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До уваги громадян!
25 листопада поточного року з 11.00 до 13.00 год. від-

будеться прямий тлефонний зв‘язок з головою Городнян-
ської районної державної адміністрації Петром Іванови-
чем ПОТАПЕНКОМ. Контактний телефон  2-75-11.

матеріал читайте на 2 та 5 стор.

Новоявлені вандали із Чернігова 
18 листопада повалили 
пам‘ятники В.І.Леніну 
у Городні та Макишині

Дорогі мої 
земляки!
26 жовтня 2014 

року відбулися по-
зачергові вибори 
у Верховну Раду 
України. Що стоїть 
за вибором мільй-
онів  українців? Який 
шлях ми пройшли 
до цих змін?  Небес-
на сотня, Революція 
Гідності, європей-
ський вибір! І кожен 
з нас, не важливо, 
голосував він на ви-
борах чи пройшов 
як депутат у Верхов-
ну Раду, має пам’я-
тати цей шлях. Ми не побоялися  змін, не побоялися 
зламати себе і систему. Нарешті ми стали справжніми 
українцями, і тепер все в наших руках.  

Відповідальність за країну несе кожен з нас! Зга-
дайте досвід Помаранчевої Революції, коли, обравши 
нового Президента, уряд і парламент, ми раптово за-
спокоїлись і стали чекати дива, покладаючись один на 
одного. Цього разу все має бути інакше, адже кожен з 
нас здатен впливати на перебіг подій в країні. Не бій-
теся боротися за свої права, не бійтеся ламати стару 
систему на місцях, ви сильні і ви це довели  протягом 
року.

Я хочу подякувати кожному із вас.
Я щиро вдячний за довіру, за теплі слова, за ту 

впевненість, що ви мені давали щодня. Я вдячний тим, 
хто 26 жовтня віддав свій голос за мене і повірив у 
мене.

Я вдячний тим, хто критикував, сумнівався, запиту-
вав,  адже ви спонукали мене до гнучкості, наполегли-
вості і вказували на помилки. 

Незалежно від вибору, який ви зробили, ми всі жи-
вемо на одній землі і попереду у нас непрості часи. 
Час забувати чвари, єднатися і пліч-о-пліч спільно бу-
дувати нову країну, за кого б ви не голосували напе-
редодні. 

Зі свого боку я можу запевнити, що не зраджу ва-
ших інтересів і зроблю все можливе, щоб виправдати 
вашу довіру. Я відкритий до діалогу,  до ваших поба-
жань та пропозицій. Я не хочу і не буду ховатися за де-
путатським значком. Моє місце роботи – це не тільки 
Верховна Рада, а перш за все округ, інтереси якого я 
захищаю. Саме тому я регулярно буду відвідувати ре-
гіон, щоб розуміти, чим живуть люди, і триматиму руку 
на пульсі для вирішення їх проблем.

У кожному центрі району, який входив до 207-го 
виборчого округу, відкриються громадські приймаль-
ні. Завітавши до них, будь-який житель  Городнянсько-
го, Коропського, Корюківського, Новгород-Сіверсько-
го, Семенівського, Сосницького і Щорського районів 
зможе передати мені свою заяву, скаргу або пропози-
цію.

Задля подальшої тісної співпраці й надалі працю-
ватиме «гаряча лінія»: (050) 04-18-333; (063) 04-
18-333; (097) 04-18-333. 

Запевняю, що кожне із ваших звернень буде 
обов’язково розглянуто.

Разом ми побудуємо  сильну та процвітаючу країну. 
Слава Україні!

Щиро Ваш
народний депутат України Анатолій ЄВЛАХОВ.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ПАМ‘ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

Трагічна сторінка історії. 
Вшануймо пам‘ять про неї

Сьогодні вся Україна відзначає роковини Голодомору. Ця трагічна 
сторінка в нашій історії всеосяжно збуджує пам‘ять про жахливі тридцяті 
роки минулого століття, проймає уяву страхіттями геноциду. На Городнян-
щині голодомор був масштабно менщий за кількістю його жертв. Але з ро-
ками ми все глибше усвідомлюємо, що кожна померла в ті роки людина – це 
наче зів‘яла квітка в букеті мільйонів родин української нації. Загинув її цвіт. 
Тодішня влада намагалась придушити в людині дух свободи і право вільно 
жити і працювати.

Відзначення роковин пам‘яті про трагедію в цьому році проходить під 
гаслом «Голодом вбивали нашу свободу. Не підкорені в 33-му – неперемож-
ні сьогодні», яке відображає дух і настрої нинішнього суспільства. Сьогодні, 
22 листопада, о 16 годині по всій Україні настане загальнонаціональна хви-
лина мовчання. У кожній родині буде запалено свічку пам‘яті.

Райдержадміністрація та районна рада звертаються до жителів району 
з проханням підтримати цю акцію, вшанувати жервти голодомору. І нехай 
ця акція міцніше єднає нас, допомагає успішно долати всі біди та негаразди 
і робить нас сильнішими.

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

День Гідності 
і Свободи

Учора, 21 листопада, влада і громад-
ськість нашої держави відзначили День 
Гідності і Свободи.

Його встановлено Указом Президента 
України П.Порошенка

«Україна – це територія гідності і сво-
боди. Такими нас зробила не одна, а дві 
революції –  наш Майдан 2004 року, який 
був Святом Свободи, і Революція 2013 
року, Революція Гідності», – сказано в 
повідомленні Президента.

Це був надзвичайно важкий іспит для 
України, коли українці продемонструва-
ли свою європейськість, гідність, своє 
прагнення до свободи. Мені, як Прези-
денту України, залишається лише до-
кументально засвідчити це і підписати 
Указ про День Гідності та Свободи, який 
українці віднині і навіки будуть відзначати 
21 листопада».

18 листопада   виїзна приймальня  у Хоробичах під 
керівництвом голови райдержадміністрації П.І.Пота-
пенка та заступника голова райради М.М.Демченка 
побувала у Хоробичах.

Вони поспілкувались з людьми,  цікавились, як працю-
ють магазини в селі,  клуб та школа. Директор Н.І.Сліса-
ренко розповіла  про проблеми з  опалюванням, а педагоги  
звернулись до Петра Івановича  з вже традиційним запитан-
ням -- про  затримкам заробітної плати. Головне ж питан-
ня,  яке хвилює хоробичан,  – дороги. Дороги в Хоробичах й 
відремонтувати не можливо, бо їх просто вже нема. 

Голова райдержадміністрації П.І.Потапенко звернув 
увагу сільського голови М.М. Горовенка  на необхідність 
контролю за орендною платою по невитребуваним паях, що 
може принести додаткові кошти  у бюджет села. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку:  розмова з вчителями Хоробичівської 

школи. 

Головне питання – дороги

АНОНС
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Яким буде зовнішнє 
незалежне оцінювання 

у 2015 році
Про це йшла мова на зустрічі із журналістами директора 

Київського регіонального центру оцінювання якості освіти 
Світлани Сакаєвої.

Вона зазначила, що в наступному році ЗНО буде прово-
дитись у період з квітня по липень.  

— У попередні роки цей період починався з червня. Під-
креслюю, що у 2015 році державна підсумкова атестація з 
української мови буде проводитись у формі ЗНО, саме тому 
зміщений час проведення. Детальна інформація з цього 
приводу ще з'явиться.

У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу 
абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежно-
го оцінювання лише 2015 року. Сертифікати інших років не 
прийматимуться.

Кожен учасник ЗНО  має право скласти тести не більш, 
як із чотирьох навчальних предметів з переліку: українсь-
ка мова і література, історія України, математика, біологія, 
географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, 
німецька мова, російська мова, французька мова.

Програми ЗНО, характеристики тестів із усіх предметів 
і критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю 
розміщені у розділі «Підготовка до ЗНО» на сайті Українсь-
кого центру оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.
ua)  та в розділі «Абітурієнту» на сайті Київського ре-
гіонального центру оцінювання якості освіти (http://kievtest.
org.ua).

Ще одне нововведення – поява двох рівнів складності 
сертифікаційної роботи (тесту). Абітурієнти складатимуть 
тести ЗНО з української мови і літератури та математики 
базового або поглибленого, обрати який слід буде під час 
реєстрації. Рівень складності тесту, необхідний для вступу 
на навчання, визначатиметься Правилами прийому до ви-
щого навчального закладу.

Дещо змінений перелік предметів. Світова історія та 
світова література будуть відсутні, адже зовсім невелика 
кількість абітурієнтів у минулі роки обирали ці дисципліни.

Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного пред-
мета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість 
тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений 
абітурієнт. Учасники тестування, які не подолають «поріг», 
не зможуть використати результат ЗНО з цього предмета 
для вступу до ВНЗ. Усі абітурієнти, результати яких будуть 
не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за 
шкалою 100–200 балів та матимуть право брати участь в 
конкурсному відборі при вступі на навчання.

У 2015 році очікується, що ЗНО пройде близько 8 тисяч 
абітурієнтів з Чернігівщини. Вже зараз вони можуть ознай-
омитись з усіма новаціями на сторінці «ЗНО 2015» на сайті 
Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Навчатимемо 
лікарів для себе
6 листопада рішенням двадцять четвертої сесії шостого 

скликання Городнянської районної ради було затверджено 
Положення про відбір кандидатів на навчання у вищому ме-
дичному закладі на контрактній основі за кошти районного 
бюджету. 

Нагадаймо, що у районі діє Програма забезпечення ка-
драми лікарів лікувально-профілактичних закладів району 
на 2010-2020 роки. Необхідність втілення такої Програми 
у життя продиктована катастрофічним становищем, яке 
склалося у сфері комплектації районної лікарні медичними 
фахівцями.

Згідно прийнятого Положення проводитиметься відбір 
кандидатів на навчання у вищому медичному учбовому за-
кладі на контрактній основі за кошти районного бюджету. 
Обов’язкові умови для тих студентів, які бажають навчати-
ся на таких умовах, – громадянство України, проживання у 
межах Городнянського району, згода на навчання за кошти 
районного бюджету у вищих медичних учбових закладах з 
подальшим відпрацюванням у Городнянському районі 10 (з 
урахуванням інтернатури) років за здобутою спеціальністю. 
Переваги при відбору надаються дітям-сиротам, малоза-
безпеченим, випускникам, які закінчили школу з золотою 
та срібною медалями, випускникам медичних коледжів, які 
закінчили навчання з золотою та срібними медалями, пере-
можцям обласних та республіканських олімпіад, абітурієн-
там, які мають стаж роботи в медичних закладах, студен-
там, які навчаються у вищих медичних учбових закладах 
на контрактній основі, але за сімейними обставинами не 
мають можливості оплачувати подальше навчання. А також 
випускникам шкіл, які проживають в населених пунктах, де 
є потреба в сімейних лікарях, та абітурієнтам, які не пройш-
ли конкурс на державну форму навчання і мають результа-
ти зовнішнього тестування з української мови, біології, хімії 
або фізики (не менше 160 балів).

Заяву про бажання навчатися за кошти районного бюд-
жету слід подавати до районної ради на ім’я голови комісії з 
визначення кандидатур абітурієнтів, студентів для направ-
лення на навчання з 1 по 20 липня поточного року. Для опла-
ти навчання за 2014 рік ( для тих студентів вищих медичних 
навчальних закладів, які мають бажання за вищеназваними 
умовами перейти на навчання за рахунок районного бюд-
жету) заяви можуть бути подані з 24 листопада до 5 грудня 
2014 року.

О.ВЕРХУША.
Заступник голови райдержадміністрації.

 18 листопада у Городні і Макишині заїжджі вандали 
зруйнували пам‘ятники В.І.Леніну. Як би ми не відносились 
до цієї особи в історії, сьогодні це не має значення. Ленін, як 
людина, помер 21 січня 1924 року, тобто 90 років тому. Він 
мертвий, а за православними канонами він неосудний, не 
підданий анафемі. А мертвий не може за себе заступитися, 
оборонятися.

Але й мертвий, вочевидь він виявився дуже сильним. І 
безсилі в своїй ненависті до ленінських ідей знаходяться в 
наш час  людські виплодки, які вдаються до погромів його 
пам‘ятників.

А пам‘ятники –  то не просто данина особі. То символи 
епохи і віри. Таким символом для багатьох поколінь був у 
свій час і Ленін. І нікому він не заважав.

Події, що відбулися в Городні, викликали гнів і обурення. 
На превеликий жаль, владні органи району і міста нічого не 
зробили, щоб запобігти їм. Щоправда, так сталося. Голові 
райдержадміністрації П.І.Потапенку зателефонували про 
приїзд на центральну площу Городні підозрілих осіб, коли 
він їхав з с.Хоробичів у с. Мощенку на сесію сільської ради. 
Він одразу ж зателефонував у райвідділ міліції. Г.Г.Примак, 
голова райради, був у Чернігові і після повідомлення йому 
про появу техніки на площі зателефонував міському голові 
А.І.Богдану з проханням втрутитись. Були дзвінки в міліцію 
і від громадян. Десь приблизно о пів на першу годину дня 
сповістила міліцію про «невідомих людей, що намагаються 
зняти пам‘ятник Леніна», працівниця районного будинку 
культури Н.І.Железняк.

Де була наша доблесна міліція в цей час? – сам Бог тіль-
ки знає. Тільки не на площі. З неофіційних джерел нам ві-
домо, що про наміри повалити пам‘ятник у Городні міліція 
знала в той день вже зранку. Але...

Але передобідньої пори  у центрі міста за 30 метрів від 
приміщення міської ради і від адмінбудинку райради і РДА, 
за 200-300 метрів від міліції заїзджі вандали зробили свою 
негідну справу. А потім таке ж вдіяли у Макишині.

Як оцінюють ці події наші громадяни? Подаємо свіжі (в 
ніч на 19 листопада) відгуки з городнянської сторінки в Ін-
тернеті.

«А интересно, этих «быков», которые рушили памятник, не 
ищет военкомат? Возраст у всех подходящий. И морды тоже. 
Или они только с памятниками воюют? Или платят больше».

«Я не ярый сторонник Ленина, просто в эти дни, когда на-
шим ребятам надо так много всего, какая-то сволочь пропла-
чивает такое. Обидно. А мои родители с каждой пенсии отдают 
по 200 грн. на армию»,

«kassio, как говорится – «обидно за державу». Да и бороть-
ся с историей им проще, чем внести  свой положительный след 
туда! Все это происходило на глазах у жителей и не под покро-
вом ночи, как в Чернигове. А это значит, что законы в Украине 
написаны и применяются для тех, кто их соблюдает, а не для 
тех, кто творит... Уже живем «по-новому», толи еще будет?».

«Что-то мне не нравится такая жизнь «по-новому». А где 
были наши власти и милиция во время этого вандализма?».

«Сегодня, 18 ноября 2014 года, «Самооборона» и активи-
сты черниговской общественной организации «ГрОм» повали-
ли памятник Ленину в Городне Черниговской области.

Нацикам не терпелось показать, что они и на Черниговщи-
не есть. мол, смотрите: мы не хуже львовских и прочих, тоже 
не молчим.

районное и городское начальство срочно трусливо покину-
ли город.

По сообщениям из Интернета, руководил процессом быв-
ший лётчик и частный предприниматель Алексей Алексеевич 
Корж, координатор общественной организации «ГрОм», глава 
Черниговской областной люстрационной комиссии, баллоти-
ровавшийся по 206 мажоритарному избирательному    округу 
г. Чернигова...

По словам возмущённых городнянцев (далі називаються 
прізвища – ред.)  пригласили вандалов в Городню и в с. маки-
шин, где те также разбили памятник Ленину.

милиция на многочисленные звонки возмущённых жите-
лей отвечала, что она с народом, что только в Городне остал-
ся памятник идолу и что если кому-то нужен памятник, пусть 
поставит его у себя во дворе. Даже если бы пролилась кровь 
(а уже доходило до стычек), милиция не подняла бы своей за-

дницы с насиженных кресел. Дежурил в милиции (написано 
конкретне прізвіще – ред.).

Ни милиция, ни городнянская «Самооборона», ни ряженые 
казаки, предавшие церковь и святого отца мирона, не защити-
ли городнянцев.

Прокурор района пообещал открыть уголовное дело, но в 
это слабо верится.

В батальон бы этих героев и в зону АТО на месяц, пусть там 
покажут свой «героизм».

«Дорогі земляки!
Громада має покарати тих, хто панує на її території. Подай-

те спільну заяву про протизаконне знесення малої архітектур-
ної форми, чи як там значився пам’ятник, у рВ УмВС, нехай да-
дуть відповідь. розгляньте питання на сесії райради, напишіть 
звернення в область, у Київ.

Підготуйте всі документи й можете подати до суду хоча б на 
того ж Коржа. Є відео, є свідки.

Станьте першими в Україні, хто гучно скаже, що навіть во-
левиявлення народу має відбуватися законним шляхом.

Люблю вас, скучаю за милою Городнею — найчарівнішим 
місцем на Землі. Погодьтеся, у нас особливі люди — щирі, ду-
шевні, дружні.

Нехай береже вас Господь!»

У редакцію позавчора принесли і такий відгук на подію з 
наполегливою вимогою надрукувати «якщо не надрукуєте в 
газеті, то...»

Ми не боїмося погроз, звідки б вони не йшли. Ми пере-
конані, що відгук цей звучить в унісон з поданими і Інтернеті. 
Хай знають публічні особи і такі оцінки їх роботи. Правда, хоч 
вона   й колюча, є правда. 

«ЛИСТ-ПОДЯКА 
КЕРІВНИЦТВУ ГОРОДНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Виносимо щиру «подяку» керівництву Городнянського 
району, а саме голові РДА Потапенку, голові райради При-
маку, керівнику МВС Лось та всім працівникам райвідділу 
міліції, голові міськради Богдану, прокурору району Гераси-
менку, політичній партії «Батьківщина» та її керівнику Вер-
хуші за активне сприяння 18 листопада 2014 року під час 
вандалізму над пам‘ятником В.І.Леніну.

Ганьба таким керівникам району!
З повагою від жителів Городнянського району 

В. КУЗЬМІН.».
Ми вважаємо своїм професійним обов‘язком вияснити 

всі обставини, що сприяли такій злочинній справі, і відповід-
но до закону звертаємось з офіційними інформаційними 
запитами:

до прокурора району П.В.Герасименка – як він оці-
нює таку зухвалу акцію новоявлених вандалів і що належить 
зробити громаді Городні, щоб покарати негідників?;

до начальника райвідділу внутрішніх справ Д.О.Ло-
ся – чому було допущено (звертаємо увагу: саме допущено) 
вандалів до пам‘ятників Леніну  в Городні і  Макишині, ы не 
присічено їх дії? (Ймовірно, що була така вказівка зверху, 
адже міліція свідомо не втручалася). Звертаємо увагу на те, 
що бездіяльність цього владного органу в даному випадку 
заслуговує серйозного покарання відповідно до закону;

до міського голови А.І.Богдана – чому не втрутилася 
міська рада, чому з відповідною вимогою не звернулася до 
міліції? У місті, як повідомлялося раніше, створено два гро-
мадські формування по самообороні, то чому ж вони не убе-
регли пам‘ятник від руйнування?;

до голови райдержадміністрації П.І.Потапенка і го-
лови райради Г.Г.Примака – як вони оцінюють події у Го-
родні і Макишині, і що зроблять для того, щоб притягти ван-
далів до суворої відповідальності?

Шановні городнянці і всі жителі району! Досі жодна із 
владних структур не дала оцінки подіям, що відбулися в 
Городні і в с.Макишині. А події незвичайні. Вандали кинули 
серйозний виклик нашій громаді. Сьогодні вони повалили 
пам‘ятники, а завтра приїдуть  у наш дім наводити свій по-
рядок. Одностайно давайте засудимо ці злочини. Прокляття 
вам, новітні вандали! До суворого суду вас! Нехай скарає 
вас і Бог!

Від редакції. В цьому номері газети на 5 стор. ми 
подаємо звіт наших кореспондентів про вандалізм. Ми 
свідомо подаємо багато фотознімків. Нехай відкриють 
наші правоохоронці свої очі і побачать дійових осіб і 
виконавців ганебної справи. І згідно  закону відкриють 
кримінальні провадження. 

16 листопа-
да 2014 року 8 
добровольців --  
співробітників ба-
тальйону патруль-
ної служби міліції 
особливого при-
значення «Чернігів» 
УМВС України на 
автомобілі «Газель» 
виїхали з місця 
своєї дислокації на 

підмогу бійцям, які знаходились  на блокпосту біля станиці 
Луганської Луганської області,  де трапився прорив. 

Поряд із залізничним переїздом бойовики розстріляли 
автомобіль з міліціонерами. Двоє загинули на місці. Се-
ред них – старший сержант Олександр Найдьон з Городні.  
Пізніше в лікарні помер ще один. Інші п'ятеро міліціонерів, 
отримавши поранення різного ступеня тяжкості, відстрілю-
вались і не дали  прорватись бойовикам.

 Наш земляк – старший сержант міліції Найдьон Олек-

сандр Вікторович,  1984 року   народження, уродженець      
м.Городні, з 26 вересня цього року перебував на службі в 
батальйоні патрульної служби міліції особливого призна-
чення «Чернігів». 7 листопада він відзначив свій 30-й день 
народження. Останній раз Олександр розмовляв з батька-
ми напередодні і планував залишатися й надалі у зоні бойо-
вих дій. «Моє місце ще тут», -- сказав він. Днями батальйон 
«Чернігів» повернувся на ротацію без Олександра.

Керівництво та особовий склад РВ УМВС глибоко суму-
ють з приводу загибелі Олександра Найдьона та висловлю-
ють глибокі співчуття його рідним та близьким.

С. ВАТОЛІН. 
Т.в.о. начальника  райвідділу міліції.

* * *
Глибокі співчуття батькам загиблого Олександра Най-

дьона висловили голова райдержадміністрації П.І.Пота-
пенко, голова районної ради Г.Г.Примак та міський голова 
А.І.Богдан.

Учора в Городні відбулась церемонія прощання із за-
гиблим міліціонером, який гідно виконав свій службовий 
обов‘язок. 

Вічна пам‘ять про нього.

Загинув наш земляк 
Олександр Найдьон    

ПІСЛЯМОВА ДО ГАНЕБНОЇ АКЦІЇ

Вандалізм: хроніка подій 
і навколо них

ЗА РІШЕННЯМ РАЙОННОЇ РАДИ
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 СТАН СЛІДСТВА
Слідчими Городнянського рай-

відділу розслідувалось               467 
кримінальних провадженнь, наванта-
ження на одного слідчого складає 93,4  
(по області- 100,13).

У жовтні слідчими не допущено 
фактів внесення відомостей в ЄРДР з 
порушенням 24-годинного терміну.

За 10 місяців 2014 року було за-
реєстровано 388 кримінальних пра-
вопорушень (197 без врахування 
закритих), з числа зареєстрованих 
кримінальних правопорушень  пові-
домлено про підозру 101 особі у вчи-
ненні 152 кримінальних правопору-
шень. Питома вага становить 59,61%, 
по області – 46,82%. 

Закінчено розслідування по 369 
(79%) кримінальних провадженнях.

До суду направлено 155 криміналь-
них провадження (42%). 

З обвинувальним актом до суду 
направлено 121 кримінальне провад-
ження.

Запобіжні заходи обрано віднос-
но 11 осіб (відносно 9 осіб –тримання 
під вартою, 2-домашній арешт) або 
65,77% від осіб, яким повідомлено про 
підозру у вчиненні тяжких та особливо 
тяжких злочинів.

За звітний період на території рай-
ону зареєстровано 2 особливо тяжких 
кримінальних правопорушення- вбив-
ство Карпенко та Новик (злочин роз-
крито, особі повідомлено про підозру) 
та безвісне зникнення неповнолітнього 
Мехрабі Фахуддзин (05.11.2014 року 
закрито за п.1 ч.1 ст.284 КПК України), 
розбійний напад на мисливський бу-
динок, особа не встановлена (переда-
но для розслідування до Чернігівської 
обласної прокуратури),  та 50 тяжких.  

В порівнянні з минулим роком 
собливо тяжких зареєстровано – 5, 
повідомлено про підозру по 5, тяжкі- 
зареєстровано 34, повідомлено про 
підозру по 23.    

Стан боротьби з криміналь-
ними правопорушеннями проти 

життя та здоров‘я громадян
Зареєстровано 7 фактів незакон-

ного поводження зі зброєю, (за 10 мі-

сяців 2013 року- 7, повідомлено про 
підозру по 6).

Стан боротьби з майновими 
злочинами 

Зареєстровано – 80 крадіжок, 1 
грабіж, 3 шахрайства. 

Незаконні заволодіння ТЗ
Протягом 2014 року на території 

району зареєстровано 1 незаконне за-
володіння ТЗ, повідомлено про підозру 
по 1. Направлено до суду 1.

Дільничними інспекторами міліції 
складено 1029 адміністративних про-
токолів (2013 рік – 1034).

Дільничні інспектори міліції Го-
роднянського РВ УМВС здійснюють 
контроль за 236 особами, у тому числі 
за 52 раніше судимими, які відбували 
покарання в місцях позбавлення волі.

За 10 місяців 2014 року поставлено 
на облік 175 осіб, за цей же період зня-
то з обліку 220 осіб.

Робота з громадськістю  
У м. Городні зареєстровано 2 гро-

мадські формування з охорони гро-
мадського порядку, загальною чисель-
ністю 45 громадян. Одне з формувань 
є козацьким. Також  зареєстровані 2 
помічники дільничних інспекторів мілі-
ції. За 10 місяців 2014 року члени ГФ 
взяли участь у здійсненні 67 рейдів та 
інших заходів з відпрацювання насе-
лених пунктів, затримано 59 осіб за 
вчинення адміністративних правопо-
рушень. 

Охорона громадського 
порядку

 Групою патрульної служби розкри-
то 4 злочини.  Взято участь у розкритті  
154 (2013 - 130) кримінальних право-
порушень, складено 153 адміністра-
тивних протоколи, у 2013 році –  316  
адміністративних протоколів.

На обліку дозвільної системи пе-
ребуває 660 власників мисливської 
вогнепальної зброї, у яких в особовому 
користуванні знаходиться 877 одиниць 
зброї.

З незаконного обігу вилучено 14 
одиниць мисливської гладкоствольної 
зброї.

Впродовж 2014 року громадяна-
ми району було добровільно здано 19 

одиниць зброї, з яких 1 ніж, 3 газових 
пістолети та 15 одиниць мисливської 
гладкоствольної зброї.Складено 34 
адміністративні протоколи.

На обліку служби у справах ді-
тей як неблагополучні родини переб-
увають 14 сімей, кількість прийомних 
сімей –9, кількість родин, де дитина 
перебуває під опікою – 59, кількість бу-
динків сімейного типу – 3. На обліку в 
КМСД Городнянського РВ УМВС пере-
буває одна дитина.

Проведено оперативні профілак-
тичні заходи з протидії розповсюджен-
ню наркотиків у навчальних закладах, 
в рамках якої спільно з працівниками 
Городнянської ЦРЛ було проведено 
ряд бесід профілактичного характеру 
серед учнів загальноосвітніх шкіл. 

Неповнолітніми було скоєно 8 
кримінальних правопорушень. 

Спільно з працівниками соціальних 
служб постійно здійснюється робота 
по розкриттю злочинів, пов’язаних з 
втягненням неповнолітніх у злочинну 
діяльність. Виявлено 5 таких  злочинів.

Загальна кількість складених про-
токолів – 105, загальна кількість прото-
колів за аналогічний період 2013 року 
– 113.

На неповнолітніх складено чоти-
ри адміністративних протоколи: два 
протоколи за ст.173 КУпАП, один за 
ст.178 КУпАП та один за ст.51 ч.1  КУ-
пАП, які були направлені на розгляд до 
суду. Дані протоколи були розглянуті 
Городнянським судом. Притягнуто до 
відповідальності за ст.173 КУпАП, по 
кожному  - штраф 85 грн.,  за ст.51 ч.1  
КУпАП - штраф 170 грн., за  ст.178 КУ-
пАП -  попередження.

Підрозділом КМСД постійно спіль-
но з службою у справах дітей, від-
ділу у справах молоді та спорту РДА, 
ЦСССДМ та відділом освіти Городнян-
ської РДА проводяться перевірки місць 
масового відпочинку молоді у вечірній 
час, рейди «Підліток», «Вулиця», «Вок-
зал», перевірки торгових точок щодо 
незаконного продажу тютюнових та 
алкогольних виробів дітям.

С.ВАТОЛІН. 
Т.в.о.начальника райвідділу УМВС 

України.

Фінансовий контроль: 
перевірки 

і результати
Діяльність Чернігівської 
міжрайонної державної 

фінансової інспекції 
за січень-жовтень 2014 року

Діяльність Чернігівської міжрайонної державної фінан-
сової інспекції спрямована на реалізацію державної 
політики у сфері державного фінансового контролю на 
підконтрольних об’єктах Чернігівського, Городнянського 
та Ріпкинського районів, з метою забезпечення належного 
рівня фінансово-бюджетної дисципліни.

В умовах реформування фінансових відносин поси-
люється необхідність налагодження зваженої системи фор-
мування та використання бюджетних коштів та управління 
державним майном для забезпечення сталого економічно-
го розвитку України. Дієвим важелем управління бюджет-
ним процесом в сучасних умовах є державний фінансовий 
контроль  як кінцева стадія бюджетного процесу та інстру-
мент  оптимізації використання обмежених  фінансових ре-
сурсів держави для максимально повного виконання нею 
власних функцій. 

На даний час в інспекції впроваджено принцип ризико-
орієнтовного підходу фінансового контролю, який перед-
бачає скорочення чисельності проведених контрольних 
заходів, проте одночасно спостерігається збільшення за-
гальної суми встановлених порушень.

Упродовж січня – жовтня 2014 року посадовими особа-
ми Чернігівської міжрайонної державної фінансової інспек-
ції проведено 94 контрольних заходів, з них:  40 ревізій 
фінансово-господарської діяльності ( в тому числі 5 за звер-
ненням правоохоронних органів ) та 54 перевірки  держав-
них закупівель. 

Результати контрольних заходів, проведених за січень 
– жовтень  поточного року, засвідчили наявність проблем 
щодо законного та цільового використання державних ре-
сурсів. Виявлено порушень фінансово-бюджетної дисци-
пліни на загальну суму 1811,70 тис. грн., в тому числі по Го-
роднянському району на загальну суму 827,84 тис. грн, що 
становить 46 % від загальної суми встановлених порушень, 
що призвели до втрат. За аналогічний період минулого року 
встановлено порушень, що призвели до втрат за результа-
тами контрольних заходів на об’єктах Городнянського рай-
ону, – 434,43 тис. грн. 

Відшкодовано втрат фінансових і матеріальних ресурсів 
на суму 1252,64 тис. грн., у  тому числі по Городнянському 
району  613,67 грн., що становить 49 %  від загальної суми 
відшкодованих втрат. 

Завдяки заходам, що вжили державні фінансові інспек-
тори, до бюджетів різних рівнів та бюджетних установ надій-
шло коштів на загальну суму 168,12 тис. грн. Так, за резуль-
татами наших інспектувань на об’єктах Городнянського 
району до місцевих бюджетів надійшло коштів у сумі 20,9 
тис. грн., до Державного бюджету  – 18,37 тис. грн.

Всього притягнуто до адміністративної відповідальності 
54 особи за ст. 164-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення на суму 11,93 тис. грн. З них 17 осіб при-
тягнуто до адмінвідповідальності.  За результатами кон-
трольних заходів на території Городнянського району спла-
чено штрафів на загальну суму 4,20 тис. грн. 

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності  7 вин-
них осіб та стільки ж осіб притягнуто до матеріальної від-
повідальності. 

Реалізуючи право на звернення до суду в інтересах дер-
жави, пред’явлено до суду 6 позовів щодо відшкодування 
винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів  
на загальну суму 428,55 грн. 

Вживаючи заходи, спрямовані на посилення персональ-
ної відповідальності порушників фінансової дисципліни, до 
правоохоронних органів передано матеріали по 7 контроль-
них заходах, за результатами розгляду яких розпочато 10 
досудових  розслідувань. 

   За нашими матеріалами прийнято 10 управлінських 
рішень.

Таким чином, державний фінансовий контроль є пріо-
ритетною сферою розвитку фінансових відносин як інстру-
мент забезпечення законного та  ефективного використан-
ня фінансових та матеріальних ресурсів.

 
Н. МОЛЬЧЕНКО.

В.о. начальника  Чернігівської міжрайонної 
держфінінспекції.

Прокуратурою району упродовж 
поточного року вжито ряд організацій-
но-розпорядчих та практичних заходів 
щодо боротьби зі злочинністю, запо-
бігання і протидії корупції, реального 
усунення порушень законодавства, 
поновлення прав громадян та інтересів 
держави, притягнення винних осіб до 
відповідальності.

Упродовж поточного року на тери-
торії району обліковано 213 криміналь-
них правопорушень, що на 10,4% біль-
ше аналогічного періоду минулого року 
(в 2013 році – 193). Ріст злочинності 
свідчить про активізацію роботи пра-
воохоронних органів щодо розкриття 
та розслідування злочинів, оскільки до 
реєстру внесено майже на 20% менше 
заяв і повідомлень про злочини.

Відсоток розкриття кримінальних 
проваджень є набагато вищим серед-
ньообласного і складає понад 67 %, до 
суду направлено провадження по 140 
злочинах.

Поточного    року  викрито 4  нар-
козбувачі, що удвічі більше минулого 
року.

Із 47 до 65 збільшилася кількість 
зареєстрованих тяжких злочинів.

Разом з тим, значно зменшилася 
кількість особливо тяжких криміналь-
них правопорушень, злочинів проти 
життя та здоров’я особи. За аналогіч-
ний період минулого року зареєстро-

вано 4 умисні вбивства, за поточний 
рік – 1. 

Значно зросла кількість злочинів 
проти власності – на 43 % у порівнянні 
з попереднім роком.

Упродовж поточного року особа-
ми, які раніше вчиняли злочини, вчи-
нено 45 злочинів, у стані алкогольного 
сп’яніння – 34, тому профілактична 
робота правоохоронних органів з осо-
бами, які складають «групу ризику», 
потребує подальшого покращення.

Прокуратурою району з метою усу-
нення порушень законодавства, при-
чин та умов, що їм сприяли, внесено 
68 подань. За результатами розгляду 
документів прокурорського реагуван-
ня до дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 59 посадових осіб, з них 20 
осіб контролюючих органів, відшкодо-
вано 137 тис. грн., з яких до бюджету 
– 117 тис. грн.

Прокуратурою району попередже-
но незаконну передачу в оренду зе-
мельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення загальною площею 
44 га, вартістю 552 тис. грн.  

За результатами перевірок у по-
рядку нагляду за додержанням та за-
стосуванням законів заявлено 2 позо-
ви на загальну суму понад 1800 тис. 
грн.

До судів різних інстанцій пред’яв-
лено 31 позов на загальну суму понад 

2700 тис. грн., з яких 27 позовів задо-
волено на суму 900 тис. грн., 2 позови 
на суму понад 1800 тис. грн. перебу-
вають на розгляді. Реально виконано 
рішення суду на суму 241 тис. грн.

Позови заявлялися як в інтересах 
держави, так і в інтересах громадян.

За позовами прокуратури госпо-
дарським судом області розірвано до-
говори оренди землі загальною пло-
щею майже 50 га. 

В інтересах держави заявлено по-
зов про визнання протиправними та 
скасування розпоряджень Городнян-
ської РДА щодо незаконної зміни ці-
льового призначення земельної ділян-
ки загальною площею 262 га.

Прокуратурою району забезпе-
чено участь у розгляді судами 130 
кримінальних проваджень, з них 40 – у 
підготовчому судовому засіданні, 47 
– у судовому розгляді проваджень з 
ухваленням вироку, 39 – у розгляді су-
дом питань, пов’язаних з виконанням 
вироків.

Упродовж 2014 року від грома-
дян надійшло 102 звернення, з яких 
56 вирішено, 7 задоволено із вжиттям 
заходів прокурорського реагування, 
16 прийнято на особистому прийомі 
керівником прокуратури.

П.ГЕРАСИМЕНКО.
Прокурор району.

ЛЮДИНА І ЗАКОН Відповідно до рішення двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання нижче 
публікуємо інформацію райвідділу внутрішніх справ та прокуратури району про стан закон-
ності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на 
території району.

Інформація прокурора  району 
про стан законності в районі 
та заходи щодо її зміцнення

ПРО  РОБОТУ  ГОРОДНЯНСЬКОГО  РВ  УМВС  УКРАЇНИ 
ЗА 10 МІСЯЦІВ 2014 РОКУ
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Цьогорічне святкування Дня сільгоспвиробника планувалося 
і переплановувалося декілька разів. Не хотілося аграріям зайвих 
веселощів на тлі тривожних, а часом і трагічних подій у країні. Та 
спрацювали трудівники села у цьому році як ніколи добре – певно, 
не звикати селянину до труднощів, отож і святкувати право заслу-
жили.

– Хлібний каравай району заважив у цьому році на 60 тисяч тонн 
– тобто, по дві тони на кожного жителя. Зростає виробництво мо-
лока і м’яса  – на 1,8 та 41,1 відсотка, ростуть продуктивність дійної 
череди та приріст ваги м’ясної худоби. Крім того, намолочено 4,6 
тисячі тонн соняшнику, 500 тонн гірчиці, 300 тонн сої, накопано 4,3 
тисячі тонн картоплі, – підбив своєрідний підсумок діяльності галу-
зі голова райдержадміністрації П.І.Потапенко.

Він разом із головою райради Г.Г.Примаком та начальником 
управління агропромислового розвитку О.М.Левченком предста-
вив присутнім пам’ятні дипломи «Україна понад усе», які 
отримала Городнянщина завдяки зусиллям аграріїв та 
при їх активній участі, – за допомогу військовослужбов-
цям у зоні АТО та у номінації «Стиль життя – органік» як 
кращому району Чернігівщини з виробництва органічної 
продукції.

Директор Чернігівського інституту мікробіології 
В.В.Волокогон вручив високі нагороди кращим працівни-
кам сільського господарства району за вагомі досягнення 
у праці – почесну грамоту Міністерства аграрної політики і 
продовольства Г.М.Нагорній, зоотехніку СТОВ «Віра»; по-
чесну грамоту Департаменту агропромислового розвит-
ку облдержадміністрації С.Л.Кононенко, зоотехніку ТОВ 
ТД «Ратібор»; подяку директора Департаменту агропро-
мислового розвитку облдержадміністрації В.О.Шошову, 
механізатору СТОВ «Тупичівське» та диплом Департа-
менту агропромислового розвитку облдержадміністрації 
СП ВТО «Городнянський хлібозавод» за активну участь у 
XXVI Міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2014».

Ще 37 передовиків сільськогосподарського виробни-
цтва були нагороджені грамотами та подяками райради 
та райдержадміністрації. 

У районному рейтингу сільгосппідприємств впевнено лідирує 
СТОВ «Віра», яке виробляє майже 60% молока та майже 46% м’я-
са у районі. Тому вкотре заслужено отримало звання «Краще сіль-
ськогосподарське підприємство Городнянщини». Спільними гра-
мотами райради та райдержадміністрації за досягнення вагомих 
показників у галузі рослинництва нагороджені СТОВ «Тупичівське», 
ПрАТ «Етнопродукт» та ФГ «Соната». За розвиток тваринництва 
грамотами нагороджено СВК «Зоря» та ТОВ «Торговий дім «Раті-
бор».

Художня частина свята була особливою. Привітати трудівни-
ків землі прибув з Києва наш земляк, Заслужений артист України 
Анатолій Кобзар. Разом із дитячим зразковим ансамблем танцю 
«Олена» вони створили піднесену атмосферу справжнього свята.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкування.

Бібліотекарі району виявилися не 
забобонними, і відсвяткували одразу 
шість ювілеїв 13 листопада. Централь-
ній і районній дитячій, Куликівській і 
двом Тупичівським бібліотекам випов-
нилося по дев’яносто п’ять років, а 
найстарша – Великолиственська – від-
значила аж сто п’ятнадцятий ювілей!

Гостей свята зустріла цікава ви-
ставка, яка знайомила з архівними 
документами, видавничою діяльністю 
центральної бібліотеки та історичними 
фотографіями з минулого бібліотек. 
Особливою родзинкою стала експо-
зиція дитячих фотопортретів співро-
бітників «Впізнай бібліотекаря!», яка 
створювала святковий настрій вже на 
вході. 

Святково розпочалася й конфе-
ренція з привітань заступника голо-
ви райдержадміністрації О.І.Верхуші, 
який подарував бібліотеці кілька ціка-
вих книжок, та начальника відділу куль-
тури і туризму райдержадміністрації 
О.Є.Биховець.

Директор центральної бібліотечної 
системи М.М.Овсієнко провела гос-
тей у минуле бібліотек-ювілярів, про-
відний бібліотекар Н.В.Чередниченко 
поділилася секретами інноваційної 
діяльності, а бібліограф-краєзнавець 

В.П.Ільяс розповіла про краєзнавчу та 
видавничу роботу. Історичний ракурс 
доповнили доповіді заступника дирек-
тора ЦБС по роботі з дітьми Л.В.Ро-
манчук та методиста В.Ф.Кримської 
про дитячу та сільські бібліотеки.

Гармонійно продовжила історичну 
тематику й бібліотекар-ветеран Т.П.
Савоста спогадами про становлення і 
розвиток центральної бібліотеки. При-
гадала непростий переїзд у нове при-
міщення будинку культури. Тепло роз-
повіла про колег та постійних читачів.

Щирість виступів партнерів біблі-
отек підкреслила теплоту і родинність 
свята. Директор історико-краєзнавчо-
го музею О.Г.Смаль, директор школи 
мистецтв І.М.Непопенко, директор 
терцентру Н.К.Семенова, директор 
міської школи №2 С.М.Хоменко ви-
словлювали слова вдячності та прига-
дували спільні корисні справи, вітаючи 
ювілярів.

На свято до наших хранителів кни-
ги завітали й колеги. Т.М.Клюй – ди-
ректор Чернігівської обласної бібліо-
теки для дітей ім. М. Островського, 
О.А.Сльозка – завідуюча науковим 
методичним відділом ОУНБ ім. В.Г.Ко-
роленка та Н.П.Мокросноп – директор 
Щорсівської ЦБС привітали ювілярів 
подарунками та виконали почесну мі-
сію – вручили грамоти і подяки депар-

таменту культури і туризму, національ-
ностей та релігій облдержадміністрації 
та обласного відділення управління 
бібліотечної асоціації.

Науково-практична конференція, 
яка одразу ж не витримала формату і 
увесь час перетворювалася на свят-
ково-привітальне дійство, непомітно 
перейшла у музичне свято, на якому 
ювілярів вітали аматори народного 
мистецтва.

Поважний вік бібліотек ставить ви-
сокі вимоги не тільки до працівників 
бібліотечної системи, а й до кожного 
з нас, бо маємо вже вікові традиції чи-
тання та освіченості. Ще більше вражає 
те, що бібліотекам вдається не тільки 
виживати, а й розвиватися в умовах 
гіперінформатизованого суспільства. 
З’являються нові форми і підходи до 
бібліотечної справи, комп’ютери та 
«Інтернет» давно прописалися в стінах 
ЦБС, однак усі висловили сподівання, 
що й за таких умов справжня паперова 
книжка виживе, а разом з нею нести-
муть вічне й мудре наші бібліотеки.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: Т.П.САВОСТА ді-
литься спогадами з присутніми; 
грамота і подарунки для дитячої 
бібліотеки; бібліотекарів вітає ан-
самбль «Забава».

ДЕНЬ  СЕЛЯНИНА-ТРУДІВНИКА

ЮВІЛЕЇ

П’ЯТЬОМ  ПО  ДЕВ’ЯНОСТО  П’ЯТЬ, 
ОДНІЙ – СТО П’ЯТНАДЦЯТЬ!

Центр 
зайнятості 
запрошує! 

Перед учнівською молоддю стоїть нелегке 
завдання –  правильний професійний  вибір. 
Вибір, від якого буде вимальовуватися подаль-
ша доля. 

Центр зайнятості готовий прийти вам на 
допомогу!

 Запрошуємо майбутніх випускників та 
всіх бажаючих відвідати профорієнтацій-
ний масовий захід «Обери професію - обе-
ри майбутнє», який відбудеться 26 листо-
пада 2014 року об 11.00 год. в приміщенні 
районного будинку культури (2 поверх, ма-
лий зал).

На захід запрошені представники різних на-
вчальних закладів, які залюбки ознайомлять уч-
нів з навчально-методичною, матеріально-тех-
нічною, побутовою базою навчальних закладів, 
їх викладацьким складом, історією, традиціями 
та досягненнями, переліком професій, за яки-
ми проходить навчання, зв’язками навчальних 
закладів з підприємствами регіону.

Фахівці центру допоможуть :
- визначити ваші здібності, нахили 

шляхом профдіагностики та професійної кон-
сультації;

- нададуть інформаційний матеріал для 
ознайомлення з вибраною вами професією;

- до ваших послуг – довідники навчаль-
них закладів, інформаційний матеріал з описом 
професій.

Процес вибору професії – серйозна та від-
повідальна справа, яка вимагає узгодження з 
потребами сучасного ринку праці. Від того, яку 
професію обирає сьогоднішній школяр, зале-
жить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї 
країни. 

Ми впевнені, що з нашою допомогою ви 
зробите правильний вибір!

Адміністрація центру зайнятості.



            22 ЛИСТОПАДА  2014 РОКУ    Новини Городнянщини    5

18 листопада в обідню пору група заїжд-
жих молодиків звалила пам’ятник В.І.Леніну. 
Зробили вони це за допомогою автокрану з 
державним номером СВ 4894 АК. На шию 
«Іллічу» накинули зашморг із тросу і потягли. 
Статуя впала і, пробивши плиту, залишилась 
стояти догори ногами поруч із постамен-
том. Та активісти не кинули справу на півдо-
розі – причепили трос за ноги і таки поклали 
пам’ятник у горизонтальне положення.

Навколо події зібралася чимала юрба. 
Більшість присутніх різко висловлювались 
проти повалення пам’ятника, особливо у та-
кий спосіб. На що активісти відповіли:

–  Це символ Радянського Союзу, більше 
не буде символів, не буде Союзу, а буде тіль-
ки Україна та українське! Там хлопці гинуть в 
АТО, а у вас тут Леніни стоять!

Представилися активісти як члени само-
оборони майдану та організації «Громадська 
Революційна Ініціатива Майдану» – скороче-
но «ГРІМ». Серед них були помічені недавній 
кандидат у народні депутати, член чотирьох 
люстраційних організацій м.Чернігова Олек-
сій Корж, такий собі журналіст Олександр 
Ясенчук та керівник координаційної ради 
Всеукраїнського об’єднання «Майдан» у Чер-
нігівській області, член люстраційного ко-
мітету Олександр Бондарев. Разом з ними 
були люди як з відкритими обличчями, так і з 
закритими по очі. Дехто навіть добряче «під 
градусом» та з підбитим оком… 

Цікаво, що на акції не було помічено жод-
ного співробітника міліції і представника міс-
цевої влади. На дзвінки за номером 102 у цей 
час ніхто не відповідав. Відповідно ніхто не 

зміг    зупинити   руйнування   у   центрі   міста. 
Можливо, час для того, щоб зняти старі 

символи з облич центрів міст, вже й настав, 
та, певно, такі рішення повинна приймати 
громада, як мінімум міська рада, а не якісь 
приїжджі вандали. Якщо ми декларуємо своє 
прагнення до європейської сім’ї народів, ро-
бити це треба цивілізовано, не руйнуючи по-
криття площі і не гасаючи краном по клумбах 
біля будинку культури, – приблизно такі дум-
ки переважали у людей, присутніх на площі. 

Були й такі, кого факт повалення «ідола 
комунізму» дуже порадував, вони підтриму-
вали активістів, сперечалися з опонентами, а 
потім посміхалися і фотографувалися на фоні 
зруйнованого пам’ятника.

Однак подія викликає цілу низку запитань. 
Чи не стане цей інцидент поганим преце-
дентом для подальших акцій різноманітних 
активістів? Адже в Україні, окрім організації 
«ГРІМ», є ще сила силенна інших громадських 
організацій різноманітних ідеологій і спряму-
вання. У такому разі який пам’ятник буде на-
ступним? Як повинні реагувати правоохорон-
ці на такі події?

На ці та інші питання хотілося б почути 
відповіді від наших обраних і призначених 
посадовців, членів громадських організацій, 
просто небайдужих читачів. Хотілося б почути 
голос громади. 

Цього ж дня ті ж самі особи, використо-
вуючи автомобіль «Nissan» з державним но-
мером АА 8628 АО, таким саме вандальним 
способом повалили пам’ятник В.І.Леніна у 
с.Макишині. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

«ЕКСПОРТНИЙ»  «ЛЕНІНОПАД»  
ДЛЯ  ГОРОДНІ І МАКИШИНА

На знімках:  «Ілліч» 
несподівано застряг 
і ускладнив завдан-
ня вандалам; О. КОрЖ 
«спілкується» з нез-
годними за допомогою 
мегафону; О.ЯСЕНЧУК 
на фоні поваленого 
пам’ятника; зліва ак-
тивіст з «підсиненим» 
оком, справа біля каме-
ри присів О.БОНДАрЕВ; 
ілюстрації макишинсь-
кого вандалізму від ав-
торів.
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УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 
Новини
9.45,19.00 Про головне
10.35 Д/ф "Майдан"
13.20 Перша студiя
13.45 Вiкно в Америку
14.10 Казки Лiрника 
14.35 Чоловiчий клуб
15.35 Книга.ua
16.05 Euronews
16.20 Т/с «Сержант Рокка»
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 Док. фільм
22.55 Трiйка, Кено, Секун-
да удачi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Шiсть кадрiв"
10.35 "Мiняю жiнку"
12.00,19.30,0.15 ТСН
12.10 "Хоробрi серця"
14.05 Т/с "Величне 
столiття"
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)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
Новини
9.20,12.25 Т/с «Боцман 
Чайка»
13.55,14.20 "Судовi 
справи"
15.15 "Жди меня"
18.00 "Стосується кож-
ного"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
20.40 Т/с «Чужий серед 
своїх»
23.05 Т/с «Турецький 
транзит»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайнi новини
9.50 Х/ф "Старськи i Хатч"
11.45,13.20 Т/с «Проку-
рорська перевiрка»
12.45,15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Глобальне 
вторгнення"
16.10 Х/ф "Джон Картер"
18.45,21.10 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
0.35 Х/ф "Апокалiпсис"(2)

СТБ
7.10,16.00 "Все буде 
добре!"
9.05 "Все буде смачно!"
10.00 Х/ф "Блеф"(1)
11.55 Х/ф "Це мiй собака"
13.50 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Но-
вини"
19.05 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Куб"
22.35 "Детектор брехнi"

НОВИЙ КАНАЛ
7.55 Т/с «Молодята»
14.05 Х/ф "Маска Зорро"
15.55 Х/ф "Легенда 
Зорро"
18.00 Репортер
18.20,0.30 Абзац!
19.00 Стажисти
20.15 Супермодель
22.15 Х/ф "Друг нарече-
ної"

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
11.50 Х/ф "Червона 
шапка"
13.00 Богиня шопiнгу
14.50,19.00 Панянка-се-
лянка
15.50,21.00 Вiталька
17.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
22.00 Розсмiши комiка
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,14.00,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00 Т/с «Смуга вiдчу-
ження»
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с «П’ятницький»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 "Правда життя"
9.00 "Агенти впливу"
9.55 Х/ф "Сайд-степ"
12.00 Т/с «Павутиння»
15.30 Т/с «Операцiя 
«Тайфун»
19.00,21.40 "Свiдок"
19.30 Т/с «Менти»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 
Новини
9.50,19.00 Про головне
10.35 Уряд на зв'язку 
11.00 Утеодин 
12.00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20,18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника 
13.55 Моя країна
14.15 Нотатки на глобусi
14.35 Як це?
15.05 Фольк-music
16.10 Euronews
16.40 Х/ф "Метелик"
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 Перша студiя
22.15 "Архiтектура"
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)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
Новини
9.20,20.40 Т/с «Чужий 
серед своїх»
11.45,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.40 "Судовi справи"
18.00 "Стосується кож-
ного"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Турецький 
транзит»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.35,16.50 Т/с «Брат за 
брата»
12.45,15.45 Факти. День
13.10 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.15,16.20 Т/с «Лiтєйний»
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська 
оборона
21.25 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/ф "Повiтряна 
тюрма"

СТБ
6.50,16.00 "Все буде 
добре!"
8.45 "Все буде смачно!"
9.45 "Зiркове життя"
10.45,0.00 Х/ф "Кров не 
вода"
14.05 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Но-
вини"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "Врятуйте 
нашу сiм'ю"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00,0.55 Репортер
7.05 Шоуманія
8.00 Т/с «Щасливi разом»
18.20,0.05 Абзац!
19.00 Хто зверху?
21.00,23.00 Т/с «Воронi-
ни»
22.00 Т/с «Молодiжка-2»

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
11.50 Х/ф "Столику, 
накрийся" 
13.00 Богиня шопiнгу
14.50,19.00 Панянка-се-
лянка
15.50,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
22.00 Розсмiши комiка
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,14.10,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00,21.00 Т/с «П’ятни-
цький»
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
13.15 Т/с «ОСА»
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 
справи"
13.05,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 
Новини
9.50,19.00 Про головне
10.35 Перша шпальта
11.00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
12.00 "Майбутнi зiрки" 
13.20 Перша студiя
13.45,18.05 Час-Ч
13.55 Казки Лiрника
14.05 Моя країна
14.30 Хочу бути
15.15 Як ваше здоров'я?
16.05 Euronews
16.30 Чоловiчий клуб
16.55 "Майбутнi зiрки" 
17.30 "Палетт. Пiкассо"
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 Слiдство. Iнфо
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 мелод-
рами"
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)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
Новини
9.20,20.40 Т/с «Чужий 
серед своїх»
11.45,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.40 "Судовi справи"
18.00 "Стосується кож-
ного"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Турецький 
транзит»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.35,16.45 Т/с «Брат за 
брата»
12.45,15.45 Факти. День
13.10 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.15,16.20 Т/с «Лiтєйний»
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Братерство Черво-
ного Хреста
21.25 Т/с «Чужий район»
23.20 Х/ф "Голодний кро-
лик атакує"(2)

СТБ
7.10,16.00 "Все буде 
добре!"
9.05 "Все буде смачно!"
10.00 "Зiркове життя"
10.55 "Врятуйте нашу 
сiм'ю"
14.05 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Но-
вини"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "МастерШеф"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00 Репортер
7.05 Шоуманія
8.00,17.00,20.05,23.05 Т/с 
«Воронiни»
16.00,22.05 Т/с «Молодiж-
ка»
18.20,0.05 Абзац!
19.00 Герої та коханцi

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
11.50 Х/ф "Бiлоснiжка" 
13.00 Богиня шопiнгу
14.50,19.00 Панянка-се-
лянка
15.50,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
22.00 Розсмiши комiка
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,14.10,15.25 Т/с 
«Слiд»
10.00,21.00 Т/с «П’ятни-
цький»
12.00,19.45 "Говорить 
Україна"
13.15 Т/с «ОСА»
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.40 Т/с «Коломбо»(1)
11.15 "Кримiнальнi 
справи"
13.00,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
23.45 Т/с «Менталiст»(2)

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 
Новини
9.50,19.00 Про головне
10.35 Слiдство. Iнфо
11.30 Док. фільм
12.00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20,18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника 
13.55 Моя країна
14.15 Хто в домi хазяїн?
14.40 Свiтло
15.15 Надвечiр’я
16.05 Euronews
16.30 "Iзабелла Роселлiнi"
17.30 "Палетт. Караваджо"
18.15 Новини. Свiт
18.55 З перших вуст
19.40 Шустер Live
21.50 "Схеми" 
22.15 Д/ф "Архiтектура"
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 мелод-
рами"
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 Х/ф "Сiрi"(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
Новини
9.20,20.40 Т/с «Чужий 
серед своїх»
11.45,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.40 "Судовi справи"
18.00 "Стосується кож-
ного"
19.00 Т/с «Поки станиця 
спить»
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Турецький 
транзит»

ICTV
8.45,12.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.35,16.45 Т/с «Брат за 
брата»
13.10 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
14.15,16.20 Т/с «Лiтєйний»
15.45 Факти. День
18.45,21.10 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с «Чужий район»
23.25 Х/ф "Арена"(2)

СТБ
7.20,16.00 "Все буде 
добре!"
9.15 "Все буде смачно!"
10.10,0.00 Х/ф "Iнше 
обличчя"
12.05 Х/ф "Прилетить 
раптом чарiвник"(1)
14.05 "Битва екстрасен-
сiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Но-
вини"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "Зваженi та 
щасливi"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00,0.50 Репортер
7.05 Шоуманія
8.00,17.00 Т/с «Щасливi 
разом»
16.00,22.00 Т/с «Молодiж-
ка-2»
18.20,23.55 Абзац!
19.00 Хто зверху?
21.00,23.00 Т/с «Воронi-
ни»

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
11.50 Х/ф "Кiт у чоботях" 
13.00 Богиня шопiнгу
14.50,19.00 Панянка-се-
лянка
15.50,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00,23.00 Т/с «Свiтло-
фор»
20.00 Т/с «Кухня»(1)
22.00 Розсмiши комiка
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15,21.00 Т/с «П’ятни-
цький»
12.10,19.45 "Говорить 
Україна"
13.25 Т/с «ОСА»
14.20,15.25 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.30 Т/с «Коломбо»(1)
11.15 "Кримiнальнi 
справи"
13.05,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
23.45 Т/с «Менталiст»(2)

УТ-1
9.00,13.00,18.30,21.00 
Новини
9.50,19.00 Про головне
10.35 "Схеми" 
11.30 "Майбутнi зiрки" 
12.00 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.20 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника 
13.55 Моя країна
14.15 Школа Мерi Поппiнс
14.40 Театральнi сезони
15.15 Вiра. Надiя. Любов
16.05 Euronews
16.30 Музичне турне
17.40 "Палетт. Едуард 
Мане"
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"
10.55 Т/с «Свати»(1)
12.00,19.30 ТСН
12.20 "Розсмiши комiка "
13.20 "Шiсть кадрiв"
13.50 "Сiмейнi мелод-
рами"
16.45 "ТСН. Особливе"
17.10 Т/с «Корольок - 
пташка спiвоча»(1)
20.20 "Мультибарбара"
21.00 "Вечiрнiй Київ"
22.50 "Свiтське життя"
23.55 Х/ф "Небезпечна 
iлюзiя" 

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Чужий серед 
своїх»
11.45,12.25 «Слiдство 
вели»
14.20 "Сiмейний суд"
15.40 "Судовi справи"
18.00 "Стосується кож-
ного"
19.00 "Щастя з пробiрки"
20.00 "Подробицi"
20.40 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Любовi цiлюща 
сила"

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.20 Т/с «Прокурорська 
перевiрка»
11.40,13.20,16.20 Т/с 
"Чорнi кiшки"
12.45,15.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечiр
20.20 Крiт
22.00 Х/ф "Мачо i бо-
тан"(2)
0.10 Х/ф "Орел дев'ятого 
легiону"(2)

СТБ
7.05 Х/ф "Подарунок долi"
18.00,22.00 "Вiкна-Но-
вини"
19.00 Т/с «Коли ми вдома»
19.55,22.45 "Танцюють 
всi!"
0.20 "Куб"

НОВИЙ КАНАЛ
7.00,18.00,0.50 Репортер
7.05 Шоуманія
8.00,16.55,21.00,23.00 Т/с 
«Воронiни»
16.00,22.00 Т/с «Молодiж-
ка»
18.20 Абзац!
19.00 Супермодель
23.25 Герої та коханцi
0.55 Х/ф "Смертельна 
битва" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Єралаш
11.50 Х/ф "Хоробрий 
кравчик" 
13.00 Богиня шопiнгу
14.50 Панянка-селянка
15.50 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Т/с «Свiтлофор»
19.00 Любов онлайн
20.00 Х/ф "День незалеж-
ностi" 
22.45 Х/ф "Банди 
Нью-Йорка" 

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Т/с «П’ятницький»
12.10 "Говорить Україна"
13.25 Т/с «ОСА»
14.20,15.25,21.10 Т/с 
«Слiд»
18.00 Т/с «Повернення 
Лялi»
19.45 "Код нацiї"
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.20 Т/с "Таємницi слiд-
ства"
13.05 Т/с «Менти»
15.00,19.00 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
19.30 Х/ф "Спокута"(1)
21.20 Х/ф "Снайпер"(2)

УТ-1
7.00 Шустер LIVE 
11.50 Подорожуй першим
12.15 Зроблено в Європi
12.35 Т/с «П’ять хвилин до 
метро»
13.30 Свiтло
14.15 "Архiтектура"
14.50 Хочу бути
15.10 Нотатки на глобусi
15.35 В гостях у Гордона
16.45 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 Мультфільми
9.00 "Свiтське життя"
10.00 Х/ф "Дiти Водолiя"
14.20 "Вечiрнiй Київ"
16.20,21.20 "Вечiрнiй 
квартал"
18.30 "Розсмiши комiка "
20.15 "Рiк очима ТСН"
23.30 "Що? Де? Коли?"
0.45 Х/ф "Пограбування 
казино"(2)

ІНТЕР
7.20 "Школа доктора 
Комаровського"
8.35 "Клара Лучко"
9.30 Новини
10.00 Т/с "Горобини грона 
червонi"
14.00 Т/с "Сильнiше долi"
18.00,20.30 Т/с "Гордiїв 
вузол"
20.00 "Подробицi"
22.30 Х/ф "Я буду чекати 
тебе завжди"

ICTV
8.40 Братерство Червоно-
го Хреста
9.40 Дiстало!
10.40 Громадянська 
оборона
11.40 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Чорнi кiшки"
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф "Коломбiана"(2)
22.15 Х/ф "Малавiта"
0.25 Х/ф "Областi темря-
ви"

СТБ
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
12.05 "Танцюють всi!"
15.50 "Зваженi та щас-
ливi"
19.00,23.05 "Х-Фактор"
22.05 Т/с «Коли ми вдома»
0.15 "Детектор брехнi"

НОВИЙ КАНАЛ
7.20 Ревiзор
10.00 Стажисти
11.15 Х/ф "Мушкетер"
13.20 Х/ф "Людина в 
залiзнiй масцi"
16.10 Х/ф "Прекраснi 
створiння"
18.40 Х/ф "Кiт Грiм i зача-
рований будинок"
20.40 Х/ф "Дивергент"(2)
23.20 Х/ф "Нiчний дозор"

ТЕТ
6.00 Мультфільми
13.55 Х/ф "Артур i помста 
Вурдалака"(1)
15.30 Х/ф "Артур i вiйна 
двох свiтiв"(1)
17.20 Х/ф "День незалеж-
ностi"
20.00 Панянка-селянка
22.00 Х/ф "Пипець"(2)
0.00 Любов онлайн

УКРАЇНА
7.10 "Код нацiї"
8.30,15.20 Т/с "Дорога в 
порожнечу"
15.00,19.00 Подiї
17.00,19.40 Т/с "Пiзнi 
квiти"
21.35 Х/ф "Куди йде 
любов"
23.35 Х/ф "Одиначки"

НТН
7.40 Т/с "Таємницi слiд-
ства"
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.55 "Випадковий свiдок"
13.45 "Втеча. Реальнi 
iсторiї"
15.15 Т/с "Охоронець"
19.00 "Спецiальний 
"Свiдок"
19.30 Т/с "Морський 
патруль"
23.00 Х/ф "Втеча з 
Лос-Анджелеса"(2)

УТ-1
9.05 Як це?
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Школа Мерi Поппiнс
10.15 Х/ф "Партiя в шахи"
12.25 Православний 
вiсник
12.45 Фольк-music
14.15 "Архiтектура"
14.50 Театральнi сезони
15.20 В гостях у Гордона
16.25 Бiатлон
18.30 Подорожуй першим
19.00 Т/с «Сержант Рокка» 
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.10 "Майдан. Народ-
ження"
22.55 Трiйка, Кено, Мак-
сима

1+1
7.35 Мультфільми
9.00 "Лото-забава"
10.15 ТСН
11.00 "Рiк очима ТСН"
12.05 Мультфільми
13.05 "Iнспектор Фрей-
мут"
14.50 Х/ф "Золоте теля"
18.30 "15 республiк"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.15 "Хоробрi серця"
23.05 Х/ф "Уцiлiлий"(2)

ІНТЕР
7.30 Х/ф "Любовi цiлюща 
сила"
9.30 Недiльнi новини
10.00 Т/с "Гордiїв вузол"
14.00 Т/с "Сильнiше долi"
17.55,21.30 Т/с "Слiпий 
розрахунок"
20.00 "Подробицi тижня"
23.25 Т/с "Горобини грона 
червонi"

ICTV
7.40 Зiрка YouTube
8.55 Козирне життя на дачi
9.20 Дивитись усiм!
10.20 Крiт
12.35,13.00 Т/с «Чужий 
район»
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
20.25 Х/ф "П'ятий еле-
мент"
23.05 Х/ф "Леон"

СТБ
7.05 Х/ф "Дами запрошу-
ють кавалерiв"(1)
8.40,10.55 "МастерШеф"
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 "Караоке на Майданi"
14.25 "Х-Фактор"
19.00 "Битва екстрасен-
сiв"
21.10 "Один за всiх"
22.20 "Вiкна-Новини"
23.25 Х/ф "Домоправи-
тель"

НОВИЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф "Мушкетер"
8.10 Мультфільми
11.15 Х/ф "Кiт Грiм i зача-
рований будинок"
13.10 1000 жiночих бажань
14.10 Х/ф "Смертельна 
битва"
16.00 Х/ф "ДОА: живим 
або мертвим"
18.00 Х/ф "Дивергент"(2)
20.40 Х/ф "Знаряддя 
смерті"
23.45 Х/ф "Денний дозор" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
12.15 Х/ф "Артур i помста 
Вурдалака"(1)
13.55 Х/ф "Артур i вiйна 
двох свiтiв"(1)
15.40 Х/ф "Джулi i Джулiя" 
18.00 Любов онлайн
19.00 Панянка-селянка
22.00 Х/ф "Банди 
Нью-Йорка" 
0.55 Х/ф "Пипець"(2)

УКРАЇНА
9.10 Т/с "Дорога в порож-
нечу"
13.00 Т/с "Пiзнi квiти"
17.00 Х/ф "Куди йде 
любов"
19.00 Подiї тижня
20.00 Х/ф "Сюрприз для 
коханого"
22.00 Т/с «Слiд»
23.30 Великий футбол

НТН
7.45,15.15 Т/с "Охоро-
нець" 
11.30 Справа "М'ясника"
12.00 "Агенти впливу"
13.00 "Спецiальний 
"Свiдок"
13.30 Х/ф "Спокута"(1)
22.45 "Випадковий свiдок"
23.00 "Головний свiдок"
0.00 Х/ф "Звiр"(3)



 22 ЛИСТОПАДА  2014 РОКУ    Новини Городнянщини    7

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 жовтня 2014 року м.Городня №278
Про визначення переліку адміністративних послуг, 

які надаються через центр надання адміністративних 
послуг Городнянської районної державної 

адміністрації
Відповідно до Указу Президента України від 12 березня 2013 

року № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровад-
ження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне 
суспільство,  конкурентоспроможна економіка, ефективна держа-
ва», Закону  України «Про адміністративні послуги», розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р «Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг», з метою створення 
зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг 
суб’єктами звернень: 

1. Визначити перелік адміністративних послуг, які надаються че-
рез центр надання адміністративних послуг Городнянської  районної 
державної адміністрації, що додається.

2. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь-
кістю районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення 
даного розпорядження у встановленому законом порядку після його 
державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіцій-
ного опублікування у міськрайонній газеті «Новини Городнянщини», 
крім пунктів 1.9, 1.10, 1.22, 1.23, 1.31-1.44 визначеного переліку 
адміністративних послуг, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

П.ПОТАПЕНКО.
Голова районної державної адміністрації.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 жовтня 2014 року м.Городня №279
Про затвердження Положення та Регламенту центру 

надання адміністративних послуг Городнянської 
районної державної адміністрації

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послу-
ги», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 
2013 року     № 118 «Про затвердження Примірного положення про 
центр надання адміністративних послуг» та від 1 серпня 2013 року 
№ 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання 
адміністративних послуг», з метою удосконалення механізму надан-
ня адміністративних послуг та приведення його у відповідність до 
вимог чинного законодавства:

1. Затвердити Положення по центр надання адміністративних 
послуг Городнянської районної державної адміністрації, що до-
дається.

2. Затвердити Регламент центру надання адміністративних по-
слуг Городнянської районної державної адміністрації, що додається.

3. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь-
кістю районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення 
даного розпорядження у встановленому законом порядку після його 
державної реєстрації.

4. Розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного 
опублікування в міськрайонній газеті «Новини Городнянщини».

П.ПОТАПЕНКО.
Голова районної державної адміністрації.

До відома споживачів 
комунальних послуг

Городнянське  ВУЖКГ  повідомляє,  що вступила в дію  
постанова КМУ № 409 від 06.08.2014р  «Про встановлення 
державних  соціальних  стандартів у  сфері   житлово –кому-
нального обслуговування».

Згідно постанови  соціальні нормативи  для пільг і суб-
сидій становлять:

з  централізованого  водопостачання  – 2,4м3 на  одну  
особу, або  4м3  при відсутності  гарячого водопостачання;

з централізованого  водовідведення  – 4м3  на одну осо-
бу.

Водночас  для нарахування  плати  за спожиті  послуги з 
водопостачання  та  водовідведення  застосовуються  нор-
ми, затверджені  органами  місцевого  самоврядування згід-
но  наказу  Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2005р. 
№148.  

Норми,  затверджені  органами місцевого самовряду-
вання:

  водопостачання  водовідведення     
Централізовані 4,41м3  7,47м3
Вода в домі 
з газовою колонкою 6,39м3   6,39м3
Вода в домі    4,6м3  4,6м3
Гуртожиток  1,37м3  2,54м3
Малосімейка  3,35м3  5,83м3   
Вода з вуличних колонок1,52м3  –       
  За  таких  умов   споживач повинен доплачувати різни-

цю  між нормою  для  субсидій та пільг і нормою, затвердже-
ною органами місцевого самоврядування.

   В.КРУПЕНІЧ.
Начальник Городнянського ВУЖКГ.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Страшне горе увірвалось у нашу сім‘ю. Пішла з життя дорога 

нам людина Тітов Костянтин Миколайович. Щиро дякуємо людям, 
які підтримали нас у важку хвилину нашого горя. Особливо колекти-
ву Городнянської школи-інтернату для дітей-сиріт на чолі з директо-
ром Остроносом А.С., усім друзям, кумам, сусідам. 

Хай ваші домівки обминає біда.
рідні покійного. 

* * *
30 жовтня до нашої сім’ї прийшла велика біда. Згорів наш рідний 

дім, в який ми все життя вкладали душу та сили.  Та ми не залишись 
зі своїм горем наодинці. Хочемо від щирого серця подякувати всім 
небайдужим людям,  сусідам, односельцям, людям із сусідніх сіл, які 
підтримали нас у цей важкий для нас час – хто теплим словом, хто 
матеріально, хто речами першої необхідності. 

Нехай всі ваші сім’ї та домівrи оберігає Господь. 
Сім’я Гречухо з с. Солонівки.

26 листопада – 40 днів світлої 
пам’яті
ВИСОКОСА 

Василя Олександровича
16.03.1994 р. – 18.10.2014 р. 

С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители, 
Чтоб его не вспомнили друзья.
Тебя мы, одноклассник, не забудем,
Слезы так и катятся из глаз.
Как и прежде, он родной и милый,
И всегда он будет жить в сердцах у нас. 
Теперь мы в гости к могиле лишь приходим,
Вот только не встречаешь здесь нас ты.
И как ни больно, здесь тебя мы не находим
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим…
И сколько бы не проходило время,
Забыть себе его мы не дадим. 

Вічно сумуючі: однокласники, класний керівник, 
батьки.  

26 листопада – 40 днів, як не стало 
нашого люблячого синочка, батька, 

брата, чоловіка, дяді, племінника
ЛАПИ Дмитра Івановича

19.01.1986 р. – 18.10.2014 р.
Не простившись ни с кем, 
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставил печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза…
Ты ушел внезапно и так рано,
Обжигая болью нам сердца.

Был ты счастьем, стал ты вечной раной,
Горем без начала и конца.
Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия,
Что раньше матери уходят дети,
Что умер ты, а я жива.
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 будут помнить тебя и любить.

Вічно сумуючі рідні. 

23 листопада – рік світлої пам’яті
ПАВЛЮЧЕНКО Марії Федорівни
15.12.1929 р. – 23.11.2013 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 в сердце 
  будем вечно,
И память добрую в душе храня.

Сумуючі: рідні і близькі. 

24 листопада – рік світлої пам’яті 
нашої матусі

ГЛУХЕНЬКОЇ Лідії Іванівни
12.07.1936 р. – 24.11.2013 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: дочка, зять, онуки. 

18 листопада – 9 днів, як пішов з жит-
тя дорогий чоловік, батько та дід

КАПУСТЯН Борис Григорович
08.02.1935 р. – 10.11.2014 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 Бориса Григоровича, пом’яніть разом 

з нами. 
Сумуючі: дружина, сини, доньки, невістки, зяті, онуки 

і правнуки. 

24 листопада – 9 днів світлої 
пам’яті

ТІТОВА Костянтина Миколайовича
29.12.1981 р. – 15.11.2014 р.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит  душа,
От горя катится слеза…
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя сберечь,
Глубокая на сердце рана,

Пока мы живы – жив и ты.
Вечный покой твоей душе и царство небесное.

Сумуючі: мама, рідні, близькі.

Колектив Городнянського ясла-садка №4 висловлює 
глибоке співчуття вихователю Найдьон В.О. з приводу тяжкої 
втрати – трагічної загибелі в зоні АТО  сина 

ОЛЕКСАНДРА. 

Колектив Городнянської дільниці теплоенерго вислов-
лює глибоке співчуття працівнику дільниці Найдьону В.В., 
рідним та близьким з приводу трагічної загибелі в зоні АТО 
сина

ОЛЕКСАНДРА.

Куми Демянцеви та Василенки висловлюють глибоке 
співчуття сім’ї Найдьон  В.В. та В.О. з приводу непоправної 
втрати – трагічної загибелі сина

ОЛЕКСАНДРА. 

Батьки дітей групи «Калинка» 2014 року випуску Город-
нянського  ясла-садка №4 висловлюють щире співчуття  ви-
хователю Найдьон В.О. та її сім’ї з приводу тяжкої втрати – 
трагічної загибелі сина

ОЛЕКСАНДРА.

Батьки ясельної групи «Калинка» Городнянського  яс-
ла-садка №4 висловлюють глибоке співчуття вихователю 
Найдьон В.О. з приводу тяжкої втрати – трагічної  загибелі 
сина

ОЛЕКСАНДРА. 

Козаки та берегині козацького полку висловлюють гли-
боке співчуття сім’ї Найдьона В.В. з приводу тяжкої втрати – 
загибелі в зоні АТО сина – козака, хорунжого 

НАЙДЬОНА Олександра Вікторовича.  

Ветерани органів внутрішніх справ Городнянського РВ 
УМВС висловлюють глибокі  співчуття своєму колезі Най-
дьону В.В. та його родині з приводу тяжкої втрати – загибелі 
сина

ОЛЕКСАНДРА. 

Перша вчителька, класний керівник та випускники 11-В 
класу 1999 року випуску Городнянської школи №2 глибоко 
сумують з приводу смерті однокласника

ТІТОВА Костянтина
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

Колективи Городнянської районної гімназії та ЗОШ №1 
висловлюють щире співчуття заступнику директора Крама-
ренко Н.В. та її родині з приводу непоправної втрати – смерті 
батька

КРАМАРЕНКА Валентина Миколайовича. 

Колектив Городнянського РВ УМВС висловлює глибоке 
співчуття працівнику районного відділу СОБОЛЬ В.І. з приво-
ду тяжкої втрати – смерті  чоловіка

СОБОЛЯ Василя Олексійовича.

Колектив Володимирівської школи  висловлює глибоке 
співчуття вчительці Кульгейко Н.В., працівнику кухні Заяць 
Т.В., сторожу школи Лопатко Ю.В. з приводу тяжкої втрати 
– смерті батька

ЛОПАТКА Володимира Дмитровича.

Учні 11-Б класу, батьки, класний керівник  Городнянської 
районної гімназії висловлюють глибоке співчуття одноклас-
нику Лахнеку Костянтину з приводу передчасної смерті бать-
ка

Володимира Федоровича. 

ПрОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира на I поверсі (військове містеч-
ко). Тел.: 2-50-47, 2-51-47. 

– 1-кімнатна квартира на 1-му поверсі. Тел.: 093-
4421112, 097-1284215. 

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

– півбудинку по вул. Щорса, 63. Є газ, 8 соток городу, 
гараж. Можливий продаж у розстрочку або обмін на авто-
мобіль. Тел.: 096-7331053, 063-5772551.  

– будинок в с. Хотівлі для житла, на будівництво, під 
дачу. Тел. 096-1730487.  

– будинок в с. Тупичів. Є літня кухня, сарай, сінник, ко-
лодязь у дворі, опалення дровами і газом, 25 соток городу 
поруч з будинком. Тел. 096-0879918. 

– будинок по вул. Комсомольській та дача. Тел.: 098-
4404862, 096-3924757, 2-18-16. 

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

– будинок по вул. Чумака. Тел.: 063-5066654, 2-43-93. 
– будинок у центрі м. Городні по вул. Шевченка, 14, 

площею 98 м.кв., з усіма зручностями. Є газове опалення, 
вода, централізована каналізація. Також є пічне опалення,  
дрова,  присадибна ділянка (площа 7,2 сотки), гараж, са-
рай, теплиця, погріб. Тел. 097-6475174. 

– автомобіль «Славута». Недорого. Терміново. Тел. 
067-4502069.

– дошка обрізна, щити дерев’яні для фінського бу-
динку. Тел.: 098-4415460, 093-4608644, 2-58-65.

– 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. 

– корова терміново. Тел.: 098-7253641, 098-7253683. 
– корова. Тел.: 096-7066109, 093-4326099.                               
– дві молоді кози. Тел. 098-4413955. 
– кінь молодий, робочий в с. Дібрівне. Тел. 098-

4298163. 
–  насіння овочів, трав, буряка, добриво – оптом. 

Звертатися: м. Чернігів, Ріпкинська оптова база. Тел. 093-
7323289. 

– живі гуси. Ціна договірна. Тел. 068-7352008. 
– сіно, солома в тюках з доставкою. Тел. 097-7504036. 
– дрова рубані (вільха, береза). Тел. 067-3924706. 
– деревообробний верстат. Тел. 097-5998608. 
– гараж у кооперативі «Привід». Тел.: 2-17-52, 099-

3413381. 

КУПЛЮ:
– гарбузове насіння. Тел.: 097-8887065, 063-8743320.
– картоплю за ціною 1,5 грн. Виїзд до продавця. Тел. 

096-9818555. 
– вантажні, спецавтомобілі і завантажувачі сухих 

кормів. Тел.: 093-9954033, 067-6568989.
– картоплю та гарбузове насіння. Тел. 098-4807087. 

ЗДАм:

– 3-кімнатна квартира з меблями і ремонтом. Тел. 
067-7567813. 

– будинок з меблями, холодильником. Є вода, газ. 
Тел. 098-7425486.  

26 листопада минає 40 днів, як пі-
шов у вічність наш люблячий син, онук, 

брат, дядя 
ВИСОКОС Василь Олександрович

16.03.1994 р. – 18.10.2014 р.
Вот 40 дней прошло, как тебя не стало,
Но рана кровоточит  до сих пор.
О, Господи! Какие силы надо,
Чтоб выдержать такую боль…
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль души ничем не заглушить,
Родной ты наш, пока живем на свете,
К тебе мы будем в гости приходить.
Светлая память,  вечный покой тебе, 

наш милый и дорогой. 
Сумуючі рідні.

Продам «їжаків» для обробки картоплі, картопляний комбайн 
«Грім» (45 тис.грн.); трактор «Т-25» (4,5 тис.у.о.). Т.(098)4785069.

Продам саморобний трактор (дизель, 11 к.с.); трактор «МТЗ-
80», 1993 р.в. Варіанти обміну. Т.:(099)0091021, (099)3217024.

УТЕПЛЕННЯ житлових та громадських будівель 
способом задування пінопластової крихти в повітряні 
прошарки конструкцій стін, підлог та перекриття. 

Тел.: (067)4791056, (099)0979829, (063)3726195.

Продам «ВАЗ-21011» у гарному стані, 1981 р.в. 
Ціна 8500 грн. Торг. Тел. (098)9503488.
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Буріння свердловин. 

Автономне 
водопостачання. 
Усі види сантех-

монтажу. 

Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

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.

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

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: г. Городня, ул. Артёма, 56. 
Тел. 067-4455696, 093-4194282, 2-55-59. 

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.

Выполняем все виды строительных работ разных 
объемов.  Демонтаж и вывоз строй-мусора. Подбор 
и доставка  материалов. Возможен выезд по району. 
Тел. 098-8416225 (Дмитрий). 

М’ясокомбінат закуповує 
по високих цінах 

корів, коней, телят. 
Тел.: 067-4156491, 063-5608684.

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

Буріння свердловин без заїзду машини, виконан-
ня робіт «під ключ».

Тел.: 093-9583551, 050-4192565, 067-1036117.

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. 

З 21 листопада 2014 р. 
відкривається 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.  

18 листопада відзначив свій 45-річний ювілей наш 
коханий чоловік, турботливий батько, гарний зять Ан-
дрій миколайович ЯКУТКО. Вітаємо тебе із сонячною 
дниною. Хай щастя тобі стелеться рушником на усіх 
життєвих дорогах.

Хотим поздравить с днем рожденья,
Большого счастья пожелать.
И чтобы в жизни не случилось,
Не стоит сильно унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и любовь,
А если трудно будет очень,
То знай, что мы всегда с тобой.

З любов’ю: дружина, син, дочка, теща, тесть.

22 листопада святкує день народження дорога 
наша сестричка, тьотя Тетяна Олександрівна ЖОГОЛ-
КО.

Дозволь, наша рідна, тебе 
   привітати,
Сказати найкращі для тебе слова.
Живи у здоров’ї, у щасті та мирі, 
Літа проти тебе хай будуть безсилі.
 Нехай зозуля для тебе кує щоліта
Многая, многая, многая літа.
Дякуєм Богу, що ти у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь 
   тобі дає.

З любов’ю: сестра зі своєю сім’єю. 

25 листопада святкуватиме 
свій день народження дорога 
дружина, матуся, бабуся Тетя-
на Володимирівна КАмКО.

Сегодня, в этот день   
  прекрасный,

Хотим поздравить мы тебя.
Желаем мы тебе успехов,
Здоровья, радости и смеха.
Пускай заветные мечты
Сбываются, как хочешь ты.
Пусть счастье дом   

  не покидает,
Беда дороги пусть не знает.

Чоловік, донька, зять, 
онучка Вероніка. 

28 листопада о 15.00 год. у приміщенні ак-
тового залу міської ради відбудуться звітно-виборчі збори 
садоводів товариства «Черемошне».

Правління. 

Пекурівська 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 комп’юте-
ром. 

До заяви додаються документи: заява, копія 
паспорту, копія ідентифікаційного коду, копія диплому,  
особова картка, декларація про доходи.

Додаткова інформація щодо умов праці, розміру опла-
ти по тел. 2-55-33. 

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

Голова сільської ради П’ятковська Н.В. 

Тупичівська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення вакантної  поса-

ди державного службовця – спеціаліста – бухгалтера 
сільської ради. 

Вимоги  до учасників конкурсу: вища освіта відпо-
відного професійного спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра,  спеціаліста, бакалавра з досві-
дом роботи в бюджетній установі, досконале володіння 
українською мовою, вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи:         заява,   особова  карт-
ка ф. П-2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту, 
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-
нансового характеру за 2013 рік, 2 фотокартки розміром 
4х6 см. 

Термін прийняття документів – протягом 30 кален-
дарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу. 

Довідки за адресою: 15150, с. Тупичів, вул. Черні-
гівська, 8, тел. 3-52-75. 

Відеозйомка і фотографування урочистих подій 
(весіль, ювілеїв та ін.); оформлення фото- і відеоаль-
бомів для випускників шкіл та дитячих садочків, фо-
тографування репродукцій, портретів на фотопапері 
та полотні; друк фотографій, виготовлення грамот, 
дипломів, запрошень, сканування, ламінування, ксе-
рокопія документів, запис на диски CD, DVD із друком 
на них зображень. Інші фото- та відеопослуги. Це все у 
нас за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 8 (2 поверх).

Тел.: 2-13-70, 093-3736929, 096-7593297.  

Ремонт будинків, сараїв, дахів. 
Чистка колодязів. Валимо аварійні дерева. 

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

23 листопада об 11.00 год. у клубі ветеранів від-
будуться звітно-виборчі збори садоводів товариства «Чи-
бриж» (ділянки під с. Хрипівка). 

Правління.

Цілителька Марфа: 
за допомогою добрих вищих сил, рук і молитов 

очищу душу, зніму прокляття, зурочення, намов-
ляння, пороблення, привороти. Відвороти. Вінок 
безшлюбності, переляк, родове закляття. Лікую 
від бородавок, хвороб суглобів, шкіри, енурезу.

Виганяю злих духів, як з людини, так і з при-
міщення. Виливаю на віск, наводжу лад в сім’ї та 
бізнесі,  допомагаю повернути віру у себе. 

При собі мати свічку та півлітра води.
Вартість прийому – 80 грн.
Прийом з 26 по 28 листопада.
Тел. 097-6382629, 063-1443943.

Продам терміново асиніза-
ційну машину «ГАЗ-53»; 

«ВАЗ-02». Тел.:0(254) 
2-14-36, (096)0851290.

Продам «ВАЗ-2112», 2005 
р.в.; «ВАЗ-2108», 1985 
р.в.; «Рено-Рапід» (пікап), 
1985 р.в. Т.: (096)7331053, 
(063)5772551.


