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Шановні працівники
галузі, яка годує країну!
З нагоди вашого професійного свята

прийміть мої найщиріші вітання і побажання
міцного здоров’я і успіхів у праці, якою
забезпечуєте продовольче благополуччя.
Харчова галузь є пріоритетною в кожній
державі. Комуністи робитимуть все для
підтримки вітчизняного виробника, щоб для
працівників галузі були створені хороші
умови для випуску різноманітних
високоякісних і конкурентоспроможних
продуктів, щоб за чесну і самовіддану працю

ви отримували достойну винагороду. Я впевнений, що ваші старання і
зусилля по задоволенню попиту населення будуть гідно оцінені.

В.ЛЕЩЕНКО.
Народний депутат України, кандидат у народні депутати по

виборчому округу  №207.

ЗВЕРНЕННЯ
народного депутата України,

члена парламентської фракції
Партії регіонів

ЧЕЧЕТОВА Михайла Васильовича
до виборців Городнянщини

Дорогі друзі!
Більше шести років я працюю на

Чернігівщині. У чарівному регіоні
нашої держави, де живуть талановиті, щирі та мудрі люди,
які своєю працею примножують історичні надбання славних
попередників.

Сіверський край став для мене ніби другою домівкою,
куди я з радістю приїжджаю не лише для вирішення на
місці нагальних економічних і соціальних питань, а й для
живого спілкування з вами, полісянами, щоб глибше
усвідомити вашу життєву мудрість, дорогоцінний досвід,
яким ви наділені з діда-прадіда.

Зустрічаючись з вами в трудових колективах, з
окремими мешканцями, з керівниками державних органів і
місцевого самоврядування, промислових і сільськогоспо-
дарських підприємств, закладів освіти і медицини, з
фермерами і підприємцями, завжди відчував і відчуваю
вашу стурбованість за долю держави, за долю свого краю.

Ми разом з вами завжди  знаходили  спільну мову та
приходили до єдиного висновку – країні потрібен стабільний
економічний  розвиток,  а громадянам України –добробут.

У лютому  2010 року голосами більшості виборців
України, в тому числі і з вашою участю, Президентом України
обрано Віктора Федоровича Януковича – людину з великим
практичним досвідом, яка сповнена волі для того, щоб
поставити нашу державу в рівень з передовими
європейськими країнами. Його передвиборна програма
«Україна для людей» стала основою для розбудови нової
країни. За невеликий період часу вже створено чітку
вертикаль державного управління,  вдалося забезпечити
фінансову стабільність, спрямувати кошти на оновлення
країни й інфраструктури, відмовившись при цьому від
зовнішніх позик та припинивши зростання державних
боргів. Тепер на створеній економічній базі активно
розгорнута робота по реалізації програм, в основу яких
покладені соціальні ініціативи Президента України. І це
тільки початок кропіткої, напруженої праці по забезпеченню
стабільності та модернізації країни. Отже, «Україна для
людей» – не політичне гасло, а аксіома нашого життя!

Шановні виборці! 28 жовтня цього року відбудуться
вибори до Верховної Ради України.

До складу кандидатів у народні депутати від Партії
регіонів по  багатомандатних та одномандатних мажори-
тарних округах  висунуті найбільш досвідчені люди, які мають
значний професійний досвід у різних сферах життя.
Сьогодні Партія регіонів є «ядром» і центральним елементом
політичної системи країни. Крім того, Партія регіонів має
більшість в обласних та районних радах, бере активну участь
у роботі органів місцевого самоврядування. Успішно
реалізуються партійні проекти, які спрямовані на підвищення
якості життя населення та економічний розвиток країни.

Від тих, за кого ви віддасте свій голос, буде залежати
добробут кожної родини. Адже новообрані депутати повинні
вирішувати проблеми не тільки загальнодержавного
масштабу, а й питання, які турбують в першу чергу вас –
благоустрій та інфраструктура населених пунктів;  соціальні
питання: робочі місця, гідна заробітна платня, справедлива
пенсія, допомога інвалідам війни і праці, людям похилого
віку, дітям-сиротам, багатодітним сім’ям.

У своєму Зверненні до громадян Президент України
В.Ф.Янукович заявляє про те, що незалежно від політичних
поглядів і уподобань, буде і надалі всіляко проявляти турботу
про розквіт держави, про стабільність її розвитку і
демократію, закликає до спільних дій заради того, щоб
відродити економічну могутність України, яка є основою
добробуту і благополуччя людей.

Отже, ви повинні використати своє конституційне право
на обрання достойних людей, які сприятимуть зміні вашого
життя на краще. І від того, за кого ви віддасте свій голос 28
жовтня 2012 року, залежатиме і ваше особисте життя.

Я вірю у вашу мудрість і виваженість. Перед тим, як
вкинути бюлетень у виборчу скриньку, подумайте – кому
довіряєте своє майбутнє. Я вірю і в те, що ми разом з вами
успішно завершимо розпочаті перетворення на користь
добробуту мільйонів співгромадян.

Я переконаний, що, об’єднавшись разом і консоліду-
вавши наші спільні зусилля, ми обов’язково побудуємо
могутню, процвітаючу, а головне – щасливу для всіх країну.

Я вірю в славну Україну!
З глибокою повагою – Михайло ЧЕЧЕТОВ.

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

України.

Шановні працівники харчової
промисловості!

Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Щоденно піклуючись про достаток і хліб на столі у кожній родині, ви

робите вагомий внесок у забезпечення населення продовольством,
сприяєте соціально-економічному розвитку галузі. Адже повноцінне та
якісне харчування є запорукою здоров’я й добробуту людей.

Завдяки вашій невтомній самовідданій праці, високому
професіоналізму і творчому підходу розвивається технологічний та
інноваційний потенціал сфери харчової промисловості. Це допоможе
продукції посісти гідне місце на ринках збуту.

Маємо надію, що ваші зусилля, спрямовані на розвиток галузі, не
обмежаться досягнутим, а накопичений досвід, кращі трудові традиції,
висока кваліфікація і відповідальність працівників дадуть змогу
вирішувати питання продовольчої безпеки.

Зичимо вам добра, щастя, благополуччя, міцного здоров’я,
невтомної енергії та нових трудових звершень.

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

Матеріал «Нова якість адресної соціальної допомоги»
читайте  на 6 стор.

Число 20 21 22 23 24
Температура:
вдень +13 +16 +13 +11     +6
вночі +10 +11 +9 +10     +5
Напрям вiтру Пд-з Пд Зах Пн Пн

Опади

21 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

На знімку: крем у досвідчених руках Наталії Іванівни САМОЙЛЕНКО, Валентини Григорівни
БОГМИ та Наталії Михайлівни МУГАК.

Фото П.ДУБРОВСЬКОГО.

Протягом 2012 року
декілька разів

підвищувалися чорнобильські пенсії, які для
більшості ліквідаторів та постраждалих від аварії
є основним засобом до існування. Так, середня
пенсія чорнобильця уже становить 3,5 тисячі
гривень, інваліда 1 групи – 4 402 гривні, 2 групи
4 012 гривень, інвалідів 3 групи – 2 719 гривень. В
2011 році було вдвічі менше. Тут варто зазначити,
що середні пенсії за поточний рік враховані без
жовтневого їх збільшення. Тобто цифри дещо
зміняться, але однозначно в бік підвищення.

(Читайте матеріал про роботу Городнянського СП ВГТО на 6-ій сторінці).
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— Ігорю Олександровичу, всі ми родом з
дитинства, тому логічно розпочати наше
знайомство з Ваших дитячих років. Де вони
пройшли?

— Я народився в Німеччині, де проходив службу
мій батько.

Вже змалечку мені довелося відчути на собі всі
труднощі військового життя. Із батьком пройшов шлях
від Німеччини до Афганістану, побули і в Туркменістані.
Життя у військово-польових умовах загартувало й
виховало дисциплінованість та силу волі.

— Які найяскравіші спогади дитинства?
— Мабуть, життя у найбільш південній точці

Радянського Союзу — Кушці. Я тільки згодом зрозумів,
наскільки важкими були ті роки. Тоді не усвідомлював,
що йде війна. Складно було і з харчуванням. Ми часто
ночували в бомбосховищі, а мені це навіть подобалося.
Там давали печиво з недоторканного запасу, і я дуже
радів, бо ми багато в чому були обмежені. Ці спогади
дають мені життєві сили. Батько, як людина військова,
привчив нас до порядку й виховав відповідальність. Він
навчав, що будь-яку справу необхідно доводити до
кінця і допомагати іншим. І вже в юнацькі роки цей
життєвий принцип допоміг мені реалізувати свої плани.

— Ігорю Олександровичу, Ви — людина
віруюча. Як почалася Ваша дорога до Храму?

— Господь приводить людей до віри різними
шляхами. У мене це відбулося у 20 років. Тоді довелося
пройти через важкі випробування, і я звернувся по
допомогу до церкви. Бог вказав мені шлях, яким
потрібно йти, і відкрив очі на багато речей. Це було
просвітління, і я став іншим. Зі слабовіруючої людини
перетворився на глибоковіруючого християнина.
Сьогодні я впевнений, що без Бога жити не можна.
Господь і молитва — двигун усього життя, метою якого
є спасіння душі. Якщо людина не вірує в Бога, вона не
може бути щасливою.

— Як Ви прийшли в політику?
— Працюючи в бізнесі, я зрозумів, що неможливо

створити оазу на окремо взятій території. Мені
хотілося, аби не тільки ті люди, які працюють на моєму
підприємстві, отримують непогану заробітну плату,
соціально захищені, а й усі українці жили достойно.
Для цього потрібно, щоб розвивалася економіка
країни, щоб закони працювали для людей, захищали
їх, а не заганяли в кабалу. Вже тоді у мене були сили,
знання, енергія і досвід успішного бізнесмена.
Спочатку я спробував себе в ролі помічника депутата
Верховної Ради, а потім і сам був обраний депутатом.
Уже з перших днів роботи в парламенті відчув, що це і є
та можливість виконати накази, які давали мені
виборці, і завдання, які я ставив перед собою.
Найголовніше — покращення життя українців. На це я
спрямовую всі свої зусилля.

— Ви були ініціатором створення

міжфракційного об’єднання «Контрабанді — СТОП!»
та оголосили боротьбу з корупцією на митниці. Що
стало поштовхом до такого рішення?

— У державному бюджеті катастрофічно не
вистачає коштів на виконання всіх соціальних програм.
Головними його наповнювачами є митниця і податкова.
Я знав, що наша митниця — одна з найкорумпованіших
структур у державі. Частина товару ввозиться без
оформлення будь-яких документів і сплати збору. Та
навіть якщо і все вірно оформлено — митники
знайдуть, до чого «пристібатися». Через зловживання
у митній системі державний бюджет щорічно втрачає
від 50 до 100 мільярдів гривень. Кошти могли б піти на
вирішення соціальних питань. Про це багато говорили,
але конкретних дій не було. Тому я вирішив узяти на
себе цю ношу. Нашій команді вдалося розкрити
механізми дії контрабандних схем. Була зроблена
величезна робота в цьому напрямку, і нам вдалося
повернути мільйони гривень до державного бюджету.

— У той час багато писали про загрозу, яка
нависла над Вами та Вашою родиною в результаті
цієї діяльності…

— Погрози дійсно були, і я зрозумів, що йду
правильним шляхом. Я не злякався, і як би це страшно
не звучало, але ті погрози були стимулом до роботи. Із
часом до нас приєдналися й інші депутати. У результаті
ми змогли привернути увагу громадськості до
проблеми корупційності митниці.

— Але ж Вам погрожували і фізичною
розправою?

— «Контрабанді — СТОП!» на той час уже став
відомим проектом. На нього звернули увагу й перші
особи держави. Тому фізичне знищення вивело б на
людей, які хотіли це зробити. Служба безпеки України
пропонувала нам свої послуги щодо захисту, та ми
відмовилися, і з Божою допомогою все обійшлося. Ми
поставили мету і досягли її.

— Багато ажіотажу було довкола Вашого виходу
з фракції БЮТ і створення фракції «Реформи
заради майбутнього». Що стало поштовхом до
такого рішення?

— Коли я йшов у парламент із політичною силою
Юлії Тимошенко, ми обговорили всі ситуації, за яких
фракція не буде переходити межу дозволеного. Але в
один момент це таки сталося. Юлія Володимирівна чи
не бачила, чи не хотіла цього бачити. Ми розійшлися у
питаннях, пов’язаних із діяльністю митниці. Я не міг і
не хотів мовчати про корупційні процеси, які там
процвітали, говорив про це з трибуни Верховної Ради
та писав депутатські запити. Саме фракція БЮТ стала
помічником та рушійною силою корупційних схем, а я
не хотів до цього бути причетним. У нас відбулася
розмова з Юлією Тимошенко, і я прийняв рішення про
вихід із фракції. Та команда не була настільки чесною,
як заявляла. Мій вихід означав розвал коаліції та

подальші процеси, які відбувалися у країні, —
призначення нового Прем’єр-міністра.

— Ви — один із небагатьох відомих політиків,
для яких публічність стоїть на другому плані. Цьому
є якась причина?

— Я завжди вважав, що першочерговими повинні
бути справи. Слова самі по собі нічого не значать. Ними
можна образити, можна підтримати, але економіку
країни словами не піднімеш і людей не нагодуєш.
Ніколи не був прихильником нічим не підкріплених заяв
і закликів з трибуни чи то з майдану. Завжди намагаюся
менше говорити, а більше робити. Так чесніше і
справедливіше.

— Ще змалечку Вас закидала доля у різні
куточки світу, але рідною для Вас є Одеса. Чому
Ви вирішили свою діяльність пов’язати з
Чернігівщиною?

— Батьки назвали мене на честь великого князя
Ігоря Чернігівського. Познайомитися з цим краєм для
мене спочатку було духовним покликанням. Але коли
я побачив, у якому жахливому стані знаходиться регіон,
прийняв рішення допомогти людям справитися з їхніми
проблемами. Близько року я цим і займаюся. Деякі
питання вирішую як депутат Верховної Ради на рівні
Кабінету Міністрів, деякі — за рахунок своєї благодійної
організації. Я сповнений сил та енергії працювати й
далі в семи районах півночі Чернігівської області.

— Нещодавно Ви провели безпрецедентну
акцію — підписали соціальні угоди розвитку з
громадами кожного населеного пункту. Що це дає
для Вас і жителів Сіверщини?

— Усі 20 останніх років політики «годували» людей
обіцянками, які не виконували. Звідси і відсутність
довіри до депутатів будь-якого рівня. Оскільки я не
люблю кидати слова на вітер, вирішив документально
затвердити свої наміри розвитку регіону. Угода — це
вже документ, який я зобов’язаний виконати і за який
люди з мене спитають. Тому і пункти, внесені до нього,
— не міфічні обіцянки, а справи, які зможу виконати
стовідсотково. Я не кажу, що завтра чи через місяць
газифікую всі села, прокладу нові дороги, всім дам
роботу, підніму сільське господарство і промисловість.
Обов’язково буду працювати над цими питаннями, але
вирішити все за короткий час — нереально. Я не звик
обманювати, тому  в кожен район їду тільки тоді, коли
можу показати, як умію працювати.

— Ви сподіваєтеся на перемогу на виборах?
— Звісно. У мене є план розвитку регіону, у кожному

районі створені команди, з якими ми будемо втілювати
його в життя. Робота триває давно, і я сподіваюся, що
жителі семи районів, які входять до 207-го округу, мене
підтримають у такому починанні. Разом ми зможемо
зробити багато добрих справ. Я впевнений, що
настануть часи, коли Сіверський край стане місцем,
де буде комфортно жити, працювати, навчатися і
відпочивати.

Ігор Рибаков добре відомий в області
як добродійник, людина відповідальна,

депутат, котрий опікується північним
регіоном області й на рівні столиці

допомагає у вирішенні проблем. Вся
його діяльність прозора і спрямована на

розвиток регіону, соціальний захист
його жителів. Разом з цим, Ігор Рибаков
залишається найзагадковішою фігурою

політичного олімпу Чернігівщини. Які
тільки легенди про нього не складають і

чого тільки не вигадують! Найбільше
сіверян цікавить його особисте життя,

оскільки Ігор Рибаков, на відміну від
інших політиків, ніколи ним не

хизується, не виставляє на показ
родину. Він, як справжній мужчина,

охороняє і захищає свою сім’ю.
Нам вдалося поспілкуватися з

народним депутатом і отримати
ексклюзивне інтерв’ю.
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Кандидат у народні депутати по 207-го
виборчому округу Ігор Рибаков продовжує
зустрічатися з виборцями й укладати соціальні
угоди розвитку громад із населеними пунктами.
Кожне село і районний центр півночі області вже
відчули на собі результати його роботи: почали
ремонтуватися дороги, школи, дитячі садки,
медичні заклади.

До соціальних угод жителі вносять найболючіші
питання, які не можуть вирішити самостійно чи за
допомогою районного бюджету.

«Я ніколи не гарантую того, чого не можу
виконати, — говорить Ігор Рибаков. — Одні
проблеми ми спільно з громадою зможемо
вирішити за короткий час, на інші піде не один рік.
Наприклад, на рекон-
струкцію об’єктів потрі-
бно спочатку зробити
план та скласти кош-
торис. А це не так шви-
дко робиться. Усі взяті
перед громадою зобо-
в’язання я виконаю. За
кожен пункт звітуватиму
перед громадою».

Після зустрічей усі
одностайно запевнили
Ігоря Олександровича:
«Ми будемо за Вас
голосувати, готові стати
членами Вашої команди
і розвивати наше село
разом!».

Ігор Олександрович
зараз працює над
формуванням бюджету
наступного року і над
тим, щоб у ньому були
закладені кошти на
вирішення проблем 7
районів області, за які
він узявся нести відпо-

 «Жителі округу
мають відчувати мою постійну

присутність у регіоні»
відальність і
яким допома-
гає.

Зачасту між
виборцями та
д е п у т а т а м и
існує лише одно-
сторонній зв’я-
зок, або ж через
г р о м а д с ь к і
п р и й м а л ь н і .
Ігор Рибаков ви-
рішив започат-
кувати пряме
с п і л к у в а н н я .
Кожен виборець
отримав його
прямі телефони,
за якими зможе
висловити про-
хання до народ-
ного депутата
або власну дум-
ку з приводу тієї
чи іншої ситуації
в окрузі.

« Ж и т е л і
округу мають
відчувати мою

постійну присутність у регіоні. Для мене це
можливість оперативно вирішувати їхні проблеми,
— каже Ігор Рибаков. — Кожного дня надходять
сотні телефонних дзвінків. Приємно, що люди
розповідають не тільки про проблеми, а й вітають
зі святами, запрошують на весілля та дні
народження, діляться своїми радощами, дякують
за підтримку. Це може означати тільки одне — ми
стали друзями».

Зустрічі з Ігорем Рибаковим проходять
невимушено, як у дружньому родинному колі. Після
цього в людей покращується настрій і міцніє віра в
те, що все буде добре, що вони не одні, що є на
кого розраховувати.

Олександр ЛАВРИК, директор
територіального центру Коропського
району:

— Ігор Рибаков — прекрасна молода
людина, котра не розкидається словами, а
дотримується обіцянок і робить конкретні
справи.  У цьому ми впевнилися, адже багато
чого він уже зробив для району.

Олександр ВАСИЛЕНКО, директор
школи с. Оболоння:

— Є надія, що буде краще і нашому селу, і
району в цілому, якщо такий молодий та
активний чоловік, як Ігор Рибаков, прийде у
Верховну Раду. Це буде краще і для всієї України.

Галина ПРИТИКА, соціальний працівник,
с. Шабалинів:

— Ігор Олександрович завжди виконує те, що
обіцяє. До людей ставиться із розумінням,
добром і чуйністю. На зустрічі в нашому селі
була велика аудиторія. Це так звана «могуча
кучка». Всім сподобалася зустріч і сподобався
Ігор Рибаков. Думаю, що люди проголосують за
нього.

Олена БОНДАРЕНКО, начальник
відділення зв’язку с. Оболоння:

— Такий народний депутат нам підходить.
Дуже цікава людина, енергійна! Ми йому віримо
й будемо голосувати за нього.
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Повернемо країну народу!

Незважаючи на тиск влади і капіталу,
комуніст Лещенко переможе!

Скоро відбудуться вибори Верховної Ради України.
Точніше, це не просто вибори, а відповідальний ВИБІР
народу: вибір шляху, по якому буде йти, розвиватися, або
навпаки, – деградувати наша країна, і вибір по мажоритарних
округах (наш № 207) народного депутата – представника
регіону, людини, яка є його обличчям: обличчям моралі,
розуму, досвіду, чесності, працездатності, принциповості,
професіоналізму тощо.

Що переважить? Невже дрібні подачки, сумнівна
близькість до влади, підкилимні й примітивні технології з
“викриваннями” молодих, але добре зорієнтованих у цьому
ринковому житті претендентів?...

Якого оберемо – такі й ми самі!
Знаючи Володимира Лещенка з часів боротьби проти

незаконної заборони діяльності Комуністичної партії України,
відродження нашої обласної партійної організації,
переживши разом з усіма комуністами важке лихоліття
ганебних переслідувань за ідейні переконання та вірність
партії, хочу заявити вам, мої шановні  земляки: Володимир
Лещенко – це та людина, яка гідна представляти наш
чудовий поліський край у Верховній Раді України!

Він не спустився до нас з небес – його коріння на
Чернігівській землі, у сільській глибинці. Його життєвий
шлях – шлях простої радянської людини, якій рідна влада
допомагала стати на ноги, вивчитися, отримати робоче
місце, квартиру, а далі все вже залежало від нього самого:
розумний, працьовитий, принциповий, відповідальний –
піднімайся по сходинках вище, ставай керівником, працюй
для країни та народу.

Так жив і працював Володимир Олексійович, набирався
досвіду, і, навіть, після розвалу Союзу, коли з 1995 по 1999
роки працював головою правління ВАТ “Чернігівводбуд”,
куди входила і наша ПМК-215, його основним завданням
було зберегти, не пустити по вітру (ось де та честь і совість,
про яку, напевно, мало розуміючи, каже один з молодих
кандидатів) ті матеріальні багатства, які були надбані ще в
радянські часи, що йому і вдалося зробити тоді. А що
“вдалося” зараз ми з вами бачимо, в тому числі й по
Щорській ПМК- 215. І, якби  хотів Лещенко зробити своє
життя легшим та багатшим, – відрікся б від партії й пішов
по іншій стезі – накопичення та збагачення.

Але є в людях такого сорту інша якість, що дорого коштує
і є далеко не у кожного: вірність країні, рідному краю, партії,
яка виростила, ідеалам порядності й справедливості,
людям, заради яких живе і працює наш кандидат. Це і до
нього відносяться слова відомого українського поета Бориса
Олійника: “Ми чесно йшли. У нас нема й зерна неправди за
собою…”.

Пропрацювавши понад шість років у Чернігівському
обкомі Компартії України – від інструктора до завідуючого
аграрним відділом, він не перефарбувався, коли для окремих
це було вигідно (а вигідно й до сьогодні), прийняв на себе
весь шквал вогню: від ідеологічних супротивників до колишніх
носіїв партійних квитків, які “кусали” ще більш ганебніше й
дошкульніше (мабуть, десь зсередини “кусала” і їх самих
ота “совість” і потреба її заглушити таким способом).

А тепер це продовжилось з боку людини на прізвище
Зінов’єв, яка, виконуючи, напевно, якусь непривабливу роль,
що ганьбить не тільки його, а й установу, в якій він вчиться
(все ж таки солідно: Національна академія державного
управління при Президентові України), з’явилась на шпальтах
наших газет, намагаючись втягнути Володимира
Олексійовича в непотрібну полеміку. Як літераторові, мені
згадались відомі слова розумного байкаря Крилова: “Ах,
Моська, знать она сильна, коль лает на Слона…”

Про все вже сказало саме життя, скаже й сама історія.

Рейтинг комуністів росте на очах. За різними соціологічними
опитуваннями він стає в 2-3 рази вищим, ніж був, а насправді
цей результат буде ще кращим!

Спробуй інша партія (наприклад, НДП, СДПУ(о), “Наша
Україна” та інші) так піднятися після шаленого цькування,
яке все ще не припиняється! Тому наша реклама, яка несе
людям слово правди й викликає таку ненависть у деяких –
була, є й буде! Слухайте її і дивіться! А партійні внески, які
ми чесно і добросовісно платимо, краще порахуйте в своїх
кишенях, хто з цього приводу турбується.

Коли Володимир Олексійович зустрічається з людьми
кожної сільської громади в окрузі (“Гюльчитай, покажи
личико!” – хочеться сказати молодому “правдолюбцю”-
кандидату), а їх об’їхав уже більше ста п’ятдесяти, тільки в
Щорському районі він завітав до двадцяти двох сіл, –
практично всі, хто був присутній на зустрічі з ним, підкорені
його логікою, розумом, порядністю, його чуйним ставленням
до людей, впевненістю та професіоналізмом, як нині  діючого
депутата. А потім вони йдуть додому та  розповідають своїм
рідним, знайомим – і надруковані замовні куці цифри його
рейтингу стають смішними (до речі, цікаво, скільки на
паплюженні його й Компартії заробив собі відсотків молодий
Зінов’єв?). І ніхто не вірить у демонстрацію такого
жалюгідного “точного” підрахунку невідомих “математиків”
з “хіміками”.

Сотні людей на прийомі як у діючого народного депутата,
сотні виступів і депутатських звернень, допомога людям і
організаціям, – не показні до виборів, а постійні за покликом
душі та обов’язку, – такий наш Володимир Лещенко, трудар
у кращому розумінні цього слова, вимогливий керівник, бо
за його плечима обласна партійна організація. І ми повинні
у важких нерівних умовах пробиватися вперед, правдивим
словом і добрими справами добиватися кращих
результатів – заради людини праці, приниженої й обібраної
тими, хто більш, ніж на 90 відсотків займає і знову мітить
сьогодні собі місця в парламенті для власного збагачення.

Ми з вами, шановні земляки, розумні люди. Нас не
обманути ні яскравою цукеркою, ні гучною брехнею, ні
солодкими обіцянками, про що не раз доводили попередні
голосування.

Живемо своїм розумом, бо перед нами ВИБІР! Сьогодні
вибори, а завтра – майбутнє наших дітей та онуків. І воно
залежить від нас.

     Если ты человек трудовой,
     С пролетарской открытой душой,
     В жизни цель твоя с нашей одна:
     Власть народной  в стране быть должна!!!
     А сегодня нас грабят, нам лгут
     И на прошлое наше плюют.
     Пробудись, произвол прекрати,
     Вместе с нами  за правду иди.
     Шелест красных знамен на ветру
     – это  к цели идет КПУ!
     Будь активен и стань с нами в ряд,
     Если ты нам товарищ и брат!
Згадую слова великого педагога Василя Сухомлинського:

“Серце віддаю дітям!”. А Володимир Олексійович Лещенко
– як діючий народний депутат, як товариш, як комуніст, як
чесна, працьовита, досвідчена, принципова людина, серце
своє віддає людям, людям праці.

А ми віддамо за нього свої голоси на виборах!
Володимир Лещенко – наш народний депутат!

Тетяна КЛІЩЕНКО.
м. Щорс.

ЗВЕРНЕННЯ
загальних зборів Семенівської

міської організації ветеранів війни
і праці, афганців, районної

організації Всеукраїнського союзу
жінок-трудівниць

“За майбутнє дітей України”
до виборців 207-го округу

21 рік тому, після змови та зради інтересів народу
керівництвом країни СРСР, як наддержава, був поставлений
на межу краху.

З 1991-го до початку 2012-го року, у період переходу від
соціалізму до дикого капіталізму, населення України
скоротилося більше, ніж на 7 мільйонів чоловік. Така ж
кількість молоді виїхала в пошуках заробітку за кордон.

Сьогодні в народу України відібрано все: безплатне
лікування і освіта, гарантоване перше робоче місце і
пристойна заробітна плата, право на отримання
безкоштовного житла і впевненість пенсіонерів у тому, що
їхню старість оточить увагою і турботою держава. Тобто, ми
стали “незалежними” від усього, що нам дала радянська
влада і гарантувала Конституція Радянської України.

Сьогодні у нас: низькі пенсії і підвищений пенсійний вік,
мінімальні зарплати і високі ціни, як на продовольчі, так і
промислові товари. Все це призвело до того, що народ
України поставлений на межу виживання.

У той же час 1% самих багатих мають все, що захочуть,
і їхні багатства перевищують видаткову частину бюджету
держави.

Ми заявляємо: Так не повинно бути!
Ми, наші діти, онуки і правнуки, стали заручниками

невірних рішень, в тому числі і через те, що протягом
багатьох років голосуємо за буржуїв різних мастей в надії
на те, що, обираючи нове буржуйське обличчя, доб’ємося
“поліпшення життя вже сьогодні”, що “багаті поділяться з
бідними”. За ці роки кожен з нас, на селі і в місті, відчув на
собі принади капіталістичного раю.

Сьогодні ми маємо можливість змінити ситуацію в нашій
країні на краще. 28 жовтня відбудуться вибори Верховної
Ради України. Нагадуємо, що Компартія України у
виборчому бюлетені буде під № 3. Проголосуємо за
КПУ і її представників, а не за чергових олігархів,
капіталістів і їхніх “опричників”!

В одномандатному виборчому окрузі № 207
закликаємо проголосувати за кандидата-комуніста
Володимира Олексійовича Лещенка, який має великий
досвід депутатської діяльності. Як депутат від Компартії, він
відстоює інтереси народу не лише з трибуни Верховної Ради
України. Він постійно зустрічається з людьми у містах і селах
нашого району, області.

Від нас залежить доля країни і кожної сім’ї зокрема. Лише
разом з комуністами повернемо країну народові!

В. П. ПІСНОЙ – голова ради Семенівської міської
ветеранської організації.

В. І. СЕРДЮКОВА – голова ради районної
організації ВСЖТ “За майбутнє дітей України”.

До дня виборів народних депутатів
України залишається зовсім мало часу. Тому
політичні партії і кандидати, які беруть
участь у нинішній кампанії, посилюють
боротьбу за підтримку виборців.
Загострюється протистояння. Запускаються
в дію обманливі технології. Безсоромно
використовується адміністративний
ресурс. Майже легалізувалася корупція. Ті,
хто зобов’язаний контролювати виконання
законів, самі беруть участь в організації їх
порушень.

Я, Володимир Лещенко, як народний
депутат України, як комуніст, як перший
секретар Чернігівського обкому Компартії
України, як кандидат у народні депутати
України по одномандатному виборчому
округу № 207, вимагаю від влади,
буржуазних партій і кандидатів припинити
протизаконні дії, забезпечити чесність і
прозорість виборчих перегонів. Годі вже
дурити простих і довірливих, десятки разів
обманутих, знедолених внаслідок панування
в Україні буржуазії, але порядних і щирих
наших виборців!

Під час агітаційної кампанії я побував на
території майже кожної сільської, селищної
і міської ради семи поліських районів –
Городнянського, Коропського,
Корюківського, Новгород-Сіверського,
Семенівського, Сосницького і Щорського.
Провів зустрічі з виборцями. У розмовах з

ними ще раз переконався в тому, що
переважна більшість жителів Чернігівщини
живуть дуже погано. Вони не можуть
пролікуватися, вивчити сина чи дочку,
отримати роботу, забезпечити себе житлом.
Розмір зарплат і пенсій низький, ціни і
тарифи високі. У селян безсовісні
посередники за копійки забирають молоко,
м’ясо, картоплю і хліб. Капіталізм відверто
показує своє хиже єство. Люди розуміють,
що альтернативою буржуазному режиму
влади є лише одна політична сила –
Комуністична партія України.

Тому підтримка Компартії України і мене,
як кандидата в народні депутати України по
виборчому округу № 207, стрімко зростає. І
нехай від своєї ненависті і люті хоч
полопаються буржуї та їхні найманці – все
одно перемогу на виборах отримають
комуністи.

Шановні виборці! Не вірте брехливим
передвиборним обіцянкам кандидатів
від буржуазії! Не вірте рейтингам, що
друкуються в газетах на замовлення
багатих, бо вони далекі від дійсності! Не
вірте наклепницьким пасквілям проти
Компартії України і кандидата Лещенка!
Запам’ятайте, що, голосуючи за
комуністів, ви голосуєте за себе!

З повагою – Володимир ЛЕЩЕНКО.
Кандидат у народні депутати України

по одномандатному виборчому округу
№207.

Альтернативою буржуазії є Компартія України
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НА ТЕМИ ДНЯ

Тема свідомості й
відповідальності виборців, не

зважаючи на її очевидність і
актуальність, майже завжди

залишалась за межами
обговорення не лише політиків,

експертів-політологів і
журналістів, а й головних

дійових осіб великого театру
суспільно важливих подій –

тобто самих виборців.
Ця тема – неначе

заборонений плід з дерева
добра і зла. Бо в Україні давно

існує таке собі табу – мовчазна
згода всіх активних чинників

суспільства щодо теми
свідомості українських

громадян.

Мало не щорічні вибори упродовж
двадцяти років «незалежноті» свідчать, що
українські громадяни легко знаходять собі
пояснення, коли віддають свій голос за гроші
або за «подарунок».

Продаючи свій голос, люди фактично
продають себе! Проте, як бачимо, мало хто
переживає докори сумління з цього
приводу.

Тому в Україні надалі живе й процвітає
неправда – фундамент всіх негараздів,
фундамент, що його постійно зміцнюють самі
українці.

Але, боронь Боже, критикувати виборця
(а особливо – «пересічного»), навіть якщо
для цього є всі підстави. Бо так у нас
«прийнято», що виборцеві не можна у будь-
чому дорікати.

Українські грмадяни – це надзвичайна
категорія болісно вразливих, емоційних і
перманентно знервованих людей, які
завжди мають рацію. Навіть якщо голосують
«проти всіх»...

Отож я хочу допомогти читачам
розібратися в непростій передвиборній
ситуації й зробити власні висновки на
підставі фактів.

Упродовж двох десятків років соціологи
зібрали достатньо переконливий
статистичний матеріал, щоб стверджувати:
українські виборці, у своїй переважній масі,
не відзначаються особливою вимогливістю
до кандидатів на високі державні посади.

Зазвичай вони обирають на підставі
критерію «подобається – не подобається».
Обирають, бо «гарний дядько» або
«симпатична жінка», бо гарно посміхається

з портрета, обирають, бо серйозний на
вигляд (мабуть, розумний?)...

А що у нього за душею – хіба можна
дізнатися?

Виявляється, що можна. Достатньо
уважно прочитати біографію кандидата на
виборну посаду й задати йому (їй) просте
запитання: «Звідки взяв (взяла) оті мільйони
(а то й десятки мільйонів) гривень на те,
щоб порозвішувати своє симпатичне
(розумне, усміхнене, самовпевнене тощо)
обличчя на всіх перехрестях?».

Варто також зайти в Інтернет та
поцікавитися конкретною діяльністю
кандидата: що він доброго зробив? Тільки
– що він зробив не для себе, а для України?
Чи, хоча б, для своїх односельців?

Але мало хто з виборців так вимогливо
підходить до свого власного вибору.

Як тут не згадати відому формулу, що
відображає структуру суспільства: перша
структурна група – 3%: це люди розумні і,
водночас, моральні. Це особистості, віддані
своїй службі на благо спільноти. Друга група
– 9%: розумні, але не дуже прислухаються
до голосу власної совісті, тобто, з суспільної
точки зору не дуже або й зовсім не моральні.
Їх девіз: «Мета виправдовує засоби!». Тому
шахраїв серед них не бракує. Третя група –
81%: це досить непевна, частіше
непередбачувана у своїх вчинках сукупність
людей, для яких характерною є деяка
недосконалість свідомості – розуму і совісті,
і які своєю поведінкою (особливо в умовах
силового тиску на них) більше нагадують
драглисту масу.

Кожен член цієї сукупності (81%) ладен
шукати причини своїх невдач і невдач
суспільства не в собі, а поза собою, завжди
легко і непомітно для себе перескакує з одних
переконань на інші. Серед таких багато
легковажної молоді. Проте найбільш
яскравими представниками цієї сукупності
є добре відомі, доволі солідні й начебто
свідомі (судячи з їх численних виступів)
особистості, немало з яких досі претендують
на роль народних трибунів.

Серед отих 81% чи не найбільше
трапляється людей байдужих, які не хочуть
брати на себе жодної відповідальності.

Четверта група – 7% : це ті, яких дав Бог
для розвитку нашої любові до ближніх, для
усвідомлення нашого обов’язку по
відношенню до знедолених.

А тепер просте запитання: хто, тобто із
зазначених груп суспільства, має

найбільший вплив на результати виборів?
Питання риторичне. Бо як не крути, а все

визначає чиста арифметика: 81% –  це і є
ота найважливіша частина електорату, за
кожен голос яких борються кандидати на
майбутні державні посади.

Для кандидата є важливим кожен
(кожен!) голос виборця. Але найбільше
кандидат цікавиться байдужими,
пасивними громадянами, яких можна якщо
не переконати, то купити.

Чи можна собі уявити, щоб хтось взявся
купити виборців у США або у Польщі? Та
такий кандидат мусив би одразу крізь
землю провалитись! Від нього відвернулися
б не лише виборці, а й рідні й близькі, які й
собі палали б від сорому.

Тим часом в Україні така моральна
категорія, як сором, «не входить до справи».
Бо головне – ціна голосу, гроші, за які цей
голос можна купити - продати.

Продаючись кандидату, виборець віддає
йому право робити потім що завгодно. На
розсуд того, кому продався.

В Україні громадяни продовжують
керуватися міркуваннями боягузів: «Моя
хата скраю, я нічого не знаю!» та «Що може
залежати від мене одного?!».

Конституція України у ст.5 визначає чітко:
«Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади є народ». Ну от давайте, народ, і
запитаймо себе:

«Що ми, народ (не 450 обраних
громадян-депутатів, а 36 мільйонів 706 тисяч
345 громадян-виборців), зробили для
зміцнення суверенітету та яким джерелом
влади були для самих себе упродовж понад
двадцяти років так званої «незалежності?».

Українці ще й не почали боротися за свої
права, бо бояться. Бо не шанують власної
гідності більше, ніж матеріальні здобутки.
Через це не дуже мають здобутків, зокрема
й матеріальних. Бо в усі часи, у всіх народів
влада робила з народом лише те, що народ
сам дозволяв робити. І вираз, який
полюбляв повторювати У.Черчілль – «Кожен
народ має таку владу, на яку заслуговує»,
існував ще за часів римського імператора
Нерона.

Натомість у наш час мобілізуючим
гаслом для кожної нації став полум’яний
заклик Д.Кеннеді: «Не питай, що країна
зробила для тебе. Спитай себе, що ти
зробив для країни?!».

В.КОРЖ.
Народний депутат України.

(Стаття публікується в скороченому
вигляді).

Яким бути виборцю
і кого варто обирати?

Напередодні свята Покрова
Пресвятої Богородиці, яке є до того
ще й  загальноукраїнським святом
козацтва, у Городнянській обласній
загальноосвітній школі-інтернаті
пройшли «Козацькі ігри». Брали участь
у них юні козаки ХХІ-го століття –
команди «Січові стрільці» та «Булава».
Поважному журі  у складі директора
школи-інтернату А.С.Остроноса, його
заступника С.А.Маланчук та
керівництва Свято-Миколаївського
козацького полку на чолі з отаманом
О.І.Лукашем було досить важко
визначитися – хто ж кращий? Обидва

СВЯТА У переддень козацького свята
загони ретельно підготувалися як до
історичних питань, так і до спортивних
змагань. Готуватися їм допомагали
С.А.Маланчук та педагог-організатор
Т.В.Росол.  Та, мабуть, і не так вже
важливо, хто кращий. Важливо, що
представники і «Булави», і « Січових
стрільців» — справжні козаки. Обидві
команди отримали Почесні грамоти
від Городнянського козацтва і
запрошення вступати у лави козаків.
Але ж, звичайно, для цього треба
виконувати певні умови: добре
навчатися, поводитися, бути в усьому
прикладом для інших.

Наприкінці свята козаки та
учасники команд разом з усіма
присутніми скуштували смачних
українських вареників. Після чого
шановне козацтво було запрошене
до огляду умов  проживання та
навчання дітей, у тому числі
«української кімнати» з багатьма
предметами побуту минулих століть,
прикрашеної розкішними
рушниками, скатертинами та
вишиванками.

14 жовтня козаки Городнянського
Свято-Миколаївського полку після
святкового богослужіння пройшли

разом з прихожанами хресним ходом
по вулицях міста до пам“ятного знака
Покрова пресвятої Богородиці,
встановленого на честь загиблих
воїнів.

Після чого козацтво повернулося
до церкви, де пройшов обряд посвяти
у козаки.

А.НЕМИРОВА.

На знімках: хресний хід козаків
Свято-Миколаївського полку; знімок
напам’ять школярам з козаками
після «козацьких ігор».

БІОМЕТРИЧНІ
ПАСПОРТИ:
ЧИ  ВАРТО
ВТИСКАТИ

ЖИТТЯ  У  ЧІП?
Верховна Рада України 2 жовтня

ухвалила законопроект №10492 «Про
Єдиний державний реєстр та доку-
менти, що підтверджують громадян-
ство України, посвідчують особу чи її
соціальний статус». Цей документ
зокрема передбачає введення біомет-
ричних паспортів, у яких на електро-
нному чипі окрім паспортних даних,
фіксуватимуться біометричні дані:
група крові, відбитки пальців, зобра-
ження особи. Також передбачається
зафіксувати усю інформацію про
власника паспорту в одному документі:
про пільги, власність, приватизаційні
документи тощо, аж до фінансової.

Законтворці переконують людей у
тому, що це спростить взаємовід-
носини людини з державою, бо вся
інформація про людину буде у пас-
порті, відпаде необхідність у періо-
дичних переписах населення. Також це
повинно спростити поїздки за кордон,
зокрема до країн Євросоюзу. Однак є і
зворотна сторона медалі. Будь-який
чиновник, який матиме можливість
зчитувати дані з паспортного чипу,
зможе мати всю інформацію про
людину. До того ж паспортизація
починатиметься від народження, з
обов’язковою заміною документа кожні
10 років, і операція ця буде
обов’язковою і платною.

Що з того буде – покаже час. Однак
вже сьогодні ліберальні сили,
інженери-комп’ютерники, громадські
правозахисні організації і навіть
релігійні общини виступають проти
біометричних паспортів. І не
безпідставно – дуже багато підводних
каменів у цьому нововведенні.
Більшість противників проводять
аналогії з фільмом «Матриця». І
справді, якось не хочеться відчувати
себе деталькою чи батарейкою
глобалістичної машини…

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами інтернет-видань.
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Коли йдеться про безпосередніх ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, то це на сьогодні здебільшого люди середнього віку,
яким відносно своїх років, як мовиться, ще б гори
перевертати. А вони змушені ходити по лікарнях. Однак того,
що сталося, не відміниш, і тепер обов’язок держави, яка
колись послала їх, молодих і здорових, у саме пекло, – дбати
про підтримання їхнього здоров’я, надавати  всіляку
допомогу.

У соціальних ініціативах Президента турбота про
здоров’я чорнобильців виділена як пріоритетна. На розвиток
Президентських ініціатив уряд  в кінці 2011 року прийняв
постанову «Про підвищення рівня соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи», передбачивши в Державному бюджеті – 2012
видатки на їхнє медико-санітарне забезпечення і лікування
майже удвічі більші, ніж попереднього  року.

Вперше всі чорнобильці до кінця поточного року будуть
забезпечені потрібними їм технічними засобами
реабілітації – протезами, інвалідними візками тощо.

І вже не чиновник визначатиме, де лікуватися чи оздоров-
люватися ліквідатору, а сам він, отримавши відповідний
ваучер та проконсультувавшись зі спеціалістами, обирати-
ме, що йому найбільше підходить. Зокрема, й з 900 уже
атестованих державою санаторно-лікувальних закладів для
чорнобильців.

При придбанні ліків за рецептами лікарів потерпілі від
аварії 1 та 2 категорій звільняються від їх оплати.

Всі чорнобильці, включно з дітьми, забезпечуються
санаторно-курортним лікуванням.

Для підтримання здоров’я важливо, як людина харчу-
ється. Тому для потерпілих 1 та 2 категорій держава встано-
вила грошові компенсаційні відшкодування вартості продук-
тів, які нинішнього року становлять відповідно 305 та 152
гривні.

Найближчим часом будуть реконструйовані та переоб-
ладнані спеціалізовані лікарні для чорнобильців з держав-
ним забезпеченням всіма необхідними медикаментами та
посиленим харчуванням.

Відомо, що здоров’я, зокрема й моральне, залежить від
загального рівня життя. Бажано, якомога вищого. От для
його забезпечення потерпілим від Чорнобильської катастро-
фи встановлено близько ста різноманітних пільг, компенса-
ційних виплат, доплат, допомог. Серед них – 50-відсоткові
знижки з оплати за користування житлом, комунальними
послугами та телефоном, надання відпустки зі збереженням
заробітної плати на 16 календарних днів, оплата проїзду по
Україні в половинному розмірі тощо.

Протягом 2012 року декілька разів підвищувалися
чорнобильські пенсії, які для більшості ліквідаторів та
постраждалих від аварії є основним засобом до існування.
Так, середня пенсія чорнобильця уже становить 3,5 тисячі
гривень, інваліда 1-ої групи – 4 402 гривні, 2-ої групи 4 012
гривень, інвалідів 3-ої групи – 2 719 гривень. У 2011 році
було вдвічі менше. Тут варто зазначити, що середні пенсії
за поточний рік враховані без жовтневого їх збільшення.
Тобто цифри дещо зміняться, але однозначно в бік
підвищення.

Флагман харчової промисловості Городнянське Спільне
Підприємство «Виробничо-торговельне об’єднання» за
останні роки подолало глибоку кризу, у якій опинилося з
цілого ряду причин. Довіру споживача повернули головним
чином за рахунок якості, адже в жодному із виробів місцевого
хлібозаводу нема консервантів, розпушувачів, поліпшувачів
та інших штучних добавок. Звісно, строк реалізації такої
продукції незначний, та хліб і кондитерські вироби
підприємства розбирають як гарячі пиріжки у буквальному
розумінні ще гарячими.

– Сьогодні ми нарощуємо обсяги виробництва, а
заразом і розширюємо асортимент. Багато замовлень на
дрібно-штучні вироби. Тому ми додали до буфетного
асортименту булочки з топленим молоком та з шоколадом,
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до категорії хлібо-булочних виробів додався калач
«Фантазія», а до кондитерських – торт «Карпати» і
рулетики «Кармен». Розширення виробництва потребує
й оновлення матеріально-технічної бази. Спеціально для
кондитерів придбали два дозатори – механічний і
автоматичний, що покращить роботу з кремами і
начинками. До речі, недавно створили окремий
кремовий цех. Нарешті обладнали опалення цехів, хоч і
на дровах та тирсі, однак працювати стало значно
комфортніше, – розповіла директор СП ВТО Л.В.Козел.

Та головне надбання будь-якого виробництва – люди.
Колектив підприємства стабільний, практично нема
плинності кадрів, характерної для нестабільного
сьогодення. Мабуть тому, що кістяк колективу складають
люди з багатим досвідом роботи. Це майстер В.Богма,
кондитери М.Костюкевич, Н.Самойленко та Н.Мугак, які
працюють за фахом від 30 до 20 років поспіль. До речі,
Наталія Михайлівна Мугак не просто кондитер, а ще й
художник – саме вона прикрашає торти різножанровими
композиціями на замовлення клієнта, випікає лебедів

на весілля тощо.
Поряд з досвідом працює енергійна і натхненна молодь.

Саме завдяки їй у цехах панує жвава й жартівлива
атмосфера. І хоч працюють вони від кількох років до кількох
днів, досвіду їм не займати – всі професійні кондитери. Це
- М.Захожа, О.Самборська та О.Симонок.

Сьогодні продукція СП ВТО є на прилавках магазинів
всього району, а хліб і смакотки стали звичним явищем на
столах більшості родин. Навіть кіт однієї споживачки їсть
тільки городнянський хліб, повністю ігноруючи інші марки.
Певно тому, що тварина довіряє тільки власним відчуттям і
взагалі не сприймає рекламу.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: жвава молодь хлібозаводу М.ЗАХОЖА,

О.САМБОРСЬКА та О.СИМОНОК.

Поліпшення  здоров’я чорнобильців –
державний пріоритет

ОФІЦІЙНО

Сезон субсидій
розпочався

8 жовтня голова райдержадміністрації Ю.В.Висоць-
кий підписав розпорядження про початок опалюваль-
ного сезону в районі з 15 жовтня. У холодну пору року,
з подачею тепла у квартири, офіси, заклади, установи,
як правило, починається і сезон оформлення субсидій.

Субсидія – це адресна допомога для відшкодування
витрат на оплату користування житлом або його утримання
та комунальних послуг ( водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергію, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот), а також раз на рік допомога
готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії та
субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива мають громадяни, які проживають
у житлових приміщеннях (будинках) державного та
громадського житлового фонду, у тому числі у гуртожитках
– на оплату користування житлом; приватного житлового
фонду та фонду житлово-будівельних (житлових)
кооперативів – на оплату утримання житла; житлового фонду
незалежно від форм власності – на оплату комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива. Субсидія на придбання твердого
та рідкого пічного побутового палива призначається у разі,
коли житлове приміщення не забезпечується електро-,
тепло- або газопостачанням для опалення.

З питань призначення субсидії на житлово-комунальні
послуги слід звертатись по телефону 2-16-11, або
безпосередньо в інформаційно-консультаційний сектор
управління праці та соціального захисту населення (кабінет
№3).

В.КРИВОЛАП.
В.о. начальника управління праці та соціального

захисту населення.

СЛУЖБА 101

Вибори повинні бути
безпечними

Безпека на виборчих дільницях потребує особливої
уваги. Це підтвердив черговий рейд працівників районного
відділу держтехногенбезпеки, який проводився на минулому
тижні у Городнянському районі. У ході рейду пожежники
виявили численні порушення вимог правил пожежної
безпеки, половину яких усунули вже під час перевірки.

Відповідальність за пожежну безпеку приміщень
виборчих дільниць несуть голови виборчих комісій. За
протипожежний стан всієї будівлі, в якій розміщені виборчі
дільниці, відповідають керівники об’єктів.

Черговий по виборчій дільниці зобов’язаний:
— при прийнятті чергування ретельно перевірити

наявність та дієздатність засобів зв’язку, сигналізації,
приладів опалення, освітлення;

— під час чергування у приміщеннях контролювати
дотримання протипожежного режиму та виконання правил
пожежної безпеки;

— при виявленні порушень правил пожежної безпеки,
що можуть спричинити виникнення  пожежі, зобов’язаний
вжити негайно заходи до їх усунення і проінформувати про
це керівників об’єкту.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор Городнянського РВУДІТБ.

У 2012 році зросла також пенсія дітям, які стали інва-
лідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Нині вона становить 994
гривні проти 380 гривень у попередньому році. Ці діти мають
також пільги щодо вступу до вишів, підвищену стипендію,
безкоштовно користуються громадським транспортом.

В Україні сьогодні проживає понад два мільйони людей,
що мають статус чорнобильців.  Але декому з наших
громадян з різних причин, зокрема, і внаслідок ліквідації
багатьох військових частин, підприємств, організацій, що
зникли нерідко  зі своїми архівами, не вдалося встановити
статус чи отримати повні відомості про тодішні заробітки,
що тепер позначилося на сумах пенсій. Нинішня влада не
залишила таких людей сам на сам зі своїми клопотами. У
вересні нинішнього року на державному рівні утворено
спеціальну комісію з регіональними представництвами,
уповноважену збирати документи для надання їм довідок
про роботу та зарплату в зоні відчуження в 1986-1990 роках.

Люди, які стали свого часу на захист країни від
Чорнобильської катастрофи, заслуговують на всезагальну
шану і всебічну увагу. І вони її отримають – ось основний
посил Президентських ініціатив.

Назустріч ліквідаторам Чернігівщини
Нещодавно у Чернігові відбулася зустріч членів

Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»
з представниками обласної державної адміністрації, центра-
льного відділу виконавчої служби Чернігівського міського
управління юстиції, головного управління Пенсійного Фонду
України у Чернігівській області, управління охорони здоро-
в’я, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Під час зустрічі членів спілки проінформовано про стан
виконання програми соціального захисту громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

Оздоровлення чорнобильців триває
Оздоровча кампанія громадян, які постраждали внаслі-

док Чорнобильської катастрофи, наближається до завер-
шення.

Для оздоровлення у 2012 році вказаній категорії осіб
Міністерством соціальної політики України Чернігівській
області виділено  2686 путівок. На даний час вже оздоровлено
2059 постраждалих осіб. До кінця оздоровчої кампанії
планується оздоровити ще 627 громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Автомобілі для інвалідів
Ключі від 14 автомобілів марки «SENS» отримали на

Чернігівщині  інваліди Великої Вітчизняної війни та інваліди-
ліквідатори аварії на ЧАЕС. Це один із кроків влади до більш
повноцінного соціального захисту ветеранів та інвалідів в
рамках реалізації соціальних ініціатив, проголошених
Президентом України Віктором Януковичем.

Забезпечення житлом громадян, постраждалих від
наслідків аварії на ЧАЕС,  триває.

В області постійно приділяється  увага забезпеченню
чорнобильців житлом. Цьогоріч планується придбати 21
квартиру, з яких 19 – у місті Чернігові. Триває процедура
закупівлі житла.

Валерій МИХАЙЛІВ.

ІДЕЮ  ЦЕНТРУ
СХВАЛЕНО  ГРОМАДОЮ

Триває робота по створенню центру адміністративних
послуг у райдержадміністрації. 10 жовтня відбулись
громадські слухання, на яких обговорено проект положення
про центр та порядок взаємодії його учасників. Вцілому
положення ухвалено, однак його треба доопрацювати під
новий Закон «Про адміністративні послуги», який нещодавно
був підписаний Президентом.

Голова центру «Доброчин» О.В.Підгорний розповів про
позитивний досвід західних областей України, які, не
чекаючи закону, вже запровадили подібні схеми взаємодії
та відкрили у себе центри адміністративних послуг. Голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький розповів присутнім
про матеріальну сторону проекту, зокрема про те, як
створюється власне кабінет центру. Робоча ж група
ознайомила присутніх із принципами майбутньої взаємодії
служб.

Відкрити центр адмінпослуг при райдержадміністрації
планується наприкінці жовтня. Саме тоді жителі району
зможуть вирішувати усі адміністративні питання через один
кабінет.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: під час громадських слухань.
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У господарстві Городнянського
ВУЖКГ знаходяться дві водонапірні
башти. Одна у військовому містечку
місткістю 80 кубічних метрів, яка
обслуговує мешканців колишнього
військового  містечка, вулиць 1
Травня, Чкалова, район гаражів
тощо,  друга – біля автостанції
місткістю 225 кубічних метрів, що
забезпечує водою всю іншу
територію Городні. Наше місто,
хоча й водофіковане практично на
сто відсотків, має проблеми щодо
постачання води на верхні поверхи
багатоповерхівок. Зокрема, у
прибудові до шестиповерхівки
довелося встановлювати насосну
систему, яка подає воду на верхні
поверхи будинку  і у сусідню
дев’ятиповерхівку. Вода у
мешканців висотного житла є
тільки тоді, коли працюють насоси.

Як розповів начальник
Городнянського ВУЖКГ М.М.Рубан,
у 2004-му році для башти біля
автостанції було пробито нову
свердловину натомість старої, яка
свій ресурс вичерпала. Років три
тому водонапірну башту у
військовому містечку було
відремонтовано і закільцьовано з
баштою, що біля автостанції. Це
дозволило поліпшити якість питної
води і покращити постачання води
у будинки мешканців колишнього
військового містечка. Однак проблему
постачання води жителям верхніх поверхів
не зняло.

Тому у 2007 році було почато
реконструкцію більшої з башт. Вона триває

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Щороку фінансування медицини зменшується, особливо
на периферії країни. Районні та місцеві лікарні, щоб
забезпечити належний рівень допомоги хворим, вимушені
залучати небюджетні кошти, надавати платні послуги та
приймати благодійні внески і спонсорську допомогу. Наша
районна лікарня також вдалася до таких заходів з ряду
причин.

– Районний бюджет сьогодні задовольняє лише 79%
від дуже скромних потреб лікарні. З державного бюджету
надається допомога у вигляді машин і обладнання, які не
завжди гостро потрібні. Заробітна плата й більшість інших
потреб закладається при плануванні бюджетного року на 9-
9,5 місяців. Наприклад, бюджет формується на початку року,
а ціни на бензин, мастило і запчастини до автомобілів
зростають, і суттєво, кілька разів на рік. Економити можна, і
ми це робимо, однак до певного рівня. Окрім обладнання,
комплектуючих, витратних матеріалів та медикаментів, щось
час від часу виходить із ладу, починає потребувати заміни
та ремонту. Сьогодні райлікарня має неабиякі борги
перед виконавцями робіт і постачальниками – більше
300 тисяч гривень,  – прокоментував ситуацію головний
лікар В.В.Ромець.

Подібна ситуація склалась свого часу і з апаратом
штучної вентиляції легень. У новій установці
американського виробництва згоріла електронна плата
під час екстреної ситуації. Виручили старі радянські
аналоги, які вже ледь працюють.

– Заміна цьому апарату була, але старі машини
ненадійні, зношені і можуть зламатися  будь-коли. Тому
ми вирішили звернутися до громадськості, у тому числі
й через газету, бо знайти одразу більше 20 тисяч
гривень на ремонт ми не могли. Довелося іти та
просити. У підприємців і просто заможних людей,
звертатись до депутатів, підприємств і організацій.
Реагували по-різному: хто обіцяв, хто «ввічливо просив
почекати». Та були й такі, хто відреагував одразу і дав
грошей скільки зміг. Громадами збирали і передавали
кошти жителі Берилівки, Сеньківки, Карпівки, Івашківки,
Куликівки та Будища. До справи долучились вчителі
Тупичівської школи. Приватні особи теж робили внески,
окремо допомагали приватні підприємці і депутати. Та
все це треба було пройти, причому з простягнутою
рукою, – розповів завідуючий відділенням анестезії та
інтенсивної терапії А.М.Мужанов.

Більше півроку збирали гроші. Значні суми надали
депутати облради І.М.Якуб та В.А.Атрощенко, а також
ТОВ ТД «Ратібор» і ПП Короткий. Ще три місяці пішло
на доставку запчастини з Америки і ремонт у Києві.
Нарешті новий дихальний апарат знову працює, значно
полегшуючи роботу медпрацівникам, а головне –
рятуючи життя.

Практика благодійності стає нормою, все більше
проблем лікарні вирішується завдяки пожертвуванням, у

Плюс 65 кубічних метрів об’єму

і досі. Виконують роботи по реконструкції
працівники ПНДП «Центр технологій».
Роботи виконуються у міру надходження
коштів із державного бюджету. Про їх
виділення для потреб Городні поклопотався

міський голова А.І.Богдан. За час
реконструкції вже зроблено
підсилення фундаменту (
вибрано пласт 60 сантиметрів
землі всередині, укладено
арматуру і залито бетоном),
зовнішню гідроізоляцію на 1,5
метра у висоту, зроблено
обвалування землі довкола
баштового стовпа. З металу
нарощено ємність башти.
Відтепер її місткість становить
290 кубічних метрів. У минулу
середу відбулось випробування
реконструйованої башти. Після
усунення всіх недоліків будуть
здійснені роботи по проведенню
очистки і герметизації башти.
Триватимуть ці процедури
приблизно протягом двох
тижнів. Після чого очікується, що
реконструйована башта
запрацює на повну силу і місто
матиме повнокровне і якісне
постачання водою.

— Ми звертаємось до
мешканців Городні з розумінням
поставитись до можливих
перебоїв з водопостачання
протягом двох тижнів, коли
триватимуть завершувальні
роботи, — говорить М.М.Рубан.
– Адже всі наші зусилля
спрямовані на те, щоб людям у
нашому місті жилось зручніше і
комфортніше.

С.ТОМАШ.
На знімку: слюсар КВПіА М.О.ПИЛЬНИК,

майстер водогону О.Г.ПАТАТІН, головний
інженер ВУЖКГ В.М.ДРАГУН та виконроб
ПНДП «Центр технологій» А.А.ЗАДВОРНИЙ.

тому числі і натуральними надходженнями – постільною
білизною, продуктами харчування, фарбами тощо. За 9
місяців цього року зібрано 233 тисячі гривень, на які вже
придбано стоматологічну установку, компресор і мікродвигун
до неї, безтіньовий операційний світильник, чотири
стерилізатори, ультрафіолетову камеру, центрифугу
лабораторну, 2 концентратори кисню, а також оргтехніку та
різні витратні матеріали, яких щодня треба чимало.

Куди заведуть реформи районну, а особливо сільську
медицину, невідомо, та для нормального існування, тим
більше розвитку, сьогодні треба вдвічі більше фінансування,
гарантованого і систематичного. Тим більше, що лікарня «під
лісом» давно вже потребує капітального ремонту, а
матеріально-технічна частина – значної заміни. Здоровий
глузд потребує того, щоб лікарі лікували людей у нормальних
умовах та за нормальну, своєчасну зарплату, а не ходили по
району з простягнутою рукою.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: лікар-анестезіолог Т.Ю.МЕДЕЛЯНОВА
поряд із відновленим апаратом штучного дихання.

БЛАГОДІЙНІСТЬ  РЯТУЄ  МЕДИЦИНУ… ПОКИ ЩО…Управління з питань
внутрішньої політики

та зв’язків
з громадськістю

Чернігівської
облдержадміністрації

оголошує конкурс проектів інститутів
громадянського суспільства

На виконання Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства на 2012-2015 роки
«Чернігівська громада» Управління з питань внутрішньої
політики та зв’язків з громадськістю облдержадмініст-
рації оголошує конкурс проектів для громадських
організацій.

Загальний фонд конкурсу становить 50 тис. грн.
Пріоритетні напрямки тематики конкурсних

пропозицій:
1. Вивчення громадської думки з питань оцінки

діяльності органів влади та місцевого самоврядування.
2. Інформування жителів області щодо здійснення

реформ (Програма економічних реформ на 2010—
2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна
економіка, ефективна держава», середньострокова
програма соціально-економічного розвитку області на
2011—2015 роки «Чернігівщина 2015. Спільний шлях до
добробуту»).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюд-
жетних коштів однієї програми (проекту, заходу),
що подається для участі у конкурсі, становить 15
тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадсь-
кими організаціями, які зареєстровані в установленому
порядку, не пізніше, ніж за два роки до оголошення
конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 5 жовтня
2012 року до 5 листопада 2012 року включно,
щоденно, крім суботи та неділі з 9:00 год. до 17:00
год., за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 21а,
Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю облдержадміністрації.

За додатковою інформацією звертайтесь по
тел. 67-59-67, або за адресою електронної пошти
(uvp@cg.ukrtel.net).

Більш детальна інформація – за посиланням http://
oda.cg.gov.ua/index.php?id=36452&tp=0 (рубрика
«Консультації з громадськістю» на офіційному сайті
Чернігівської облдержадміністрації).

Управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків з громадськістю при облдержадміністрації.

Депутат –
хабарник

покараний
Набув чинності вирок

Ніжинського міськрайонного суду за
кримінальною справою, порушеною
органами прокуратури за
матеріалами УСБУ в Чернігівській
області стосовно депутата
Ніжинської міської ради, який
вимагав та отримав хабара.

Співробітники СБУ затримали
посадовця у грудні минулого року
після отримання ним від місцевого
підприємця 3 тисяч доларів США за
вирішення питання щодо
продовження оренди земельної
ділянки місцевої громади, на якій
розташовано торговельний
павільйон.

Зібрані під час розслідування
кримінальної справи докази
підтвердили протиправність дій
службової особи. Суд визнав
депутата міськради винним за ч.2
ст.368 (одержання хабара
службовою особою) Кримінального
кодексу України та призначив
покарання у вигляді штрафу в
розмірі 18 тис. грн. з позбавленням
права обіймати посади в органах
місцевого самоврядування і в
органах державної влади строком
на 2 роки.

Прес-група Управління СБ
України в Чернігівській області.
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Если выбор
сделан правильно

Уважаемая редакция газеты! Я
– пенсионерка, жительница  Го-
родни, ваша постоянная читатель-
ница Марфа Яковлевна Жеребна.
Мне уже 90 лет, и я не так часто
выхожу в центр города. Но вот на
днях у меня выпала возможность
пройтись по центральным улицам
Городни. И непроизвольно память
моя сравнила картинки – каким
был наш городок раньше и каким
он стал теперь.

Городня стала богаче, кра-
сивее. Куда ни глянь – клумбы с
цветами, молоденькие вечно-
зеленые деревца и удобные ска-
меечки для отдыха. На одной из
них  — под туями, возле «Маркета»
— и я посидела. Рядышком – урны
для мусора. Везде чисто, улицы
убраны.

Я так понимаю, что все это
делается руководством мэрии и в
частности главой горсовета
Андреем Ивановичем Богданом.
Вот каким должен быть настоящий
руководитель! Моя личная
благодарность такому человеку и
искренние пожелания сил,
здоровья и долголетия. Я рада
тому, что я за всю свою жизнь
первый раз не ошиблась, когда на
выборах мэра отдала свой голос
за Андрея Ивановича.

Вот и сейчас, накануне
выборов, нам предстоит сделать
нелегкий выбор. Нужно, чтобы в
Верховной Раде были действи-
тельно достойные люди, лучшие
из лучших. Такие, чтобы им судьба
Украины была так же небезраз-
лична, как нашему мэру наша
Городня.

Если можно – напечатайте,
пожалуйста, это письмо в газете.
А если у вас нет такой
возможности, то убедительно
прошу вас передать мое письмо
Андрею Ивановичу – пусть он
знает, что его добрые дела не
остаются незамеченными.

С уважением М.ЖЕРЕБНА.
г.Городня.

Іван Павлович Муравко
народився 20 вересня 1922 року в
с. Дібрівному на Городнянщині.

Йому виповнилося  9 років, коли
померла мати. Залишився батько
з дев’ятьма дітьми. Важко було
чоловікові прогодувати і одягти
малечу… Тяжким спомином відгу-
куються  голодні 1932-1933 роки.
Саме тоді, взимку померла
найменша — трьохрічна сестричка.

Тривала колективізація. Люди
неохоче вступали в  колгоспи.
Влада різними способами зага-
няла їх туди. Активісти забирали з
дворів зерно, картоплю, одяг. Хто
супротивився, тих виганяли з хат,
відправляли у Сибір. Дідуся та
бабусю Муравків вигнали з хати, і
вони прийшли жити до сина з
онуками. Сім’я стала  ще більшою,
їжі не вистачало.

— Дитинство було злиденним,
— згадує Іван Павлович. — Як
вижили  — самі не знаємо.

Проте на той час у Смичині вже
був створений колгосп «Пере-
мога». При ньому діяла їдальня, де
можна було харчуватися колгосп-
никам один раз на день.

У дорадянські часи населення
Смичину майже стовідсотково
було неписьменним. Школи в селі
не було, просвітницькою роботою
займалися лише церковні служи-
телі. У 1929 – 1930 роках були збу-
довані школи в усіх навколишніх
селах, а також і в  Смичині. При-
міщення  розраховувалось на
чотирьохрічку. Було п’ять класних
кімнат, вчительська, просторий

коридор і квартира для директора.
Під час колективізації школа

була перейменована в ШКМ (школу
колгоспної молоді), в яку приймали
лише дітей із тих сімей, батьки яких
працювали в колгоспі. Згодом
школа стала  семирічкою неповною
загальноосвітньою. Всі вісім класів
не вміщались у ній, а тому на шкіль-
ному подвір’ї було побудовано ще
троє приміщень — для класних
кімнат і майстерні. Директором
школи була високоосвічена людина
Олексій Дмитрович Юсухно.

У 1941 році, коли село окупували
німецькі загарбники,  школу
спалили. А Іван Павлович Муравко
із зброєю в руках дійшов до
Берліна. Пізнав і гіркоту втрат, і
радість перемог.

Повернувшись з війни, в 1947
році прийшов працювати у рідну
школу вчителем. Новим приміще-
нням її стала попівська садиба.
Івану Павловичу виділили тут
кімнатку, де він жив. Одночасно
працював вчителем і сторожем. У
школу прийшло багато нових
вчителів. Серед них і майбутня
дружина Івана Павловича —
Варвара Петрівна Лисенко, яка
викладала українську мову і літе-
ратуру. Одружилися, а незабаром
народилися  і діти:  Валентина,
Люба, Анатолій.

З 1952 по 1965 році Іван Пав-
лович був призначений тимчасово
виконуючим обов’язки директора
школи. Коли займав цю посаду,
дуже турбувався про розширення
і прибудову шкільних приміщень.

ЮВІЛЕЇ

До першої будівлі тоді ще
добудували два навчальні корпуси.

У 1962 році почалось будівни-
цтво нового приміщення школи на
кошти колгоспу «Добробут». Закін-
чили  його в 1966 році. Школу
відбудували на тому самому місці,
де вона стояла до Великої
Вітчизняної війни. Голова колгоспу
І.С. Седень не тільки надав кошти
на нову школу, а й  допоміг педаго-
гічному колективу придбати музич-
ні інструменти та молоді саджанці
для нового шкільного саду.

Тоді Іван Павлович працював у
школі і одночасно був інспектором
райвідділу освіти 7 років. Їздив із
перевірками по всій області.
Згадує про  такий випадок:

— Восени приїхав перевіряю-
чий і попросив підвезти його у
Великодирчинську восьмирічну
школу. В мене  був мотоцикл
«Урал», приїхали туди.  Перевіря-
ючий розпочав свою роботу, а я
погодився провести уроки в по-
чаткових класах (захворіла вчи-
телька). Довелось провести 4 уроки
поспіль. На останньому  навіть під
акомпанемент мандаліни розучу-
вали пісню «То березка, то рябина».

Коли через 18 років у Сми-
чинську школу приїхала викладач
Чернігівського ПТУ №5 агітувати
учнів, щоб вони вступали до даного
навчального закладу на навчання,
вона сказала:

— Так це ви Муравко Іван
Павлович! Мені про вас розповідав
мій чоловік Михайло. Ви справили
на нього незабутнє враження  і він

запам’ятав ваші уроки на все життя,
як і пісню, що ви розучувли, коли
заміняли вчительку Великодир-
чинської школи. Минуло 18 років, а
чолвік і тепер згадує вас добрим
словом.

Іван Павлович викладав різні
предмети: фізику, технічну працю,
креслення. 40 років вчительської
праці не минули безрезультатно.
Скільки його вихованців, людей
різноманітних професій вдячно
згадують свого наставника!

У Івана Павловича навчалися не
тільки учні, а й люди з села.
Щоденно йшли  за порадою. І він
був і є для кожного – справжній
друг і порадник.

Сьогодні Івану Павловичу йде
90-й рік. Він доглядає город,
цікавиться новинами в світі,
захоплюється риболовлею. За
необхідності може поїхати на
власному автомобілі в Городню або
Седнів – порибалити з сином
Анатолієм.

Т.СТРЕЛОК.
Вчителька Смичинської

школи.

По прошествии более 20 лет
обнищания населения, разрухи
села и упадка всех отраслей
производства, я горжусь не только
теми великими трудовыми свер-
шениями, той великой духовно-
стью наших людей, живших при
Советской власти, но даже словом
«коммунист».

Я горжусь, что я вырос в совет-
ском селе, что учился в Хриповской
сельской 8-летней школе, которой
сейчас нет – (осталось одно здание
да опустошенные подсобные
строения).

Горжусь, что подростком с тех
полей колхоза имени Мичурина, на
которых сейчас в зарослях соби-
рают маслят,  возил на ток зерно
от комбайна, а водителем был
труженик дядя Коля — Грабовец
Николай Алексеевич. Два сезона
работал помощником комбайнера
с Лященко Виктором Васильеви-
чем и Лященко Петром Григорье-
вичем. Нет уже этих комбайнеров,
но я помнить их буду, то, как они
учили меня в труде познавать цену
хлеба.

Я горжусь теми женщинами-
труженицами, которые ланкой шли
или ехали на машине  в поле и
пели песни. Это правда! Никто не
заставлял их петь песни — это
было одухотворенное состояние
души, уверенность в завтрашнем
дне. В те времена в селах не
закрывались двери на замки. Не
надо было прятать со двора ни
алюминиевые собачьи миски, ни
кастрюльки, ни грабли. Была
честность. Был кодекс чести.

Я горжусь, что в Городне – в
городе, который я очень люблю, в
общепитовских столовых на столах
всегда стояла соль, свежая
горчица, перец, а на прилавках
рядом с раздачей совершенно
недорогих горячих обедов – лежал
бесплатный хлеб. Это правда. Это
не мелочь, а отношение власти к
своим людям, к человеку труда. То
же самое можно сказать и про
качественные бесплатные обеды в
период уборки урожая, и про
бесплатное молоко для своих
тружеников в колхозных столовых.

Я горжусь, что в советской
больнице в палату заходила
сестричка с коробкой бесплатных
лекарств, назначенных врачом,
вручала их больному и контро-
лировала прием. Да, Советская
власть заботилась о здоровье
своих людей. Нынешняя нищая
медицина вынуждена, еще не

приступая к лечению, на пороге
больницы брать деньги с больного
на своё содержание. А платные
списки лекарств? А если нет д-
енег? Работы-то нет. Пенсия ми-
зерная. Получается, что без денег
здоровье украинца Украине не
нужно.

Я горжусь, что являюсь совре-
менником таких людей, как Смир-
нов Алексей Николаевич, Бабаев
Михаил Павлович, Демченко Се-
мен Моисеевич, Саушева Зинаида
Леонтьевна. Советская власть,
которую потом, кровью и увечьями
защищали эти люди в годы
Великой Отечественной войны,
дала возможность нам, их детям,
расти, жить, бесплатно учиться в
любой точке Советского Союза.

Сможет ли современная семья
выучить своих троих детей в
платных учебных заведениях?
Сколько новых домов со своей
зарплаты построили молодые
семьи на селе или в райцентре за
последние 20 лет?

За 5 послевоенных лет была
поднята и восстановлена из
разрухи страна. Заводы и фабрики
начали работать на полную
мощность. А что стало с селом и с
производством за последние 20
лет  с их «эффективным собстве-
нником»?

Разве за это проливали кровь
наши отцы и деды?

Вдовы, которые, оставшись
одни, смогли вырастить и воспи-
тать своих детей честными и поря-
дочными людьми. Они верили, что
их мужья не зря погибли, а ради
жизни и достойного будущего
своих близких. Советская власть
заботилась о них, оказывала им
всяческую поддержку.

Где сейчас, в какой инстанции
можно найти правду? Куда можно
обратиться старикам? Есть ли у
них силы ходить по кабинетам и
судам, куда их отправляют? Найдут
ли они там справедливое
отношение к себе?

Я – коммунист. Горжусь, что
при Советской власти в центре
внимания был человек труда.
Сейчас Коммунистическая партия
Украины – единственная партия,
которая в нынешних условиях
борется за социальную справед-
ливость, за права тружеников, за
достойную старость, за здоровое
детство.

В свое время зажравшаяся
партийная номенклатура с Кравчу-
ком во главе не была верна комму-

нистической идее. Она отошла от
ленинизма и обманула довер-
чивый народ. Коммунистами были
простые рабочие, труженики села,
учителя, военные, медработники.
Теперь можно сказать, что, не имея
партийных билетов, основная
масса людей страны была комму-
нистами,  была осознано увлечена
великой идеей строительства
социализма и коммунизма.

Я горжусь, что Коммунисти-
ческая партия возрождается
снизу, без кравчуков,  тигипок и
горбачевых. Если Иуда предал
Христа, то это не значит, что нужно
отказаться от православной веры.
Так и нам из-за предательства
отдельных нельзя отказываться от
ленинизма.

Меня радует то, что есть много
молодых людей, которым не
безразлично будущее Украины, ее
народа, своих детей, тех, которые
не закрывают глаза на разруху,
убогость, несправедливость, а
идут к коммунистам, чтобы сообща
возвращать страну народу.

Я коммунист и человек
верующий. Только Коммунисти-
ческая партия выступает за еди-
ную церковь, против раскольни-
ков, за каноническое православие.
Программа Компартии переклика-
ется с библейскими заповедями.

Только Компартия выступает
против зарождающегося в стране
неофашизма, против героизации
бандеровских убийц, стрелявших
в спину советским воинам и
вешавших молодых учительниц на
глазах у детей.

Тот безудержный лай, который
идет от всяких там шустеров с
телевизора и всяких подставных из
газет на Компартию Украины, я
расцениваю как  злобу на то, что
все более людей осознают, куда их
завели и с кем правда, куда им
идти.

Я не буду смеяться вместе с
олигархом  над теми людьми,
которых он бесплатно подстригал
за то, чтобы они за него голо-
совали, отдавая свой кирпичик
власти. Можно представить, за
кого он их считает.

Я горжусь, что стал комму-
нистом, на предстоящих выборах
буду голосовать за Коммунис-
тическую партию Украины, за ее
кандидатов.

С.БУЙНЫЙ.
 Коммунист.

СЛОВО
ИЗБИРАТЕЛЯ

НЕМА БАБИ –
НЕМА ПОРЯДКУ

Звертаюся у газету, бо не можу
більше дивитись на безлад довко-
ла шестиповерхівки. Мені 92 роки,
я учасниця війни, інвалід 2-ї групи.
Живу у будинку вже 11-й рік. Поки
була при силах і здоров’ї, опікува-
лася порядком навколо будинку
наскільки могла – доглядала клум-
би і квітники, прибирала сміття,
бур’яни і каміння. Навіть гілки
обпилювала на деревах, куди могла
дотягнутись. Та вже не подужаю
всієї тієї роботи. Понад дорогою
попиляли дерева і траву вправно
все літо косять.

А у нас від річки усе заросло
травою так, що двором повзають
вужі з ящірками та бігають їжаки,
через дорогу – купи сміття. Старі
дерева затуляють світло мешкан-
цям кількох поверхів, сонця не
видно. Влітку в квартирах вогко,
усе пліснявіє. Насадили тополь, які
влітку забивають своїм пухом усі
вікна. Невже не можна направити
працівників комунгоспу чи людей
з біржі прибрати сміття, покосити
траву хоч пару раз за літо та
обпиляти гілки на деревах, що
затуляють світло? Замість тополь
посадили б вишні, груші чи
абрикоси. Є і в будинку лодирі, які
кидають сміття зверху.

От і виходить, що навколо
п’ятиповерхівок порядок, біля
дев’ятиповерхівки порядок, а
навколо шетиповерхівки – безлад.
Люди кажуть: «Нема баби – нема
порядку!» Отже виходить, нікому,
крім мене, це не потрібно. Сором
такому начальству! Якщо це
звернення не допоможе –
писатиму в Київ, викличу комісію!

О.І.КОВАЛЕНКО.
Учасниця війни, інвалід 2-ї

групи.

11 жовтня ми втратили рідну
людину – померла моя мама
Лисова Ольга Федосіївна. Живемо
ми у селищі Тополівка, що біля
Тупичева. Хто хоронив близьких,
той знає, скільки це печалі, тривог
і клопоту. Мамі було 84 роки.
Зрозуміло, що у її смерті не було
ніякого криміналу, хоча це горя не
зменшує. Після констатації лікарем
смерті (це було вже пізно ввечері)
ми подзвонили, як і належить у та-
ких випадках, у райвідділ внутріш-
ніх справ.

З Городні приїхало два міліціо-
нери і водій, що їх привіз. Допоки
хлопці робили свою справу, водій
підійшов до мене і запитав: «Ви
ритуальну службу де замовляли?».
Я відповіла, що у Тупичеві, у люди-
ни, яка працює у ритуальній служ-
бі. «А… Зрозуміло, — сказав він. –
Це значить, у Гончарова. Ну, тоді з
вас 130 гривень, бо я – з ритуаль-
ної служби Мокрія. Якби ви замов-
ляли послуги у нас, то цей виїзд
обійшовся б вам безкоштовно. А
так – платіть». У ту хвилину я під
впливом скорботи і горя віддала
водію гроші. Ніякої квитанції чи
якогось документу він мені не дав.

Але зараз, коли пройшов час,
я думаю: мабуть, я не одна така. За
що ж із нас беруть гроші, та й , як
для звичайної селянської сім’ї,
немаленькі? Виходить, якщо б я
замовила послуги в іншій, конку-
рентній ритуальній службі, то мілі-
ція приїхала б до мене безплатно?
Де тут логічний зв’язок? Може, хто
мені пояснить?

Любов КУДРИК.
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На початок серпня 1941 року Червона Армія залишила
Миколаїв і Кривий Ріг, зайняла оборонні рубежі на Дніпрі.
Обложена Одеса опинилася у глибокому ворожому тилу. 5
серпня розпочалася 73-денна оборона міста. Був створений
Одеський оборонний район, що охоплював весь периметр
фронту. Противник мав значні  переваги в живій силі і техніці,
румунське і німецьке командування сподівалися захопити
місто до 10 серпня. Приморська армія з важкими боями
відходила на нові рубежі. Захисники Одеси твердо стояли
на тому, щоб не здавати міста. Бої точилися практично за
кожний метр української землі.

25-а Чапаєвська дивізія стримувала наступ ворога в
південному секторі фронту. 10 серпня 31-й Пугачовський
полк займав оборону на лінії Червона Вакуловка- Кагарлик-
Біляївка. В цей день у полк прибув начальник розвідки дивізії
капітан А.Г .Ковтун. Він інспектував бойову готовність частин.
Командир полку полковник К.М.Мухамедьяров із знанням
справи доповів про ситуацію. Капітан Ковтун оглядав
укріплення, бесідував з бійцями. Розмовляючи з
лейтенантом Симонком, запитав:

 — Чи не з Чернігівщини, знайоме мені прізвище?
 — Так точно, товаришу капітан! – відрапортував Симонок.
— То ж, може, з Добрянки?
 — Якщо не з неї, то поблизу, — з Кусіїв.
 — Почекай, почекай, батько твій не Полікарп Данилович?
— Так точно, він.
— О! То я добре знав Полікарпа Даниловича ще з 20-х.

Він вуглярку мав. А я в Добрянському лісництві працював і
неодноразово допомагав йому деревиною. То як він там
зараз?

— Нічого не можу сказати, товаришу капітан. Останнього
листа одержав ще в Рені. Дружина з сином виїхала практично
під бомбардуванням, нічого не знаю, як і де вони зараз.

Це вже був 50-й день війни, поштовий та інший зв’язки
порушилися, а потім і зовсім припинились. Про події в країні
знали тільки від політінформаторів, та, коли випадало, чули
по радіо.

— То ж тепер до діла. Які є у вас побажання чи претензії?
– запитував А.Г.Ковтун.

— Претензій ніяких. Війна є війна, всі розуміємо, що
легкою не буває. Вже он скільки товаришів полишилися.
Хоч і фашистам дістається. Б’ємо без жалю, однак лізуть. А
побажання одне – більше б мін нам, та й міномети потрібні.
Трапляється, що поповнення приходить, а стріляти ні з чого,
нічим. Так і чекають в запасних, — говорив Симонок.

— Так. Справді нелегко. Постачання ускладнюється.
Доводиться обмежувати комплектування боєприпасами і
іншим. Снаряди видаємо в номінальній потребі, а то й менше
неї. Спробую допомогти, — пообіцяв інспектуючий. – А тепер
послухай. Розвідка точно доповіла, що противник накопичує
великі сили в напрямку вашого полку. Ворог прагне за всіляку
ціну оволодіти Біляївкою, там насосна станція, що з Дністра
забезпечує Одесу питною водою. То ж, якщо лишити місто
води, розумієте, що може статися. Отже, будьте готові до
нових випробувань. У Біляївці окупанти не повинні бути.

 — Будемо стояти до останнього! – почув у відповідь
капітан.

 А.Г.Ковтун розумівся у військовій справі – бойовий дух
і настрій теж важлива зброя у бою. Він з юнацьких років
боронив Україну від різних зайд. У 1919-му у складі Червоного

козацтва під проводом В.М.Примакова вибивав
білогвардійців з окупованих ними міст Чернігівщини, в 20-
х роках ганявся за бандами на Городнянщині. Після
громадянської війни працював в Корюківському,
Добрянському лісництвах. Потім знову був призваний на
службу в армію, закінчив військове училище, служив у 25-й
Чапаєвській дивізії, початок війни його застиг теж у м.Рені.

Автору цих рядків випало зустрітися з Андрієм
Гнатовичем у Сімферополі в його затишній квартирі у 1979
році. Він мав хорошу пам’ять і чітко розповідав про події на
фронтах. В.П.Симонка характеризував як мужнього, стійкого
і самовідданого справі офіцера. Особливо підкреслював
любов і повагу до нього підлеглих бійців. Він був справді
гідним носити високе звання героя.

Андрій Гнатович тепло попрощався з Володимиром
Симонком, подякував за вірність присязі і батьківщині і
побажав влучних пострілів та перемог у бою. Пообіцяв —
поповнення людьми, озброєнням і боєприпасами  в роту
надійде негайно.

Негайно. Але ж на рахунку була кожна хвилина. Капітан
Ковтун залишав розташування роти вже під артилерійським
обстрілом позицій Пугачовського полку. Противник рвався
на Червону Вакуловку, де тримала оборону рота Симонка.
На випадок захоплення цього села окупанти виходили на
залізницю Роздільна-Одеса. Ворог пішов в атаку. Як і
завжди, Симонок підпускав  атакуючих на 200-250 метрів і
тоді відкривав щільний мінометний вогонь. Кулеметники і
мінометники косили атакуючих, атака захлиналась. Протягом
доби 11 серпня румуни неодноразово піднімалися в атаку. У
Симонка закінчувалися боєприпаси. І коли міномети
зарядити стало нічим, командир роти  попереду усіх
особистим прикладом підняв бійців у контратаку. Противник
був змушений  повернути назад, залишаючи на полі бою
убитих і поранених. Чапаєвцям  вдалося закріпитися на
новому рубежі, село залишалося  у їхніх руках ще майже цілу
добу. На рахунку роти Симонка було сім відбитих атак ворога.

Однак становище на передовій ускладнювалося.
Чапаєвська дивізія гостро відчувала нестачу живої сили і
техніки. Протяжність передового рубежу становила десятки
кілометрів. Довелося шикувати бойові порядки лінійно, в
один ешелон. Вимагалася неабияка стійкість і
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наполегливість, щоб не допустити прориву оборони.
Приморська армія по суті не мала танків, на один кілометр
припадало від 3 до 10 гармат, що зовсім недостатньо для
ведення суцільного вогню. Під покровом ночі рота Симонка
відійшла до Кагарлика і тут закріпилася. Сюди і надійшло
обіцяне поповнення   бійцями і боєприпасами. Міни і
міномети виготовили одесити на своїх підприємствах, вони
ж і поповнили  склад роти. Необстріляних хлопців треба
було навчити в короткий термін, практично   за години. Ворог
вже рвався до Кагарлика. За цим селом була Біляївка.

Противник підтягував все нові і нові сили. Румуни
перекинули гвардійську дивізію, кавалерійську бригаду.
Ворожі атаки не припинялися, 15 серпня румуни прорвали
лінію оборони на стику двох полків Чапаєвської дивізії і
вийшли на південну окраїну Кагарлика, а до кінця цього дня
не тільки захопили його, а й на три кілометри просунулися у
бік Біляївки. Чапаєвська дивізія одержала завдання
контратакувати ворога. На підкріплення з Південного сектору
оборони був перекинутий танковий взвод, дивізіон
артилерійського полку і гаубична батарея. В Одесі була
оголошена додаткова мобілізація, тепер призивалися
резервісти віком до 50-ти років.

Рота Симонка опинилася в епіцентрі бойових дій, що
розгорнулися 16 серпня. Командир роти в бою проявив
високий героїзм і мужність. Ось яке донесення надійшло в
штаб дивізії: «16.8.41р. в бою під с. Кагарлик взвод
підтримував наступ четвертої стрілецької роти. У
вирішальний момент т. Симонок під ураганним
артилерійським і рушнично-кулеметним вогнем противника
особисто  відкрив сильний вогонь по вогневих точках
противника і змусив їх замовкнути, після цього рота
піднялася в атаку. Тов. Симонок біг попереду, захоплюючи
за собою  бійців. Противник не витримав і був вибитий з
Кагарлика».

Ці рядки донесення теж лягли в перелік бойових подвигів
для присвоєння В.П.Симонку звання Героя Радянського
Союзу.

М.ЄРМОЛЕНКО.
Далі буде.
На знімках: А.Г.КОВТУН (фото 1973р.);мінометники

випускають бойовий листок «Мінометник» (фото
1941р.).

Кандидат у народні  депутати України  від 207-го
мажоритарного виборчого округу П.Д.Шаповал
зустрівся з  представниками медичної громадськості
району. Незважаючи на те, що зустріч відбулася під
час обідньої перерви,  в актовому залі районної лікарні
зібралося чимало бажаючих побачити Петра

іншим. Скажу лише, що  держава, за висловами відомих
політиків і філософів, повинна турбуватися про дві речі:
інтелект нації і здоров`я нації. А решта – то все похідне.
Здорова і освічена нація зробить для країни усе. І що
можливо реформувати в медицині, якщо ми, вибачте,
кінці з кінцями звести не можемо?

У великій державі нас навчали державотворенню.
Тож напрошується питання: яка перспектива
майбутнього?  Конституція – це основа нашого життя.
У нас Конституція прекрасна. Є і закони. Треба тільки
все це виконувати. За 21 рік ми майже нічого не
добилися і навіть не маємо того рівня, що був до того…
Не треба переплутувати двох речей: державне і власне.
І якщо ти обрав шлях роботи над державністю,  і –
головне , —  за тобою пішли люди, – ти не можеш
зрадити ні людям, ні обраному шляху… Дуже радий,
що побачив вас, спасибі, що не забуваєте.

Городнянці сприйняли  до серця виступ і думки
кандидата у народні депутати України П.Д.Шаповала,
бо добре знають його справи, його шлях, і самого
Петра Дмитровича —  керівника та людину, яка ніколи
не зрадила і не зрадить  ані людям,  ані своєму слову.

А.НЕМИРОВА.

На знімку: під час зустрічі у районній
лікарні

Дмитровича та  послу-
хати його. Оскільки
більшість присутніх —
давні знайомі  канди-
дата, багато з ким до-
велось працювати, ко-
мусь – звертатися по
допомогу тощо. Роз-
мовляючи,  він  час часу
звертався до кожного
особисто, називаючи
по імені.

— Завжди говорив і
буду говорити, що моє
становлення як люди-
ни відбулося саме тут,
на Городнянщині. Тому
цей край близький і
невимовно дорогий
для мене. Моя

життєва школа  пройшла з вами, і міняти її я не хочу і
не буду. Дехто запитує: «А від якої ви партії?».
Відповідаю: моя партія – це ви,  —   сказав серед іншого
Петро Дмитрович. —  Агітувати і розказувати – це одна
справа, а робити роботу – зовсім інша. Критиканством
займатися не буду, бо це не зробить честі ні мені, ні



«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 Биографическая драма
«История Антуана Фишера»
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  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США-Канада).
00.05 День спорта.
00.20 Биографическая драма
«История Антуана Фишера»

ОНТ

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  «Неравный брак».
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  «Аэлита, не приставай к
мужчинам».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
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.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
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».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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.
09.15  «Мамочки» (Россия).
10.20 Командировка.
10.35 Тайны следствия.
11.05 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Реальный мир.
13.25  «Будь в тонусе!»
14.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.15 Врачебные тайны
16.40  «Невероятные истории
любви» (Украина).
17.35 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

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  «Неравный брак».
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 18.20
«Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. «Развод».
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

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».
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» (Россия).
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
11.00  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.15 Реальный мир.
13.25 «Самобытные культуры»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 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.
19.50  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

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  «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. «Развод».
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

08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.45  «Поцелуй в голову».
21.50  «Пятницкий. Глава
вторая».
23.45 Сегодня. Итоги.
23.10  «Проснемся вместе?».
00.05 «Москва-Ялта».
00.51 «Анастасия».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Мамочки» (Россия).
10.10 Специальный репортаж.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.50  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.15 Реальный мир.
13.25 Культурные люди +.
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.40 Мелодраматический
сериал «Здравствуй, мама!»
16.40 Перезагрузка.
17.25 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
23.05  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

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 «Неравный брак».
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. «Развод».
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

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».
15.35 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 «Братаны-3».
21.25 «Пятницкий. Глава
вторая».
22.20 Сегодня. Итоги.
22.45  «Проснемся вместе?».
23.40  фильм «Мой грех».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Мамочки» (Россия).
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.10 Реальный мир.
13.20 Мультфильм «Бобик в
гостях у Барбоса».
13.30 Завтра -это мы!
14.00  «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 Зона Х. Итоги недели.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 «Судьба гигантов».
22.20  «Мистические истории»
23.30  «Мастера ужасов».

ОНТ

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  «Неравный брак».
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» с
Андреем Малаховым.
22.50 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
00.10 «Вечерний Ургант».
01.05 «Без свидетелей».
01.40-02.10 Ночные новости.

НТВ

08.45 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова здравст-
вуйте!».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и показы-
ваем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Братаны-3».
21.25  «Пятницкий. Глава
вторая».
22.20  «Хлеб для Сталина».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Мультфильм «Про
бегемота, который боялся
прививок».
12.30 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедия «Ты - мне, я - тебе»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Приключенческая
комедия «Зевс и Роксана» (
17.30  «Невероятные истории
любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10 Комедия «Блондинка и
блондинка» (Канада).
21.00 Панорама.
21.40 Фильм-катастрофа
«Земное ядро»
00.05 Хоккей для всех.
00.45 День спорта.
00.55 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
01.50 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.20 «Умницы и умники».
12.05 Теория невероятности.
«Вся правда об IQ».
12.55 Михаил Баярский в
фильме «Сватовство гусара».
14.15 Премьера. «Минута
славы» шагает по стране».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
18.00  «Один против всех».
18.50 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия».
19.45  «Добро пожаловать в
Беларусь».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Ричард Гир в драме
«Хатико: самый верный друг».
22.55 «Что? Где? Когда?».
00.10 «Красная звезда».
01.35-02.35 «Биополе.
Невидимая сила».

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.15  «Погоня за тенью».
15.05 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели…
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Профессия-репортер».
20.00 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.05 «Русские сенсации».
22.10 «Ты не поверишь!».
23.10 «Таинственная Россия:
От Красноярска до Якутии».

«Беларусь 1»

06.30 Комедия «Ты - мне, я -
тебе» (СССР).
08.00  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Венето и
Доломитовые Альпы».
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40   «Зямля беларуская».
09.55 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.00 Телефильм АТН “РАФ”
цикла “Судьба гигантов”.
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.10 «Звезды «Киношока».
12.40 Культурные люди +.
13.15 Документально-
биографический цикл «Моя
правда» (Украина). Фильм
«Виктория Тарасова.
Расплата за любовь».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35 Романтическая
комедия «Любовь и прочие
неприятности» (США).
17.25 Завтра -это мы!
17.55 Коробка передач.
18.25 Триллер «Прямая и
явная угроза» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Комедийная
мелодрама «Флирт со
зверем» (США).
00.20 «История моей любви».
Концерт Инны Афанасьевой.
01.50  «Участок» (Россия).

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 «Приключения Васи
Куралесова». Мультфильм.
12.55 фильм «Участок».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Мифы о продуктах».
17.20  «Народная медицина».
18.20 «Ни минуты покоя…».
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
23.15  «Настя». Вечернее шоу.
00.15-02.05 Джордж Клуни,
Кэтрин Зета-Джонс в фильме
«Невыносимая жестокость».

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая предача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил»
13.00 Сегодня.
13.20  «Погоня за тенью».
15.00 П. «Свадьба в подарок!».
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски».
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».
23.10 «Метла».

22 ЖОВТНЯ 23 ЖОВТНЯ 24 ЖОВТНЯ 25 ЖОВТНЯ 26 ЖОВТНЯ 27 ЖОВТНЯ 28 ЖОВТНЯ
УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.15,19.45 Про головне
9.40 МВС України
12.15 Право на захист
12.35 Темний силует
12.45 Армiя
13.00 Х/ф «Овiд»
14.35 Вiкно в Америку
15.00 Euronews
15.10 Ближче до народу
15.35 Х/ф «Коли дерева були
великi»
17.05 Х/ф «Крiзь вогонь»
18.20 Новини
18.45 Передвиборна агiтацiя
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Країну - народовi!
21.50 Останнє попередження
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Роксолана»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.40 ТСН
20.15 «Багатi теж плачуть»
21.30 Х/ф «Гола правда»(2)
0.10 Х/ф «Приречений на
смерть»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «До суду»
13.20 «Вечiрнiй квартал»
15.10 «Право на зустрiч»
16.10 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
23.05 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Передвиборна агiтацiя
9.50 Один на один
11.00 Шеф-кухар країни
12.15 Хай щастить
12.35 Крок до зiрок
13.15 Х/ф «Калина червона»
15.00,18.20 Новини
15.30 Ближче до народу
16.05 Х/ф «Надбання
республiки»
18.35,20.00 Передвиборна
агiтацiя
19.10 Екстрений виклик
20.30 Про головне
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Роксолана»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.10 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
22.00 «Мамо, я одружуюсь?»
23.25 Х/ф «Переможний вiтер,
ясний день»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «До суду»
13.20 «Судовi справи»
14.40 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
23.05 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

 УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.20 Концерт
10.50 Один на один
12.20 Х/ф «Повернення
Будулая»
15.00 Новини
15.25 Док. фільм
16.20 Х/ф «В небi нiчнi вiдьми»
17.40 Країну - народовi!
18.15,20.40 Передвиборна
агiтацiя
18.30 Фестиваль в Коблево
20.50 Мегалот
21.30 Один на один
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Роксолана»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 «На ножах»
21.40 Футбол. «Порту» -
«Динамо»
0.05 Х/ф «Сiрi вовки»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «До суду»
13.20 «Судовi справи»
14.40 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
23.05 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ-1

8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Здоров’я
10.05 Х/ф «Повернення
Будулая»
15.00 Агросектор
15.05 Х/ф «Балтiйське небо»
18.00,20.35 Передвиборна
агiтацiя
18.45 Гумористична програма
22.00 КВК. Кубок Президента
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Роксолана»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
21.50 «Давай, до побачення»
23.20 Х/ф «Блокпост»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «До суду»
13.20 «Судовi справи»
14.40 «Слiдство вели...»
15.45 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
23.05 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ-1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Один на один
10.50 Про головне
11.15 Крок до зiрок
12.20 «Надвечiр’я»
12.55 Концерт
14.35 Шляхами України
15.00 Новини
15.20 Бенефiс Ю.Гальцева та
О.Воробей
17.50 Передвиборна агiтацiя
18.00 Концерт
21.15 Шустер-Live
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Роксолана»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.35 «Повне перевтiлення»
14.35 «Не бреши менi»
15.40 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.20 Х/ф «Iсторiя лицаря»
1.15 Х/ф «Блокпост»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.35 Т/с «Захисниця»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика полiтика»
0.00 Х/ф «Адвокат диявола»

УТ-1

8.00 Х/ф «Визволення»
10.50 Школа юного
суперагента
11.05 КВК. Кубок Президента
15.30 Золотий гусак
16.00 Свiт атома
16.25 Футбол. «Таврiя» -
«Шахтар»
18.20 КВК. Кубок Президента
20.50 Мегалот
20.55 Пiдсумки дня
21.30 Концерт Вiтаса
23.00 Док. фiльм

1+1

7.20 «Справжнi лiкарi»
8.20 «Кулiнарна академiя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
13.35 «Свiтське життя»
14.35 М/ф «Iсторiя iграшок»
16.20 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
21.55 Х/ф «А мама краща!»
23.40 Х/ф «Рекетир»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
11.50 «Найрозумнiший»
13.50 Х/ф «Зовсiм iнше життя»
17.55 Бенефiс «Кроликiв»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Премiя МУЗ-ТВ»
0.30 Х/ф «Улюблена дочка
тата Карло»

УТ-1

8.00 Укравтоконтинент
8.25 Кориснi поради
8.40 Олiмпiйський виклик
9.00 «Вибори-2012»
19.30 Новини
19.50 «Нiч виборiв»

1+1

8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото-забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академія»
11.25 «На ножах»
12.30 «Чотири весiлля»
14.00 «Розсмiши комiка»
15.00 Х/ф «Iсторiя лицаря»
17.20 Х/ф «Чоловiк на годину»
19.25,20.00,0.15 «Вибори-
2012»
19.30 ТСН
23.00 «Свiтське життя»

ІНТЕР

7.00 М/с «Вiнкс»
8.30 «Глянець»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Любов i голуби»
13.55 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
17.50 Х/ф «Наречений за
оголошенням»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 «Нiч виборiв»
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С глубокой скорбью и
печалью поминаем всеми
любимого и уважаемого

человека
КУКОВИЦУ

Марию Петровну,
со дня смерти которой 25

октября исполняется 5 лет.
Ты в нашей памяти

останешься навеки,
И боль души ничем не

заглушить,
Родная ты мамочка наша,

пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и

любить.
Скорбящие родные.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Непоправне горе увірвалося в нашу сім’ю. 9 жовтня помер наш батько,

чоловік, дідусь  Дохлік Володимир Миколайович.
Хочемо висловити слова подяки райдержадміністрації, районній раді,

сільським головам, колективу сільської ради, педагогічному колективу
школи, СТОВ „Колос”, сватам, кумам, родичам, сусідам, односельцям,
отцю Володимиру, особливу подяку висловлюємо працівникам
реанімаційного відділення райлікарні,  Мужанову А.М. – за турботу, всім
небайдужим до нашого горя людям. Хай біда і горе обминають ваші оселі.

Сім’я покійного.
* * *

11 жовтня нашу сім’ю спіткало велике горе.  Після довгої, важкої хвороби
на 84-ому році життя померла наша мама, бабуся ,  прабабуся Лисова Ольга
Федосіївна. В цю тяжку хвилину нас не залишили наодинці з горем наші сусіди
Климович А.П., Крупко Н.Б., Мальцева Р.І., лікар Гуменюк П.Д., батюшка
Михайло, директор СТОВ „Тупичівське” Авдійко В.Т.,  а також рідні.

Від щирого серця дякуємо їм за моральну і матеріальну допомогу і
підтримку у час болю і смутку.

Хай горе обходить вас стороною.
Родина покійної. 19 жовтня виповнюється

рік, як зупинилося серце
нашого дорого чоловіка,

батька, дідуся
АВРАМЕНКА

Сергія Петровича.
19.11.1954 р. –

19.10.2011 р.
Серце болить, душа голосить,
Тебе із нами вже нема.
Сюди не прийдеш вже ніколи,
Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом
І вічне царство в небесах.
Любимо, пам’ятаємо,

сумуємо.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть добрим словом.

Вічно сумуючі рідні.

Півроку світлої пам’яті
НЕМИЛОСТИВОГО

Михайла Івановича
25.04.1937р. –

21.04.2012р.
Ты ушел в святую вечность, и

боли нашей не помочь, и имя боли –
бесконечность… Ушел от нас Ты в
мир  иной – туда, откуда нет
возврата, оставив память о себе,
любовь, печаль и боль утраты. На
небе царствовать Тебе, а нам
носить к могиле розы.

Пусть земля Тебе будет пухом,
а душе – вечный покой.

Сумуючі рідні.

21 жовтня – півтора року,
як немає з нами нашої

дорогої, любої донечки,
сестрички

ЛОСЬ
Катерини Вікторівни

14.04.1992 р. –
21.04.2011 р.

Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
Пусть солнце с высокого неба
Ласкает могилу твою,
А ветер тихонечко шепчет
Про горькую долю твою.

Цветочек наш дорогой, ты с нами каждый день и час.
Все, кто знал и помнит Катюшеньку, помяните  вместе с нами

в этот день.
Скучаем, любим, помним, скорбим.

Рідні.

Впервые в Черниговской области!
Ударно-волновой литотриптер

Разбивание камней происходит безболезненно,
за одну процедуру (длительность сеанса 30 мин.).
Процедуру проводит высококвалифицированный
врач-уролог.

Дробление камней в почках является наиболее эффективным и
безопасным способом выведения камней из почек. За счет дробления
из почек могут быть удалены камни, размеры которых не превышают 3см.
Дроблению могут подвергаться камни различного состава и различного
строения. Не требуется госпитализации, на протяжении всей процедуры
гарантируется наблюдение доктора и даются рекомендации.

г. Чернигов, ул. Мая, 170
Черниговская городская больница №3, 2 этаж.
Тел.: 97-13-10, (066)120-59-22, (067)507-9017,

(063)690-96-36.
Лицензия № 063001 от 11 октября 2012 г.

Безоперационное дробление
камней в почках и мочеточнике

Відповідно до Стратегії розвитку державної статистики
України на період до 2012 року розроблено національний
класифікатор України ДК009:2010 «Класифікація видів
економічної діяльності» (КВЕД-2010) (наказ
Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010р. №457 із змінами
від 29 листопада 2010 року №530), що повністю відповідає
європейській Класифікації видів економічної діяльності
(NACE, rev.2), та набув чинності з 1 січня 2012 року.

З метою визначення кодів видів економічної діяльності
за новою КВЕД-2010 та згідно з Планом заходів з реалізації
у 2010-2012р.р. календарного плану виконання робіт за
проектом «Координація робіт щодо запровадження
вдержавну статистичну діяльність національної Класифікації
видів економічної діяльності (КВЕД-2010)» розроблений та
розміщений на офіційному веб-сайті Держстату сервіс для
роботи користувачів з перехідними таблицями від КВЕД-
2005 до КВЕД-2010 та від КВЕД-2010 до КВЕД-2005 (далі –
Сервіс).

Сервіс надає можливість користувачу:
– за відомим кодом КВЕД-2005 отримати перелік

відповідних кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2010
(фрагмент перехідної таблиці);

за відомим кодом КВЕД-2010 отримати перелік
відповідних кодів видів економічної діяльності за КВЕД-2005
(фрагмент перехідної таблиці);

скористатися поясненням до КВЕД-2005 для визначення
потрібного коду економічної діяльності та перейти до
перехідної таблиці для визначення кодів, що йому
відповідають у КВЕД-2010;

скористатися поясненням до КВЕД-2010 для визначення
потрібного коду економічної діяльності та перейти до
перехідної таблиці для визначення кодів, що йому
відповідають у КВЕД-2005;

знайти потрібні коди КВЕД-2005 або КВЕД-2010 за
пошуковими словами;

надіслати запит для отримання консультації фахівців
Держстату з різних питань.

Для забезпечення доступу респондентів та користувачів
статистичної інформації до Сервісу на головній сторінці веб-
сайту Головного управління статистики створено банер
«Сервіс для визначення кодів видів економічної діяльності
за КВЕД-2010», через який розміщено посилання на Сервіс
(kved.ukrstat.gov.ua).

Л.ФІЛІАНОВА.
Начальник відділу статистики.

Сервіс для роботи з перехідними
таблицями

від КВЕД-2005 до КВЕД-2010

10 жовтня общину ромів, що у с.Альошинському, відвідав справжній
циганський барон. Голова Чернігівської обласної общини ромів Петро
Володимирович Главацький прибув на відкриття двох колонок водопостачання,
яку для циганської общини зробили спільними зусиллями Чернігівський центр
«Доброчин» та Городнянська міськрада.

Петро Володимирович був неприємно здивований «рівнем зубожіння»
місцевих ромів і зазначив, що ніде більше у області такого низького рівня життя
серед циган він не бачив.

– Можливо, їх розбестила сама
держава, яка постійно підтримує циган
субсидіями та соціальними допомогами.
А для того, щоб жити пристойно, потрібно
працювати. Колись роми тримали коней,
навесні наймались орати городи,
підробляли за кожної нагоди, немало було
серед них талановитих ремісників,
зокрема ковалів. Нині ж страшно глянути.
Вихід з цієї ситуації є. І перше, що ми
зробимо, – визначимо старшого, який
організує життя общини, шукатиме
способи заробітку та відповідатиме за
громадські справи перед обласним
об’єднанням ромів, – прокоментував
ситуацію циганський барон.

Приємно вразив гостя окремий клас
для дітей ромської національності у
міській школі №2, які мають змогу
навчатися серед своїх. Також П.В.Гла-
вацький пообіцяв тісно співпрацювати з
місцевою владою задля покращення
життя циган.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: циганський барон П.ГЛАВАЦЬКИЙ.

ДО  ЦИГАН  ПРИЇЖДЖАВ  БАРОН

На черзі атестація
Бутівської

та Смичинської шкіл
Здійснюючи постійний контроль за діяльністю

освітніх закладів згідно вимог закону України, районним
відділом освіти перевірено у 2002-2012 роках 43 навчальні
заклади. Загальноосвітніх – 27, дошкільних – 4,
позашкільних – 4. Усі вони здійснюють свою освітню
діяльність за достатнім рівнем.

Десятирічний досвід роботи свідчить про те, що
державна атестація навчальних закладів району в цілому
позитивно позначається на організації навчально-
виховного процесу, а також сприяє оновленню його
змісту. Але вона також і потребує подальшого розвитку
як на рівні закладів освіти, так і на рівні відділу освіти.

Згідно перспективного плану державної атестації
загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів Городнянського району на 2012-2022 роки,
підлягають атестації 43 навчальні заклади. Серед них:
загальноосвітніх – 26, дошкільних – 13, позашкільних – 4.

У 2012-2013 навчальному році атестуються
Городнянський ясла-садок №4, Бутівська та Смичинська
школи.

В.НОВИК.
Методист райметодкабінету.

ОСВІТА
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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.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 098-5192982, 063-0203245.

ПРОДАЮТЬСЯ:

 — 1-кімнатна квартира на 9-му поверсі в м. Городні.
Недорого. Тел.: 096-1381124.

— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 095-4868118, 066-
6482187.

— 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 096-
6184006.

— 2-кімнатна квартира. Терміново. Тел. 093-5964669.
— 2-кімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 097-

8317351.
— будинок зі всіма зручностями. Тел.: 093-5171109, 067-

9158738, 063-0266206.
— дерев’яний будинок по вул. Чорного, 130 кв.м., з усіма

зручностями і господарськими спорудами. Тел.: 2-35-01,
050-4428118.

— недобудований будинок по вул. Садовій, 1 або
обміняю на 1-або 2-кімнатну квартиру. Тел. 2-74-38, 097-
9018759.

— будинок 80 кв.м. з госпбудівлями: сарай, погріб (газ
вода, сад). Тел. 2-18-17.

– будинок по вул. Кірова, 5. Тел. 098-5813745.
— корова чорно-ряба з третім телям, отел у лютому.

Звертатися в с. Деревини. Тел. 096-1146298.
— корова в с. Деревинах віком 10 років, отел у січні. Тел.

096-9466219.
— корова віком 9 років в с. Макишин. Тел. 093-6548461.
— корова чорно-біла, тільна в с. Ваганичах. Тел. 097-

5627619.
— добра корова з четвертим телям в с. Макишин. Тел.

067-8784094.
— тільна телиця. Тел.  063-9989688.
— кінь 8 років, віз, збруя. Тел. 098-0616456.
– трактори, преси, картопле- та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

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

Купим доску сырую
твердолиственных пород (дуб, ясень,

клен, ольха, граб, береза)30 мм, высшего сорта.

Тел. 067-4668477 (Александр).

Наступний номер газети вийде у
п’ятницю, 26 жовтня ц.р.

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

21 жовтня святкуватиме своє 85-річчя Пелагея Севастянівна
КОПИТЬКО з с. Смичина.

Сердечно вітаємо нашу любу бабусю, прабабусю,
прапрабабусю і хочемо подарувати їй такі рядки:

Бабушка милая, солнышко наше,
Ты для нас всех очень многое значишь!
Мы сердце свое тебе отдаем,
Тебя очень любим, верим и ждем,
Что ты такой светлой будешь всегда,
И годы твои – совсем не года,
Что ты будешь ярче солнца сиять –
Тебе, дорогая, – всего 85!
Храни в своем сердце этот листок,
Пропитанный счастьем, наш поздравок,
И пусть в твоей жизни вновь и вновь
Будут здоровье, тепло и любовь!
З повагою: сім’ї Молойко, Чорних і Воробей, праправнучка

Яночка.

Колектив Моложавського лісництва висловлює глибоке
співчуття Якутко А.М. з приводу тяжкої втрати – смерті брата

ЯКУТКА Володимира Миколайовича.

Виконком Переписької сільської ради сумує з приводу
смерті сільського голови с. Деревин

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким

покійного.

Колектив Деревинської сільської ради глибоко сумує з
приводу передчасної смерті голови села

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив СТОВ „Колос” глибоко сумує з приводу
передчасної смерті сільського голови  Деревин

Дохліка Володимира Миколайовича
і висловлює щире співчуття родині покійного.

Педагогічний колектив та працівники Деревинської школи
глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови села

ДОХЛІКА Володимира Миколайовича
і висловлюють співчуття дружині – вчительці школи Дохлік

А.В. та сім’ї покійного.

Колектив Вихвостівської сільської ради та будинку культури
висловлюють глибоке співчуття Новицькій Л.В. з приводу смерті
свекра

НОВИЦЬКОГО Василя Фоковича.

— трактор саморобний. Тел. 096-2618278.
— саморобний трактор (дизель). Тел. 098-8298054.
— ВАЗ-21099, 2007 р. випуску. Тел. 063-8569285.
— ВАЗ-2115, 2002 р.в., стан відмінний, варіанти обміну.

Тел.: 063-5772551, 096-7331053.
— ванна – 400 грн. Тел.: 2-34-43.
— комп’ютер колишнього вжитку у гарному стані (у

зборі). Тел. 096-9393378.
— дрібна картопля. Тел. 098-8018010.
— дрібна картопля по ціні 0,25 коп. в с. Старосілля.

Тел.: 3-94-11, 098-4888619, 097-0574151.
— цегла колишнього вжитку. Тел.: 098-7696269.
— червона цегла, шлакоблок, перемички,

фундаментні блоки, плити дорожні та перекриття. Тел.
067-2345270.

—  житня, вівсяна солома в тюках з доставкою. Тел.
098-4464611.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
— свиней, молочних телят. Тел.: 2-50-72, 2-56-86, 098-

7696269.
Загублені пенсійні посвідчення серії АА № 168333, серії

П №363096, видані на ім’я Фіонова Володимира
Васильовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР № 008968,
виданий на ім’я Бирюк Софії Іванівни, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР № 008844,
виданий на ім’я Кравченко Марії Андріївни, ВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР № 008846,
виданий на ім’я Кравченка Юрія Анатолійовича, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР № 004880,
виданий на ім’я Борсук Надії Григорівни, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР № 004879,
виданий на ім’я Бирюк Надії Олексіївни, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
004855, виданий на ім’я Косяченко Олександри
Федорівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
004897, виданий на ім’я Бирюка Олександра
Валерійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
008896, виданий на ім’я Білоус Тетяни Костянтинівни,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
008737, виданий на ім’я Лізогуба Василя Івановича,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
008902, виданий на ім’я Борсук Ніни Іванівни,
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений майновий сертифікат серії ЧНГР №
008683, виданий на ім’я Скоблика Михайла
Івановича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

У ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября, на территории рынка
будут реализовываться мед из южных регионов
Украины и одеяла из натуральной овечьей шерсти.

Приглашаем приобрести товары!

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696,
093-4194282.

Двері вхідні: Україна, Китай.
 Двері міжкімнатні: МДФ,
ДСП, дерево.
Сайдинг фасадний, цокольний,
великий вибір кольорів.
Утеплювачі: пінопласт,
мінвата,  скловолокно.
Котли газові, водонагрівачі,
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало

Стекло Пласт НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН

Звертатися: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля „Наша
ряба”) з 9.00 до 14.00 год. або по тел.: 2-60-47, 063-0215624.

профіль кровельний, парканний.
Жалюзі вертикальні,
горизонтальні (широкий вибір).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Гіпсокартон, ОSB та багато іншого.

Монтаж вікон, дверей, парканів,
опалення (демонтаж та

установка).

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.

Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО.

по ремонту одягу переїхало в приміщення
казначейства (колишній банк «Україна»)

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

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 098-5192870, 063-1276924, 095-5549243.

Куплю молочних телят
Тел.: 2-18-70, 050-1351139, 096-1660551. Михайло.


