
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 100-101 (11336-11337)

СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА  2014 РОКУ 

Число  29 30  1 2  3

Температура:
вдень  -3 -5  -5 -5 -6
вночі  -6 -7  -11 -12 -9

Напрям вітру Пн Пн Пн-з   Пд-с  Пд-з
Опади

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
До читачів «НГ»

Що тут думати, що гадати?
Районні новини потрібно знати.
Постійно читайте від корки до корки
Свіжий номер районки!
Її підписав я для себе і мами –
Хай читає тепер вечорами.
Вірю: з «Новинами Городнянщини»
Життя ваше буде вінчатись удачами.
Газеті я теж бажаю удач!

З полум‘яним привітом – ваш читач
Аркадій ДРАЧ.

ОГОЛОШЕННЯ
24 грудня 2014 року з 11.00 до 13.00 год. у примі-

щенні відділу державної виконавчої служби Городнянського 
районного управління юстиції (м.Городня, вул. Леніна, 11) 
буде проводитись прийом громадян заступником началь-
ника управління державної виконавчої служби Головного 
управління юстиції у Чернігівській області ЄДОМАХОЮ 
Аллою Володимирівною з питань примусового виконання 
рішень.

Запис на прийом проводиться до 12.00 години 
23.12.2014 за телефоном: (0462) 675-962 – управлін-
ня ДВС Головного управління юстиції у Чернігівській 
області.

ПОВІДОМЛЕННЯ
3  грудня  2014 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні акто-

вого залу Городнянської міської ради відбудеться засідання 
26 сесії міської ради 6 скликання з таким порядком денним:

1. Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  
30.01.2014 року  « Про  бюджет  на  2014 рік».

2. Про  передачу  та  списання   майна.
3. Про  обрання  секретаря  міської  ради.
4. Про  продовження  договорів  оренди.
5. Про розгляд заяв  та  листів.
6.   Інші  питання.
7.   Про розгляд земельних питань. 

А. БОГДАН.
Міський голова.      

Шановні працівники прокуратури!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!
Верховенство Закону і Права має бути головним посту-

латом діяльності прокуратури, що випливає із завдань, які 
сьогодні стоять перед державно-правовими інституціями. 
Ви стоїте на сторожі інтересів держави і громадянина, вам 
належить провідна роль у зміцненні законності та правопо-
рядку, захисті прав і свобод людини. Суспільство розрахо-
вує на вашу професійність, чесність, сумління та принци-
повість.

Ми переконані, що ви й надалі будете гідно виконувати 
покладені на вас обов’язки, захищаючи конституційні над-
бання українського народу.

Бажаємо вам успіхів, професійних здобутків, міцного 
здоров’я, щастя та добробуту!

П. ПОТАПЕНКО.  Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Міжнародного дня інвалідів!

Прогресивне людство, відзначаючи щороку третього 
грудня Міжнародний день інвалідів, засвідчує цим, що гро-
мадяни з обмеженими фізичними можливостями потребу-
ють особливої уваги, для них мають бути створені такі умо-
ви, що дозволяють відчувати себе рівними серед рівних. 
Адже ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізова-
ності суспільства.

Відзначення цієї дати — це добра нагода звірити, що 
вже зроблено і що треба зробити для формування гідних, 
умов життя людей, скривджених долею, аби ніхто не почу-
вався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблема-
ми.

У цей день хочемо побажати вам теплих стосунків з 
вашими близькими, творчої наснаги, бадьорості духу та 
міцного здоров’я і надалі залишатися для нас прикладом 
безмежних людських можливостей та міцної сили волі, що 
ці можливості породжує. Нехай справдяться всі ваші ба-
жання, мрії та задуми!

П. ПОТАПЕНКО.  Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.

У переддень Міжнародного дня інвалідів співробітники Го-
роднянського відділення виконавчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків на виробництві (ВД 
ФСС НВ) традиційно відвідують своїх підопічних. 26 листопа-
да в.о. начальника відділення Ю.М.Щиглевська та страховий 
експерт С.М.Лисогор завітали до Г.І. Пиниці у с.Дібрівному.

Про цю тендітну жінку з незламною волею та оптимістич-
ною вдачею можна було б написати роман і не один. Наша 
газета вже робила кілька публікацій про її непросту долю та 
численні випробування, які Ганна Іванівна здолала на жит-
тєвому шляху. Внаслідок автокатастрофи вона втратила оби-
дві ноги і перенесла аж 23 операції! У це важко повірити, бо 
жінка навчилася добре ходити на протезах. Сама їздить за 
кермом «Славути» і часто відвідує своїх друзів з фонду со-
ціального страхування. 

До трагедії Г.І.Пиниця була передовичкою місцевого кол-
госпу, депутатом облради, а завдання п’ятирічки виконала за 
2,5 роки. Натхненна успіхами роботи свого колективу, вона 
намагалася якнайшвидше відновитися після аварії. Каже:

-- Дуже хотіла стати на ноги, тобто на протези, і піти на 
роботу!

Саме за трудову звитягу Г.І.Пиниця була нагороджена од-
нією з найвищих державних нагород – орденом Леніна.

У своїх поневіряннях по численних лікарнях навчилася 
в'язати на спицях. Багато років поспіль собі, чоловіку та двом 
синам вив’язувала різний одяг. Нині потяг до цього пропав. 
Так, іноді, пару шкарпеток зв’яже. 

В останні роки Г. І.Пиниця займається самооздоровлен-
ням та самовдосконаленням за казахською системою «Аят». 
Згідно цієї доктрини людина може отримувати життєдайну 
енергію безпосередньо від сонця. І в це неважко повірити, 
поспілкувавшись із Ганною Іванівною хоча б кількадесят хви-
лин. Вона просто заряджає оточуючих справжнім живим оп-
тимізмом. 

Цікавою особливістю «Аяту» є й систематичне вживання 
чаю, тому доцільним був і торт, який  для нашої героїні виго-
товило кондитери СП Городнянське ВТО.

Нині Городнянське відділення ВД ФСС НВ має на обліку 
334 потерпілих, виплачує страхові виплати 186 особам, 20 
з яких – переселенці із зони АТО. Серед них з трудкаліцтва 
– 142, з профзахворювання – 32, утриманців – 12. Половині 
цих людей відділення відшкодовує медичну і соціальну реа-
білітацію.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: Ю.ЩИГЛЕВСЬКА, Г.ПИНИЦЯ та С.ЛИСОГОР.

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

У  ГОСТІ  ДО  НЕЗЛАМНОЇ  ОПТИМІСТКИ

ПРЯМИЙ ЗВ‘ЯЗОК

 «Алло, я вас слухаю…»
25 листопада цього року з 11-ої до 13-ої години  голова  райдержад-

міністрації П.І.Потапенко  відповідав на запитання,  поставлені йому по 
телефону мешканцями міста та району. У прямому зв`язку також брали 
участь заступники голови райдержадміністрації, представники міської 
ради, міліції, районного центру зайнятості  та інших установ. 

Запитання  стосувались різних проблем. Це були  і скарги на пога-
ну роботу опалення  у будинку №5 по вул. Чумака в Городні,  стосовно 
виплати орендної плати за пай тільки грошима (с.Деревини,  СТОВ «Ко-
лос») та стосовно проїжджої частини  по вул. Бутька у Городні. З останнім 
звертався О.І.Назимко. 

Депутат райради А.М.Жадченко звернувся до голови райдержад-
міністрації з трьома питаннями: чому і як трапилось, що у день роковин 
голоду у Городні проводився концерт, хто так скоординував цю подію?  
Друге питання було стосовно перевірки фактів фінансових порушень 
при роботі оздоровчого табору «Полісяночка», а третє --  відповідно 
скарг батьків на директора однієї із шкіл району.

На жаль, деякі телефонуючі громадяни  не захотіли назвати  свої 
прізвища, хоч їх питання і були цілком лояльні та законні. Чому так? Адже 
анонімні дзвінки до уваги не беруться.
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10-го листопада 
2014 року Централь-

на виборча комісія 
на своєму сайті 

офіційно оголосила 
мене переможцем 

парламентських 
виборів в одноман-

датному виборчому 
окрузі №207.  27 

листопада, на пер-
шому пленарному 
засіданні Верхов-

ної Ради України 
VIII скликання ми 

складемо присягу 
і отримаємо зван-
ня і повноваження 

народного депутата 
України. 

Як це було
А зараз я всього лише переможець на виборах у 207-му 

виборчому окрузі, який  стане членом найвищого законо-
давчого органу держави. Власне, після цього я і планував 
виступити публічно в окрузі і відповісти на всі питання преси 
і виборців щодо минулої виборчої кампанії і моєї майбутньої 
діяльності в парламенті. Однак через певні, незалежні від 
мене обставини, я вимушений зробити це зараз і письмо-
во. І приводом для написання цієї статті стало “Звернення” 
мого опонента до виборців округу, в якому він звинувачує 
мене і мою команду у фальсифікації виборів, у брудній ви-
борчій кампанії і спотворенні результатів голосування. Це 
несправедливо і безчесно. Зрештою, мій опонент краще за 
мене міг би розповісти про сотні тренованих “журналістів” 
і “спостерігачів” у спортивних костюмах, доставлених ним 
у 207-ий округ для “спостереження” за виборами, про 
замінування окружної виборчої комісії, про систематичний 
і цілеспрямований саботаж головою ОВК встановлення ре-
зультатів виборів в окрузі і подібні  “дрібниці”. Зрештою, чого 
варте офіційне попередження ЦВК, яке отримав мій опонент 
за підкуп виборців! І таких “дрібниць”,  за кожну з яких можна 
було б отримати серйозне (і не лише адміністративне) пока-
рання, було десятки і сотні.

Невтішний вердикт
Нарешті, ось вам найбільш промовистий факт: після 

того, як мій опонент усвідомив, що вибори таки програні, 
він запросив з Чернігова представників авторитетної Черні-
гівської адвокатської компанії. І отримав невтішний вердикт: 
немає жодних підстав для того, щоб оскаржити результати 
виборів у ЦВК чи в суді. Все. Якщо хтось ще захоче послуха-
ти про деякі цікаві нюанси виборчого процесу у ВО № 207, 
– наші юристи зможуть про це розповісти на найближчій зу-
стрічі з виборцями, але мені це нецікаво. Бо це буде гра в 
одні ворота, а мене вчили, що лежачого не б'ють. Якщо ж мій 
опонент вважає, що виборча кампанія була брудна і нечесна 
і хоче знати, хто автор усіх цих махінацій, – хай підійде до 
дзеркала.

Чому я відважився йти на вибори
Мені ж хочеться сказати декілька слів про те, чому я 

відважився йти на вибори, і представити мою версію вибор-
чої кампанії. 

З 2010 року я працював на Корюківській фабриці техніч-
них паперів: спочатку заступником директора, а з 2012-го 
– директором департаменту ПАТ «Слов’янські шпалери – 
КФТП». Політикою ніколи не займався і не був членом жод-
ної партії. Ще у вересні мені й у кошмарному сні не снилось, 
що через місяць я розпочну виборчу кампанію, буду висту-
пати на передвиборчих мітингах (це, до речі, найважче), зу-
стрічатись з різними цікавими (і не дуже) людьми і вирішува-
ти проблеми, про які я раніше і не підозрював. Що сталось?   
Причина доволі банальна. 

Корюківська фабрика виготовляє найкращі в Україні 
шпалери, які ми успішно реалізовуємо в Україні і за кордо-
ном. Підприємство, незважаючи на доволі складні фінансо-
во-економічні і політичні умови в країні, виготовляє якісну 
продукцію й усіма силами намагається виплачувати достой-
ну зарплату своїм працівникам. І надавати посильну   допо-
могу місту і району в утриманні доріг та інфраструктури. Ми 
не рубаємо державний ліс, не добуваємо державну нафту чи 
газ і не торгуємо мінеральною водою, де, як відомо, шляхом 
нескладних операцій виростають великі статки. Навпаки, ми 
купуємо папір, фарбу і плівку для шпалер, газ і електроенер-
гію для фабрики і бензин для наших машин. І руками наших 
робітників та інженерів, талантом і працею наших дизай-
нерів і менеджерів створюємо додану вартість, тобто гроші. 
На які знов купуємо папір і фарбу, виплачуємо зарплатню 
працівникам, податки і збори в бюджет і купуємо бронежи-
лети і каски нашим воїнам в АТО. 

Зверніть увагу: ми не продаємо “нічию” нафту, чи “ні-
чию” руду, яку завжди можна якось добрати при потребі чи 
“забути” врахувати при звіті. За кожний рулон паперу, відро 
фарби чи літр бензину потрібно платити живими грішми, які 
ми заробляємо самі. А не викопуємо із землі, чи вирубуємо 
в лісі. Всякий виробничий процес вимагає постійного пла-
нування і жорсткого розрахунку: якщо ти не продав шпалери 
– ти не заробив гроші, не купив матеріали, і підприємство 
зупинилось. Тому твій продукт має бути найкращим, а жити 
мусиш по кишені. 

Натомість протягом останніх років у нас в країні скла-
лась абсурдна ситуація, при якій найбільше страждає той, 

хто щось робить, або, як каже старе українське прислів'я: 
“Котрий кінь тягне – того й б'ють”. Підприємство давно звик-
ло до найбільших в Європі податків, але до податків непла-
нових, які несподівано вилучають сотні мільйонів гривень 
оборотних коштів, – пристосуватись неможливо. Як із цим 
боротись? 

Можна, звичайно, ходити по високих кабінетах, умов-
ляти і переконувати різними способами, щоб не забирали 
непланово кошти, але робити все це стає доволі важче. В 
країні війна і потрапити у високі кабінети стає все важче, та 
й набридло принижуватись. А тому керівництво, акціоне-
ри, працівники фабрики та інші небайдужі люди в області 
вирішили розв'язати це питання радикальніше: спробувати 
обрати до Верховної Ради свого представника, який, окрім 
безкінечних дебатів і бійок під куполом ВРУ, буде на законо-
давчому рівні дбати про виробників і паралельно лобіювати 
інтереси регіону. 

Має бути “новий” депутат
Отже, було вирішено, що це має бути “новий” депутат. 

Бо склад  Верховної Ради у 2002, 2006, 2007 і 2012 роках 
у кожному новому скликанні мінявся приблизно лише на 
третину (тобто дві третини, або 70-80%  депутатів, плавно 
“перетікали” з одного скликання в інше). Головні “досягнен-
ня” депутатів попередніх скликань ми всі маємо можливість 
бачити на власні очі: втрачений Крим, війна на Сході, обва-
лена гривня і економіка на грані колапсу. А тому ми виріши-
ли підтримати новий, постмайданний тренд, який виглядає 
так: досить переставляти меблі у Верховній Раді – потрібно 
міняти персонал. Як не дивно, це спрацювало не лише в на-
шому окрузі, а й по всій Україні: лише трохи більше третини 
колишніх депутатів потрапили до ВРУ восьмого скликання. 
Раніше, як я говорив вище, все було з точністю до навпаки.

Коли мені запропонували балотуватись до Верховної 
Ради, я був здивований, але погодився. І трудовий колектив 
Корюківської фабрики шпалер на своїх загальних зборах 
висунув мене кандидатом у народні депутати по 207-му ви-
борчому округу. А у цей час уздовж дороги до Щорса, Ко-
рюківки та і по всьому окрузі вже стояли великі білборди, з 
яких закликали голосувати за ще незареєстрованого Цен-
тральною виборчою комісією (порушення частини 1 статті 
70 Закону про вибори, до речі) відомого всім борця за чесні 
і прозорі вибори.

Я ніколи не був депутатом навіть сільської ради і не мав 
жодного уявлення, що таке виборчий процес: все, що ро-
билось зі мною і навколо мене протягом місяця, правильно 
мало б називатись не “вибори”, а “м'ясорубка звичайна”. 
Однак я вижив. І лише тепер, після того, як все закінчилось, 
і я багато побачив і сильно порозумнішав, стало зрозуміло, 
що без людей, які кожен день по 12 – 14 годин клято пра-
цювали в штабі, без працівників фабрики і сотень невідомих 
мені виборців 207-го округу, членів дільничних комісій і спо-
стерігачів ніякої перемоги б не було. Дякую всім вам.

Але по порядку.

Моя виборча команда
Моя виборча команда була сформована за принципом 

збірної солянки: поряд з висококласними фахівцями з Києва 
і Чернігова працювали місцеві мешканці з Корюківки і сусід-
ніх районів, які не надто знали законодавство чи комп'ютер-
ні технології, але щиро хотіли моєї перемоги. Усю цю різно-
шерсту братію тримали в руках два прекрасних орговики з 
Чернігова і Києва.

Організацією агітаційних заходів, концертів, зустрічей 
з виборцями, дизайном і виготовленням агітаційних ма-
теріалів займалась прекрасна група піарників з Києва: через 
тиждень їхньої роботи мене почали пізнавати на вулиці. Че-
рез два – про мене почали говорити, як про перспективного 
кандидата. 

Інформаційний супровід кампанії вели декілька жур-
налістів, які, долаючи опір переляканих редакторів, таки 
добивались публікації моїх матеріалів на сторінках місцевих 
газет. Якщо ж не виходило – закидали тексти в соціальні ме-
режі.

Я провів сотні зустрічей з виборцями в окрузі. Живе спіл-
кування допомагало та вселяло впевненість у правильному 
шляху. Десять і більше зустрічей за день стало нормою для 
мене. Кількісний склад від трьох до трьох тисяч виборців вже 
не лякав як у перші дні, а додавав наснаги.

Крім того, у нас була група айтішників – суперкреатив-
них хлопців, які організували кол-центр, у якому десяток ко-
рюківських дівчат з ранку до дев'ятої вечора спілкувалися з 
виборцями, вислуховували їхні жалі і побажання і обережно 
агітували за мене. Крім того, айтішники швидко виготови-
ли і наповнили змістом мій персональний сайт зі зворот-
нім зв'язком із виборцями. На сайті були всі необхідні для 
членів ДВК і офіційних спостерігачів посібники, кольорові 
блок-схеми, зразки актів, скарг і заяв. Ті ж комп'ютерники 
знайшли і впорядкували у спеціальній базі масу корисної 
інформації про результати голосування на попередніх вибо-
рах, про кількість і склад виборців у населених пунктах окру-
гу, результати соціологічних і демографічних досліджень, 
топографічні карти, віковий та майновий статус виборців та 
інше, і, оперуючи цими даними, могли відповідати на велику 
кількість найнесподіваніших питань, які їм ставили керівни-
ки. До того ж, після завершення голосування, завдяки тим 
же айтішникам, ми  знали не лише результат виборів, а й 
кількість протоколів, які підлягали уточненню. Результати 
голосування були нам відомі о другій ночі 27-го жовтня. І все 
це за дві доби до того, як це зробила ОВК.

Найбільшою була група юридичного супроводу – черні-
гівські і київські: по два юристи в кожному районі і декілька в 
штабі. З самого початку  всі, хто працював  у штабі, прийшли 

до консенсусу, що ніхто не буде планувати і здійснювати по-
рушення голосування чи фальшування результатів виборів. 
Завданням юристів було правовий супровід виборчого про-
цесу, навчання членів ДВК і офіційних спостерігачів, захист 
результатів голосування та участь у можливих судових про-
цесах. Ця група провела навчання для всіх наших членів діль-
ничних комісій у всіх семи районах, виготовила 6 навчальних 
відеофільмів для ДВК і розмістила їх на моєму персонально-
му сайті, кожен член ДВК отримав необхідні інструкції як дія-
ти і кого повідомляти у випадку виявлення правопорушення. 
Наші члени ДВК були справді добре підготовлені.

Крім того, у нас було багато волонтерів – місцевих меш-
канців, які у день голосування власними автомобілями ро-
звозили наших членів ДВК чи спостерігачів на виборчі діль-
ниці. 

І, нарешті, у нас було багато офіційних спостерігачів, 
завданням яких було не допустити порушень закону під час 
голосування і підрахунку голосів. Треба сказати, що спо-
стерігачів було багато, бо в нашому окрузі аж 255 дільни-
ць. Усі вони самовіддано працювали і виконали поставлені 
перед ними завдання. Однак мені окремо хочеться сказати 
добре слово про спостерігачів з фабрики.

Не буде перебільшенням сказати, що значною мірою 
я переміг завдяки моїм спостерігачам з Корюківської фа-
брики, які не лише знайшли в собі сили вивчити божевільне 
за своєю складністю виборче законодавство, а й не дали 
зловмисникам його порушувати. Оскільки всі ми прийняли 
колективне рішення, що не будемо ламати закон і не дамо 
порушувати його іншим, уся надія була на чесний підраху-
нок голосів і на протоколи з мокрими печатками. Фабричні 
спостерігачі справились з цими завданнями блискуче: вони 
не дали деяким членам ДВК “хімічити” під час голосування і 
підрахунку і, що найважливіше, вчасно доставили оригінали 
і копії протоколів ДВК до штабу. У нас були ВСІ протоколи 
про підрахунок голосів з усіх виборчих дільниць, по ДЕКІЛЬ-
КА екземплярів з кожної. І саме це і є найбільш вагомим до-
казом моєї перемоги. А далі було справою техніки: наші про-
грамісти внесли результати голосування в наш комп'ютер у 
штабі, і ми зрозуміли, що я виграв вибори.

ОВК: кричущі зловживання
Можливо, колись я розкажу про всі кричущі зловживан-

ня, які почали діятись в окружній виборчій комісії після того, 
як стало відомим прізвище переможця. Через саботаж, який 
періодично влаштовувала голова, окружна комісія практич-
но не працювала, а сотні людей з протоколами і бюлетенями 
декілька діб мерзли під відкритим небом при десятиградус-
ному морозі. Далі було мінування ОВК, а на третю добу, коли 
в черзі залишились представники великих комісій з район-
них міст, в яких я отримав перевагу у сотні голосів, – ОВК за 
розпорядженням голови комісії зробила перерву і відправи-
ла всіх додому. А далі ще було два походи окружної комісії до 
ЦВК, безсонні ночі, коли ОВК повернули назад в Корюківку 
виготовити новий уточнений протокол, і нічні дзвінки друзів 
і членів команди з одним питання: “Чи здали нарешті доку-
менти?” 

Іншої дороги немає
Вибори закінчились. На початку виборчої кампанії я уяв-

ляв собі, що у випадку, якщо стану народним депутатом, 
буду активно підтримувати розвиток промисловості та ство-
рення нових робочих місць. Однак вже наприкінці виборчої 
кампанії, після того, як поїздив по наших дорогах, побачив 
десятки покинутих і поруйнованих хат, поспілкувався з по-
кинутими напризволяще владою  людьми, я зрозумів, що 
цього замало. Я не хочу  купувати собі лояльність у голів 
селищних і районних рад, як мій попередник, не збираюсь 
працювати на майбутні вибори і робити гешефт за принци-
пом: я тобі нині гроші, а ти мені завтра – свій голос. Я пропо-
ную всім виборцям усвідомити одну просту річ: Майдан змі-
нив цю країну назавжди. Ми ще не розуміємо до кінця всіх 
наслідків цих змін, які стались із нами, але Майдан – це саме 
та сила, яка здатна підняти цю країну з колін. Формально 
влада знаходиться у Києві, на Банковій і Грушевського. Сила 
ж фактично знаходиться на Майдані. На кожному майдані, в 
кожному селі і містечку, де є небайдужі люди, які готові поді-
литись із ближнім шматком хліба чи добровільно іти на вій-
ну. Сьогодні на нас напав підступний і нещадний ворог, який 
вбиває наших громадян. Однак внутрішні вороги, які роками 
грабували і руйнували Україну, які нищили її армію і розкла-
дали правоохоронні органи і суди корупцією і безкарністю, 
нікуди не поділись. З ними треба боротись. І робити це тре-
ба всім миром, бо держава сьогодні слабка і без нашої під-
тримки і лояльності нічого з ними зробити не зможе. Я не 
ідеаліст: при існуючому зараз розкладі сил і можливостей 
я чітко усвідомлюю, що нічого не зможу зробити без вас, 
без усіх виборців мого 207-го округу. І неважливо, голосу-
вали ви “за” чи “проти” мене. Сьогодні саме сила, відвага і 
надія, які народились на Майдані, можуть нас вивести із цієї 
єгипетської пустелі, в яку нас вели наші поводирі 23 роки. 
Нам потрібно частіше збиратись разом, запровадити прак-
тику регулярних зустрічей депутата з виборцями і місцевою 
владою, сформувати навколо представника у парламенті 
групи активістів-волонтерів у всіх районних центрах окру-
гу, завданням яких буде виявляти і оприлюднювати існуючі 
проблеми і спільно шукати способу їх вирішення. Іншої до-
роги немає.  

До зустрічі в окрузі!
Анатолій ЄВЛАХОВ.

Переможець позачергових виборів народних депутатів 
України по округу 207.
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Сьогодні у всьому світі велика увага приділяється еко-
логічним питанням. Стрімкий ріст цивілізації призвів до за-
бруднення навколишнього середовища, яке вже становить 
неабияку загрозу життю і здоров'ю людей.

Відходи життєдіяльності суспільства по сумному праву 
набули статусу бомби сповільненої дії. У світі виробляється 
неймовірна кількість різноманітної продукції, причому знач-
на частина її абсолютно марна і короткострокова у викори-
станні. Кожен українець, наприклад, щороку створює 200-
250 кілограмів твердих відходів. Пластик, скло, пластмаса 
становлять левову частку того, що ми називаємо сміттям і 
викидаємо на звалища. Однак складування відходів на та-
ких полігонах – лише тимчасове рішення проблеми, яке в 
принципі суперечить екологічним і ресурсним вимогам. 
Адже нескінченно площа сміттєзвалищ збільшуватись не 
може. Крім того, стічні води звалищ є токсичними і забруд-
нюють грунт та поверхневі води. А спалювання та гниття 
сміття призводять до викидів у повітря токсичних речовин.

Саме тому сьогодні цивілізований світ займається пе-
реробкою твердих побутових відходів. Такий метод, як со-
ртування непотребу, вже давно активно впроваджується у 
Європі. В Україні ж відсутня система роздільного збирання 
сміття. Не вистачає потужностей з переробки та утилізації 
відходів. Однак настав час і нам повернутися обличчям до 
проблеми. 

Додаткові  соціальні гарантії 
учасникам АТО та їх сім‘ям

Згідно Указу Президента №835/2014 від 29.10.2014 року 
передбачено ряд додаткових соціальних гарантій для учасників 
антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях 
та членів їх сімей, а також інших громадян, які проживають на 
території Донецької і Луганської областей.

Указом передбачено перелік додаткових соціальних га-
рантій.

Зокрема внесено зміни до Закону України «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання 
права на вступ поза конкурсом до вищих навчальних закладів 
за спеціальною квотою учасникам бойових дій з числа осіб, які 
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України, та брали безпосередньо участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення.

За рахунок перерозподілу наявних обсягів державного за-
мовлення з бюджету будуть виділені кошти для навчання дітей 
учасників бойових дій.

Продовжено набір на навчання до вищих навчальних за-
кладів громадян, які проживають у Донецькій і Луганській об-
ластях та були рекомендовані до зарахування на навчання або 
переводяться з вищих навчальних закладів, розташованих на 
території Донецької і Луганської областей.

У найкоротші строки буде встановлена опіка та піклування 
над дітьми, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі 
в антитерористичній операції, або померли внаслідок поранен-
ня, контузії чи каліцтва, отриманих у районах АТО, за рахунок 
додаткового фінансування з державного бюджету.

* * *
Городнянський РВК інформує, що проводиться набір вій-

ськовозобов‘язаних рядового, сержантського, офіцерського 
складу на службу за короткостроковими контрактами (на час дії 
особливого періоду) до лав Збройних Сил України.

З метою посилення обороноздатності, захисту стратегіч-
них, життєво-важливих об‘єктів міста та Городнянського рай-
ону проводиться набір військовозобов‘язаних в роту охорони 
(служба у військовому резерві) та добровольчі загони оборони 
(на випадок загальної мобілізації). 

За детальною інформацією та роз‘ясненнями щодо умов 
прийому на військову службу за контрактом у військовому ре-
зерві звертатись у Городнянський РВК за адресою: м. Городня, 
вул. Чорноуса, 40 кабінет №8, або по телефону 2-17-80.

О.ДОВГИЙ.
Т.в.о. військового комісара районного військового комі-

саріату.

Кошти – 

постраждалим
 З метою реалізації постано-

ви Кабінету Міністрів України від 1 
жовтня 2014 року №535 «Про за-
твердження Порядку використання 
коштів, що надійшли від фізичних 
та юридичних осіб для надання од-
норазової грошової допомоги по-
страждалим особам та особам, які 
переміщуються з тимчасово окупо-
ваної території України або райо-
ну проведення антитерористичної 
операції, Мінсоцполітики відкрило 
рахунок для зарахування коштів від 
фізичних та юридичних осіб для на-
дання одноразової допомоги осо-
бам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах:

– для зарахування коштів у націо-
нальній валюті (гривні):

Міністерство соціальної політики 
України

ЄДРПОУ – 37567866
рах. 31252301178737 в Дер-

жавній казначейській службі 
України, м.Київ

МФО 820172

– для зарахування коштів в євро 
та доларах США:

Міністерство соціальної 
політики України 

ЄДРПОУ – 37567866
рах. 25302020054709 в АТ 

«Укрексімбанк» м.Києва
МФО 322313

Управління праці та соціального 
захисту населення.

ДО ДНЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Кращі виконкоми сільських рад
(результати трудового суперництва виконкомів сільських рад)             

Трудове суперництво серед виконкомів сільських рад району започаткова-
не в 1999 році і впроваджувалося з метою підвищення результативності та за-
цікавленості виконкомів сільських рад в ефективності роботи.

Для отримання порівняльних результатів оцінки роботи виконкомів 
структурними підрозділами райдержадміністрації та окремими районними 
підрозділами ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади) були  розроблені 
умови, в основу яких лягли вимоги Закону України “Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні” в частині виконання делегованих повноважень виконавчої влади у 
відповідних галузях і сферах. Загалом роботу виконкомів сільських рад оціню-
ють 21 районна служба  по восьми  напрямках роботи.

За  період  1999- 2014 роки  умови  змагання  переглядалися  чотири  рази, 
в залежності від змін у законодавстві  України та місцевих  умов функціонування 
територіальних громад району. Останній раз – в листопаді 2013 року.

Переможці трудового суперництва серед виконкомів сільських рад 
району

                
№ п/п Рік І місце  ІІ місце  ІІІ місце

1 1999 Полісся   Тупичів  Вихвостів
2 2000 Тупичів   Полісся  Моложава
3 2001 Тупичів   В.Дирчин Володимирівка
4 2002 Тупичів  Моложава Володимирівка
5 2003 міськвиконком Ваганичі  Вихвостів
6 2004 Вихвостів Дроздовиця Бутівка
7 2005 Хотівля  Вихвостів Бурівка
8 2006 Пекурівка Хоробичі  Вихвостів
9 2007 Тупичів  Вихвостів Хотівля
10 2008 Тупичів  Вихвостів Деревини
11 2009 Тупичів  Хоробичі  Конотоп
12 2010 Тупичів  Вихвостів Бурівка
13 2011 Полісся  Дроздовиця Вихвостів
14 2012 Макишин Тупичів  Полісся
15 2013 Тупичів  Хоробичі  Дроздовиця
16 2014 Тупичів  Вихвостів Деревини

З 2001 року щорічно підсумки суперництва підбиваються у грудні, напере-
додні свята – Дня місцевого самоврядування (7 грудня).

 Щоквартально проводиться аналіз проміжних результатів змагань, що дає 
змогу районним службам і виконкомам вчасно реагувати та впливати на хід 
змагання.

Переможцями в цьогорічному змаганні, як бачимо з таблиці, стали, від-
повідно, виконкоми Тупичівської (І місце), Вихвостівської (ІІ місце) та Деревин-
ської (ІІІ місце) сільських рад. 

 В.ПИЛИПЕНКО.
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації.

АКТУАЛЬНО

Нове життя 
міського звалища

Розмови про можливе сортування сміття на міському 
звалищі велись уже давно. Нібито з'являлись і бажаючі за-
йнятись цією справою. Однак далі етапу «а поговорити?» 
справа з місця не рушала. 

І ось на минулому тижні на міському сміттєзвалищі, яке 
за останні роки значно розширило свою територію, життя 
активізувалось. Тут встановлено вагончик, міні-цех для со-
ртування відходів. Постійно працюють люди і трактор. Ди-
ректор Городнянського ВУЖКГ  В.М.Крупенич пояснив:

-- Ми уклали договір з чернігівським ТОВ «Еко Фьюче», 
директором якого є Андрій Юрійович Непийвода. Це това-
риство власними силами і за власний рахунок сортуватиме 
тверді побутові відходи на міському сміттєзвалищі. Ми ж 
у свою чергу зобов’язані забезпечити надходження сміт-
тя на звалище, що ми й робимо, вивозячи централізовано 
його з міста. Таке нововведення – це, безперечно, вимога 
сьогодення. На полігоні значно збільшиться місця, нам не 
треба буде спалювати відходи – тобто, матимемо значний 

екологічний зиск. Для утилізації ж залиша-
тимуться практично тільки органічні відходи, 
а скло, папір, пластик тощо вивозитимуться 
після сортування.

Сьогодні на переробці відходів задія-
но близько десяти працівників. ТОВ «Еко 
Фьюче» орендує складське приміщення на 
території колишньої райсільгоспхімії, де 
встановлено прес для пакування відсорто-
ваних відходів. Поки що процес знаходить-
ся на своїй початковій стадії. У ході його 
налаштування виникають певні складнощі. 
Словом, є над чим працювати. Але добру 
справу розпочато. Нехай буде легким цей 
почин -- якщо і не на шляху до європейських 
стандартів, до яких нам іще ой-ой як далеко, 
то на шляху до турботи про себе, про навко-
лишній світ і про екологічну безпеку для на-
ших дітей і онуків.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: такий вигляд сьогодні 

має міське сміттєзвалище; на сорту-
ванні відходів працює робітник ТОВ «Еко 
Фьюче» В.В.ЗАВАЛЬНИЙ.

А яка ваша думка?
          
Інститутом проектування міст на замовлення Городнян-

ської міської ради розроблено План зонування території 
м. Городня  – зонінг. Дана містобудівна документація роз-
роблена на виконання Закону України «Про регулювання 
містобудівної документації» та підлягає процедурі громад-
ських слухань.

План зонування території розробляється з метою ство-
рення сприятливих умов для життєдіяльності людини та за-
безпечення захисту територій від  надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру,  а також запобіган-
ня надмірній концентрації населення і об'єктів виробництва, 
зниження рівня забруднення навколишнього природного 
середовища. 

Матеріали зонінгу складаються з графічної та текстової 
частин наступного змісту: графічна – матеріали схеми зо-
нування та планувальні обмеження, текстові – брошура з 
поясненнями до графічної частини, визначенням функціо-
нального призначення, містобудівних умов та обмежень за-
будови земельної ділянки залежно від типу території.

З матеріалами зонінгу можна ознайомитись в примі-
щенні Городнянської міської ради протягом місяця з дня 
опублікування,  а саме до 29 грудня 2014р. Відповідальна 
особа за проведення слухань - заступник Городнянського 
міського голови  Ф.І.Кундік. Також консультації можна отри-
мати в районного архітектора.

Документація дозволяє зробити забудову нашого міста 
прозорою, вона є важливою складовою частиною Генераль-
ного плану міста. 

А.ДУДА.
Головний архітектор району.

Довідково. Громадські слухання – це  одна з форм 
участі членів територіальної громади у здійсненні місце-
вого самоврядування.  Кожен може взяти участь у них.  
Уся інформація, у тому числі копії документів, пов’язана з 
підготовкою і проведенням громадських слухань, а також 
рішення органів місцевого самоврядування, прийняті за 
їх результатами, розміщуються на офіційному веб-сайті 
органів місцевого самоврядування у спеціальному розділі 
«Громадська участь», розповсюджуються в місцевих ЗМІ та 
іншими способами.  

Два ДТП у неділю
23 листопада 2014р. о 9.50 год. місцевий мешканець 

громадянин  Р, 1938 року народження, їдучи на автомобілі 
ВАЗ-2105 по вулиці Жижкуна в  м. Городні,  не надав пе-
ревагу в русі і скоїв наїзд на велосипедиста, громадянку 
Д., 1951 року народження. Потерпіла була доставлена у 
лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, 
струс головного мозку та перелом лівої руки.   

Ще одне ДТП сталося того ж дня о 12.50 год. біля 
кафе «У Пуха», по  вул. 1-го Травня. Громадянин Сербії 
М., 1979 року народження,  керуючи автомобілем "IVECO 
STRALIS", не надав переваги у русі скутеру "LADER ML 
50-AII" та скоїв на нього наїзд. Водій скутера, громадянин 
М. 1995 р.н., мешканець м. Городні, отримав тілесні уш-
кодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та 
перелому правої гомілки, а пасажир скутера – у вигляді 
рваної рани правого коліна. 

По цих фактах райвідділ міліції відкрив кримінальні 
провадження та веде слідство.

С. ВАТОЛІН.
Т.в.о. начальника  райвідділу міліції.
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Як данина пам’яті жертв 
голодоморів, 21 листопада 
у районному краєзнавчому 
музеї відкрилась традиційна 
виставка «Забуттю не підля-
гає». Одними з перших на ній 
побували учні 10-11-х класів 
районної гімназії та міської 
школи №2.

Разом з вчителями історії 
С.М.Семеновою, В.Ф.Леп-
нем та правознавства В.В.
Плотниковою діти зазирнули 
в історію українських голодо-
морів. На прикладі експозиції 
«сільської хати» прониклись 
духом українського селян-
ства та з’ясували причини су-
спільних конфліктів, що стали 
наслідками індустріалізації та 
колективізації.

Мотивація людей з вадами здоров'я  
до праці – один з  пріоритетів 
в роботі центру зайнятості

Особи з інвалідністю – такі ж клієнти служби зайнятості, як і всі 
інші. Проте саме з метою привернення уваги до цієї категорії клієнтів 
служба зайнятості говорить про неї окремо. Насамперед, клієнтам 
з інвалідністю створено особливі умови для отримання соціальних 
послуг. Для зручності центр зайнятості облаштований пандусом, 
кнопкою виклику працівників; у центрі створено спеціальне робоче 
місце для обслуговування та для роботи зазначеної категорії осіб, 
особисті консультанти не лише допоможуть визначити оптимальні 
шляхи працевлаштування, а й надають психологічну підтримку та-
ким клієнтам. Також забезпечено безперешкодний доступ до сучас-
них інформаційних ресурсів (це тач-скріни з інформацією про попит 
на робочу силу, комп’ютер вільного доступу до Інтернет-сайтів). 

Служба зайнятості надає широкий спектр різнопланових послуг 
громадянам з обмеженою працездатністю, які звертаються по допо-
могу в працевлаштуванні. 

Насамперед, це підбір вакансій та працевлаштування. Надання 
консультаційної та психологічної  допомоги шляхом участі у профін-
формаційних, профорконсультаційних семінарах та індивідуальних 
співбесідах зі спеціалістами, спонукає до самозайнятості та у разі 
потреби в додаткових навичках, яких вимагає роботодавець, органі-
зовує професійну підготовку чи перепідготовку осіб з інвалідністю. У 
центрі зайнятості для допомоги роботодавцям у підборі кваліфіко-
ваних кадрів з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями 
проводяться зустрічі та співбесіди з претендентами на вакантні по-
сади. 

Нажаль, у питанні працевлаштування громадян з інвалідністю 
існує ряд проблем. Часто роботодавці не вбачають в інвалідах рівно-
правних та повноцінних працівників і вважають їх працевлаштування 
проблемою, розв'язання якої потребує великих капіталовкладень. 
Деякі роботодавці ставлять і завищені вимоги до інвалідів, наван-
тажуючи їх такою роботою, яка взагалі протипоказана рекоменда-
ціями МСЕК. Також існує проблема щодо відсутності роботодавців у 
деяких селах, де проживають безробітні інваліди, що унеможливлює 
вирішення питання працевлаштування інваліда за місцем проживан-
ня. Та навпаки: є робота для інваліда, але на обліку відсутні інваліди з 
даного населеного пункту. 

 У своїй діяльності щодо забезпечення зайнятості осіб з інвалід-
ністю центр зайнятості взаємодіє з органами влади, роботодавця-
ми, медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК),  іншими 
соціальними партнерами.

Ефективною формою зазначеного співробітництва у привер-
ненні уваги соціальних партнерів та роботодавців до проблем зай-
нятості інвалідів є залучення їх до участі у різноманітних заходах, що 
організовуються з метою сприяння зайнятості інвалідів. 

Протягом січня-жовтня поточного року до центру зайнятості 
звернулись 34 інваліди, а всього протягом 2014 року перебували 
56 осіб з обмеженою працездатністю.  В результаті спільної роботи 
кожного третього було працевлаштовано, в т.ч. троє відкрили влас-
ну справу і отримали допомогу по безробіттю одноразово. Прохо-
дили навчання та підвищували кваліфікацію 10 осіб (троє на курсах 
«підприємців-початківців», 7 як машиністи-кочегари котелень). На 
тимчасових роботах в СФГ «Лавр» та ТОВ «Правові ініціативи» пра-
цювали 2 інваліди. На 1 листопада на обліку в центрі зайнятості пе-
ребували 21 інвалід,  5 з яких мають неповну та повну вищу освіту, 
10 – професійно-технічну. 

В базі центру зайнятості налічується 8 вакансій, а саме дуже по-
трібні інваліди в СТОВ «Віра» с.Вихвостів (5 вакансій охоронників з 
заробітною платою від 1500 грн.), в СТОВ «Колос» с.Деревини (ва-
кансія підсобного робітника  з мінімальною заробітною платою), АПК 
«Старосільський» с.Старосілля (2 вакансії комірника та обліковця  з 
мінімальною заробітною платою). 

На обліку в центрі зайнятості відсутні безробітні-інваліди з вка-
заних населених пунктів, де є вакансії.

Традиційно 3 грудня в Україні відзначається Міжнародний день 
інвалідів. Саме в цей день в усіх центрах зайнятості проходять за-
ходи за участю осіб з обмеженими можливостями. В 10.00 в примі-
щенні Городнянського районного центру зайнятості відбудеться 
День відкритих дверей для всіх осіб даної категорії. Мета якого 
– інформування та консультування з питань зайнятості та надання 
психологічної підтримки особам з інвалідністю. З 10.00 до 12.00  в 
центрі зайнятості буде працювати «гаряча» телефонна лінія з 
питань зайнятості інвалідів за телефоном 2-12-75.  

Адміністрація Городнянського районного центру 
зайнятості.

Життя особливо не пестило Марію 
Овер’янівну Протченко з дитинства, а на-
віть навпаки. На її долю випали голодні 
тридцяті роки, які вона пережила разом зі 
своїми батьками, братом і сестрами. Їй не 
було шістнадцяти, як у Куликівку прийшла 
війна.

-- На околиці села ішов бій. Від вибухів 
стугоніла земля, усе довкола палало. На 
підводах везли наших поранених бійців. 
Усі в крові, бідолашні… Від того жаху ми 
поховалися у саморобних окопах. В одній 
з таких ям під яблунею ми й сиділи, поки 
не прийшли німці. «Ком! Ком!» - репетува-
ли загарбники, наказуючи нам виходити зі 
схованок. Коли вийшли на поверхню, по-
бачили що ціла частина села, Лободівка, 
згоріла вщент, -- з болем пригадує Марія 
Овер’янівна. 

А в травні наступного року Марію 
разом з іншими однолітками забрали у 
Німеччину на роботи. Дівчині на той час не 
було навіть сімнадцяти років. Страшна до-
рога у товарняках з постійними знущання-
ми та приниженнями з боку вартових нім-
ців закінчилася ще страшнішою роботою. 

-- Працювали на торфовищі. У постій-
ній сирості холод пробирав до кісток, а ще 
й треба було копати (різати) торф. Потім 
сушили, перегортали та складали у бурти. 
Імен та прізвищ німці не використовували, 
ми були пронумеровані, наче інвентар. Я, 
наприклад, була «гундер фір», тобто сто 

четвертою. Працювали шість днів на тиж-
день у копальні, а сьомий день, у неділю, 
намагалися підробити у сусідніх землев-
ласників, щоб хоч щось з’їсти. Годували 
дуже погано – юшка з брукви та гнила ка-
пуста. Навіть пісню таку співали: «Йом ган-
да-ганда – після супу та й баланда!» Ниці 
пайки хліба складали до купи кілька днів, 
щоб, з’ївши потім, хоч смак його нормаль-
но відчути, -- розповідає жінка. 

Бригадиром у них був голландець – 
злий, як чорт. Постійно кричав, лаявся і 
навіть бив дівчат. Взагалі Голландія була 
поряд із містечком Меппен, на околи-
цях якого і розкинувся табір за колючим 
дротом для українських остарбайтерів. У 
сусідню країну можна було сходити. І го-
сподарі голландські були добріші, ніж нім-
ці. Жорстокість німців набирала страшних 
форм. І якщо когось із дівчат могли просто 
відшмагати, то на хлопцях зганяли зло по 
повній. 

М.О.Протченко пригадує випадок, 
коли одного з хлопців упіймали на крадіжці 
якоїсь їжі. Що й не дивно – бо голод і холод 
були постійними супутниками остарбай-
терів. Хлопець був з Дібрівного. Винуватця 
німці взяли і закопали живцем у землю… 
щоправда потім відкопали ледь живого.

З тих приголландських торфовищ 
додому не повернулися четверо дівчат. 
Одна померла від хвороби, друга також 
захворіла, вже після визволення у дорозі, у 

дорозі ж і померла. А дві взагалі вирішили 
не повертатися додому. Марія Овер’янів-
на знає про подальшу долю тільки однієї з 
них:

 - Маша Силенкова вийшла заміж за 
американця і поїхала жити у Канаду. Не 
знаю, чи жива ще, та родичам звідти пи-
сала. 

Визволяли остарбайтерів з передмі-
стя Меппена американці. Травневого ран-
ку 1945 року на подвір’ї табору з’явились 
американські солдати, вистрілили у пові-
тря і сказали українським невільникам, що 
війна закінчилась і вони вільні. 

Така жадана дорога додому виявилася 
дуже непростою. Добиралися чим тільки 
можна. Їхали товарняками і на платфор-
мах, інколи колишніх полонянок підбирали 
підводи, а часто йшли пішки.

 -- Додому я повернулась аж наприкін-
ці жовтня – наші вже й картоплю викопали. 
Не встигла прийти, як почали агітувати на 
робфак у Донецьк. І хоч чимало молодих 
людей туди поїхало, я залишилась вдома, 
бо намандрувалась досхочу, -- пригадує 
Марія Овер’янівна.

Одразу після війни пішла телятницею 
на ферму, згодом у польову бригаду, де і 
відпрацювала на благо рідного колгоспу 
до самої пенсії. 

25 листопада Марія Овер’янівна від-
значила свій 90-річний ювілей! Сказала, 
що відсвяткує удвох із чоловіком Григорієм 

ЮВІЛЕЇ

ДЕВ’ЯНОСТО  З  ПОБАЖАННЯМ  МИРУ  ТА  ЗДОРОВ’Я

ДНІ  ПАМ’ЯТІ  І  СКОРБОТИ

Федоровичем Білокінським. А читачам побажала, 
щоб ніколи не бачили війни, бо то жах і страхіття. 
Щоб всі були здорові, бо важко нездужати, особ-
ливо на схилі літ.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.О.ПРОТЧЕНКО.

Екскурсія музеєм перетворилася для учнів на змістов-
ний історико-краєзнавчий семінар, який закінчився вшану-
ванням жертв голодоморів хвилиною мовчання. На завер-
шення діти разом з вчителями запалили пам’ятні свічки. 

Наступного дня представники влади, органів місцевого 
самоврядування та громадськість вшанували пам'ять за-
гиблих у роки голодоморів у Тупичеві та Дроздовиці. У Город-
ні жалобний захід відбувся на подвір’ї Свято-Миколаївської 
церкви, у якому взяли участь голова райдержадміністрації 
П.І.Потапенко, голова райради Г.Г.Примак, міський голова 

А.І.Богдан, керівники підприємств, установ і організацій ра-
зом із представниками громади міста.

Протоієрей отець Мирон відправив поминальну пана-
хиду, присутні поклали квіти до пам’ятного знаку жертвам 
голодомору 1932-33 років. Увечері громада району приєд-
налась до акції «Запали свічку».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: семінар у музеї; вшанування пам’яті 

жертв голодоморів у Свято-Миколаївській церкві.
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Читачі нашої газети цікавляться питаннями 
духовного життя в Українській Православній 

Церкві. Подаємо нижче статтю

Випробування віри
ТРИ ЗАПИТАННЯ 
І ТРИ ВІДПОВІДІ 
З АКТУАЛЬНОЇ 

ПРОБЛЕМИ
Чому я в УПЦ, 
а не в УПЦ КП?
Спаситель Христос у Гефсимансь-

кому саду молився за єдність всього 
людства і лишив по Собі Церкву – ЄДИНУ, СВЯТУ, СОБОРНУ 
І АПОСТОЛЬСЬКУ. Ця ЄДИНА ЦЕРКВА по всьому світу має 
різні адміністративні кордони, але вона ЄДИНА В ПРИЧАСТІ, 
МОЛИТВІ І ЛЮБОВІ. Є Єрусалимська, Константинополь-
ська, Грецька, Грузинська, Руська, Сербська, Болгарська, 
Українські Православні Церкви, які мають свої межі в кор-
донах держав, але складають одну сім‘ю дітей Христових. 
Свідченням цієї єдності є спільне богослужіння, яке неодно-
разово звершували всі Вселенські Патріархи і Митрополити 
разом з Предстоятелем Української Православної Церкви. 
І проблема «УПЦ КП» не в співзвуччі букв, а в тому, що вся 
родина Православних Церков світу не звершує спільної мо-
литви ні з Філаретом (Денисенко), який був позбавлений 
сану та є невизнаним Православною Церквою жодної краї-
ни світу, ні з його єпископами (Перше правило Василя Ве-
ликого). Мало того, Православні Церкви Єрусалиму, Сербії, 
Болгарії, Польщі, Греції та Афон, –  весь Православний світ, 
– не визнають хрещеними, вінчаними та похороненими тих, 
над ким це звершили в «УПЦ КП».

Чому я в УПЦ? – щоб бути в родині всього право-
слав‘я, а не групи політиків, одягнених в церковну одежу.

За кого молиться Православна Церква?
В древній язичницькій Римській Імперії релігія сприй-

малась як політична сила для розбудови держави. В Радян-
ському безбожному Союзі атеїсти спеціально, щоб паплю-
жити віру в Бога, прищеплювали зневагу до духовенства. 
Політики, виховані в атеїстичному дусі, і до сьогодні Церкву 
мріють зробити кишеньковою, щоб свої інтереси обслуго-
вувати. Але Христос страждав для того, щоб люди зрозумі-
ли, що Церква для єдності, а не розбрату, що в Церкві, як 
вказано у Біблії, нема різниці між походженням і національ-
ністю, а головне – єдність у Христі (Кол.3, 8-15). За кого 
молимось? За всіх. Не відділяємось кордонами чи політич-
ними вподобаннями. Церква не будує державної політики. 
Церква вище політики, бо її батьківщина – Царство Небес-
не. Вона веде до вічності.

Молитвою обіймаються і Патріархи, і Митрополити, і ми-
ряни, і навіть ті, хто ще не доріс до віри в Істинного Бога. Та 
особлива молитва в Церкві за ближнього. Христос сказав, 
що по тому впізнають, що ми учні Його, якщо матимемо лю-
бов між собою (Ін.13.35). Апостол Павло додає, що хто не 
піклується про ближніх своїх, а особливо про домашніх, той 
зрікся віри і гірший невірного (1.Тим. 5,8).

Що таке Московський Патріархат в Україні?
ЄДИНА, СВЯТА, СОБОРНА І АПОСТОЛЬСЬКА церква 

заснована Ісусом Христом по всьому світу (по всіх міс-
цях). Тому Православна Церква в кожній країні називається 
Помісною, або місцевою. В свою чергу кожна така місцева 
Церква очолюється Предстоятелем (в Єрусалимі – патріар-
хом, в Польщі – архієпископом). Українська Православ-
на Церква (саме так називається Православна Церква в 
Україні) очолювалась покійним Блаженнійшим митрополи-
том Володимиром, а нині її очолює Блаженнійший Онуфрій 
митрополит Київський і всієї України. Звідки ж «МП»? Це ви-
гадка і маніпуляція «патріарха» Філарета. Бо ж після того, як 
він сам себе назвав патріархом і сам собі створив церкву, 
поза світовим православ‘ям, йому потрібно було якось ви-
правдати свій вчинок, відрізнити себе від інших. От з його 
подачі телевізійники приклеїли до Української Православ-
ної Церкви ярлик Московська. І скільки б Церква не допо-
магала, скільки б не трудилась, скільки б тонн гуманітарної 
допомоги не відправила біженцям на фронт, скільки б сліз 
не пролила б у молитвах за мир – філаретівці зловтішають-
ся: ми – українці, а вони – москалі. Ми перш за все хри-
стияни!!!

Категоричність політичного, а не Божого християнства 
породила розбрат. Легко стояти обабіч, кричати про єдність 
і клясти тих, хто не з тобою. Ця категоричність вже розколо-
ла нашу державу. Політизованість поділила родини, наста-
вила дула автоматів, і, що найстрашніше, все більше і біль-
ше віддаляється від можливості примирення. А Церква без 
лозунгів і крику, без биття себе в груди зберегла в своєму 
управління кордони нашої Батьківщини. На Волині й Львів-
щині, Київщині і Чернігівщині, Луганську і Донецьку, в Одесі і 
навіть в Криму – Українська Православна Церква.

Із послання римлянам 16, 17-20
«Благаю ж вас, браття, остерігайтесь тих, що чи-

нять розподілення та спокуси всупереч вченню, якому 
ви навчилися, і ухиляйтеся від них; бо такі люди слу-
жать не Господу нашому Ісусу Христу, а своєму череву 
і ласкавими словами та красномовством зваблюють 
серця простодушних. Ваша покірність віри усім відома; 
тому я радію за вас, але бажаю, щоб ви були мудрі на 
добро і прості на зло. Бог же миру знищить незабаром 
сатану під ногами вашими. Благодать Господа нашого 
Ісуса Христа хай буде з вами!».

Із сайту УПЦ.
На знімку: Митрополит Київський і всієї України 

Онуфрій.

Я є постійним читачем вашої газети. Вважаю, що „Но-
вини Городнянщни” піднімають чимало питань, які зараз 
хвилюють людей. Але не кожен стане писати в газету свою 
думку. Одним інтуїція підказує, що краще послідувати прин-
ципу  «мовчання-золото», іншим просто байдуже. Ну, не 
вірять люди, що сучасна влада в нашій країні дійсно може 
забезпечити право кожного громадянина на вільне і публіч-
не висловлення своєї думки. Ну, не вірять люди, що їх може 
захистити міліція, суд чи прокурор. І як можна вірити, якщо 
міліція сама стала заручником сучасного свавілля, вона 
вже не знає, коли, кого і від кого захищати. Це не в США, 
де на поліцейського не можна сказати грубого слова. Зараз 
будь-який  невіглас під гаслом люстрації чи Майдану може 
облити брудом правоохоронця.

Я вирішила написати, бо терпіння лопнуло. Рік тому на 
каналі «1+1» щонеділі ми чули від Алли Мазур: «Нам не по-
добається, що нас не запитують». Ну ось минув рік, багато 
нас стали запитувати? За нас, взагалі, все стали вирішува-
ти люстраційні комітети різних рівнів. Наприклад, так зва-
ний, вісник народного люстраційного комітету Чернігівщи-
ни «Люстратор» №1 перед виборами народних депутатів у 
Верховну Раду стверджував: «Президент узяв під особистий 
контроль недопущення Рибакова в Раду». Тоді, питається, 
навіщо витрачати державні кошти на вибори, якщо все було 
зарані вирішено, без громадян? Після таких заяв і оголо-
шення, що вибори пройшли чесно і прозоро, люди запиту-
вали, навіщо їх проводили.

Перед президентськими виборами наш Президент за-

являв з екранів, що кожна громада сама буде вирішувати, 
яких героїв вшановувати, які пам’ятники мати, в яку церкву 
ходити. Події 18 листопада в Макишині і Городні показали, 
що ці обіцянки зробили цяцянками. Думкою громади Го-
роднянщини ніхто не поцікавився. І знову це сталося під га-
слом люстрації з мовчазної чи, як говорять у народі, більше 
всього договірної згоди з місцевою владою. Людей просто 
принизили. Мабуть, жодна з новин району так блискавично 
не розліталась по селах, як ця. Я не буду писати, що гово-
рили більшість людей нашого села. І люди не напишуть, що 
говорили між собою на адресу місцевої влади. А місцева 
влада надіється, що народ промовчить і забуде.  Але хочу 
нагадати, що і в Голодомор люди мовчали, але і тепер в Іль-
мівці знають, хто бив батогом дітей за колоски, хто руйнував 
церкву. Та й до місцевих виборів недалеко. Ніщо не забуте і 
ніхто не забутий в людській пам’яті. Можна людину змусити 
мовчати. Але не думати. І ці думки передаються через по-
коління.

Я підтримую позицію тих громадян, яка вже висвітлена 
у вашій газеті щодо події 18 листопада. І висловлюю думку: 
якщо люстрація в Україні запрограмована на благо україн-
ського народу, то вона має проводитися цивілізованими 
законними способами, а не методами часів інквізиції серед-
ніх віків та опричників часів Івана Грозного. І проводитися 
людьми з чистою совістю.

В.РОМАНОВА.
с.Ільмівка.

РЕЗОНАНС
На публікацію в «НГ» за 22 листопада і на інформацій-

ний запит до міської ради з приводу повалення пам‘ятника 
В.І.Леніну міський голова А.І.БОГДАН надав таку від-
повідь:

«18.11.2014р. близько 12.40 я прибув в приміщен-
ня міської ради, де мене повідомили про те, що біля 
пам‘ятника невідомі люди з автокраном ведуть підго-
товку до його демонтажу.

Я терміново зателефонував начальнику міліції, 
оскільки по номеру телефону чергової частини ніхто не 

відповідав, і просив його негайно втрутитись в ситуа-
цію і зупинити протиправні дії, бо дозволу на знесення 
пам‘ятника міська рада не давала. Потім була розмова 
з представником СБУ в районі та прокурором району. 
Після переговорів я пішов на площу і коли побачив, що 
пам‘ятник уже зруйнований, то організував транспор-
тування його до ВУЖКГ з  метою збереження від по-
дальшого руйнування. 18.11.2014 р. я підписав лист 
до РВ УМВС щодо розслідування факту руйнування 
пам‘ятника».

Досі редакція газети на цю ганебну акцію вандалів не 
одержала відповіді від начальника райвідділу міліції 
Д.О.Лося та прокурора району П.В.Герасименка.

ЛИСТИ 
ЧИТАЧІВ А нам болить

Минулого тижня учні та педагогічний колектив  районної 
гімназії зустрілися з воїнами 13-го батальйону, які нині тим-
часово повернулись додому. Багато хто з них є вихованцями 
цього учбового закладу. Зал аплодував стоячи Сергію Висо-
цькому, Олександру Білоусову, Сергію Коморному, Михайлу 
Ломоносу, Сергію Маляренку, Павлу Надточію, Ігорю Іваніні, 
Максиму Коритьку та Андрію Непопу. 

Дехто з бійців отримав поранення, в когось у тілі зали-
шилися осколки. Усіх хоробрих хлопців, які захищають свій 
рідний край на  сході України,  привітали голова райдер-
жадміністрації П.І.Потапенко та  заступник голови  райра-
ди М.М.Демченко. Вони вручили бійцям подяки, побажали  
скорішого благополучного повернення додому.  На заході 
був присутні також заступник голови райдержадміністрації з 
гуманітарних та правових питань О.І.Верхуша та підприєм-
ці-спонсори. 

Учні гімназії підготували  для дорогих гостей урочисту 
пісенну та віршовану програму під назвою «Україна – це я, 
Україна – це ти, Україна – це ми». Разом з духмяним розкіш-
ним короваєм вони подарували кожному захиснику дитячі 
малюнки та термобілизну, придбану на благодійні кошти (їх 
зібрав волонтерський загін гімназії). 

На закінчення  городнянці з 13-го батальну сфотогра-
фувались з  рідними та близьким, а ще й разом з «бронею»  
-- так хлопці  називають вишиту на День міста руками  го-
роднянок калину із золотавим тризубом. Спочатку «броня» 
побувала у городнянців 41-ого батальйону,  а потім її  пере-

дали у 13-й.  Хай захистить  вишита «броня» сміливців, хай 
підтримують  їх наші любов і повага. 

А.НЕМИРОВА.
На знімках: під час зустрічі.

 Україна – це ми



УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
  1 ГРУДНЯ          2 ГРУДНЯ  3 ГРУДНЯ        4 ГРУДНЯ       5 ГРУДНЯ       6 ГРУДНЯ  7 ГРУДНЯ 

УТ-1
15.05 Вiкно в Америку
15.35 Книга.ua
16.00 Euronews
16.15 Х/ф "Партiя в шахи" 
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.30,21.00 Новини
18.55 З перших вуст
19.00 Про головне
19.40 Шустер Live
21.50 Х/ф "Солдатики"(1)
22.15 "Iнформацiйний те-
роризм"
22.55 Трiйка, Кено, Секун-
да удачi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40,14.15 "Шiсть кадрiв"
10.35 "Мiняю жiнку"
12.00,19.30,0.15 ТСН
12.20 "Хоробрi серця"
14.45 Х/ф "Не може бути!" 
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.30 «Секретні матеріа-
ли»
21.00 "Чистоnews"
21.20 Т/с «Свати»(1)
22.30 "Грошi"
23.30 "Сказочная Русь"
0.30 Т/с «Болота 2»(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 Но-
вини
9.20,12.25 Т/с «Слiпий ро-
зрахунок»
13.55,14.20 "Судовi спра-
ви"
15.15 "Жди меня"
18.05 "Стосується кожно-
го"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
20.40 Т/с «Господа-това-
рищи»
23.00 Т/с «Собача робота»
0.55 Х/ф "Цiна страху"

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайнi новини
10.10 Зiрка YouTube
10.55 Х/ф "Малавiта"
12.45,15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Леон"
16.10 Х/ф "П'ятий еле-
мент"
18.45,21.10 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
0.20 Х/ф "Далласький клуб 
покупцiв"(2)

СТБ
7.10,16.00 "Все буде до-
бре!"
9.05 "Все буде смачно!"
10.00 Х/ф "Оксамитовi 
ручки"
12.00 Х/ф "Домоправи-
тель"
13.50 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Нови-
ни"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Куб"
22.35 "Детектор брехнi"
0.05 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00 Шоуманія
8.15 Ревiзор
11.05 Страстi за Ревiзором
12.15 Т/с «Молодята»
15.10 Х/ф "Знаряддя 
смертi"
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Стажисти
20.10 Т/с «Воронiни»
20.50 Супермодель 
23.30 Х/ф "Вiдгадай, хто?"

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
12.00 Х/ф "Спляча красу-
ня" 
13.10 Богиня шопiнгу
15.00 Любов онлайн
16.00,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00,22.00 Т/с «Свiтло-
фор»
19.00 Панянка-селянка
20.00 Т/с «Кухня»(1)
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,13.10,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00 Х/ф "Сюрприз для 
коханого"(1)
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
21.00 Т/с «Лягавий»(1)
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 "Правда життя"
9.00 "Агенти впливу"
9.55 Х/ф "Зимова вишня" 
11.35 Т/с «Охоронець»
19.00,21.40 "Свiдок"
19.30 Т/с «Менти»
22.00 Т/с «Без обмежень»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
9.40,19.00 Про головне
10.15 Уряд на зв’язку 
10.45 Утеодин
11.40 "Майбутнi зiрки"
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20,18.05 Час-Ч
13.45 Хочу бути
14.05 Казки Лiрника 
14.15 Моя країна
14.40 Фольк-music
15.55 Euronews
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 Перша студiя
22.15 "Алгол"
22.55 Трiйка, Кено, Мак-
сима
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00,21.20 Т/с «Свати»
12.00,19.30,0.15 ТСН
12.20 "Розсмiши комiка"
13.20 "Шiсть кадрiв"
13.50 "Сiмейнi мелодра-
ми"
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.30 «Секретні матеріа-
ли»
21.00 "Чистоnews"
22.30 "Територiя обману"
23.35 "Мультибарбара"
0.30 Т/с «Болота 2»(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 Но-
вини
9.20,20.40 Т/с «Госпо-
да-товарищи»
11.50,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.45 "Судовi справи"
18.05 "Стосується кожно-
го"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Собача робота»
0.55 Х/ф "На чужiй смузi"

ICTV
4.20 Факти
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.10 Зiрка YouTube
10.40,16.50 Т/с «Брат за 
брата»
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.30,16.20 Т/с «Лiтєйний»
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська обо-
рона
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/ф "Коломбiана"(2)

СТБ
6.30,18.00,22.00 "Вiк-
на-Новини"
7.05,16.00 "Все буде до-
бре!"
9.00 "Все буде смачно!"
10.00,23.45 Х/ф "Мамочка 
моя"
13.45 "Битва екстрасен-
сiв"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55 "Врятуйте нашу 
сiм'ю"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00 Репортер
7.05 Шоуманія
8.20 Ревiзор
11.10 Страстi за Ревiзором
12.40 Т/с «Щасливi разом»
15.55,22.00 Т/с «Молодiж-
ка»
16.55,21.00,23.05 Т/с «Во-
ронiни»
18.20,0.05 Абзац!
19.00 Хто зверху?

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
12.00 Х/ф "Панi Метелиця"
13.10 Богиня шопiнгу
15.00,19.00 Панянка-се-
лянка
16.00,22.00 Розсмiши 
комiка
17.00 Країна У
18.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
21.00 Вiталька
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,13.10,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00,21.00 Т/с «Лягавий»
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.35 Т/с «Коломбо»(1)
11.15 "Кримiнальнi спра-
ви"
13.05,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний за-
хист»
22.00 Т/с «Без обмежень»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
9.45,19.00 Про головне
10.20 Перша шпальта
10.50 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
12.25 "Майдан. Народжен-
ня"
13.20 Перша студiя
13.45,18.05 Час-Ч
14.10 Казки Лiрника
14.20 Моя країна
14.45 Як ваше здоров'я?
15.40 Чоловiчий клуб
16.05 Euronews
16.15 Т/с «Сержант Рокка»
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 Слiдство. Iнфо
22.15 Бiатлон
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00,21.20 Т/с «Свати»
12.00,19.30,0.15 ТСН
12.20 "Розсмiши комiка"
13.20 "Шiсть кадрiв"
13.50 "Сiмейнi мелодра-
ми"
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.30 «Секретні матеріа-
ли»
21.00 "Чистоnews"
22.30 "Iнспектор Фрей-
мут"
0.30 Т/с «Болота 2»(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 Но-
вини
9.20,20.40 Т/с «Госпо-
да-товарищи»
11.50,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.45 "Судовi справи"
18.05 "Стосується кожно-
го"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Собача робота»
0.55 Х/ф "Нянька"(2)

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.10 Зiрка YouTube
10.40,16.45 Т/с «Брат за 
брата»
12.45,15.45 Факти. День
13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.30,16.20 Т/с «Лiтєйний»
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Батальйон 14
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/ф "Мачо i ботан"(2)

СТБ
7.05,16.00 "Все буде до-
бре!"
9.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Зiркове життя"
11.00 "Врятуйте нашу 
сiм'ю"
13.50 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Нови-
ни"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "МастерШеф"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00,0.55 Репортер
7.05 Шоуманія
8.20 Ревiзор
11.15 Страстi за Ревiзором
13.00,16.55,20.20,23.00 
Т/с «Воронiни»
15.55,22.00 Т/с «Молодiж-
ка»
18.20,0.00 Абзац!
19.00 Герої та коханцi

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
12.00 Х/ф "Столику, на-
крийся" 
13.10 Богиня шопiнгу
15.00,19.00 Панянка-се-
лянка
16.00,22.00 Розсмiши 
комiка
17.00 Країна У
18.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
21.00 Вiталька

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,13.10,15.25 «Слiд»
10.00,21.00 Т/с «Лягавий»
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
18.00 «Повернення Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
5.00,15.15 Т/с «Державний 
захист»
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00,3.20 "Випадковий свi-
док"
9.35 Т/с «Коломбо»(1)
11.15 "Кримiнальнi спра-
ви"
13.05,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний за-
хист»
22.00 Т/с «Без обмежень»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
9.45,19.00 Про головне
10.20 Слiдство. Iнфо
10.50 Док. фільми
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20,18.05 Час-Ч
13.45 Школа Мерi Поппiнс
14.00 Казки Лiрника
14.10 Моя країна
14.35 Як це?
14.55 Свiтло
15.25 Надвечiр’я
16.15 Euronews
16.30 Чоловiчий клуб
17.30 "Палiтра. Ренуар"
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 "Схеми" 
22.15 Бiатлон
22.55 Трiйка, Кено, Мак-
сима
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00,21.20 Т/с «Свати»
12.00,19.30,0.30 ТСН
12.20 "Розсмiши комiка"
13.20 "Шiсть кадрiв"
13.50 "Сiмейнi мелодра-
ми"
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.30 «Секретні матеріа-
ли»
21.00 "Чистоnews"
22.30 "Право на владу"
0.45 Т/с «Болота 2»(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
"Новини"
9.20,20.40 Т/с «Госпо-
да-товарищи»
11.50,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.45 "Судовi справи"
18.05 "Стосується кожно-
го"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Собача робота»
0.55 Т/с «Мiй чоловiк - мiй 
убивця»(2)

ICTV
8.45,12.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.10 Зiрка YouTube
10.40,16.45 Т/с «Брат за 
брата»
13.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.30,16.20 Т/с «Лiтєйний»
15.45 Факти. День
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с «Чужий район»
23.20 Х/ф "Областi темря-
ви"(2)

СТБ
6.20,16.00 "Все буде до-
бре!"
8.00 "Все буде смачно!"
8.55 Х/ф "За сiмейними 
обставинами"(1)
11.50 Х/ф "Дочка"(1)
13.45 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Нови-
ни"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "Зваженi та 
щасливi"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00 Репортер
7.05 Шоуманія
8.25 Ревiзор
11.20 Страстi за Ревiзором
12.35 Т/с «Щасливi разом»
15.50,22.00 Т/с «Молодiж-
ка»
16.55,21.00,23.05 Т/с «Во-
ронiни»
18.20,0.05 Абзац!
19.00 Хто зверху?

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
12.00 Х/ф "Румпельштiль-
цхен" 
13.10 Богиня шопiнгу
15.00,19.00 Панянка-се-
лянка
16.00,22.00 Розсмiши 
комiка
17.00 Країна У
18.00,23.00 «Свiтлофор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
21.00 Вiталька

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,13.10,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00,21.00 Т/с «Лягавий»
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.35 Т/с «Коломбо»(1)
11.15 "Кримiнальнi спра-
ви"
13.05,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с "Брати"(1)
22.00 Т/с «Без обмежень»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
9.45,19.00 Про головне
10.20 "Схеми" 
10.50 "Луїс Сепульведа"
12.05 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20 Час-Ч
13.45 Нотатки на глобусi
14.00 Казки Лiрника 
14.10 Моя країна
14.35 Хто в домi хазяїн?
14.55 Театральнi сезони
15.25 Вiра. Надiя. Любов
16.15 Euronews
16.30 Музичне турне
17.40 "Палiтра. Рубенс"
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40,21.40 Шустер LIVE 
0.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
10.50 Т/с «Свати»(1)
12.00,19.30 ТСН
12.20 "Розсмiши комiка"
13.20 "Шiсть кадрiв"
13.50 "Сiмейнi мелодра-
ми"
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.20 "Мультибарбара"
21.00 "Вечiрнiй Київ"
22.55 "Свiтське життя"
0.00 Х/ф "Минулої ночi в 
Нью-Йорку"(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
"Новини"
9.20 Т/с «Господа-товари-
щи»
11.45,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.40 "Судовi справи"
18.00 "Стосується кожно-
го"
19.00 "Щастя з пробiрки"
20.00 "Подробицi"
20.40 Х/ф "Таблетка вiд 
слiз"
22.30 "Чорне дзеркало"
0.50 Т/с "Я поряд"(2)

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.10 Зiрка YouTube
11.00 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
12.20,13.20,16.20 Т/с 
"Чорнi кiшки"
12.45,15.45 Факти. День
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Крiт
21.25 Т/с «Чужий район»
23.15 Х/ф "Васабi"(2)

СТБ
7.10 Х/ф "Подарунок долi"
18.00,22.00 "Вiкна-Нови-
ни"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "Танцюють 
всi!"
0.00 "Куб"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00,0.30 Репортер
7.05 Шоуманія
8.25 Ревiзор
11.10 Страстi за Ревiзором
12.30,16.55,21.00 Т/с «Во-
ронiни»
15.50,22.05 Т/с «Молодiж-
ка»
18.20 Абзац!
19.00 Х/ф "Битва Титанiв"
23.05 Герої та коханцi

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
12.00 Х/ф "Бiляночка та 
Розочка" 
13.10 Моду народу
15.00 Панянка-селянка
16.00 Розсмiши комiка
17.00 Країна У
18.00 Т/с «Свiтлофор»
19.00 Любов онлайн
20.00 М/ф "Вперед i вгору" 
21.50 Х/ф "Великий Стен" 
23.50 Т/с "Американська 
iсторiя жаху"(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,13.10,15.25,21.00 Т/с 
«Слiд»
10.00 Т/с «Лягавий»(1)
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.25 Т/с "Мiй лагiдний i 
нiжний мент"(1)
13.00 Т/с «Менти»
15.00,19.00 "Свiдок"
15.15 Т/с «Брати»(1)
19.30 Х/ф "Кiнець свiту"
21.15 Х/ф "Навiдник"(2)
23.00 Х/ф "Маньчжурський 
кандидат"(2)

УТ-1
7.00 Шустер LIVE 
11.15 Подорожуй першим
11.40 Зроблено в Європi
12.25 Бiатлон
14.15 Свiтло
14.50 Хочу бути
15.10 Нотатки на глобусi
15.40 Бiатлон
17.00 Чоловiчий клуб
18.30 Книга.ua
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00 Новини
21.40 Утеодин
22.10 Джазове болото
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 Вiд першої особи

1+1
7.10,19.30 ТСН
8.00 Мультфільм
9.00 "Свiтське життя"
10.10 Х/ф "Школа прожи-
вання"
14.30 "Вечiрнiй Київ"
16.30,21.20 "Вечiрнiй 
квартал"
18.30 "Розсмiши комiка"
20.15 "Українськi сенсацiї"
23.20 "Що? Де? Коли?"
0.35 Х/ф "Веселi канiкули"

ІНТЕР
7.15 "Школа доктора Ко-
маровського"
8.30 Д/с "Гурченко"
9.30 Новини
10.00 Х/ф "Карнавальна 
нiч"
11.45 "Жди меня"
13.00 Х/ф "Таблетка вiд 
слiз"
15.00 Т/с "Сильнiше долi"
18.00,20.30 Х/ф "Братськi 
зв'язки"
20.00 "Подробицi"
22.30 Т/с "Всупереч усьо-
му"

ICTV
7.05 Дача
7.35 Х/ф "Бермудський 
трикутник"
9.20 Батальйон 14
10.15 Дiстало!
11.15 Громадянська обо-
рона
12.15 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.30 Т/с "Останнiй броне-
поїзд"
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф "Васабi"(2)
22.05 Х/ф "Багрянi рiки"

СТБ
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
12.05 "Танцюють всi!"
15.15 "Зваженi та щасливi"
19.00,22.40 "Х-Фактор"
21.40 Т/с «Коли ми вдома»

НОВИЙ КАНАЛ
7.40 Ревiзор
10.00 Стажисти
11.10 Уральськi пельменi
14.45 Хто зверху?
16.40 Т/с «Воронiни»
18.45 М/ф "Пiрати"
20.40 Х/ф "Солт"(2)
22.40 Стенд Ап Шоу
23.40 Х/ф "Знову 16"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
12.00 Х/ф "Фiнiст - ясний 
сокiл"(1)
13.30 Нумо, браття!
14.50 Х/ф "Вуличнi танцi"
16.40 М/ф "Стюарт Лiттл" 
18.10 М/ф "Вперед i вгору" 
20.00 Панянка-селянка
22.00 Вiталька

УКРАЇНА
7.00,15.00,19.00 Подiї
7.15,8.50 Т/с "Iнтерни"
9.50 Один за сто годин
11.00,22.00 Х/ф "Кару-
сель" 
13.00,15.20 Т/с "Я-Ангiна" 
17.10,19.40 Т/с "Коханi 
жiнки Казанови"(1)

НТН
7.55 Т/с "Мiй лагiдний i 
нiжний мент"(1)
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.55 "Випадковий свiдок"
13.50 "Правда життя"
14.30 "Поїхали!"
15.00 Т/с "Менти" 
19.00 "Спецiальний "Свi-
док"
19.30 Т/с "Морський па-
труль"
23.00 "Голi та смiшнi"

ТОНІС
10.00 Тектонiчна сага
11.15 Х/ф "Його звали 
Трiйця"
14.00 За сiм морiв
15.00 Дитинство у дикiй 
природi
16.10 "Мистецтво i час"
16.40 Вперед, на Олiмп!
17.00 Концерт
19.00 XX столiття вiйн
20.00 Вся розкiш.

УТ-1
8.10 Шеф-кухар країни
9.00 Як це?
9.25 Хто в домi хазяїн?
9.45 Школа Мерi Поппiнс
10.05 Х/ф "Собака на ім’я 
Герцог"(1)
11.55,14.30 Бiатлон
12.55 Православний вiс-
ник
13.20 Фольк-music
15.30 "Футбол art"
16.50 Театральнi сезони
17.30 В гостях у Гордона
18.30 Подорожуй першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 Моя країна
22.55 Трiйка, Кено, Мак-
сима
23.00 На слуху

1+1
7.35 Мультфільми
9.00 "Лото-Забава"
10.00 "Тiна Кароль"
12.00 Мультфільми
13.05 "Iнспектор Фрей-
мут"
14.50 "Територiя обману"
15.55 "Шiсть кадрiв"
16.25 Х/ф "Операцiя "И" та 
iншi пригоди Шурика"(1)
18.25 "15 республiк"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.15 "Хоробрi серця"
23.05 Х/ф "Неможливе"(2)

ІНТЕР
8.00 "уДачний проект"
8.35 "Готуємо разом"
9.30 "Недiльнi новини"
10.00 "Орел i Решка"
11.00 Концерт
12.50 Т/с "Сильнiше долi"
17.50,21.30 Т/с "Ти запла-
тиш за все"
20.00 "Подробицi тижня"
23.20 Х/ф "Братськi зв'яз-
ки"

ICTV
6.05 Х/ф "Внутрiшнiй кос-
мос"
8.00 Анекдоти 
8.55 Зiрка YouTube
10.10 Крiт
11.05,13.00 Т/с «Чужий 
район»
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф "Ангели i демо-
ни"
23.10 Х/ф "Код да Вiнчi"

СТБ
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi"
11.00 "МастерШеф"
15.00 "Х-Фактор"
19.00 "Битва екстрасен-
сiв"
21.10 "Один за всiх"
22.20 "Вiкна-Новини"
23.25 Х/ф "Наречена мого 
друга"(1)

НОВИЙ КАНАЛ
8.05 Х/ф "Громобiй"
9.50 Мультфільми
13.40 1000 жiночих бажань
14.40 Хто зверху?
16.40 Х/ф "Битва Титанiв"
18.40 Х/ф "Солт"(2)
20.40 Х/ф "Невловимi"(2)
22.40 Х/ф "Як я тепер лю-
блю" 
0.45 Х/ф "Знову 16"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфльми
12.10 Х/ф "Бiляночка та 
Розочка" 
13.15 Х/ф "Вуличнi танцi"
15.05 М/ф "Стюарт Лiттл" 
16.40 Країна У
18.00 Панянка-селянка
22.00 Вiталька

УКРАЇНА
7.15 Таємницi зiрок
9.10 Т/с "Я-Ангiна"
13.00 Т/с "Коханi жiнки Ка-
занови"(1)
17.00,20.00 Т/с "Вiдбиток 
кохання"(1)
19.00 Подiї тижня 
22.00 Т/с «Слiд»
23.30 Великий футбол

НТН
7.40 Т/с "Менти" 
11.30 «Вовча зграя»
12.00 "Агенти впливу"
13.00 "Спецiальний "Свi-
док"
13.30 Х/ф "Кiнець свiту"
15.15 Т/с "Павутиння"
19.00 Т/с "Майор полiцiї"
22.35 "Випадковий свiдок"
23.00 "Головний свiдок"

ТОНІС
6.10 Х/ф "Його звали Трiй-
ця"
10.00 Вся розкiш азiйських 
країн
11.10 Армiя
11.25 Х/ф "А то ми роз-
гнiваємося"
14.00 За сiм морiв
15.00 Дитинство у дикiй 
природi
16.00 Дика Африка
17.00 Концерт
19.00 XX столiття вiйн
20.15 "Кумири"
20.35 "Свiтськi хронiки"
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30 листопада – півроку світлої 
пам’яті

ЛИТВИНА Василя Васильовича
29.10.1953 р. – 31.05.2014 р.

Горбок землі мовчить, як все довкола,
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
Нема тебе, хоч скільки клич,
Сама печаль повисла над землею.
У світі, серед безлічі облич,

Вже не зустріти посмішки твоєї.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть. 
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть!

Сумуючі рідні. 

1 грудня  минає 40 днів світлої 
пам’яті

ЗАЙЦЯ Олександра Івановича
12.09.1962 р. – 23.10.2014 р.

Тяжело думать, что тебя нет с нами.
Но мы всегда будем помнить о тебе.
Пусть земля тебе будет пухом.
Вечная память и вечный покой.

Сумуючі: рідні і близькі. 

30 листопада – півроку світлої 
пам’яті

ЗАЙЦЯ  Олександра Миколайовича
09.09.1985 р. – 30.05.2014 р.

Каждый раз, когда сожмется сердце,
О тебе я Богу помолюсь,
Материнскою святой молитвой
За тебя, сыночек, повинюсь.
Пусть Господь простит твои ошибки,
Пусть хранит тебя Его любовь,
Пусть не я, а Он тебя коснется,
И восстанешь ты из пепла вновь.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.
Царство небесное и вечный покой душе твоей. Все, кто 

знал Александра, помяните его добрым словом. 
Вічно сумуючі рідні. 

4 грудня – 40 днів світлої пам’яті
найдорожчої у світі людини, люблячого 

синочка, брата, дяді, племінника
ЗВЕРЕВА Сергія Сергійовича

29.04.1976 р. – 26.10.2014 р.
Мгновенно смерть тебя забрала,
И с нами ты проститься не успел.
И без тебя на белом свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Мы знаем: нет с той стороны возврата,
И к нам лишь в снах ты будешь приходить,
В тот дом, где вечно будет память свята,

Где так же будем помнить и любить.
И горько осознавать, что ты  так мало прожил,
Ушел от нас, оставив нам печаль и слезы.
Любим. Помним. Скорбим.
Царство небесне і вічний спокій твоїй світлій душі.
 Всі, хто знав нашого Сергія,  пом’яніть разом з нами. 

Сумуючі рідні. 

30 листопада – 40 днів світлої пам’яті
люблячої дружини, матері, бабусі і 

прабабусі
ЄРМОЛЕНКО Ольги Михайлівни

12.12.1933 р. – 22.10.2014 р.
Мы будем помнить тебя вечно.
За то, что ты была ко всем сердечна,
За твою мудрость, доброту,
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдавала нам.

Хранить твой образ будем в сердце вечно,
И память добрую в душе храня.

Сумуючі: чоловік, діти, онуки і правнуки. 

И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось…

    29 ноября – 9 лет светлой памяти 
дорогого, любимого сыночка, брати-

ка, внука, племянника и дяди
БЕРЕЗИНЦА 

Александра Игоревича
23.02.1988 г. – 29.11.2005 г.

Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы тоже в памяти храним..
Прости нас, если что не так,

            Тебя мы любим и скорбим.
Скорбящие родные. 

Вільна профспілка Городнянської школи-ін-
тернату висловлює глибоке  співчуття сім”ї 
Найдьон В.О. та Найдьон  В.В. з приводу тяжкої 
втрати – трагічної загибелі сина

ОЛЕКСАНДРА.

Колектив  територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання соціальних по-
слуг) Городнянської РДА  висловлює глибоке 
співчуття соціальному робітнику Зубець Л.М. з 
приводу непоправної втрати – смерті чоловіка 

ЗУБЦЯ Анатолія Михайловича.

Колектив управління праці та соціального 
захисту населення Городнянської РДА вислов-
лює співчуття Кулик Ганні  Миколаївні з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері 

КАЛАБСЬКОЇ  Олени Сигизмундівни.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Висловлюємо слова вдячності всім, хто розділив з нами біль від втрати нашого 

сина Олександра: обласному управлінню МВС, районному відділу та ветеранам ор-
ганів внутрішніх справ, райдержадміністрації, міській  та районній радам, підприєм-
цям міста, волонтерам, колективам дільниці теплоенерго та ясла-садка №4, бійцям 
батальйону «Чернігів», р/о партії «Батьківщина», козакам та берегиням козацького 
полку, Вільній профспілці освіти, кумам, друзям, сусідам, однокласникам і однокурс-
никам, вчителям та учням шкіл міста, обласної школи-інтернату для дітей-сиріт, бать-
кам колишніх і теперішніх вихованців ясла-садка №4, багатьом знайомим і незнайо-
мим людям, які допомогли провести в останню путь і гідно поховати його. 

Низький уклін вам.
Родина В.В. Найдьона. 

* * *
Страшне горе увірвалося у нашу сім’ю. 17 листопада пішов з життя дорогий і лю-

блячий наш син, чоловік, батько, дідусь, брат, дядько Соболь Василь Олексійович. 
Висловлюємо щиру вдячність родичам, сусідам, кумам, друзям, всім близьким та 

знайомим, сім’ям Пінчука В.І., Пінчука І.І., колективам Городнянського будинку куль-
тури та Городнянського РВ УМВС, отцю Володимиру,  односельцям та всім небайду-
жим людям, які допомогли і підтримали нас у скорботні дні. 

Хай береже вас Господь, добрі люди. Нехай лихо і біда завжди обходять стороною 
ваші оселі. 

Родина покійного.  

1 грудня вся світова спільнота від-
значає Всесвітній день боротьби зі СНІ-
Дом. Цього дня людство згадує про те, 
яку серйозну загрозу для життя людей 
несе ця глобальна проблема.

ВІЛ-інфекція в останні десятиліття поширюється зі 
швидкістю епідемій.

Перші випадки ВІЛ-інфекцій в Городнянському районі 
почали виявлятися з 2002 року. На сьогоднішній день за-
реєстровано близько 200 випадків ВІЛ-інфекцій. На диспан-
серному обліку в лікаря-інфекціоніста офіційно перебуває 
50 осіб, з них 4 дитини, народжені від ВІЛ-інфікованих ма-
терів. Серед ВІЛ-інфікованих переважає молодь віком 25-55 
років. Серед шляхів інфікування в останні роки став перева-
жати статевий шлях.

Основними шляхами передачі ВІЛ є:
– статевий – при стосунках без засобів захисту;
– внаслідок вживання наркотиків ін‘єкційним шляхом, 

при використанні одних і тих же шприців та голок;
– від матері до дитини під час вагітності або грудного ви-

годовуванні (вертикальний шлях передачі).
Вірус імунодефіциту людини не стійкий в навколишньо-

му середовищі, гине після обробки 700 спиртом через 10 
хвилин, при кип‘ятінні – миттєво, швидко знижується під 
впливом захисних ферментів організму. Саме цим і зумов-
лена неможливість інфікування ВІЛ у побуті, через посуд, 
постіль, рушники, при обіймах, рукостисканнях. Неможливо 
інфікуватись і при укусах комах.

Перші прояви хвороби спостерігаються в середньому 

через 1,5-3 місяці після інфікування. Це так звана гостра 
стадія ВІЛ-інфекції, і вона спостерігається не у всіх інфікова-
них. Для гострої стадії характерна тривала лихоманка, схуд-
нення, нічні поти, збільшення лімфатичних вузлів. Продов-
жується недуга 2-3 тижні, і людина ніби одужує, проте вірус 
залишається в організмі і може інфікувати інших.

Період безсимптомного вірусоносійства триває від кіль-
кох місяців до багатьох років (8 і більше). Протягом всього 
цього часу ВІЛ-інфікована особа почувається здоровою. 
Проте врешті-решт вірус долає  імунний поріг і знижує опір-
ність організму. Як наслідок, розвивається СНІД, який про-
являється інфекційними хворобами. Найчастіше це тривалі 
запалення легень (пневмонія), туберкульоз, вірусні хвороби 
(герпес, цитомегаловірусна інфекція).

З метою запобігання ВІЛ-інфікування радимо: не вжива-
ти наркотичні речовини, особливо ін‘єкційним шляхом, не 
вступати в незахищені належним чином статеві стосунки з 
випадковими партнерами, обстежуватись на ВІЛ чоловікам 
та жінкам перед створенням сімей та звертатися для прове-
дення профілактичного лікування вагітним та дітям, народ-
женим від таким матерів.

Тестування має проходити кожен, хто пов‘язаний з ри-
зиком ВІЛ-інфікування.

Запрошуємо всіх бажаючих з 9.00 до 12.00 у кабінет 
12 (ІІ поверх) поліклінічного відділення Городнянської рай-
лікарні. Там ви маєте можливість безкоштовно та  анонімно  
пройти обстеження на ВІЛ.

Л.ПОЛІКАРПОВА.
Лікар-інфекціоніст районної лікарні.

1 ГРУДНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ

СНІД наступ не припиняє

25 листопада – 9 днів, як 
пішов з життя дорогий чоловік, 

батько, дідусь, син, брат
СОБОЛЬ Василь Олексійович
30.05.1957 р. – 17.11.2014 р.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Мы о тебе не забываем,
Скучаем, любим, помним 
  и скорбим.
Пусть земля тебе будет пухом. 
Вечная память и вечный покой. 

Усі, хто знав і любив Василя Олексійовича, пом’яніть 
разом з нами.

Сумуючі: рідні і близькі. 

Пам’яті 
Олександра 

Найдьона
Як грім у небі – і не вірить серце,
Що більше не побачимо тебе, 
Що назавжди пішов, не повернешся.
Своїй країні ти віддав себе

У будь-якій компанії душею
Ти завжди був, тебе любили всі
Над щирими розвагами твоїми
Сміялись ми всі просто від душі

На згадці погляд твій небесно-синій
Дитяча усмішка, на щоках ямочки.
Душа болить, вона ж бо ще не вірить
Що більше не зустрінемось в житті.

Але ти знай!!! Доколи б’ється серце,
І доки не згаса вогонь в очах,
Про тебе згадка не переведеться – 
Тепер ти в наших душах і серцях!!!

Короткий шлях, але такий об’ємний,
І кожен з нас пишається навік,
Що серед наших друзів був напевно
Найкращий й наймужніший чоловік.

Гнітючий біль стиска нещадно душу
Як темна ніч – від краю і до краю
І ми самі тепер повірить мусим – 
Живий навік!!! Герої не вмирають!!!

Людмила СКРИПКО – 
від імені шкільних товаришів.

Кримінальне провадження 
стосовно бойовика «ДНР» 

передано до суду
Управлінням СБУ України в Чернігівській області завершено розслі-

дування кримінального провадження, розпочатого стосовно громадяни-
на України, який брав участь у збройному конфлікті на боці бойовиків так 
званої «ДНР».

21-річний чоловік був затриманий правоохоронцями  в  серпні  ц.р. 
в м.Чернігові. У ході розслідування встановлено, що в травні 2014 року, 
перебуваючи у м.Торез Донецької області, він був залучений до терори-
стичної організації «ДНР», де йому було присвоєно позивний «Рижий» та 
видано вогнепальну зброю.

Виконуючи завдання бойовиків, чоловік у складі озброєної групи 
найманців за грошову винагороду охороняв самопроголошеного «мера» 
В.Пономарьова та захоплене терористами приміщення міськвиконкому 
м.Слов‘янська. Крім того, чергував на блокпостах та в окопах, контролю-
вав підходи сил антитерористичної операції, брав участь у бойових діях 
проти  українських військових.

Під час затримання та обшуку у зловмисника було виявлено фото-
графії та посвідчення, що підтверджують його приналежність до терори-
стів «ДНР».

Наразі матеріали кримінального провадження із затвердженим обви-
нувальним актом за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терори-
стичній організації) Кримінального кодексу України передано до суду.

Прес-група Управління СБ України в Чернігівській області.

РЕВАНШ  У  ДРУГОМУ  
ТУРІ

22 листопада у смт.Ріпки відбулись ігри 
другого туру обласного чемпіонату з во-
лейболу серед чоловіків. Районна команда 
взяла реванш за поразку у першому турі 
(2:3), обігравши команду м.Славутич з ра-
хунком 3:0. За результатами двох турів ВК 
«Городня» лідирує в своїй групі. На другому 
місці – славутичани, на третьому – ВК «Лю-
беч» Ріпкинського району.

В.СЕРЕДА.
Завідуючий сектором у справах молоді 

і спорту райдержадміністрації.
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Буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види сантех-

монтажу. 

Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

КУПЛЮ ДОРОГО корів, коней, телят. 
Доріз цілодобово. Перевезення.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 063-8919190.

КУПЛЮ: телят, корів, коней,  свиней. 
(Доріз цілодобово). Електронне зважування телят, свиней. 

Тел.:  067-8452878. 

Постійно закуповуємо: ВРХ, коней, телят, 
свиней. Ціни найвищі.  Доріз цілодобово. 

Тел. 068-3752462, 093-5930439.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

Ремонт і перетяжка м’яких меблів. Заміна пружин, 
поролону. Зміна дизайну. Гарантія. Якість. 

Тел. 093-7076089,  067-9226219.

Куплю телят, корів, свиней. Ціни найвищі. 
Електронне зважування. Тел. 096-1027022.

Куплю телят, свиней, корів, коней живою 
вагою. Електронне зважування. Ціни най-

вищі. Тел. 098-7489670.

Закуповуємо живою вагою корів, телят, 
коней, биків. Доріз цілодобово. Ціни  приємні 
для вас. Тел.: 099-4142608, 067-3968008, 063-0650218.

КУПУЄМО дорого корів, биків, коней. 

Доріз цілодобово.Перевезення. 

Тел.: 097-9627250, 063-8739863.

Маршрутне таксі

ГОРОДНЯ-КИЇВ
 біля м-ну «Вега» (Пушки)

По неділях о13.00 год.
По понеділках о 5.30 год.
Прибуття: станція метро 

Лісова.
Замовлення місць

по тел.: 066-4040160, 
063-9456889.

М’ясокомбінат 
закуповує ВРХ за найвищими цінами. Дотація. 
Спеціальні умови сільгосппідприємствам. Тел.: 067-
1205862, 066-0488641. 

КУПЛЮ МЕД, ВІСК.
Тел. 066-0941117.

Ежедневные поездки микроавтобусом 
Чернигов-Сеньковка (возле автостанции)7.50

Сеньковка-Чернигов10.40
Заказ мест по тел.: 093-7851797, 063-7785398, 096-
9921608, 050-2413328, 066-3438856, 099-2487728. 

Піноблоки
Піноблок за 

найнижчими цінами 
у регіоні. 

Можлива доставка 
і монтаж.

Тел. 093-5219670 
(Дмитро).

З 21 листопада 2014 р. 
відкрився рейс

КИЇВ-ГОРОДНЯ
(маршрутне таксі)

по п’ятницях

відправка  –14.00 год. і 17.00 год.
(біля станції «Лісова» 
в напрямку Чернігів)
Замовлення місць.
Тел.: 066-4040160, 

063-9456889.  

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

24 листопада відзначив свій      
45-річний ювілей наш коханий 
чоловік, турботливий батько Ва-
силь Миколайович РИШТ.

Хотим поздравить 
  с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
И что бы в жизни не случилось,
Не стоит сильно унывать.
Будь счастлив и не изменяйся,
Таким, как есть, и оставайся
Средь жизненных невзгод, 
  помех, –
Ведь ты для нас нужнее всех.

З любов’ю:  дружина, сини.

Банк «Траст» :
кредитуємо до 100 000 грн.

Пільгове кредитування для робітників: залізниці, лісового 
господарства, обленерго (РЕМ), освіти, охорони здоров’я.  

Наша адреса: м. Чернігів, пр.-кт Миру, 50.
Тел.: (0462) 915-336, 093-4831853, 097-1793455. 

Мощенська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

головного бухгалтера.
Вимоги до учасників конкурсу: вища освіта, стаж 

роботи за фахом не менше 3-х років, володіння україн-
ською мовою та вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи: заява, копія паспорту, копія 
ідентифікаційного коду, копія диплому, особова картка, 
декларація про доходи. 

Додаткова інформація щодо умов праці, розміру оп-
лати за адресою: с. Мощенка, вул. Цимбаліста, 36/А, 
або по тел. 3-64-38. 

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.  

«Одежда на вес»
(магазин на ринке)

Мода – доступна каждому.
Еженедельное пополнение ассортимента.

- Дубленки, куртки, джинсы, свитера, 
брюки, спорттовары,  сумки, игрушки.

- Новые фабричные детские пуховики, 
комбинезоны теплые для детей.  

- Женские брюки от производителя.
Товары из нашего магазина пользуются 

популярностью.  У нас всегда есть что купить!

Заходите к нам, ждем!

Выполняем все виды строительных работ различных 
объемов.  Помощь в подборе и доставке материалов.  

Возможен выезд по району. Тел. 098-8416225 
(Дмитрий). 

Минули вибори. Український люд повернувся до своїх 
турбот. Передвиборчі обіцянки пішли в небуття. Та для 
партії ВО "Батьківщина" виборами життя не закінчується.  
Нещодавно  Городнянські районна лікарня та Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги за сприяння  голови Чер-
нігівської обласної організації партії В.О.Дубіля і депутата 
обласної ради І.М.Якуба отримали елекрокардіограф, то-
нометри та глюкометри, якими будуть забезпечені усі ФАПи 
району.

На зібранні працівників Центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги голова районної організації ВО 
«Батьківщина» Верхуша П. І. та депутат облради Якуб І.М . 
запевнили, що і надалі медичним закладам буде надава-
тись посильна допомога.

 П.ВЕРХУША.
Голова Городнянської районної організації 

ВО «Батьківщина».

ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 098-4404940, 
2-49-90. 

– 3-кімнатна квартира в центрі, 4-й поверх п’ятипо-
верхового будинку. Ціна договірна. Тел. 068-8997343.

– півбудинку по вул. З. Космодем’янської.  Є газ, вода. 
Тел. 067-5378743. 

–  гараж у військовому містечку. Недорого. Тел. 097-
9190537. 

– причіп до легкового автомобіля, сервант, пись-
мовий стіл. Тел.: 2-19-93, 096-6499404. 

– дитяча коляска. Зимово-літній варіант. Тел. 066-
0040938. 

– поросята в’єтнамські  віком 2,5 міясця. Тел.: 2-19-
43, 095-7421189. 

– сіно, солома в тюках з доставкою. Тел. 097-7504096.
– шифер, цегла червона, біла, вогнетривка, бій 

цегли, ракушняк, шлакоблок, балки, крокви, опалуб-
ка, дошка, дрова, перемички, стовпчики бетонні. Тел.: 
096-0663386, 097-4868282.

– трактори, преси, картопле– та зернозбиральні 
комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільгоспінвентар з Польщі. Запчастини. Доставка. 
Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

– холодильник, телевізор, пральна машина «Сам-
сунг» (автомат на 6 кг), шафа з антресоллю, диван-ліж-
ко, крісло-ліжко, крісло, стінка, пилосос. Все колиш-
нього вжитку. Тел.: 098-6069232, 2-20-14. 

КУПЛЮ:

– медогонку. Тел. 096-1808661. 

ЗНІМУ:

– 2-кімнатну квартиру. Тел. 098-0227175. 
– сім’я зніме 2-3-кімнатну квартиру (можна без ме-

блів) на тривалий термін. Своєчасну оплату і порядність га-
рантуємо. Тел.: 068-0859748 (Марина), 067-3569109 (Іван).  

ЗДАМ:

–1-кімнатна квартира по вул. Чорноуса. Тел.: 063-
4437174, 067-3987064. 

– квартиру. Тел.: 063-0639251, 3-71-87. 
– квартиру у центрі міста. Тел. 098-4400422. 

Загубилась собака породи «англо-русская гончая» 
чорно-біло-рябої масті віком 2,5 року. Хто знайшов або 
володіє інформацією, повідомте по тел.: 050-2075973, 093-
9277410. Винагороду гарантуємо. 

23 листопада під час полювання в районі с.Дроздо-
виці загубився собака породи російсько-європейська 
лайка чорно-білої масті (дівчинка). Кому щось відомо 
про місцезнаходження – прохання повідомити по тел. 067-
1112618 за винагороду.

ПРОПАВ кінь в с. Минаївщині. Тел.: 2-33-31, 3-65-40.

Загублене посвідчення учасника ліквідації наслідків ава-
рії на ЧАЕС ІІІ категорії № 024331, видане на ім’я Фелюста  
Петра Івановича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА

На знімку: голова районної організації ВО 
«Батьківщина» П.І.ВЕРХУША вручає медобладнання 
головному лікарю Центру первинної медико-санітарної 
допомоги М.П.НАЗАРЕНКУ.

Червоними і чорними 
нитками...

Українська народна вишивка  – унікальне явище духов-
но – матеріальної культури нашого народу. Упродовж  ти-
сячоліть у ній відображалися думки і настрої  людини, що 
її творила, сподівання на кращу долю, людські вірування. 
Про це йшла мова у Тупичівському підлітковому клубі «Су-
часник». Тут  відбулось свято «А над світом українська ви-
шивка цвіте». Вихованці клубу  провели пошукову роботу по 
вивченню традицій і обрядів  села.  Учасниками свята були 
вихованці гуртків та їх батьки, місцеві майстрині, які пред-
ставили свої вишиванки на виставку. Свято супроводжува-
лося народними піснями, танцями. На завершення дійства 
всі присутні скуштували запашний коровай.

Л.ШОВКОВА.
На знімку: під час свята.

Продам б/в зимову гуму та сидіння з Німеччини.
Тел.: (097)4073200, (098)8566657.

Продам авто «Skoda Fabia», 2001 р.в., 1.4 МПІ; пробіг 
190 тис.км; білого кольору. Тел. (067)7508143.

Продам «Фольксваген-Гольф», 1.6 (турбодизель), 
1985 р.в., пробіг 305 тис. км, у нормальному стані. 
Т.(067)1542183.

Продам «ВАЗ-2107», 2003 р.в., у гарному стані.
Тел. (098)5075586.


