києва. Відтоді з батьківщиною
її поєднувала тільки мама та друзі.  У столиці
випадково зустріла жінку-юриста, яка була
для Валерії взірцем. Попросилася  до неї
помічником.  І вже через десять хвилин
розмови почула «так».   І почалась справжня
робота. Справи доручали дівчині серйозні.
Якраз були вибори. Зняли аж двадцять двох
кандидатів у народні  депутати. Всі говорили,
не берися, програєш справу. А це була
справа проти ЦВК. Валерія мала впевненість
у своїй правоті і своїй силі. Вона виграла
справу. Відтоді ім’я Валерії Матюхи
розлетілося по Україні.  Юристів нині
розвелося багато. А ось сильні юристи на
вагу золота. Валерія і справді сильний
фахівець. Працюючи згодом у двох
юридичних фірмах, завжди бралася,
здавалося б, за безнадійні справи і
святкувала перемогу. А інші тільки
дивувалися, як так можна без копійки
грошей заходити в суд і вигравати. Але в
неї в арсеналі були факти і аргументи.

У Верховній Раді
задля інтересів людей

     По списках Партії регіонів пройшла
Валерія до Верховної  Ради п’ятого
скликання. У Раді входила до комітету з
питань правової політики, яку очолював
Є.П.Кушнарьов. Працювали в одній упряжці
поряд з діючим Президентом України
В.Ф.Януковичем, екс-прем’єркою Юлією
Володимирівною Тимошенко,  очільником
комуністів П.М.Симоненком та іншими.
Валерія хоч і була наймолодшою у Раді, але
активності і завзятості їй було не позичати.
Адже хотілося діяти і досягати результатів.
А потім Кивалов запропонував Валерії
працювати у очолюваним ним комітеті
правосуддя, доручав дуже відповідальні
справи, а згодом запропонував очолити
підкомітет з питань розгляду звернень
фізичних та юридичних осіб з питань
правосуддя. Була членом тимчасової слідчої
комісії з питань перевірки фактів
корупційних дій, зловживання службовим
становищем з боку окремих посадових осіб
та міністра МВС, членом міжвідомчої комісії
з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств, яку
очолював М.Я.Азаров.

Працюючи в Раді п’ятого скликання,
Валерія Матюха входила до постійної
делегації міжпарламентської асамблеї
ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан,
Молдова). Була членом першої делегації
новообраної Ради до Російської Федерації,
яку очолював голова Верховної Ради
О.О.Мороз.

Валерія Матюха, як жінка у складі
делегації від України, побувала на засіданні
Парламентської асамблеї ради Європи
(ПАРЄ) у Женеві. Обговорювали проблеми
гендерної рівності. Порушували питання,
чого  в демократичній Україні жінок у
парламенті менше, ніж у країнах Європи,
Азії?   В Україні прослідковується гендерна
нерівність. Вона  вважає: якби жінок і в
парламенті, і на керівних посадах було
більше, то порядок би був не той, що сьогодні
в Україні.

Враховуючи ділові і професійні якості,
Валерії Валеріївні  довірили представляти
Україну у Страсбурзі. Завдання було
залучити з Євросоюзу кошти на створення
в Україні єдиного реєстру судових рішень
та єдиної інформаційної системи для обміну
даними між судами України.

– Ми вивчали досвід,  як спростити нашу
судову систему правосуддя, –  розповідає,
– щоб кожна людина, незалежно від статусу,
могла доказати свої права в суді. А не
добившись правди  в українських судах,
могла звернутися до Європейського суду.
Фінансування вдалося отримати в сумі 2
мільйони 200 тисяч євро.  Єдина система
судових рішень в Україні була створена.

     Валеріївна не обмежувалася, оскільки
вважає, що не менш важливо бувати серед
людей і допомагати їм вирішувати їхні
проблеми. Як може депутат приймати
правильні і справедливі закони, не знаючи
як живе простий народ і які його проблеми
дістають? А тому і їхала у міста і села.

– Вже будучи депутатом, допомогла
жителям Іванківського району, – розповідає
Валерія Валеріївна ще одну історію, коли їй
вдалося добитися справедливості. –
Вкрали у них землю. Стала розбиратися.
Фірма одного депутата облради  зібрала у
людей всі акти на землю і пайові
сертифікати і переоформила на себе. Потім
перепродали землю іншій фірмі. Люди
звернулися за своїми актами на землю, а їм
кажуть: немає вже у вас землі. Тоді за
допомогою прийшли до мене. Розплутала
той клубок. Мені приємно, що вдалося
допомогти цим селянам, яких просто-на-
просто пограбували.

Сьогодні Валерія Матюха  позапартійна.
Вийшла з Партії регіонів.  А пояснення
просте, як в тій сім’ї, де розлучаються двоє.
Не зійшлися поглядами. Інтереси партії і її
власна позиція були різними. Вона чесна і
відкрита зі своїми виборцями – з партії в
партію ніколи не бігала, а, прийшовши до
Верховної Ради, не ввійде ні в яку політичну
силу.

Керівні відповідальні
посади – сильній жінці

Одна зі сторінок біографії Валерії
Матюхи – робота начальником Київського
обласного земельного кадастру. Роботи у ті
часи у земельних питаннях було чимало.
Саме тоді почали переоформлювати
сертифікати на державні акти. Позиція
Валерії Матюхи була однозначна: кожна
людина має  повне право розпоряджатися
своєю землею.  Бо, це їхнє майно. Ніхто не
повинен зазіхати на чужу землю. А оскільки
у підпорядкуванні були два великі об’єкти –
Вижгородська ГЕС та Чорнобильська АЄС,
мала доступ і до державної таємниці.

ОСОБИСТІСТЬ Жінка,  сила якої у її
мудрості, рішучості,

розумі
Кандидат у народні депутати Валерія Матюха вже була

народним обранцем,  представляла Україну в Страсбурсі  і мала
доступ до державної таємниці. Це жінка, яка не боїться братися
за далеко не жіночі справи. І перемагати.  Валерія – людина совісті
і честі.  Порядна, принципова, справедлива і мудра. Сьогодні вона
готова поборотися за світле майбутнє наших дітей, якщо Ви
повірите їй і довірите представляти Ваші інтереси у Верховній Раді

Не дивлячись на молодий вік Валерії
Валеріївни, їй згодом довірили очолити
пострадянську  зовнішньо-торговельну
фірму «Прогрес», яка займалася торгівлею
військової техніки та товарів  подвійного
призначення. Це було державне
підприємство, яке залучало в Україну валюту.
На той час фірма мала два великі контракти
з країнами Сходу, а боргів було 48 мільйонів
доларів. За час роботи Валерії Валеріївни і
борги були погашені, і контракти виконані, і
суди виграні з посередниками, які
виставляли штрафні санкції. Мала доступ до
державної таємниці другого рівня.

Як керівник «Прогресу», представляла
Україну на Європейській виставці, укладала
контракти з Литвою, Латвією, Польщею.
Близько 35 мільйонів доларів залучила таким
чином в Україну. А коли об’єднували подібні
фірми у концерн «Укроборонпром»,
прийняла вольове чоловіче рішення і пішла
звідти. Бо не було перспектив розвитку
підприємства, яке було першим в Україні по
залученню валюти. Вона не могла своїми
руками знищити його. На сьогодні, на
превеликий жаль Валерії Валеріївни при її
роботі потужна фірма «Прогрес»
знаходиться в стадії ліквідації. Напевне,
комусь це вигідно.

Зараз Валерія – начальник контрольно-
ревізійного управління, тимчасово
виконуюча обов’язки заступника директора
Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності. Це вона контролює
всі виплати фондом по Україні: і вагітним
жінкам, і на оздоровлення, і при народженні,
і на поховання тощо.

Епілог
Ось така вона – Валерія Валеріївна

Матюха. Жінка, яка не боїться братися за
будь-яку складну і відповідальну роботу. Їй
можна довірити все:  від керівництва
підприємством, де крутяться немалі кошти,
до державної таємниці чи представленні
інтересів України за кордоном. Не в її планах
збагачення, набивання кишень. Яку копійку і
заробила, то чесним трудом і цілком
законно. Вона може добитися правди, бо
має принциповий, вольовий характер. І
практично в усіх випадках бореться не за
свою правду, людську. А втім, вважає
Валерія Валеріївна, правда, вона одна. І
справедливість у суспільстві має бути для
всіх єдина – від простої людини до багатія.
У нас же все навпаки.  Відстояти інтереси
простої людини для неї справа честі. Бо
сама з народу. Знає, як воно у скруті жити.

І якщо хто ще до сьогодні, дивлячись на
Валерію Валеріївну, ще сумнівався в її силі і
можливостях,  то, дізнавшись про цю залізну
леді більше, геть відкине сумніви.  Валерія
Матюха справді гідна представляти
інтереси народу у Верховній Раді, куди йде
не за привілеями. І якщо чоловіки почнуть
наводити контраргументи, то жінки,
впевнена, згодяться, якщо жінок в
парламенті буде більше, то і порядку
побільшає. Бо ж не чоловік, а жінка є
берегинею роду людського, бо ж жінка дає
життя. Це вона мріє про світле майбутнє
своїх дітей. Тож чи не поборотися нам за
щасливе життя наших синів і доньок всім
разом з Валерією Матюхою?

     Ліна Потапенко.

"Єдина жінка–
кандидат від краю

Чернігівського"
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З нагоди відзначення 148-ї річниці з дня народження
видатного класика української літератури, громадського та
культурного діяча М.М.Коцюбинського у Хоробицькій школі
пройшло літературно-мистецьке свято «Великий
Сонцепоклонник».

Увазі дітей та батьків було представлене справжнє
театральне дійство за участю старшокласників. Школярі
майстерно інсценували уривки з повісті «Fata morgana»,
оповідань «П`ятизлотник», «Харитя». Ведуча програми Аня
Мельник своїм змістовним виступом ввела глядачів у світ

Хрест Господній у Городні

21 жовтня

с. Радянське– з 8.00 до 9.00 год.
с.Солонівка – з 9.30 до 10.30 год.
с.Автуничі – з 11.00 до 12.00 год.
с.Кузничі – з 12.30 до 13.30 год.
с.Хоробичі – з 14.00 до 15.00 год.
с.Деревини – з 15.30 до 16.30 год.
с.Лемешівка– з 17.00 до 18.00 год.
с. Мощенка – з 18.30 до 19.30 год.

20 жовтня
с. Хрипівка – з 8.00 до 9.30 год.
с.Пекурівка – з 10.00 до 11.00 год.
с.Великий Листвен – з 11.30 до 12.30 год.
с.Тупичів – з 13.00 до 14.30 год.
с.Бурівка – з 15.00 до 16.00 год.
с.Невкля – з 16.30 до 17.30 год.
с.Вихвостів  – з 18.00 до 19.00 год.
с.Івашківка – з 19.30 до 20.30 год.
с. Макишин – з 21.00 год.

ІЗ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Громадські проекти можуть
отримувати допомогу Європи

10 жовтня відбулася 12 сесія Городнянської міської ради
6 скликання. Про виконання програми соціально-
економічного розвитку міста за 9 місяців доповів міський
голова А.І.Богдан, про бюджет міської ради – З.І.Маклюк.
Бюджет  практично виконаний, але перевиконань нема, існує
розрив між статтями доходів та видатків загального фонду
міського бюджету, який пов’язаний з черговим підвищенням
заробітної платні, цінами на енергоносії, продукти
харчування, матеріали. Фактично надійшло доходів
загального фонду міського бюджету за 9 місяців в сумі
3734817,07 грн., обсяг видатків загального фонду  міського
бюджету складає 3930917,05 грн.

Депутати також затвердили правила реалізації
алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території міської
ради. Рішенням сесії  заборонено роздрібну та оптову
торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та
пивом на території Городнянської міської ради кожного дня,
враховуючи вихідні та свята у всіх закладах торгівлі за
винятком ресторанів, кафе та барів закритого типу  (окрім
літніх площадок): в літній період —  з 24.00 до 8.00, в зимовий
період з 23.000 до 8.00. Чинність цього рішення поширюється
на всіх суб’єктів підприємницької діяльності на території
міської ради, незалежно від форм власності. Контроль за
виконанням рішення покладено на постійну комісію з питань
бюджету, комунальної власності та соціально-економічного

розвитку міста та на заступника міського голови Ф.І.Кундіка.
Також відповідно до нового законодавства затверджено

конкурсну комісію з продажу об“єктів малої приватизації
комунальної власності Городнянської міської ради. Сесія
вирішила затвердити експертну оцінку та продати  таке
комунальне майно — приміщення лазні по вул.Артема.

Про свою депутатську  діяльність  повідомили  депутати
міської ради Н.В. Болох та С.М.Варлига.

На сесії  разом з кореспондентами Чернігівського
телебачення побували   представники  Центру «Доброчин»
Олександр Підгорний та Наталія Дрозд. Вони розповіли про
те, що  в області обрано два пілотних міста стосовно
самоорганізації населення  згідно європейській угоді мерів
– це Городня і Щорс. Такі  громадські об`єднання  можуть
створюватися  з метою  реалізації проектів, наприклад,  по
благоустрою міста,  при залученні невеликого відсотка
громадських коштів отримувати допомогу і від  інших
європейських структур. До речі,  у вересневому виданні
Менської газети «Наше слово»  (№38) у розділі  «СМС- думки»
було надруковане таке звернення до місцевої міської ради:
«Шановна міська рада! З`їздіть у Городню і гляньте, який
там порядок! Повчіться у Богдана». Мабуть, подібний вислів
приємно почути не тільки  міському голові, а й більшості
мешканців нашого міста.

А.НЕМИРОВА.

1 жовтня до служби цивільного захисту надійшло
повідомлення про пожежу, що виникла у Городні по вулиці
Калініна. Допоки черговий караул прибув на місце події,
вогонь вже встиг знищити туалет та пошкодити дерев’яну
господарську будівлю у дворі. Як з’ясувалось, причиною
пожежі стало необережне поводження з вогнем сина
господарки, який палив папір.

5 жовтня увечері надійшов сигнал про пожежу у
с.Дібрівному. І хоча загиблих та травмованих не було,
господарчу будівлю вогонь знищив вщент. Знову ж причиною
загорання стали дитячі пустощі. Малолітні діти господарки
грались сірниками та палили.

Городнянський райвідділ Держтехногенбезпеки
звертається до батьків: щоб уникнути біди та непоправного,
не залишайте дітей без нагляду. Постійно нагадуйте їм, що
сірники – не іграшка, ховайте їх у недоступних місцях.
Пояснюйте дітям також, що не можна палити папір та інші
предмети у приміщеннях, переносити відкритий вогонь з
одного місця на інше, запалювати легкозаймисті предмети
чи рідини. Зробіть усе для того, щоб не допустити
небезпечних ігор дітей з вогнем.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор Городнянського РВ УДІТБ.

СЛУЖБА 101

Набув чинності вирок Деснянського районного суду м.
Чернігова стосовно осіб, які за допомогою спеціальних
технічних засобів намагались заволодіти персоніфікованими
даними власників банківських платіжних карток, а також
несанкціоновано втрутилися в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів) абонентів публічного
акціонерного товариства «Укртелеком».

Установлено, що двоє жителів Чернігова з метою
негласного заволодіння персональними даними
користувачів банкоматів придбали спеціальне обладнання:
міні-камеру спостереження з вмонтованим відео-аудіо
записуючим пристроєм, а також накладку на картоприймач
банкомату (т.зв. скімер), призначену для зчитування даних
з платіжних карток. Зловмисники встановили ці технічні
засоби на банкомат однієї з державних банківських установ
обласного центру. Проте скористатися отриманою
інформацією вони не встигли, адже були затримані
співробітниками СБУ.

Вилучене обладнання відповідно до висновків
експертизи було визнано спеціальними технічними
засобами негласного отримання інформації, використання
яких заборонено законом.

Також встановлено причетність одного із зловмисників
до іншої злочинної оборудки. Молодий чоловік вирішив
підзаробити за допомогою несанкціонованого втручання у
роботу інформаційно-телекомунікаційних систем ПАТ
«Укртелеком». Він незаконно активував SIP-номери
вітчизняних абонентів та, використовуючи власний ноутбук
і спеціалізоване програмне забезпечення, направляв з них
міжнародний телефонний трафік за кордон.

У результаті такої протиправної діяльності абонентам ПАТ
«Укртелеком» виставлялися рахунки за міжнародні дзвінки,
які вони не здійснювали. У свою чергу закордонні абоненти
отримували від оператора мобільного зв’язку своєї країни
грошову винагороду, частина якої перераховувалась
українському «хакеру». сума збитків, заподіяних ПАТ
«Укртелеком» внаслідок такої протиправної діяльності, склала
понад 200 тис. грн.

Суд визнав підсудних винними за ч.1 та ч.2 ст.359
(незаконні придбання, або використання спеціальних
технічних засобів отримання інформації) та за ч.2 ст.361
(незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж)
Кримінального кодексу України та призначив покарання,
згідно з яким одного зловмисника засуджено до 5 років
позбавлення волі з встановленням іспитового строку 3 роки,
іншого – до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком –
2 роки.

Апеляційний суд залишив вирок без змін.
Прес-група Управління СБ України

в Чернігівській області.

«Хакерам» –по заслузі

5 вересня в Україну прибула частинка Чесного і
Животворящего Хреста Господня з монастиря Сагмата
(Преображення Господнього) Елладської Православної
Церкви.

Блаженнійший Володимир Митрополит Київський і Всія
України, благословляючи перебування святині в Україні,
побажав: «Нехай Господь благословить кожного з вас Силою
Чесного Животворящего Хреста і укріпить у справі спасіння».

Частинка Хреста Господнього з монастиря Сагмата буде
знаходитись в Україні до 7 листопада 2012 року і побуває за
цей час у кількох областях України, серед яких турботою і

благословенням Високопреосвященнійшого Амвросія
Архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського є і
Чернігівська область.

Жителі Городнянщини також матимуть змогу
прикластися до частинки Чесного і Животворящего Хреста
Господня:  святиня перебуватиме у нашому районі з 19 по
21 жовтня. У Городні  у Свято-Миколаївській церкві вона
буде перебувати протягом доби 19 жовтня. Протягом 20 і
21 жовтня прихожани матимуть змогу прикластися до
частинки Чесного і Животворящего Хреста Господня і
отримати Боже Благословіння у селах району таким чином:

 Бізнес в очікуванні
позитивних змін

За результатами проведеного системного аналізу
практики застосування норм Податкового кодексу України з
метою законодавчого унормування найбільш актуальних
проблемних питань, подальшого спрощення адміністрування
податків і зборів органами ДПС розроблено Проект Закону
України №9733 „Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законодавчих актів України щодо
подальшого удосконалення адміністрування податків і
зборів”.

Проект Закону спрямований на подальше удосконалення
спрощеної системи оподаткування. А саме, передбачається
запровадження для платників спрощеної системи, які обрали
другу групу, податковий період – календарний рік (замість
календарного кварталу), що дозволить скоротити кількість
податкової звітності,  документообіг,  покращить рівень
адміністрування єдиного податку. Передбачено також
скасування обмежень по критерію кількості найманих
працівників для 5, 6 груп платників єдиного податку, що
сприятиме створенню додаткових робочих місць. Також
запропоноване зниження ставки єдиного податку для 5 та 6
груп з 7% і 10% до 5% і 7%, запровадження електронної
форми заповнення заяви про перехід на спрощену систему
оподаткування. Таким чином, законопроект спрямований на
підтримку малого та середнього бізнесу.

 ДПІ у Городнянському районі.

Коли наша вчителька
Валентина Миколаївна дала
завдання написати вдома на
чернетку  твір «Мої мрії» і
спитала, які професії нам
найбільше подобаються, то
я довго не міг придумати, яку
професію назвати першою.
Мені подобається багато
професій: агроном і

тракторист, вчитель і лікар, юрист і
міліціонер.

 А ще мені б хотілося стати
спонсором, бо на всіх святкових
лінійках директор школи Наталія
Вікторівна Григоренко оголошує
подяку спонсорам –  В.М. Кожедубу,
О.М.Сухицькому та І.В.Чорній. Їхні прізвища навіть написані
на шкільному стенді. 1 вересня цього року наш директор
сказала на лінійці, що постійним, найбільш активним
спонсорам нашої школи усіх років є директор товариства
«Прикордонне» Михайло Федорович Кондратенко. Він
зробив великий подарунок школі і до цього навчального
року – за його кошти поставлені новенькі гарні вхідні двері.
Я також думаю, що він – найкращий спонсор в районі, а
може і в області. Коли від страшної хвороби помер мій татко,
то Михайло Федорович став щороку вручати мені і  моєму
меншому братикові подарунки. Ми дуже вдячні йому за те,

що він пам`ятає нашого батька і турбується про нас.
Коли я назвав учительці професію спонсора, то  вона

сказала, що це не професія, а людина, яка добровільно і
безкоштовно допомагає іншим людям, наприклад, дітям,
лікарям, або школам. Я згадав, що по телевізору часто
показують дуже хворих дітей і просять для них допомоги.
Мені дуже жаль таких дітей. Завжди думаю про них і бажаю,
щоб швидше знайшлися люди та надали тим дітям кошти
на лікування.

І от нарешті вирішив написати у творі, що стану дитячим
лікарем. А ще буду
працьовитим, як мій
татко і спонсором, як
Михайло Федорович.
Придумав  навіть як
зможу бути спонсором:
буду лікувати від усіх

важких хвороб безкоштовно.
Коли розповів Валентині Миколаївні свої мрії, вона

сказала, що в мене є мовні помилки, але якби всі люди мали
такі мрії  і вони збувалися, то всім би жилося краще.  Я хочу,
щоб усім жилося краще, щоб по всій Україні було більше
таких спонсорів, як Михайло Федорович. А щоб про мої мрії
дізналося багато людей, я вирішив написати про них в
газеті.

Будь ласка, надрукуйте мої мрії, може вони здійсняться.
Микита  ГАВРИЛЕНКО.

Учень 5-го класу Ільмівської школи.

літературного життя  Михайла Коцюбинського. У перервах
між розповіддю учні одинадцятого класу: Анастасія та
Дарина Горицькі, Ірина Михно, Денис Бондаренко та
дев`ятикласник Олег Новик виконували ролі героїв творів
письменника..

Чудові костюми та декорації і вдалі виступи дітей
принесли неабияке задоволення і глядачам, і виконавцям.

Л.ЧЕРНЕНКО, Г.ДЕНИСЕНКО.
Вчителі  Хоробицької школи.

До дня народження Великого
Сонцепоклонника



«Беларусь 1»

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.
12.15 Комедия «Как ограбить
банк» (США).
13.50 Земельный вопрос.
14.25  «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездная жизнь»
16.30  «Мистические истории»
17.35  «Моя правда» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.05 День спорта.
00.20 Комедия «Как ограбить
банк» (США).

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Добро пожаловать в
Беларусь».
12.05  «На край света».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15   «С тобой и без тебя».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Судьба резидента. Операция
«Голливуд».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 «Без свидетелей».
00.20 «Убойная сила».
01.20-01.50 Ночные новости.

НТВ

08.35 Программа Максимум.
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Инспектор Купер».
21.25  «Пятницкий. глава
вторая».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40  «Проснемся вместе?».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Мамочки» (
10.15 Командировка.
10.25 Тайны следствия.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
12.15 Реальный мир.
13.25 «Будь в тонусе!»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.20 Врачебные тайны
16.45 «Невероятные истории
любви» (Украина).
17.30 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х. К
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.40 Реальный мир.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Дешево и сердито»
12.05 «На край света».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Чкалов».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 «Без свидетелей».
00.40 «Убойная сила».
01.40-02.10 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Инспектор Купер».
21.25  «Пятницкий. глава
вторая».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 Премьера. Сериал
«Проснемся вместе?».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
12.15 Реальный мир.
13.25  «Самобытные культуры»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.25 Коробка передач.
17.00 Завтра - это мы!
17.35 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.30 Специальный репортаж.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
00.25 День спорта.
00.35 Реальный мир.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Дешево и сердито»
12.05«На край света».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Чкалов».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 «Без свидетелей».
00.40 «Убойная сила».
01.40-02.10 Ночные новости.

НТВ

06.00 «Таинственная Россия:
Сахалин».
06.50 «Дачный ответ».
07.45 «Их нравы».
08.25 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.30 «Спасатели».
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по-русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Инспектор Купер».
21.25 «Пятницкий. глава
вторая».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 «Проснемся вместе?».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
10.15 Специальный репортаж.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
12.10 Реальный мир.
13.20 Культурные люди +.
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.20 Перезагрузка.
17.05 «Все путём!»
17.35 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.30 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Мамочки»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Знахарь-2. Охота без
правил» (Россия).
23.05 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.25 День спорта.
00.35 Реальный мир.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Дешево и сердито»
12.05  «На край света».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Чкалов».
22.15  «Тема дня».
22.25  Гандбол. Лига
00.00 «Без свидетелей».
00.30 «Убойная сила».
01.30-02.10 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Инспектор Купер».
21.25  «Пятницкий. глава
вторая».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 «Проснемся вместе?».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 сериал «Мамочки»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «Знахарь-2. Охота без
правил»
12.15 Реальный мир.
13.35 Завтра - это мы!
14.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.20 Католические святыни
16.45 «Здоровье». Ток-шоу.
17.30 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25, 02.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45  «Болгартабак»
22.20 Криминальный сериал
«Знахарь-2. Охота без
правил»
23.20 Докудрама
«Мистические истории»
00.20 Триллер «Поля» (США).
02.40 День спорта.

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Дешево и сердито»
12.05 Теория невероятности.
«Вакцина жизни».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20  «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером»
22.45 «Что? Где? Когда?»
00.05  Комедия «Европа-
Азия».
01.40 «Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете».
02.35-03.00 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
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».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия:
Псковская область».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Инспектор Купер».
21.25  «Пятницкий. глава
вторая».
23.15  «Проснемся вместе?».
00.00 «Москва-Ялта-
транзит».

«Беларусь 1»

06.35 Існасць.
07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Сериал «Деревенская
комедия»
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Мультфильм «Малыш и
Карлсон».
12.30  Комедия «Семь
стариков и одна девушка»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Приключенческая
комедия «Трое в каноэ»
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Мелодрама «Счастье
мое» (Россия).
21.00 Панорама.
21.40 Боевик «Другие 48
часов» (США).
23.35 «Киношок» по-
белорусски».
00.05 День спорта.
00.15 Сериал «Деревенская
комедия» (Россия) .
01.10 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.30 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.20 «Умницы и умники».
12.05 «Юрий Никулин в
фильме «Ко мне, Мухтар!».
13.40 Премьера. «Фабрика
звезд». 10 лет спустя».
14.40 «Абракадабра».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
18.00 ОНТ представляет:
«Один против всех».
18.50 «Да ладно!».
19.30 ОНТ представляет:
«Добро пожаловать в
Беларусь».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Голос».
22.55 «Что? Где? Когда?».
00.05-01.55 Сандра Булок в
фильме «Предчувствие».

НТВ

Суббота, 20 октября
06.20 Детективный сериал
«Супруги».
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»
с Оскаром Кучерой.
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.15 Остросюжетный сериал
«Погоня за тенью».
15.05 «Женский взгляд» с
Оксаной Пушкиной. Борис
Невзоров.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.05 «Русские сенсации».
22.15 «Ты не поверишь!».
23.15 Драматический триллер
«В последний момент».
00.50 «Луч Света»

«Беларусь 1»

06.35 Музыкальная комедия
«Семь стариков и одна
девушка» (СССР).
08.00  «Мастер путешествий»
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный детектив
«Участок»
10.55 Телефильм АТН
«Болгартабак» цикла «Судьба
гигантов».
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.20 Мультфильм «Карлсон
вернулся».
12.35 Культурные люди +.
13.15  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Блестящие. Не все то
золото, что блестит».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35 Комедия положений
«Самолетом, поездом,
машиной» (США).
17.25 Коробка передач.
17.55 Концертная программа.
18.55 Боевик «Школа лучших
стрелков» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30  «Фрэнки и Джонни»
00.40  детектив «Участок»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки»
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.25  «Брэйн-ринг».
12.25 фильм «Условия
контракта».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Еда без границ».
17.20  «Рыцарский турнир».
18.00  детектив «Подозрение».
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40  Драма «Боец».
23.40 «Yesterday Live».
00.40-02.25 Владимир
Высоцкий в фильме «Сказ про
то, как царь Петр арапа
женил».

НТВ

06.20 Детективный сериал
«Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая предача».
Автомобильная программа.
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил»
13.00 Сегодня.
13.20  «Погоня за тенью».
15.05 «Свадьба в подарок!».
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски».
17.10 «И снова здравст-
вуйте!».
18.10 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 «Чистосердечное
признание».
20.55 «Центральное теле-
видение. Информационно-
развлекательный воскресный
канал».
23.15 «Метла». Ток-шоу .
00.10 Гоша Куценко и Михаил
Ефремов в боевике
«Антикиллер ДК».

15 ЖОВТНЯ 16 ЖОВТНЯ 17 ЖОВТНЯ 18 ЖОВТНЯ 19 ЖОВТНЯ 20 ЖОВТНЯ 21 ЖОВТНЯ
УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Про головне
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 Шеф-кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.05 Х/ф «Мiй друг Iван
Лапшин»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Ближче до народу
15.45 Х/ф «Синдикат-2»
16.50 Х/ф «Полювання на
оленя»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
18.30 Агро-News
19.30 Осiннiй жарт
20.00 Сiльрада
20.50 Плюс-мiнус
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Країну - народовi!
22.00 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Секунда

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
11.05 Т/с «Слiдаки»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30,23.30 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.30 Х/ф «Одного разу в
Римi»
0.00 Х/ф «Барханов та його
охоронець»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Синдром
Дракона»
14.10 «Слiдство вели...»
15.10 «Право на зустрiч»
16.10 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
23.15 Х/ф «Голий пiстолет»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.40 Про головне
11.05 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.50 Контрольна робота
13.20 Х/ф «Обелiск»
15.00,18.20 Новини
15.15 Х/ф «Синдикат-2»
16.20 Х/ф «Танк КВ-2»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
18.35 Останнє попередження
19.30 Екстрений виклик
20.50 Плюс-мiнус
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
11.05 Т/с «Слiдаки»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30,23.10 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
22.00 «Мамо, я одружуюсь?»
23.25 Х/ф «Кодекс безчестя»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
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»
20.55 Футбол. Збiрна України
- Збiрна Чорногорiї
23.00 Х/ф «Голий пiстолет 2 1/
2»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.25 Кордон держави
12.40 Екстрений виклик
13.15 Х/ф «Живе такий
хлопець»
15.00,18.20 Новини
15.20 Х/ф «Синдикат-2»
16.25 Х/ф «Острiв
безiменний»
17.40 Країну - народовi!
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
18.35 Останнє попередження
19.00 Музичний марафон
19.45 Осiннiй жарт
20.25 Передвиборна агiтацiя
20.50 Мегалот
20.55 Плюс-мiнус
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»
11.05 Т/с «Слiдаки»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «На ножах»
21.30 «Територiя обману»
22.35 «Грошi»
0.15 Х/ф «Шалена баба»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.10 «Детективи»
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 Т/с «Синдром Дракона»
0.30 Х/ф «Голий пiстолет 33 1/
3»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00 Спортивний Конгрес
10.30 «Легко бути жiнкою»
11.05 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Того далекого лiта»
15.00,18.20 Новини
15.30 Х/ф «Синдикат-2»
16.40 Х/ф «713-й просить
посадки»
18.00 Свобода вибору
18.10 Справжня Україна
18.35 Останнє попередження
19.00 Жарт
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»
11.05 Т/с «Слiдаки»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
21.50 «Давай, до побачення»
23.20 Х/ф «Проект Альфа»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Таємницi слiдства»
11.15 «Детективи»
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 Т/с «Синдром Дракона»
0.40 Х/ф «Остiн Пауерс»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Помiж рядками
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Д/ф «Генний
конструктор»
10.05 Про головне
10.30 Ближче до народу
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.20 «Надвечiр’я»
12.50 Околиця
13.15 Х/ф «Холодне лiто 53-го»
15.00 Новини
15.40 Х/ф «Синдикат-2»
18.05 Шляхами України
18.30 After Live
18.55 Футбол. «Шахтар» -
«Iллiчiвець»
21.15,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
11.05 Т/с «Слiдаки»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Роксолана»
19.30 ТСН
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.20 «Добрий вечiр»
23.25 Х/ф «Перетинаючи
кордон»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.30 Т/с «Земський
лiкар»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ-1

8.00,10.05 Шустер-Live
9.50 Школа юного
суперагента
12.20 After Live
12.50 Ближче до народу
13.25 Зелений коридор
13.45 Концерт
15.45 В гостях у Гордона
16.50 Жарт
17.45 Золотий гусак
18.15 Свiт атома
18.40 Концерт
20.50 Мегалот
20.55 Зворотний зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.30,23.00 КВК. Кубок
Президента
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

7.35 «Кулiнарна академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.15 Мультфільм
11.05 «Свiт навиворiт»
12.15 Х/ф «Тернер i Гуч»
14.25 Х/ф «Модна матуся»
17.10 «Вечiрнiй квартал»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 Х/ф «Клуб щастя»(2)
0.05 Х/ф «Орел i решка»(1)

ІНТЕР

7.55 «Позаочi»
8.55 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
11.55 Т/с «Земський лiкар»
20.00 «Подробицi»
20.40 «Вечiрнiй квартал»
22.35 Х/ф «Настоятель-2»
0.40 Х/ф «Коматозники»(2)

УТ-1

8.40 Футбол України
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Золотий гусак
10.35 Країну - народовi!
11.00 Ближче до народу
11.30 Один на один
12.45 Караоке для дорослих
13.35 Шеф-кухар країни
14.25 Хто в домi хазяїн?
14.45 Маю честь запросити
15.35 Дiловий свiт
16.10 КВК. Кубок Президента
18.20 Бенефiс Г.Вєтрова
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
21.55 Фольк-music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.45 Мультфiльм
8.05 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.20 Мультфільм
11.10 «Кулiнарна академiя»
11.35 «Чотири весiлля»
13.05 Х/ф «П’ятдесят перших
поцiлункiв»
15.05 Х/ф «Шанхайськi лицарi»
17.35 Х/ф «Мексиканський
вояж Степановича»
19.30,23.30 «ТСН-тиждень»
20.15 «Мiй зможе»
22.15 «Свiтське життя»
0.15 Х/ф «Останнiй кiносеанс»

ІНТЕР

6.55 М/с «Вiнкс»
8.20 «Глянець»
9.20 «Школа доктора
Комаровського»
9.55 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Свати бiля плити»
11.25 Х/ф «Пiрати ХХ столiття»
13.20 Х/ф «Водiй для Вiри»
16.00 «Вечiрнiй квартал»
17.55 Х/ф «Коханню всi вiки...»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Закоханий i
беззбройний»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф «Пограбування по-
iталiйськи»
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19 жовтня – 3 роки світлої
пам’яті

ЛЯШКА
Володимира Павловича

20.04.1952 р. – 19.10.2009 р.

Ушел ты из жизни от руки убийцы…
И в жизни моей наступил самый
страшный день, с которым
материнское сердце не может
смириться. Мне осталось только вечно
слезы лить.

Земля пухом.
Мати.

19 жовтня – 3 роки світлої
пам’яті

ЛЯШКА
Володимира Павловича

20.04.1952 р. – 19.10.2009 р.

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

Дружина, діти.

15 жовтня – півроку світлої
пам’яті

ВАСИЛЕВСЬКОГО
Василя Михайловича

17.02.1950 р. – 15.04.2012 р.
Життя минуло, ніби казка,
Пройшли і радощі, й жалі...
Без тебе нам самотньо й важко,
І гірко буде на землі.
Будемо пам’ятати тебе, рідний,

вічно.
Сумуючі: діти, онуки, дружина.

13 жовтня – 40 днів світлої
пам’яті
СЛЮНКОВА

 Федора Дмитровича
24.08.1934 р. – 04.09.2012 р.

Наш день начинается с мыслью о том,
Что тебя никогда не увидим.
И кончается день наш мыслью о том,
Что тебя никогда не услышим.
И боль эту в сердце ничем не унять,
Скорбим душой за тобой…
Родной ты наш, пока живем на свете,
Мы тебя будем помнить и любить.

Сумуючі рідні.

16 жовтня минає 40 днів, як пішов
з життя наш дорогий батько та дідусь

Іван Федосійович ГРАБОВЕЦЬ.
18.08.1930 р. – 07.09.2012 р.

Сумно нам, тяжко без тебе, одиноко і
непривітно без твоєї доброти, тепла. Більше
ніколи не вийдеш назустріч і не відчиниш
двері рідного дому.

Нехай спокій твоєї душі оберігає
променисте сонечко, а земля буде
лебединим пухом. Хай тобі буде царство біля
Бога.

Усі, хто знав і пам’ятає Івана Федосійовича, пом’яніть його
разом з нами добрим словом.

Сумуючі: діти, онуки та правнуки.

Напередодні профе-
сійного свята Дня вчителя
городнянці провели в
останню путь шановну лю-
дину, талановитого педаго-
га, вчителя-методиста,
чуйного й турботливого
батька, люблячого дідуся
АВДІЄНКА Костянтина
Михайловича. Жовті кле-
нові листочки застигли в
німому мовчанні. Природа
разом з рідними, колегами,
учнями теж хвилювалася,
ледь стримуючи сльози.

А він був і залишиться з
нами... Простий, відданий
до нестями своєму покли-
канню, закоханий в улюб-
лений предмет, у людей, які його оточували, в дітей, яких він
навчав. Учні його обожнювали. І було за що! За його теплі очі,
за його велике серце, за ті глибокі знання, що талановито вмів
передати їм. Незабутніми залишаться спогади про туристичні
походи по рідному краю, про захоплюючі розповіді про країни
світу, про відверті щирі розмови, про веселі сімейні свята. Усе
це надихало, бентежило, збереглося в пам’яті.

Ми, колеги, його дуже поважали, в нього вчилися,
прислухалися до його думки, йшли за порадою. До нього можна
було звернутися завжди. Він з радістю ділився багатим багажем
знань, життєвою мудрістю. Він не міг сидіти без діла, весь час
був у пошуку. Костянтин Михайлович став автором підручника
з географії, де зібрано цінний матеріал, який використовуємо
й зараз у своїй роботі. Його невичерпне джерело знань з історії
рідного краю зростило не одне покоління городнянців. Від
нього йшло тепло, любов, оптимізм.

А він був і залишиться з нами. Завжди буде в нашій пам’яті.
Колеги.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Велике непоправне горе увірвалося в нашу сім’ю. 3 жовтня після тяжкої

хвороби пішов з життя наш любий татусь та дідусь Федін Анатолій
Михайлович. Щиро вдячні всім людям, що не залишили у скрутну хвилину та
розділили з нами біль втрати: всім родичам, друзям, сусідам, знайомим,
головному лікарю та колективу бухгалтерії, працівникам центральної
районної лікарні – всім тим, хто не залишив наодинці з бідою.

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

Сім’я покійного.
* * *

Непоправне горе спіткало нашу сім’ю. З життя пішов наш синочок, брат
Олійник Геннадій Олександрович.

Від щирого серця дякуємо всім, хто прийшов на допомогу у хвилину
болю та смутку. Особлива наша подяка та низький уклін всім рідним сусідам,
кумам, друзям, однокласникам, працівникам та дирекції Городнянського
хлібозаводу, працівникам відділу освіти, особисто Денисенку Ю.В. за
надання транспорту, працівникам школи №1, гімназії, управлінню Державної
Казначейської служби України у Городнянському районі та усім, хто не
залишився осторонь нашої біди. Нехай вас оминає лихо і береже Господь
Бог.

Родина покійного.
* * *

30 вересня 2012 року пішов з життя наш любий батько та дідусь
АВДІЄНКО Костянтин Михайлович. Здається, лише вчора він був поряд,
допомагав нам порадою та добрим словом, піклувався про нас та оберігав
своєю любов’ю. Ще в пам’яті живе його голос, ще все в домі нагадує про
нього. Та нічого не повернути. Щиро дякуємо всім, хто підтримав нас
морально і матеріально: родичам, сусідам, друзям, вчителям Городнянської
школи №2. Хай горе обходить вас стороною.

Родина покійного.

ДП „Городнянський лісгосп”
має можливість реалізувати дрова паливні

для населення:
Хвойних порід по 65 грн/м.куб.
М’яко листяні по 63 грн/м.куб.
Твердо листяні по 67 грн/м.куб.

Для організацій:
Хвойних порід по 106 грн/м.куб.
М’яко листяні по 96 грн/м.куб.
Твердо листяні по 124 грн/м.куб.

За інформацією звертатися по тел.:
Городнянське лісництво 2-12-22
Моложавське лісництво 3-65-21
Тупичівське лісництво 3-52-00
Невклянське лісництво 3-36-41
Рубізьке лісництво 3-86-65
Староруднянське лісництво 4-45-56

Про ліквідацію
Бюджетна установа Городнянська районна санітарно-

епідеміологічна станція код ЄДРПОУ 05388368, юридична адреса: 15100,
м. Городня, вул. Льонозаводська, 3, тел. (04645) 21692, тел. факс 2-16-
92, ЛІКВІДУЄТЬСЯ на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я від
21.09.2012 року № 176-0. Головою ліквідаційної комісії призначено
помічника лікаря-епідеміолога Карпенко Т.Г. Претензії кредиторів
приймаються протягом 2 місяців з моменту опублікування оголошення
за адресою: м. Городня, вул. Льонозаводська,3.

А.В. ЮХИМЕНКО.
В.о. головного державного санітарного лікаря Городнянського

району.

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША

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

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища
відповідного професійного спрямування, досконале
володіння українською мовою, вміння працювати на
комп’ютері, стаж роботи за фахом – 1 рік.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-
2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту,
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2011 рік, 2 фотокартки розміром
4х6 см.

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, 3 поверх, каб. №2, тел. 2-16-62.

Про обмеження реалізації
алкогольних,  слабоалкогольних

напоїв   та  пива  на території
Городнянської  міської  ради

РІШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА
(дванадцята   сесія  шостого  скликання)

10  жовтня   2012року м.Городня.
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо захисту населення від впливу шуму”,  Закону України «Про благоустрій
населених пунктів»,  Порядку провадження торгівельної діяльності та правил
торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833, Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, Закону України
“Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, постанови
Кабінету Міністрів України від 30.07.96 №854 “Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями”,  Городнянська  міська рада

 ВИРІШИЛА:
1.Заборонити роздрібну  та  оптову торгівлю  алкогольними,

слабоалкогольними   напоями  та  пивом  на  території  Городнянської  міської
ради  кожного  дня,  враховуючи  вихідні  та  свята  у  всіх  закладах  торгівлі,
за  винятком  ресторанів,  кафе  та  барів  закритого  типу            ( окрім літніх
площадок):

- в  літній  період  з  24.00 години  до  08.00 години;
- в  зимовий  період  з  23.00 години  до 08.00 години
2. Встановити, що чинність цього рішення поширюється на всіх суб’єктів

підприємницької діяльності на території  Городнянської   міської  ради
незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому
порядку і мають ліцензію на право роздрібної   та  оптової  торгівлі
алкогольними  та  слабоалкогольними  напоями.

3. Довести  дане  рішення  для  забезпечення його в  межах  своїх
повноважень  на  території  Городнянської  міської  ради, ДПІ  у  Городнянському
районі,   органам РВ  УМВС  України  в  Городнянському  районі  шляхом
здійснення  контролю  за  дотриманням  норм    Закону  України  «Про  державне
регулювання  виробництва  і  обігу  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,
алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів»  та  шляхом  притягнення  до
відповідальності  згідно   ст. 152  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення  (у  випадку  виявлення  відповідних  порушень).

4.Рішення «Про  обмеження  реалізації алкогольних,  слабоалкогольних
напоїв  та пива  на  території  Городнянської  міської  ради”    оприлюднити у
відповідності до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».

5.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з
питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку
міста  та  на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради  КУНДІКА Ф. І.

А.БОГДАН.
Міський  голова.

Про затвердження правил
розміщення зовнішньої
реклами на   території

Городнянської  міської  ради
РІШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

(дванадцята  сесія  шостого  скликання)
10  жовтня  2012 року м.Городня

Розглянувши проект регуляторного акту міської ради «Про затвердження
правил розміщення зовнішньої  реклами на  території  Городнянської  міської
ради” та матеріали аналізу регуляторного впливу регуляторного акту,
відповідно до п. 13, ст. 30, ст.17, ст. 18 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України “Про рекламу”, “Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності”, «Про благоустрій населених
пунктів», “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2003р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами  на  території

Городнянської  міської  ради.  (Правила  з  додатками  дадаються).
2. Створити та затвердити склад робочої групи по розміщенню

зовнішньої реклами (додається).
3. Затвердити  Типовий договір про надання в користування місць, які

перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних
конструкцій. (Договір  додається).

4. Рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої  реклами
по  Городнянській  міській  раді”   оприлюднити   в  газеті  «Новини
Городнянщини»,  а  Правила,  склад  робочої  групи  та  Типовий  договір
оприлюднити  на  сайті  Городнянської  міської  ради,  а  також  на  дошці
оголошень  в  Городнянській  міській  раді.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності  виконавчих  органів  ради  Кундіка  Ф.І.

А.БОГДАН.
Міський  голова.

 Городнянська  міська  рада  проводить конкурс
з  продажу  будівлі за  адресою: м. Городня  вул. Артема,  89-А

Це   нежитлова будівля,  цільове  призначенн  якої  є  лазня. Загальна
площа  358.3  кв.м.   Рік введення в експлуатацію  1955. Характеристика
будівлі:  фундамент  та цоколь –цегляні, стіни – цегляні під розшивку
швів,перегородки – цегляні,  поштукатурені, перекриття –  залізобетонні
плити,  дах – дерев’яний двохскатний,  покрівля – азбестові  листи,  підлога
– бетонна,  отвори – подвійні дерев»яні,фільончасті, опорядження
внутрішнє –  штукатурка, пофарбування водяними сумішами та олійне.

Початкова   ціна   120 000,00  грн.
Засоби  платежу  –  грошові  кошти.
Внести  10  відсотків  від  початкової  ціни  вартості  продажу

вищезазначеного  об’єкту  на  рахунок  продавця.
Умови  продажу – виробничо-комерційна  сфера  при   умовах

збереження  цільового  призначення.
Кінцевий  термін  прийняття  заяв 02  листопада  2012р.
Конкурс  відбудеться  09 листопада  2012р о  15-00 годині   за

адресою  м. Городня   вул. Леніна,13 в приміщенні  міської  ради.
Ознайомитись  з  об’єктом   можна  за  його місцезнаходженням.
Телефон  для  довідок:  2-13-26; 2-74-44.

А.БОГДАН.
Міський голова.

Пам’яті
колеги
Після тяжкої, тривалої

хвороби на 54-ому році
пішов з життя Дохлік
Володимир Миколайович –
сільський голова села
Деревини.

Уродженець села Бли-
стова Менського району,
В.М.Дохлик пов’язав свою
долю з Городнянським райо-
ном у далекому 1983-ому
році. Спочатку працював на

керівних посадах в колгоспі імені ХХ партз’їзду у селі Деревини,
а з 1986-го року і до останніх днів життя працював на посаді
Деревинського сільського голови, на яку обирався 6 разів
поспіль.

Володимир Миколайлвич вирізнявся чуйністю,
турботливістю про долю кожного односельця, проявляв
компетентність і наполегливість у вирішенні питань місцевого
значення.

Він був гарним, люблячим сім’янином, виховав двох дітей.
Користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег
– сільських голів, з якими залюбки ділився набутим досвідом
роботи.

Пам’ять про Володимира Миколайовича назавжди
залишиться у серцях односельців та колег, з якими пліч-о-пліч
багато років працював у органах місцевого самоврядування,
щоденно вирішуючи проблеми громадян та покращуючи життя
району.

Райдержадміністрація та асоціація місцевих рад
району.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

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

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

Тел. 097-8571983.
Лицензия АГ №578773.

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.

Выезд по району, доставка, монтаж – бесплатно!
Самые низкие цены.
Тел.: 093-7879291, 067-9448017, (22) 937310.

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

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.: 098-5192870, 063-1276924, 095-5549243.

7 жовтня відсвяткувала свій ювілейний день народження
завідуюча магазином с. Івашківка Наталія
Михайлівна БАРАН.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою: колектив Тупичівського ССТ.

14 жовтня святкуватиме свій ювілей наша дорога кума,
хрещена Надія Миколаївна БЕНЕДИК.

У цей святковий день, коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра, здоровя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Щоб світла, радісна дорога
Стелилась Вам у житті.
Бажаєм не старіти,
І не знати в житті ні смутку, ні бід,
У серце молодість скликати,
І жити до ста і більше літ.

З повагою: куми та хрещеники Луданики та Деревянки.

10 жовтня відзначила свій день
народження люба матуся, дружина,
бабуся і теща Любов Вікторівна
КОВАЛЬ.

Вітаємо Вас, дорогенька,  з днем
народження!

Низький уклін прийміть від усіх
нас за материнське тепло і ніжність,
з якою ви турбуєтесь про дітей та
онуків, за те, що лебединим крилом
захищаєте їх від усякої біди.

З радістю рідненьку неньку
З святом ми вітаємо!
Вам ми, мати, в морі щастя
Купатись бажаємо!
Хай здоров’ячко щоденно
Тільки прибуває,

І добро домівку вашу хай не оминає!
Хай задумане здійсниться,
Не болить серденько,
Рідна мама, люба теща,
З святом вас, рідненька!

З любов’ю: чоловік, дочка, зять, син та онук Дмитро.

Вчителі, вчителі пенсіонери та техпрацівники
Дібрівненської школи висловлюють глибокі співчуття
Кондратенко О.С. з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Колектив Смичинської школи висловлює глибокі співчуття
вчительці Кондратенко О.С. та працівниці кухні Шанойло В.С.
з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті батька

УШАКА Семена Івановича.

Городнянська районна санітарно-епідеміологічна станція
сумує з приводу передчасної смерті колишньої робітниці

НЕПОП Алли Миколаївни
і висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійної.

Городнянська районна рада та районна державна
адміністрація глибоко сумують з приводу передчасної смерті
Деревинського сільського голови

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Районна організація Партії  регіонів глибоко сумує з
приводу передчасної смерті голови Деревинської сільської
ради

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлює співчуття сім’ї покійного.

Сім’я Юрових з с. Деревини глибоко сумує з приводу
передчасної смерті

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлює щире співчуття сімї, рідним та близьким

покійного.

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

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 098-5192982, 063-0203245.

Електровелосипеди, мопеди, газоблоки.
Тел.: 066-2004999, 093-4556064.

13 жовтня  виповнюється 18 років
нашому дорогому і любому онучку і
правнучку Артему НАВРОЦЬКОМУ.

Тебе всего лишь – 18,
Вся жизнь и счастье – впереди,
Сумей найти, сумей дождаться,
И в суете не прогляди.
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Будь всегда здоровым ты,
Пусть сбываются мечты.

З любов’ю до тебе: бабуся, прабабуся, дід Юра.

11 жовтня відсвяткував свій 50-
річний ювілей наш дорогий чоловік,
батько і син Олександр Васильович
ДУБРОВА.

Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Ведь каждый год он чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят,
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50!
Пусть будет жизнь до края полной
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья,
Хватило еще на соню лет!

З любов’ю та повагою: дружина, син, батьки.

14 жовтня відзначає свій 75 день народження люба матуся,
прекрасна людина, добрий друг і порадник Парасковія
Миколаївна БУГАЄВСЬКА.

Ось і настав – день радісний і разом з
тим сумний...

Прожито й пройдено немало,
Та сумувати з приводу цього такій,
Як ти людині, не пристало.
Було всього доволі у житті –
Воно тебе й голубило й кидало,
Та ти, як із бурхливої ріки.
З негод завжди достойно випливала.
Хай вітер весни тобі несе здоров’я,
Щастя, успіх, сміх, надію, віру,
Радість щедру, найкращих благ земних усіх!

З любов’ю: син з сім’єю.

У ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября на территории рынка
будут реализовываться мед из южных регионов
Украины и одеяла из натуральной овечьей шерсти.

Приглашаем приобрести товары!

14 жовтня день працівників державної санітарно-
епідеміологічної служби України!

Шановні працівники та ветерани санепідемслужби, сердечно
вітаємо Вас з професійним святом!

Великі слова вдячності Вам за Вашу працю, працю яка покладає
відповідальність за створення здорових умов життя та на належному рівні
забезпечення охорони здоров’я населення району.

Міцного Вам здоров’я, витримки, оптимізму, тепла і затишку у Ваших
оселях, благополуччя, любові і злагоди в сім’ях, нових досягнень, творчих
успіхів, наснаги у служінні людям! Щастя Вам!

Адміністрація та профспілковий комітет Городнянської рай
СЕС.

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна та 2-кімнатна квартири. Тел. 063-
2710634.

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

— 3-кімнатна квартира в центрі з індивідуальним
опаленням. Тел. 067-6478639, 063-5269739.

— 4-кімнатна квартира. Тел. 2-42-67, 097-6121837.
— будинок з усіма зручностями. Тел.: 093-5171109, 067-

9158738, 093-8473835.
— півбудинку (46 м. кв.) по вул. Калініна, 2 кімнати, газ,

вода. Тел. 050-3135217.
— будинок по вул. Леніна, 76, госпбудівлі, газ, вода.

Тел.: 098-6653666, 063-0238728, 2-12-34.
— будинок, 10 соток землі. Звертатися за адресою: вул.

Червоноармійська, 45.
— будинок. Ціна договірна. Тел. 063-7096213.
— будинок по ІІ пер. Механізаторів,8. Є газ, вода. Тел.

066-1127694.
— будинок зі всіма зручностями в центрі. Тел.: 063-

7050439, 093-7338687.
— будинок по вул. Чорновуса,43, земельна ділянка 14,5,

газифікований, вода. Ціна договірна. Тел. 067-6050274.
— будинок, сарай, погріб, город 14 соток, опалення пічне,

поруч газ, вода. Тел. 097-8497550.
— частина будинку по вул. 1 Травня, 53. Тел.  098-

7439691.
— ділянка під забудову 9 соток по вул. Калініна, 59. Тел.

2-40-01.
— земельна ділянка, гараж. Тел. 098-9112222.
— автомобіль „Луаз” 1992 р.в. Тел. 097-6319750.
— автомобіль „Москвич”. Тел.: 093-1482839, 093-

1482960.
— ВАЗ-2103. Тел.: 2-53-28, 095-6921533.

— трактор МТЗ-80. Тел. 097-3883373.
— мопед „MUSTANG”. Тел.: 098-8693580.
— електрична люлька-гойдалка для

немовляти; ходуни. Все колишнього вжитку, у
гарному стані. Тел.097-7634449.

— біла цегла, двигун на ВАЗ-2105, коробка
передач на Т-16, все колишнього вжитку. Тел. 2-
40-01, 093-7503092.

— стінка меблева. Тел. 066-9237373.
— корова тільна чорно-біла 9 років. Тел. 098-

0804957.
— кізочка 7 місяців. Тел. 3-31-44, 098-8195525.
— кобила віком 7 років, віз, збруя. Тел. 098-

5825396.
—  житня, вівсяна солома в тюках з доставкою.

Тел. 098-4464611.

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

3403112.

ЗНІМУ:
— 1-кімнатну або 2-кімнатну квартиру

(бажано з меблями). Тел.: 098-4562600, 063-
38802769.

Капітальний ремонт будинків, сараїв,
дахів. Груби, печі, каміни. Чистка

колодязів. Тел.: 099-7390941,
063-2682958, 067-9032147.

Потрібен технолог сировиробництва у м.Щорс
Чернігівської області, з досвідом роботи не
менше 5 років, та в/о. Тел. (044) 243-42-41.

Буріння свердловин (швидко, якісно).
Тел. 067-5984852.


