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28 ЖОВТНЯ – 68�РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НІМЕЦЬКО�ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Так, проблем
ще залишається

чимало, наприклад, у сфері забезпечення
ветеранів житлом та транспортом. Але
важливо те, що шлях їхнього вирішення
обраний, ним держава йде послідовно,
направляючи на це наявні в країні кошти.
Тому нинішня влада може зі усією
відповідальністю сказати: зроблено все, що
на даний час дозволяла економіка. Інше –
попереду.

Шановні жителі Городнянщини!
На історичному календарі – знаменна дата: 68 років

тому було завершено визволення Радянської України
від німецько�фашистських загарбників. Ця подія є дуже
важливою на шляху до Великої Перемоги. Ми повинні
пам’ятати, що її було здобуто під керівництвом
Комуністичної партії, про що намагаються замовчувати
новітні історики.

Сьогодні Україна перебуває під владою олігархів.
За останні два десятиріччя в умовах дикого ринку
зруйновані окремі галузі виробництва, приватизовано
підприємства, розорено колективні
сільгоспвиробництва. Україна ще й досі не досягла рівня
виробництва 1991 року. Більшість людей живе на межі
бідності.

Комуністична партія України веде активну боротьбу
за відродження економічної могутності, за повернення держави у владу народу.
Підтримаймо її у цій боротьбі.

 Перемогли фашистів – переможемо й капіталістів. Майбутнє України – це
наша з вами доля. Повірмо у свої сили. Використаймо цей шанс на виборах.

В.ЛЕЩЕНКО.
Народний депутат України, кандидат у народні депутати по 207 виборчому

округу.

Ветерани Чернігівщини
підтримують Партію регіонів

5 жовтня у м. Чернігові відбувся III�ий Пленум обласної
Ради Організації ветеранів України.

Учасники пленуму звернули увагу на непросту
суспільно�політичну ситуацію в області напередодні
виборів до Верховної Ради України. Ветерани–виборці
сьогодні реально оцінюють кожного кандидата: його
відданість справі, можливості, інтелект, досвід, чесність,
готовність вирішувати проблеми людей поважного віку.

Ветеранська організація висловила підтримку
соціальним ініціативам Президента України, оцінила
зроблені владою кроки у напрямі поліпшення життя
старшого покоління. Ветерани наголосили, що все
зроблене владою за останні роки — це лише початок
шляху по покращенню добробуту всіх пенсіонерів, а
значить попереду ще багато роботи.

Чернігівська обласна Організація ветеранів України
констатувала, що Партія регіонів — це та політична сила,
яка не тільки знає та розуміє ветеранські проблеми, а й
має можливість і бажання, знаходячись при владі,
виконати свої передвиборні обіцянки. Тому перемога
Партії регіонів на виборах до Верховної Ради України
забезпечить подальшу консолідацію всіх гілок влади, а
значить її можливість по подальшому продовженні курсу
«Від стабільності — до добробуту».

Тому Пленум обласної Ради Організації ветеранів
України звернувся з рекомендацією до всіх членів
ветеранської організації проголосувати за Партію регіонів
28 жовтня 2012 року на виборах до Верховної Ради
України. А ветеранським організаціям всіх рівнів області
визначено завдання забезпечити участь членів організації
у голосуванні.

    Шановні жителі Городнянщини!
28 жовтня ми відзначаємо 68�у річницю визволення України

від фашистських загарбників.
Нас переповнює світле почуття радості за відвойоване право

жити в незалежній державі   і глибокий сум за мільйонами загиблих
на фронтах і в тилу ворога.

Довгі три роки Україна була окупована гітлерівцями, які
завдали багато горя і втрат нашому народові. Та завдяки мужності
й героїзму наших співвітчизників  країна вистояла в смертельній
боротьбі, відродилася з руїн і попелу.

Нині ми докладаємо максимум зусиль, аби зберегти історичну
справедливість та пам’ять про кожного, хто боровся з ворогом на
фронті чи в тилу, загинув на окупованій території чи в таборах
смерті, чиє життя обірвалося на шляху до Перемоги.

Щиро вітаємо всіх жителів району з 68�ю річницею
визволення України. Міцного здоров’я, миру і добробуту в родинах,
а також довгих літ під мирним небом суверенної держави!

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

Шановні автомобілісти та дорожники!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Ваша наполеглива праця забезпечує життєдіяльність транспортних
сполучень, надійна робота яких скорочує відстань між виробником та
споживачем.

Ми докладаємо максимум зусиль для покращення якості доріг і робимо
все можливе для успішного просування нашої держави до європейської
спільноти. Адже зміцнення статусу транзитної держави збільшує можливості
залучення інвестицій.

Маємо надію, що і надалі ви докладатимете всіх зусиль для
щонайповнішого задоволення попиту пасажирів та автомобілістів.

Бажаємо усім щастя, добробуту, нових здобутків та благополуччя.
Ю.ВИСОЦЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

ПІСЛЯЗАВТРА – ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Шановні працівники автомобільного
і дорожнього господарства!

Сердечно вітаю вас з професійним святом. Транспорт і шляхи є
складовою частиною основи виробництва, а ваша сумлінна праця –
запорукою його розміреного ритму. То ж ви заслуговуєте
всенародного визнання і шани. Компартія України робитиме все, щоб
праця була мірилом честі, щоб людина будь�якої професії за свій труд,
за високий професіоналізм одержувала достойну винагороду.

Бажаю вам міцного здоров’я, безаварійності в роботі і світлих
надій.

В.ЛЕЩЕНКО.
Народний депутат України, кандидат у народні депутати по 207

виборчому округу

28 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І ДОРОЖНИКА

ЗВЕРНЕННЯ

  Шановні жителі Чернігівщини !
Однією з найбільш виразних рис розвитку суспільних

відносин є участь громадян у формуванні державної політики
та її основних інститутів. З давніх часів право вибору було
однією з основних ознак свободи людини. І лише у 1948 році
це право було закріплене у Загальній декларації прав
людини, затвердженій резолюцією Організації Об’єднаних
Націй. Сучасне суспільство усвідомлює, що розвиток будь�
якої демократичної країни неможливий без гарантування з
боку держави своїм громадянам права на проведення
чесних виборів та гарантування поваги до цього вибору.

Ми горді тим, що Україна з перших кроків своєї
незалежності стала на шлях демократії та відкритості. Тому
так важливо сьогодні зробити все для того, щоб принципи
демократії, відкритості та прозорості були дотримані при
проведенні виборів до Верховної Ради України 28 жовтня
цього року. Забезпечення проведення чесних виборів є не
тільки проявом демократизації суспільних процесів у нашій
країні, а й запорукою її гідного місця у світовому
співтоваристві.

«Ефективний розвиток нашої держави нерозривно
пов’язаний з розвитком демократії, однією зі складових якої
є проведення вільних, прозорих виборів», — наголошує
Президент України Віктор Янукович. Глава держави вимагає
від усіх органів виконавчої влади неухильного дотримання
виборчого законодавства. А визначальними орієнтирами
під час організації та проведення виборчого процесу мають
бути відповідальність, висока організованість і дотримання
демократичних процедур.

Виконуючи поставлені Президентом України завдання,
обласна державна адміністрація у повній мірі забезпечує
відповідність проведеної організаційної роботи до вимог
законодавства про вибори народних депутатів. Чітко та
злагоджено працюють органи ведення Державного реєстру
виборців, які забезпечили вчасну підготовку та передачу на
виборчі дільниці списків виборців, яких у нашій області
майже 880 тисяч. Органи влади на місцях сприяють
окружним та дільничним виборчим комісіям у реалізації
своїх повноважень, забезпечивши їх відповідними
приміщеннями, матеріальною базою та охороною. Діють
обласна та місцеві групи по сприянню діяльності
спостерігачів від іноземних держав та міжнародних
організацій.

В області у стислі терміни виконано величезну роботу
по встановленню на 1063�х виборчих дільницях програмно�
апаратних комплексів відеоспостереження, підготувавши
таким чином надійну систему захисту волевиявлення
громадян.

Оцінюючи підготовку до проведення цьогорічної
виборчої кампанії, слід зазначити, що для засобів масової
інформації були створені всі умови для висвітлення
діяльності суб’єктів виборчого процесу на умовах рівного
доступу, толерантності та взаємоповаги.

Місцева влада робить все можливе, щоб результатом
цьогорічних виборів до Верховної Ради України стало
формування легітимного парламенту, який забезпечить у
країні національну консолідацію, політичну стабільність та
верховенство права.

Сформована ж на регіональному рівні вертикаль
виконавчої влади і далі продовжуватиме здійснення
президентської програми масштабних реформаторських
перетворень для прискорення соціально�економічного
розвитку області, поглиблення соціальної захищеності
населення.

Як керівник виконавчої гілки державної влади на
Чернігівщині, звертаюся до виборців, представників усіх
політичних партій та кандидатів у народні депутати України
з проханням чітко дотримуватися букви і духу виборчого
законодавства. Окремо хочу наголосити на неприпустимості
будь�яких спроб незаконного втручання у хід виборчого
процесу та в роботу виборчих комісій, намагань вплинути
на результати народного волевиявлення.

Зі свого боку ми зробимо все можливе для забезпечення
повної реалізації мешканцями області свого конституційного
права обирати владу.

З повагою голова Чернігівської
облдержадміністрації

Володимир ХОМЕНКО.

голови
Чернігівської

обласної
державної

адміністрації
В. М. ХОМЕНКА

Згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 13.05.96р. №509 «Про порядок
обчислення часу на території України» 28
жовтня п.р. о четвертій годині переводимо
годинникову стрілку на одну годину назад.



«Новини Городнянщини»2 26 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

Основна мета –
допомогти знайти

роботу
Шукати роботу в нашій країні можна різними

шляхами, зокрема через державну службу
зайнятості або самостійно. В економіці є таке

поняття як «рівень зареєстрованого безробіття».
Цей показник свідчить про кількість тих людей,
які прийшли до центрів зайнятості та отримали

статус безробітного. Збільшення
зареєстрованого безробіття означає збільшення

кількості звернень до служби зайнятості за
допомогою у працевлаштуванні. Про стан на

ринку праці інформує директор Городнянського
районного центру зайнятості  Т.В.ЗАХАРЧЕНКО.

–    Тетяно Віталіївно, яка сьогодні ситуація на
ринку праці в районі?

–  Ринок праці завжди віддзеркалює стан
фінансово�економічної ситуації, демографічних
процесів, знаходиться під впливом світових тенденцій.
У районі за останні чотири роки рівень безробіття
знизився майже на 3 % і станом на 1 жовтня 2012 року
становив 5,22%. Та все ж таки наш район «попереду»
всіх інших в області по даному показнику. Найменший
рівень безробіття в Носівці, Бобровиці. Зрозуміло, бо
ці райони ближче до столиці, де і працевлаштовується
більшість їх населення.

Протягом 9ти місяців поточного року в районному
центрі зайнятості  зареєструвалося  1186 осіб – на
5% більше аналогічного показника 2011 року.
Збільшення осіб, які звернулись за реєстрацією,
відбулось в основному за рахунок осіб, які займали
робітничі місця. Таких звернулось на 8% більше, ніж
торік. На 11% збільшилось осіб, які більше року не
працювали, на 39 осіб більше зареєструвалось
інвалідів.  А загалом перебувало на обліку 2173 особи,
що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого
року.

Складною є ситуація щодо зайнятості у сільській
місцевості. Серед тих, хто перебуває на обліку в центрі
зайнятості, більш ніж третина – мешканці села.

–   Чи сприяє діяльність державної служби
зайнятості поліпшенню ситуації на ринку праці?

–   Безумовно. На це спрямовано весь комплекс
соціальних послуг, які державна служба зайнятості
надає незайнятим громадянам: працевлаштування на
вільні та новостворені робочі місця, інформаційні,
консультаційні та профорієнтаційні послуги,
організація громадських робіт, працевлаштування
неконкурентоспроможних верств населення, у т.ч. на
заброньовані робочі місця, підвищення
конкурентоспроможності безробітних за рахунок
організації професійного навчання тощо. Протягом
дев’яти місяців поточного року Городнянським
центром зайнятості працевлаштовано 625 осіб, в т.ч.
на дотаційні робочі місця – 71, відкрили власну справу
– 13 осіб, на громадських роботах працювали 682
особи. Одним з основних завдань Програми
зайнятості на 2012�2014 роки є профорієнтаційна
робота з молоддю, направлена на формування у
підростаючого покоління спрямованості на отримання
робітничих професій, актуальних на ринку праці. З цим
завданням наш центр зайнятості теж справляється
успішно: це робота профорієнтаційних мобільних
центрів зайнятості, робота мотиваційних програмно�
апаратних комплексів «Профорієнтаційний термінал»,
проведення профуроків у школах району та на базі
центру зайнятості, демонстрація фільмів, проведення
різноманітних конкурсів про світ професій, КВН�ів,
ярмарків професій, презентацій тощо. Дуже дякуємо
райвідділу освіти, Центру соціальних служб сім’ї, дітей
та молоді за плідну співпрацю.

– Яка взагалі ситуація щодо можливості
отримати роботу?

Сьогодні на одне вільне робоче місце в районі
претендує 11 осіб. За 9 місяців надійшло 876 вакансій,
це на 7% більше, ніж торік. Якість вакансій не
задовольняє безробітних, бо заробітна плата майже у
55% вакансій мінімальна. Більшість актуальних
вакансій – вакансії в сільському господарстві. Сьогодні
дуже потрібні на роботу в СТОВ «Родина» (с.Перепис,
телефон керівника 34443) тваринники, трактористи,
водії, тесляр, інженер з охорони праці, товариство
забезпечує житлом. Вирощуванням екологічно чистих
продуктів займається в районі ПрАТ «Етнопродукт»
(с.Ясенівка, телефон керівника 25746), яке теж
потребує працівників, а саме тваринників, оператора
з штучного осіменіння, ветлікаря. СТОВ «Мощенське»
шукає ветлікаря. Приватним підприємцям потрібні
верстатники, рамники, підсобні робітники, продавці.
Сьогодні в базі району 51 вакансія.

Державною службою зайнятості відкрито вільний
доступ громадянам, незалежно від місця їх реєстрації,
до всіх послуг, при цьому інформацію про вакансії по
всій території України можна отримати без обмежень
у будь�якому центрі зайнятості.

Головне, – кожний, хто звертається до центру
зайнятості, повинен самостійно визначити мету
звернення: пошук роботи.

23 жовтня відбулося засідання прес<клубу
«Ділове слово» управління у справах преси та
інформації облдержадміністрації на тему
«Особливості зовнішнього незалежного
оцінювання 2013 року» за участю директора
Київського регіонального центру оцінювання якості
освіти Світлани Сакаєвої та завідувача відділу
моніторингу Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.
Ушинського Інни Кузьменко.

Світлана Сакаєва розпочала свій виступ з підбиття
підсумків минулорічного оцінювання.

У 2012 році із 9086 випускників 2012 року
зареєструвався для участі в ЗНО 7891випускник
(86,8%). Взяли участь у тестуванні 9300 абітурієнтів,
із них випускників 2012 року – 7891 особа (84,8% від
кількості зареєстрованих). Учасниками пробного
зовнішнього оцінювання стали 3333 особи (35,8%).
Вони обрали в середньому 1,5 предмети.

У 2012 р. школярі Чернігівщини покращили
результати ЗНО з фізики й математики (4�те місце
проти 15�го і 14�го у 2011 році), хімії (5�те місце проти
11�го), німецької мови (6�та позиція проти 22�ої). З
французької мови абітурієнти Чернігівщини показали
найкращий в Україні результат і посіли перше місце.
Результати ЗНО випускників чернігівських шкіл входять
до десятки найкращих регіонів Україні.

Зараз Чернігівщина має 28 двохсотбальних
результатів у 26�ти осіб. Тобто, двоє абітурієнтів двічі
отримали по 200 балів. За словами Світлани Сакаєвої,
максимальну оцінку одержало багато медалістів,
учасників олімпіад  та членів Малої академії наук
(МАН), що підтверджує високу якість їхньої підготовки.

Однією зі складових таких високих результатів, за
словами виступаючої, є участь чернігівських
абітурієнтів у пробному тестуванні.

Участь у пробному зовнішньому незалежному
оцінюванні має велике значення для абітурієнтів,
оскільки воно ознайомить майбутніх абітурієнтів з
процедурою проведення зовнішнього незалежного
оцінювання в 2013 році. Також учасник зможе
навчитися ефективно розподіляти час, призначений
для виконання тестів, психологічно адаптуватися до
умов проведення зовнішнього оцінювання і відчути себе
впевненим під час ЗНО – 2013.  На персональній

сторінці кожен учасник пробного тестування зможе
дізнатися місце свого результату серед інших
учасників у рейтингових балах за шкалою 100 – 200
балів.

Цього року для осіб, які мають намір вступати до
вищих навчальних закладів і виявили бажання
ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього
незалежного оцінювання, пробне зовнішнє
незалежне оцінювання буде проводитися 23 та 30
березня 2013 року.

Дати проведення пробного тестування:
* 23 березня 2013 р. – українська мова та

література, іноземні мови (англійська, німецька,
французька, іспанська), російська мова, біологія,
фізика, всесвітня історія;

* 30 березня 2013 р. – математика, історія
України, хімія, географія, світова література.

Проведення пробного тестування забезпечують
регіональні центри оцінювання якості освіти за кошти
фізичних і юридичних осіб. Цього року пункти
тестування, для зручності абітурієнтів, були створені
в кожному районі, окрім Ріпкинського.  Очікується, що
у ЗНО – 2013 на Чернігівщині візьмуть участь орієнтовно
9 – 10 тис. осіб.

Реєстрація здійснюється учасниками особисто
лише через мережу Internet з 1 до 30 листопада
2012 року.

Вартість одного тестування для абітурієнта складає
89 гривень.

Тести для зовнішнього незалежного оцінювання з
історії України, всесвітньої історії, математики,
біології, географії, фізики, хімії будуть перекладені
кримськотатарською, молдовською, польською,
російською, румунською, угорською мовами; світової
літератури – російською мовою.

Особливістю пробного зовнішнього незалежного
оцінювання 2013 року є запровадження пробного
тестування зі світової літератури.

Детальну інформацію щодо умов реєстрації та
проходження пробного зовнішнього незалежного
оцінювання розміщено на сайті Київського
регіонального центру оцінювання якості освіти (http:/
/kievtest.org.ua)

Управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

  Особливості зовнішнього
незалежного оцінювання 2013 року

28 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА

Все свідоме життя –
за кермом «швидкої»
Олександр Іванович ГРИЩЕНКО

за кермо автомобіля сів одразу
після служби в армії. Спочатку
працював на автопідприємстві, а з
1985 року — водієм «швидкої
допомоги».

За ці роки мав можливість об’їз�
дити і вивчити всі вулочки і провулки
як Городні, так і  сіл району. Каже,
що раз на раз не приходиться – за
зміну буває від п’яти  до тридцяти
викликів до хворих. Нещодавно
випав день, коли довелось тільки по
місту наїздити понад 100 кілометрів,
а потім ще й після аварії хворого
транспортувати терміново на
Чернігів. Найбільше запам’ятався
йому випадок, що трапився ще у
радянські часи.

— Везли ми з Лютежа дідуся –
інваліда, учасника Великої Вітчиз�
няної війни, — згадує Олександр
Іванович. – У нього трапився напад
гострого апендициту. Зима, мороз,
снігові кучугури мало не під дах
машини. Загрузли ми на тій сніговій
дорозі. Копались – копались – ніяк.
А у машині ж хворий. Викликали
допомогу – молодого хлопчину на тракторі. І він загруз.
То ми з фельдшером ковдрами, так би мовити, дорогу
встилали, наледь відкопались, ще й трактористу
допомогли виїхати. Тільки як ветерана привезли у
лікарню, зітхнули з полегшенням – йому ж операція
була потрібна. А у мене у той же вечір теж трапився
напад гострого апендициту. То я ще сам собі
лаборанта привіз для взяття аналізів, а потім — з дідом
у палату. Так, напевне, за нього перехвилювався, що
перейняв його діагноз.

Вже 26 років Олександр Іванович працює у бригаді
з головним фельдшером «швидкої допомоги»
О.М.Гузем. Їхній екіпаж завжди готовий вирушити у путь
по першому сигналу біди. Уважно світить фарами
Грищенкові «швидка». Досвідчений водій свого
«залізного коня» любить і дбайливо береже, бо вони
втрьох – єдине ціле, компактна бригада, покликана
рятувати людське життя.

С.ТОМАШ.

ОСВІТА
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« Черниговская обл..
Городнянский р�н., хутор
Плехов. Плеховскому
председателю. Добрий
день, дорогі детки.  Ми вам
пишемо одкровенно, що
вашого папку немци
розстріляли, як проходив у
нас бой у 1941 році. Немци
узяли їх у плен 14 душ і
вивели за село та
постреляли. Ми їх у одній
могилі і поховали, всі ті 14
душ. У твого папки
документів ніяких не було,
тільки адрес, по якому ми і
пишемо. Так що, дорогі дітки, не ждіть свого папку
додому, бо нема його уже живого. Погиб він за свою
родину і за свою батьківщину. Одеська обл.,
Голованіський р�н., с. Наливайка, Дурбас І.К.».

* * *
20 грудня 1943 року.« Семье Могилевца П.К.

Разрешите вас побеспокоить своим письмом. Я с
Вашим отцом плечо в плечо били врага, изгоняли
его с нашей территории, освобождали свою
столицу Украины Киев. Во всех боях Ваш отец
героически дрался с врагом. Но 11 ноября 1943
года Вас и меня в том числе постигла скорбная
участь. Вы потеряли свого отца, я потерял свого
товарища. Ваш отец погиб смертю храбрых в
борьбе с заклятым врагом. На моих глазах он
отдал свою жизнь за освобождение своей
любимой Родины, за освобождение советского
народа из*под ига немецких поработителей. Он
похоронен в деревне Плеховке Фастовского
района Киевской области. Все его боевые
товарищи у его могилы поклялись жестоко
отомстить врагу за свого боевого друга, за
вашего отца. Дорогие товарищи дети и жена. Мы
свои слова, данные у могилы вашего отца, уже
выполнили – не одну фашистскую сволочь
отправили на тот свет, пусть и ихние жены и дети
почувствуют, что такое война, что их бандиты,
пришедшие на нашу землю, не уйдут с нее
безнаказанно. Пока, дорогие товарищи. С
приветом к вам ваш земляк Кулик Вас. Ден.,
проживающий в г. Корюковке Черниговской обл..
по улице Буденного №48. Жив останусь – после
победы расскажу вам о гибели вашого отца».

* * *
«Тимошенко Євдокії Андріївні. Ваш чоловік,

Тимошенко Павло Омелянович, убитий під нашим
селом между 1—5 січня 1944 року. Коли було
наступленіє, при йому не було ніяких документів, крім

смертного білета, який
видається кожному
воїну, як іде у бой. Білет
був схований у роговой
трубці. Я вам цей білет
посилаю. Муж ваш
похоронений у братській
могилі на колгоспному
полі землі колгоспу імені
Шевченка під вербою 1,5
кілометра од села. З цим

листом зверніться в свою сільраду або воєнкомат,
то ви будете одержувати державну допомогу».

* * *
« Акт. 1944 года 6*го марта с.Здряговка. Мы,

нижеподписавшиеся, предсельсовета Болбас
И.М. и жители села Здряговка Семенко
Дмитрий Миколаевич, Шаповал Дуня Ивановна,
сложили настоящий акт в том, что Свириденко
Андрей Іванович, житель с. Здряговки, был
мобилизован в 1941 году 12*го июля в РККА на
защиту Родины. И при личном участии на фронт
попал в окружение к подлому врагу, где и
оказался военнопленным в г.Гомеле. За период
пребывания в лагере с ноября месяца до 10
декабря 1941*го года был изнурен голодом,
истощен очень ужасно, а также был избит
фашистскими мерзавцами, от чего были
шрамы на голове от потылицы до лба. В декабре
1941 года жена Свириденко Андрея Івановича
Свириденко Пелагея Сидоровна, узнав про
свого мужа, который находился в лагере,
поехала туда и выпросила у немцев, чтобы его
отдали домой. После приезда домой спустя
двое суток Свириденко Андрей Іванович умер
от истощения и побоев фашистских палачей.
Похоронен на кладбище в с. Здряговка, о чем и
составлен настоящий акт, в чем и
подписываемся».

* * *
« Акт. Составлен 10 сентября 1944 года. Мы,

нижеподписавшиеся, председатель сельсовета
Луговский и секретар с/с, составили настоящий акт
в том, что в д. Гнездище Городнянского района
фашистскими извергами были зверски расстреляны
пять человек 17 ноября 1941 года как партизаны.

1. Письменный Василий Николаевич, 1910 г.р.
На его иждивении находится следующая семья:
жена Письменная Парасковия Михайловна, 1921
г.р., сын Письменный Владимир Васильевич,
1941г.р.

2. Ярчак Антон Флорианович, 1900 г.р. На его
иждивении находится следующая семья:жена Ярчак
Наталия Александровна, 1889 г.р., дочь Ярчак
Надежда Антоновна, 1933 г.р.

3. Толкочев Михаил Моисееевич, 1918 г.р. На его
иждивении находится семья: мать Толкочова
Анастасія Фоківна, 1888 г.р.

4. Чекмень Афанасій Атанасович, 1917 г.р. На
его иждивении находится семья: дочь Чекмень
Людмила Афанасьевна, 1938 г.р.

5. Подуев Петр Кондратович, 1905 г.р. На его
иждивении находится семья: жена Подуева Варвара
Тихоновна, сын Подуев Николай Петрович, сын
Подуев Владимир Петрович.

В чем и подписываемся.»

* * *
«Акт июля месяца 26 дня 1946 года. Мы,

нижеподписавшиеся со стороны Тупичевского
Райвоенкомата, в составе старшого лейтенанта

Барбухи И.Г. и председателя Невклянского с/
совета т. Лепехи, представителя от колхоза
«Порада Ленина» Мельник, составили настоящий
акт о поверке и состоянии могил погибших воинов
во время освобождения территории района на
26.07.1946 года. Точных данных о количестве
бойцов в каждой яме Невклянский с/совет не
имеет, а общее колличество их 38 человек. С
этого числа имеется два офицера – один майор,
фамилия, имя, отчество не известно, а другой
гвардиии старший лейтенант*техник Козачок Иван
Викторович. Еще на территории Невклянского с/
совета имеется один убитый партизан, фамилия
его не установлена. В чем и подписываемся».

Скоріш за все, ці папери належали
райвійськкомату чи райвиконкому. Бо
здебільшого покликані вони встановити факт
загибелі того чи іншого бійця на фронтах Великої
Вітчизняної, під час визволення території
колишнього Союзу від фашистських загарбників.

Ця папка – маленька краплинка у морі
людських доль, покладених на жертовник Великої
Вітчизняної, одна манюсінька світлинка у
яскравому світлі Великої Перемоги. Такою ціною
вона здобувалась. Для нас. І ми не маємо право
про це забути. Ані на жодну мить.

Підготувала С.ТОМАШ.

28 ЖОВТНЯ – 68=А РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Оперативная свордка за 24 сентября 1943 года.
«… На Гомельском направлении наши войска продолжали

развивать успешное наступление и, продвинувшись на отдельных
участках от 10 до 20 километров, заняли свыше 160 населенных
пунктов, среди которых районный центр Орловской области
Климово, районные центры Черниговской области Городня,
Тупичев, крупные населенные пункты Дегтяревка, Нивное, Ляличи,
Лыщечи, Павлини, Халевичи, Душкино, Медведово, Нижнее,
Курозново, Шитая Буда, Старый и Новый Ропск, Гетманская Буда,
Куршановичи, Вишневка, Могулище, Хреновка, Мощенка,
Хриповка, Большой Листвен, Выхвостово, Звеничев, Осняки,
Хмельница, Рудка, Шебериновка, Плехово, железнодорожные
станции Ново*Ропск, Камка, Городня….»

Кілька років тому мені випадково потрапила до рук папка з
документами. Її доля була вирішеною: під час переїзду однієї
організації в інше приміщення непотрібні папери підлягали
утилізації. Сама не знаю, чому взяла саме цю папку –
непримітну, без будь"яких написів чи знаків. Відкрила – і з
пожовклих листків, насичених болем і гіркотою, сумними і
гордими водночас очима на мене глянула сама історія у
військових листах до жителів нашої Городнянщини. Історія
людських доль, людського життя, героїчних подвигів,
безмежного материнського горя і мужньої звитяги радянського
народу у кривавій боротьби за визволення своєї країни, історія
Перемоги …
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Поруч з нами живуть, їздять в переповненому транспорті,
відраховують монетки в аптеці на необхідні ліки люди, яких
закон визначає як «учасники війни». Ці ветерани не брали
безпосередньої участі в бойових діях, але кували перемогу
в тилу, навчалися у військових училищах, школах і на курсах,
працювали на післявоєнній відбудові об’єктів народного
господарства. До них віднесені і працівники силових
структур, яких на контрактній основі відряджали на роботу в
інші держави, де велися бойові дії, і які не входили до складу
обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані.

Донедавна про цих людей фактично не пам’ятали. Серед
усіх категорій ветеранів війни вони отримували найменшу
допомогу до Дня Перемоги та мінімальну пенсію. Президент
України Віктор Янукович виступив із соціальною ініціативою
осучаснити ці виплати. Таким чином несправедливість було
усунуто.

В поточному році учасники війни отримали підвищення
до пенсії, не менш ніж на 142 гривні щомісяця. Дехто може
сказати, що це мало. Сперечатися не будемо. Але, щоб
уявити масштаби виплат, помножимо вказану цифру на
мільйон триста тисяч, адже саме така у нас кількість
учасників війни. Середня пенсія цієї групи громадян склала
у вересні 1043 грн.

Вдвічі збільшено й допомогу до Дня Перемоги.
Нашим законодавством для цієї категорії ветеранів війни

передбачено 8 пільг і компенсацій. Найважливіша серед
останніх – можливість відшкодування готівкою вартості
санаторно/курортної путівки, якщо людина бажає лікуватися
самостійно. Учасники війни сплачують лише половину
вартості житла, комунальних послуг та побутового палива.
Вони мають право на безкоштовний проїзд усіма видами
міського пасажирського транспорту, автомобільним
транспортом загального користування в сільській місцевості,
а також маршрутами залізничного і водного приміського
сполучення та автобусами цих же маршрутів в межах області
за місцем проживання.

Раз на два роки учасники війни можуть скористатися
правом безкоштовного проїзду залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом,
або їздити раз на рік, оплачуючи половину вартості квитка.

Також учасників війни стосується соціальна ініціатива
Президента України Віктора Януковича щодо введення так
званих референтних, тобто максимально допустимих цін на
ліки. Насамперед, на такі важливі для людини похилого віку
препарати, як пігулки та краплі для зниження тиску, адже
їхня вартість в Україні била рекорди порівняно із
європейськими нормами. Держава ввела максимально
допустимі ціни на ці ліки.

Адресована учасникам війни з обмеженими фізичними
можливостями ініціатива Президента щодо повного

9 ПАРТІЙ ДОМОВИЛИСЬ ПРО
КОАЛІЦІЮ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ

Кличко не прийшов, бо його
список «нафаршировано» людьми

олігархів та владою
Вісім партій, які входять в об’єднану

опозицію «Батьківщина», та «Свобода» минулого
тижня підписали угоду про утворення

демократичної коаліції у наступній Верховній
Раді. Серед переліку першочергових кроків –

десятки законів, від скасування пенсійної
реформи до ухвалення Кодексу економічного

зростання та створення нових робочих місць, до
відміни українофобського закону Ківалова3

Колесніченка.
Запрошували до підписання і Віталія Кличка,

публічно та через приватне листування. Чекали до
останнього, зарезервували крісло, табличку на столі
поставили, прапор УДАРу підготували, але Кличко так
і не прийшов.

Чому ж Кличко, який використовує опозиційну
риторику, уникає підписання простої угоди із планом
першочергових змін?  Чи часом не боїться поставити
автограф під вимогою імпічменту Януковича?

Світло на коливання та непослідовність Кличка
проливають коментарі політичних експертів, що їх
наводить одна з наймасовіших газет України
«Експрес».  «УДАР «нафаршировано» людьми олігархів
Коломойського, Пінчука, Фірташа, – пояснює
політолог Михайло Басараб. –  Це, наприклад,
Олександр Юраков — людина, яка керує бізнесом
Антона Пригодського, найкращого друга Віктора
Януковича та Рината Ахметова. Чи Сергій Куніцин,
президент футбольного клубу «Таврія», який належить
Дмитрові Фірташу… Або Юрій Савчук, віце/президент
футбольного клубу «Волинь», який належить Ігореві
Палиці — одному з найближчих соратників
Коломойського. Ще, наприклад, Ольга Белькова,
котра працює у компанії зятя Кучми Віктора Пінчука і
товаришує з його дружиною Оленою».

«Як гадаєте, – питається Басараб, – на кого
працюватимуть ці люди, чиї інтереси
обстоюватимуть?.. УДАР – як гримуча суміш. Тому
виборцям варто бути прискіпливими. Упевнений, серед
«ударівців» не бракуватиме «тушок». Дехто все ж
залишатиметься у фракції «Удар», але голосуватиме
так, як потрібно Партії регіонів. Таких там буде добра
половина».

Думку Басараба підтримав експерт Інституту
соціальних технологій Ярослав Макітра: «В партії
Кличка знайдуться люди, які перебіжать до інших
політсил. Бо, пригадайте, наскільки масштабною була
міграція «ударівців» до фракцій Партії регіонів у
Київській міській та обласній радах — від третини до
половини членів фракції! … У цій партії не бракує людей
Коломойського, Фірташа й інших наближених до влади
персон»

Басараб побоюється, що «Удар» стане черговим
могильником народних сподівань, що в парламенті
«Удар» у багатьох питаннях підтримуватиме владу. Або
ж партія просто розлетиться на кілька таборів…»

Тим часом народний депутат/регіонал Петро
Писарчук в інтерв’ю «Високому замку» заявив, що в
«УДАРу нема іншого виходу, ніж об’єднатися у
майбутньому парламенті з Партією регіонів». Писарчук
посилив сигнал лідера фракції ПР у Верховній Раді
Олександра Єфремова, який вже відрапортував про
готовність Януковича утворити коаліцію з УДАРом.
Звичайно, все б це можна було списати на
упередженість регіоналів, якби ще влітку сам Кличко
не сказав, що готовий у новій Раді голосувати спільно
з регіоналами. Та якби численні журналістські
розслідування не встановили, що між Кличком та
владою існують серйозні залаштункові зв’язки.

Наталя ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

забезпечення їх в 2012 році засобами технічної реабілітації.
Держава не лише стовідсотково профінансувала закупівлю
інвалідних візків і протезів, але й змінила сам принцип
їхнього отримання. Віднині не чиновник через тендери
визначатиме, що потрібно конкретній людині, а вона сама
отримуватиме ваучер на безготівкову купівлю і
вирішуватиме, як його використати.

Всі наведені приклади засвідчують соціальний напрям
політики держави. Зокрема, щодо учасників війни. Так,
проблем ще залишається чимало, наприклад, у сфері
забезпечення ветеранів житлом та транспортом. Але
важливо те, що шлях їхнього вирішення обраний, ним
держава йде послідовно, направляючи на це наявні в країні
кошти. Тому нинішня влада може зі усією відповідальністю
сказати: зроблено все, що на даний час дозволяла економіка.
Інше – попереду.

А що у нас, на Чернігівщині?
В області постійно приділяється увага ветеранам Великої

Вітчизняної війни та учасникам бойових дій в Афганістані
та інших гарячих точках планети. Так, за 6 місяців 2012 року
комплексними медичними профілактичними оглядами
охоплено 82848 ветеранів війни та осіб, прирівняних за
пільгами до них. У місцевих бюджетах районних та міських
рад щорічно передбачаються кошти на безоплатне
забезпечення ветеранів війни ліками, лікарськими засобами
та виробами медичного призначення при амбулаторному
лікуванні та на їх безоплатне зубопротезування. Протягом
2012 року заплановано використати 1600,6 тис. гривень. За
І півріччя поточного року було використано 732,6 тис. гривень.

Для забезпечення санаторно/курортним лікуванням
інвалідів та ветеранів війни за І півріччя 2012 року надійшло
363 санаторно/курортних путівки, які направлено у районні
та міські управління праці та соціального захисту   населення
для подальшої їх видачі ветеранам війни та інвалідам. За
звітний період поточного року органами праці та соціального
захисту населення області видано 1321 технічний засіб
реабілітації, із них 391 інвалідна коляска та видано
направлення на підприємства для отримання інвалідами
8015 протезно/ортопедичних виробів та ортопедичного
взуття. Отримали автомобілі 11 інвалідів, із них 4 як
гуманітарна допомога.

Уже відбулося розкриття тендерних пропозицій по
закупівлі 19 квартир для інвалідів війни, які проживають у
м. Чернігові. Наразі триває процес закупівлі квартир для 19
інвалідів війни.

Робиться усе  для того, щоб забезпечити соціальний
захист кожному, хто цього потребує.

Іван  ГАЙОВИЙ.

Нещодавно підключено три нові італійські котли
«Ріелло» у котельні, що в Городні по вулиці Артема, 89/
а. Коефіцієнт корисної діяльності цих котлів досягає
95%.

— Вони економніші, ніж ті, якими ми користувались
раніше, — пояснив начальник Городнянської дільниці
теплоенерго Ю. Ф. Солоха. – Взагалі, все наше старе
обладнання вже десятикратно вичерпало свій
моторесурс. Тому заміна його – справа нагальна. Крім
того, у тій же котельні замінено сім насосів на нові,
якісні, зарубіжного виробництва. Ці насоси зменшать
потужність електродвигунів, дадуть нам змогу
економити електроенергію. Установку котлів на
фундамент виконали наші працівники ще п’ять років
тому. А нещодавно спеціалісти з ПАТ
«Облтеплокомуненерго» виконали обв’язку котлів,
тобто їх підключення у систему, та зробили монтаж
насосів, установили автоматизацію. Власними

силами, за рахунок амортизаційних коштів ми
відремонтували дах, стіни у цій же котельні. Ще
плануємо зробити косметичний ремонт –
поштукатурити, побілити, замінити деякі вікна та вхідні

двері. Всього ж по місту у нас  6
котелень. У наступному році
плануємо установити котли, які
працюватимуть на пелетах,
тобто на твердому паливі
місцевого виробництва, у
котельні по вулиці Чорноуса, 27.
Вона опалює гімназію та
спеціальну школу/інтернат. У
Семенівці вже напрацювали
позитивний досвід від
встановлення таких котлів.
Будемо застосовувати його і у
нас.

На запитання, чому жителі
військового містечка майже все
літо потерпали без гарячої води,
Юрій Федорович відповів так:

— Відсутність гарячої води у
військовому містечку влітку
пояснюється проведенням
ремонтних робіт у котельні.
Потім її було включено. Але не
надовго – з 17 серпня по 4

вересня. Затим нам газівники припинили постачання
газу. Ми були не в змозі заплатити за необхідний ліміт,
бо на той час сума заборгованості нам за наші спожиті
послуги сягала 1 мільйон 38 тисяч 565 гривень.

На сьогодні опалювальний сезон у місті успішно
розпочався. І хоча поки що погода не заявляє про себе
низькими температурами, будемо сподіватись, що й у
зимові холоди у домівках городнянців буде тепло.

С.ТОМАШ.

На знімку:  оператор котельні М.О.ГЛАДЧЕНКО,
слюсар по ремонту обладнання котелень
І.Є.ГУБСЬКИЙ та зварювальник О.О.МАЛЯРЕНКО
біля нововстановлених котлів.

Будемо з теплом і гарячою водою?

До відома виборців дільниці
№740157 м. Городні

Повідомляємо, що голосування виборців, які
проживають в м. Городні на вулицях і провулках:
Артема з провулками, Волковича, Гагаріна,
Заводська, Комсомольська з провулками, Леніна з
провулками, Молодіжна, Осипенка, Піонерська,
Пушкіна, Чкалова з провулками, Чорного, Шкільна,
50/річчя ВЛКСМ з провулками, провулки
Петровського, відбудеться на виборчій дільниці
№740157, яка розташована за адресою: м. Городня,
вул. Леніна, №4 (школа № 2).

Голова виборчої дільниці № 740157
                                                  Бугаєвська Л.О.

Секретар                                        Гуляко Д.В.
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Гартували фронтовики
Петру Шаповалу виповнилося 24 роки,

коли на Городнянському автопідприємстві
обійняв посаду завідуючого гаражем. Ніби
і не по ньому була та робота, наймолодшому
у колективі, що налічував майже 300
працівників, а більше половини з них були
вчорашні фронтовики. Вони і гартували
характер молодого керівника.

Автопідприємство мало 75 автобусів і
стільки ж вантажівок. На завідуючого
гаражем покладалося завдання, щоб всі
машини, а вони були далеко не нові,
виходили в рейс. Ремонтної бази бракувало.
Готовність парку люди забезпечували своїм
старанням і умінням. Взаємодопомога,
відверті товариські стосунки поміж
працівниками, особиста відповідальність
кожного – все це і було закладено в
діяльність підприємства.

Петро Дмитрович і створював отой
діловий мікроклімат. Він брав на себе
найскладніше. Водії були впевнені: якщо
Шаповал береться за діло – він зробить,
тож і зверталися до нього з надією. Схибити
і совість не дозволяла. Повага до
фронтовиків, ветеранів залишилася
назавжди.

Петро Дмитрович поселився на
приватній квартирі (так сталося), де прожив
з дружиною Надією Миколаївною і
однорічним Юрком більше року.

Авторитет Шаповала зростав. Комуністи
обрали його секретарем партосередку, за
нього проголосували як депутата міської
ради.

Будував на майбутнє
Якось, перебуваючи в Новгород;

Сіверському, випало розмовляти з
будівельниками мосту над Десною.
Дізнавшись, що я з Городні, хлопці наперебій
запитали: а ви Шаповала знаєте?

— А чому б ні, його на Городнянщині всі
знають.

— Тож передайте Петру Дмитровичу наш
щирий привіт і найкращі побажання.
Людина він дуже добра.

Хлопці зводили в Городні районний
будинок культури. Ніколи, як розказали вони,
їм не випадало прийти на будову раніше
Шаповала. А коли з’являлися, він запитував,
як нагодували та чи є особисті запитання. У
всьому допомагав, йому не треба було

розказувати, що зроблено за попередній
день, а де загальмували. Все бачив на власні
очі. З ним приємно було і будувати, і просто
спілкуватися.

Петро Дмитрович тоді обіймав посаду
голови виконкому Городнянської міськради,
а згодом і заступника голови виконкому
районної ради. То був бум розвитку міста.
Зводилися багатоповерхівки, прокладалися
каналізація і водогін, газові мережі,
асфальтувалися вулиці. Будували  телезавод
«Агат» обласні і районні будівельні
організації. Звичайно, не один Шаповал
координував роботи. Посланець від
городнянців, він знав кабінети високих
начальників у Києві і Чернігові, його друзями
стали десятки будівельників.

— Будівництво – то наше майбутнє, —
наголошував Петро Дмитрович і повністю
віддавався цій галузі. Районний центр
оновлювався і молодів. На численних
новобудовах йому випадало перерізати
червону стрічку, навіть, коли вже працював
у Чернігові. Городнянці з вдячністю згадують
ті часи і заслужено назвали Петра
Дмитровича Почесним громадянином міста.

Серцем і душею
з селянами

Село для Шаповала – колиска. І не тільки
тому, що виріс на сільському роздоллі,
мужнів у праці з сільськими трударями, він
серцем і душею розуміє: селянин заможний
лише тоді, коли заможне село.

У 1986 році комуністи Щорського району
обрали Петра Дмитровича першим
секретарем райкому Компартії України.

На другий чи третій день секретарю;
вання Петра Дмитровича вранці випало
зайти в кабінет. Він тільки що поклав телефо;
нну трубку і заговорив під впливом розмови.

— Дзвонить голова колгоспу з Рогізок,
запитує як йому сіяти, грошей в касі і на
супоню для хомута немає, а техніку вивести
в поле треба, — ніби підсумував. – Нічого,
нічого, ми ще поборемося.

У залі засідань зібралися керівники
колгоспів і підприємств.

— Вимкніть, будь;ласка, лампочки, хай
грам вугілля збережеться та ТЕЦ, — сказав
секретар і повів свою бачення виходу з
важкого економічного становища.

— В цілому, воно таке, — говорив
Шаповал. – Але ж є колгоспи мільйонери,

середняки, та зубожілих більшість. А у них
теж живуть і працюють люди. Пропоную
багатшим поділитися хоч би тимчасово з
бідними, якщо зрушимо справу, виграють
всі.

П.Д.Шаповал запропонував створити
фінансово;розрахунковий центр (ФРЦ), де
банком коштів будуть кошти самих
господарств. Нужденні одержують пільгові
позички, а повертають їх після закінчення
сільськогосподарського року..

Чітке визначення мети, розуміння
завдань, підтримка пропозицій і суворий
контроль за використанням коштів дали
належні результати.

Потрібна велика окрема розмова, щоб
висвітлити всі сторони виходу щорсівців з
кризи, та заслуга Шаповала в тому
беззаперечна. Лише коротко назвемо, що в
той період у районі запрацював
спиртозавод, крохмальний завод, на
Тур’янському заводі продтоварів відкрили
забійний пункт худоби і налагодили випуск
ковбас і м’ясної тушонки, запрацювали
завод замінника цільного молока і інші, а
також не залишилося збиткових колгоспів.
А ще над залізничною колією звели переїзд,
почалося будівництво м’ясокомбінату, що
мав працювати на північні райони. Все те в
переліку справ Шаповала.Та в чому ж
феномен Шаповала, що супроводжується
успіхом? Відповідь проста: він уміє
організувати на діло кожного, хто поруч з
ним. В цьому сила керівника.

Підказували люди
Як тодішньому власкору «Деснянської

правди», мені з Петром Дмитровичем
неодноразово випадало бувати в
господарствах району. Він ніколи не шукав
керівника, а йшов до людей

У Тур’ї доярки тільки що розпочали доїти
корів, а Шаповал тут як тут. Жінки ніби забули
на мить про свої обов’язки і обступили
секретаря райкому. Здивувало те, що він
знав їхні імена, запитував про сім’ї і що кому
болить.

— Грицько вийшов на трактор? –
запитав чорняву молодицю.

– Та де там, радикуліт не відпускає. Йому
б у санаторії полікуватися, а їхати не хоче, —
відповіла жінка.

— Мабуть, доцільно таке лікування
застосовувати на місці. Дивись, скільки б
хлопців щодня сіли за кермо.

У списку серед дванадцяти
кандидатів у народні депутати

України, які балотуються по
207 виборчому округу, є і
прізвище П.Д.Шаповала,

Надзвичайного і
Повноважного Посла України,

Заслуженого економіста
України. Петро Дмитрович –
особистість, широко відома

на Чернігівщині. Як виборець,
про нього хочу сказати слово,

бо ж тільки нам, виборцям,
належить право обрати того,

кого вважаємо гідним
відстоювати наші інтереси у

вищому законодавчому органі
України.

Не помилюся, коли скажу,
що ростили його, формували

як керівника і організатора,
зводили з щабельки на

щабельку прості люди. А
завжди щира повага до

людей, відверте ставлення до
них не проходили безслідно.

Але він не просто сказав. У розмові з
людьми виникла ідея відкрити
грязелікарню в дільничній лікарні. Його
пропозицію підтримали медики. Депутати
районної ради невдовзі віднайшли кошти
для відкриття грязелікувального кабінету.
Грязі в Тур’ю завозили з Куяльника.
Процедурами користувалися не тільки
жителі Тур’ї, а й навколишніх сіл і навіть
Щорса.

Звичайно, такий кабінет належало б
насамперед відкрити в центральній
районній лікарні. Та у Шаповала була своя
мета – медичне обслуговування
максимально наближувати до людей. І тоді
ж практично на всіх тваринницьких фермах
запрацювали медичні профілакторії, на
тракторних станах – душові кімнати.

Соціальні питання села були
найголовнішими, і він особисто їх
контролював. За рік кожний колгосп мав
побудувати один;два будинки для молодих
спеціалістів. А ось у Іванівці житло зводили
всі підприємства райцентру. Шаповал тут
днював і ночував, і недаремно Іванівку стали
називати Шаповалівкою. Отак села
відновлювалися, омолоджувалися.

А в самому Щорсі будувався районний
будинок культури, окрасою міста став
гідропарк, облаштований практично на
пустирі. За свій благоустрій, охайність місто
неодноразово посідало призові місця
обласних і всеукраїнських конкурсах.

І в свято праця
У червні 2004 року Петро Шаповал,

Надзвичайний і Повноважний посол України
в Республіці Білорусь, приїхав на
Міжнародний фестиваль молоді до
Монумента Дружби у Сеньківці. Знайомі і
близькі серцю місця. Оточений юнаками і
дівчатами, що галасливо спілкувалися з ним
білоруською, українською та російською
мовами, щось особливе прагнув вловити для
себе. Молодь віталась, як з давнім
знайомим.

Петра Дмитровича запрошували
пригоститися на Слов’янському полі. Та
помітно було, що вабило його більше до
промислових виставок, техніки і виробів
сусідніх областей. Тут він черпав для себе
нові можливості встановлення ділових
контактів між підприємствами.

За два роки дипломатичної роботи в
Білорусі товарообіг поміж Україною і
Білоруссю зріс учетверо. Президент
Білорусі Олександр Лукашенко оцінив цей
успіх  як заслугу Шаповала.

Проголосуємо
за Шаповала

Виборна кампанія завершується. На
агітацію виборців голосувати за себе окремі
кандидати вже витратили, мабуть, мільйони
гривень. Петро Дмитрович не має такої
можливості, бо не володіє підприємством,
землею, рестораном, банком тощо. Не
стояли від нього намети з агітаторами, не
розвішували його портрети на стендах, не
лунали від нього голі обіцянки. Він не
задобрює виборців одноразовими
гостинцями чи сувенірами, щоб виманити
голос, а, як і завжди, покладається на
простих людей, які бажають жити краще і
заможніше. Він завжди готовий
відстоювати їхні інтереси. Довіру виборців
він заслуговує конкретними справами.
Обравши П.Д.Шаповала народним
депутатом, ми будемо впевнені, що наш голос
непідкупно звучатиме у Верховній Раді, наші
інтереси будуть надійно захищені.

Будьмо з Шаповалом і надалі!
      М.ЄРМОЛЕНКО.

      Член Спілки журналістів України,
виборець.

СУД ВИРІШИВ Брехня і наклеп – поза законом!
У жовтні на території виборчого округу №207 поширювалися листівки

під назвою: «Звільнений за Шаповаловим бажанням. Афери Чернігівської
влади або як Петро Шаповал Чернігівщиною керував», де містилася
негативна інформація щодо кандидата на посаду народного депутата
України П.Д.Шаповала.

З вимогою встановлення факту недостовірності розповсюдженої

інформації та її спростування кандидат звернувся до суду.
19 жовтня Деснянський районний суд м. Чернігова під головуванням

судді Л.В.Карапути розглянув у відкритому засіданні справу за заявою
Шаповала Петра Дмитровича і вирішив: «Заяву Шаповала Петра
Дмитровича задовольнити. Встановити факт неправдивості
інформації, поширеної в листівках».
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Серед знаменних сторінок Великої Вітчизняної війни хочу
привернути увагу до тих подій нашої історії, коли
вирішувалася доля країни та тієї ролі, яку брали на себе
комуністи!

Битва за визволення України, як і перемога Червоної
Армії під Москвою, Сталінградом, на Курській дузі, стала
могутнім фактором корінного перелому у Великій Вітчизняній
війні, у другій світовій війні, на користь Радянського Союзу,
всього світу в боротьбі проти коричневої чуми – фашизму.

Наші західні союзники – буржуазні режими США, Англії,
Франції саме в період кривавих побоїщ за визволення
України змушені були визнати, що комуністична країна Рад
перемагала фашистську Німеччину і її союзників. Тому в
червні 1944 року вони змушені були відкрити другий фронт
у Європі.

Після визволення Лівобережної України війська Червоної
Армії погнали німецьку армаду на захід. У ході Львівсько8
Сандомирської військової операції воїни І8го Українського
фронту 27 липня 1944 року звільнили місто Львів. До речі, в
боях під Бродами, на Львівщині, війська фронту розгромили
і ганебно відому дивізію СС “Галичина”, яку нині
намагаються прославляти новоспечені неонацисти, крайні
праві націоналісти.

В результаті розгортання Карпатсько8Ужгородської
наступальної військової операції 29 липня –1 серпня 1944
року радянські війська форсували Віслу, а 20 вересня 1944
року вступили на територію Словаччини.

До 18 жовтня 1944 року війська 48го Українського фронту
оволоділи перевалами в Карпатах, що дало змогу 26 жовтня
звільнити Мукачево, а 27 жовтня 1944 року – Ужгород.

Таким чином, 28 жовтня 1944 року вся територія Західної
України була повністю визволена від окупантів.

Битва за Україну стала однією з найяскравіших сторінок
бойового братерства народів Радянського Союзу, масового
героїзму воїнів Червоної Армії, перш за все сотень тисяч
комуністів і комсомольців.

Про бої в Карпатах в 194481945 роках українськими
радянськими письменниками написано чимало книг, якими
зачитувалися ми, школярі, в післявоєнний період. Серед
цих книг особливе місце займає і роман Олеся Гончара
“Прапороносці”. Олесь Гончар, який був воїном мінометного
полку і пройшов у боях через Карпати, описав своїх героїчних
побратимів, створив образи з тих самих комуністів, що були
поруч. Серед них незабутні герої, котрі виявили надзвичайну
військову доблесть. Багато з них смертю хоробрих полягли
в боях, іншим пощастило дійти до Перемоги, звільняючи
братні слов’янські народи від фашизму.

З 11603 Героїв Радянського Союзу 3940 отримали це
звання у боях на території України. Серед них: 2598 – росіян,
668 – українців, 62 – грузини, 35 – вірмен, 33 – узбеки, 30 –
казахів, 17 – азербайджанців і інших представників 43
національностей.

Військами Червоної Армії, які визволяли Україну, ко8
мандували видатні полководці, комуністи: Г.К. Жуков, К.К.Ро8
косовський, М.Ф.Ватутін, І.Д.Черняховський, Р.Я. Мали8
новський, Ф.І.Толбухін, І.С.Конєв, І.Ю.Петров, О.Г. Кравченко,
П.С.Рибалко, Д.Д.Лелюшенко, В.Д. Соколовський.

Героїчними подвигами прославились в боях за Україну:
І. Кожедуб, О. Молодчий, В. Сенько, С. Руденко, О. Недбайло,
М. Бондаренко, Н. Шолуденко та інші сотні тисяч комуністів
і комсомольців.

Україну визволяли, об’єднували, відроджували під
керівництвом Комуністичної партії!

Червона Армія визволила Україну. Комуністична партія,

Лещенко та комуністи –
Повернемо

Шановні виборці!
Протягом останніх двадцяти одного року при владі в

Україні перебувають буржуазно8олігархічні клани. Їх
обслуговує 200 політичних партій, назви яких різні, а сутність
одна – спантеличувати простих людей, щоб не розібралися,
хто для них є гнобителем, експлуататором, поневолювачем.

Трудящі неймовірно страждають від
панування буржуазії в нашій країні. Багато з
них не мають роботи, не можуть
пролікуватися, вивчити дітей, отримати
житло, врешті8решт – звести кінці з кінцями.
Зарплати і пенсії низькі, ціни і тарифи високі.
В селян безсовісні капіталісти за безцінь
забирають молоко, м’ясо, картоплю і хліб.

Буржуї постійно безмірно збагачуються.
Народ навпаки – біднішає, вимирає. Усі
Президенти, Кабінети Міністрів, Верховні
Ради України, що були при владі з 1991 року
і по сьогодні, діяли і діють лише на користь
багатіїв. Проста людина для них є лише
об’єктом наживи.

За останні два десятиліття в Україні
проводилася ціла низка виборів до різних
органів державної влади і місцевого
самоврядування. Кожні з них розпочиналися
улесливими обіцянками буржуїв та їхньої
брехливої влади збудувати для нашого
нещасного народу рай на землі і
завершувалися посиленням експлуатації
трудящих, подальшим збагаченням багатих.

Не стали винятком і нинішні вибори народних депутатів
України. Знахабніла від безкарності буржуазія розставила
своїх вірних кандидатів по всіх одномандатних округах, по
списках буржуазних партій. Кабінетом Міністрів виділені
“під них” бюджетні кошти, щоб показати людям, які
“всемогутні” їхні представники до парламенту.

Задля нахабного обману чесних, порядних, бідних людей
олігархами кинуті великі капітали. По Україні “гуляє”
величезна маса готівкових грошей. Влада і буржуї навіть
вже не ховаються від народу. Корупція стала державною
політикою. Голови державних адміністрацій, сільські голови,
керівники установ і організацій отримують від певних
провладних кандидатів величезні суми грошей. На цей
неблагочестивий шлях стали й священнослужителі.
Правоохоронні органи закривають очі на масові порушення
законів.

Я звертаюся до голів державних адміністрацій. Майте
совість! Невже ви думаєте, що прості люди не бачать, чим
ви займаєтесь під час виборчої кампанії?

Я звертаюся до керівників установ і організацій. Ті гроші,
які ви отримаєте від кандидатів8буржуїв, не варті вашого
авторитету. Бо ваші підлеглі, як і всі прості люди, живуть

погано. І перспективи з буржуями для них, як і для вас, немає.
Я звертаюся до сільських голів. Вас обрали на ці посади

прості люди, ваші односельці. Не продавайте за гроші їхні
інтереси! Сьогодні ви їздите на поклін до багатих кандидатів,
а завтра опинитесь серед своїх виборців і так само
страждатимете від свавілля багатіїв.

Я звертаюся до священнослужителів. Ви за гроші від
певних кандидатів схиляєте віруючих підтримувати на
виборах представників української буржуазії. Невже ви не
знаєте, що прості люди живуть дуже бідно якраз через те,
що багаті наживаються за їх рахунок? Бог усе бачить!

Я звертаюся до мешканців Чернігівщини. Шановні
виборці! Годі вже вірити в брехливі казки олігархів, їхніх
кандидатів, буржуазної влади в цілому! На власному досвіді
за 21 рік ви переконалися в тому, що нічого толкового вони
для народу України робити не збираються. Всупереч їхнім
обіцянкам життя гіршає. Вихід лише один – масово
проголосувати на виборах за Комуністичну партію
України та її кандидатів по одномандатних виборчих
округах. Я до цього вас закликаю!

У людини, яка проголосувала за комуністів, на душі
спокійно, і совість чиста. Бо вона в черговий раз не віддала
себе на поталу буржуям, а найголовніше – не продала своїх
дітей, онуків і правнуків, щоб вони спивалися, ставали
наркоманами, були без роботи і в ранньому віці йшли на
той світ!

З повагою Володимир ЛЕЩЕНКО.

ЗВЕРНЕННЯ
народного депутата України, першого секретаря

Чернігівського обкому Компартії України, кандидата в народні
депутати України по одномандатному виборчому округу № 207

В. О. ЛЕЩЕНКА до виборців Чернігівщини

Комуністична партія, Радянська
(до 68:ї річниці визволення України від

Шановні виборці!
Земляки! Друзі!

Я, як і ви, селянин з діда8прадіда.
Родом з с. Ядути на Борзнянщині, де
одержав середню освіту.  Закінчив
Українську сільськогосподарську
академію. Був інженером,  головою
колгоспу в с. Охрамієвичі Корюківського
району. Орав землю, будував село,
допомагав людям. Проживаю і працюю
на Чернігівщині. Створена мною
компанія «Інтерагросистема» майже 15
років порає тисячі гектарів орендованих
земель. Збудувала завод по
виробництву чіпсів та хлібозавод. Будує
нові картоплесховища, сучасні
холодильники. Створено більше 300
робочих місць з належною оплатою. З
цього року розпочато  проект по
відгодівлі 3000 телят, закуплених у
особистих селянських господарствах

ваших районів. Ми тісно
пов’язані між собою, бо  успіх
моїх починань неможливий
без вашого достойного життя
та  вашої натхненної праці.

Знаю:  нелегкі часи

переживає село. Засилля місцевої бюрократії, відверте нехтування
проблемами села та його жителів, вкрай недостатнє стимулювання
аграрного виробництва стало вже звичним. ТАКУ ПРАКТИКУ ТРЕБА РІШУЧЕ
ЗЛАМАТИ.

Наголошую: без відродження села нема майбутнього в України. Відтак,
моя програма  проста: ДЕРЖАВА  ПОВИННА ПОВЕРНУТИСЯ ОБЛИЧЧЯМ
ДО СЕЛА. «НІ» 8 БЮРОКРАТІЇ ТА КОРУПЦІЇ, «ТАК» 8 ПІДТРИМЦІ СІЛЬСЬКОГО
ЖИТЕЛЯ.

Не бачу  проблеми у мові. Державна у нас 8 українська, а російську ми
знаємо всі.   Бачу  проблему У ВІДСУТНОСТІ ВІРИ І ПРАВДИ. Треба, щоб і
українською, і  російською  ми говорили ТІЛЬКИ ПРАВДУ.

Вважаю: ПОЛІТИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВІДПОВІДАТИ ЗА СВОЇ  СЛОВА ТА
ОБІЦЯНКИ, ІНАКШЕ ВІН НЕ ПОЛІТИК, А ТРІПЛО.  Виборець не повинен
ПРОДАВАТИ СВОЙ ГОЛОС ЗА ПОДАЧКИ, бо це ГРІХ. Зневіра (російською 8
УНЫНИЕ), а, відтак, неучасть у виборах 8 теж ГРІХ.

Розумію:  ЖИВЕМО МИ ТАК ПОГАНО ТОМУ, ЩО ГОЛОСУЄМО  ЗА ТИХ,
ЯКІ  ЗВИКЛИ НЕ ДО СІЛЬСКИХ ДОРІГ, А ДО КИЛИМОВИХ ДОРІЖОК І  ЯКИМ
ЗА НАШУ ЗЕМЛЮ   СЕРЦЕ НЕ БОЛИТЬ.

Переконаний:   ГОЛОС КОЖНОГО  ВИБОРЦЯ БЕЗЦІННИЙ,  БО САМЕ ВІД
НЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ І НАШЕ ОСОБИСТЕ  МАЙБУТНЄ,  І  МАЙБУТНЄ НАШОЇ
ВІТЧИЗНИ.

Стверджую: ЙДІТЬ НА ВИБОРИ І ГОЛОСУЙТЕ, ІНАКШЕ ВАШИМ ГОЛОСОМ
ЗЛОЧИННО РОЗПОРЯДЯТЬСЯ ІНШІ.

Закликаю: ГОЛОСУЙТЕ РОЗУМОМ І СЕРЦЕМ,  ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОЇХ,
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТИХ, КОМУ ВІРИТЕ!

Пропоную: ОСЬ ВАМ  МОЯ РУКА. ПІДТРИМАЙТЕ МЕНЕ І Я
ПІДТРИМАЮ ВАС.  РАЗОМ – МИ СИЛА. РАЗОМ –МИ ПЕРЕМОЖЕМО!

   ОКРУГ
№207
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Уряд СРСР закликали братні народи надати їй допомогу. На
відбудову народного господарства і потреби культури
Українській РСР в 1943�1945 роках було асигновано з
союзного бюджету 18 мільярдів карбованців. З усіх кінців

Радянського Союзу ішли ешелони з заводським
обладнанням, устаткуванням, будматеріалами, необхідними
товарами. Прибували спеціалісти з Москви, Ленінграда,
інших крупних міст країни. Серед тисяч тих, хто відбудовував
шахти Донбасу, піднімав з руїн Дніпрогес та металургійні
заводи, попереду завжди були комуністи і комсомольці.

Уже наприкінці війни було відновлено більшість шахт
Донбасу, металургійні заводи Єнакієва, Макіївки, Донецька
(Сталіно), Маріуполя, Ворошиловграда, Дніпродзержинська,
а також заводи Харкова і низки інших міст України. Відчинили
двері 30 тисяч шкіл, у яких навчалися 5 млн. дітей, а у ВУЗ�
ах і технікумах – 230 тисяч студентів.

29 червня 1945 року Уряди Радянського Союзу і
Чехословаччини підписали договір про входження
Закарпатської України до складу УРСР. Таким чином, вперше
за кілька століть відбулося історичне об’єднання майже всіх
земель теперішньої України, які колись входили до складу
Київської Русі.

Визволена, об’єднана Україна у складі Радянського Союзу
виходила на світову арену, завдяки титанічній діяльності
Комуністичної партії, Уряду СРСР по влаштуванню
післявоєнного світу на користь держав, які перемогли у
Великій Вітчизняній війні та у другій світовій війні.

Слід віддати належне видатному лідеру Комуністичної
партії, політичному, військовому діячу, керівнику держави
СРСР – Й. В. Сталіну. В ході переговорів з керівниками США
і Великобританії Рузвельтом і Черчілем він домігся
представництва СРСР, Української РСР і Білоруської РСР в
складі Організації Об’єднаних Націй. Україна стала однією
з держав – засновниць ООН!

Слава героям�визволителям і відбудовникам України!
Ніхто не забутий! Ніщо не забуто! Зі святом визволення
України!

Комуністи впевнені: разом перемогли фашистів – разом
переможемо і капіталістів! Повернемо країну народу!

В. ЛЕЩЕНКО,
кандидат у народні депутати по 207�му виборчому

округу, народний депутат України.

буде лад в селі і в місті!

Багатьох чесних комуністів, які віддали свої кращі роки
за часів радянської влади на розвиток поліського краю,
обурила стаття в одній районній газеті одного з кандидатів
у народні депутати України, який звинуватив нас у розвалі
Радянського Союзу. Ця молода людина не знає того життя,
того часу і обливає нас брудом. Балотуючись до Верховної
Ради, він жодного разу не приїхав у район, не опублікував
навіть свою біографію, свою передвиборну програму,
боїться зустрічей з виборцями, не бажає вислухати нас, а
тявкає,  як собачка з підворіття, обливаючи брудом тих
кандидатів, які вже зустрілися в кожному населеному пункті
зі своїми виборцями, вислухали їхні скарги, прийняли
накази. Якраз так зробив наш кандидат від Комуністичної
партії Володимир Олексійович Лещенко.

А зараз про те, чому звинувачує нас у розвалі Радянського
Союзу цей молодик.

Так ось: усі 55 тисяч гектарів орної землі в районі
засівались і кожен з них одержував по 20 тонн органічних
добрив (гною). Зараз майже половина землі заросла
бур’яном і 20�річними березами та осиками.

Район продавав державі 7 тисяч тонн м’яса, 30 тисяч
тонн молока, 35 тисяч тонн картоплі, в тому числі
відвантажував у вересні Радянській Армії і Флоту,
промисловим центрам 20 тисяч тонн вагонами, продавав
10�12 тисяч тонн льонотрести та іншої продукції.

У районі утримувалось 55 тисяч голів великої рогатої
худоби, 18 тисяч свиней. Їх треба було нагодувати і десь
утримувати. Тому були побудовані тваринницькі комплекси
в селах Медведівка, Жовтневе, Жадове, Погорільці, Хотіївка.

Кожне село було з’єднане з райцентром асфальтованою
дорогою. В кожному з них діяли: фельдшерсько�

акушерський пункт, будинок побуту, бібліотека, клуб (до речі
в селах Карповичі, Тимоновичі, Хотіївка, Погорільці,
Костобобрів, Архипівка, Комінтерна – типові, добротні),
дитячий садки, лазні.

В останнє десятиліття розпочалась газифікація району.
Газ був підведений в м. Семенівку, Радомку, Костобобрів.
Велось житлове будівництво. Кожен колгосп щорічно здавав
для молодих сімей по 5�8 квартир. Тільки в м. Семенівці
були зведені: Палац культури – один з найкращих в області,
дитячий комбінат «Сонечко», 3 стоквартирних житлових
будинки. І кожне підприємство, а їх в районі працювало
більше 15, будувало для своїх працівників квартири. У нас
практично не було квартирної черги, кожен молодий
спеціаліст (лікар, вчитель, інженер, спеціаліст сільського
господарства) одержував квартиру, закріплювався в районі.
Багато з них і зараз працюють тут.

Ми піклувались за кожного. Як сказав класик – кадри
вирішують все. Тому в інститутах, технікумах щорічно
навчалось на стаціонарі і заочно, за рахунок держави і
господарств району, близько 350 чоловік. Практично не було
дефіциту кадрів, всі керівні посади і спеціалістів займали
доморощені кадри.

І у вас, молодої людини, повертається язик говорити,
що це робота на розвал? Ми говоримо: це була робота на
творення. Так в чому ж ви нас звинувачуєте? Не соромно
вам?

Петро Зотович ПОКИДЬКО, Володимир Андрійович
МАРТИНОВИЧ, Іван Андрійович КОВАЛЕНКО, Іван
Митрофанович ПАПЧЕНКО та інші комуністи, всього 37
підписів.

м.Семенівка.

влада – джерела наших перемог!
німецько5фашистських загарбників)

Згадана біблейська істина вічна. Дійсно, про людину судять за її вчинки. Пустопорожня балаканина, улесливі обіцянки,
врешті�решт залишаються облудливою брехнею. Це особливо видно під час чергової виборчої кампанії до Верховної Ради
України. Чого тільки не обіцяють виборцям вчорашні нардепи і сьогоднішні кандидати, які пнуться до влади! Після виборів,
здебільшого, вони про все обіцяне забувають.

Звичайно, не всі. Про це й мова. Наприклад, по 207�му виборчому округу, до якого входять жителі Городнянського,
Коропського, Корюківського, Новгород�Сіверського, Семенівського, Сосницького і Щорського районів, до Верховної Ради
балотується Володимир Олексійович Лещенко. Людина відома, бо є народним депутатом кількох скликань від Компартії
України, а також очолює обласний комітет КПУ.

Жителі усієї України чули його виступи по республіканському радіо. Що хвилювало депутата Лещенка? А те, що з людей
нашого краю почали здирати незаконно по 1 грн. 80 коп. при сплаті за споживчу електроенергію. Що мешканців Ріпкинського
району позбавляють можливості користуватись пільгами при поїздках на потязі до Чернігова.

Відвідував В. О. Лещенко і Сосницький район. Зрозуміло, влада не дуже рада таким відвідинам. Проте до райцентру
поспішив люд. Житель с. Хлоп’яники, 85�річний Григорій Іванович Тарабара, який ніяк не міг отримати майновий пай,
приїхав на цю зустріч, виказав депутатові власну кривду. Все життя протрудився він на свинофермі, живе нині не по днях,
а по годинах. Коли отримає зароблене мозолями? – ось що хвилює старого. Після втручання у справу депутата�комуніста
Лещенка голові ліквідаційної комісії нашого сільгосппідприємства довелося знайти врешті�решт можливості і виплатити
пенсіонерові кошти.

Та хіба перерахуєш все добре, що зробив за роки депутатської діяльності комуніст Лещенко?
Наприклад, обком Компартії видає народну газету «Серп і Молот». Володимир Олексійович знаходить час і можливості

для її виходу та розповсюдження. Здавалось, за фахом він гідромеліоратор, однак пише газетні матеріали, як справжній
журналіст. Бо болить йому сьогоднішнє життя трудового народу, особливо селян. Коріння Лещенка із села.

Удачі Вам в усьому, Володимире Олексійовичу. Люди вірять Вам, бо Ваше слово підкріплене добрими справами.
Микола СИЗЬОН.

с. Хлоп’яники Сосницького району

країну народу!

Несподіваний, але дуже приємний сюрприз зробив
городнянцям Заслужений діяч мистецтв Російської
Федерації Сергій Полєтаєв з Москви та його вірні друзі�
музиканти, які живуть у нашому місті. Минулої неділі у
районному будинку культури вони влаштували вечір�
концерт справжньої бардовської пісні. Справжньої, бо
самі виконавці цього жанру представили на оцінку
присутніх непідробну свою творчість під акомпанемент
гітари.Звучали під передзвін семиструнної пісні, які у свій
час виконували Володимир Висоцький, Юрій Візбор,
Сергій Трофимов та інші барди.

Затамувавши подих, слухали городнянці репертуар
самого Сергія Полєтаєва, який склав першу частину
програми концерту. Він, режисер і постановник, відкрив
свою чутливу ліричну душу, зворушивши серця слухачів.

У другій частині виконували свої улюблені пісні
місцеві гітаристи – Володимир Пилипенко, Дмитро
Чигринець, Олександр Подолич, Сергій Лепень та Сергій
Курбанов.

Вразив присутніх і дует у складі Дмитра Чигринця та
Наталії Рапацької, які виконали пісню «Как молоды мы
были». Ну, а завершальним акордом був виступ вокально�
інструментального ансамблю «Рубін» – не так давно
відродженого з семидесятих років минулого століття. І
хоч він був не в повному складі, це не завадило слухачам
поринути у молодість і відчути справжню мелодію своєї
душі.

В інтерв’ю нашому кореспонденту Сергій Полєтаєв
сказав, що є задум реалізувати новий концертний проект з

В обнімку з гітарою

участю його друзів�городнянців і нової генерації виконавців.
Тож побажаймо йому в цьому успіхів.

Наш кор.

БУДЬТЕ ОБАЧЛИВІ:
ОСІННЯ ПРОХОЛОДА

З настанням осінньої прохолоди люди починають
використовувати різноманітні прилади опалення та
електрообігрівачі. В той же час, досвід показує, що не завжди
населення приділяє належну увагу їх справності та умовам
безпечної експлуатації. Як результат, це часто призводить
до пожеж, які знищують роками надбане майно, а іноді
призводить до трагічних наслідків.

Статистика свідчить, що протягом 2011 року через
несправність та порушення правил влаштування або
експлуатації приладів пічного опалення в області сталося
226 пожеж, які забрали життя 33 осіб. У період холодів багато
пожеж виникає через використання несправних
нагрівальних електроприладів. Іноді, щоб зігрітися, люди
виготовляють саморобні електронагрівачі, які не
відповідають вимогам пожежної безпеки.

Щоб уникнути пожеж, Городнянський РВ Держтехно�
генбезпеки України в Чернігівській області звертається до
населення з проханням дотримуватись елементарних
правил пожежної безпеки.

Не користуйтеся печами, які мають тріщини.
Забороняється застосовувати для їх розпалювання
легкозаймисті та горючі рідини, а також використовувати
дрова, довжина яких перевищує розміри топки, залишати
печі без нагляду, не доручати нагляд за ними малолітнім
дітям. Нагадуємо: димові труби печі мають бути оштукатурені
й побілені, щоб вчасно виявити у них тріщини. Це допоможе
вам уберегти своє помешкання від вогняного лиха.

Якщо так сталось, що виникла пожежа, негайно
викликайте оперативно�рятувальну службу МНС за номером
101.

Городнянський РВ Держтехногенбезпеки.
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СВЯТИНІ Щоб бути чистими духом

Було це на кінець 90их. Тоді набирав оберти
приватний бізнес. Багато з тих, хто мав на плечах світлу
голову і мізерну зарплату, пробували відкривати свою
справу. Не став винятком і мій добрий знайомий. Майже
у центрі міста почав будівництво магазину.

Їдалень тоді вже не було, тож будівельники обідали
власними сидорами – хто що з дому візьме. Обіди,
замотані кого у папір, кого у газету, акуратно складали
у одному місці – щоб сонце не попадало.

А поряд з будівництвом жила бабуся, у якої була
коза. Капосна тварина не розуміла значення приватної
власності. Щодня умудрялась утекти з бабиного
городу і «попоратись» у хлопцевих обідах. Як не
прийдуть будівельники обідати – весь харч
перелопачено. А коза вже зі своєї території дивиться
на них наглими очиськами. Недаремне кажуть: «як
баран на нові ворота».

Скільки не попереджували стару, щоб давала своїй
худобині лад, нічого не допомагало. Врешті стали
якомога надійніше ховати згортки – щоб рогата до них
не добралась. Та позбавитись від надокучливої тварини

Коза�дереза по�городнянськи
не могли: час від часу вона у пошуках смачних обідів
втікала на будівництво і завдавала чимало клопоту і
шкоди.

Якось знайомий привіз з Чернігова фарбу – нову, з
добавкою фосфорних елементів. Для чого вона вже
була йому потрібна – хтозна. Тільки у хлопців одразу
закралась нав’язлива думка: ось як можна господарку
кози провчити.

Вилучивши момент, коли коза прийшла «поратися»
до сусідів, хлопці, не довго вагаючись, спіймали її і
вифарбували їй роги та копита.

Налякана такими діями коза, тількино її відпустили,
дременула у кущі і сиділа там до вечора. Попошукала
стара своє норовисте господарство. Знайшла, коли
вже сутеніти почало. У присмерку та зосліпу не
угледіла оте «художество». Загнала козу в сарай та й
пішла у хату. Трохи пізніше знову подалася до кози –
можливо, щоб подоїти. Ох і лемент же довкола стояв!

Отак «нечистий» став на захист будівельників –
більше рогата шкода на їхній території не з’являлася.

С.ЧУГАЙ.

19 жовтня прихожани СвятоМиколаївської церкви
у м.Городні мали змогу прикластися до частинки
Чесного і Животворящого Хреста Господня. Святиня з
монастиря Сагмата Елладської Православної Церкви
подорожувала по Україні з благословення
Блаженнійшого Володимира Митрополита Київського
і Всія України. На Городнянщині вона перебувала з 19
по 21 жовтня, побувавши у Городні та селах району.

Віруючі кажуть, що, приклавшись до частинки
Чесного і Животворящего Хреста Господня, людина
отримує благословення його силою, і Господь її
укріплює у справі спасіння. Тому 19 жовтня малі і
дорослі, цілими сім’ями і поодинці городнянці зранку
до вечора приходили до церкви, щоб отримати
благословення Господнє і прикластися до однієї із
святинь християнства.

На знімку: біля частинки Чесного і
Животворящого Хреста Господня.

Степан САХОН
Народе мій...

У моноліт спресовано віки –
За роком рік, століття за століттям.
І дуб аж до небес розронив віття,
Силкується збагнуть свої роки.
Над ними перегрозилось стільки гроз,
Вітрів сльотивих стільки прошуміло,
А він, як той орел, розправив крила –
Зламати їх нікому не вдалось.
Отак і ти, народе мій, русявий,
В яких тільки бувальцях не бував.
Та гордо і нескорено стояв
За праве діло, а не задля слави.
І не схитнувсь на смертнім рубежі.
І вимітав непроханих чужинців.
Хоч залишавсь з  собою наодинці,
Та біди всі достойно пережив...
...Солодкий щем уже єство пройма:
Сьогодні ті Сівач на хлібнім полі.
І кращої шукати  годі  долі –
Вона тебе давно знайшла сама.
Наш рід козачий не змалів, не звівся,
Хоч як не біснувала вража лють.
Тобі, народе мій, виборювать майбуть,
Бо в новій силі владно розповився.

Україні
Сіється з небес космічне мливо –
Золота, як у бджоли, перга.
Зоре семицвітна, незрадлива –
Україно, серцю дорога.
Ти для нас, як найрідніша ненька,
Сповнена любові й доброти.
Кажуть, обійди хоч світ усенький –
Кращої за тебе не знайти.
Квіткограй – карпатські полонини,
Зорепад – Славутича вогні.
Певне, світлі  помисли людини
На його спливають бистрині.
А Софії злотоверхі бані
Лаври непідкупний Божий дзвін.
Поспіши в обитель цю зарані.
Вчувши молитов урочий плин.
Скарб душі, те, чим живеш, чим дишеш,
Що з дитинства в генах прижилось.
А життя – його не перепишеш.
Як би там не намагався хтось.
Хоча нас не балувала доля,
Обминала щедрість талану.
Та на все, видать, є Божа воля,
І тебе любити нам одну.
...Засвітились грона калинові,
День встає у спалахах роси.
В наших душах, в Кобзаревім слові,
Україно – ненько, ти єси!

Славен час
Славен час. Літа в розгоні
Дні – мов пущена стріла.
І гарцують наші коні,
Закусивши вудила.
Ну і ми у тім розвої
Невідступно, як один,
України болі гоїм,
Піднімаємо з колін.
Бо ж на те і Божа воля,
Україна, ти єси –
Наша пісня, наша доля,
Цвіт любові і краси.
В наших генах, в нашій крівці
Дух незборений століть.
Не хохли ми – українці,
Родова козацька віть.
«Борітеся – поборете!» –
Ще Шевченко застеріг.
Дай Бог ниву упорати,
Не згубитись між доріг.
Хай нас обмина ненастя,
Не вколише сіра мла.
Не спиняйтеся, гривасті:
В нас попереду діла.

Моє село
Поміж верб і синьозерець
Село моє рідне.
Проросло із ярих зерен
Якось непомітно.
На околі ниви й луки,
Зорі – самоцвіти.
Тут Тарасові онуки
Вчать абетку жити.
І моя десь там стежина.
Ще з дитинства в’ється.
Гірка ягода ожина,
Чи то так здається?
Відлітають в ірій птахи
Роки, дні і миті.
Над моїм отецьким дахом
Сонця диск в зеніті.

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

Торгували частками
тіла померлих

Співробітники СБ України в Чернігівській області
викрили протиправну діяльність організованої злочинної
групи з числа працівників Чернігівського обласного бюро
судовомедичної експертизи (ОБСМЕ) та комунального
закладу «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро»,
які незаконно вилучали з померлих осіб анатомічні
фрагменти, тканини та їх компоненти з метою подальшого
продажу.

Зловмисники, використовуючи важкий морально
психологічний стан родичів померлих, шляхом обману
отримували від них згоду на вилучення органів та частин
тіла. Родичам повідомлялося про те, що буде вилучено один
два незначних фрагментів анатомічних матеріалів для
використання в наукових цілях або надання медичної
допомоги хворим дітям. Натомість, фактично
судмедексперти вилучали до 30 фрагментів. Для отримання
згоди рідних зловмисники пропонували їм безоплатне і
швидке проведення судовомедичного розтину, туалету,
одягання трупу та видачу з моргу, хоча згідно з чинним
законодавством ці послуги мають надаватися безкоштовно.
Щоб приховати реальні обсяги протиправної діяльності,
працівники моргів не додавали акти про вилучення
анатомічних компонентів та фрагментів у донорівтрупів до
медичних документів померлих осіб, чим порушували
вимоги ст. 16 Закону України «Про трансплантацію органів
та інших анатомічних матеріалів людині». За попередніми
даними, лише протягом 20112012 років вони здійснили
вилучення тканин опорнорухового апарату, м’яких та інших
тканин у 159 померлих. Зібраний таким чином анатомічний
матеріал постачався спеціалізованому державному
підприємству. Отримані від продажу незаконно вилучених
анатомічних фрагментів гроші розподілялися між
учасниками злочинної групи.

9 жовтня ц.р. Управлінням СБ України в Чернігівській
області щодо чотирьох осіб порушено кримінальну справу
за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.143 (порушення
встановленого законом порядку трансплантації органів або
тканин людини, вчинене за попередньою змовою групою
осіб) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до
семи років.

Прес�група Управління СБ України в Чернігівській
області.

ЗАЙЦЯ МЕНШАЄ –
БРАКОНЬЄРЯТЬ

ЛОШАТ…
19 жовтня напередодні відкриття полювання на копитних

та незадовго до початку полювання на хутрових звірів
відбулось засідання президії райради УТМР, єгерів та
мисливців. Голова О.М.Юрченко ознайомив присутніх з
особливостями полювань нового сезону, а їх виявилося
чимало.

Полювання на копитних відкривається 20 жовтня і
триватиме до 26 січня наступного року включно. Однак
зважаючи на те, що грибний сезон затягнувся, і у лісі щодня
масово перебувають люди, вирішено відкрити полювання
на копитних разом із сезоном на хутрових звірів – тобто 3
го листопада. Районне товариство цього року отримало
право на реалізацію 20 ліцензій – 14 на диких кабанів і 6 на
косуль.

У полюванні на хутрових звірів з’явилося кілька
нововведень. Сезон триватиме з 3 листопада по 26 січня
наступного року включно, однак добувати зайця буде
дозволено лише по суботах. Пов’язано це з систематичним
зниженням чисельності зайців за об’єктивних причин, у тому
числі з імовірністю поширення специфічних заячих епізоотій
із Західної Європи. У неділю можна буде добувати лише
лисиць, єнотоподібних собак та вовків. Відповідні графи
нагадування будуть надруковані у відстрільних картках.
Причому сезонні картки зможуть придбати у нас лише
мисливці Чернігівщини. Інші мисливці, у тому числі й члени
УТМР із сусідніх областей зможуть полювати у нас лише за
разовими одноденними картками.

Готові у мисливців і корми. Окрім традиційних віників і
снопиків, вони мають 10 тонн зерна і півтонни солі для
підгодовування тварин узимку. Практика підгодовування
зайців триватиме, бо показала свою високу ефективність у
попередні роки.

Непокоїть мисливців району нова хвиля браконьєрства.
На околиці с. Полісся знайдено вбитого кульовим пострілом
лося, який вже почав розкладатись. Також дійшли чутки про
те, що в одному з сіл району нічні браконьєри, які полюють
зпід фари, вбили лоша. Звісно, справу «залагодили» на
неофіційному рівні, однак особи мисливцям відомі, та й
щодо лося є певні підозри, тому всіх сумнівних персонажів
єгері візьмуть під особливо пильний контроль.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
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– Олімпійський урок – це
Всеукраїнське свято, яке влаштовуємо
ми, спортсмени, для дітей всіх шкіл
країни під егідою Національного
Олімпійського Комітету, добираючись
навіть до найвіддаленіших куточків
Полісся і Закарпаття, — розповіла
Н.П.Лемеш.

У Хоробицькій школі спортсменки
побували у шкільному музеї, а потім
зустрілись з усіма учнями школи. У
теплій майже родинній атмосфері діти
влаштували спортивним зіркам
справжню прес+конференцію, побачили
на власні очі та потримали у руках

13 жовтня на стадіоні «Хімік» у Чернігові
відбулись обласні змагання з жіночого
футболу серед команд 1997+98 років на+
родження та 1999 року й молодші. У першості
взяли участь 13 команд з райцентрів області
та м.Чернігова.

У старшій віковій групі наші дівчата
вибороли третє місце, поступившись чернігів+
ським командам спортивного інтернату та
міської школи №35. Кращим нападником
турніру у цій віковій групі визнано нашу Хри+
стину Бакуринську. Її досягнення організатори
відзначили почесною грамотою та цінними
подарунками.

У молодшій групі честь району захищали
одразу дві команди, одна з них виборола
срібло, а друга посіла 5+те місце турніру. Ще
двох наших гравчинь відзначили судді зма+
гань: кращим воротарем визнано Марію Ми+
хеєнко, а захисником – Анастасію Тананайську.
Призерів змагань нагородили грамотами та
медалями. Команди до змагань готували
тренери М.М.Купріянов та С.О.Кучерявенко.

М.КУПРІЯНОВ.
Старший тренер ОДЮСШ «Олімп» для

дітей�сиріт.
На знімку:  нагородження Х.БАКУ�

РИНСЬКОЇ.

ФУТБОЛ ДІВЧАТА  ЗНОВУ  У  ПРИЗЕРАХ 20 жовтня у шаховому клубі
Городні проводився черговий ХІІІ

меморіал одного з найсильніших шахістів району кінця
минулого століття С.Б.Крутіка.

В турнірі взяли участь 14 шахістів, з них 8 – першого
розряду. Швейцарська система, 5 турів, 20 хв. на партію
кожному.

Технічні результати:
1.Павло Слива з м.Щорса – 4 очки; 2. кмс Роман

Міненко з Городні (4); 3. Олександр Жерденко з м.Щорса
(3). Слід відзначити, що доля першого місця вирішувалась
у додатковому матчі з двох бліц+партій по 5 хвилин, у якому
з рахунком 2:0 переміг гість зі Щорса.

Цікаво також, що О.Жерденко є ровесником і
товаришем самого С.Б.Крутіка, а переможець турніру
П.Слива – внуком О.Жерденка.

Переможець був нагороджений кубком, два інші
призери – медалями. Всі призери були нагороджені
також грамотами та грошовими преміями. За кращий
результат одержали такі нагороди Дмитро Радченко
серед юнаків та О.Жерденко серед ветеранів.

Висловлюємо велику подяку рідним Семена
Борисовича, особливо внуку Олегу Борисовичу Крутіку за
оплату всіх витрат для проведення цього турніру.
Впевнений, що цей турнір, як і всі попередні, зіграє значну
роль у вшануванні світлої пам’яті С.Б.Крутіка та
популяризації шахів серед населення міста та району.

М.ВОЙТОВИЧ.
Суддя змагань.

УРОКИ  СПРАВЖНІХ  ОЛІМПІЙЦІВ

ШАХИ

справжні чемпіонські медалі, отримали
від гостей книги про спорт і олімпійський
рух та м’ячі для спортзалу. Юним
спортсменам старші колеги вручили
щоденники олімпійця, які допоможуть
правильно організувати заняття з
фізичної культури та тренування.
Автограф+сесія з олімпійцями
затягнулась надовго – спортсменки
підписали листівки всім бажаючим на
згадку про зустріч. А за цікавий
олімпійський урок юні хоробичани
віддячили імпровізованим концертом.

На зустріч з олімпійцями у міській
школі №2 прийшли переважно

старшокласники. Тому спілкування було
стриманішим, але більш змістовним.
Учнів цікавили конкретні питання
спортивного життя, кар’єра олімпійця,
шлях до нагород. Був на цій зустрічі і
міський голова А.І.Богдан. Він побажав
учням брати приклад з гостей –
здійснювати свої мрії і досягати вершин
у житті.

Емоційність спілкування трохи
втомила спортсменок, та з іншого боку

вони отримали від дітей чималий заряд
щирого позитиву і висловили надію на
плідну співпрацю зі спортивними
талантами району у майбутньому.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: книги про

олімпійський рух для учнів;
Н.ЛЕМЕШ та О.КОРОБКА підписують
учням листівки;  олімпійська
футболка для міського голови; такі
вони – справжні чемпіонські медалі.

Одразу два
олімпійські уроки

відбулись 23 жовтня
— у Хоробицькій
школі та міській

школі №2 за участю
справжніх

олімпійців. До учнів
Городнянщини
завітали срібна

призерка з важкої
атлетики Олімпіади
2008 року у Пекіні,

рекордсменка
Європи Ольга

Коробка та
чемпіонка Європи,

призерка кубка світу
з біатлону,

співробітниця
Чернігівського

обласного осередку
Національного
Олімпійського

Комітету
Ніна Лемеш.

НА СПОРТИВНІЙ
ХВИЛІ



«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.
12.10  «Страна садов» (США).
14.05 Мультфильм «Храбрый
олененок».
14.25  «Мастер путешествий»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездная жизнь»
16.35  «Мистические истории»
17.35  «Моя правда» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.40 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  «Мамочки» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (США<Канада).
00.05 День спорта.
00.20 Молодежная комедия
«Страна садов» (США).

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.10  «Добро пожаловать в
Беларусь».
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 Ирина Муравьева в
комедии «Самая обаятельная
и привлекательная».
18.00 Наши новости
18.20 «Обратный отсчет».
«Загадка полковника «Гиля».
Фильм 1. «Плен».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.55 «Без свидетелей».
00.25 «Убойная сила».
01.25<01.55 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа Максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.05 «Дело вкуса».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Братаны<3».
21.20  сериал «Пятницкий.
Глава вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Основная версия».

«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.
12.10  «Валентин Елизарьев.
Зеркало времени»
13.25  «Будь в тонусе!»
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25   «Здравствуй, мама!»
16.20 Врачебные тайны
16.45 «Невероятные истории
любви» (Украина).
17.35  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.55 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

 Вторник, 30 октября
06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Без свидетелей».
00.45 «Убойная сила».
01.45<02.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Братаны<3».
21.20 П сериал «Пятницкий.
Глава вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Основная версия».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
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  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.25 Коробка передач.
17.00 Завтра < это мы!
17.35  сериал «Маруся.
Испытания»
18.30 Специальный репортаж.
18.45, 23.55 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

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «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 «Развод».
22.15 «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Без свидетелей».
00.45 «Убойная сила».
01.45<02.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00,13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по<русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Братаны<3».
21.20 П сериал «Пятницкий.
Глава вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Основная версия».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 сериал «Мамочки»
10.10 Специальный репортаж.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
11.00  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.10 Реальный мир.
13.20 Мультфильм «Умка».
13.30 Культурные люди +.
14.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Умка
ищет друга».
15.40  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.40 Перезагрузка.
17.25 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.55 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

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05 «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10  «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Смеха ради».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Премьера. «Развод».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Закрытая школа».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Без свидетелей».
00.45 «Убойная сила».
01.45<02.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.05 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  «Братаны<3».
21.20  «Пятницкий. Глава
вторая».
23.10 Сегодня. Итоги.
23.35  «Основная версия».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  сериал «Мамочки»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55  «При загадочных
обстоятельствах» (Украина).
12.10 Реальный мир.
13.20 Мультфильм «Попался,
который кусался».
13.30 Завтра < это мы!
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  сериал «Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.20 Католические святыни
16.45 «Здоровье». Ток<шоу.
17.30 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
(Россия<Украина).
18.25, 00.25 Зона Х. Итоги
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45  «Судьба гигантов».
22.20  «Мистические истории»
23.25 «Мастера ужасов».
Фильм «Круиз мечты»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
09.00 Наши новости
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.00 «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.
00.15 Драма «Дорз».
02.30<03.00 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.45 Премьера. Сериал
«Возвращение Мухтара».
09.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия».
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Братаны<3».
23.05  драма «Вызов».

«Беларусь 1»

06.25 Існасць.
06.50 Слово Митрополита
Филарета на Дмитриевскую
субботу.
07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
10.00 Комедийный детектив
«Участок» (Россия).
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.10  Музыкальная комедия
«Свадьба с приданым»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Мультфильм «Ивашка
из Дворца пионеров».
15.45  фильм «Неуловимые
мстители» (СССР).
17.20  «Невероятные истории
любви» (Украина).
18.20 Тайны следствия.
19.10 Комедия «На спине у
черного кота»
21.00 Панорама.
21.40 Фильм<мюзикл «Мулен
Руж» (США<Австралия).
23.55 Торжественное от<
крытие ХIХ Минского между<
народного кинофестиваля
«Лістапад<2012».

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.00 Мультфильмы.
12.35 Комедия «Семь
стариков и одна девушка».
14.10 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 «Да ладно!».
19.30  «Добро пожаловать в
Беларусь».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  комедия «Служебный
роман. Наше время».
22.45 Премьера. Фильм Люка
Бессона «Коломбиана».
00.40<02.20 Аркадий Райкин,
Людмила Целиковская в
комедии «Мы с вами где<то
встречались».

НТВ

07.10 сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20  «Погоня за тенью».
15.05 «Женский взгляд»
15.55 Премьера. «Поедем,
поедим!».
16.25  «Брат за брата».
19.00 Сегодня.
19.25  «Брат за брата».
22.55  триллер «Фирма».

«Беларусь 1»

06.10 Музыкальная комедия
«Свадьба с приданым»
07.55  «Мастер путешествий»
Фильм «Прага и Будапешт».
08.30 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  «Дзяржынская паста<
раль» цыкла «Зямля
беларуская».
09.55  «Участок» (Россия).
10.55  «Москвич» цикла
«Судьба гигантов».
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.20 Мультфильм «Каникулы
Бонифация».
12.40 Культурные люди +.
13.15  Фильм «Олег Табаков.
Непрощенный отец».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.35 Приключенческий
фильм «Новые приключения
неуловимых» (СССР).
17.15 Мультфильм
17.35 Коробка передач.
18.05 «25 лет на сцене».
19.10 Премьера. Мелодрама
«Двойная сплошная. Любовь»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Триллер «Законо<
послушный гражданин»
00.25  детектив «Участок»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 К юбилею Эльдара
Рязанова. Людмила
Гурченко, Олег Басилашвили,
Никита Михалков в фильме
«Вокзал для двоих».
12.00  «Брэйн<ринг».
13.00  фильм «Участок».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 <«Народная медицина».
17.10 К 90<летию актера.
«Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии».
18.10  комедия «Бриллиан<
товая рука».
20.00 Контуры.
21.05  «Август восьмого».
23.35<01.25 фильм
«Пассажирка».

НТВ

07.10 сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая предача».
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Еда без правил»
13.00 Сегодня.
13.15  «Погоня за тенью».
15.00  «Свадьба в подарок!».
16.00 «Бывает же такое».
16.30 Остросюжетный сериал
«Брат за брата».
19.00 «Сегодня.
19.30 Остросюжетный сериал
«Брат за брата».
23.00 Криминальная драма.
«Квартал».

29 ЖОВТНЯ 30 ЖОВТНЯ 31 ЖОВТНЯ 1 ЛИСТОПАДА 2 ЛИСТОПАДА 3 ЛИСТОПАДА 4 ЛИСТОПАДА
УТ�1

8.00,10.00,12.00,14.00
Новини
8.40 Кориснi поради
9.00 Дiловий свiт
9.30,10.10,12.20,14.10
Включення з ЦВК
11.50,19.00 Фiнансова
правда
13.30 Право на захист
13.50 Армiя
14.50 Вiкно в Америку
15.10 Агросектор
15.20 Х/ф «Визволення»
18.20 Новини
18.30 Агро<News
19.10,21.35 Вибори. Пiдсумки
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.50,17.10 Т/с «Роксолана»
12.50 «Знiмiть це негайно»
13.50 «Повне перевтiлення»
14.50 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.00 ТСН
20.15 Х/ф «Вiдчинiть, це я!»
0.15 Х/ф «Нiколи не здавайся»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.50,13.00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки»
13.55 «Детективи»
14.15 «До суду»
15.15 «Право на зустрiч»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
22.55 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
0.50 Х/ф «Наречений за
оголошенням»

УТ�1

8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00 «Нiч виборiв»
14.30 Фiнансова правда
14.40 Хай щастить
15.00,18.20 Новини
15.15 Д/ф «Матiнка Алiпiя»
16.10 Х/ф «Визволення»
19.00 Фестиваль в Коблево
21.00 Пiдсумки дня
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Повне перевтiлення»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.50 «Мамо, я одружуюсь?»
23.20 Т/с «Полiцiя Гаваїв»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.50 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «До суду»
13.15 «Судовi справи»
14.10 «Слiдство вели...»
16.00 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
22.55 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
0.50 Х/ф «Грiхи нашi»(2)

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.25 Кордон держави
12.40,15.35 Х/ф «Визволення»
15.00,18.20 Новини
19.00 Фестиваль в Коблево
20.50 Мегалот
21.35 Жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Повне перевтiлення»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «На ножах»
22.25 «Грошi»
0.00 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.50 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «До суду»
13.15 «Судовi справи»
14.10 «Слiдство вели...»
16.00 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
22.55 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»

УТ�1

8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.40 Книга.ua
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.50 Здоров’я
11.30 Аудiєнцiя
12.00 Футзал. Україна <
Парагвай
13.10 Контрольна робота
13.35,15.35 Х/ф «Визволення»
15.00,18.20 Новини
16.50 Х/ф «Товариш генерал»
19.00 Фестиваль в Коблево
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Повне перевтiлення»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Чотири весiлля»
21.45 «Давай, до побачення»
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 «Знак якостi»
9.50 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.45 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «До суду»
13.15 «Судовi справи»
14.10 «Слiдство вели...»
16.00 Т/с «Менти»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Земський лiкар»
22.55 Т/с «Зовнiшнє
спостереження»
0.50 Х/ф «Хлопчики<дiвчатка»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Д/ф «Парад кентаврiв»
10.10 Театральнi сезони
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
13.00 Околиця
13.35 Х/ф «Доки фронт в
оборонi»
15.00 Новини
15.35 Х/ф «Юнга Пiвнiчного
флоту»
17.00 Шляхами України
17.25 Фестиваль в Коблево
18.55 Бенефiс
20.40 After Live
21.15,22.50 Шустер<Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.35,17.10 Т/с «Роксолана»
12.45 «Знiмiть це негайно»
13.45 «Повне перевтiлення»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Київ вечiрнiй»
21.40 Х/ф «Сутичка»(2)
0.10 Х/ф «Загiн спецiального
призначення»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.15 Т/с «Оплачено
любов’ю»
17.00,18.10 Т/с Кровинушка
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ�1

8.00 Вибори. Пiдсумки
10.45 Школа юного
суперагента
11.00 Шустер<Live
15.05 After Live
15.35 В гостях у Гордона
16.30 Золотий гусак
16.55 Футбол.. «Шахтар» <
«Металург»
18.50 Свiт атома
19.15 Концерт
20.50 Мегалот
20.55 Зворотний зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Українська пiсня
22.00 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

7.20 «Справжнi лiкарi»
8.20 «Кулiнарна академiя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
12.45 «На ножах»
13.45 «Свiтське життя»
14.45 М/ф «Iсторiя iграшок<2»
16.45 «Київ вечiрнiй»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 «Операцiя краса»
22.00 «Мiй зможе»
23.50 Х/ф «Сестри»(2)

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.05 «Орел i Решка»
10.05 «Україно, вставай!»
10.55 «Сiмейний пес»
11.55 «Найрозумнiший»
13.55 «Велика Рiзниця»
15.55 Х/ф «Гувернантка»
18.00 Х/ф «Любовi цiлюща
сила»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Золотий грамофон»
0.05 Х/ф «Вiтер пiвнiчний»

УТ�1

9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.25 Хто в домi хазяїн?
10.30 Як це?
11.00 Маю честь запросити
12.00 Караоке для дорослих
12.55,15.00 Т/с «Хлопцi з
нашого мiста»
14.00 Футзал. Таїланд<Україна
16.05 Золотий гусак
16.30 Шеф<кухар країни
17.25 Дiловий свiт
18.00 Концерт
19.35 Зiрки гумору
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк<music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото<забава»
10.10 Мультфільм
11.00 «Кулiнарна академiя»
11.25 «Чотири весiлля»
14.10 «Розсмiши комiка»
15.10 Х/ф «Мабуть, боги
з’їхали з глузду»
17.40 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19.30,23.35 «ТСН<тиждень»
20.15 «Голос. Дiти»
22.25 «Свiтське життя»
0.20 Х/ф «Межi ризику»

ІНТЕР

7.10 Мультфільми
8.35 «Глянець»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.10 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.35 Х/ф «Любов i голуби»
14.05 Т/с «Людина<амфiбiя»
18.05,20.55 Т/с «Як вийти
замiж за мiльйонера»
20.00 «Подробицi тижня»
22.55 «Що? Де? Коли?»
0.10 Х/ф «Росiйська гра»
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25 жовтня – 40 днів світлої
пам’яті  нашого  дорогого сина і

брата
ЄВМІНЕНКА    Антона

Анатолійовича
25.12.1985 р. – 16.09.2012 р.

Ну вот и все. Как короток твой путь.
Не долюбил и не дожил…
Тебя не сможем мы вернуть,
Как не смогли остановить,
Когда ты к Богу уходил.
Ты не вернешься,  не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься

Всегда живым и молодым.
Взять бы сердце в руки
Да покрепче сжать,
Нету большей муки,
Чем детей терять.

Сумуючі рідні.

21 жовтня – 9 днів світлої пам’яті
ЯКУТКА  Володимира Миколайовича

19.03.1973 р. – 13.10.2012 р.
Життя минуло, ніби казка,
Пройшли і радощі, й жалі…
Без тебе нам самотньо й важко
І гірко буде на землі.
Будемо пам’ятати тебе, рідний, вічно.

Сумуючі діти.

25 жовтня – півроку світлої
пам’яті

дорогого чоловіка, батька,
дідуся

ТАЛАЛАЯ Федора
Миколайовича

22.08.1936 р. – 25.10.2012 р.
Дорогий наш, сумуємо, любимо,

пам’ятаємо кожну хвилину…
Наш біль сльозами і словом не

зміряти.
І тебе, як живого,  ми будемо вічно

любити.
Нам тебе не вернути, нам тебе не забути,
І з тугою в серці лишається жити…

Сумуючі рідні.

31 жовтня – 6 років світлої
пам’яті

ТКАЧЕНКА Анатолія
Михайловича

01.07.1941 р. – 31.10.2006 р.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш тебе,
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає –

пом’яніть нашого рідного в цей день.
З вічним сумом та скорботою:

дружина, діти, онуки.

Щоб запобігти травматизму на виробництві,
роботодавцю необхідно постійно проводити профілактичну
роботу з попередження нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань. В цьому йому завжди можуть
допомогти страхові експерти з охорони праці робочих
органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України в Чернігівській області.

Аналіз травматизму за попередній рік показує, що
проблема виробничого травматизму лежить, перш за все,
в області «людського фактору». Порушення вимог безпеки
праці, що виявляються в ході обстежень підприємств та
при розслідуванні нещасних випадків, свідчить, що
основними причинами нещасних випадків на виробництві
насамперед є: порушення трудової та виробничої
дисципліни виконавцями робіт, недодержання вимог
інструкцій з охорони праці, допуск до роботи без відповідного
медичного огляду та навчання з питань охорони праці,
відсутність або недосконалість системи управління охороною
праці  та неякісний контроль з боку керівників робіт.

У першому півріччі цього року у Чернігівській області
зареєстровано 66 страхових випадків, з яких 1 нещасний
випадок стався в Городнянському районі. Майже 70% цих
випадків трапились з організаційних причин, усунення яких
не потребує значних фінансових затрат. Тому роботодавцям
необхідно переглянути своє ставлення до стану охорони
праці на своїх підприємствах і посилити контроль за
виконанням посадовими особами та робітниками вимог
нормативно>правових актів з охорони праці, постійно
підвищувати ефективність функціонування системи
управління охороною праці на своїх підприємствах,
здійснювати в повному обсязі фінансування профілактичних
заходів з охорони праці

З 25.06.2011 року набрав чинності закон України «Про
внесення змін до статей 19 та 43 Закону України «Про охорону
праці», в якому визначено, що для підприємств, незалежно
від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до
законодавства використовують найману працю, витрати на
охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду
оплати праці за попередній рік та встановлено штраф за
порушення цих вимог вищезазначеного закону.

Проведення медичних оглядів є одним з профілактичних
заходів на підприємстві щодо попередження нещасних
випадків та профзахворювань, але непоодинокі випадки,
коли керівники підприємств, установ та організацій різних
форм власності не дотримуються вимог статті 17 закону
України «Про охорону праці» щодо проведення обов’язкових
медичних оглядів працівників певних категорій. Не зайве
нагадати, що у статті 5 цього закону визначено: «Працівнику
не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком
протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт
підвищеної небезпеки та тих, які потребують професійного
добору, допускаються особи за наявності висновку
психофізіологічної експертизи».

Передвісником травми на виробництві завжди є
алкогольне, наркотичне або токсичне сп’яніння робітника.

Шкода алкоголю для людини загальновідома. Залежно від
особливостей організму він може загальмувати реакцію,
притупляти відчуття небезпеки, порушувати свідомість тощо.
Тому сам факт появи працівника на роботі в стані
алкогольного чи іншого сп’яніння є порушенням трудового
законодавства. На підприємстві повинна функціонувати
система, яка дозволяє встановлювати працівників, які
перебувають у стані сп’яніння. Виявлені в такий спосіб
порушники трудової дисципліни підлягають негайному
відстороненню від роботи. Інакше «п’яний» нещасний
випадок буде пов’язаний з виробництвом. У цих випадках з
метою попередження настання нещасного випадку на
виробництві необхідно відстороняти такого працівника від
роботи, а також здійснювати заходи щодо запобігання
самовільного повернення такого працівника на територію
підприємства. Відсторонення такого працівника від роботи
проводиться відповідно до чинного законодавства та вимог
правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства
або колективного договору.

Для прикладу, 11.07.2011 р. фрезерувальник К., який
працює на одному з підприємств м. Чернігова, під час
робочого часу, пересуваючись по східцях приміщення
підприємства, відчув себе погано, про що нікого не
попередив, вирішив вийти з цеху на рампу подихати свіжим
повітрям. Дійшовши до краю рампи, у нього запаморочилося
в голові, координація рухів порушилась, він захитався і
внаслідок чого перечепився через відбійну огорожу рампи
та впав з неї на асфальтне покриття, при цьому отримав
травми різного ступеня важкості. Комісія з розслідування
встановила основну причину настання цього нещасного
випадку, а саме: допущення до роботи цього працівника без
проведення обов’язкового медичного огляду. Якби на цьому
підприємстві вчасно проводились обов’язкові медичні
огляди працівників певних категорій, цього нещасного
випадку могло би і не бути, цей працівник після робочого
часу повернувся б додому здоровим.

Страхові експерти з охорони праці робочих органів
виконавчої дирекції Фонду в Чернігівській області йдуть на
підприємства не тільки заради перевірок. Виявлення
порушень нормативно>правових актів з охорони праці – це
свого роду надання допомоги у визначенні небезпечних
місць на виробництві. При цьому, можливо, в подальшому
зберегти чиєсь здоров’я чи навіть життя. Подання, які
вносяться роботодавцям страховими експертами з охорони
праці за результатами перевірок, саме і є вихідним
матеріалом для покращення функціонування системи
управління охороною праці на підприємстві.

Шановні роботодавці, пам’ятайте, всі травми на
виробництві – наслідок порушення вимог нормативно>
правових актів, інструкцій з охорони праці та пожежної
безпеки, а також особистої безпеки працівників!

В.БЛИННИК.
Начальник відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України  в

Городнянському районі.

Роботодавці – бережіть здоров’я своїх працівників!

Явище смерті за всіх часів потрясало почуття й уяву
людини, змушувало не раз звертатися до питання про
мету й сенс життя, призначення людини на землі,
морального боргу перед померлими і живими. У
сучасному українському похоронному обряді
полишилося ще й тепер дуже багато старовини…

Якщо людина померла, протягом трьох днів треба
прийти і зареєструвати цей факт. Заявнику потрібно
мати при собі паспорт померлої особи, лікарське
свідоцтво про смерть, а також власний паспорт.
Лікарське свідоцтво видається у районній лікарні,
звертаються за ним до районного терапевта. Потім
смерть особи реєструється у РАГСі. Заявнику
видається свідоцтво про смерть та довідка на
отримання допомоги на поховання.

Повторне свідоцтво про смерть може  також
отримати родич, який докаже свої родинні стосунки з
померлою особою. Видача повторного свідоцтва є
платною. З довідкою з РАГСу заявник звертається  у
Пенсійний фонд, а потім в ощадну касу.

Звертатися або не звертатися  в похоронне бюро,
як робити поминки – ці питання кожна родина вирішує
для себе сама. У  похоронних бюро діє система скидок
по оплаті послуг.  Для ветеранів  Великої Вітчизняної,
Героїв Радянського Союзу, а також учасників бойових
дій та  інвалідів І групи — чорнобильців похорони
оплачує держава.

Похоронний обряд проводить і православна церква.
Згідно  її  віровченню, він покликаний полегшити душі
померлого шлях у Царство небесне, відігнати від нього
«нечисту» силу, замолити його гріхи перед Богом.
Священик відспівує покійного. Після того, як він
завершить молитву, тіло покійного в супровід співу
«Святий Боже, Святий Крепкий, Святий Безсмертний»
несуть на кладовище. Після погребіння над могилою
померлого встановлюється хрест, який церква радить
встановлювати в ногах. Не можна ховати під ніч:
переходити у другий світ треба при Божім світлі, вдень.

Особлива група прикмет пов“язана зі станом

хворого перед смертю. Настання смертної години
вбачалося по цілому ряді розповсюджених: запаху від
тіла хворого, появі на ньому темних плям. Чуйними
провісниками смерті були й свійські тварини – собака,
кішка,  кінь, кури, корови.

Вірною ознакою смерті когось з родини вважалося
виття собаки і риття нею ям. Птах стукає у вікно, сідає
на плече людини, залітає в будинок – все це знамення
прийдешньої смерті. І навпаки – в образах добрих,
бажаних птахів, таких як ластівки, голуб, або крилатої
комахи – метелика – уявлялася душа померлих. Їхній
приліт у будинок розглядався як відвідування душі
померлого, приліт посланників Божих.

Якщо хто конає, то неодмінно в руку йому дається
засвічена свічка. Поки мрець лежить у хаті,
припиняється всяка робота, крім тієї, що необхідні для
похорону. Хто робить для похорону, тому не вільно
брати жодної заплати за це, не гоже й відмовлятися
від цієї роботи. Хата  під час похорону не мететься та
миється, а лише — по похороні, сміття виноситься на
безлюдне місце.

Від часу смерті аж до кінця похорону всі чоловіки
ходять при мерцеві і на подвір“ї без шапок. Покійника
до могили несуть завжди ногами наперед, а люди йдуть
ззаду, щоб він їх не бачив, бо кого побачить, то може
собі вподобати.

Кожний окремий випадок, окремі побутові
подробиці життя, на які у теперішній час ніхто не
звертає уваги, при трагічному збігу обставин, заднім
числом здобувають символіку знамення. Якщо людина
вмерла, то згадують будь>яку незвичайну подію,
природне явище, втрату (у сні або наяву, що передують
смерті: «Недарма курка півнем кричала»).

 За народним повір“ям, при останньому подиху
людини – випущенні духу – душа розстається з тілом,
і відбувається боротьба за душу між «нечистою силою»
й ангелом, посланим Богом за душею вмираючого.
Передсмертні страждання  пояснювалися не
хворобою, а тим, що вмираючого в останні хвилини

мучить «нечиста сила», вона нібито не віддає душу
ангелові. Намагаючись полегшити душі шлях до Бога,
вкладали в руку помираючого «Господню» свічу, кадили
довкола нього ладаном. Гарною вважається смерть на
Великдень, у день Христового Воскресіння, коли, по
повір“ях, відкриті «райські ворота» за аналогією із
царськими воротами в храмі.

Церква зве померлого «усопшим», заснулим.
Встановлено молитви за небіжчиків на 3>й, 9>й ї 40>й,
а також на півріччя і рік по смерті. Вважається, що два
дні по смерті душа зостається на землі. Звичайно цей
час вона проводить біля свого дому, де ще лежить її
тіло. А третього дня Спаситель наказує вознести душу
на Небо, на поклін Богові. По цьому шість днів
показують душі численні Оселі Святих і красу раю,
після чого анголи, на дев`ятий день, знову возносять
душу на другий поклін Богові. По цьому Бог наказує
показати душі пекло з усіма його муками, і душа
оглядає його 30 днів. А на 40>й день душу втретє
возносять до Бога. Він призначає їй пекло чи рай.

Душа, коли возноситься на небо, стрічає  по дорозі
багато перешкод, що звуться митарствами. Митарства
– це митні застави, де грізними митниками стоять
демони. Кожна християнська душа — праведна чи
грішна, — мусить пройти всі митарства. Душу
супроводять два анголи, а на всіх митарствах стоять
демони з найдокладнішим списком гріхів небіжчика ще
з  дитячих літ починаючи, і, мов, справжні митники, не
пропускають душі далі, поки анголи не викуплять гріхів
добрими вчинками душі. Усіх митарств 20, згідно з
видом гріхів.  Кожне митарство для окремого гріха:
гріхи язика, брехня, осуд і наклепи, обжорство та
п“янство, лінощі, крадіж, грошолюбство, лихварство,
неправда, заздрощі, гордощі, гнів, злоба, убивство,
чари, блуд, перелюб, гріх содомський, єресі і
жорстокосердіє.  На кожному митарстві демони
пригадують зо списків душі найменші грішні дрібниці, і
намагаються забрати її до себе. І тільки та душа, що
пройде всі митарства переможно, приходить у рай.

Якщо померла людина…РИТУАЛИ



Газета виходить раз на тиждень:
у  суботу.
Передплатний iндекс – 61453.
Тираж у жовтні – 4605 .
Друк офсетний, обсяг –
1 друк. аркуш.
Газета набирається i верстається
комп’ютерним способом у Городнi,
вiддрукована у ПАТ ПВК «Десна»
(м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62).

Останній  термін  подачі  реклами,
вітань і т.ін.

 у номер – до 17 год. вівторка.

Відповідальність за достовірність
фактів, цитат, власних імен,
географічних назв, інших даних та
реклами несуть автори публікацій та
рекламодавці. Редакція залишає за
собою право редагувати або
скорочувати тексти. Точка зору авторів
може не співпадати з позицією редакції.

Редакція не зобов’язана
відповідати на листи або пересилати їх
в інші інстанції.

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
15100,  м. Городня,  вул. Ленiна, 10.
Телефони: редактора – 2/12/70,
кореспондентiв – 2/12/95,
з питань реклами – 2/47/00.

E/mail:  novgor@bigmir.net

"НОВИНИ  ГОРОДНЯНЩИНИ" –
міськрайонна газета Городнянського району

Чернiгiвської областi.
Реєстрацiйне свiдоцтво
ЧГ №305 від 16.04.2004р
СПІВЗАСНОВНИКИ:  трудовий колектив

редакції газети, Городнянська районна та міська
ради, райдержадміністрація.

Видавець – редакція газети.

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.

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:

— 3/кімнатна квартира площею 67,8 м.кв.,  24/12/8,
кухня 12 м.кв., 2 поверх 2=поверхового будинку з
індивідуальним опаленням по вул. Волковича, 49 г, кв.6. Тел.:
093=8243864, 097=9284116.

— 3/кімнатна квартира у військовому містечку.
Терміново, дешево. Тел.: 050=4333328, 067=5879226, 2=12=36.

— 3/кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.:
098=5241820.

– 1/кімнатна квартира в центрі. Тел.: 063=0537444.
— будинок по вул. Чорноуса, 85. Тел.: 098=5355714, 063=

0237564.
— будинок. Є газ, вода. Тел. 097=9967240.
— або обміняю будинок на квартиру. Тел. 096=7190986.
— дача в урочищі «Черемошному». Тел. 097=6744846.
— земельна ділянка 7 соток в центрі міста. Тел. 097=

3474209.
— корова молода з четвертим телям. Тел. 2=49=75

(ввечері), 097=7414098.
— корова віком 9 років в с. Макишин. Тел. 093=6548461.
— кінь 8 років, віз, збруя. Тел. 098=0616456.
— кобила 10 років, збруя. Тел. 2=21=85, 096=0637346.
— ВАЗ/2101, 1972 р.в. газ=бензин. Ціна договірна. Тел.

093=9366076.
— ВАЗ/21099, 1995 р.в. Ціна договірна. Тел. 098=5894638.
— автомобіль «Nissan Cubistar», 2004 р.в., 113 тис. км.

пробіг. Ціна договірна. Тел.: 098=4261885, 093=4617280.
— комерційне обладнання під 3/D кінозал на 15

місць. Тел. 098=7096725.
— віз на гумовому ходу та токарний станок по дереву.

Тел. 098=8319393.
— крісло/ліжко, диван. Тел.: 096=6620358.
— саджанці яблунь. Тел. 097=4557841.
— плити металеві. Тел. 093=9191782.
— 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.

ЗДАМ:
–1/кімнатну квартиру. Тел.: 050=0615181, 096=5789812.

Потрібна жінка по догляду за дитиною шкільного
віку. Тел. 096=9817214.

Обміняю цукор на биті, проблемні, нерозмитнені,
кредитні, будь/які авто або окремо на документи кузов
Б.Н. Тел. 099=4353620, 063=9834063.

Збігла кобила темно/вишневої масті, білий окрас
на двох ногах з правої сторони. Хто знає
місцезнаходження, прохання повідомити по тел. 098=0473603
за винагороду.

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

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.

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.

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

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

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

Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëîêåðàìè÷åñêèõ

è ìåòàëëîïëàñòìàññîâûõ êîðîíîê è ìîñòîâèäíûõ

ïðîòåçîâ. Âîçìîæåí áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.

Àäðåñ: ã. Ãîðîäíÿ, óë. Ëüíîçàâîäñêàÿ, 9.

Òåë.: 2-14-21, 097-1595453.

29 октября 2012 года встречает свой юбилей  наш любимый
муж, отец и дедушка Сергей Рудольфович
ЭКК.

Сердечно поздравляем с 60=летием!
Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи, как можно, веселей.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горести избавит
И счастье в дом навечно принесет.
С любовью и уважением: жена, сын, дочь, зять, внучка Аня.

26 жовтня святкує свій ювілей наша дорога мама, теща,
бабуся Лідія Михайлівна КАМОРНА з с. Ваганич.

Від усього серця хочемо привітати тебе, рідна, з цим
чудовим днем. Низький уклін прийми від усіх нас за материнську
ласку, тепло і турботу.

Ты – солнца луч в ненастную погоду,
Ты – океан безбрежной доброты,
Ты –  самый лучший человек на свете,
Любимые и милые черты!
Перед тобой в долгу мы неоплатном
За то, что щедро нам дала.
Родная, будь счастлива и здорова,
И знай – ты очень нам нужна!

З любов’ю: дочки, зяті, онуки Дімка і Вероніка.

26 жовтня святкує свій 30/річний ювілей наша люба
дружина, мама, дочка, сестра і тьотя Ольга Іванівна САКУНЕНКО
з с. Ваганич.

Поздравляем тебя с юбилеем!
Тридцать лет пролетели уже!
Теплых слов для тебя не жалеем,
Чтобы радость царила в душе.
В этот день мы желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед!
И еще мы желаем сегодня
Жить сто лет и прожить их без бед!

З любов’ю та повагою: чоловік, доньки, батьки і брат з
сім’єю.

26 жовтня святкує свій ювілейний день народження – 25/
річчя наш любий чоловік і татко Сергій
Олександрович ДРИГ.

Ты наш неповторимый,
Нам дан самой судьбой.
Безмерно, наш любимый,
Мы счастливы с тобой.
И с трепетной любовью
Желаем мы тебе
И счастья, и здоровья,
И всех удач в судьбе!

З любов’ю: дружина і донька.

Працівники Конотопської школи висловлюють глибоке
співчуття Масляній В.І.  та Масляному М.М. з приводу тяжкої
втрати – смерті матері та тещі

ГЕРМАН Наталії Андріївни.

Працівники Конотопської школи висловлюють глибоке
співчуття Богдану М. І. з приводу тяжкої втрати – смерті тещі

Анопрієнко Валентини Романівни.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються

до надання безоплатної вторинної правової
допомоги.  Заяви для проходження конкурсу
приймаються Головним управлінням юстиції у
Чернігівській  області,  а також всіма районними,
міськрайонними та міським управліннями юстиції
до 19 листопада 2012 року.

З повним текстом оголошення можна
ознайомитися на офіційному веб=сайті головного
управління юстиції у Чернігівській області (http://
just.cg.gov.ua).

Вам хочеться тепла і затишку у темний
осінній вечір?

Ласкаво запрошуємо вас до нашого
бару «Вега», що знаходиться

по вул. 1 Травня,11.
Вас зігріє тепло живої музики, яка лунає

БЕЗКОШТОВНО для наших гостей щонеділі

з 20/ої години вечора.
Тут ви не тільки приємно проведете вільні години

за чашкою кави чи чаю – ми залюбки запропонуємо
свої послуги для відзначення важливих для вас подій
– ювілеїв, днів народжень, весіль тощо.

Будемо раді бачити вас у нашому розважальному
закладі.

Зробіть приємне собі і нам.

Охоронній фірмі “Редан/2000»
потрібні на постійну роботу охоронники та

старші змін. Заробітна плата сплачується
своєчасно. Тел.: 096/4635512, 095/8335578.

СГВК «Хотівлянський» реалізує гній.
Довідки по тел. 3/61/10.

Національний виробник вікон
Металопрофіль парканний, кровельний

від 45 грн.в наявності зі складу, розміром
1,50; 1,70; 2,00 м.

Адреса: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля „Наша ряба”) з
9.00 до 14.00 год. або по тел.: 2/60/47, 063/0215624, 098/8074688.

Увага! Місячник
добровільної здачі зброї!
У період з 1 по 30 листопада 2012 року на території

Чернігівської області проводиться «Місячник
добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових
матеріалів». У цей період особи, які добровільно
здадуть зброю, спецзасоби та боєприпаси, що
незаконно зберігалися, будуть звільнені від усіх видів
кримінальної та адміністративної відповідальності.
Крім цього, якщо йдеться про вогнепальну мисливську,
газову зброю або спецзасоби, можна зареєструвати
їх у встановленому законом порядку або отримати
направлення на продаж.

Із  цих  питань і перереєстрації зброї звертатись у
Городнянський РВ УМВС, вул. Шевченка, 24=а, 3=й
поверх, каб. №31.

О.ВАСИЛИШИН.
Інспектор дозвільної системи РВ УМВС.


