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Повідомлення 
про скликання чергової, двадцять сьомої 

сесії районної ради шостого скликання
Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 42 Регламенту 
роботи Городнянської районної ради, скликається чергова, 
двадцять сьома сесія районної ради шостого скликання.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у 
четвер, 16 липня 2015 року, о 10-ій годині в залі засідань рай-
онної ради. На розгляд засідання виноситься:

1.Питання районного бюджету.
2.Розгляд проектів звернень районної ради.
3.Внесення змін до раніше прийнятих рішень ради.
4.Затвердження технічних документацій по визначенню 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
5.Інші питання.
Повний перелік питань розміщений на сайті районної 

ради: gorodnya-rada.cg.gov.ua
На сесію запрошуються міський та сільський голови, 

керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 
та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, по-
садові особи з питань, які виносяться на розгляд пленарного 
засідання, редактор газети «Новини Городнянщини».

Г.ПРИМАК. 
Голова районної ради.

Увага! Конкурс!
У Чернігівській області в межах проекту «Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив» за фінансової підтримки Європейської Комісії в Україні ого-
лошено конкурс проектних пропозицій на отримання гранту для підтримки впро-
вадження демократичних змін на місцевому рівні у Чернігівській області.

Кінцевий термін подачі проектних пропозицій: 15 липня 2015 року. Мінімальна 
сума гранту, на яку може претендувати організація або ініціативна група – 45000 
грн.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням: 
http://mart-ngo.org.ua/ua/noviny/novini/item/244-konkurs-malykh-hrantiv-
pidtrymka-mistsevykh-ohs-ta-hromadskykh-initsiatyvnykh-hrup-dlia-
zdiisnennia-demokratychnykh-zmin-v-ukraini

Шановні кооператори району!
Щиро вітаємо вас з професійним святом – 

Міжнародним днем кооперації!!
Своєю працею ви ефективно сприяєте реалізації економічних 

та соціальних реформ, розвиткові підприємницької ініціативи, ство-
ренню нових робочих місць. Впевнені, що ваш професійний колек-
тив і надалі сприятиме розвитку економіки нашого району та підви-
щенню добробуту людей.  

Бажаємо вам, шановні кооператори, вашим сім’ям міцного 
здоров’я, щастя і життєвих гараздів. Нових трудових перемог вам 
та високих звершень на благо рідної України!

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

До уваги жителів міста!

Громада Української Православ-
ної церкви запрошує 11 липня 2015 
р. на освячення новозбудованого 
храму Василія Великого.

Початок служби о 10.00 
год.

Благочинний Щорського та 
Городнянського району УПЦ КП

Отець Андрій. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
10 липня 2015 року о 14.30 год. у приміщенні актового 

залу Городнянської міської ради відбудеться засідання 29-ої 
сесії міської ради 6 скликання з таким порядком  денним: 

1.Про виконання бюджету за 6 місяців 2015року.
2.Про внесення змін до рішення  сесії міської ради від 

30.01.2015року «Про міський бюджет на 2015рік».
3. Про стан мобілізації військовозобов’язаних на тери-

торії Городнянської міської ради.
4. Про прийняття пропозицій від сільських рад по об‘єд-

нанню  територіальних громад.
5. Про розгляд заяв .
6. Про затвердження рішення виконкому.                          
7. Про розгляд звернення депутата міської ради Бебка 

Ю.Ф.
8. Про розгляд земельних питань.
9. Інші питання.

А. БОГДАН.
Міський  голова.

Шановні працівники архітектури!
Прийміть щирі вітання з нагоди професійно-

го свята – Дня архітектури України!
З ідеєю архітекторів,  втіленою   в життя будівельниками і скуль-

пторами, передається дух, побут, культура українського народу, 
його держави. З вашого благословення   зароджується кожний 
витвір архітектурного мистецтва, починається відлік народження 
чергового архітектурного ансамблю.

З нагоди професійного свята зичимо вам творчого натхнення, 
наснаги, здоров'я, щастя, благополуччя вашим родинам, нових 
звершень на благо нашої держави!

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

Вже вдруге на околиці Малого Дир-
чина розбили свій табір скаути. 2 липня 
відбулось урочисте відкриття наметово-
го містечка юних пластунів і слідопитів, 
які відпочиватимуть і навчатимуться тут 
12 діб. Присутніх на святі привітав го-
лова обласної ради М.В.Звєрєв, під па-
тронатом якого й відбувся зліт скаутів.

 -- Я вірю, що табір у Малому Дир-
чині стане ще одним, важливим етапом 
для розвитку скаутського руху не тіль-
ки в області, а й по всій Україні. Впев-
нений, що через кілька років на березі 
Снову збиратимуться не кількадесят, а 
сотні й тисячі скаутів з усього світу! – 
сказав він.

З початком відпочинку дітей також 
привітали голова райдержадміністрації 
С.П.Ященко, голова районної ради Г.Г.
Примак, голова села В.В.Сергіянська, 
начальник відділу освіти Ю.М.Гриценко. 

Скаути подякували їм за допомогу та 
підтримку у створенні табору і вручили 
гостям пам’ятні дипломи та сувеніри.

Мальовнича місцина, чисте лісове 
повітря разом із спокійними водами 
ріки Снов – це все, що потрібно скауту, 
запевнили нас у таборі. Життя у наме-
тах та їжа, приготована на багатті – це 
основа скаутського табору. Окрім цьо-
го, мешканців табору чекає різноманіт-
на, насичена програма. Дітей навчати-
муть азам виживання у дикій природі, 
навичкам туризму, кулінарії та виготов-
ленню необхідних речей з підручних ма-
теріалів. 

Разом з 25-ма дітьми нашого рай-
ону тут відпочиватимуть загони ска-
утів з Києва та Чернігова. Ті, хто побув 
у скаутському таборі минулого року, 
радо приєдналися до товаришів знову. 
Своє наметове містечко скаути назвали 

«Піднебесся» і запевнили всіх, що їхнє 
поселення є екологічним і не шкодить 
довкіллю. Усі будови зроблено з підруч-
них матеріалів та лляної вірьовки, яка 
за рік-другий розкладається природ-
нім шляхом. У жодній конструкції немає 
цвяхів чи полімерних матеріалів, сміття 
акуратно збирають і пакують.

Кожен загін має свій осередок – га-
лявину з вогнищем посередині. Ввечері 
тут збираються всі для того, щоб по-
спілкуватися, поділитися враженнями 
та поспівати пісень під гітару. Такий 
відпочинок об’єднує і виховує здорове 
відчуття колективізму. Сподіваємось, 
дітям він піде на користь.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: юні скаути разом із до-

рослими інструкторами навчаються 
долати канатні переправи.

СКАУТСЬКЕ  
«ПІДНЕБЕССЯ»  

НА  СНОВУ
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На сьогодні у фракції «Батьківщина» районної ради налі-
чується 19 депутатів, які є представниками партій «Батьків-
щина», «Свобода», «Удар» та позапартійними.  До честі на-
шої  «коаліції», у її діяльності не існує розбіжностей, якщо річ 
іде про вирішення питань, які стосуються життєдіяльності 
району. 

Представники «Батьківщини» не стоять осторонь і участі 
в державних та громадських   заходах. Котрий рік поспіль 
наші активісти проводять роботи по благоустрою місця роз-
стрілу і захоронення громадян в роки Другої світової війни 
в лісопосадці біля залізниці поблизу Альошинського. Стали 
незмінними шефство і спонсорська допомога дитячому від-
діленню районної лікарні. В нинішньому році за допомогою 
депутата обласної ради від «Батьківщини» І. М. Якуба ме-
дичному закладу було подаровано холодильник та медичні 
препарати – антибіотики для малолітніх пацієнтів. Весною в 
центрі міста «батьківщинівцями»  висаджено більше 70 ку-
щів троянд. Не без допомоги «Батьківщини» представники  
Городнянського Центру дитячої та юнацької творчості змог-
ли зайняти призові місця в обласних конкурсах обдарованої 
молоді.

Наш депутат А. М. Жадченко нині знаходиться на пере-
дових рубежах у зоні АТО.  З нашого боку йому надавалась 
допомога в придбанні необхідного обмундирування. Прово-
дився збір коштів і для інших учасників бойових дій.

«Батьківщина» займає принципову позицію щодо  не-
обхідності встановлення обґрунтованих тарифів на енер-
гоносії, про що ми доносимо до людей через газету «ЧЕР-
НІГІВЩИНА – ГОЛОС БАТЬКІВЩИНИ», проводиться збір 

підписів громадян, а також це питання винесене на розгляд 
наступних сесій районної та міської ради.

У м. Городні по вул. Троїцькій (Леніна), 8 працює депу-
татська громадська приймальня, до якої за півроку з різних 
питань звернулись 128   громадян. Надаються консульта-
тивна, юридична допомога. Заяви, що стосуються злочинів, 
передаються до правоохоронних органів. При необхідності 
до розгляду заяв та звернень долучаються депутати облас-
ної та Верховної Ради України. Кураторами  від Парламенту 
на Чернігівщині є С.В.Соболєв  та В.О.Дубіль.

Слід визнати, що від обранців народу вимагається більш 
активна діяльність, яка не завжди спостерігається з боку 
деяких депутатів. І це ми маємо врахувати при формуванні 
команди до наступних виборів в органи місцевого самовря-
дування, котрі відбудуться 25 жовтня нинішнього року. Не-
обхідно, щоб депутатами обласної, районної, міської, сіль-
ських рад, міським та сільськими головами стали люди, 
котрі дійсно будуть достойно представляти Городнянщину 
та її жителів в органах місцевого самоврядування. Ми звер-
таємось до  мешканців району, не байдужих за його долю, – 
надавайте свої пропозиції щодо таких людей для включення 
їх кандидатами в депутати  різних рівнів та міського і сільсь-
ких голів від «Батьківщини». В першу чергу критерієм оцінки 
має бути не партійна належність, не відданість чиновникам, 
а авторитет серед громадян і служіння народу.Телефон гро-
мадської приймальні 2-13-70.

П.ВЕРХУША.
Керівник фракції районної ради,  голова Городнянської 

районної     організації ВО «Батьківщина».

Згідно Закону України ”Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів 
України” від 28.12.2014 року № 76-VІІІ  затверджено Поря-
док надання пільг окремим категоріям громадян, який всту-
пає в дію з 1 липня 2015 року. Відтепер громадяни мають 
право на пільги згідно наступних Законів України: 

“Про міліцію” -- звільнені зі служби за віком, у зв'язку 
з хворобою або за вислугою років працівники міліції, особи 
начальницького складу податкової міліції, особи рядового 
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; 
діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, особи 
начальницького складу податкової міліції, рядового і началь-
ницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблі 
або померлі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, 
непрацездатні члени сім’ї, які перебували на їх утриманні; 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту” – учасники війни; члени сім’ї загиблого (померло-
го) ветерана війни; особи, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

“Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні” -- осо-
би, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 
вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

“Про жертви нацистських переслідувань”;
“Про охорону дитинства” – багатодітні сім'ї, дитячі 

будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше 

року проживає відповідно троє або більше дітей, , врахову-
ючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; 

“Про соціальний захист дітей війни”;
Згідно Кодексу цивільного захисту – особи, звільнені із 

служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; батьки та члени сім’ї осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які заги-
нули (померли) або зникли безвісти під час виконання служ-
бових обов’язків.

Пільги вищезазначеним категоріям осіб будуть надава-
тись за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість 
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 
податкову соціальну пільгу (1710 грн). 

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять дохо-
ди (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї 
яких входять працездатні особи, повинні подати до управ-
ління соціального захисту населення декларацію встанов-
леної форми про доходи сім’ї пільговика, а також довідки 
про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір 
пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що переду-
ють місяцю звернення, або документи, що підтверджують 
відсутність доходів за такий період.  За більш детальною 
інформацією звертатись до відділу персоніфікованого об-
ліку  управління соціального захисту населення або по тел. 
2-15-39.

В.КРИВОЛАП. 
Начальник управління.

Група компаній-аудиторів визначила середньозва-
жену ціну природного газу для населення. Про це пише 
інтернет-видання  Finance.ua.

Як повідомляється, кінцеві підрахунки показали циф-
ру в 4205,53 грн. / тис. куб. м. в розрахунку роздрібних 
цін на природний газ для населення. Вони розміщені 
на сайті Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКУ).

Ця цифра складається з таких компонентів: серед-
ньозваженої ціни природного газу як товару, без ПДВ 
(3293,6 грн./тис. куб. м) і значення питомих витрат 
уповноваженого суб’єкта без ПДВ (32,4 грн./тис. куб. м), 
помножених на коефіцієнт, що враховує цільову надбавку 
на природний газ плюс загальний тариф на транспорту-
вання газу, плюс середньозважений тариф на постачан-
ня газу.

При підготовці розрахунку використовувалися дані, 
надані НКРЕКУ, НАК "Нафтогазом України" та ПАТ "Укр-
газвидобування". У робочу групу, яка робила розрахунок, 
увійшли представники НКРЕКУ та провідних міжнарод-
них аудиторських компаній Deloitte, PwC, EY і KPMG.

ПРО НАБОЛІЛЕ

Газ для нас по-
винен бути по 4 
гривні 21 копійці

ОФІЦІЙНО

Пільги окремим категоріям 

ЗВІТУЮТЬ ДЕПУТАТИ

За підсумками півроку
МОВОЮ СТАТИСТИКИ

Що ми їмо?
Як показало вибірковое обстеження умов життя домо-

господарств, проведене у четвертому кварталі минулого 
року, щомісячно середньостатистична сім’я Чернігівської 
області витрачала на продукти харчування 2176,7 гри-
вень в місяць (включаючи вартість продуктів, отриманих 
із особистого підсобного господарства). Взагалі витрати 
на харчування зросли і склали 52,6% сукупних витрат на-
селення області (в Україні – 54%). Один житель Чернігів-
щини за добу у середньому витрачав на харчування  36,8 
гривень. 

Найбільше грошей у середньому за місяць домого-
сподарства Чернігівщини витрачали на купівлю м’яса та 
м’ясопродуктів – 449 грн. (21% сукупних витрат), хліба  і  
хлібопродуктів  – 316 грн. (15%), овочів, включаючи кар-
топлю – 286 грн. (13%), молока, сира  та  яєць – 280 грн. 
(13%), олію та жири (сало, масло тощо) – 221 грн. (10%).

Однією особою області в середньому за місяць спожи-
то 21 кг  молока, молокопродуктів та масла, 18 яєць,  9,9 
кг хліба і хлібних продуктів, 8,2 кг картоплі,  7,7 кг овочів 
і баштанних, 5,3 кг м’яса, м’ясопродуктів та сала, 3,7 кг 
фруктів, ягід, горіхів, винограду, 3,2 кг цукру (включаючи 
цукор, використаний на кондитерські вироби) та меду, по 
1,8 кг риби і рибопродуктів й олії та інших рослинних жирів. 
У порівнянні з попереднім періодом  дещо збільшилося 
споживання молока, молокопродуктів та масла, а спожи-
вання всіх інших продуктів харчування відчутно зменшило-
ся. 

Головне управління статистики у Чернігівській області.

25 червня у Городні зустрі-
чались з сільськими головами 
представники Офісу реформ на 
Чернігівщині – його голова Ярос-
лав Жиденко і експерти Микола 
Силенко та Ірина Шевченко.

У ході бесіди вони  деталь-
но роз’яснили зацікавленим 
очільникам громад, які бажають 
об‘єднатися з містом Городнею, 
процедуру об’єднання, поетапно 
висвітливши механізм необхідних 
дій. 

Саме з Городні представники 
Офісу реформ розпочали цикл зу-
стрічей, спрямованих на роз’яс-
нення і посадовцям, і громадя-
нам  суті і механізму реформи 
адміністративно-територіального 
устрою, донесення до них суті 
змін і спонукання до співпраці у 
вирішенні долі громад. Мабуть, 
цей вибір був не випадковим. 
Городнянці добре знають свого 
земляка Миколу Силенка, який 
був певний час у нас головою райдержадміністрації.  А голова Офі-
су реформ  Ярослав Жиденко у своєму інтерв’ю тижневику «Черні-
гівські відомості» на запитання про передові громади, на які можна 
рівнятись,  сказав так:

-- Узагалі, кожний район специфічний. Ось, наприклад, Го-
роднянський. Можна подякувати меру Городні Андрію Богдану, який 
сам проводить усю необхідну роботу, і фактично в нього проблем не 

виникає.  Якщо люди на місцях беруть ініціативу в свої руки, то все 
проходить набагато простіше.

Офіс реформ і надалі проводитиме роз’яснювальні зустрічі з 
керівниками і населенням. Плануються такі й у Тупичеві та Хороби-
чах.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: під час конструктивної бесіди.

ПРО РЕФОРМИ

Городнянщина – одна з перших
Куди піти вчитися?

Управління агропромислового розвит-
ку Городнянської райдержадміністрації 
має можливість надавати направлення для 
прийому сільської молоді на підготовку 
фахівців у вищих аграрних навчальних за-
кладах I-IV рівнів акредитації на 2015 – 2016 
навчальний рік за державним замовленням.

Видача цільових направлень здійс-
нюється за встановленою квотою.

Абітуріент, який має намір вступити 
до вищого навчального закладу I-IV рівня 
акредитації, звертається до центру надан-
ня адміністративних послуг Городнянської 
райдержадміністрації та подає такі доку-
менти: встановлені вимогами постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 червня 
1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців 
для роботи в сільській місцевості», а саме:

– копію паспорта абітурієнта (свідоцтва 
про народження для осіб, які за віком не ма-
ють паспорта);

– копію ідентифікаційного коду;
– копію документа державного зразка 

про повну загальну середню освіту;
– довідку сільської чи селищної ради 

про підтвердження факту постійного про-
живання в селі або селищі;

– лист-клопотання від сільськогоспо-
дарського підприємства про направлення 
на навчання та про працевлаштування на 
роботу в дане підприємство після закінчен-
ня вищого навчального закладу;

– згоду на збір, обробку, збереження 
персональних даних.

С.НЕПОПЕНКО. 
В.о. начальника управління агропро-

мислового розвитку.
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ПОЧУЙТЕ НАС!

Два листи 
з одного приводу

  
Я, жителька с. Тупичів, через газету хочу висловити своє 

обурення. Я почула про переведення Тупичівського паліа-
тивного відділення у м. Городню. З пояснень у газеті голов-
ного лікаря О.В.Ігнатенко я зрозуміла, що утримання  від-
ділення обходиться дуже дорого, і тому замість нього буде 
функціонувати «швидка допомога». 

Так сталося, що я страждаю на алергію.  24 червня цьо-
го року о 23.50 я прибула у відділення з черговим нападом 
алергії. Тіло покрилося пухирцями і страшенно стискало у 
горлі. Чергова медсестра швидко зробила ін’єкцію і викли-
кала «швидку» . Але «швидка» в цей час була на виклику у с. 
Вихвостів – рятувала комусь життя…

У мене виникають питання: що ми  робитимемо у таких 
випадках після закриття відділення, і -- якби не відділення, 
чи була б я зараз жива?

Найголовнішим є здоров’я і життя людини. Як можна 
вимірювати його в грошовому еквіваленті?

Л.ЗАДОРОЖНЯ. 

Ми, жителі с. Тупичів та навколишніх сіл, дуже стурбо-
вані!  Ми дізналися, що замість Тупичівського паліативного 
відділення буде функціонувати  сільська лікарська амбу-
латорія з ліжками денного стаціонару. Стаціонар працює у 
будні дні до 16-ої години. Що робити людям, які потребують 
ін’єкцій або крапельниць кілька разів на добу? А як бути у 
вихідні дні? І де брати кошти жителям навколишніх сіл, щоб 
добратися у Тупичів до денного стаціонару і назад?

Ми хочемо звернутися до депутатів району з проханням 
не допустити переведення Тупичівського відділення у м. Го-
родню. Якщо це таки станеться, то в жовтні на виборах ми 
просто не будемо голосувати за тих, хто залишився байду-
жим до нашої найболючішої проблеми.

Н.ВАСИЛЬЧЕНКО, Л.СОРВА, М.КИРИЛЮК, С.ЛАХ-
НЕКО, М.ФІЛОН,  Н.ЯНЧЕНКО, М.ЮЩЕНКО, О.РЕДЬ-
КОВИЧ, Л.ЧАЮК, Т.КАРПЕНКО, М.ПОЛЕГЕНЬКО, 
Н.АДМОРОК, О.ДИРМАН, Н.БАРАН та інші (всього 642 
підписи).

29 червня у Городні побувала експертна група з про-
блем відновлюваних джерел енергії Латвійської Республіки. 
До її складу входили Лігіта Давидова -- перший секретар 
Посла Латвійської Республіки в Україні, Айя Тимофеєва -- 
директор департаменту з відновлюваних джерел енергії і 
енергоефективності Міністерства економіки Латвії, Ейженія 
Петерсоне—начальник відділу енергоефективності того ж 
Міністерства, Раймондс Касс -- начальник відділу фінансо-
вого клімату і технологій Міністерства захисту навколиш-
нього середовища і регіонального розвитку Латвії, Яніс Ірбе 
– голова правління Латвійської федерації з відновлюваних 
джерел енергії, Андріс Лубінс – генеральний директор ТОВ 
«Грандег», Іво Беркольдс -- голова правління ТОВ «Смарт 
метр», Яніс Ерінш—менеджер з продажу ТОВ «Смарт метр» 
та Сергій Дуднєв – керівник ТОВ «Grandeg-Україна» та ТОВ 
«Гольфстрім груп» і Андрій Куцин – фінансовий директор 
ТОВ «Гольфстрім груп», радник голови правління ПАТ «Ме-
га-банк».

Разом з латвійською делегацією у Городню прибули 
голова обласної ради Микола Звереєв та очільники ор-
ганів місцевого самоврядування інших районів області. За 
круглим столом точилась жвава дискусія, яка не залишила 
байдужих у залі. Микола Вікторович наголосив на тому, що 
Латвія теж свого часу проходила той шлях, на якому сьогод-

ні стоїть Україна. І  у образі Латвій-
ської Республіки наша країна знай-
шла достойного друга і партнера. 
А  латвійське посольство з пер-
ших днів після революції Гідності 
підтримує саме Чернігівщину на 
її непростому шляху розвитку. І 
саме безпосереднє впровадження 
взаємовигідних проектів на міс-
цях, у регіонах дасть можливість 
досягати позитивних змін. Так, 6-7 
червня голова обласної ради буде 
з поїздкою у Ризі, де вирішувати-
муться питання щодо підтримки 
експорту зерна та іншої продук-
ції з Чернігівщини. На півдні об-
ласті вже сьогодні при підтримці 
латвійських партнерів  працюють 
три пілотні громади по створенню 
кооперативів у молочній промис-
ловості.  Це – реальна допомога і 
реальна підтримка країни в цілому 
і Чернігівщини зокрема. Цікаво, що 
за територією Латвія – це, по суті, 
дві наші області. Таке ж співвідно-
шення і по кількості населення. І стратегічно у головному ре-
сурсі – біомасі-- ці дві країни теж є дуже схожими.

--Латвійська Республіка має наміри співпрацювати з 
нами  у різних напрямках розвитку, -- сказав Микола Зверєв. 
– Зокрема, Городнянщина знаходиться у басейні найкращих 
районів щодо лісистості.  Також тут  є торфові родовища.  
Чернігівщина взагалі може забезпечити себе альтернатив-
ними джерелами енергії. Сьогоднішня кущова нарада по-
кликана вивчити можливості щодо втілення в життя проектів 
і програм, які дадуть можливість залучити фінансування у 
громади.

Про такі можливості інформували присутніх гості з 
Латвії. Зокрема, вони представили політику Латвії в області 
відновлюваних енергоресурсів,  по зменшенню наслідків 
змін клімату  Латвії,  національну альтернативу газовій за-
лежності, Латвійську довгострокову енергетичну стратегію 
до 2030 року та поділилися досвідом Grandeg по опалюван-
ню громадських приміщень. Іншими словами, латвійці поді-
лилися з нами кількома уроками з досвіду розвитку своєї 
країни, які можуть бути для нас дуже корисними.

Зокрема, на запитання щодо родовищ торфу гості пе-
реконливо розповіли, що найкраще, коли ці ресурси зали-
шаться у власності громад. Латвія має сумний досвід того, 
коли торфовища опинились у приватній власності. І тепер ті 
громади, які залишились без можливості розпоряджатись 

доходами і потенціалом  такого цінного ресурсу, є найбідні-
шими і найвідсталішими у країні.  Голова обласної ради за-
уважив, що на Чернігівщині є сім родовищ торфу, які зараз 
через систему банкрутства саме і намагаються прибрати у 
приватні руки. Тож завдання керівництва області – не допу-
стити цього, зробити все можливе, щоб природні ресурси 
торфу залишились у об’єднаних громадах.

Багато розмов точилось і довкола енергозберігаючих 
технологій, можливостей на повну потужність використову-
вати відходи деревини. Що вигідніше? Щепа чи пеллети? Як 
досягти оптимальних економічних і екологічних показників 
виробництва тепла? Багато цікавого і корисного дізнались 
представники Чернігівщини під час конструктивного діалогу 
з гостями.

Латвійська делегація також познайомилась із роботою 
підприємства з виготовлення пеллетів і брикету із відходів 
деревини ТОВ «Біоресурс», оглянула блочно-модульну ко-
тельню, що працює на дровах та відходах деревини, у дитя-
чому ясла-садку №4 та блочно-модульну котельню, що опа-
лює районну поліклініку.  Було обговорено можливі шляхи 
співпраці – зокрема, перспективи встановлення котелень, 
що працюють на альтернативних видах палива, на інших 
об’єктах соціальної сфери.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: під час зустрічі.

Верениці людей з вінками і живи-
ми квітами у руках тягнулися вулиця-

ми села до хати, у якій мешкав Сашко 
з дружиною і сином. Небо, затягнуте 
хмарами, сумно дивилося на той люд-
ський потік. Але плакати не наважува-
лось. Мабуть, застигло у німій скорботі 
за серцем, яке, пройшовши вогонь 
війни, зупинилося, не витримавши пе-
режитого.

Після виходу з Дебальцево Олек-
сандр потрапив до військового шпи-
талю у Дніпропетровську. Місяць 
пролікувавшись, приїхав у відпустку 
додому, у Великий Листвен. Відпустка 
вже закінчувалась, він збирався по-
вертатись у свою військову частину 
для продовження служби. Першого ве-
ресня виповнився б рік відтоді, як його 
було мобілізовано.  Незабаром його 
чекала демобілізація і повернення до-
дому назавжди. До щоденних сільсь-
ких турбот і клопотів. До родини. До 
роботи трактористом у СФГ «Лавр». Та 
не судилося. 

Олександр скаржився рідним і од-
носельцям на погане самопочуття. Але 
ніхто не очікував, що трапиться саме 
так. Вдома йому стало зле. Лікарі не 
змогли нічого вдіяти. 25 червня серце 
воїна зупинилося. 

Відспівували героя у місцевій Ве-
ликолиственській церкві.  Герой – це 
сказано не занадто. Адже для того, 
щоб бути ним для односельців  і усіх 
нас,  не потрібні особливі накази і 
відповідні нагороди та посвідчення. 
Разом з тисячами інших таких же про-
стих українців Олександр Смеян по 
зову країни став на захист її цілісності 
і незалежності. Став для того, щоб  ко-
жен з нас міг тут, удома, продовжувати 
мирне життя.  

Прощалось із Олександром село. 
Грав військовий оркестр. Гримів про-
щальний залп на честь  воїна, земляка, 
бойового товариша. Небо трималося з 
усіх сил. Не губило сліз. Скільки їх ще 
буде виплакано, доки клята війна топ-
татиметься брудним чоботам по долях 
українців?..

С.ЧУГАЙ.

Начебто стихли трохи пристрасті навколо африканської 
чуми свиней, як ветеринари знову забили на сполох. У сусід-
ньому Ріпкинському районі виявили новий осередок цієї не-
безпечної епізоотії. У трьох загиблих свиней, які належали 
ПГ «Любецький психоневрологічний інтернат», підтверди-
лися проби на вірус. Державний науково-дослідний інститут 
з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної екс-
пертизи надав підтверджуючий звіт №003675м.п.м./15 від 

25 червня 2015 року. В інтернаті утримувалось 180 тварин.
Як повідомило управління ветеринарної медицини у Го-

роднянському районі, Державна надзвичайна протиепізо-
отична комісія при облдержадміністрації внесла наш район 
до зони нагляду. Тож будьмо пильними і відповідальними!

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ВІЗИТИ

До позитиву – через співпрацю

ВТРАТИ

У серця не вистачило сил… 

ЕПІЗООТІЯ ЧУМА  ВСЕ  ЩЕ  ПОРЯД

27 червня Великий Листвен прощався з Олександром Смея-
ном.  Майже все село вийшло провести у останню путь воїна, який 
мужньо і відважно пройшов пекло у багатостраждальному Щасті і  
Дебальцівському котлі.
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Літопис війни  з німець-
ко-фашистськими загарб-
никами (1941-1945р.р.) 
буде неповним, якщо до 
нього не увійдуть розповіді 
її учасників – оборонців і 
визволителів нашої землі, 
тих, хто кував Велику Пе-
ремогу. З цього погляду 
неоціненним скарбом своєї 
епохи, частиною збереже-

ної і написаної історії героїзму і мужності цілого покоління 
радянських людей на всі часи будуть друковані матеріали 
про них. Задокументовані розповіді про колишніх фронто-
виків, партизанів і підпільників, розповіді героїв тилу доно-
сять читачеві живий дух епохи, коли на бій із ворогами стала 
вся країна. Таким духовним скарбом можна вважати книгу 
«Йшли у бій молодими», що вийшла нещодавно у Чернігові 
і приурочена до  70-річчя визволення України від фашист-
ських окупантів і 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні.

У ній подано  254 розповіді про земляків – колишніх 
фронтовиків, партизанів і підпільників, які героїчно билися 
з ворогом. Книга зініційована обласною радою як акт від-
значення ювілею і, безсумнівно, є достойним подарунком 
ветеранам-землякам.

Авторами нарисів про них є провідні журналісти – пере-
важно працівники засобів масової інформації Чернігівщини. 
У написанні книги брали участь і журналісти Городнянської 
міськрайонної газети «Новини Городнянщини», зокрема 
П.Дубровський, А.Немирова, С.Томаш та Л.Якубенко. Це 
приємна особливість і для нашого району.

Їх розповіді про відомих ветеранів війни О.М.Смирнова 
та В.С.Велігорського з Тупичева, Л.О.Мацапуру і М.П.Ба-
баєва  з Городні у книзі читаються з невимовною теплотою 

і близькістю. На жаль, Лідія Олександрівна Мацапура і Ва-
силь Степанович Велігорський відійшли у вічність і не поба-
чать цієї книги.

Вміщені у книзі нариси будуть даниною вічної пам‘яті 
про них, предметом гордості для їх нащадків.

Можна цілком справедливо вважати, що головна зна-
чимість книги  та, що в ній задокументовано правду про 
війну з перших уст її учасників, там, де вони боролися з во-
рогом. І після прочитання книги в уяві постає монументаль-
ний образ нашої Вітчизни, яку захистили мільйони її кращих 
синів і дочок. Дійсно, у бій ішли вони молодими, відстоюючи 
її незалежність   ціною свого життя. Герої розповідей – наші 
сучасники, величні особистості, які у повоєнні роки вершили 
трудові подвиги, за що відзначені державними нагородами. 
Це достойні з найдостойніших людей – від рядового до ге-
нерала, від хлібороба до керівника.

У книзі відтворено чимало фронтових фотознімків, вда-
ло проілюстровано нариси знімками військової фотохроніки 
тих часів.

Книга виготовлена на високому поліграфічному рівні у 
Чернігівському комплексі «Десна». Кожної із 568 сторінок 
цього літературно-художнього видання торкнулися тепло-
та душі не тільки журналістів, а й великої групи друкарів, 
оформлювачів, комп‘ютерників. З любов‘ю виготовлено і 
обкладинку книги. Вона є достойним подарунком кожному 
з її героїв-фронтовиків.

Відчутно, що книгу створював великий творчий колек-
тив, об‘єднаний навколо ідеї–проекту, поданої журналістом 
В.І.Лисенком. Він же й упорядкував видання. Духовна 
спорідненість і прагнення кожного внести свій вагомий 
вклад у відзначення ювілею увінчалися успіхом. Можна 
сподіватися, що це видання буде і надійним джерелом воєн-
ного документалізму для істориків.

Л.ЯКУБЕНКО.

Пошуково-історичний клуб «Копатич» існує вже два роки. 
У клубі зібрались люди різних професій – педагоги, медпра-
цівники, міліціонери, підприємці, юристи та науковці. Він 
об’єднав усіх небайдужих до історії рідного краю. Причому 
історії не кабінетної, а польової. Маючи дозвіл на пошукові 
роботи історичного періоду Другої світової війни, пошуков-
ці з «Копатича» пропускають воєнну історію Городнянщини 
через власні серця і руки. До того ж вони є офіційними пред-
ставниками Всеукраїнського пошукового фонду «Пам'ять», 
який вже багато років поспіль знаходить і встановлює осо-
бисті дані солдат Другої світової.      

Не всі знахідки тієї страшної пори несуть відбиток 
смерті. Якось колеги наших пошуковців під Москвою знай-
шли медаль «За відвагу!» і за номером встановили влас-
ника, яким виявився ветеран з с.Бігач Менського району. У 
далекому 1941-му солдат загубив нагороду в окопах. Вона 
завдяки пошуковцям повернулась до власника більше, ніж 
через 70 років!

Чимало артефактів зібрали для музейної експозиції до 
Дня Перемоги пошуковці, дехто навіть поділився експона-
тами з власної колекції. Усі знахідки оригінальні і знайдені 
на місцях боїв. Серед них – планшет офіцера, масо-габарит-
ний макет оригінального «Нагана», нагороди, знешкоджені 
боєприпаси. 

Трапляються боєприпаси і не знешкоджені. Розповідає 
один із старожилів клубу «Копатич» Павло Єрмоленко:

– У минулому році копали неподалік від міста. Знімаємо 
шар ґрунту, під ним якісь гнилі дошки. Як пізніше виявилося 
– ящик, який зовсім струх, а у ньому 40 гранат! Усі новень-
кі, ніби вчора з конвеєра, на фарбі – жодної подряпинки. 
Двадцять протитанкових і стільки ж протипіхотних. Запали 
лежали поряд. Та, дивлячись на цей скарб, якось ніяково і 
лячно зробилося усім присутнім. Тому першими відреагува-
ли ноги, яким дуже захотілось втекти якнайдалі. Вдруге під-
ходили до знахідки повільно та обережно.

Звичайно, пошуковці повідомили куди слід, зустріли 
піротехніків та правоохоронців. Сапери знищили небезпеч-
ну знахідку, однак на фотографіях та й у спогадах пошуковців 
ця знахідка залишиться назавжди. Ці гранати не найстраш-
ніші у негласному рейтингу знахідок. Найстрашнішими вва-
жаються «рогаті» німецькі протипіхотні міни, німецькі ж гра-
нати та снаряди від 37-мм гармати. До них навіть близько 
підходити не радять, не кажучи вже про те, що у руки їх бра-
ти не слід. Та нашим ентузіастам поки що такі страшні штуки 
не траплялись.

Найчастіші «скарби», які трапляються «копатичам», – це 
підкови від тяглових коней артилерійських підрозділів вер-
махту, пряжки від солдатських ременів. Причому у нас ча-
сто трапляються пряжки з символікою військово-морського 
флоту, що дивно. Знаходять також і медалі «зрадника», зір-
ку «Остфолькер», якою нагороджувала німецька окупацій-
на влада поліцаїв, охоронців таборів та інших нацистських 
блюдолизів. 

 -- Завжди нелегко натикатись на місця останнього при-
тулку солдат. Деякі з них поховані без зовнішніх орієнтирів, 
більшість просто прикидані землею у колишніх окопах, во-
ронках чи бліндажах. Нещодавно на околиці Малого Дирчи-

на, на узліссі пошуковці знайшли рештки радянського піхо-
тинця. Навколо вже попрацювали чорні копателі, однак тіла 
не зачіпали. У клубі довго думали, як і куди перепоховати 
бійця, однак вирішили залишити на місці, просто звести на 
цьому місці могилку і встановити невеличкий обеліск. Вста-
новити особу солдата не вдалося і пошуковці мусили кон-
статувати ще одну могилу невідомого солдата, - розповів 
П.Єрмоленко.

Навколо решток загиблих бійців існує чимало міфів 
та легенд потойбічного характеру. Одна з найяскравіших 
оповідок одного з членів клубу розповідає про такий випа-
док. Якось ночуючи на місці розкопок, один з пошуковців по-
бачив під деревом силует солдата у формі 1941 року. Зля-
кався, звісно, ледь світанку дочекався у спальному мішку. А 
вранці розповів товаришам. Хтось покепкував, хтось іроніч-
но посміхнувся, а один підтримав товариша, засвідчивши, 
що й він щось подібне там бачив. 

Вирішили перевірити. Під деревом у вказаному місці 
знайшли рештки танкіста в обгорілому комбінезоні, який в 
останню мить життя скрутився калачиком, певно від болю, 
так і помер.

Робота пошуковця нелегка і не прибуткова. Хоч біль-
шість людей, далеких від цієї справи, вважають навпаки. 
Павло Єрмоленко на це лишень заначає:

 -- Коли клуб тільки створювався, у нас було чимало охо-
чих знайти скарби. Більшість з них вже давно не займаються 
цією справою, бо, порахувавши усі за та проти, вирішили, 
що воно таки не рентабельно. Бо тільки у кіно так буває – 
вийшов у поле, змахнув кілька разів металошукачем і – ось 
тобі, скарб.

Сьогодні нас лишилось близько десяти чоловік, відданих 
справі. Тих, хто знає, що  за кожною знахідкою на зразок ір-
жавої гільзи – години, дні, тижні, а іноді й місяці напруженої 
роботи. Додайте до цього час на вивчення архівних доку-
ментів, витрати на спорядження та бензин і зрозумієте, що 
пошукова робота – це хобі на зразок полювання чи риболов-
лі, де витрати завжди більші від здобутків.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: пошуковці клубу «Копатич».
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Літопис війни  з німець- і близькістю. На жаль, Лідія Олександрівна Мацапура і Ва-

ВИЙШЛА З ДРУКУ КНИГА, 
У НАПИСАННІ ЯКОЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 

І ГОРОДНЯНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ

ЗУСТРІЧІ

МОЛОДІСТЬ  
ДУШІ

     25 червня у Городнянському краєзнавчому музеї від-
булась зустріч з тими, хто пам’ятає становлення та розви-
ток традиційного для нашого району свята – Дня молоді. 
Завідуюча музеєм О.Г.Смаль зробила цікавий екскурс в 
історію району, в якій, з семидесятих років минулого століт-
тя зайняло своє значиме місце й свято молоді. Мандрівка 
минулим Городнянщини супроводжувалася виступами во-
кальних колективів «Городняночка» та ансамблю «Ветеран».

     Підтримали старше покоління і юні аматори – Катери-
на Смаль та хореографічна група зразкового дитячого ан-
самблю танцю «Олена». В теплій атмосфері ностальгічних 
спогадів спілкувались учасники та гості зустрічі, пригаду-
ючи щасливі хвилини юності. Їхні очі світилися незгасимим 
молодим натхненням. Що цілком виправдало тематику свя-
та «Душею вічно молоді».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: під час зустрічі у музеї.
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Заповіт подружжя
Відповідно до ст.1243 Цивільного кодексу України 

подружжя має право скласти спільний заповіт щодо 
майна, яке належить йому на праві спільної сумісної 
власності.

У разі складення спільного заповіту частка у праві 
спільної сумісної власності після смерті одного з под-
ружжя переходить до другого з подружжя, який його 
пережив. У разі смерті останнього право на спадкування 
мають особи, визначені подружжям у заповіті.

Майном, що належить подружжю на праві спільної 
сумісної власності, є майно, набуте подружжям під час 
шлюбу, незалежно від того, що один з них не мав з по-
важної причини (навчання, ведення домашнього госпо-
дарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного 
заробітку (доходу).

Юридичний сенс такого заповіту полягає в одержан-
ні спадщини, а саме майна, яке було спільною сумісною 
власністю, тією особою, яка була обрана за домовлені-
стю подружжя, а також у тому, що той з подружжя, який 
пережив, продовжує жити у звичному для нього майно-
вому середовищі.

Якщо майно стає об’єктом спільного заповіту, то в 
разі смерті одного з них його частка в цьому майні не 
входить до спадкової маси, а переходить до другого з 
подружжя.

При цьому той з подружжя, хто пережив, обмежений 
в праві розпорядження ним, відчужувати його будь-яким 
чином він не вправі. Спадкоємцями цього майна будуть 
ті особи, які зазначені подружжям в заповіті. Вступити в 
володіння цим майном вони зможуть лише після смерті 
обох з подружжя. Законом передбачене право на відмо-
ву від спільного заповіту одного з подружжя. Воно пе-
редбачене за життя подружжя, тому після смерті одного 
з них другий не має право скасувати чи змінити цей за-
повіт. Після смерті одного з подружжя нотаріус накладає 
заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті, що 
робить неможливим розпорядитися цим майном.

Є.ТИХОНОВА.
Завідувач Городнянської районної державної 

нотаріальної контори. 

У першу суботу липня міжнародна кооперативна 
спільнота відзначає своє свято.  Перша спілка спожив-
чої кооперації була створена на Чернігівщині ще  у 1869 
році,  а на Городнянщині  -- на початку минулого століт-
тя. Маємо впевненість, що  кооперація, як співпраця,  
буде існувати і надалі, обслуговуючи  жителів міста  і сіл.  

Як працює споживча кооперація району сьогодні,  
розповідає  голова правління райспоживспілки О.О.ЖО-
ГОЛКО:

-- До  складу райспоживспілки сьогодні входять  чотири 
споживчі товариства: Городнянське міське, Мощенське, Хо-
робицьке, Смичинське, а також  спільне підприємство «Го-
роднянське виробничо-торгівельне об`єднання»  та  районне  
кооперативне заготівельне об`єднання. Населення обслуго-
вується магазинами у місті та селах,  де  пропонуються  то-
вари повсякденного попиту, як продовольчі, так і промислові. 
Навіть у «Маркетах», окрім продовольчих, є група промисло-
вих товарів.

 У нелегких нинішніх умовах, при значному податковому 
навантаженні  взагалі та  частих змінах у податковому законо-
давстві,  лише завдяки  наполегливій  та добросовісній праці 
наших  співробітників кооперація виживає та працює. Нама-
гаємось зробити все, щоб у маленьких селах залишалися 
наші магазини, хоч іноді це навіть і не приносить прибутків. 
Проте люди отримують якісний товар за доступними цінами. 

Крім того, райспоживспілка не тільки виконує всі вимоги, 
які існують нині, а й  постійно, пильно слідкує за виконанням 
їх нашими працівниками, підприємствами.  До речі,  усі наші 
співробітники мають відповідну спеціальну освіту, багато 
закінчили виші – персонал у нас досвідчений, працювати 
вміє. 

-- Наскільки податкове навантаження негативно 
впливає на  господарську діяльність кооперативів?

-- Податкове навантаження у 2015 році ми відчуваємо 
особливо. Податки у нас,  як і у приватних підприємств.  До 
того ж  цього року ми зіткнулися з  різким подорожчанням  то-
варів  при одночасно низькій купівельній спроможності  насе-
лення. Товар, який  раніше коштував  гривню, тепер вже -- з 

цінником більше двох гривень. 60% наших клієнтів – пенсіо-
нери та бюджетники, доходи яких аж ніяк не зросли.

Зараз планується підвищити ціни на горілчані вироби. І 
одразу на 10 % по індикативу. Тобто,  півлітрова пляшка горіл-
ки нижчого ґатунку, яка раніше коштувала  39 гривень, буде 
коштувати близько 49 гривень. На жаль, вже сьогодні чимало 
людей вживають сурогатні спиртні напої, які часто небезпечні 
для здоров’я та життя. З підвищенням цін на легальний алко-
голь доля такого «пійла» у тіньовому обороті, і, відповідно, у 
споживанні, напевно, збільшиться.

-- Але ж є і такі чинники, які допомагають  райспо-
живспілці працювати?

-- Так, це – наші земляки-підприємці. Ми, наприклад,  
стабільно співпрацюємо із СТОВ «Віра», яке завжди  постав-
ляє  нам якісне борошно  за доступними цінами,   значно ниж-
чими за ціни інших постачальників. Тому  напередодні дня ко-
операції хочеться подякувати колективу СТОВ «Віра»  і його 
керівнику М.М.Кондренку.  

-- Які подальші плани  у роботі райспоживспілки? Над 
чим працюєте, про що мрієте? 

-- Вирішили збільшити кількість магазинів типу «Маркет», 
бо вважаємо їх не тільки ознакою часу, а й найбільш  ефектив-
ними та  конкурентоспроможними. Таких магазинів маємо 
вже  три, а  згодом  розраховуємо зробити ще кілька. 

Запланували також  проведення капітальних ремонтів 
торгової мережі з приведенням до сучасних стандартів. 
Планів чимало, та податковий тиск все ж таки стримує  їх 
втілення в життя.

-- Кого б ви назвали серед кращих працівників Го-
роднянської споживчої кооперації?

-- А ви знаєте,  це дуже важко. Так, на святі привітаємо 
кращих  грамотами та подяками від Укоопспілки і облспо-
живспілки. Та буквально всі працюють з повною віддачею, 
особливо сьогодні. Тому хочеться особливо привітати колег 
--  працівників райспоживспілки із Днем кооперації та поба-
жати їм, миру, злагоди в родинах, здоров`я та усілякого бла-
гополуччя. 

Розмовляла  А.НЕМИРОВА.

27-28 червня в місті Дубровно Вітебської області Респу-
бліки Білорусь відбувся XXІІ Міжнародний фестиваль пісні та 
музики «Дніпровські голоси в Дубровно», на який  приїхали 
20 художніх колективів та більше 500 музикантів, співаків, 
танцюристів з Естонії, Латвії, Литви, України, Росії та Татар-
стану. 

 Україну представляли два колективи з нашої співучої 
Городнянщини: ансамбль народної пісні «Забава» та народ-
ний аматорський хор села Вихвостів. Очолювали делегацію 
начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації 
О.Є. Биховець  та сільський голова Вихвостова О.Г.Акулен-
ко.  Яскравим початком свята стало відкриття фестивалю, 
обмін короваями та виступи всіх колективів на центральній 
сцені. 

  Перший день фестивалю був присвячений 70-ій річниці 
Великої Перемоги і вшануванню пам’яті тих, хто залишився 
навічно лежати в братських могилах  Білорусі, де загинув ко-
жен третій житель. Другого дня апофеозом свята була теа-
тралізована хода  самодіяльних колективів, солістів, почес-
них гостей та жителів міста по центральній вулиці Дубровно 
до  вже переповненого публікою міського стадіону. Аматори 
нашого району не лише успішно виступили, а й знайшли 
собі багато друзів. На закінчення фестивалю  концерт дав 
Національний академічний народний хор Республіки Біло-
русь ім. Г.Цитовича. 

Поїздка відбулась завдяки сприянню Вихвостівської 
сільської ради, СТОВ «Віра» (голова М.М.Кондренко),  ПП 
В.І.Зіненко  та  Чернігівського обласного об’єднання «Ми-
лосердя і доброта» (голова Артур Зінов`єв). 

С.САМУСЬ.
 Провідний методист районного будинку культури. 

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ КООПЕРАЦІЇ

27-28 червня в місті Дубровно Вітебської області Респу-

Дніпровські голоси в Дубровно

Городнянський футбол останнім часом сягнув далеко за 
межі району. Нещодавно наші юні футболісти брали участь у 
змаганнях за кубок Асоціації німців України. Змішана коман-
да з хлопчиків та дівчаток 2001 року народження їздила гра-
ти у футбол аж в Одесу. Юних спортсменів тепло прийняли 
організатори турніру, поселили у комфортабельному отелі, 
орендували для змагань стадіон зі штучним покриттям та 
подарували кожному учаснику новеньку футбольну форму.

Організатори не обмежились самим лише спортом. 
Кількаденне футбольне свято пройшло у форматі «Спорт 
плюс мова». Широка культурна програма була насиченою й 
різноманітною, діти поглиблювали знання з німецької мови, 
знайомились з історичними та культурними традиціями 
німецького народу. Окремою програмою відбулось знайом-
ство з Одесою, її визначними місцями та пам’ятками старо-
вини. Порадувала й погода, яка дозволила у вільну хвилину 
скупатися у морі та поніжитись на пляжі.

У підсумку турніру наша команда виборола третє місце. 
При цьому кращим воротарем турніру визнали нашого Мак-
сима Федоренка, кращим бомбардиром став Євген Тюрін зі 
Смичина, який забив 13 голів, а кращою футболісткою се-
ред дівчат визнали Анастасію Бурбу.

О.РОДА.
Тренер ДЮСШ.

На знімку: наша команда в Одесі.

СПОРТ

На знімку: городнянська делегація а Дубровно.
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КУЛЬТУРА



УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
     6 ЛИПНЯ              7 ЛИПНЯ        8 ЛИПНЯ    9 ЛИПНЯ       10 ЛИПНЯ         11 ЛИПНЯ           12 ЛИПНЯ 

УТ-1
15.00 Вiкно в Америку
16.00 Утеодин 
16.35 Х/ф "Дiвчисько"
18.15 Час-Ч
18.30,21.00 Новини
19.00 Дорогi депутати
19.30 Перша шпальта
20.00 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00,12.20 Т/с «Асi»
12.00,16.45,19.30,23.15 ТСН
13.20 "Ворожка"
14.20 "Слiпа"
14.55 "Не бреши менi"
15.50 "Сiмейнi мелодрами"
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Склiфосовський»
23.35 "Мiнкульт"
0.05 Х/ф "Таємне життя 
бджiл"(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.40 
Новини
9.20 Х/ф "Тариф "Щаслива 
родина"
11.10 «Слiдство вели»
12.25 "Судовi справи"
13.25,14.20 "Сiмейний суд"
15.20,16.15 "Жди меня"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини
9.55 Т/с «Батл Крiк»
12.35,13.10 Паралельний 
свiт
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Провокатор
14.40,16.20 Х/ф "Медальй-
он"
16.50 Х/ф "Пароль "Ри-
ба-меч"
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова
0.20 Х/ф "Кобра"(2)

СТБ
6.15,16.00 "Все буде добре!"
8.00 "Зiркове життя"
11.00 Х/ф "Кольє для Снiго-
вої Баби"(1)
12.50 "Хата на тата"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Вагiтна у 16"
23.45 "Доньки-матерi"
0.40 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.50 Мультфільми
10.15 Т/с «Татусевi дочки»
15.25 Х/ф "Великий тато"
17.05 Х/ф "Багатiй Рiччi"
19.00 Ревiзор
21.15 Страстi за Ревiзором
23.05 ППШ-2

ТЕТ
6.00 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькi таєм-
ницi»
12.50 Дiм за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.05,20.00 Вiталька
17.00,21.00 Країна У
18.00,19.00 Т/с «Кухня»
18.30,19.30 Т/с «Свiтлофор»
22.00 Т/с «Ангел або Де-
мон»(2)
23.00 Т/с «Помста»(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Реальна мiстика
10.00 Т/с «Життя розсудить»
13.45,15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Подiї дня

НТН
8.05 "Правда життя"
8.35 "Агенти впливу"
9.30 "Велика рiзниця"
11.20 Х/ф "Розумники" 
13.10 Т/с «Кримiналiсти»
14.55 Т/с «Слiди апостолiв»
19.00,21.30 "Свiдок"
19.30 Т/с «Охоронець»
22.00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
23.45 Т/с «Елементарно»(2)

ТОНІС
9.50,18.50 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Новонародженi тва-
рини
12.15 Сiм континентiв
13.50 Водне життя
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00,23.35 Енiмалiя
17.45 Кримiнальнi iсторiї
18.15 "Iпостасi спорту"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi битви
21.35 Iмена-легенди
22.35 Всесвiт

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника 
9.40 Хочу бути
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.55 Подорожнi
12.00 Уряд на зв'язку 
12.30 Дорогi депутати
13.20,18.15 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
16.10 Фольк-music
17.30 Перша студiя
19.00 Першi на Першому
19.30 Вересень
21.40 З перших вуст
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00 Т/с «Асi»
12.00,16.45,19.30,0.00 ТСН
12.20,20.15 Т/с «Свати»
13.20 "Ворожка"
14.20 "Слiпа"
14.55 "Не бреши менi"
15.50 "Сiмейнi мелодрами"
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15 Т/с «Склiфосовський»
0.20 Х/ф "Не вiдпускай 
мене"(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.40 
Новини
9.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.10 «Слiдство вели»
12.30 "Судовi справи"
13.35,14.20 "Сiмейний суд"
15.35,16.15 Т/с «Завжди го-
вори «Завжди»
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини
9.50 Т/с «Батл Крiк»
11.50,13.20,16.20 Т/с «1941»
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Паралельний свiт
14.50 Провокатор
17.45,22.25 Т/с «Лягавий»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборо-
на
21.30 Т/с «Розвiдники»
23.20 Х/ф "Каратель"(2)

СТБ
6.50,16.00 "Все буде добре!"
8.45 "Зiркове життя"
10.50 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"

НОВИЙ КАНАЛ
7.45 Т/с «Друзi»
9.40,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
11.35 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.45 Серця Трьох
19.00 Супермодель 
21.05 Т/с «СашаТаня»(2)
23.05 Перфект
0.15 Х/ф "На морi"(2)

ТЕТ
6.20 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькi таєм-
ницi»
12.50 Дiм за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.05,20.00 Вiталька
17.00,21.00 Країна У
18.00,19.00 Т/с «Кухня»
18.30,19.30 Т/с «Свiтлофор»
22.00 Т/с «Ангел або Де-
мон»(2)
23.00 Т/с «Помста»(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зiрковий шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25 Х/ф "Смокiнг по-ря-
занськи" 
14.20,15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.55 Т/с «Коломбо»
11.50,22.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк»
13.20 Т/с «Копи-новобранцi»
15.15,19.30 Т/с «Охоронець»
17.00 "Детективи"
23.45 Т/с «Елементарно»(2)

ТОНІС
9.50,15.40 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00,22.00 Iмена-легенди
12.15 "Секрети закулiсся"
13.10 Кримiнальнi iсторiї
14.00,22.35 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
16.00,23.35 Енiмалiя
17.45 "Ваша пенсiя"
18.20 "Мистецтво i час"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi битви
21.30 Вiдлуння

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника
9.40 Хто в домi хазяїн?
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.55 Як ваше здоров'я?
12.35 Нотатки на глобусi
13.20,18.15 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
15.50 Вiйна i мир
16.45 Книга.ua
17.20 Д/с "Китай"
18.50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.40 З перших вуст
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00 Т/с «Асi»
12.00,16.45,19.30,0.00 ТСН
12.20,20.15 Т/с «Свати»
13.20 "Ворожка"
14.20 "Слiпа"
14.55 "Не бреши менi"
15.50 "Сiмейнi мелодрами"
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15 Т/с «Склiфосовський»
0.20 Х/ф "Амелiя"(1)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.40 
Новини
9.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.10 «Слiдство вели»
12.30 "Судовi справи"
13.35,14.20 "Сiмейний суд"
15.35,16.15 Т/с «Завжди го-
вори «Завжди»
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини
9.50 Т/с «Батл Крiк»
11.35,13.20,16.20 Т/с «1941»
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Паралельний свiт
14.50 Провокатор
17.45,22.25 Т/с «Лягавий»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Розвiдники»
23.20 Х/ф "Небезпечна лю-
дина"(2)

СТБ
6.15,16.00 "Все буде добре!"
8.00 "Зiркове життя"
10.00 "Врятуйте нашу сiм'ю
11.35 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Давай поговоримо 
про секс"
0.30 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.55 Т/с «Друзi»
9.55,17.00 Т/с «Не родись 
вродлива»
11.50 Т/с «Татусевi дочки»
14.50 Серця Трьох
19.00 Супермодель 
21.00 Т/с «СашаТаня»(2)
23.00 Перфект
0.05 Т/с «Таємне коло»(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькi таєм-
ницi»
12.50 Дiм за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.05,20.00 Вiталька
17.00,21.00 Країна У
18.00,19.00 Т/с «Кухня»
18.30,19.30 Т/с «Свiтлофор»
22.00 Т/с «Ангел або Де-
мон»(2)
23.00 Т/с «Помста»(2)
0.00 Х/ф "Ледi"(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зiрковий шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25 Х/ф "Там, де є щастя 
для мене"(1)
14.20,15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.25 "Кримiнальнi справи"
10.20 Т/с «Коломбо»
11.45,22.00 Т/с «CSI: Нью-
Йорк»
13.15 Т/с «Копи-новобранцi»
15.15,19.30 Т/с «Охоронець»
17.00 "Детективи"
23.45 Т/с «Елементарно»(2)

ТОНІС
9.50 "Цивiлiзацiя Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Вiдлуння
11.30 Iмена-легенди
12.15 "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 Полiт крiзь час
18.10 "Мандруємо свiтом"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi битви
21.30 Глобал-3000
23.30 "Натхнення"

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника 
9.40 Як це?
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.50 Свiтло
12.00 Вересень
12.20 Слiдство. Iнфо
13.20,18.15 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
15.50 Надвечiр'я
16.55 "Замки Європи"
17.45 Зроблено в Європi
18.50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.40 З перших вуст
21.50 "Схеми" 
22.25 Kiev Fashion Park
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00 Т/с «Асi»
12.00,16.45,19.30,0.00 ТСН
12.20,20.15 Т/с «Свати»
13.20 "Ворожка"
14.20 "Слiпа"
14.55 "Не бреши менi"
15.50 "Сiмейнi мелодрами"
17.10 Т/с «Чорна троянда»
21.15 Т/с «Склiфосовський»
0.20 Х/ф "Шалене серце" 

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.40 
Новини
9.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.10 «Слiдство вели»
12.30 "Судовi справи"
13.35,14.20 "Сiмейний суд"
15.35 Т/с «Завжди говори 
«Завжди»
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Батл Крiк»
11.50,13.10 Т/с «1941»
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Паралельний свiт
15.00 Провокатор
16.20 Т/с "1942"
17.45,22.25 Т/с «Лягавий»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.30 Т/с «Розвiдники»
23.20 Х/ф "Iноземець"(2)

СТБ
6.30,16.00 "Все буде добре!"
8.15 "Зiркове життя"
10.15 "Вагiтна у 16"
11.10 "Доньки-матерi"
12.05 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Я соромлюсь свого 
тiла"
0.30 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
8.00 Т/с «Друзi»
9.50,17.05 Т/с «Не родись 
вродлива»
11.50 Т/с «Моя прекрасна 
нянька»
14.55 Серця Трьох
19.00 Супермодель 
21.00 Т/с «СашаТаня»(2)
23.00 Перфект
0.10 Т/с «Таємне коло»(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
11.00 Т/с «Маленькi таєм-
ницi»
12.50 Дiм за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.05,20.00 Вiталька
17.00,21.00 Країна У
18.00,19.00 Т/с «Кухня»
18.30,19.30 Т/с «Свiтлофор»
22.00 Т/с «Ангел або Де-
мон»(2)
23.00 Т/с «Помста»(2)
0.00 Х/ф "Сайрус"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зiрковий шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25 Т/с «Мiй коханий генiй»
14.20,15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Просте життя»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.20 "Кримiнальнi справи"
10.15 Т/с «Коломбо»
11.45 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13.15 Т/с «Копи-новобранцi»
15.15,19.30 Т/с «Охоронець»
17.00 "Детективи"
22.00 Т/с "CSI: Маямi"
23.45 Т/с «Елементарно»(2)

ТОНІС
9.50,15.40 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 "Ландшафтнi iгри"
11.10,20.00 Великi битви
12.30 "Моднi iсторiї"
13.10,17.45 Полiт крiзь час
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 В гостях у Гордона
21.30 Rock Time 
22.10 Замальовки

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника
9.40 Школа Мерi Поппiнс
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»
10.50 Вiра. Надiя. Любов
12.25 "Схеми" 
13.20 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
15.50 Театральнi сезони
16.25 Спогади
17.05 Док. фільм
18.05 Першi на Першому
18.50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.00 Т/с «Асi»
12.00,16.45,19.30 ТСН
12.20 Т/с «Свати»
13.20 "Ворожка"
14.20 "Слiпа"
14.55 "Не бреши менi"
15.50 "Сiмейнi мелодрами"
17.10 Т/с «Чорна троянда»
20.20 "Мультибарбара"
21.00 "Вечiрнiй Київ "
23.00 "Свiтське життя"
0.00 Х/ф "Ватель"(1)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.10 «Слiдство вели»
12.30 "Судовi справи"
13.35,14.20 "Сiмейний суд"
15.40,16.15 Т/с "Завжди го-
вори "Завжди"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.30 Х/ф "Два Iвани"

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.25 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Батл Крiк»
11.50,13.20,16.20 Т/с "1942"
12.45,15.45 Факти. День
13.50 Паралельний свiт
17.45,22.25 Т/с «Лягавий»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.30 Т/с «Розвiдники»
23.20 Х/ф "Тiнь якудза" 

СТБ
6.40 Х/ф "Рiдня"(1)
8.35 Х/ф "Молода дружина" 
10.25 Х/ф "Катерина. Сiм'я"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.45 Т/с «Коли ми вдома»
19.50 Х/ф "Любов i голуби"
22.35 Х/ф "Кавказька по-
лонянка, або Новi пригоди 
Шурика"(1)

НОВИЙ КАНАЛ
7.45 Т/с «Друзi»
9.45,16.55 Т/с «Не родись 
вродлива»
11.40 Т/с «Татусевi дочки»
14.45 Серця Трьох
18.50 Супермодель 
20.55 Т/с «СашаТаня»(2)
22.55 Х/ф "Дочка мого 
боса"(2)
0.40 Х/ф "Послання в пляш-
цi"(2)

ТЕТ
6.00 Мультіфльми
11.00 Т/с «Маленькi таєм-
ницi»
12.50 Дiм за тиждень
14.35 Панянка-селянка
15.35 Дамочки рулять
16.05 Вiталька
17.05 Країна У
18.10 Х/ф "Просто Райт" 
20.00 Х/ф "Хронiки Нарнiї" 
22.00 Х/ф "500 днiв лiта" 
0.00 Х/ф "Ноторiус"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зiрковий шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25 Т/с «Мiй коханий генiй»
14.20,15.30 Т/с «Адвокат»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с "Чужа жiнка" 
23.00 Подiї дня

НТН
8.30,15.00,19.00 "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.20 "Кримiнальнi справи"
10.15 Т/с «Коломбо»
11.45 Т/с "CSI: Маямi"
13.15 Т/с «Копи-новобранцi»
15.15 Т/с «Охоронець»
17.00 "Детективи"
19.30 Х/ф "Дот"(1)
21.20 Х/ф "Сьогоднi ти пом-
реш"(2)
23.10 Х/ф "Немислиме"(3)

ТОНІС
9.50,18.15 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Rock Time 
11.30 Замальовки
12.20 "Свiтськi хронiки"
13.10,17.45 Полiт крiзь час
14.00,22.40 Всесвiт
15.00,18.30,21.00 Служба 
новин
15.40 "Моднi iсторi"
16.00,23.35 Енiмалiя
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Великi битви
21.40 "Мiлен Демонжо"

УТ-1
9.00 Казки Лiрника 
9.10 Мультфiльм
9.40 Нотатки на глобусi
10.00 Зроблено в Європi
10.30 Книга.ua
10.55 Док. фільми
13.00 Свiтло
14.10 "Замки Європи"
15.15 Чоловiчий клуб
17.50 Док. фільм
19.10 Х/ф "Захар Беркут"
21.00 Новини
21.40 Утеодин 
22.15 Iнша музика
22.40 Мегалот
23.10 День Янгола

1+1
7.10,19.30 ТСН
8.00 Мультфільми
9.15 "Свiтське життя"
10.15 Х/ф "Найкращий друг 
сiм'ї" 
14.05 "Сказочная Русь"
14.45 "Вечiрнiй Київ"
16.35,21.10 "Вечiрнiй квар-
тал"
18.30 "Розсмiши комiка"
20.15 "Українськi сенсацiї"
23.05 Х/ф "Нiч у музеї-2" 

ІНТЕР
8.40 "Школа доктора Кома-
ровського"
9.30 Х/ф "Кавказька по-
лонянка, або Новi пригоди 
Шурика"
11.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
14.45 Т/с "Фродя" 
18.20,20.30 Х/ф "Кохання з 
випробувальним термiном"
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо»

ICTV
8.35 Провокатор
10.20 Секретний фронт
11.15 Антизомбi
12.10 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська оборо-
на
14.20 Iнсайдер
15.15 Т/с «Розвiдники»
18.45 Факти. Вечiр
19.25 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф "Ханна"
22.10 Х/ф "Вiдлiк убивств" 
0.25 Х/ф "Тiнь якудза" 

СТБ
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
10.40 Х/ф "Молода дружина" 
12.40 Т/с "Коли ми вдома" 
14.05 Х/ф "Кавказька по-
лонянка, або Новi пригоди 
Шурика"(1)
15.50 Х/ф "Любов i голуби"
18.00 Х/ф "Не було б щастя"
22.15 Х/ф "Двi iсторiї про ко-
хання"(1)
0.20 "Давай поговоримо про 
секс"

НОВИЙ КАНАЛ
7.25 Мультфільми
9.25 Файна Юкрайна
10.15 Ревiзор
13.00 Страстi за Ревiзором
14.50 Хто зверху
18.45 Х/ф "11 друзiв Оуше-
на"
21.00 Х/ф "12 друзiв Оуше-
на"
23.20 Х/ф "Екстрасенс"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
14.05 Х/ф "Потанцюймо" 
16.00 Х/ф "27 весiль" 
18.00 Х/ф "Хронiки Нарнiї" 
20.00 Вiталька
21.35 Країна У
23.00 Нумо, браття!
0.00 Х/ф "Адам"(2)

УКРАЇНА
7.15 Т/с «Адвокат»
10.00 Реальна мiстика
10.50 Х/ф "Страшна красу-
ня" 
12.50,15.20 Т/с "Чужа жiнка" 
15.00,19.00 Подiї
17.00,19.40 Т/с "Анютине 
щастя" 
21.45 Х/ф "Пряники з карто-
плi"(1)
23.50 Пiрамiди

НТН
7.15 "Детективи"
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.55 "Випадковий свiдок"
13.20 "Правда життя"
13.50 Х/ф "Транссибiрський 
експрес"
16.00 Т/с "Далекобiйники"
19.30 Т/с «Кримiналiсти»
21.15 Т/с "Той, що читає дум-
ки" 
23.00 "Голi та смiшнi"
23.55 Х/ф "Сьогоднi ти пом-
реш"(2)

ТОНІС
10.00 "Ландшафтнi iгри"
10.10 "Мiлен Демонжо"
11.25 Х/ф "Борсалiно"
14.20 "Цивiлiзацiя Incognita"
15.00 Всесвiт
16.10 "Мистецтво i час"
16.20 "Мандруємо свiтом"
16.50 Концерт
18.40 Водне життя
19.50 Дива Сонячної систе-
ми
21.00 "Секрети закулiсся"
21.40 "Моднi iсторiї"
22.00 Х/ф "Вся президентсь-
ка рать"(2)

УТ-1
8.40 Тепло.ua
9.00 Як це?
9.20 Хто в домi хазяїн?
9.45 Школа Мерi Поппiнс
10.00 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/ф "Захар Беркут"
13.35 Фольк-music
15.00 Чоловiчий клуб
17.40 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.20 Альтернативна музика
23.10 День Янгола

1+1
6.30,9.45 Мультфільми
9.00 "Лото-забава"
10.15 ТСН
11.00 Свiт навиворiт
13.15 "Iнспектор Фреймут"
14.50 "Територiя обману"
15.45 "Повернiть менi красу"
16.55,18.05 "Чотири весiлля"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Його любов" 
0.20 Х/ф "Коханцi"(2)

ІНТЕР
8.10 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i Решка"
11.00 Т/с «Доярка з Хаца-
петiвки»
14.35 Х/ф "Кохання з випро-
бувальним термiном"
18.00,21.30 Х/ф "Два Iвани"
20.00 Х/ф "Безумство в пе-
редмiстi"(3)
23.20 Т/с «Здрастуй, мамо»

ICTV
7.10 Т/с "Леся+Рома"
9.25 Зiрка YouTube
11.50 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Космiчний джем"
15.05 Х/ф "Пригоди Плуто 
Неша"
16.55 Х/ф "Дiамантовий 
полiцейський"
18.45 Факти тижня
20.20 Х/ф "Широко кроку-
ючи"
21.55 Х/ф "Стукач"(2)
0.00 Х/ф "Швидше кулi" 

СТБ
6.15 Х/ф "Мерi Поппiнс, до 
побачення!"(1)
8.50 "Все буде смачно!"
9.50 "Караоке на Майданi"
10.45 Х/ф "Не було б ща-
стя"(1)
15.10 "Мiстичнi iсторiї-3 з 
Павлом Костiциним"
19.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
22.45 "Я соромлюсь свого 
тiла"
0.35 Х/ф "Небезпечно для 
життя!" (1)
2.10 Нiчний ефiр

НОВИЙ КАНАЛ
8.25 Мультфільми
9.40 Закованi
13.50 Х/ф "11 друзiв Оуше-
на"
16.05 Х/ф "12 друзiв Оуше-
на"
18.35 Х/ф "13 друзiв Оуше-
на"
21.00 Х/ф "Товстун на ринзi" 
23.05 Х/ф "Керування 
гнiвом" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
14.10 Х/ф "Рамона i Бiзус" 
16.00 Х/ф "Потанцюймо" 
18.00 Х/ф "27 весiль" 
20.00 Вiталька
21.35 Країна У
23.00 Нумо, браття!
0.00 Х/ф "500 днiв лiта" 

УКРАЇНА
7.40 Т/с «Просте життя»
15.00 Х/ф "Пряники з карто-
плi" 
17.10,20.00 Т/с «Мiй коханий 
генiй»
19.00 Подiї тижня 
22.00 Х/ф "Страшна красу-
ня" 

НТН
6.45 Т/с "Далекобiйники"
10.35 "Народний кухар"
11.30 «Мокрушники»
12.00 "Агенти впливу"
12.55 "Випадковий свiдок"
13.50 Х/ф "Фокусники"
15.40 Х/ф "Повiтрянi пiрати" 
17.10 "Велика рiзниця"
19.00 Т/с "Друге дихання" 
23.00 "Головний свiдок"

ТОНІС
9.50 Дива Сонячної системи
11.00 Х/ф "Горбань"
14.00 Teen-клуб
15.00 Новонародженi тва-
рини
16.00 Сiм континентiв
17.00 Концерт
19.00 Водне життя
20.00 "Цивiлiзацiя Incognita"
20.15,23.50 "Кумири"
20.35 "Свiтськi хронiки"
21.00 Замальовки
22.00 Х/ф "Хитрий злодiй" 

K1
8.10 "Рецепти щастя"
9.10 Мультфільм
10.50 Х/ф "Бiбi - маленька 
чарiвниця i таємниця блакит-
них сов"(1)
13.00 "Розсмiши комiка"
13.50 "Орел i Решка"
18.20 "Вечiрнiй квартал"
20.10 Х/ф "Шаленi грошi"
22.00 "КВН"
0.10 Х/ф "Матуся"(2)



ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 067-1461090, 
063-5623674. 

– 1-кімнатна квартира в центрі. Недорого. Торг. 063-
1287374, 098-9299711. 

– земельна ділянка 0,13 га. Поряд газ, вода. Метале-
вий гараж. Тел. 066-3529390.

– будинок по вул. Комсомольській та дачний будинок 
під житло. Тел.: 098-4404862, 096-3924757.

– будинок з газом. Є 19 соток землі. Тел. 096-6444907. 
– будинок в м. Городні. Є сарай, гараж, земельна ділян-

ка 10 соток. Тел.: 063-7919479, 096-5327451. 
– будинок з госпбудівлями. Тел. 098-6626433. 
– контейнер на ринку. Тел. 097-8372528.
– коза (первачка) та кізка (5 місяців). Тел. 093-1184510.  
– корова чорної масті (продуктивна) віком 10 років. 

Звертатися: с. Карпівка, Фоменко Микола. 
– корова симентальської породи. Тел. 096-0795501. 
– корова. Тел. 097-8076207. 
– кінні граблі. Тел. 068-0931025. 
– копалка дворядна на два транспортера (радянсь-

кого виробництва). Тел. 098-0497798. 
– косарка кінна (під блок). Тел. 098-7473024. 
– дрібна картопля для годівлі худоби. Тел. 098-

4400508.
– „Москвич” (Комбі). Тел. 096-2019936.
– ВАЗ-21011 у робочому стані. Ціна – 18 тис. грн. Тел. 

096-7339290. 
– «Опель-Кадет», 1987 р.в., 1,3, газ-бензин, синього 

кольору, у відмінному стані, повний капремонт. Ціна - 1800 
у.од.  торг; «Нива» у гарному стані, повний капремонт, бе-
жевого кольору, ціна - 2300 у.од. Торг. Тел. 097-0719871.

– мотоцикл МТ-10. Тел. 097-8372528. 
– дві морозильні камери об‘ємом 300 л у відмінному 

стані, 1 шт. – 2000 тис. грн. Тел. 097-0719871.  
– цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, ши-

фер, ракушка, стовпчики бетонні, перемички, дошка, 
балки, крокви, опалубка, скоби, дрова. Тел.: 096-066-
3386, 097-4868282.

– цегла червона, біла  колишнього вжитку, бій цег-
ли, вогнетривка, ракушка. Тел. 068-1073954. 

– дрова по 4 складометри (сосна). Тел. 066-3355617.

КУПЛЮ:

– шкіру великої рогатої худоби. Дорого. Тел. 096-
4630445.  

4 липня – 9 днів світлої пам’яті
нашого коханого чоловіка, лю-

бого таточка, дорогого брата, зятя, 
дядька 

АБАСОВА Сергія Равільовича
Ніякою мірою не зміряти той біль, 

який наповнює серце і душу. Лише три 
слова: тебе більше нема. Нема світу. 
Нема сонця. Нема життя. Ти забрав із 
собою любов. Ти забрав із собою все, 
чим була наповнена наша доля. 

Ти був найкращим. Чоловіком, бать-
ком, сином, зятем, дядьком, другом. Ми усі грілися біля тво-
го тепла, ти був здатний обігріти і наділити любов’ю  усіх. Світ 
похитнувся. Полетів у безодню. Рятують лише спогади про  те, 
яким ти був. Кожної миті чується то твій голос, то твої швидкі 
кроки. Ти весь час квапився. Квапився жити, квапився робити 
добро... 

Нам важко без тебе і боляче. Але треба триматись і треба 
жити. Бо ти хотів би тільки так.

Ми знаємо, що ти не залишив нас. Твоя душа, твоє серце, 
твої батьківські молитви оберегом витають довкола нас. Ось 
сяє зірочка – то ти дивишся з неба на нас. Ось війнуло вітерцем 
– то ти легко торкаєшся доньчиного чола. Ти житимеш з нами. У 
наших серцях. Такого, як ти, більше нема і не буде ніколи. 

Знаємо, що треба тебе відпустити. Але як це тяжко зроби-
ти... Нехай твоїй душі буде там світло і легко. А ми берегтимемо 
чисту і святу, як джерельна вода, пам’ять про тебе...

Тебя вырвала смерть, у нас не спросив,
Как жить дальше и хватит ли сил?
Кто шуткой ободрит, кто даст нам совет?
Черной вуалью покрылся весь свет.
Наш папа и муж, ты был нами любим,
Мы помним тебя и в горе скорбим.
Вічний тобі спокій, коханий.

Вічно люблячі тебе: дружина, донька, сестра Лариса 
з чоловіком, сестра Іра, брат з родиною, сестри дружи-
ни з сім’ями,  теща, племінники, племінники з сім’ями, 

Ярослав. 

8 липня – 9 років світлої пам’яті  
КУЖЕЛЬНОЇ Оленьки

15.09.2000 р. – 08.07.2006 р.
Как плачет сердце... 
Боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять.
О, Боже, помоги нам пережить  

    разлуку.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Люблячі і сумуючі рідні. 

1 липня – 9 днів світлої пам’яті
нашого любого чоловіка, тата, 

дідуся і прадідуся
КІРИКА Михайла Івановича

19.11.1937 р. – 23.06.2015 р.
Спокойно спи… Ты в нашей памяти  

  навечно.
 Живешь в сердцах ты наших  

  навсегда.
 Как горько знать, что жизнь  

  не бесконечна, 
 И что теперь пришла твоя пора.
 Прости нас всех за все.
 За то, что было.
 Пусть твое сердце на земле остыло,
 Но памятью его мы воскресим!

Сумуючі рідні. 

7 липня  минає 40 днів світлої 
пам’яті

нашої дорогої мами, бабусі
ТОЛОЧКО 

Єфросинії Олександрівни
Хоч уві сні ти оживи...
У вічній за тобою ми скорботі.
Тепер нема таких, як ти,
Ти – наше сонце, що  зайшло на сході.
Спи спокійно, мир і спокій твоїй душі. 

Нехай земелька тобі буде пухом. Царство 
тобі Небесне. А ми схиляємо голови у вічній скорботі. Хто знав і 
пам’ятає Єфросинію Олександрівну, згадайте і пом’яніть. 

Сумуючі рідні.  

9 липня минає півроку, як не стало 
нашої дорогої донечки, сестрички, 

онучечки
ДЕНЕСЕНКО 

Юлії Анатоліївни
25.01.1978 р. – 09.01.2015 р.

Так рано смерть тебя от нас забрала,
И с нами ты простится не успела,
И без тебя на белом свете пусто  

   стало,
А ведь еще ты жить хотела.
И почему судьба к тебе была  

   неблагосклонна?
И почему смерть выбрала тебя?

Умом понять все это невозможно
И сердцем эту смерть принять нельзя.
Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия,
Что раньше матерей уходят дети,
Что умерла ты, доченька, а я жива.
Каждый раз, когда сожмется сердце,
О тебе я Богу помолюсь.
И родительской своей молитвой
За тебя, доченька, повинюсь.
Пусть Господь простит твои ошибки,
Пусть хранит тебя Его любовь.
Пусть не я, а Он тебя коснется,
И восстанешь ты из пепла вновь.
Царство тобі Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій. 

Вічно сумуючі рідні: батьки, брати, бабусі.

Городнянська районна рада глибоко сумує з приводу 
смерті депутата районної ради, члена президії ради 

ШАРУДИЛА  Миколи Олександровича
і висловлює співчуття його рідним та близьким.

Працівники культури району глибоко сумують з приводу 
передчасної смерті колишнього завідуючого відділом куль-
тури Городнянського райвиконкому 

ШАРУДИЛА Миколи Олександровича
і висловлюють співчуття рідним покійного.   

Сім’я Пінчука В.І. глибоко сумує з приводу смерті
ШАРУДИЛА Миколи Олександровича
і висловлює співчуття родині покійного.  

Колектив Городнянського РЕМу глибоко сумує з приводу 
трагічної загибелі колеги

АБАСОВА Сергія Равільовича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійно-

го.   

Випускники 10-А класу Городнянської школи №1 1977 
року випуску глибоко сумують з приводу трагічної загибелі 
однокласника

АБАСОВА Сергія
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

Колектив Городнянського районного суду висловлює 
глибоке співчуття секретарю судових засідань Абасовій М.С. 
з приводу трагічної смерті батька

АБАСОВА Сергія Равільовича.

Випускники 10-А класу Городнянської школи №1 1974 
року випуску глибоко сумують з приводу смерті одноклас-
ника 

ІТЧЕНКА Олександра Васильовича
і висловлюють співчуття родині покійного.   

Колектив Хоробичівської школи висловлює глибоке 
співчуття завгоспу школи Комісаренко А.І. з приводу тяжкої 
втрати – раптової смерті брата 

БОНДАРЕНКА Віктора Івановича. 

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Висловлюємо щиру подяку родичам, сусідам, колишнім робіт-

никам маслозаводу та директору Маничу І.А. за допомогу у похо-
ванні нашої матусі Пилюгайцевої Ганни  Василівни. Особиста подяка 
робітниці соціальної служби Стародубець Олені за дбайливий до-
гляд протягом 10 років за нашою рідною матусею.

Доньки.
* * *

Висловлюємо слова вдячності всім, хто розділив з нами біль від 
втрати дорогої нам людини Смеяна Олександра Миколайовича.

Велике спасибі всім, хто підтримав нас у тяжку хвилину мораль-
но та матеріально, а саме: голові райдержадміністрації Ященко С., 
волонтерам Хомазюку О. та Яцковій О., голові сільської ради Во-
роному М., народному депутату Євлахову А., колективу Городнян-
ського райвійськкомата, отцю Михаїлу, кумам, родичам, близьким, 
сусідам, знайомим, друзям, однокласникам та всім небайдужим і 
добрим людям, які допомогли провести в останню путь і гідно по-
ховати його.

Низькій уклін вам. Нехай Господь Бог береже вас і ваші родини. 
Сім’я покійного.     

* * *
26 червня непоправна трагедія вирвала із життя, сім’ї, родини 

нашого дорогого чоловіка, коханого батька, любого брата, зятя, 
дядька Абасова Сергія Равільовича. 

Ми дуже вдячні всім тим, хто підтримав нас у трагічну хвилину – 
родичам, сусідам, кумам, друзям, однокласникам і класному керів-
нику доньки Помогай О.Я. , однокласникам покійного і його колегам 
по роботі та керівництву Городнянського РЕМу, колективу районного 
суду, отцю Володимиру, родині Голован, Лепню Володимиру і всім 
добрим людям, хто підставив нам своє плече. 

Хай горе не торкається чорним крилом ваших родин, а всі ваші 
рідні й близькі живуть довго й щасливо на радість вам.

Родина покійного.   

Після тяжкої і тривалої хвороби 1 
липня помер Микола Олександрович ША-
РУДИЛО – перший секретар Городнян-
ського райкому компартії України, член 
президії, депутат районної ради, колиш-
ній керівник райсількомунгоспу, добре ві-
дома в районі людина, надійний товариш 
і сім’янин. Невблаганна смерть забрала 
його на 66-му році життя, у зрілому віці. 
До останніх хвилин він зберігав волю до 
життя, мужньо переносив тяжкий біль. Та 
доля розпорядилася по-іншому. 

М.О. Шарудило народився в с. Рож-
нівці  Ічнянського району в сім’ї робіт-

ника-залізничника. Після закінчення середньої школи працював 
робітником у геологорозвідувальній експедиції на бурінні сверд-
ловин. Потім навчався у Чернігівському педінституті, де вступив у 
ряди КПУ. Брав активну участь у громадському житті – був коман-
диром студентських будзагонів. Після закінчення вузу працював 
учителем у Перепиській середній школі Городнянського району, де 
дуже швидко проявив хороші фахові та організаторські здібності.

У 1977 році його рекомендували на посаду інструктора райко-
му партії. Роботі віддавався повністю  і з душею. Його простота і 
товариськість приваблювали людей, і він їх ніколи не зраджував, 
відстоюючи їх інтереси. У складні перебудовні часи в країні, працю-
ючи на посаді директора райсільгоспкомунгоспу, М.О. Шарудило 
зберіг вірність ідеалам і принципам компартії. Після проголошен-
ня незалежності України у 2006 році районна партійна організація 
обрала його першим секретарем, і він сумлінно виконував це гро-
мадське доручення. Вже два скликання підряд він був депутатом 
районної ради. 

М.О. Шарудило залишив по собі достойний слід. Разом з дру-
жиною виростив двох дітей. Під його керівництвом райсільгоспко-
мунгосп спорудив чимало житлових будинків та побутових об’єктів 
для сільських жителів, а в роки, коли працював на посаді началь-
ника райвідділу культури, було споруджено приміщення районного 
будинку культури. 

Районна рада та райдержадміністрація, друзі та однопартійці 
вражені смертю М.О. Шарудила і висловлюють глибоке співчуття 
його родині та дітям, родичам та близьким покійного. 

Світлий образ М.О. Шарудила назавжди збережеться у пам’яті 
його учнів,  друзів і однодумців – усіх, хто знав його і працював з 
ним. 

ВТРАТИ 

М.О. Шарудило

Управління соціального захисту населення 
Городнянської райдержадміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця – головного спеціаліста-
юрисконсульта управління соціального захисту 
населення Городнянської районної державної 
адміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища 
юридична, досконале володіння українською мовою, 
вміння працювати на комп’ютері.

Подаються документи: заява, особова картка ф. 
П-2ДС, дві фотокартки, 4х6 см, копія паспорта, документи 
про освіту, декларація про доходи за 2014 рік.

Термін прийому документів – протягом 30 календарних 
днів з дня оголошення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо основних 
функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
звертатись за адресою: м. Городня, вул. Троїцька 
(Леніна), 11, тел. 2-15-03.

В. КРИВОЛАП. 
Начальник управління.

Городнянська районна державна 
адміністрація 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця – головного спеціаліста служ-
би у справах дітей районної державної адміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: повна вища педа-
гогічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістр, спеціаліст, стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом 
в інших сферах управління не менше 3-х років, досконале 
володіння українською мовою, вміння працювати на ком-
п`ютері.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-
2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту, деклара-
ція про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансово-
го характеру за 2014 рік, 2 фотокартки розміром 4х6 см.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов`язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою.

Термін прийняття документів протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Троїцька 
(Леніна), 10, ІІІ поверх, тел. 2-16-62.

І. БЕРЕБЕРА.
Керівник апарату райдержадміністрації.
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Буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види 

сантехмонтажу. 
Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

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

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. 

ДОРОГО: КОНЕЙ, КОРІВ, БИКІВ. 
ДОРІЗ ЦІЛОДОБОВО. ПЕРЕВЕЗЕННЯ. 

Тел.: 097-9627250.

М’ясокомбінат 
закуповує ВРХ за найвищими цінами. Дотація. 

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

Буріння свердловин без заїзду машини, 
виконання робіт «під ключ».

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

КУПУЄМО КОНЕЙ 
до 30 грн. за 1 кг, а також дорого корів. 

Перевезення.  
Тел.: 096-6905157.

Бурение 
скважин
А также монтаж:

насосных станций,
ручных насосов,

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

093-0220766. 

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.

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

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

Тел. 096-0397909.

Закуповую найдорожче коней 
(від 26 грн. за кг), а також корів, 

биків. Доріз цілодобово. 
Тел.: 068-2483420, 098-0994342. 

Постійно закуповуємо ВРХ, биків, коней, 
телят, свиней. 

Ціни високі. Доріз цілодобово. 
Тел.: 066-4014326, 093-9178698. 

Металопластикові вікна.
Державне кредитування, літні знижки до 15%. 

Магазин «Ваш дім»
Тел.: 2-19-05, 067-5254933, 093-1189939, 050-0804445, 

вул. Чернігівська (Чорноуса), 24.

Літня акція!
Чистка подушок і перин із заміною напір-

ника. На літній період 

дешевше на 30% - 40%
Адреса: м. Городня,  вул. Волковича, 33 

(приміщення м-ну «Тюлі, штори»).
Чекаємо вас з вівторка по неділю з 10.00 до 16.00.

Окна металлопластиковые, двери входные 
в Городне. 

Тел.: 097-4673431, 063-8171594 
(Немилостивый Андрей Михайлович).  

Окна. Двери. Недорого. 
Тел.: 066-2855100, 067-9448017 (Виктор). 

Вікна від майстра, вікна металопластикові. 
Двері вхідні (дерев’яні, металеві, з МДФ). 

Виїжджаю по району безкоштовно, передопла-
ти не беру. 

Тел.: 093-7879291, ФОП Орлов А.І. 

Окна, двери, балконы, котлы твердотопливные. 
Лучшие цены. г.Городня, ул. 1-го Мая, 21. 
Тел.: 093-5920270, 097-1376572 (Лена).

Продам «Ауді-80», дизель, 1,6 TDI, 1991 р.в.
Ціна 85 000 грн. Т.: (068)0922411.

Продам ВАЗ-21063, 1984 р.в. у відмінному 
стані. Т.: (096)6540358.

5 липня святкуватиме своє 25-річчя Марія Ігорівна МАЗУР.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов.
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровья, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

З любов’ю: чоловік, брат, папа, мама, 
свекруха, свекор, бабусі, дідусі.

30 червня відсвяткувала свій ювілейний 
день народження наша люба матуся і бабуся 
Ніна Іванівна КОРОТКА. Щиро вітаємо тебе і 
бажаємо:

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань.
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів й надії. 

З любов’ю: діти та онуки. 

3 липня нашій любій Яночці БОРСУК ви-
повнилося 10 років! Щиро вітаємо тебе зі 
святом!

Наше солнышко, свети,
Будь здоровенькой, расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой, красивой,
Славной, радостной и милой
И людьми всегда любимой!

З любов’ю: мама, Антон, бабуся, дядя Олексій. 

2 липня відсвяткувала свій ювілей турботлива матуся та 
найулюбленіша бабуся Ніна Іванівна КОРЖАВІНА з Пекурівки.

Лагідна, рідненька, добра і проста!
Наша дорогенька, наша золота!
Натруджені руки, мудрії слова,
Вам ніколи, мамо, спокою нема.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо Ви в нас – найкраща!
Схиляємось всі ми в низькому поклоні
І ніжно цілуємо Ваші долоні.

З любов’ю: дочки, зяті та онуки. 

Від щирого серця вітаю свою до-
рогу, любу онучку Вікторію Юріївну 
АНДРУЩЕНКО, якій сьогодні виповни-
лося 18 років. З днем народження, 
тебе! Бажаю міцного здоров’я, гарно-
го навчання, миру і світлої долі, запа-
лу, енергії, сили доволі. 

 Творчого вогнику, віри й наснаги,
 Щедрості серця, людської поваги.
 Хай Бог освятить твою долю
 І рівну стежку сонячних доріг,
 Нехай удача на життєвій ниві,
 Неначе килим, стелиться до ніг. 

З любов’ю: бабуся Валя. 

м. Городня
вул. Чорноуса, 26 А
тел.: 067-2480831.

Потрібен провізор 
та фармацевт. 

Тел. 050-9037931. 

На пилораму потрібні 
рамник і тракторист. 
Тел.: 067-7567813, 

063-9367841.

27 червня відбулось урочисте відкриття оздоровчого ди-
тячого табору «Полісяночка» -- «Будьмо знайомі».

Навіть нудний незупинний дощ не став на заваді – табір 
просто тимчасово переїхав у фойє районного будинку куль-
тури, де танцювали, співали пісні та проводили флеш-моб. 
Кожен загін -- «Патріоти»,  «Комета»  та «Невгамовні смай-
лики» -- приготував до відкриття свій виступ. 

Дітей та їх батьків з відкриттям  «Полісяночки» привітали 
завідуючий районним відділом освіти Ю.М.Гриценко та ди-
ректор табору С.В.Дяговець. 

 У таборі вже відбулись конкурси «Міс  «Полісяночка»», 

«Угадай мелодію», «Таланти твої,  «Полісяночка», «Фабри-
ка зірок у «Полісяночці», шоу програма «Театр екологічної 
моди», День жахів  «Змагання нечистої сили» та поїздка  у 
Седнів. Планується також провести «День вишиванки»,  каз-
кову виставу «Стара казка на новий лад», концерт «Ой, на 
Івана, ой, на Купала» та конкурс «Містер «Полісяночка».

 На жаль,  цього літа у зв`язку з фінансовими проблема-
ми  табір буде працювати всього одну зміну, хоч путівки  і 
розійшлися швидко, як завжди.   

А.НЕМИРОВА.

На знімку: під час урочистого відкриття табору. 

«Полісяночка» на одну зміну

Березнянський м’ясокомплекс 
ЗАКУПОВУЄ ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. ДОРІЗ. 

Тел.: (095) 497-95-23, (068) 989-18-14.

Закуповуємо корів, телят, коней. Доріз – цілодобово! 
Куплю корів на молоко. 

Тел.: 0(244) 2-51-41, (050) 592-83-12, (063) 143-59-30.

КУПЛЮ КНУРІВ, НУТРЯКІВ І СВИНОМАТОК. Тел. (096) 134-46-74

ЗАКУПОВУЄМО ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. 
Доріз – цілодобово. Ціни – високі. 

Тел. (097) 192-80-90 (Сергій).

Робота в Польщі. Тел.: (067) 109-07-15,
 (096) 081-48-69. Надія Богатова.


