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УВАГА! ПЕРЕДПлАТА!
любі наші читачі!

З наближенням початку другого півріччя Українське державне підприємство «Укрпошта» розпочало передплату на 
періодичні друковані видання на ІІ півріччя 2015 року.

Звертаємось до тих, хто вже давно з «Новинами Городнянщини», і до тих, хто ще вирішує, яку газету обрати. Ми усі – і 
ви, і ми – зараз знаходимось у скрутному становищі. Наші шанувальники бачили, що у зв’язку із значним здорожчанням 
послуг на друк газети двічі наші «Новини» виходили у чорно-білому форматі, а один раз – навіть на чотирьох сторінках. 
Але ми знайшли можливість повернутися до восьми сторінок.  Щоб ви раділи, отримуючи щосуботи єдине місцеве видан-
ня, яке зосереджує у собі новини про життя Городнянщини.

Не зважаючи ні на що, ми намагаємось триматись «на плаву». І обов’язково випливемо! Тільки з вашою допомогою. 
Бо у скрутні часи найціннішим скарбом є підтримка і надійне плече друга. Тож тримаймось і надалі разом! Адже гуртом 
легше, цікавіше, веселіше! 

Ми намагались втримати оптимальну передплатну ціну. Отож, щотижнева зустріч з «Новинами Городнянщини» на 
друге півріччя коштує:

на місяць –   8.50 грн.  плюс поштові послуги;
на три місяці –  25.50 грн.   плюс поштові послуги;
на півроку –   51.00 грн.  плюс поштові послуги.
Не прогавте листоношу! Або поспішіть до найближчого відділення поштового зв’язку. Ми хочемо бути разом з вами і 

надалі. І розповідати про все-все, про що вдається дізнатись нам самим.
«Новиногороднянці».

Шановні земляки, жителі Городнянщини!
Нема, напевно, у нашому районі людини, по чиїй долі не про-

котилось би відлуння німецько-радянської війни 1941-1945 років. 
8 тисяч 425 жителів Городні та району загинули, визволяючи Бать-
ківщину від загарбників.  Їхній подвиг вічно житиме у нашій історії. 
Його не можна ні забути, ні зрадити.

Довгі 1225 днів і ночей Україна була окупована вандалами.  Оку-
пована, але не зломлена. Загарбана, але не поставлена на коліна. 
Тому День Перемоги – це свято героїзму, сили духу, ратної праці і 
вічної скорботи за мільйонами нерозквітлих українських доль.

Низький, до землі, уклін всім сивочолим ветеранам, які є живи-
ми свідками і учасниками тих трагічних подій. Усім труженикам тилу, 
які відданою працею наближали світлий день 9 травня. Усім, хто 
виніс роки окупації і пекло фашистських концтаборів, хто піднімав 
з руїн і відроджував рідний край. Усім тим, хто вірив і чекав. І хто не 
дочекався, заплативши неймовірно страшну ціну за Перемогу над 
фашистським безумством.

Ваш подвиг -- святий. Ваш приклад --  вічний урок для усіх нас, 
нащадків. Урок того, як треба любити свою землю, як треба бо-
ротись за свою волю. Світла і тепла усім нам. Добра і миру. Волі і 
незалежності, за які боролись наші діди і прадіди. Хай завжди над 
Україною буде мирне і ясне небо!

І.ЯКУб.
Голова фракції ВО «батьківщина» 

Чернігівської обласної ради. 

Шановні ветерани!
Сердечно вітаємо вас із святом – Днем Перемоги! 

Своєю хоробрістю і героїзмом, відвагою та безмежною лю-
бов’ю до Батьківщини ви всьому світові довели, що Україна 
ніколи не скориться загарбникам. Сьогодні ми низько схи-
ляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто,нехтуючи 
смертю, зупинив фашистську навалу ціною власного життя. 

Ми складаємо глибоку шану всім, хто виборював пере-
могу в жорстоких боях і самовіддано трудився в тилу. Ми 
ніколи не забудемо, що на вашу долю випали і найважчі ви-
пробування в післявоєнні роки. Своїми руками ви підняли 
з попелу вщент зруйновані міста і села, фабрики і заводи, 
відродили знищений війною народногосподарський ком-
плекс держави. 

У цей святковий день бажаємо вам міцного здоров’я та 
довголіття. 

Хай завжди зігріває наші серця і світить у віках священ-
ний вогонь Великої Перемоги!

С. ЯЩЕНКО.   Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради. 

ПРИЗНАЧЕННЯ-ПЕРЕМІЩЕННЯ

У районі 
– новий 
голова

Розпорядженням Президента України №501/2015-рп 
від 28 квітня 2015 року головою Городнянської райдержад-
міністрації призначено Світлану Петрівну Ященко.

С.П.Ященко закінчила Київський національний економіч-
ний університет, де отримала ступінь магістра з управління 
державними фінансами. З 1992 по 1996 роки працювала у 
Державній податковій інспекції у Городнянському районі, з 
1996 по 2011 рік -- у відділенні Державного казначейства. 
З грудня 2011 року -- начальником управління Державної 
казначейської служби України у Городнянському районі, а з 
30 вересня 2013 року – першим заступником голови райдер-
жадміністрації. 

П.І.Потапенка звільнено з посади голови райдер-
жадміністрації розпорядженням Президента України 
№474/2015-рп від 28 квітня 2015 року.
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Олексія Васильовича Мисника війна 

застала вдома, у Городні. Неповноліт-
нім юнаком він пішов у партизани, бо 
несила було залишатись простим спо-
стерігачем насильства німецько-фа-
шистських окупантів над земляками. 
Загін імені Щорса радо прийняв моло-
дого енергійного хлопця, який разом з 
підпільниками та військовими, які вий-
шли з оточення, організовував місце-
вий спротив. 

Разом з партизанським загоном до-
велося юному Олексію відвойовувати 
рідну землю від загарбників. Восени 
1943 «щорсівці» зустрілись з великим 
партизанським з’єднанням О.Ф.Фе-
дорова. Партизани пішли на захід, у 
бік Лоєва Гомельської області, а двад-
цятьом надто молодим хлопцям О.Ф.
Федоров наказав залишитися. З них 
у звільненій Городні був сформований 
загін народної міліції, який боровся з 
поліцаями, диверсантами та іншими 
фашистськими блюдолизами. Потра-
пив у цей загін і О.В.Мисник, який охо-
роняв залізничну станцію, а згодом, 
призваний до війська, у залізничному 
підрозділі дійшов з фронтом до Поль-
щі.

І хоч ешелони ходили не на пере-
довій, солдатам залізниці дісталась 
чимала пайка війни. Нальоти ворожої 
авіації підстерігали поїзди далеко за 
лінією фронту, падаючи з неба. Тра-
плялися диверсії, від яких, власне, ці 
юні хлопці і захищали залізницю. 

 -- Звістка про перемогу застала нас 
у польському Любліні. Усі радувалися, 
кричали, підкидали кашкети, танцюва-
ли та співали пісні. Це найбільше свято 
у моєму житті! – пригадав О.В.Мисник.

Після війни, разом з усіма, Олексій 
Васильович піднімав країну з руїн. Три 
роки відпрацював під землею – шахта-
рем на Донбасі. Повернувшись додо-
му, все життя віддав праці у місцевому 
колгоспі «Труд».

Виховав двох синів, має чотирьох 
онуків та трьох правнуків. Головні пи-
тання, які турбують нині ветерана: «Що 
ж то воно діється на Сході? Як до такого 
могло дійти? Коли скінчиться війна?».

З такими думками О.В.Мисник 
готується до Дня Перемоги і обіцяє 
обов’язково взяти участь в урочисто-
стях.

П.ДУбРОВСЬКИЙ. На знімку: О.В.МИСНИК напередодні свята.



 2     Новини Городнянщини  8 ТРАВНЯ  2015 РОКУ

СлУжбА 102

будьте пильними!
У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією в 

Україні міліція звертається до громадян із закликом до осо-
бливої пильності та обережності.

Просимо вас звертати увагу на підозрілих людей. При-
водом для тривоги можуть стати чоловіки активного віку, які 
нещодавно винайняли або  намагаються орендувати житло 
— перш за все, такі, що збираються мешкати без сім’ї.

Не залишайте поза увагою безгосподарні предмети 
(пакунки, коробки, валізи, сумки тощо). Такі знахідки мають 
обов’язково викликати підозру, і про них слід відразу пові-
домляти працівників правоохоронних органів. Ні в якому 
разі не чіпайте такі предмети, не намагайтеся їх відкрити 
або оглянути. Це мають робити тільки професіонали з вибу-
хотехнічної служби.

Також повинні викликати підозру автомобілі, залишені 
без нагляду на тривалий час поблизу місць значного скуп-
чення людей: вокзалів, автостанцій та зупинок громадсь-
кого транспорту, ринків, торговельних центрів, популяр-
них розважальних закладів. Особливо це актуально, якщо 
транспортні засоби залишені поза межами визначених сто-
янок транспорту.

Задля власної безпеки ніколи не приймайте від незнай-
омців пакети, сумки, не залишайте свій багаж без нагляду. 
В разі виявлення предметів, які викликають у вас підозру, 
в салоні громадського транспорту — опитайте інших паса-
жирів, які знаходяться поряд. Якщо власник не знайдеться, 
терміново повідомте про знахідку водія.

 Якщо ж Ви виявили невідомий предмет в під'їзді свого 
будинку, опитайте сусідів, можливо він належить їм. Якщо 
ні – негайно телефонуйте до міліції за номером 102 та 
обов’язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної гру-
пи. До приїзду правоохоронців зробіть усе можливе, щоб 
ніхто не наближався до підозрілого предмета. Особливо це 
важливо в місцях значного скупчення людей.

Пам’ятайте найголовніше: ваші пильні та грамотні дії 
здатні врятувати життя та здоров’я як вам, так і іншим гро-
мадянам.

Д.лОСЬ.
Начальник Городнянського райвідділу міліції.

30 квітня у актовому залі районної гімназії урочисто вша-
новували учнів – переможців обласних олімпіад з навчаль-
них предметів, учнів, які були нагороджені дипломами дру-
гого етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 
членів Малої академії наук України у 2014-2015 навчальному 
році.

Зал вибухнув оплесками, коли начальник районного від-
ділу освіти Ю.М.Гриценко повідомив, що школярі Городнян-
щини за результатами підведених у нинішньому навчаль-
ному році підсумків олімпіад і конкурсів, по праву зайняли 
перше місце серед 22 районів області. Безперечно, що ва-
гоме досягнення свідчить як про високий рівень підготовки 
школярів, так і про професіоналізм їхніх наставників-вчи-
телів. Юрій Михайлович також висловив подяку депутату 
обласної ради І.М.Якубу за допомогу в організації поїздок 
двох обдарованих учнів на Всеукраїнський етап олім-
піад, де вони представляли Чернігівщину.

По черзі на сцену для отримання нагород підніма-
лись гімназисти Максим Зубенко (9 клас), Оксана 
Кисіль (10 клас), Анастасія Сакунова (11 кл.), Вла-
дислав Гребінь (11 кл.), Ховрич Іван (8 кл.), Ірина 
ларіна (8 кл.), богдан Філоненко (9 кл.), Анна Зорик 
(8 кл.), Владислав Сіроух (8 кл.), Оксана Ткач (9 кл.), 
учні міської школи №2 Дарина Кривошея (10 кл.), Ки-
рило Усачов (11 кл.), Ірина Стьоба (10 кл.) Руслан 
Коваленко (11 кл.), Наталія Ізотова (11 кл.), Альона 
балуто (11 кл.), учениця 8 класу Вихвостівської шко-
ли Яна Потапенко, а також вихованці Городнянської 
станції юних техніків Павло Пирог, Володимир ле-
щенко та Андрій Дахно.

Щоб достойно вшанувати переможців, учні шко-
ли підготували для них, вчителів та гостей святковий 
концерт.

А привітати кращих з кращих цього дня прийшли 
голова райдержадміністрації П.І.Потапенко, його за-
ступники С.П.Ященко, О.І.Верхуша, голова районної 
ради Г.Г.Примак, міський голова А.І.Богдан та началь-
ник райвідділу освіти Ю.М.Гриценко.

Особливим гостем на святі був народний депутат Ана-
толій Євлахов. Це саме за його сприяння обдаровані діти 

були нагороджені грошовими преміями. Виступаючи перед 
присутніми, Анатолій Сергійович сказав:

– Мені дуже приємно бути на цьому святі. Адже освіта – 
це головне у житті. Ще приємніше вам повідомити, що вже 
є гарантія від держави і місцевої влади, що ремонт покрівлі 
приміщення районної гімназії цього року буде завершено і 

воно нарешті припинить бути пам‘ятником корупції.
Народний депутат також пообіцяв посприяти організації 

поїздок на екскурсії до Києва, у тому числі у Верховну Раду 
для обдарованих дітей.

У ході робочої поїздки Анатолій Євлахов того дня побу-
вав у Вихвостові та Тупичеві, а також відвідав Городнянську 
школу мистецтв, де був присутнім на концерті, підготовано-
му її вихованцями та вчителями.

С.ЧУГАЙ.

На знімках: учні-переможці з гостями свята; робо-
чий момент поїздки народного депутата.

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ

Чорнобильську АЕС пожежа 
оминула

28 квітня зі швидкістю вітру почали ширитись чутки про 
спалах пожежі у Чорнобильській зоні. Звісно, люди захви-
лювалися: чи не зашкодить нам радіаційна біда знову? Що 
там горить? Чи не сама станція? Наскільки це небезпечно?

За повідомленням Державної служби з надзвичайних 
ситуацій, лісова пожежа «господарювала» на території зони 
відчуження в районі колишніх населених пунктів Буряківка 
та Луб’янівка.  Коли прибули співробітники служби з надз-
вичайних ситуацій, вогонь вже охопив 270 гектарів лісу та 
15 порожніх будинків. Сильні пориви вітру «допомогли» ни-
зовій пожежі перейти до верхової площі – майже на 100 гек-
тарах лісу. Загалом вогонь «погуляв» на площі 420 га. 

До ліквідації вогню були залучені й авіаційні сили – три 
пожежні літаки і гелікоптер. 29 квітня пожежу було локалі-
зовано, 2 травня – ліквідовано. Радіаційний фон, за дани-
ми Державної служби надзвичайних ситуацій, знаходиться 
в межах норми і становить 21 мікрорентген на годину. На 
промисловому майданчику Чорнобильської АЕС - 58 мікро-
рентген на годину,  у  Києві - 11 мікрорентген на годину. Як 
запевнив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк: «Ситуація повні-
стю контролюється, повністю в нормі, і жодної загрози для 
життя і здоров’я громадян, навіть тих, які працювали безпо-
середньо в зоні при гасінні пожежі, немає». 

У парламенті зареєстровано за-
конопроект про внесення доповнень 
у Кримінальний кодекс щодо підкупу 
учасника масового заходу. 

Ми всі неодноразово чули, що 
мітинги – це здебільшого пропла-
чені акції. В Інтернеті навіть існують 
спеціальні групи, в яких можна знайти 
інформацію про місце й час проведен-
ня заходу й оплату за участь у ньому. 
Зазвичай учасники таких заходів навіть 
достовірно не знають мету свого пере-
бування під урядовими будівлями і хо-
вають обличчя від телекамер. На думку 
деяких депутатів, поширення практики 
проплачених мітингів під час ведення  
інформаційної війни неприпустиме.

Безумовно, з протестами, учасни-
кам яких платять гроші, треба боро-

тися. Однак чи не спричинить даний 
законопроект серйозні негативні на-
слідки для українців за умови наймен-
шої узурпації влади державного або 
місцевого значення? І якими саме кри-
теріями розмежовуватиметься понят-
тя «громадсько-політичний захід»? Які 
саме дії вважатимуться підкупом учас-
ників заходу? Наприклад, якщо якась 
політична сила організовує мітинг, 
своїм коштом везе людей, годує, ви-
діляє добові, продуктові набори – це 
вже є проплаченим мітингом чи ні? І як 
тоді класифікувати Майдан?

Щоправда, правники переконують, 
що простим українцям новації нічим 
не загрожують. Хіба що вони будуть 
позбавлені отримати вигоду за раху-
нок зловживання своїми правами. А 

організаторам проплаченого заходу, 
якщо буде доведена їхня провина, 
загрожує відповідальність у вигляді 
штрафу до 8500 гривень, арешт до ше-
сти місяців чи обмеження волі до трьох 
років. Варто зазначити, що у законо-
проекті пропонують карати не лише 
за сам факт передачі грошей чи інших 
благ, але й за пропозицію, обіцянку.

Можливо, загалом цей проект і є 
позитивним. Адже по суті він спрямо-
ваний на припинення практики підкупу 
громадян. Головне, щоб з часом його 
не зробили інструментом впливу на 
тих, хто законно користується своїми 
конституційними правами на мирні 
зібрання та мітинги.

Підготувала С.ВАСИлЬЄВА.

ВОлОНТЕРСТВО

Від серця – до серця
З 1 по 30 квітня 2015 року в Городнянському районі була 

проведена акція «Серце до серця» – «Врятуй життя дити-
ни» з метою закупівлі реанімаційного облданання для не-
відкладної допомоги дітям. Завдяки зусиллям волонтерів 
загальноосвітніх та позашкільних закладів району було 
зібрано 1693 гривні.

Зібрані кошти перераховані на закупівлю медичного 
обладнання для обласної дитячої лікарні.

У 2014 році в області зібрали 27 тисяч гривень, на які 
було придбано дитяче офтальмологічне обланання – ав-
томатичний проектор. З цих коштів учнями-волонтерами 
загальноосвітних навчальних закладів нашого району було 
зібрано 1714 грн.

Дякуємо всім, хто не залишився байдужим і брав участь 
в цій акції!

В.СЕМКО.
Методист райметодкабінету.

ОСВІТА

Перші в області

З ОФІЦІЙНОГО

За мітинги – до восьми років ув’язнення

СлУжбА бЕЗПЕКИ

Картину не вивезли
Співробітники Управління Служби безпеки України в 

Чернігівській області спільно з працівниками митниці попе-
редили спробу контрабандного вивезення з України старо-
винної картини.

3 квітня на митному пункті пропуску «Горностаївка» під 
час огляду потягу «Київ-Петербург» було знайдено дешеву 
репродукцію картини серед постільних приналежностей. 
На її зворотньому боці, під картоном правоохоронці вияви-
ли іншу картину, датовану 914 роком. 37-річний громадянин 
України намагався приховати їх від митного контролю.

Картину направлено на мистецтвознавчу експертизу 
для встановлення її історико-культурної цінності.

Слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області розпоча-
то кримінальне провадження за ознаками своєння злочину, 
передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває до-
судове розслідування.

Прес-група Управління Сб України 
в Чернігівській області.
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Скільки і кому б не хотілось у дусі новіт-
нього погляду перекрутити чи свідомо фаль-
сифікувати історію Великої Вітчизняної вій-
ни, рано чи пізно він отямиться: правда жива 
і буде жити вічно. Вона існує в пам‘яті учас-
ників війни і передається, як найдорожчий 
спадок, новим поколінням. Вона промовляє 
у сучасне і звертається у майбутнє незапе-
речними фактами і подіями, багатьма доку-
ментами своєї епохи. А свідчення – голов-
ний аргумент в судженнях про історію.

У Городні стає все менше людей, які 
знають про те, що в період тимчасової 
німецької окупації  у нашому місті діяла ком-
сомольсько-молодіжна антифашистська 
підпільна група. На жаль, вже нема серед 
живих жодного з її учасників. Але розповіді 
і документи, що збереглися, дають підстави 
беззаперечно стверджувати, що, незважа-
ючи на терор, який чинили фашисти серед 
населення, городнянці не корились ворогу.

Авторові цих рядків хочеться представи-
ти читачам газети важливий документ. Ори-
гінал. Це письмове свідчення уродженця 
с.Вокзал-Городні, колишнього партизана, 
Героя Радянського Союзу Бориса Пилипо-
вича Калача. Датоване воно 8 липня 1949 
року. Зміст його, на мій погляд, коментува-
ти не потрібно. На фотокопії документу все 
зрозуміло.

Але для читачів треба все ж дещо прояс-
нити. Підпільна група виникла взимку 1942 
року. Її очолив Ф.Ф.Бебко, який працював 
складачем у городнянській друкарні. Війна 
застала його на курсах військової перепід-
готовки, і він, дивом вирвавшись з ворожого 
оточення під Новозибковим, повернувся у 
Городню до матері. Фашисти вирішили від-
новити роботу в друкарні і запросили Ф.Ф.
Бебка.

І той, щоб заробляти якусь копійку на 
хліб, погодився, маючи перед собою зовсім 
іншу мету.

Друкарня розташовувалась у той час на 
території теперішнього дитсадка №1. В од-

ному приміщенні з друкарнею була й квар-
тира В.О.Головача – директора друкарні, у 
свій час комуніста ленінського призову. Він 
був членом райкому і членом бюро райкому 
партії. Але як так трапилось, що буквально 
перед початком війни Городнею пошири-
лись чутки, що В.О.Головача виключили з 
партії – нібито за те, що загубив партійний 
квиток – й досі невідомо. «Відщепенців» 
партії фашисти активно залучали у свій 
актив. Друкарня запрацювала – випуска-
ла бланки. Ф.Ф.Бебко був у центрі роботи. 
До нього зверталось багато замовників з 
міста та сіл району. Поступово підбирались 

надійні люди, налагоджувались зв‘язки. 
Згуртувалось ядро групи: В.О.Надточій, 
що вийшов з оточення, Г.Х.Чорноус – дочка 
замученого денікінцями в 1919 році голови 
Городнянського ревкому Х.А.Чорноуса, Л.С.
Денисова – працівниця редакції газети. Мо-
лоді патріоти спочатку дістали радіоприй-
мач, який потаємно встановили на квартирі 
Ф.Ф.Бебка і почали приймати зведення 
Інформбюро – про події на фронті. Записа-
ний матеріал обробляли, а у вихідний день 
– неділю – Ф.Ф.Бебко набирав його у дру-
карні. Випускали під виглядом листівок «Ве-
сти с Советской Родины», скинутих з літака. 

Кліше до заголовків виготовляв на лінолеумі 
колишній працівник районної газети «Кому-
нар» Є.Х.Літош, який тоді жив у с.Старосіллі. 
Через надійних людей листівки розповсюд-
жувались у місті та селах.

Активними членами підпілля були дочки 
В.О.Головача – комсомолки Тамара і Аня. 
Оскільки група швидко налаштувала зв‘я-
зок з партизанським загоном імені Щорса, 
то їм доручали підібрати і передати через 
розвідників медикаменти, носити їм їжу, 
бути  на варті, коли друкувались листівки. 
Це саме Аня – молодша дочка – запропону-
вала назвати групу «Смерть німецьким оку-
пантам!». Будучи інвалідом  (на милицях), 
бралась активно виконувати різні доручення 
– зустрічатись з агітаторами з сіл – старша 
дочка Тамара.

У лютому 1943 року викриті фашистами 
окремі підпільники влилися до партизансь-
кого загону імені Щорса. Проте німці встиг-
ли захопити і розстріляти матерів Ф.Ф.Беб-
ка і Г.Х.Чорноус.

Група проіснувала аж до початку осені 
1943 року.

Про детальну діяльність городнянських 
підпільників належить ще розповісти. Сьо-
годні, через 70 років після Великої Пере-
моги над фашизмом, відкривається багато 
нових – досі невідомих документів, які, тре-
ба думати, являть нам нові факти, події та 
імена. Але і без цього можна сказати одне: 
в епопею всенародної боротьби з німець-
ко-фашистськими загарбниками жителі 
Городнянщини зробили вклад, достойний 
свого часу і своїх поколінь.

л.ЯКУбЕНКО.

На знімках: фотокопія з ориналу свід-
чення Героя Радянського Союзу Б.П.КА-
ЛАЧА; одна з учасниць підпільної групи 
Аня ГОЛОВАЧ. Вона від тяжких душевних 
переживань після викриття групи 20-літ-
ньою померла 15 червня 1943 року. 

МОВОЮ ФАКТІВ І ДОКУМЕНТІВ

ВТРАТИ

«На таких хлопцях і тримається армія…»

4 травня Дібрівне прощалось з Іваном 
Сорокою – старшим стрільцем другого від-
ділення, другого взводу, другої роти 41-го 
батальйону, який ніс службу в зоні АТО. Він 
був призваний за частковою мобілізацією 
Городнянським райвійськкоматом 3 ве-
ресня 2014 року. Усе село вишикувалось, 
застигло у скорботному мовчанні, проща-
ючись з хлопцем, який загинув за день до 
свого тридцятиріччя. 1 травня Вані виповни-
лось би 30…

Він був загальним улюбленцем. Щирий, 
веселий, з незмінною посмішкою, готовий 
прийти кожному на допомогу у будь-яку 
хвилину.

-- Ванечко, синочку, ти ж мене у ліс по 
гриби водив, -- заходилася плачем під бу-
динком батьків Івана літня жінка. Думалось 
– рідня. Виявилось – ні, просто сусідка. Над 
селом лився стогін та плач. Навіть звуки вій-
ськового оркестру не могли приглушити ту 
страшну мелодію туги та скорботи.

Він мав золоті, майстровиті руки. Од-
носельці чекали його повернення, готували 
для нього нехитрі замовлення.  Захоплю-
вався бджільництвом. Найменший з трьох 

синів, був надійною опорою і першим поміч-
ником для батьків.

--Він нам ніколи не жалівся, -- каже 
племінниця Івана Аліна Сизоненко. – Ще 
вранці, в день своєї загибелі,  дзвонив бать-
ку. Розповідав, що там, де він несе службу, 
гарна природа. Казав, рибу ловлять. Радів, 
що знайшов покинуту пасіку, збирався її до-
глядати.  Він взагалі був мегапозитивною 
людиною. Завжди жартував. Завжди з по-
смішкою… Як страшно говорити «був»…

Загинув Іван між Старогнатівкою та Біло-
кам’янкою.

--Він разом з хлопцем з Корюківки пішов 
у розвідку, -- розповіли бойові побратими 
Івана, які приїхали провести його в остан-
ню путь, Олексій Скиртач та Віталій Степа-
нюк. – Старогнатівку контролюємо ми, а 
Білокам’янку – сепари.   Поміж населеними 
пунктами – так звана «зеленка», поле. Саме 
там хлопці підірвалися на «розтяжці». Спра-
цювала протипіхотна міна. Вони загинули 
миттєво. Ми нічого не могли зробити…

Ці мужні, обпалені війною чоловіки ко-
втають скупі сльози. Ваня і серед них був 
улюбленцем. Його посмішка не одного то-
вариша заряджала позитивом, оптимізмом, 
надавала віри і сил.

--На таких хлопцях, як  Іван, і тримаєть-
ся наша армія, --з болем промовив старший 
лейтенант, командир, офіцер 41-го батальй-
ону Олексій Скиртач.—Він не просто був 
добровольцем. Він був справжнім, відданим 
сином України. 

Похоронна процесія розтяглася на кіло-
метр. Вінки, вінки, море живих квітів… Кра-
сень-кінь, що був прив’язаний на полі, заба-
чивши колону людей, забігав сполохано. А 
потім раптово застиг, вдивляючись у колону, 
у людські обличчя.  «То Ванин кінь, -- хтось 
мовив у натовпі. – Він його доглядав…». 

На кладовищі останні слова Герою ска-
зали настоятель місцевої церкви, у якій 
відспівували Івана, голова райдержад-
міністрації П.І.Потапенко, сільський голова 
О.П.Юрченко, командир О.Скиртач.  У німій 
скорботі застигли керівництво району, вій-
ськові, односельці, школярі, родичі, знай-
омі, близькі, всі, хто прийшов попрощатись 

з Ванею. Відсалютував останній залп. «Сла-
ва Герою!» -- в унісон звучало з натовпу. 

--Ми доробимо те, що не встиг дороби-
ти ти, Ваню, -- обіцяли покійному товаришу 
і його землякам військові, кидаючи на труну 
останню жменю землі…

 * * *
Тільки-но повернулись з похорон Вані, 

як містом пролетіла нова трагічна звістка: 
пішов у небуття боєць першої танкової бри-
гади з Гончарівська Роман Жоголко. 

Йому 26 серпня виповнилось би 40 
років. Родом з Городні, Роман останнім ча-
сом працював спеціалістом відділу малого 
бізнесу Чернігівського відділення банку ВТБ. 
20 червня 2014 року був мобілізований Чер-
нігівським військкоматом. Не ховався, не 
нарікав на долю. З гідністю відправився ви-
конувати свій обов’язок захисника Вітчизни.

--Він нам багато не розповідав, -- каже 
сестра Оксана. – Ми знали тільки, що взим-
ку він переніс серйозне інфекційне захворю-
вання. Почалось ускладнення, відобрази-
лось на серці. Роман служив у снайперській 
роті, а пізніше, через  погіршення стану здо-
ров’я – зв’язківцем.  Збирався разом з това-
ришами по службі відправлятись у зону АТО. 
Однак йому ставало все гірше. 30 квітня у 
Києві, у клініці Амосова йому зробили опе-
рацію на серці. Вона пройшла успішно. На 
третій день вранці Рому  повинні були з ре-
анімації перевести у звичайну палату. А вве-
чері його серце зупинилось. Кажуть, тромб. 
Лікарі дві з половиною години боролись за 
його життя. Але врятувати не вдалось…

Роман був старшим братом. Надією, під-
тримкою і опорою для сестри і батьків. Враз 
для сім’ї згасло сонце. Зупинилось життя. І 
те, що Роман загинув не від ворожої кулі, не 
на гарячому рубежі, аж ніскілечки не приглу-
шить біль від непомірної втрати. 

Він пішов із життя, виконуючи свій 
обов’язок перед країною, перед народом, 
перед рідними людьми. Захищаючи нас усіх 
від загрози. Його ім’я назавжди для зем-
ляків залишиться серед тих, кого шанува-
тимуть і пам’ятатимуть,  на чиєму прикладі 
виховуватимуть майбутні покоління.

Організацію похорон обох захис-

ників  забезпечило керівництво району та 
міста з коштів, виділених за Програмою 
матеріальної підтримки сімей, близькі ро-
дичі яких загинули, отримали поранення та 
інших учасників проведення антитерори-
стичної операції (АТО) в Україні. Допомогу 
також надавали народний депутат Анатолій 
Євлахов і депутат обласної ради І.М.Якуб 
та районна і обласна організації ВО «Бать-
ківщина».  Так повинно бути. Бо це не тільки 
горе батьків та рідних. Це горе всієї України, 
це горе Городнянщини, яка втрачає кращих 
зі своїх синів на цій незрозумілій війні.

Вірніше, ні. Так не повинно бути. Не в 
сенсі матеріальної допомоги. А в сенсі того, 
що молоде життя не повинно так нагло об-
риватися. Батьки не повинні втрачати своїх 
дітей. Адже ніяка у світі сила не здатна зці-
лити розбите материнське серце, втамува-
ти батьків біль за загиблим сином.  Жаль, що 
ті, хто розпалює цю непотрібну простим лю-
дям війну, мають кам’яні серця,  до яких не 
долітає згорьований крик нещасної матері. 
Що ніхто з них не має бажання заглянути у 
очі отій сивій чайці, яка безпорадно тріпоче 
крилами над труною своєї дитини…

С.ЧУГАЙ.
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«Переможна, зоряна весна»
Ми повідомляли читачів про те, що 11 квітня на 

92-му році пішов з життя ветеран Велкої Вітчизняної 
війни та педагогічної праці самодіяльний поет і наш 
постійний дописувач Сахон Степан Сидорович.

Останній його лист з Чернігова, де він прожи-
вав, надійшов у редакцію 1 квітня нинішнього року. 
У ньому – добірка віршів, присвячених Дню Перемо-
ги. «Знаменна дата, а живих її учасників – одиниці. 
Жаль, така невблаганна суть людського буття» – на-
писав він.

Сьогодні ми  друкуємо деякі з останніх віршів по-
ета. Як на славу Перемоги, так  на світлу пам‘ять про 
їх автора.

Висоту взято
– Сьогодні, друзі, грізний бій,
За висоту – свинцю їй в горло,
Щоб подавилось враже кодло
Що так загратувалось в ній, –
Мовив штурмгрупи командир. –
Отож, напоготові будьмо,
Святу присягу не забудьмо –
Напружуймо і слух, і зір...
Третя година. Нішелесть.
А відіспатись фріци люблять.
Артмузика заграла десь –
Ворожі дзоти й доти дублять.
І сполошилась німчура.
Самі себе не пізнавали.
І наших хлопців ритуали –
Раптовість, спритність, без «ура».
Висоту взято. Сам комдив,
людина молодої вроди,
без пафосу – він це умів –
Вруча гвардійцям нагороди.
На щойно взятій висоті
Тріпоче стяг, мов горда птиця.
А її приступи круті
Враз освітила зоряниця.
Така полегкість на душі,
Мов  по сто грам спили солдатських.
Грають артджази заліхватськи
Уже на новім рубежі.

Свіча надії догора...
Вродлива пара: Він – Вона.
Солдат і дівчина-студентка.
Між ними відстань – далина.
Та ніби поруч серце тенька.
І на заставі повний штиль,
Хіба що десь озветься птиця,
Та світанкова зоряниця
Омиє в росах трав бурштин.
І сама суть: давно за тиждень
Іти, Іване, – у запас.
Вже якось ті деньочки виждем –
І радість стрічі – в самий раз.
І поберемось восени.
І скріпим шлюб, як і годиться.
Заждалися і ясени.
Кортеж весільний їм теж сниться.
І раптом, мов нечиста сила,
Загрімхотіло, загуло.
І десь вже хижа смерть косила,
І десь вже цвіту полягло.
І зрозумійте жах Олесин:
Її гнітила кожна мить.
У свої вісімнадцять весен
Де вбогу душу прихилить?
За віщо отака покара?
Де правда, якщо вона є?
Хіба ми не достойна пара,
Щоби гніздечко звить своє?
Сльозу роняла і молилась:
–Іваночку, живий вернись...
А думка в здогадках томилась:
Чи те зачує божа вись?
Не вчула. Вересневим ранком –
Мов струмом з голови до ніг
Прошило: «Твій Іванко
У бресті, як герой, поліг».
І як назватись їй теперки:
Дружина? Подруга? Сестра?
Стискали душу мов обценьки...
Свіча надії догора...

Перемога
Перемога. Це слово крилате.
Може, чують ген усі світи
Господи, наш вірний божий брате,
Ти його сьогодні освяти.
Це зазвичай вже усімдесяте.
Попереду – ще літа й літа.
Не померкне в часоплині дата,
Кровію обагрена, свята.
жаль, що живих свідків одиниці.
Ветерани в вічність відійшли.
Та горять незгасно зоряниці,
У двобої вирвані з імли.
А нащадки – діти і онуки –
Пломінь той в своїх серцях несуть.
І ідуть до храму без принуди,
Щоб полеглиїх воїв пом‘януть.
Перемого! Зорецвіт калини.
І веселки спалах над Дніпром.
легіт піднебесний журавлиний,
Хліб і сіль, і друзі за столом.
А у полі зерниться пшениця.
А в саду – рум‘яняться плоди.
біля мам – діток щасливі лиця,
А у небі – серпик молодий.
Привиди війни: вдовині сльози
І благальний плач дітей-сиріт.
біженців роз‘ятрені обози
І немов померклий білий світ.
Все позаду, тільки не забуте,
В пам‘яті оголеній зрина...
Цвіт жоржин і запах м‘яти-рути.
Переможна, зоряна весна...

Євгеніі Олександрівні Денисенко з 
Альошинського було 15 років, коли у 
1941-му почалась війна з фашистами.

Батьки – Олександр Тарасович та 
Марія Іванівна Заяць—все своє життя 
працювали у місцевому колгоспі «По-
ради Леніна». До нелегкої селянськї 
праці з дитинства привчали й свою 
єдину доньку.

13 липня 1941 року батько пішов на 
фронт. Більше дружині й доньці його 
бачити не довелося.

-- У листопаді 43-го ми з мамою от-
римали листа від батькового бойового 
товариша, -- розповідає Євгенія Олек-
сандрівна. – Він писав, що тата було 
поранено. Він був артилеристом-на-
відником. Мав хворі ноги. Коли його 
поранило, товариші вивезли батька 
у санітарну частину. А її евакуювали у 
Казахстан. Повідомляв той боєць нам і 
адресу, де був шпиталь. Я писала туди 
листи. І у сільраду, і у школу. Даремно. 
Так ми нічого і не знаємо про подальшу 
батькову долю…

До війни Євгенія Олександрівна 
встигла закінчити 7 класів школи. Саме 
тоді й скінчилось назавжди її дитин-
ство.

* * * 
-- Як відступали наші війська, село 

здригалось від гуркоту, -- згадує літ-
ня жінка. У голосі – і досі біль і страх. 
– Наша хата стояла на тому місці, де 
зараз автобусна зупинка. За городом 
– ферма, поруч – школа і народний 
дім. Від обстрілів шибки з будівель 
повилітали. Мама кудись побігла, а 
я не встигла за нею. Над селом летів 
німецький літак і по вулицях строчив, 
строчив, строчив…. Через дорогу від 
нашої хати стояв одинокий розлогий 
клен. Під нього під’їхала машина з на-
шими військовими. І я до них прибила-
ся. Під отой клен. Аж літак розвернув-
ся – і знову кулеметними чергами по 
селу… Солдати у машину позаскакува-
ли. Сидять усі на колінах. У кожного – 
гвинтівка. А патронів – жодного… Отак 
відступали…

Розповідає Євгенія Олександрів-
на, як прийшли німці господарями у 
село. По Альошинському пішла чутка, 
що у Городні, у лікарняному дворі три-
мають полонених радянських солдат.  
Переповідали, що вони настільки го-
лодні були, що з лікарняного смітника 
підбирали картопляні лушпайки й інші 
відходи кухні та їли. Отож мама їй дала 
пів булки домашнього хліба, бо більше 
не було, і дівчинка  разом з іншими од-
носельцями пішла у Городню годувати 
полонених.

Німці не перешкоджали тому. Люди 
підходили до натовпу полонених, ки-
дали їм їжу, щоб хоч якось підтримати. 
Жаль  стискав серце. Та вдіяти було ні-
чого не можна.

А між тим у Альошинському нова 
влада господарювала по-новому.  Лю-
дей зігнали збирати колгоспний вро-
жай. Все те – і хліб, і картопля, все, що 
було можна, відправлялось потягами 

у Німеччину. 
Взимку місце-
ве населення, 
у тому числі й 
Євгенію, вига-
няли розчищати 
залізничні колії 
від снігу.

-- Одного 
разу партизани 
підірвали потяг 
із військовою 
технікою, яку 
німці відправ-
ляли на фронт, 
-- розповідає 
Євгенія Ол-
л е к с а н д р і в -
на. – Паровоз 
проскочив, а 
вагони злетіли 
у повітря. За-
гинуло багато 
німців, які су-
проводжували 

техніку. Довкола було багато крові. 
Тоді фашисти зігнали з Альошинсько-
го та Павло-Іванівського близько 100 
мирних жителів і поставили на вигоні 
під розстріл. Однак з’явився якийсь 
німець – наче той командир, що керу-
вав на залізничній станції, і зупинив те 
жахіття. Щось гелготів по-своєму, ми 
зрозуміли – переконував, що люди ні 
у чому не винні. Так усіх і відпустили. 
Тільки місцевого старосту побили тро-
хи. Старостою у нас був Семен Івано-
вич Бояренко, колишній голова колго-
спу. Його люди  при німцях старостою 
вибрали. Гарний чоловік був. Коли його 
німці били за партизанів, ті самі парти-
зани, що потяг підірвали, якраз у ньо-
го на горищі ховались. Він їх не видав. 
Мужньо витерпів катування. А після 
війни його радянська влада  засудила 
за те, що у старостах був. Зіслали ку-
дись. Так і помер далеко від домівки… 
Непрості то були часи…

* * *
У жовтні 41-го німці зігнали жінок 

з Альошинського молотити жито. Теє 
жито стояло у скирді з літа. Вже й по-
росло. Та німці й з того хотіли мати 
якийсь зиск. Невесела то була робота. 
Але діватись нікуди – мусили підкоря-
тись новій владі. Раптом почувся гур-
кіт моторів. То були мотоцикли. Жінки 
припинили роботу і вдивлялись у ма-
шини, які рухались польвою дорогою 
слідом за мотоциклами.

--Мені так важко і сьогодні це згаду-
вати, -- витирає сльози Євгенія Олек-
сандрівна. – Проїхали два мотоцикли, 
потім – легковий автомобіль, потім 
– два вантажні. По боках – теж мото-
цикли. У кожному – по три фашисти з 
автоматами. А у кузовах автомобілів 
– люди. Польовий шлях був розбитий. 
Колона рухалась дуже повільно. Ми ба-
чили обличчя тих, кого везли у кузовах. 
Серед них були євреї і люди у війсь-
ковій радянській формі. Скоріш за все, 
ті полонені з лікарняного двору. Вони 
дивились нам у вічі. А ми – їм. Було 

моторошно від тієї приреченості, що 
була у кожному погляді… Наші жінки, 
ще не розуміючи, але відчуваючи сер-
цем, що коїться щось страшне, почали 
голосити… Коли колона наблизилась 
до залізниці, нам не стало її видно. Але 
незабаром пролунали постріли… Бага-
то пострілів…

Вже пізніше вони дізнались, що 
німці заздалегідь примусили чергово-
го по станції з його дружиною копати 
яму, призначену для масового роз-
стрілу. А потім – прикидувати землею 
тіла розстріляних… Назавтра всюди-
сущі місцеві хлоп’ята-підлітки наважи-
лись підібратись до залізничного по-
лотна. Повернулись додому мовчазні, 
бліді, злякані… Із земляної кучі то тут, 
то там стирчали руки та ноги загиблих 
від фашистських куль…

--Я ще років з десять потому боя-
лась і близько до того місця підходити, 
-- витирає сльози старенька.—Хоча 
там завжди і гриби, і ягоди родили. Це 
вже потім мій покійний чоловік умовив 
мене разом туди сходити. Щоб пам'ять 
перестала тривожити. Та де там. Мо-
торошні спогади покою не дають і досі.

* * *
Євгенії Олександрівні у вересні 

минулого року виповнилось 88. Вона 
майже втратила зір. Докучають хворо-
би та старість. Вже 28 років, як пішов з 
життя її чоловік Анатолій Степанович, з 
яким разом жили і трудилися у рідно-
му селі, виростили і виховали чотирьох 
дітей. Зараз стареньку матір доглядає 
син Олександр. Він і провів нас лісовою 
стежкою до могили на місці розстрілу.

--Після того, як Альошинське звіль-
нили від окупантів, мама говорила, 
сюди євреї приїжджали, -- продовжив 
він розповідь матері. – Підводами після 
війни їздили. Огорожу поставили. За 
місцем захоронення доглядали. Потім 
був період, коли менше їздили. Остан-
німи роками за похованням догляда-
ють належним чином. Так і повинно 
бути.  Ми малими сюди бігали – поди-
витися, адже виростали на розповідях 
старшого покоління. Зараз свідків тих 
подій у селі вже майже не залишилось. 
А мама все пам’ятає, ніби вчора було…  

* * *
Той пагорб біля залізниці поблизу 

Альошинського – німий свідок трагедії 
нагло перерваних людських доль. Ліс 
довкола стоїть, наче зачарований. Чи 
то так здалося під впливом розповіді 
Євгенії Олександрівни. Стежина лісо-
ва не дуже натоптана. Трава путаєть-
ся попід ногами. Тягне листочки до 
сонячного світла суничник. Чіпляється 
за одяг колючими гілками малинник. 
А над могилою високі сосни кронами 
сходяться угорі. Чи то вітер, чи то гілля 
шепочуть десятками голосів: «Не заб-
увайте…..».

С.ЧУГАЙ.
На знімках: невеселі спогади 

тривожать душу Євдокії Олексан-
дрівни ДЕНИСЕНКО; Олесандр ДЕ-
НИСЕНКО біля могили розстріляних 
фашистами осінню 1941-го.

ДО 70-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ

«Я й досі про це спокійно 
згадувати не можу….»
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 Світлана МАЛОФІЙ з сином Дмитром.

10 травня у календарі відзначено як День Матері. Напевне, це одне з найсвітліших і найдобріших свят.  Бо 
у житті кожного з нас є мама. І цей янгол-охоронець на все життя – то найкращий подарунок Бога і долі, який 
тільки може випасти людині. Можна багато говорити. І треба говорити. Кожній мамі. Щоб чула і знала, як ми її 
любимо. Як ми їй вдячні за те, що подарувала життя, що проводить дні і ночі у материнських молитвах за нас,  
що вбирає своїм материнським серцем усі тривоги і печалі, що випадають на нашу долю.

Нехай кожен скаже сам ці слова своїй найріднішій і найближчій людині. А ми вирішили зробити ось таку 
добірку випадкових фото жінок зі своїми синами і доньками, які живуть у нашому місті. Подивіться, скільки 
добра і світла у очах цих юних мам. Вони плекають майбутнє нашої Городнянщини, майбутнє України. Хай 
же нічим не тьмариться для них і усіх інших мам у світі щастя материнства. Хай вітер долі береже усіх жінок, 
які мають право носити горде ім’я Матері. Хай довго-довго живуть і не хворіють усі мами на світі. Адже, поки 
вони є, ми усі маємо право ще бути дітьми…

Леся АТРОШЕНКО 
з сином Артемом.

Ірина ВОЛОШКО з сином 
Ростиславом.

Марія ШУЛЯК з сином Вячелавом.

Наталія СОЛОХА з си-
ном Олександром.

 Людмила ПАРХОМЕНКО 
з донькою Софією.

Дарія МОГИЛЕВЕЦЬ з си-
ном Іваном.

Анна КОЛЕШКО з сином Станіславом.

Альона ЗІННЕР з сином Тимуром. 

 Альона САВЧЕНКО з сином Данилом.

Не для війни ми ростимо дітей
10 ТРАВНЯ – ДЕНЬ МАТЕРІ



УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
     11 ТРАВНЯ        12 ТРАВНЯ       13 ТРАВНЯ   14 ТРАВНЯ      15 ТРАВНЯ        16 ТРАВНЯ           17 ТРАВНЯ 

УТ-1
8.00 Хочу бути
8.20,12.25 Школа Мерi 
Поппiнс
8.35,12.05 Казки Лiрника 
Сашка
8.50,12.15 Мультфільми
9.00 Вiчне
9.20 Т/с «5 баксiв.net»
9.35 Василь Попадюк 
11.50 Нотатки на глобусi
12.45 Музична академiя 
14.10 Вiкно до Америки
14.40 Х/ф "Далеко вiд вiкна"
17.00 Док. фільм
17.35 Х/ф "Залiзна сотня"
19.25 Перша шпальта
19.55 Дорогi депутати
20.30,20.35 Д/ф "Аеропорт"
21.20 Новини
22.00 "Подорожнi" 
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
6.55 "ТСН-Тиждень"
8.25 Х/ф "Про вовка про-
мовка"
10.00 "Розсмiши комiка"
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла»
19.30 ТСН
20.30 Д/ф "Аеропорт"
21.30 Х/ф "Береги"(2)

ІНТЕР
7.50 Х/ф "Чисте небо"
10.00 Х/ф "Летять журавлi"
12.00 Т/с "Наказано зни-
щити"
15.35 "Чекай на мене"
17.45 Новини
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
20.30 Д/ф "Аеропорт"
21.15 Т/с "Любов i розлука"
23.05 Т/с «Завжди говори 
«завжди»

ICTV
7.00,19.15 Надзвичайнi 
новини
7.50,9.15 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.35 Надзвичайнi новини
10.30 Т/с «Революцiя»
12.30,13.20 Х/ф "Дачна 
поїздка сержанта Цибулi"
12.45,15.45 Факти. День
14.35,16.20 Х/ф "Мерседес" 
тiкає вiд погонi"
16.40 Х/ф "Повiтряний 
маршалл"
18.45 Факти. Вечiр
20.30 Д/ф "Аеропорт"
21.20 Х/ф "Сiрi"(2)
23.30 Х/ф "Невiдомий"(2)

СТб
6.45,16.00 "Все буде добре!"
8.35,18.50 "За живе!"
9.50 Т/с «Самара»
11.40 "Зiркове життя"
12.40 Х/ф "У Бога свої 
плани"
14.20 "Битва екстрасенсiв"
18.00,21.30 "Вiкна-Новини"
20.30 "Аеропорт"
22.05 "Детектор брехнi"
23.35 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
7.35 Єралаш
9.40 Х/ф "Перлина Харбор"
13.35 Х/ф "Полювання за 
скарбами"
15.45 Х/ф "2012"
19.00 Ревiзор
22.10 Страстi за Ревiзором
0.10 Аферисти в мережах

ТЕТ
6.00 Мультфільми
11.55 Рятiвники
17.05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30,23.00 Т/с «Два 
батьки i два сини»(2)
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Х/ф "Померти моло-
дим"(2)

УКРАЇНА
7.10 Т/с «Лiкарка»
14.20,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
15.00,19.00 Подiї
18.00 Т/с «Безсмертник»
19.45 "Говорить Україна"
20.30 Д/ф "Аеропорт"
21.20 Т/с «Практика»
23.20 Х/ф "Сталiнград"(2)

НТН
7.30 "Агенти впливу"
8.25 Т/с «Павутиння»
16.00 Т/с «Жiнки на межi»
19.15 Т/с «Менти»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
23.45 Т/с «Закон i порядок»

ТОНІС
10.00 "Микола Сивий"
11.00,20.00 Апокалiпсис
12.50 "Художнi iсторiї"
14.20 "Щоденник для 
батькiв"
15.00,23.00 Енiмалiя
16.00 "Ландшафтнi iгри"
16.10 "Моднi iсторiї"
16.45 Концерт 
19.00 В гостях у Гордона
21.00 "Тарапунька"

УТ-1
8.10,14.15 Як це?
8.35,13.45 Казки Лiрника
8.50,13.55 Мультфільми
9.00 Вiчне
9.20,9.35 Д/ф "Аеропорт"
10.20 "Подорожнi" 
11.30 "Мiй новий дiм - 
Корея"
12.00 Уряд на зв'язку 
12.25 Дорогi депутати
13.00,18.30,21.00 Новини
13.20,18.05 Час-Ч
14.40 Хочу бути
15.25 Фольк-music
16.30 Книга.ua
16.55 "Ясмiна i Мухамед"
18.15 Новини
18.55 Д/ф "Пiвнiч"
20.00 Про головне
22.00 Вiйна i мир
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.45 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Королева бан-
дитiв»
12.00,16.45,19.30,23.15 ТСН
12.25 "Ворожка"
13.35 "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 "Чотири весiлля"
23.35 Х/ф "Розвiдка"(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Готель «Прези-
дент»
11.10,12.25 «Слiдство вели»
13.20,14.20 "Судовi справи"
14.45 "Сiмейний суд"
15.45,16.15,22.50 Т/с 
«Завжди говори «завжди»
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Любов i розлука»
0.40 Т/с «Територiя краси»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.10 Т/с «Революцiя»
11.55,13.20,16.50 Т/с 
«Дiзнавач»
12.45,15.45 Факти. День
14.30,16.20 Т/с «Чужi крила»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська 
оборона
21.25 Свобода слова
0.20 Х/ф "Велика крадiжка" 

СТб
6.40,16.00 "Все буде добре!"
8.35,18.30 "За живе!"
9.45 Т/с «Самара»
11.35 "Зiркове життя"
12.35 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.50 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!"
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"

НОВИЙ КАНАл
8.00 Єралаш
12.00 Т/с «Татусевi дочки»
17.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Сутiнки"(2)
23.25 Х/ф "Вампiрша"(3)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.10 М/ф "Барбi" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.10 Панянка-селянка
16.00 Вiталька
17.05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30,23.00 Т/с «Два 
батьки i два сини»(2)
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Х/ф "Кохання тра-
пляється"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить 
Україна"
11.10 Т/с «Недотрога»
15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Подiї дня

НТН
7.05 Х/ф "Кримiнальний 
вiддiл"
8.30 "Випадковий свiдок"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.40,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.10,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Ан-
джелес»

ТОНІС
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Апокалiпсис
12.50 "Тарапунька"
14.00,22.35 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
15.40 Енiмалiя
16.20 "Цивiлiзацiя Incognita"
17.45 "Ваша пенсiя"
18.20 "Мистецтво i час"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi бої

УТ-1
8.10 Книга.ua
8.35,14.35 Казки Лiрника
8.50,14.50 Мультфільми
9.00 Вiчне
9.15 Про головне
10.10 "Ясмiна i Мухамед"
11.30 "Мiй новий дiм - 
Корея"
13.00,18.30,21.00 Новини
13.20,18.05 Час-Ч
13.30 Вiйна i мир
15.00 Хто в домi хазяїн?
15.40 Як ваше здоров'я?
16.15 Концерт
18.15 Новини. Свiт
19.00 Перша студiя
19.30 ДебатиPRO
22.00 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.45 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Королева бан-
дитiв»
12.00,16.45,19.30,23.15 ТСН
12.25 "Ворожка"
13.35 "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 "Iнспектор Фреймут"
23.35 Х/ф "Розвiдка"(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Готель «Прези-
дент»
11.10,12.25 «Слiдство вели»
13.20,14.20 "Судовi справи"
14.45 "Сiмейний суд"
15.45,16.15,22.50 Т/с 
«Завжди говори «завжди»
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Любов i разлука»
0.40 Т/с «Територiя краси»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.05 Т/с «Тринадцятий»
12.00,13.20,16.50 Т/с 
«Дiзнавач»
12.45,15.45 Факти. День
14.30,16.20 Т/с «Чужi крила»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Винищувачi»
0.15 Х/ф "Вiдставник"(2)

СТб
6.05,18.30 "За живе!"
7.05 Т/с «Самара»
8.55 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"
11.20 "МастерШеф"
16.00 "Все буде добре!"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.55 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!"
22.35 "Давай поговоримо 
про секс"
0.25 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
12.00 Т/с "Моя прекрасна 
нянька"
17.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Сутiнки"(2)
23.25 Х/ф "Прекраснi 
створiння" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Розумна селян-
ська донька"(1)
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.10 Панянка-селянка
16.00 Вiталька
17.05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30,23.00 Т/с «Два 
батьки i два сини»(2)
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Х/ф "Минулої ночi в 
Нью-Йорку"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить 
Україна"
11.10 Т/с "Будинок сплячих 
красунь"
15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Подiї дня

НТН
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.40,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.10,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Ан-
джелес»
0.40 Т/с "Мертва зона" 

ТОНІС
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Замальовки
12.10 "Джаз-коло"
13.00 "Ваша пенсiя"
14.00,22.00 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00,23.00 Енiмалiя
17.45 Слiдство ведуть 
екстрасенси
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi бої
21.30 "Глобал-3000"

УТ-1
8.10 Хто в домi хазяїн?
8.35,13.45 Казки Лiрника
8.50,13.55 Мультфільм
9.00 Вiчне
9.10 ДебатиPRO
10.30 Д/ф "Пiвнiч"
11.30 "Мiй новий дiм - 
Корея"
12.20 Слiдство. Iнфо
13.00,18.30,21.00 Новини
13.20,18.05 Час-Ч
14.10 Музична академiя
15.35 Надвечiр'я
16.35 Свiтло
17.15 "Європа. Далi буде..."
18.15 Новини. Свiт
18.55 "Сага старовинної 
пущi"
20.00 Про головне
22.00 "Схеми" 
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.45 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Королева бан-
дитiв»
12.00,16.45,19.30,0.15 ТСН
12.25 "Ворожка"
13.35 "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра»
22.00 "Сказочная Русь"
22.30 "Право на владу"
0.35 Х/ф "Розвiдка"(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Готель «Прези-
дент»
11.10,12.25 «Слiдство вели»
13.20,14.20 "Судовi справи"
14.45 "Сiмейний суд"
15.45,16.15,22.50 Т/с 
«Завжди говори «завжди»
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Любов i розлука»
0.40 Т/с «Територiя краси»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi 
новини
10.05 Т/с «Тринадцятий»
12.00,13.20,16.50 Т/с 
«Дiзнавач»
12.45,15.45 Факти. День
14.30,16.20 Т/с «Чужi крила»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с «Винищувачi»
0.15 Х/ф "Вiдставник"(2)

СТб
6.55,18.30 "За живе!"
8.05 Т/с "Самара"
9.55 "Моя правда"
11.45 "МастерШеф"
16.00 "Все буде добре!"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
20.50 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!"
22.35 "Я соромлюсь свого 
тiла"
0.25 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
11.55 Т/с «Татусевi дочки»
16.55,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Сутiнки"(2)
23.20 Х/ф "Тепло наших 
тiл"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Стоптанi ту-
фельки" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.10 Панянка-селянка
16.00 Вiталька
17.05 Т/с «Сiмейний бiзнес»
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30,23.00 Т/с «Два 
батьки i два сини»(2)
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Х/ф "Стоун"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить 
Україна"
11.00 Т/с "Танкiсти своїх не 
кидають"
15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Практика»
23.00 Подiї дня

НТН
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.40,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.10,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «Державний 
захист»
23.45 Т/с «NCIS: Лос-Ан-
джелес»
0.40 Т/с "Мертва зона"(2)

ТОНІС
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Великi бої
12.15 "Щоденник для 
батькiв"
13.10,17.45 Слiдство ведуть 
екстрасенси
14.00,22.35 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
16.00,23.35 Енiмалiя
18.20 "Мистецтво i час"
19.00 Фiнал кубка України з 
гандболу
20.30 Зiнаїда Турчiна

УТ-1
8.10,16.35 Театральнi 
сезони
8.35,13.45 Казки Лiрника 
8.50,13.55 Мультфільми
9.00 Вiчне
9.15,20.00 Про головне
10.10,22.00 Перша студiя
10.30 "Сага старовинної 
пущi"
11.30 "Мiй новий дiм - 
Корея"
12.25 "Схеми" 
13.00,18.30,21.00 Новини
13.20 Час-Ч
14.10 Музична академiя 
15.40 Вiра. Надiя. Любов
17.10 Музичне турне
18.15 Новини. Свiт
18.55 Т/с "Вiкендовi iсторiї"
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.45 Т/с «Королева бан-
дитiв»
12.00,16.45,19.30 ТСН
12.25 "Ворожка"
13.35 "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла»
20.20 "Мультибарбара"
21.00 "Вечiрнiй Київ"
23.00 "Свiтське життя"
0.05 Х/ф "Опiвночi в Парижi" 

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Готель «Прези-
дент»
11.10,12.25 «Слiдство вели»
13.20,14.20 "Судовi справи"
14.45 "Сiмейний суд"
15.40,16.15 Т/с «Завжди 
говори «завжди»
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.30 Т/с "Таємничий острiв"

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15 Т/с «Тринадцятий»
10.10,16.45 Т/с «Дiзнавач»
12.00,13.20,16.20 Т/с 
"Смертельна сутичка"
12.45,15.45 Факти. День
18.45,21.10 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
20.20 Антизомбi
21.30 Дизель-шоу
22.55 Х/ф "Вiдставник-3"
0.40 Х/ф "Ронiн"

СТб
8.10 Х/ф "Терористка 
Iванова"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.45 Т/с "Коли ми вдома"
20.00,22.45 "Холостяк"
0.05 Х/ф "Шукайте жiнку"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
12.00 Т/с "Моя прекрасна 
нянька"
17.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
20.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Сутiнки"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Столику, на-
крийся" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.10 Панянка-селянка
16.00 Вiталька
16.45 Т/с «Сiмейний бiзнес»
18.15 М/ф "Хортон" 
20.00 М/ф "Корпорацiя 
монстрiв" 
21.50 Х/ф "Кохання тра-
пляється"
0.00 Х/ф "Крамер проти 
Крамера" 

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить 
Україна"
11.10 Х/ф "Шукаю попут-
ника"
13.10,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Спiвай як зiрка
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.30 Т/с "Каменська"
13.00 Т/с «Менти»
15.00,19.00 "Свiдок"
15.15 Т/с "Державний 
захист"
19.30 Х/ф "Кохання пiд гри-
фом "Цiлком таємно"
21.30 Т/с "Перевiзник"(2)
23.20 Х/ф "Погоня"(2)

ТОНІС
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00,21.35 Замальовки
12.15 "Свiтськi хронiки"
13.10,17.45 Слiдство ведуть 
екстрасенси
14.00,22.35 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00,23.35 Енiмалiя
18.20 "Кумири"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi бої

УТ-1
8.10 Подорожуй першим
8.35 Казки Лiрника
9.00,10.05,10.35,14.25,15.1
0,16.00,17.05,18.10,19.25,2
1.05 День Європи в Українi. 
Пряме включення з Михай-
лiвської площi
9.05 Перша студiя
10.15 Зроблено в Європi
10.40 День Європи 
11.55,13.00 Пряме включен-
ня з Михайлiвської площi
12.05,16.40 Чоловiчий клуб
13.10 Музична академiя 
14.35 Свiтло
15.20 Книга.ua
16.15 "Дорогами Саксонiї"
17.15 Т/с "Вiкендовi iсторiї"
18.20 "Європа. Далi буде..."
19.30 Концерт
21.10 Новини
21.50 Утеодин 
22.20 Iнша музика 
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
7.10,19.30 ТСН
8.00 Мультфільми
9.40 "Свiтське життя"
10.45 Х/ф "Якби я була 
цариця"
14.30 "Вечiрнiй Київ"
16.30 "Вечiрнiй квартал"
18.30 "Розсмiши комiка"
20.15 "Українськi сенсацiї"
21.20 "Вечiрнiй квартал"
23.25 Х/ф "Ва-банк"(2)

ІНТЕР
7.00 "Ми з джазу"
8.40 "Школа доктора Кома-
ровського"
9.30 Новини
10.00 Т/с "I все-таки я 
люблю..."
18.00,20.30 Т/с "Будинок з 
лiлiями"(2)
20.00 "Подробицi"
22.50 Т/с "Все спочатку"

ICTV
8.40 Антизомбi
9.40 Д/ф "Аеропорт"
10.35 Громадянська 
оборона
11.40 Iнсайдер
12.35,13.00,20.05 Т/с 
"Лютий"
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
22.00 Х/ф "Червона спека" 

СТб
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
11.30 Х/ф "Максим Пере-
пелиця"
13.15 Х/ф "Мрiяти не 
шкiдливо"
15.10 Т/с "Коли ми вдома"
16.45 "Холостяк"
19.00 "Україна має талант!"
22.55 "Давай поговоримо 
про секс"
0.55 Х/ф "Вiй"(1)

НОВИЙ КАНАл
7.55 Уральськi пельменi
10.00 Ревiзор
13.10 Страстi за Ревiзором
15.15 Т/с "СашаТаня"
19.00 М/ф "Динозавр"
21.00 Х/ф "Пiрати Карибсь-
кого моря" 
23.50 Х/ф "Привиди в Кон-
нектикутi"(3)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
14.10 Обережно, дiти!
14.30 Х/ф "Артур i мiнiпути" 
16.25 Мультфільми
20.00 Вiталька
21.00 Країна У
22.00 Т/с «Два батьки i два 
сини»(2)
0.00 Х/ф "Сайрус"(2)

УКРАЇНА
7.10,22.00 Т/с "Сила любовi"
10.00 Зоряний шлях
11.00 Т/с "Селючка"
15.00,19.00 Подiї
15.20 Х/ф "Вiдпустка влiтку"
17.15,19.40 Т/с "Пам'ять 
серця"

НТН
8.00 Т/с "Каменська"
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.55 "Випадковий свiдок"
13.30 "Правда життя"
14.00 Т/с "Таємницi слiд-
ства" 
19.30 Т/с «Жiнки на межi»
23.00 Х/ф "Кома"(2)

ТОНІС
10.00 Всесвiт
11.10 Х/ф "Вдова з острова 
Сен-Пьєр"
14.00 Teen-клуб
15.00 Свiт диких тварин
16.00 "Мистецтво i час"
16.10 "Цивiлiзацiя Incognita"
16.30 Вечiр пам'ятi
19.00 Дива Сонячної 
системи
20.10 Походження океану
21.00 Замальовки
22.00 "Секрети закулисся"
22.30 Х/ф "Горбань"(2)

УТ-1
9.20 Х/ф "Iз життя Остапа 
Вишнi"
10.45 Док. фільми
14.40 Х/ф "Залiзна сотня"
16.30 "Стеком i шаблею"
17.40 Театральнi сезони
18.15 Х/ф "У нас є Папа"
20.00 Д/ф "Чесно жити i 
чесно померти"
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.05 "Героям слава"
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Т/с «Злочин iз ба-
гатьма невiдомими»

1+1
8.00 Х/ф "Всупереч здоро-
вому глузду"(1)
9.45 "Українськi сенсацiї"
10.45 ТСН
11.30 Х/ф "Я бiльше не 
боюсь"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни"
23.15 Х/ф "Втеча з Шоу-
шенка" 

ІНТЕР
7.35 Х/ф "Доля людини"
9.30 Новини
10.00 Т/с "I все-таки я 
люблю..."
18.00,21.30 Т/с "Будинок з 
лiлiями"(2)
20.00 "Подробицi тижня"
23.50 Х/ф "Життя прекрас-
не"

ICTV
8.25 Х/ф "Охоронець"
10.30 Х/ф "Ронiн"
12.45 Факти. День
13.15 Т/с «Винищувачi»
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф "Кiнець свiту"
22.50 Х/ф "Саботаж"
0.50 Х/ф "Червона спека" 

СТб
9.00 "Все буде смачно!"
10.45 "Караоке на Майданi"
11.45 Х/ф "Ой, ма-моч-ки!"
15.00 "Україна має талант!"
19.00 "Битва екстрасенсiв"
20.40 "Один за всiх"
21.55 "Детектор брехнi"
23.30 "Я соромлюсь свого 
тiла"

НОВИЙ КАНАл
6.15 Х/ф "Сутiнки"
18.00 Х/ф "Пiрати Карибсь-
кого моря" 
0.10 Х/ф "Привиди в Конне-
ктикутi" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
13.50 Х/ф "Розумна селян-
ська донька" 
15.05 Х/ф "Крамер проти 
Крамера" 
17.05 Х/ф "Артур i мiнiпути" 
19.00 Х/ф "Австралiя"(2)
22.05 Х/ф "Померти моло-
дим" 
0.00 Х/ф "Любовнi рани" 

УКРАЇНА
8.15 Х/ф "Шукаю попутника"
10.10 Т/с "Пам'ять серця"
14.00 Моє нове життя
15.00,20.00 Т/с "Всi скарби 
свiту"
19.00 Подiї тижня
23.50 Великий футбол

НТН
6.00 Т/с "Таємницi слiдства"
11.30 "Легенди карного 
розшуку"
12.00 "Агенти впливу"
12.55,22.45 "Випадковий 
свiдок"
13.25 Х/ф "Громадянка 
начальниця"
15.20 Т/с «Павутиння»
23.00 "Головний свiдок"
0.00 Х/ф "Щури"(3)

ТОНІС
8.00,20.10 "Вiдгомони"
8.40,20.50 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
9.00 Формула перемоги
9.40,19.00 Дива Сонячної 
системи
11.00 Х/ф "Джейн Ейр"
14.00 Вперед, на Олiмп!
15.00 Свiт диких тварин
16.00 Мiкрокосмос
17.00 "Художнi iсторiї"
21.00 "Родiон Нахапетов"
22.00 Х/ф "Привид опери"

K1
7.40 "Чи знаєте ви, що..."
9.40 Мультфільм
11.00 Х/ф "Бiле iкло" 
13.00 "Орел i Решка"
18.15 Х/ф "Хатiко" 
20.00 Х/ф "У пошуках скар-
бiв нiбелунгiв"(2)
22.10 Т/с "Надприродне"(2)

ЧЕРНІГІВ
9.00 Дивовижний калей-
доскоп
9.30 Дорога на схiд
9.45 Своє, українське
10.00 Особистий простiр
10.40 По сутi
10.50 Х/ф "Золотi роги"
12.10 Х/ф "Чоловiки!"
13.45 Мультфiльм
15.00,18.00 "Новий Чернiгiв"
16.00 Вiд щирого серця
20.10 Чернiгiвщина духовна
20.30 Цiна перемоги
20.45 Вечiрня казка
21.00 "Тиждень"
22.00 Телевiзор
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

 – 1-кімнатна квартира у центрі. Тел.: 098-9006192, 
063-2027871.

– 1-кімнатна квартира в центрі міста на 5-ому поверсі. 
Тел.: 099-9069003, 097-2188638.

– будинок в с. Хрипівка площею 70 м.кв. (3 кімнати). Є 
23 сотки приватизованої землі, 3 фази, сарай, погріб, дров-
ник, 15 соток городу, водопровід міський, газ, каналізація. 
Ціна договірна. Тел.: 050-3525814. 

– будинок в с. Вокзал-Городня. Є газ, 10 соток землі. 
Тел.: 2-51-59, 097-6369230. 

– будинок у доброму стані. Є літня кухня, гараж, сарай, 
город 12 соток. Тел.: 096-5327451, 063-7919479. 

– будинок з газом по вул. Щорса, 53. Тел. 096-6444907.  
– молода розтелена корова. Тел. 068-4236181. 
– тільна теличка. Тел.: 063-6884583, 098-5117256. 
– тільна теличка. Тел.: 098-4293575, 093-1684169. 
– корова в с.Горошківка. Тел. 050-6176841 (Наташа). 

Дзвонити ввечері.

– тільна молода корова (з другим телям) Тел. 096-
1507759.

– корова. Тел.: 068-5124471.
– жеребець віком 1 рік. Тел. 097-9624641. 
– стінка, шафа, ліжко 1 та 2-спальне, дивани, кріс-

ло, крісло-ліжко, кухонний куточок, столи, м’які стільці,  
табуретки, тумбочка під ТВ, буфет, комод, трюмо, жур-
нальний столик, вітальня, двері, ванна, унітаз, велоси-
пед, холодильник, телевізор, газ/плита, електро-пли-
та, пральна машина автомат LD,  Samsung,  Indesit, 
малютка. Все колишнього вжитку. Тел. 098-6069232. 

– автомобіль «Hyundai Gets» 2008 року. Тел. 063-
7559488. 

– сільгосптехніка нова та колишнього вжитку: ко-
сарки, копалки, саджалки, гребки, обприскувачі, 
культиватори, плуги, їжаки, комбайни, преси, тракто-
ри  Т-25, запчастини. Доставка. Тел.: 067-7849158, 063-
2822316. 

КУПЛЮ:
– робочого коня. Тел.: 093-5980756, 067-1137945, 

3-86-57. 

ПОСЛУГИ:

– нотаріуса Неволько В.А. (приміщення Городнянської 
районної ради, 1-й поверх, каб. № 10). Тел.: 2-40-55, 093-
6315287. 

Продам шалівку обрізну (2 м) – 650 грн/м3.
Тел. (097)8887798.

ПРОДАМ ЯПОНСЬКІ СКУТЕРИ к/в без пробігу 
по Україні. Тел. (067)3787277.

Продам «ВАЗ-2104», 2005 р.в., «Волгу-3110», 2003 
р.в. (газ); «Опель-Омегу»; саморобний трактор; «Мо-
сквич-2141»; «Ниву». Т.:(096)7074930, (068)1525420.

Ми завжди чекаємо весни, літа та теплих сонячних про-
менів. Оживає природа, і всі виходять на роботу в поле, або 
просто відпочити, поплавати в річці та позасмагати. Уль-
трафіолет сонця має позитивні властивості: під його впли-
вом у шкірі з холестерину синтезується вітамін Д, але ні в 
якому разі не можна піддавати небезпеці свій організм, зна-
ходячись під сонцем годинами. Захисні ресурси організму 
людини виснажуються і різко зростає ризик розвитку злоя-
кісних пухлин. Найбільш активне сонячне світло з 10-ої ран-
ку до 16-ої години. Звісно, не лише сонце винне  у розвитку 
онкопаталогії: термічні опіки, хімічні канцерогени, передра-
кові хвороби шкіри та зниження імунітету теж являється 
важливими причинами переродження.

Як свідчить статистика, рак шкіри з‘являються пере-
важно у світлошкірих та світловолосих людей, не схильних 
до загоряння. Ділянки ураження – переважно на відкритих 
частинах тіла: лоб, ніс, кути очей, скроні та вуха. Ймовірність 
виникнення раку шкіри вища у осіб, що працюють на відкри-
тому повітрі. Саме тому населення периферії, котре являє 
собою групу ризику, має звертати на свою шкіру особливу 
увагу. При виникненні будь-яких змін на тілі потрібно негай-
но звернутися до фельдшера чи у поліклініку до дерматоло-
га, хірурга або онколога, щоб потім в разі необхідності прой-
ти вчасне лікування.

Особливу увагу слід звертати на «родимки», які при не-
сприятливих умовах мають схильність до переродження у 
меланому.

Існує кілька ознак переродження «родимок»: зміна 

розміру; зміна у конфігурації та консистенції; зміна у ко-
льорі; поява на них тріщин, виразок, вузликів, крові та лу-
щення; відчуття печіння або свербежу.

Для збереження здоров‘я шкіри запам‘ятайте кілька 
кроків профілактики: обмежте час перебування під соняч-
ним промінням, використовуйте сонцезахисні креми, білий 
одяг та широкополі капелюхи, своєчасно лікуйте передра-
кові хвороби шкіри та регулярно обстежуйтесь у спеціалістів.

Прогнози лікування раку шкіри дуже позитивні при своє-
часному зверненні та правильному лікуванні. Про це може 
свідчити районна статистика. Так, на початку 2015 року в 
районі з 642 хворих на онкопаталогію 146 перебувають на 
обліку з приводу меланобластом та раку шкіри, тобто, май-
же п‘ята  частина онкохворих. За останній час хворі зверта-
ються за допомогою вчасно, тому вважаються проліковани-
ми та цілком здоровими. При цьому 19 чоловік знаходиться 
на обліку з 90-х років, а двоє взято на облік ще у 80-х ро-
ках. Тому багато років повноцінного здорового життя – ось 
мета будь-якого профілактичного огляду! Травень – місяць, 
який у районі буде присвячений профілактиці раку шкіри. 
Як свідчить досвід попередніх років, після отримання ін-
формації з газети значно збільшується кількість відвідувачів 
поліклініки, і як результат – зростає кількість вчасно проліко-
ваних людей. Тож піклуйтесь про своє здоров‘я. Поспішіть 
на профілактичні огляди. Невелика втрата часу убезпечить 
вас від серйозних проблем у майбутньому.

М.ЗАГАТНИЙ.
Лікар-онколог.

ВАШЕ ЗДОРОВ‘Я Обережно, сонце!

Продам: трактори МТЗ-82, Т-25, картоплезби-
ральні комбайни, преспідбирачі рулонні та тюкуваль-
ні, косарки, копалки, обприскувачі та інший с/г інвен-
тар. Запчастини, доставка. Тел.: 0(244) 4-42-35, (099) 048-78-86, 
(097) 625-91-87.

9 травня – 3 роки світлої пам’яті 
бОНДАР Тетяни Іванівни

05.10.1958 р. – 09.05.2012 р.
Дорога наша, сумуємо, любимо, 
   пам’ятаємо. 
Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Нехай у цей день згадають добрим 
   словом усі, хто тебе знав.

Вічно сумуючі рідні. 

4 травня – 3 роки світлої пам’яті
ДМИТРІЄНКО Ганни Максимівни

07.10.1923 р. – 04.05.2012 р.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую,
Будем вечно любить.
Сумуючі: дочка, зять, онуки, правнуки.  

Півроку світлої пам’яті 
НАГОРНОГО Миколи Миколайовича

04.08.1945 р. – 29.10.2014 р.
Ты был для нас надеждой и опорой,
Любовью от невзгод оберегал.
В сердцах оставил след хорошими 
  делами…
Ты в нашей памяти, ты вечно с нами.

Любляча дружина, діти і онуки. 

10 травня – 7 років світлої пам’яті 
нашого дорогого батька, дідуся 

ДУбІНИ Івана Пилиповича
23.11.1928 р. – 10.05.2008 р.

Роки ідуть, роки минають,
Душевні рани заживають.
І лиш одна горить вогнем  -
Не гоїться, а глибшає із кожним днем.
Не віриться і досі, що тебе нема,
Залишилися в душах лиш смуток 
   та журба.

Сумуючі: діти, онуки. 

7 мая – 40 дней светлой памяти 
дорогого сердцу человека 

АВРАМЕНКО Сергея Витальевича
07.03.1959 г. – 29.03.2015 г.

Мы знаем: нет с той стороны возврата,
Умом понять все это невозможно,
И сердцем эту смерть принять нельзя.
Тот день, когда твой свет угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас

И мы не можем с ним смириться.
Теперь тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти всегда будет храниться.
Пока мы живы, с нами  – ты. 
Мы будем вечно помнить и любить.
Лебединым пухом тебе земля, а душе твоей Царство 

Небесное.
Вечно твои родные: мама, сестра, племянники. 

15 травня минає півроку світлої 
пам’яті найдорожчої у світі людини,  

люблячого синочка, брата, дяді 
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 спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы – жив и ты.
Царство Небесное.

Сумуючі: рідні та близькі.   

Колектив бутівської школи висловлює глибоке співчуття 
вчителю трудового навчання Крупенічу Є.М. з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері

Ніни Олександрівни. 

Виконком Деревинської сільської ради висловлює гли-
боке співчуття художньому керівнику Деревинського сільсь-
кого будинку культури Кочубей О.л. з приводу тяжкої втрати 
– смерті матері

ЧЕРНЕНКО Майї Корніївни.

Колектив Тупичівської сільської ради та депутатський 
корпус висловлює глибоке співчуття депутату сільської ради 
Сорві О.І. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

ТУЗ Євдокії Василівни. 

Продам: вагонка, дошка для підлоги, 
блок-хаус, плінтус. Ціна від виробника. 

Тел.: 098-4404878, 066-1072546.

Сучасна бібліотека є територією спілкування. Вона гар-
монізує суспільство, робить життя громади більш змістов-
ним, насиченим. Все життя людини  – це безперервний об-
мін інформацією, досвідом. Люди потребують спілкування, 
а саме – нових вражень, почуттів, знань, обміну інформа-
цією, хочуть поділитися з кимось своїми переживаннями 
й думками. Мабуть, якнайкраще вирішують завдання з ор-
ганізації змістовного активного спілкування користувачів і 
бібліотекарів об’єднання і клуби за інтересами.

Так, 29 квітня у читальному залі Городнянської централь-
ної бібліотеки відбувся краєзнавчий вечір-спомин «Моя ма-
ленька Батьківщина».

На заході були присутні члени клубу «Золоте покоління», 
підопічні Городнянського територіального центру соціаль-
ного обслуговування населення та користувачі бібліотеки. 
Зал був оформлений у вигляді подвір’я української хати. 
Гості бібліотеки мали змогу послухати п’ять неймовірних 
історій життя мешканців Городні. Свої розповіді-спогади 
вони проілюстрували фотографіями із домашніх архівів і 
щиро ділилися сторінками історії свого життя. 

Лариса Василівна Шпунт, дружина нині покійного са-
модіяльного письменника, художника Юрія Шпунта, згадала 
своє дерево роду, починаючи із прадіда, царського жокея та 
поділилася дитячими спогадами воєнних років.

Тамара Василівна Кржемінська, самодіяльна поетеса та 
автор дитячих казок, цікаво і з іскрометним гумором згада-

ла свою молодість, участь у місцевому драматичному гуртку 
та учасників художньої самодіяльності міста післявоєнних 
років.

Лариса Володимирівна Гринь цікаво прокоментувала 
сімейні фотографії, розповіла про батька-білоруса, який 
пройшов усю війну та був народним цілителем-травником.

Анатолій Володимирович Рожков – автор сатиричних 
віршів – повідав про своє життя військового, про службу в 
різних куточках колишнього Радянського Союзу, про те, як 
за покликом серця повернувся до рідної Городні. 

Леонід Михайлович Якубенко – Заслужений журналіст 
України, колишній редактор районної газети «Новини Го-
роднянщини» – зупинився на окремих сторінках історії Го-
родні, продемонстрував перші номери Городнянської газе-
ти з 1917 року та розповів про відомих і маловідомих людей 
Городнянщини.

Гостям були запропоновані матеріали із книжкових 
виставок «Голосом рідного краю», «Видавнича палітра 
бібліотеки» та презентації фотоматеріалів стародавньої і су-
часної Городні.  

Захід супроводжувався піснями у виконанні ансамблів 
«Городняночка» та «Ветеран». Присутні щиро дякували ор-
ганізаторам вечора за незабутні враження та задоволення, 
отримане від спілкування з відомими земляками.

В.ІлЬЯС.
Бібліограф-краєзнавець.

На знімку: учасники зустрічі.

Цікаві зустрічі
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АНТИКВАРНИЙ МАГАЗИН «КОЛЕКЦІОНЕР»
КУПИМО ДУЖЕ ДОРОГО

У будь-якому стані: ікони до 95000 грн., лам-
пади, чеканки з ікон; самовари; ордени трудові 
і бойові до 60000 грн., медалі до 3000 грн., 
значки; книги до 6000 грн.; фотографії, листівки; 
патефони, монети, статуетки з фарфору до 700 
грн., жіночі прикраси; годинники наручні часів 
СРСР, картини СРСР і старовинні до 80000 грн.,  
нагороди до 1917 року і інше.

м. Городня, по ВІВТОРКАХ з 7.00 до 13.00 год.  
(біля входу на ринок)Тел.: 098-557-96-44. 

Редактор  С.ТОМАШ.
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Буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види 

сантехмонтажу. 
Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

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

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 
068-4279320.

КУПлЮ: телят, корів, коней,  свиней. 
(Доріз цілодобово). Тел.:  067-8452878, 098-9842336. 

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.

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. 

КУПУЄМО ДОРОГО КОНЕЙ (ВІД 25 ГРН./КГ), 
А ТАКОж КОРІВ, бИКІВ. ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

Доріз цілодобово.Тел.: 097-9627250, 063-8739863.

М’ясокомбінат 
закуповує ВРХ за найвищими цінами. Дотація. 

Спеціальні умови сільгосппідприємствам. 
Тел.: 067-1205862, 066-0488641. 

ДОРОГО: коней (від 20 грн. за кг), а також 
корів та биків. Доріз цілодобово. 

Тел.: 098-7411833, 068-2483420. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Бурение 
скважин
А также монтаж:

насосных станций,
ручных насосов,

глубинных насосов.
Гарантия. Качество.
Тел.: 097-6925711, 

093-0220766. 

Вікна металопластикові, двері вхідні 
(дерев’яні,  металеві, металопластикові). 
Роблю дешево, швидко та якісно. Виїжджаю по району 
безкоштовно. 

Тел.:  067-9448017, 066-2855100 (Орлов Андрій).

Окна, двери входные, балконы 
под ключ. Самые низкие цены. Делаю быстро 
и качественно. Выезд по району бесплатно. 

Возможен кредит.
Тел.: 063-8688126, 068-5771313, 067-1279000 (Виктор). 

Магазин закуповує живою вагою свиней, 
телят, а також корів. Тел. 098-7489670. 

Робота в Польщі. Тел 066-9137336, 
097-5239691, 063-7682030.

КУПлЮ дорого корів, коней, 
биків. Доріз цілодобово. 
Тел.: 098-3826753, 063-9159197. 

Найвищі ціни на коней, а також корів 
та биків. Доріз цілодобово. Перевезення. 

Тел. 096-0178148.

Забійний цех закуповує дорого корів, 
коней. Проблемні та лежачі цілодобово. 

Тел. 096-0397909.

Металопластикові 

ВІКНА
Двері від виробника, низькі ціни.

Тел.: 063-9129050, 050-8829705, 098-6704151, ФОП Баклажко.

Металопластикові вікна, двері. 

Зроблю швидко, якісно. 
Виїжджаю по району безкоштовно. 

Тел. 093-4407474, 098-8254550, 050-8825445 (Віктор). 

Недорого 

роблю і встановлюю 
металопластикові 
вікна, двері вхідні 
металеві. МДФ. 

Тел.: 063-2000380, 097-
1000380, 099-4617005 

(майстер Андрій).

Металлопласти-
ковые окна.

бронедвери. 
Выезд мастера, замер 

бесплатно. Низкие  цены.  
Гарантия 8 лет. 

Тел.: 093-3036006, 099-
3026006, 068-9874950 

(Сергей).

Продам мотоцикли, мопеди, скутери, елек-
тро- та горні вело. Кредит. Тел. 066-2004999.

Саме ця пісня спала на думку, коли, повертаючись з 
Альошинського, помітили білого красеня на озері Циган-
ському. Не одні ми милувались його гордим вигином шиї, 
шикарним розмахом міцних крил. По трасі зупинялись авто, 
щоб роздивитися неквапний танок білого лебедя.

А він, мов розуміючи, що люди милуються саме ним, 
повільно плавав озером по колу. Зовсім не боявся ми-
мовільних спостерігачів. Щоправда, близько не підпливав, 
але й не заперечував проти націленого на нього об’єктива.

Розумний птах. І величний. Другого ми не бачили. При-
летів один? Чи пара виявилась більш полохливою, чекала у 
сухому очереті? Вже не перший рік люди бачать лебедів на 
Циганському. Повернулися і цієї весни. Що принесли нам 
на крилах? Хочеться вірити, що не тільки весну. А й спокій, 
щастя і мир.

С.ЧУГАЙ.

У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО

«А белый лебедь на пруду…»

8 травня, у перші травневі дні, коли 
відзначається День матері, зустрічати-
ме свій ювілей наша мама і бабуся Оль-
га Григорівна ЧУГАЙ. Як багато хочеть-
ся сказати, і як важко підібрати слова, 
щоб висловити свою вдячність і любов.

Мы знаем – бессонные ночи
Мы в детстве дарили тебе.
Прими поздравленья от дочек –
Мы так благодарны судьбе,
Что мамой такой, без сомненья, 
Господь только нас наградил!
Мамуля, бабуль, с днем рождения!
Желаем здоровья и сил.

Пусть мчатся годы, как весенняя вода, 
Пусть жить порою очень сложно, 
Но ты по-прежнему красива, молода, 
С тобою рядом так надежно! 
Ты взглядом и улыбкой можешь 
Ночную тьму мгновенно разогнать. 
Тебя благодарим мы, Боже, 
За то, что ты нам дал такую мать!
Мамуля, бабуля, ми тобі бажаємо і сил, і здоров’я, і безхмарних, 

щасливих днів. Ми тебе усі дуже-дуже любимо і благаємо тільки про 
одне: щоб Бог беріг тебе для нас довго-довго.  

З любовю – ми: твої діти та онуки.

4 травня відсвяткувала свій ювілейний день народження 
Тетяна Євгеніївна ЗВЕРОВА. Від щирого серця вітаємо найкра-
щу подругу, милу, привітну, щиру жінку!

Найбільший скарб душі не вимірять літами,
І ми щасливі всі, коли ти  поруч з нами!
Тепла твоїх усміхнених очей
Хай стане на багато днів, ночей,
Здоров’я хай не зраджує ніколи
І добрі друзі щоб були навколо!
Вітання наші щирі, променисті
Нехай завжди звучать тобі, як пісня!

З повагою: сім’ї Коваленко, Руснак, 
Зінченко, Брадець. 

29 квітня відсвяткувала свій ювілейний день народження 
завідуюча магазином с. Мощенка Світлана Федорівна ПРОКО-
ПЕНКО.

Здоров’я міцного на довгі роки
Щиро бажаємо Вам залюбки.
Хай доля дарує щастя довіку,
Достатку і миру у домі без ліку.
Калиною радість в душі хай квітує,
Сопілка любові хай серце хвилює,
А роси ранкові безмежно і щиро,
Щоденно дарують наснагу і силу!

З повагою: колектив Мощенського 
сільського споживчого товариства.

10 травня святкуватиме свій ювілейний день народження 
наш син Олексій Володимирович ВИДРА.

У день  ювілею, в цей радісний час
Прийми найщиріші вітання від нас!
Храни тебя, сынок, от  позднего прозренья,
Храни тебя от ранней седины.
Храни от горьких слез,
От тягостных сомнений,
От доли одинокой, от тяжкого креста,
От  злобы, от беды, от  глаз недобрых,
Храни тебя, сынок, храни.
Храни тебя, сынок, от старости забытой,
Храни тебя, сынок, держать у сердца зло,
Храни от клеветы, храни от дел постыдных,
Храни тебя, сынок, храни.

Мама, тато. 

29 квітня відсвяткував своє 60-річчя наш дорогий чоловік, 
любий тато і дідусь Олександр Іванович 
БОРЩ.

Хай радість і сонце заглянуть в віконце,
Відкриються двері для щастя й добра.
Хай сила прибуде,  здоров’я міцніє
На мирні та щедрі, на довгі літа.
Хай гарними будуть і будні, і свята,
Щодня й щогодини щастить,
Щоб знову стрічать ювілеї і дати,
І аж до сторіччя в здоров’ї дожить. 

З любов’ю: дружина, діти, онуки.  

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей Володимир Павло-
вич ДАЙНЕКО. 

Наш самый любимый, мы в твой 
   юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей, 
Будь добрым, веселым, 
  счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважает и искренне любит
Большая семья!

Олена, Олег. 

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей наш дорогий чо-
ловік, тато і дідусь Володимир Павло-
вич ДАЙНЕКО з с. Гасичівка.

Папа, муж родной, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дружина, діти, онуки. 

КУПлЮ коней  по ціні до 30 грн. 

за 1 кг. Тел. 096-6905157. 
Закуповую найдорожче коней 

(від 26 грн. за кг), а також корів, 
биків. Доріз цілодобово. 

Тел.: 068-2483420, 098-0994342. Потрібен водій на бортовий УАЗ. 
Тел. 096-6260287. 

Магазин «Наталі» (критий ринок) 

дарує весняні знижки до 10% 
та розстрочку на всі групи товарів: холодильники, те-
левізори, бойлери, пральні машини, метало-
профіль, двері та вікна. 

При оформленні кредиту на твердопаливні котли – 
знижка 20%.

Тел.: 2-48-96, 093-8711162, 067-7567813. 

ПОТРІбЕН комунікабельний продавець 
в магазин «Конфіскат». Тел. 067-5205501.


