
НОВИНИ
Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 56-57 (11401-11402)

СУБОтА, 25 ЛИПНЯ  2015 РОКУ 

Заснована 4 травня 1917 року

Число  25 26  27 28 29

Температура:
вдень  +30 +34  +28 +22     +25
вночі  +16 +19  +19 +18     +14

Напрям вітру Сх Пд-с Пн зах      зах
Опади

Шановні працівники торгівлі!
Щиро вітаємо вас з нагоди професійного 

свята!
Ви представляєте найпопулярнішу сферу 

економічної діяльності, покликану задоволь-
няти повсякденні потреби людей. Щодня жи-
телі району вдаються до ваших послуг.

Завдяки вашій праці урізноманітнюється 
та розширюється споживчий ринок, підви-
щується якість товарів широкого вжитку, 
поліпшується культура обслуговування.

Нехай ваші зусилля будуть спрямовані 
на забезпечення розвитку закладів торгівлі 

та громадського харчування, удосконалення їх інфраструктури, 
поліпшення якості сервісу.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, комерційного успі-
ху, гарного попиту на товари, стабільності та нових професійних     
здобутків. 

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

ОБСЄ визнала 
Росію агресором

Нарешті. Парламентська асамблея Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) визнала факти воєн-
ної агресії Росії проти України. Про це заявляє прес-служба 
вітчизняного зовнішньо-політичного відомства.

«У Міністерстві закордонних справ України вітають схва-
лення більшістю членів Парламентської асамблеї ОБСЄ двох 
важливих резолюцій, які засвідчили факт вчинення Росій-
ською Федерацією збройної агресії проти нашої держави 
й визнання міжнародним співтовариством протиправності 
утримання українських політичних в’язнів у РФ», – йдеться в 
коментарі МЗС щодо ухвалення згаданої резолюції ПА ОБСЄ 
про Україну.

Так, у резолюції про продовження очевидних, грубих і не-
виправних порушень Російською Федерацією міжнародних 
норм і принципів ОБСЄ закріплено визнання того, що дії РФ 
у Криму й на Донбасі є актами воєнної агресії проти України, 
повідомляє Укрінформ.

Крім того, в резолюції «Викрадені та незаконно утриму-
вані громадяни України на території Російської Федерації» 
ОБСЄ закликала РФ негайно звільнити всіх українців, яких 
незаконно утримують в тамтешніх пенітенціарних закладах.

«Урядовий кур’єр».

Алла Єрмоленко – приватний під-
приємець і одночасно продавець у 
своєму кіоску на ринку. У  магазині 
пропонуються головним чином цу-
керки, а також печиво, кава, чай 
тощо. 

 Ідея торгувати солодощами прийшла до неї  вісім 
років тому, після того, як  подорослішали дочки і нагально 
постало питання: «Де ж працювати?».  На сімейній нараді 
вирішили займатися солодощами. Такий товар завжди 
потрібен, і хоч  має деякі особливості  в зберіганні,  проте 
байдужих до нього мало. Покупці люблять цукерки та печи-
во, інші солодощі, і потребують  їх завжди. Навіть у період 
кризи, коли продаж інших товарів нещадно падає. Треба ж 
якось позбавлятися від стресів.

Чоловік Алли -- Володимир -- самотужки зварив кон-
тейнер. Його встановили неподалік  від бокових воріт Го-
роднянського ринку,   і справа  пішла. Спочатку їздили  за 

товаром на оптову базу у Чернігів, а тепер – постачальники 
приїздять самі.  Згодом з`явилось і чимало постійних по-
купців. Найбільше Алла любить тих, що приходять з мама-
ми. Маленькі покупці --  головні любителі солодощів. 

–  А які  цукерки користуються найбільшим попитом?
–  Зважаючи на те, які покупці, -- всміхається Алла. –  

Приїжджі з Білорусі   купляють  цукерки  із знайомими улю-
бленими назвами або ті, що дорожчі, -- «Червоний мак», 
«Каракум», «Оксамит ночі» тощо. А місцеві –  приходять 
за шоколадними, але вафельними цукерками (щоб їх було 
більше за кількістю на вагу), карамельки також добре бе-
руть. 

 Алла Єрмоленко завжди намагається, щоб її товар був 
високоякісним та свіжим. Тому  біля її кіоску весь час люд-
но, тим більше, що  продавчиня  додає до цукерок ввічливе 
обслуговування та привітну посмішку .

А.НЕМИРОВА.
 
На знімку: Алла ЄРМОЛЕНКО на робочому місці. 

26 ЛИПНЯ – ДЕНЬ ПРАЦіВНИКА тОРГіВЛі

До цукерок додається 
посмішка

     ЖНИВА  

Прогнози на урожай 
оптимістичні

 Суха, тепла погода сприяє жнивам. Першими у районі 
розпочали збирання урожаю СТОВ «Віра», СТОВ «Тупичівсь-
ке» та ПП «Городнянські аграрні інвестиції», і поступово вихо-
дять на повну потужність. Решта господарств підключаються 
до процесу.

Вже зібрано пшениці з площі у 400 гектарів при середній 
урожайності 35-37 центнерів з гектару. А фермерське госпо-
дарство СВ «Зоряне» збирає білу гірчицю.

За попередніми оцінками аграріїв, прогнозований урожай 
повинен бути не гіршим, ніж минулорічний.

За матеріалами управління агропромислового 
розвитку.

ОФіЦіЙНО
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27 сесія районної ради шостого скликання відбулась 
16 липня. Участь у ній також брали депутати обласної ради 
І.М.Якуб та В.І.Романчук. На початку пленарного засідання 
присутні вшанували пам'ять депутата М.О.Шарудило, який 
пішов з життя передчасно.

Також представили нового депутата районної ради 
М.П.Хмеленка, затвердженого рішенням виборчої комісії за 
партійним списком.

Більшість поточних питань депутати розглянули і затвер-
дили у протокольному режимі, без зайвих обговорень. Це 
звіти про виконання районного бюджету, витрачання коштів 
резервного фонду та затвердження отриманих та викори-
станих адміністрацією позик за І квартал поточного року; 
зміни у районному бюджеті до кінця року.

Так само організовано затвердили технічні докумен-
тації по визначенню нормативної грошової оцінки земель-
них ділянок, розташованих за межами населених пунктів 
Бурівської, Івашківської, Солонівської сільрад та Городнян-
ської міської ради; новий склад комісії з надання матеріаль-
ної підтримки сім’ям учасників АТО; зміни у районну про-
граму «відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною 
нирковою недостатністю» у зв’язку зі зміною перевізників на 
кількох маршрутах.  

Будівлі закритої Ваганицької школи депутати визнали 
такими, що підлягають відчуженню з подальшою їх реалі-
зацією через аукціон. На запит міського та кількох сільських 
голів затвердили «Тимчасовий порядок видалення кущів, 
дерев, газонів і квітників за межами населених пунктів» у 
новій редакції, враховуючи зміни у чинному законодавстві.

Окремо на сесії райради розглянули ряд звернень до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів. З цього при-
воду виступив один з ініціаторів та авторів цих звернень, 

депутат обласної ради, голова фракції ВО «Батьківщина» 
І.М.Якуб. Перше звернення стосується тарифів на кому-
нальні послуги. Вони пропонують встановити такі тарифи, 
щоб сумарна їх вартість не перевищувала 20% доходу кож-
ної родини. У другому депутати районної ради вимагають 
повернути скасовані пільги учасникам АТО та їх родинам. 
Третє звернення стосується негайної індексації зарплат та 
пенсій в умовах значного підвищення індексу споживчих цін 
та різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні по-
слуги. Усі звернення затвердили одностайно.

Так само підтримали й прохання центральної рай-
онної лікарні у придбанні квартири для молодого ліка-
ря-спеціаліста. Відомо, що житлове питання останнім ча-
сом стає чи не вирішальним у привабленні нових кадрів для 
лікарні. Тож квартиру для нового лікаря невдовзі придбають.

Жваву дискусію викликав виступ В.І.Холія – голови 
комісії районної ради з гуманітарних питань – з приводу но-
вої адміністративно-територіальної реформи. Він озвучив 
кілька тез, які змусили замислитися багатьох. За яким прин-
ципом і хто створював проект об’єднання громад? Чому 
саме до Тупичева, Хоробич та Городні повинні приєднувати-
ся інші громади? Чи будуть такі громади самодостатніми? 
Що думають з цього приводу люди?

В.І.Холія підтримали депутати В.М.Крупенич, С.І.Буйний 
та В.П.Блинник, які зазначили необхідність вивчення гро-
мадської думки з цього приводу у кожному селі. Доповідач 
також запропонував не дробити район на кущі, а йти у ре-
форми спільною городнянською громадою у рамках нині 
діючого району з центром у Городні.

Також депутати розглянули ряд інших питань.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ВіСті із СПЕЦСЛУЖБ

СПИСОК  ДЕзЕРтИРіВ 
ОПРИЛЮДНЕНО

Чернігівський зональний відділ Військової служби пра-
вопорядку Міністерства оборони України оприлюднив 
список військовослужбовців, призваних по мобілізації, які 
самовільно залишили військові частини (установи). Та-
ких осіб по області встановлено 124, з них сімнадцять – з 
Чернігова і один – з нашого району. Це Євген Сергійович 
Забродських, мобілізований 29 грудня минулого року Чер-
нігівським ОМВК. Він відсутній на службі донині, місцезна-
ходження його невідоме.

Матеріали на цих військовослужбовців подані у Чер-
нігівську прокуратуру з нагляду за дотриманням законів у 
військовій сфері для внесення інформації в єдиний реєстр 
досудових розслідувань.

ДЛЯ  УтОЧНЕННЯ  ДАНИХ
Городнянський районний військовий комісаріат пові-

домляє про необхідність з’явитись чоловікам віком до 60-
ти років, які зареєстровані та проживають в м. Городня і Го-
роднянському районі, для уточнення облікових даних. При 
собі мати: військовий квиток, паспорт громадянина Украї-
ни, ідентифікаційний код. 

Громадянам, що мають 3-х і більше дітей віком до 18 
років, які здійснюють опікунство або догляд за сторонніми 
особами, мають інвалідність – надати підтверджуючі доку-
менти.

С.СЕМКО.
тВО військового комісара району.

 ПІДОЗРЮВАНІ  ВНЕСЛИ  ЗАСТАВУ
Прокуратура Чернігівської області проводить досудове 

розслідування по кримінальному провадженню за підоз-
рою начальника Головного управління ветеринарної меди-
цини в Чернігівській області   В.Д.Кульбака та начальника 
Прилуцького районного управління ветеринарної медици-
ни А.І.Кірієнка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 
368 КК України.

Слідством встановлено, що В.Д.Кульбако щомісяця 
отримував неправомірну вигоду в сумі близько 2 500 грн. 
через А.І.Кірієнка із своїх підлеглих – керівників районних 
управлінь – за неперешкоджання в їх діяльності. Також від-
працьовується версія про отримання керівниками район-
них управлінь коштів від фізичних осіб-підприємців та юри-
дичних осіб у своєму районі.

Підозрюваним визначено запобіжний захід у вигляді 
застави в сумі 250 тис. грн. та 150 тис. грн., які вони вже 
внесли на спеціальний рахунок.

Для об’єктивності розслідування і викриття всіх учас-
ників злочину прокуратура області просить небайдужих 
громадян повідомити про факти звернення до них праців-
ників ветеринарної медицини по фінансову допомогу по 
телефону (0462) 67-40-86. Анонімність гарантується.

Прес-служба прокуратури Чернігівської області.

затримали телефонного 
«терориста»

Співробітники Управління СБ України в Чернігівській 
області спільно з міліцією встановили та затримали у Чер-
нігові місцевого мешканця, який повідомив про "заміну-
вання" кількох будівель обласного центру.

На телефони міліцейських підрозділів надходили дзвін-
ки від чоловіка, який повідомив про мінування двох великих 
торгових об’єктів, обласного драмтеатру та одного з рай-
онних судів міста, а також про підпал трьох автомобілів на 
одній з центральних вулиць Чернігова.

Правоохоронці ретельно перевірили кожен об’єкт, од-
нак вибухових пристроїв та небезпечних речовин не вия-
вили.

Співробітники спецслужби за декілька годин встано-
вили особу псевдомінера. Зловмисника затримали під час 
чергового анонімного повідомлення. Ним виявився непра-
цюючий 28-річний житель Чернігова, який зізнався у скоє-
ному правопорушенні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо 
неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 
знищення чи пошкодження об’єктів власності) Криміналь-
ного кодексу України. Триває досудове розслідування.

Статистика останніх судавих рішень свідчить, що "те-
лефонні терористи" практично завжди потрапляють за 
грати.

СБУ з початку 2015 року встановила 60 зловмисників, 
які здійснювали анонімні дзвінки терористичного характе-
ру. Правопорушники робили неправдиві повідомлення пе-
реважно у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, 
що є обтяжуючою обставиною з точки зору закону.

Прес-центр СБ України.

РОБОтА  РАД

Конструктивно і по протоколу

Корупція стала однією з головних загроз для розвитку 
країни, оскільки вона заважає нормальному функціонуван-
ню інститутів держави, охоплюючи як загально-соціальне, 
так і правове поле життєдіяльності суспільства.

Так, згідно Положення про Державну фінансову інспек-
цію України, Держфінінспекція входить до системи органів 
виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політи-
ки у сфері державного фінансового контролю за викори-
станням і збереженням державних фінансових ресурсів, 
необоротних та інших активів, правильністю визначення 
потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, ефек-
тивним використанням коштів і майна, тощо. 

У практичній роботі фінансові інспектори стикаються 
зі значною кількістю проявів корупції  в різних її формах: 
сприяння  незаконному отриманні   субсидій,  дотацій чи 
інших виплат, надання  неповної чи недостовірної інформа-
ції громадянам, незаконне сприяння учасникам процедур 
державних закупівель, надання незаконних переваг під час 
прийняття рішень посадовими особами  органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування, тощо. Зага-
лом, майже на всіх  етапах фінансово-господарської діяль-
ності підприємств та  стадіях виконання бюджету прояви 
корупції  можуть мати  негативні наслідки   для державного 
сектору економіки, а, отже, повсякденна робота фінансових 
інспекторів має вагомий вплив на протидію корупції у дер-
жавних фінансах.

Не повинна стояти осторонь у протидії корупції і громад-
ськість, адже статтею 21 Закону України «Про запобігання 
корупції» значно розширено права та державний захист 
осіб, які надають допомогу в запобіганні корупції. 

Частиною першою пункту 1 ст. 21 Закону України «Про 
запобігання  корупції» визначено, що громадські об’єднан-
ня, їх члени або уповноважені представники, а також окремі 
громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають 
право повідомляти про виявлені факти вчинення корупцій-
них або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, 
потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим 
суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агент-
ству, керівництву чи іншим представникам органу, під-
приємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці 

правопорушення або 
у працівників яких на-
явний конфлікт інте-
ресів, а також громад-
ськості.

З метою опера-
тивного   реагуван-
ня -  інформацію про 
вчинення  корупційних 
правопорушень  мож-
на повідомити  Черні-
гівській міжрайонній державній фінансовій інспекції за  „те-
лефоном довіри”  (222) 3-12-54.

Постійно діючий „телефон довіри” є одним із засобів 
забезпечення зворотного зв'язку органів державної фінан-
сової інспекції з громадськістю. Метою функціонування «те-
лефону довіри» є надання в межах компетенції, визначеної 
чинним законодавством, інформаційно-консультативних 
послуг (правової допомоги) громадськості з питань здійс-
нення державного фінансового контролю.

Основними завданнями функціонування «телефону 
довіри» є: надання роз'яснень щодо повноважень органів 
Державної фінансової інспекції; фіксація повідомлень про 
порушення чинного законодавства при витрачанні бюджет-
них коштів, використанні державного чи комунального май-
на об'єктами, підконтрольними органам Держфінінспекції; 
фіксація повідомлень стосовно неправомірних дій (без-
діяльності) та рішень службових осіб органів Держфінінспек-
ції при здійсненні ними своїх повноважень.

Звернутися на  „телефон довіри” можна  щодня (крім 
вихідних та святкових) з 9 до 18 години ( у п’ятницю з 9 до 16 
години 45 хвилин) за номерами :

Державна фінансова інспекція України м. Київ  - (044) 
425-38 -18 та  (044) 425-37-71;

Державна фінансова інспекція в Чернігівській області   -  
(222) 4-12-74; 

Чернігівська міжрайонна державна фінансова інспекція  
– (222) 3-12-54.

С.НЕМИЛОСтИВА.
Головний державний фінансовий інспектор

Чернігівської міжрайонної Держфінінспекції.

Корупція як загроза розвитку країни

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Рішенням 28 сесії 6 скликання Городнянської міської 

ради від 16.04.2015 року деякі назви вулиць в місті Город-
ня було перейменовано. В зв’язку з цим Городнянський 
РС УДМС України в Чернігівській області повідомляє, що 
внесення змін в паспортний документ щодо назви вулиці 
не є обов’язковим, воно здійснюється виключно за ба-
жанням власника паспортного документу, а дата реєстра-
ції проставляється попередньою датою реєстрації в дано-
му житлі.

Роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду ве-
дуться Городнянським ЖЕД у повному обсязі. Минулого року 
відновили покрівлю п`ятьох багатоповерхових будинків, а  23 
липня поточного року почалися роботи на  будинку  №2 по 
вулиці Чернігівській (Чорноуса). Після закінчення робіт по по-
крівлі  ще одного будинку  житлово-експлуатаційна дільниця  
планує перейти до поточних  ремонтів.   

Дахи криють  новим якісним матеріалом, який є найкра-
щим у Чернігівській області. Називається він руберід. Під верх-
ній шар руберіду (четвірку) кладеться спеціальна підкладка 
товщиною у 2,5 мм.  Руберід щільно вирівнюється, нагріваєть-
ся газовим полум’ям – і дах готовий. Не потрібно розігрівати 
бітум, носити його у відрах на височінь.  До того ж новий ма-
теріал для покрівлі краще зберігає тепло, він більш  стійкий та 
витривалий. Якщо, звісно,  мешканці будинків не будуть самі 
шкодити свої дахи антенами. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку:  М.М.ПАЦЮК  та Ю.М.СЕРГІЄНКО  доправ-

ляють  балон з газом на дах  за допомогою зробленої пра-
цівниками Городнянського ЖЕДу катапульти. 

Городнянські дахи криють руберідом
ГОтУЄМОСЬ ДО зИМИ
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Під час традиційної телепередачі «10 хвилин з Прем'єр-
міністром України» Арсеній Яценюк розповів про успіхи, до-
сягнуті в ході поїздки членів Уряду до Вашингтона, Оттави 
і Лондона. Ця поїздка була мобілізаційною, оскільки основ-
ною її метою було привернення уваги інвесторів до нашої 
країни. Адже Україні сьогодні необхідні не тільки кредити, 
але й серйозні капіталовкладення приватного бізнесу, вихід 
наших підприємств на західні ринки. 

«Нам необхідно, щоб американські партнери прийшли в 
Україну з грошима, щоб вони тут створювали нові компанії, 
щоб вони тут створювали нові робочі місця, щоб вони сюди 
принесли взагалі нову політику економічного розвитку дер-
жави», – пояснив Яценюк зміст українсько-американської 
інвестиційної конференції, що відбулася у Вашингтоні. Це, 
до слова, була перша подібна конференція за всі роки існу-
вання нашої держави. Американці завжди бачили в Україні 
величезний економічний потенціал, але через наші внутріш-
ні проблеми – корупцію, олігархію, орієнтацію можновлад-
ців на Москву і популізму політиків – до серйозних капіта-
ловкладень справа не доходила. Тепер, за словами Глави 
українського Уряду, тільки будівництво нового зернового 
терміналу американською компанією Cargill принесе Україні 
близько $100 млн. інвестицій. Але, крім грошей, це ще й нові 
робочі місця.

Також, зазначив Яценюк, досягнуто домовленостей про 
створення нового енергетичного хаба. У перекладі загаль-
нозрозумілою мовою, до нас надійде скраплений газ на 
LNG-термінали. Їх побудує західний бізнес, працювати там 
будуть українці, а доходи отримувати – український держ-
бюджет. Це дуже важливий крок на шляху до газової неза-
лежності нашої країни. В енергетичній сфері було що за-
пропонувати й нашій делегації. Уряд вже ініціював зниження 
рентної плати для приватних газовидобувників. А з 1 січня 
наступного року вступить в дію новий режим оподаткування 
для сфери газовидобутку. Ці нововведення відкриють для 
західного бізнесу безпрецедентні можливості для роботи 
на українському газовому ринку, що приверне до нас інве-

сторів з новими технологіями. І, зно-
ву ж таки, будуть створені нові робочі 
місця.

Зараз Уряд робить все можливе, 
щоб усунути від газових родовищ 
доморощених олігархів, які користу-
валися надрами собі в прибуток, а 
народу - в збиток. Зрозумілі прави-
ла гри на газовому ринку України, 
без олігархів і корупції, підвищать 
конкуренцію, а, значить, гроші бу-
дуть вкладатися і в технологічне 
оновлення існуючих родовищ, і в ро-
зробку нових. Таким чином, через 
десять років (а, може,  й раніше) ми 
зможемо повністю відмовитися від 
дорогого імпортного російського 
газу. Вітчизняний газовидобуток, 
скраплений газ з LNG-терміналів і реверсні поставки з Єв-
ропи забезпечать необхідні обсяги блакитного палива. Такі 
плани – не вигадка Уряду, а реальне завдання. Допомогти 
його виконати вже погодилися дві американські компанії – 
TrailStone і Фронтера.

Інший важливий крок – домовленості в аграрній галузі. 
«Разом зі Сполученими Штатами і Канадою ми взагалі мо-
жемо визначати світову продовольчу політику. Для того, 
щоб українське село було конкурентним і сильним, нам не-
обхідна нова техніка, нам необхідні нові технології та нові 
підходи. І для цього ми проводимо з нашими американсь-
кими партнерами переговори, щоб через довгі й дешеві 
кредити український аграрний сектор отримав нову, якісну 
американську техніку. А потім ми обов'язково перейдемо на 
те, щоб створювати у нас заводи з виробництва цієї техніки 
вже українцями», – зазначив Яценюк. І якщо з американця-
ми урядовий десант домовився про постачання техніки для 
сільського господарства, то з канадцями підписали уго-
ду про вільну торгівлю. Вона відкриває для наших експор-

терів 98% канадського ринку. Відтепер без мит можна буде 
поставляти до Канади соняшникову олію, цукор, шоколад, 
алкогольні напої, пиво, одяг, кераміку, сталь і багато інших 
товарів.

Поза всякими сумнівами, досягнуті домовленості були 
б неможливі, якби не проукраїнська позиція наших захід-
них партнерів. Вони дійсно хочуть допомогти Україні, тому 
що бачать ефект від урядових реформ, бачать в українській 
владі команду реформаторів. Про це йшлося під час зустрі-
чей Арсенія Яценюка і з Президентом США Бараком Оба-
мою (яка не планувалася заздалегідь), і з Віце-президентом 
цієї країни Джо Байденом (назвав Арсенія Яценюка своїм 
особистим другом), і з главами урядів Канади Стівеном Хар-
пером і Британії Девідом Кемероном.

До речі, британці, крім економічної допомоги, зголоси-
лися допомагати реформувати українську митницю, щоб 
викорінити звідти корупцію. У соцмережах відразу ж підхо-
пили цю ідею: «Якщо на Закарпатті поставити британських 
митників, то в області зникне і контрабанда, і місцеві клани, і 
заодно шахраї на митницях».

Оксана МАРЧУК.

Яценюк оголосив мобілізацію 
інвесторів для України

Існує розхожа фраза: «закордон нам допоможе». Але в 
сучасній українській історії вона  наповнюється конкретним 
змістом. Що й підтвердив візит української урядової деле-
гації до США, Канади і Великобританії

зЕЛЕНИЙ ПАтРУЛЬ

ОБЕРЕЖНО – 
МіКРОБИ!!! 

Штучна водойма на Чибрижі, плесо у центрі міста 
– популярне місце для відпочинку не тільки серед ри-
боловів, а й для тих, хто полюбляє скупатися у спеку чи 
теплим літнім вечором. От тільки купатися тут не слід!

завідувач сектору організації дежсанепідемнагля-
ду С.Б.ПАНЧКОВСЬКИЙ розповів:

– Ріст кількості бактерій групи кишкової палички ми 
спостерігаємо щороку, з кожним потеплінням води. Іноді 
кількість цих мікроорганізмів починає збільшуватись вже у 
березні. Однак зазвичай цей ріст не сягає гранично допу-
стимих меж. Цього ж літа картина інша. Вже у червні кіль-
кість потенційно небезпечних бактерій п’ятикратно пере-
вищила норму, у поточному місяці ця величина більша за 
норму у 4,2 раза. Тож купатися у Чибрижі не варто. 

Проби води у озері Циганському поки що знаходяться у 
межах своєї мікробіологічної норми.

Звісно, такий стан води можна пояснити спекою та від-
сутністю дощів. Та зовсім недавно було влітку ще спекотні-
ше, а вода не псувалася. 

Подейкують також, що чимало приватних будинків з 
прилеглих до Чибрижа вулиць таємно вивели свої побутові 
стоки у річку. Вони й забруднюють органікою воду.

Справжню причину цієї проблеми повинні встановити 
фахівці. Певно, колись вони це зроблять. А от купатися у Чи-
брижі не варто вже сьогодні. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

 «Свято першого снопа» 
святкували у Вихвостові тра-
диційно – на день апостолів 
Петра і Павла. Щоправда, під-
вела погода, і святкове дійство 
довелось перенести з центра 
села у зал будинку культури. 
Та це не зіпсувало піднесено-
го настрою учасникам і гостям 
дійства.

Протоієрей отець Іо-
анн благословив присутніх і 
привітав зі святом. Головними 
ж дійовими особами стали, як 
завжди, комбайнери. Їх вітали 
учасники шкільної самодіяль-
ності, аматори будинку культу-
ри. А діти пов’язали урочисті 
стрічки та вручили снопики з 
пшеничних колосків кожно-
му екіпажу. У концерті взяли 
участь навіть найменші арти-
сти – вихованці дитячого садка 
«Ялинка».

Сільський голова О.Г. Аку-
ленко та головний інженер 
СТОВ «Віра» Л.М.Туровець, 
отримали від юних артисток 
короваї, які розділили між усі-
ма присутніми на святі. Тож кожен причастився шматочком 
святого хліба. 

І хоч погуляти під відкритим небом не вдалося, подарун-
ком для усіх став зал будинку культури, переповнений гля-

дачами, оплесками, усмішками і піднесеним настроєм.
В.НАГОРНИЙ.

Директор будинку культури.

ЗАХИСТИТИ  УРОЖАЙ  
ВІД  ВОГНЮ

Перед початком жнив співробітники районного секто-
ру з надзвичайних ситуацій провели рейд по сільгосппід-
приємствах району. Інспектори оглянули лани та стан хлібо-
збиральної техніки, провели інструктажі з хліборобами.

Гарно підготувались до боротьби з імовірним вогнем у 
СТОВ «Віра» – на полях чергують автоцистерна з водою і 
трактор з плугом, готові у разі необхідності перетнути до-
рогу вогню.

Звичайно, не всюди так добре підготувалися, тому 
вкотре нагадуємо про необхідність дотримуватись правил 
пожежної та техногенної безпеки. Поставтеся до жнив від-
повідально!

А.МИНЕНКО.
Начальник РС УДСНС.

ЯК  ХЛІБОРОБИ КОРОВАЙ СМАКУВАЛИ

За прогнозами 
Укргідрометцентру, 
найближчим часом у 
Городнянському районі переважатиме тепла, посушлива по-
года. Таким чином, на теріторії району рівень пожежної не-
безпеки сягне – 4-5 класу. Саме тому ДП «Городнянське лісове 
господарство» звертається до громадян з проханням не про-
вокувати пожеж в лісових масивах та дотримуватись правил 
пожежної безпеки. Громадяни України, іноземні громадяни та 
особи без громадянства, які перебуваєть на території України, 
зобов’язані:

– виконувати правила пожежної безпеки в лісі, вихо-
вувати у дітей обережність у поводженні з вогнем;

– повідомляти лісгосп (2-43-34) або підрозділ ДСНС 
(101) про виникнення лісової пожежі.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
1. Розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, 

що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських 
заходів у спеціально передбачених для цього місцях.

2. З а ї ж д ж а т и 
на територію лісового 
фонду (крім транзит-
них шляхів) транс-

портних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що ви-
користовуються для лісогосподарської мети.

3. Палити, кидати в лісі та лісопосадках непогашені сір-
ники, недопалки.

4. Залишати в лісі просочене бензином, гасом, масти-
лом або іншими горючими речовинами ганчір‘я.

5. Заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час 
роботи двигуна.

6. Випалювати траву та інші рослинні рештки на землях 
лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на ін-
ших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до 
лісу.

Пам’ятаймо: пожежу легше попередити, ніж загасити. Тож 
спільними зусиллями збережемо лісові насадження від вогню.

А.САПітОН.
Інженер з охорони та захисту лісу.

У ЛІСАХ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!СЛУЖБА 101

тРАДИЦіЇ
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Цей пес, що на фото, протягом дня 21 липня спокійнісінь-
ко «гуляв» собі у дво-
рах двоповерхівок та 
п’ятиповерхівок, що 
у районі кінотеатру.  
Без ошийника, на-
мордника та повідка. 
І, звісно, без госпо-
дарів.

Певний час він 
сидів поблизу апте-
ки «Конвалія». Наче 
й поводив себе не 
агресивно, та все ж 

люди боялися ступати на поріг, обходячи його подалі. Со-
бака спокійнісінько тинялася поблизу магазину, на дитя-
чих площадках, біля під’їздів. Підбігла до мене, обнюхуючи 
пакет. Я завмерла нерухомо. Допоки пес вивчав вміст моєї 
сумки на предмет смаколиків, я боялась дихати. Собака 
відійшов. Перевела подих. Дівчинці, яка вийшла з магазину, 
пощастило менше. Вона тримала пакетик з сосисками. Бі-
долашне дівча було вимушене віддати покупку тварині, яка 
неоднозначно переслідувала її.

Смішно? Ні! Мами вихоплювали малечу з пісочниць, як 
тільки собака наближалась. У очах – паніка. Якщо раптом 
тварині спаде на думку напасти на малюка чи дорослого, 
хто захистить? Хто може стримати бійцівського пса?  Я, як  
і інші люди, яким треба було вийти у двір, натерпілась стра-

ху. Обуренню мешканців  не було меж.  Називались і прізви-
ща господарів тварини, не найкращі слова линули на їхню 
адресу. Не буду називати почуте прізвище власників пса – їх 
вину треба довести, ідентифікувавши тварину.  Можливо, 
хтось по фото впізнає  собаку і допоможе нам встановити 
її власників? Я особисто, як і інші мешканці дворів, готова 
написати заяву у міську раду з проханням застосувати до 
нерадивих господарів штрафні санкції, передбачені Прави-
лами благоустрою. В кінці кінців собачу епопею у місті пора 
припиняти. Досить вже боятися ходити вулицями  через те, 
що комусь глибоко начхати на усіх інших. Ніхто, крім нас са-
мих, порядку у місті не наведе.  

С.ЧУГАЙ. 

22 липня відбувся традиційний семінар за участю керів-
ників сільгосппідприємств району. Щороку, на початку 
жнив, аграрії збираються разом, щоб поділитись досвідом, 
обговорити проблеми і знайти спільні шляхи їх вирішення. 
Причому роблять це вони не у кабінеті, а безпосередньо на 
полях своїх господарств. Тим більше, що тематика наради 
була співзвучна сезону – «Збирання зернових культур у 2015 
році в господарствах району».

Семінар у формі пізнавальної екскурсії розпочався з 
фермерського господарства «Соната», яке й стало базовим 
для проведення наради. Керівник господарства І.М.Якуб 
разом із головою села М.В.Вороним привітали гостей на ве-
ликолиственській землі. Окрім аграріїв, на семінар завітали 
голова райдержадміністрації С.П.Ященко, начальник управ-
ління виконавчої дирекції фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань України в Чернігівській області В.П.Нашиванько 
та його заступник М.В.Манжула, головний спеціаліст Дер-
жгірпромнагляду Ю.В.Соколенко та головний інспектор 
районного сектору управління з надзвичайних ситуацій К.В.
Дегтяренко.

Огляд полів господарів семінару та сусідніх господарств 
анонсував начальник управління агропромислового розвит-
ку О.М.Левченко. Після чого кожен керівник демонстрував 
особливості рослинництва власних господарств. Так, на 
полях ФГ «Соната» учасники семінару оглянули сортові по-
сіви пшениці та тритікале. А заступник директора СТОВ «Ту-
пичівське» В.М.Чех показав лани з новим для району сортом 
пшениці «Годувальниця», соняшникові поля сорту «Рюрик» 
української селекції та посіви кукурудзи сорту «Анамур». Він 
розкрив особливості агротехнології на цих полях.

Несприятлива погода нинішнього сезону ставить під за-
грозу забезпечення кормами тваринницьких господарств 
району. На сьогодні по району заготовлено сіна трохи біль-
ше 60% від потреби. Часто ситуацію не рятують навіть великі 
площі сіножатей. Тупичівські землероби вирішили цю про-

блему оригінально. Вони посіяли суданську кормову траву, 
яка нагадує «пласкушу»-переростка, дає чималу біомасу і 
дозволяє робити два три укоси за сезон. 

На полях СТОВ «Тупичівське» тривають жнива. Саме тут, 
на полі, біля комбайнів, представники фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві, Дер-
жгірпромнагляду та управління з надзвичайних ситуацій 
провели цікаву й змістовну бесіду з охорони праці хлібо-
робів, заходів безпеки на виробництві та убезпечення по-
льових робіт від пожеж. 

Учасники семінару побували й на полях ФГ «Лавр», яке 
вже багато років успішно вирощує традиційну для Городнян-
щини картоплю. Щороку на землях господарства випро-
бовуються нові сорти різних селекцій, вирощуються й ті, 
які встигли себе добре зарекомендувати. Аграрії познайо-
мились з особливостями виробництва насіннєвої картоплі. 
Бульби, які стануть насінням наступного року, у «Лаврі» вже 
копають.

Після тупичівців естафету прийняли сусіди з Вихвосто-
ва, які продемонстрували заготівлю кормів та посіви горо-
ху. С.А.Довгань, керівник ФГ «Макишинський сад», розповів 

про особливості вирощування органічної спельти та ячменю 
голозерного, розкрив перспективи бінарних посівів для ор-
ганічного землеробства.

В.Г.Малофій розповів про рослинництво СТОВ «Добро-
бут» та ФГ «Дубрава НМ», які працюють у традиційній для 
Полісся манері. Окрім модних нині соняшника й кукурудзи, 
тут вирощують чимало пшениці, жита та вівсу.

В.І.Романчук продемонстрував поля, на яких працює 
«зелений конвеєр», що забезпечує молочне стадо СВК 
«Зоря» свіжими соковитими кормами, показав на конкрет-
ному прикладі, як вивільнити орні землі з-під самосійного 
лісу та розповів про експерименти з гібридами кукурудзи та 
технологію їх вирощування.

Тривала екскурсія не втомила учасників семінару, а – на-
впаки – дала чимало тем для обговорень та роздумів. Обмін 
думками завершив семінар аграріїв, які, попри усі негараз-
ди, продовжують плідно працювати на землі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
  На знімках: під час семінару.

СЕМіНАР
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ДіСтАЛО!!!  Оголошуємо війну!
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Микола Михайлович Шатило з Солонівки  має кілька 
професій, вміє виконувати всі роботи в селі. Проте ніколи і 
не замислювався над тим,  яка справа приносить більше за-
доволення, або яка професія більше до душі. 

Можливо, такою для нього стала перша  – муляра-шту-
катура, що здобув у Гомельському будівельному 
профтехучилищі. Його однолітки – діти війни –  
відчули на собі,  пережили всі біди батьків. Тому 
кожному хотілося в чомусь допомогти їм, розді-
лити труднощі, щоб стало менше лиха. Разом з 
навчанням у школі  дітвора була поряд з старши-
ми і вдома, і на полі, -- всюди, де  кипіла робота.

По закінченню  семирічки Микола з товари-
шами поїхав у Гомель. Хтось пішов навчатися на 
тракториста, залізничника, токаря, слюсаря, а 
Микола обрав для себе  професію муляра-шту-
катура. Вибір схвалив і батько-фронтовик --  Ми-
хайло Степанович, який  все життя теслював. 

Миколі подобалося вчитися, а найбільше 
--  практичні заняття. Гомель ще не відбудував-
ся після Другої світової війни, всюди були руїни. 
Вихованці училища допомагали досвідченим бу-
дівельникам зводити житлові будинки, промис-
лові споруди, одночасно набираючись досвіду і 
уміння. У відродження старовинного білорусько-
го міста доклав частку своєї праці й Микола Ми-
хайлович. 

Микола мріяв швидко повернутися у рідне 
село, та життя розпорядилося по-іншому.  Сот-
ні, тисячі юнаків і дівчат їхали піднімати цілину  в 
Казахстані, ростити хліб в безмежному степу, а 
разом  з тим і будувати.  Миколу зарахували в бу-
дівельний загін, що за комсомольською путівкою 
відправився на будівництво Карагандинської 
теплової електростанції.  На голому місці тисячі 
людей з різних куточків країни вели грандіозне будівництво. 
Між сопками зводилася  дванадцятикілометрова гребля ви-
сотою 3,5 метра. 

 – Два роки  я викладав цеглину за цеглиною,  то скільки 
ж там моїх цеглин? -- розповідає Микола Михайлович. --  З 
нагоди, мабуть, і тепер показав би  місце, де мурував стіну 
саме я. Іноді так хочеться доторкнутися до неї знову...

Проте молодому будівельнику не  випало побувати на  
урочистому відкритті ТЕС, адже будівництво велося  ще 
кілька років потому, а хлопця вже призвали на строкову 
службу в армію. У казахстанському степу Микола змужнів, 
загартувався і, головне, призвичаївся до місцевого клімату, 
тому й призвали його служити в ще більш суворі кліматичні 
умови – на південь Узбекистану.  Потрапив у підрозділ ра-
кетних військ. Тут належало освоїти кілька спеціальностей з 
обслуговування ракетного комплексу. Справа складна, тим 
більше, що в розрахунку кожен з бійців при необхідності по-
винен був замінити товариша. Навчання було вимогливим,  
відповідальним. 

Служив у  період Карибської кризи. Поміж ракетників  
поширювалися чутки, що їх мають відправити на Кубу. Та 
цього не сталося. Миколу звільняли в Караганду, звідки 
й призивався.  Але  батько Михайло Степанович, який  не 
бачив сина п`ять років, поклопотався, щоб того відправили 
додому, у рідне село. Воно дуже потерпіло у війну. Згоріло 
багато хат, люди жили навіть у землянках. Будівельники  у 
Солонівці вкрай потрібні.

Миколу взяли в колгоспну будівельну бригаду. Викону-
вав мулярські роботи, а  поряд з батьком -- теслював, осво-
ював столярну справу. За два роки  за його  участі звели чи-
мало житла односельцям, вибудували тваринницьку  ферму, 
тракторний парк. Миколу помітили як здібного будівель-

ника і, як він сам каже, «висватали» в міжколгоспбуд. До-
велось будувати тваринницькі ферми в Хоробичах, Хотівлі, 
Старосіллі, Мощенці, інших селах. Зводив  і Дібрівненську 
школу, що, на жаль, так і не добудувалася. З гіркотою бу-
дівельник згадує про збудовані  ним великі  тваринницькі 
комплекси,  що тепер зазнали руйнування. 

У 1966 році Микола одружився з односельчанкою -- 
Надією Василівною. Молода дружина вимагала, щоб чо-
ловік був поруч, а не «вештався по району». І сталося так, як 
вона  прагнула: чоловік таки повернувся в місцевий колгосп 
ім. Калініна. На нього вже чекали. Голова колгоспу М.П.Бас 
одразу ж загітував піти вчитися на тракториста. Так Мико-
ла Михайлович здобув ще одну професію. Теж, можна ска-
зати, значущу в його житті й улюблену. Двадцять років він 
працював на потужному гусеничному тракторі ДТ-54. Тільки 
досвідчені механізатори скажуть, яка то важка, виснажлива, 
а разом з тим відповідальна робота. Для Миколи Михай-
ловича вона була і захоплюючою. Простору для праці не 
бракувало. Колгосп вирощував близько двох тисяч гектарів 
зернових, 200 – картоплі, 180 – льону, 500 гектарів кормо-
вих культур тощо. Господарство утримувало понад 400 голів 
великої рогатої худоби і 8 000 голів овець. А Микола Михай-
лович працював на  розвиток: в посівну не відчіплював плугів 
від трактора, сівалок, культиваторів. Про  норми виробітку 
не йшлося. Необхідно було виростити і зібрати урожай, за-
безпечити худобу кормами.

У домашньому архіві -- численні грамоти, посвідчен-

ня ударника праці, подяки. Микола Михайлович виходив 
переможцем соціалістичного змагання в області і навіть у 
республіці.  У 1988 році встановив рекорд на вивезенні ор-
ганічних добрив на поля. За світловий день він  навантажив  
на транспорт одну тисячу тонн торфокришти. За це був удо-

стоєний Грамоти Міністерства сільського 
господарства і ЦК профспілки. А в дода-
чу йому вручили і туристську путівку до 
Ленінграда. 

Два тижні  знайомився він з визначни-
ми місцями, життям міста на Неві. Став-
ся пам`ятний випадок. Під час екскурсії у 
музеї Петропавлівської фортеці екскур-
совод згадала Солонівку на Чернігівщині. 
В камері фортеці на знак протесту проти 
жандармського режиму спалила себе 
живцем уродженка села революціонер-
ка-народниця Маруся Ветрова.

-- Так це ж моя землячка, -- не ви-
тримав Микола Михайлович, слухаючи 
розповідь екскурсовода. – У селі є її му-
зейна кімната, вулиця названа на її честь.

Приємно було, що в далекому Ленін-
граді знають і згадують про Солонівку. 
Про цей випадок Микола Михайлович ча-
сто розповідає односельцям.

Через  певний час тепер вже  обком 
профспілки сільських працівників знову  
відзначив його путівкою до Ленінграда. 
Що було робити з нею?  Микола Михай-
лович домовився, що скористається 
такою нагодою замість нього дружина. 
Надія  Василівна працювала свинаркою 
на фермі і теж мала добрі результати ро-
боти. Вона досі згадує  палаци, театри, 

музеї Ленінграду.
 У 1997 році Микола Михайлович вийшов  на заслуже-

ний відпочинок. Праця на важкій техніці давала можливість 
нарахувати пенсію в 55 років. Та тракторну бригаду не за-
лишив,  пересів на менший трактор -- Т-25. Виконував різні 
транспортні завдання, возив з ферми молоко в Городню 
на завод. А коли залишив тракторний парк, придбав коня. 
Скільки робіт він виконав для односельців з своєю Майкою… 

Ми все про працю. А чи буває у Миколи Михайловича 
відпочинок?

-- Люблю ходити по гриби, ягоди, -- каже Микола Михай-
лович. – Раніше це не часто вдавалося за роботою, адже і в 
колгоспі треба працювати, і вдома по господарству виста-
чає клопотів. Ось тепер роботи менше, колгоспу немає, за-
лишився на згадку земельний пай, обробляти віддав в орен-
ду. А до лісу ходжу таки мало, бо тепер  ноги підводять. Ось,  
корзини плету. Їх завжди багато потрібно в селі.

Микола Михайлович – звичайний  працелюбний чоловік.  
Такі ж його діти  та онуки.Такий працелюб, усім потрібний. 
Спробуйте знайти зараз у селі муляра, штукатура, пічника, 
теслю…  А Микола Михайлович  погріб виведе, піч чи грубу 
складе, легко паркан поставить і інше. Люди шанують його, 
обирали депутатом сільської ради, завжди звертаються за 
допомогою і порадою. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: М. М.ШАТИЛО  за плетінням корзин. 

18 липня на відкритому шаховому 
турнірі у Тупичеві з нагоди Міжнарод-
ного дня шахів зустрілись 15 шахістів. 
Вони змагались за швейцарською си-
стемою у шести турах по 15 хвилин на 
партію.

Змагання виявилось на рідкість 
цікавим та безкомпромісним.  Переміг 
городнянець С.І. Буйний, друге місце 
виборов К.І.Зубов з Тупичева, третє –  
А.В.Бенедик з Городні. 

Серед юніорів перші три місця 
розподілили між собою  городнянець 
Дмитро Радченко та  тупичівці Дмитро 
Зуб і  Олексій Рогонов .

Переможців та призерів нагороди-

ли пам’ятними сувенірами, медалями 
та дипломами.

Вже вдев’яте турнір до Дня шахів у 
Тупичеві організовує партія ВО «Бать-
ківщина». Цьогорічні змагання відбули-
ся за сприяння депутата обласної ради 
І.М.Якуба. Організаторів представив 
П.І.Верхуша.

У наступному році відбудеться     
10-ий ювілейний шаховий турнір, тому 
організатори заздалегідь запрошують 
усіх шахістів на змагання, які традицій-
но відбудуться у Тупичеві.

М.ВОЙтОВИЧ.
Голова районної федерації шахів.

У сьомому турі чемпіонату області ФК «Го-
родня» приймав команду Коропа, яка перебува-
ла на шостому місці турнірної таблиці, маючи в 
активі лише одне очко. Проте суперники наших 
футболістів у грі не виглядали «хлопчиками для 
биття» і чинили суттєвий опір. Попри це у пер-
шому таймі городнянці тричі вразили ворота су-
перників. Авторами голів стали Василь Ісаєнко, 
Микола Аксюта та Ігор Решетніков.

Тренер нашої команди Дмитро Бойко у дру-
гому таймі зробив ряд замін, дозволивши по-
грати молодим футболістам з резерву. Замінили 
і «непробивного» воротаря Захара Ляцкевича 
шістнадцятирічним вихованцем обласного спор-
тивного інтернату Олексієм Кириченком. Вже 

через кілька хвилин юнаку довелось рятувати 
ворота від одинадцятиметрового штрафного 
удару. Однак удар коропського гравця був без-
доганним, і гостям вдалося забити гол престижу.

Другий тайм минув у рівній боротьбі. Змінити 
рахунок мали нагоди обидві команди, та вони не 
скористались можливістю. 

З шістьма перемогами і однією нічиєю ФК 
«Городня» продовжує очолювати турнірну та-
блицю північної зони. Сьогодні наші футболісти 
гратимуть у Борзні, а дві заключні гри проведуть 
вдома. 1-го серпня наша команда прийматиме 
футболістів з Мени, а 8-го – команду «Зерно-
пром» з Анисова. 
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ДО МіЖНАРОДНОГО ДНЯ ШАХіВ

Змагаються шахісти
ФУтБОЛ

Здолали Короп

Чемпіонат району
Завершилось перше коло змагань. Турнірна таблиця чемпіонату району має такий вигляд.
                                                         і       В      Н      П                    М                   О
1. ФК «Куликівка»              8      7       1       -                  20:3                21
2. «Колос» (Дібрівне)       7      6       -       1                 26:7                18
3. «Нива» (Тупичів)            7      5       1      1                18:12               16
4. «Юність» (Городня)      8      4       1      3                 33:12              13
5. «Зоря» (Конотоп)          8      3       1      4                17:20               10
6. «Двига» (Мощенка)      8      3       -       5                10:18                9
7. «Снов» (Макишин)        8      2       1      5                13:20                7
8. «Пушки» (Городня)        8      2       1      5                11:19                7
9. ФК «Хоробичі»                8      -        -      8                 2:38                  0

Завтра команди розпочнуть ігри другого кола чемпіонату. Зіграють: Макишин --Дібрівне; Куликів-
ка -- «Пушки»; «Юність» -- Конотоп; Тупичів – Мощенка.

В.ПИЛИПЕНКО. 
Футбольний оглядач.



УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
     27 ЛИПНЯ       28 ЛИПНЯ        29 ЛИПНЯ    30 ЛИПНЯ       31 ЛИПНЯ         1 СЕРПНЯ           2 СЕРПНЯ 

Ут-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Кориснi поради
9.00 Вiчне
9.20 Казки Лiрника
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»(1)
11.55 "Подорожуймо Лит-
вою"
12.25 Утеодин 
13.15 Вiкно в Америку
13.40,20.00 Про головне
15.30 "Мiй новий дiм - Ко-
рея"
15.55 Х/ф "Владика Андрей" 
18.15 Час-Ч
18.50,21.40 З перших вуст
19.00 Дорогi депутати
19.30 Перша шпальта
21.50 Подорожнi
23.00 Пiдсумки

1+1
7.50,19.30 ТСН
8.45 "Мiняю жiнку"
10.00 "Чотири весiлля"
11.10 Т/с «Асi»
13.15 "Ворожка"
14.55 "Слiпа"
15.25 "Не бреши менi"
16.20 "Сiмейнi мелодрами"
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Завтра буде зав-
тра»
23.30 Х/ф "Просто Райт"

іНтЕР
9.00,17.50 Новини
9.10 Т/с «Янгол в серцi»
13.15 "Судовi справи"
14.00 Молебень на Володи-
мирськiй горi
15.00 "Сiмейний суд"
15.45 "Чекай на мене"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
20.50 Т/с «Шлюб за за-
повiтом»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.05 Х/ф "Перегони "Гар-
матне ядро-2"
12.05,13.10 Т/с «Стрiла»
12.45,15.45 Факти. День
14.10,16.20 Х/ф "Ейр Аме-
рика"
16.50 Х/ф "Вiчно молодий"
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова
0.15 Х/ф "Той, хто знову ви-
ганяє"(2)

СтБ
6.05,16.00 "Все буде до-
бре!"
7.50 "Зiркове життя"
8.50 Х/ф "Прилетить раптом 
чарiвник"
10.45 "Холостяк"
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 в 16"
23.45 "Дочки-матерi"
0.45 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.05 Т/с «Друзi»
10.05 Х/ф "Принц Велiант"
11.55 Т/с «Щасливi разом»
19.00 Весiльнi битви
20.25 Х/ф "Весiлля за обмi-
ном"
22.15 Т/с «Молодiжка»(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
16.00,20.00 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 Демон»
23.00 Т/с «Помста»(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 "Говорить Україна"
10.25 Т/с «Квиток на двох»
14.20,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту»
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф "Неймовiрний 
Халк" 

НтН
7.40 "Правда життя"
8.10 "Агенти впливу"
9.00 "Народний кухар"
9.50 "Розсмiши комiка"
11.25 Х/ф "Побачення на-
ослiп"
13.10 Т/с «Кримiналiсти»
15.00 Т/с «Друге дихання»
19.00,21.30 "Свiдок"
19.30 Т/с «Вольф Мессiнг»
22.00 Т/с «CSI: Маямi»
23.45 Т/с «Елементарно»

тОНіС
9.50 "Цивiлiзацiя Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Новонародженi тва-
рини
12.15 Сiм континентiв
13.50 Водне життя
14.50 Iрина Дерюгiна
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00 Енiмалiя
17.45 Полiт крiзь час
18.10 "Iпостасi спорту"
18.25 "Свiтськi хронiки"
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Загадковi свiти
21.00 Rock Time 
21.35 Замальовки
22.35 Всесвiт
23.50 "Кумири"

Ут-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Кориснi поради
9.00,19.00 Трансляцiя з на-
годи Дня Хрещення Київсь-
кої Русi-України
13.15,18.15 Час-Ч
13.30 Про головне
14.40 Т/с «Таємниця старо-
го мосту»(1)
15.30 Фольк-music
16.35 Подорожнi
17.35 Перша студiя
18.50,21.40 З перших вуст
20.30 Першi на Першому
21.50 Вiйна i мир
23.00 Пiдсумки

1+1
7.40,19.30 "ТСН"
8.35 "Мiняю жiнку"
9.45 "Чотири весiлля"
10.50 Т/с «Асi»
12.40,20.15 Т/с «Свати»
13.45 "Ворожка"
14.55 "Слiпа"
15.25 "Не бреши менi"
16.20 "Сiмейнi мелодрами"
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде зав-
тра»
23.30 Х/ф "Родинне весiлля"

іНтЕР
8.00,17.50 Новини
9.00 Божественна лiтургiя 
11.00 «Слiдство вели»
12.45 "Судовi справи"
13.45 "Сiмейний суд"
15.35 Т/с «Хатня робiтниця»
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
20.50 Т/с «Шлюб за за-
повiтом»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.05,15.30,16.20 Т/с «Вчо-
ра закiнчилася вiйна»
11.50,13.10 Т/с «Стрiла»
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Провокатор
17.45,22.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська обо-
рона
21.30 Т/с «Снайпер»
23.20 Х/ф "Смертельна 
зброя" 

СтБ
6.45,16.00 "Все буде до-
бре!"
8.45 "Зiркове життя"
10.35 "Таємницi Х-Фактора"
11.20 "Холостяк"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"
0.30 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.10 Т/с «Друзi»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня»
17.10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19.00 Супермодель
21.00 Т/с «СашаТаня»
22.15 Т/с «Молодiжка»(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
16.00,20.00 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 "Таємне життя 
бджiл"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25,23.30 Т/с «Засiб вiд 
смертi»
14.20,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»
18.00 Т/с «Королева гри»
20.50 Футбол. Лiга Чем-
пiонiв
23.00 Подiї дня

НтН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Коломбо»
11.05 Т/с «CSI: Маямi»
12.35 Т/с «Шах i мат»
15.15,19.30 Т/с «Вольф 
Мессiнг»
17.00 "Детективи"
22.00 Т/с «CSI: Маямi»
23.45 Т/с «Елементарно»

тОНіС
9.50,18.20 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00,20.00 Загадковi свiти
12.10 "Секрети закулiсся"
13.10 Полiт крiзь час
14.00,22.35 Всесвiт
14.50 Зiнаїда Турчина
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00 Енiмалiя
17.45 "Ваша пенсiя"
18.30 "Свiтськi хронiки"
19.00 В гостях у Гордона
21.00 "Вiдлуння"
21.35 Замальовки
23.50 "Кумири"

Ут-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Кориснi поради
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника
9.40 Хто в домi хазяїн?
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»(1)
10.55 Як ваше здоров'я?
12.35 Нотатки на глобусi
13.15,18.15 Час-Ч
13.30 Святкове богослужiн-
ня 
15.30 Вiйна i мир
16.15 Книга.ua
16.40 Док. фільми
18.50 Спецпроект
20.00 Про головне
21.40 З перших вуст
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00 Пiдсумки

1+1
7.35,19.30 ТСН
8.30 "Мiняю жiнку"
9.40 "Чотири весiлля"
10.50 Т/с «Асi»
12.40,20.15 Т/с «Свати»
13.45 "Ворожка"
14.55 "Слiпа"
15.25 "Не бреши менi"
16.20 "Сiмейнi мелодрами"
17.20 Т/с «Чорна троянда»
21.20 Т/с «Завтра буде зав-
тра»
23.30 Х/ф "Рамона i Бiзус"

іНтЕР
9.00,17.50 Новини
9.10 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.50 «Слiдство вели»
12.45 "Судовi справи"
13.40 "Сiмейний суд"
15.35 Т/с «Хатня робiтниця»
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
20.50 Т/с «Шлюб за за-
повiтом»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.05,15.30,16.20 Т/с «Вчо-
ра закiнчилася вiйна»
11.50,13.10 Т/с «Комiсар 
Рекс»
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Провокатор
17.45,22.20 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с «Снайпер»
23.20 Х/ф "Смертельна 
зброя-2" 

СтБ
6.25,16.00 "Все буде до-
бре!"
8.10 "Зiркове життя"
9.05 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"
11.00 "Холостяк"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Давай поговоримо 
про секс"
0.30 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.10 Т/с «Друзi»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Щасливi разом»
17.10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19.00 Супермодель 
21.20 Т/с «СашаТаня»
22.55 Т/с «Молодiжка»(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
16.00,20.00 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 "Явище"(2)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25,23.30 Т/с «Засiб вiд 
смертi»
14.20,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту»
23.00 Подiї дня

НтН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.55 Т/с «Коломбо»
11.45,22.00 Т/с «CSI: Маямi»
13.20 Т/с «Шах i мат»
15.15,19.30 Т/с «Вольф 
Мессiнг»
17.00 "Детективи"
23.45 Т/с «Елементарно»

тОНіС
9.50,18.15 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00,20.00 Загадковi свiти
12.15 "Джаз-коло"
13.00 "Ваша пенсiя"
14.00,22.00 Всесвiт
14.50 Григорiй Крiсс
15.40 "Моднi iсторії"
16.00,23.00 Енiмалiя
17.45 Полiт крiзь час
18.30 "Свiтськi хронiки"
19.00 В гостях у Гордона
21.00 Rock Time 
21.40 "Глобал-3000"
23.25 "Натхнення"

Ут-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Кориснi поради
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника 
9.40 Як це?
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»(1)
10.50 Свiтло
11.55 Уряд на зв'язку 
12.20 Слiдство. Iнфо
13.15,18.15 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
15.30 Надвечiр’я
16.30 "Замки Європи"
17.20 Український корт
17.50 Зроблено в Європi
18.50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.40 З перших вуст
21.50 "Схеми" 
22.15 Iнтерв'ю 
23.00 Пiдсумки

1+1
7.35,19.30 "ТСН"
8.30 "Мiняю жiнку"
9.45 "Чотири весiлля"
10.50 Т/с «Асi»
12.40 Т/с «Свати»
13.45 "Ворожка"
14.55 "Слiпа"
15.25 "Не бреши менi"
16.20 "Сiмейнi мелодрами"
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.15 Т/с «Свати»
21.20 Т/с «Завтра буде зав-
тра»
23.30 Х/ф "Мене звуть Хан"

іНтЕР
9.00,17.50 Новини
9.10 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.50 «Слiдство вели»
12.45 "Судовi справи"
13.40 "Сiмейний суд"
15.35 Т/с «Хатня робiтниця»
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
20.50 Т/с «Шлюб за за-
повiтом»
22.50 Т/с «Перше кохання»
0.40 Т/с «Зцiлення любов’ю»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.00,15.30,16.20 Т/с «Вчо-
ра закiнчилася вiйна»
11.50,13.10 Т/с «Комiсар 
Рекс»
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Провокатор
17.45,22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.30 Т/с «Снайпер»
23.20 Х/ф "Смертельна 
зброя"

СтБ
6.15,16.00 "Все буде до-
бре!"
8.00 "Зiркове життя"
10.00 "Таємницi Х-Фактора"
10.55 "Вагiтна в 16"
11.55 "Дочки-матерi"
12.50 "Холостяк"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.05 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
21.00 "Мiстичнi iсторiї"
22.35 "Я соромлюся свого 
тiла"
0.30 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАЛ
7.10 Т/с «Друзi»
10.05 Єралаш
11.55 Т/с «Моя прекрасна 
няня»
17.10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Шахраї"
22.55 Т/с «Молодiжка»(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
16.00,20.00 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 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25,23.30 Т/с «Засiб вiд 
смертi»
14.20,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту»
23.00 Подiї дня

НтН
8.30,15.00,19.00,21.30 "Свi-
док"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.55 Т/с «Коломбо»
11.45,22.00 Т/с «CSI: Маямi»
13.20 Т/с «Шах i мат»
15.15,19.30 Т/с «Вольф 
Мессiнг»
17.00 "Детективи"
23.45 Т/с «Елементарно»

тОНіС
9.50,18.15 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00,20.00 Загадковi свiти
12.15 "Щоденник для бать-
кiв"
13.10,17.45 Полiт крiзь час
14.00,22.35 Всесвiт
14.50 Iнесса Кравець
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00,23.25 Енiмалiя
18.35 "Свiтськi хронiки"
19.00 В гостях у Гордона
21.00 Rock Time 
21.35 Замальовки
23.50 "Кумири"

Ут-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Кориснi поради
9.00 Вiчне
9.15 Казки Лiрника 
9.40 Школа Мерi Поппiнс
10.00,14.40 Т/с «Таємниця 
старого мосту»(1)
10.50 Вiра. Надiя. Любов
12.00 Дорогi депутати
12.25 "Схеми" 
13.15 Час-Ч
13.30,20.00 Про головне
15.30 Спогади
16.00 Театральнi сезони
16.30 Док. фільми
18.00 Першi на Першому 
18.50 Т/с «Новели Мопас-
сана»
21.40 З перших вуст
21.50 Перша студiя
23.00 Пiдсумки

1+1
7.35,19.30 ТСН
8.30 "Мiняю жiнку"
9.40 "Чотири весiлля"
10.50 Т/с «Асi»
12.40 Т/с «Свати»
13.45 "Ворожка"
14.55 "Слiпа"
15.25 "Не бреши менi"
16.20 "Сiмейнi мелодрами"
17.20 Т/с «Чорна троянда»
20.20 "Мультибарбара"
21.00 "Вечiрнiй Київ"
23.10 "Свiтське життя"

іНтЕР
9.00,17.50 Новини
9.10 Т/с «Здрастуй, мамо»
11.00 «Слiдство вели»
12.45 "Судовi справи"
13.45 "Сiмейний суд"
15.35 Т/с «Хатня робiтниця»
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
20.50 Х/ф "Я чекатиму тебе 
завжди"
0.35 Т/с "Картковий буди-
ночок"

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi но-
вини
10.00,15.30,16.20 Т/с «Вчо-
ра закiнчилася вiйна»
11.50,13.10 Т/с «Комiсар 
Рекс»
12.45,15.45 Факти. День
14.00 Провокатор
17.45,22.25 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.30 Т/с «Снайпер»
23.20 Х/ф "Смертельна 
зброя-4" 

СтБ
8.35 Х/ф "Трактир на П'ят-
ницькiй"
10.15 Х/ф "Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 Т/с «Коли ми вдома»
20.00 Х/ф "Доглядальниця"
22.35 Х/ф "Iнше обличчя"

НОВИЙ КАНАЛ
6.45 Серця трьох 
17.10 Т/с «Не родись врод-
лива»
19.00 Т/с «СашаТаня»
21.00 Х/ф "Дуже небезпечна 
штучка"
22.45 Т/с «Молодiжка»(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
16.00 Вiталька
17.15 Країна У
18.20 М/ф "Залiзяки" 
20.00 М/ф "Льодовиковий 
перiод" 
21.20 Х/ф "Три метра над 
рiвнем неба"(2)
23.40 Х/ф "Просто Райт" 

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
12.25,23.30 Т/с «Засiб вiд 
смертi»
14.20,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар»
18.00 Т/с «Королева гри»
21.00 Т/с «Умови контракту»
23.00 Подiї дня

НтН
8.30,15.00,19.00 "Свiдок"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Коломбо»
11.45 Т/с «CSI: Маямi»
13.20 Т/с «Шах i мат»
15.15 Т/с «Вольф Мессiнг»
17.00 "Детективи"
19.30 Х/ф "Вихiд"
21.15 Х/ф "Cправжнє право-
суддя" 
23.00 Х/ф "Капкан часу" 

тОНіС
9.50,18.20 "Цивiлiзацiя 
Incognita"
10.00,16.50 "Алло, лiкарю!"
11.00 Загадковi свiти
12.15,18.35 "Свiтськi 
хронiки"
13.10,17.45 Полiт крiзь час
14.00,22.35 Всесвiт
14.50 Вячеслав Олiйник
15.40 "Моднi iсторiї"
16.00,23.25 Енiмалiя
19.00 В гостях у Гордона
20.00 Rock Time 
21.00 Мiшель Мерсьє
23.50 "Кумири"

Ут-1
9.15 Казки Лiрника
10.00 Зроблено в Європi
10.30 Книга.ua
10.55,12.20 Док. фільми
12.10 Грузiя
13.00 Свiтло
13.40 "Замки Європи"
14.30 Х/ф "Жахливий Генрi" 
16.05 Чоловiчий клуб
17.40 Музичнi салони
18.50 "Гра долi"
19.25 Х/ф "Лiсова пiсня. 
Мавка"(1)
21.00 Новини
21.40 Iнтерв'ю 
22.20 Iнша музика
22.40 Мегалот
23.00 День Янгола

1+1
7.05,19.30 ТСН
8.00 Мультфільми
9.10 "Свiтське життя"
10.10 Х/ф "Травневий дощ"
12.00 Х/ф "Моя любов"
14.05 "Сказочная Русь"
14.45 "Вечiрнiй Київ"
16.35,21.15 "Вечiрнiй квар-
тал"
18.30 "Розсмiши комiка"
20.15 "Українськi сенсацiї"
23.00 Х/ф "Хижак-2"

іНтЕР
8.00 "Школа доктора Кома-
ровського"
9.30 Х/ф "Iван Васильович 
змiнює професiю"
11.10 Х/ф "Мамо, я льотчика 
люблю"
13.10 Х/ф "Люблю, тому що 
люблю"
15.00 Х/ф "Пiгулка вiд слiз"
17.00,20.30 Т/с "Одеса-ма-
ма"
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо»

ICTV
7.40 "Телескоп Хабл"
8.25 Провокатор
10.15 Секретний фронт
11.10 Антизомбi
12.10 Дiстало!
12.45 Факти. День
13.20 Громадянська обо-
рона
14.20 Iнсайдер
15.15 Т/с «Снайпер»
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини
20.10 Х/ф "Заборонений 
прийом"
22.10 Х/ф "Епiдемiя страху"
0.10 Х/ф "Невидимка" 

СтБ
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
9.55 Х/ф "Найпривабливiша 
i найсимпатичнiша"
11.40 Т/с «Коли ми вдома»
14.00 Х/ф "Доглядальниця"
15.55 Х/ф "Iнше обличчя"
18.00 Х/ф "Навчаю грi на 
гiтарi"
21.45 Х/ф "Вечiрня казка"
23.40 "Давай поговоримо 
про секс"

НОВИЙ КАНАЛ
8.55 Файна Юкрайна
10.30 Весiльнi битви
11.55 Х/ф "Рок у лiтньому 
таборi"
13.50 Х/ф "Хлопчик у дiв-
чинцi"
15.45 Х/ф "Дуже небезпечна 
штучка"
17.30 Х/ф "Шахраї"
19.15 Х/ф "Гонитва"
21.00 Х/ф "Рейд"

тЕт
6.00 Мультфільми
13.15 Х/ф "Братц"(1)
15.00 Х/ф "Нецiлована" 
16.55 Х/ф "Пiдняти пери-
скоп" 
18.40 М/ф "Льодовиковий 
перiод" 
20.00 Вiталька
21.35 Країна У
23.00 Нумо, браття!
0.00 Х/ф "Три метра над рiв-
нем неба"(2)

УКРАЇНА
7.15 Т/с «Жiночий лiкар»
10.15 Реальна мiстика
11.10 Т/с "Тiлi-тiлi тiсто"
15.00,19.00 Подiї
15.20,19.40 Т/с "Тiльки про 
любов"
0.00 Iсторiя кримiналiстики

НтН
7.15 "Детективи"
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.55 "Правда життя"
13.25 "Легенди карного роз-
шуку"
15.45 Т/с "Далекобiйники"
19.30 Т/с «Кримiналiсти»
21.15 Т/с "Той, що читає 
думки"(2)
23.00 "Голi та смiшнi"

тОНіС
6.00 Х/ф "Шахрайки"
9.50 "Ландшафтнi iгри"
10.00 Загадковi свiти
11.15 Х/ф "Бабетта йде на 
вiйну"
14.00 За сiм морiв
14.50 Всесвiт
16.00 "МАН"
17.00 Мiкрокосмос
17.50 "Мистецтво i час"
18.00 Замальовки
19.00 Загадки загибелi 
19.50 "Цивiлiзацiя Incognita"
20.00 Концерт
21.50 Х/ф "Генрiх VIII" 

K1
8.10 Мультфiльми
13.10 Х/ф "Велика пригода 
Оссi i Теда"(1)
14.50 "Файна Юкрайна"
16.10 "Розсмiши комiка"
17.10 "Орел i Решка"
22.00 "КВН"
0.10 Х/ф "Прикинься моїм 
чоловiком"(2)

Ут-1
9.15 Як це?
9.35 Хто в домi хазяїн?
10.00 Школа Мерi Поппiнс
10.15 Хочу бути
10.40 Спогади
11.15 Х/ф "Лiсова пiсня. 
Мавка"(1)
13.05 Спецпроект 
14.10 Д/с "Гра долi"
14.40 Фольк-music
15.50 "Перша свiтова"
16.45 Театральнi сезони
17.10 Т/с «Новели Мопас-
сана»
18.55 Х/ф "По сигарети"
21.00 Новини
21.40 Перша шпальта
22.15 Альтернативна музика
23.00 День Янгола

1+1
8.00,9.40 Мультфільми
9.00 "Лото-Забава"
10.15,19.30 ТСН
11.00 "Свiт навиворiт"
13.15 "Iнспектор Фреймут"
14.50 "Територiя обману"
15.45 "Повернiть менi красу"
16.55 "Чотири весiлля"
20.15 Х/ф "Коли зацвiтає ба-
гульник"(2)
0.00 Х/ф "Янгол"

іНтЕР
8.15 "Вдалий проект"
9.05 "Готуємо разом"
10.00 "Орел i решка"
11.00 Х/ф "Люблю, тому що 
люблю"
13.00 Х/ф "Я чекатиму тебе 
завжди"
16.50,20.50 Т/с "Одеса-ма-
ма"
20.00 "Подробицi"
23.00 Т/с «Здрастуй, мамо»

ICTV
8.30 Зiрка YouTube
11.10 Дивитись усiм!
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Старi пси"
14.40 Х/ф "Епiдемiя страху"
16.40 Х/ф "Заборонений 
прийом"
18.45 Факти. Вечiр
19.30 Х/ф "Кiнець свiту" 
21.50 Х/ф "Стирач"(2)
0.00 Х/ф "Вiдшкодування 
збиткiв"(2)

СтБ
7.10,0.35 Х/ф "Стережися 
автомобiля"
9.00 "Все буде смачно!"
10.20 "Караоке на Майданi"
11.20 Х/ф "Навчаю грi на 
гiтарi"
15.10 "Мiстичнi iсторiї"
19.00 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
22.45 "Я соромлюся свого 
тiла"

НОВИЙ КАНАЛ
6.15 Мультфільми
9.50 Х/ф "Рок у лiтньому та-
борi"
11.45 Х/ф "Хлопчик у дiв-
чинцi"
13.40 Х/ф "Перша дочка"
15.40 Х/ф "Гонитва"
17.10 Х/ф "Чесна гра"
19.00 Х/ф "Конвоїри"(2)
21.00 Х/ф "Невловимi"(2)
22.55 Х/ф "Як я тепер лю-
блю"(2)

тЕт
6.00 Мультфільми
13.20 Х/ф "Нова сукня коро-
ля"(1)
14.30 Х/ф "Братц"(1)
16.20 Х/ф "Нецiлована" 
18.15 Х/ф "Пiдняти пери-
скоп"(1)
20.00 Вiталька
21.35 Країна У
23.00 Нумо, браття!
0.00 Х/ф "Любовнi рани" 

УКРАЇНА
7.20 Т/с "Тiлi-тiлi тiсто"
11.00 Х/ф "Почуй моє сер-
це"
12.50,20.00 Т/с «Умови кон-
тракту»
19.00 Подiї
21.50 Х/ф "Руда"
23.40 Зоряний шлях

НтН
6.35 Т/с "Далекобiйники"
10.35 "Народний кухар"
11.30 "Легенди карного роз-
шуку"
12.00 "Агенти впливу"
12.55 Х/ф "Собаче серце" 
15.30 "Розсмiши комiка"
17.15 "Легенди карного роз-
шуку"
19.00 Т/с "Паршивi вiвцi"
23.00 "Головний свiдок"

тОНіС
10.00 Мiкрокосмос
11.10 Х/ф "Шахрайки"
14.00 "Щоденник для бать-
кiв"
15.00 Новонародженi тва-
рини
16.00 Сiм континентiв
16.55,17.50 Куточки планети
17.00 "Кумири"
17.20 "Свiтськi хронiки"
18.00 Замальовки
19.00 Загадки загибелi 
20.00 Концерт
22.10 Х/ф "Зроби мене щас-
ливим!"(2)

K1
8.10 "Рецепти щастя
9.00 М/ф "Мавпи в космосi" 
10.30 Х/ф "Велика пригода 
Оссi i Теда"(1)
12.10 "Файна Юкрайна"
12.50 "Розсмiши комiка"
13.50 "Орел i Решка"
18.30 "Вечiрнiй квартал"
20.10 Х/ф "Робiнзони iз Бе-
верлi Хiлз"(1)
22.00 "КВН"
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Покупаем постоянно обрезные пиломатериалы: 
дуб,ясень, на экспорт. esp0432@ukr.net Тел.:067-

4450228 – офис, 0673966390 – Юрий, 
0974140605 – Михаил.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює глибоке 
співчуття вчителю-логопеду Могилевець Н.Л. з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті чоловіка 

Сергія Федоровича.

24 липня – 5 років світлої пам’яті 
БИРУЛЯ Михайла Матвійовича

7.01.1928р. – 24.07.2010р.
Никто не смог тебя спасти,
И больше к нам ты не вернёшься.
Осталась в сердце боль и рана.
И сколько будем живы мы,
Скорбить и помнить будем вечно.
Царство Небесне та вічний спокій 

тобі, наш рідний чоловік, батько, дідусь 
та прадідусь.

Сумуюча родина.

26 липня – рік світлої пам’яті 
ШЕМЦЯ Миколи Степановича
13.05.1965р. – 26.07.2014р.

Тот день, когда твой свет угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днём для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Тебя ничем не воскресить – 
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним, 
Всегда останешься ты с нами.

Вічно сумуючі: дружина, син, 
мама, брат з сім’єю.

26 липня – 40 днів світлої пам’яті 
дорогого батька, дідуся

КЛОЧКА Михайла Петровича
12.12.1923р. – 16.06.2015р.

Безжальна смерть забрала його у 
нас. Не можемо ніяк повірити, що ніколи 
його більше не побачимо. Ми – його рід-
ні – у великій скорботі, але ніякі сльози 
не повернуть його. Спи спокійно, мир і 
спокій душі твоїй, Царство тобі Небесне. 
Нехай у цей день пом’януть добрим сло-
вом усі, хто любив тебе і знав.

Діти, онуки. 

Розглянувши  листа  Городнянської ЖЕД  про  за-
твердження  тарифів  на  послуги  з  вивезення  побутових  
відходів  у  зв’язку з  підвищенням  вартості   паливно-ма-
стильних  матеріалів, зростанням  мінімальної  заробітної  
плати, підвищенням  цін  ВУЖКГ  по  знешкодженню  побу-
тових    відходів, керуючись ст. ст. 28, 30, 40  Закону  Украї-
ни  «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст. ст. 31, 32  
Закону України «Про житлово-комунальні   послуги»,  поста-
новою Кабінету  Міністрів  України  від 26.07.2006р.  №1010  
«Про  затвердження  порядку  формування  тарифів  з  виве-
зення  побутових  відходів»,  виконком  міської  ради     

 В И Р І Ш И В:
1. Затвердити  тарифи  на  послуги  з  вивезення  побуто-

вих  відходів  для споживачів  Городнянської  ЖЕД у  розмірі  
46.79 грн.  за 1м3(в т.ч. ПДВ 20%-7.80грн.).

2. Затвердити структуру тарифу  Городнянської  ЖЕД  з  ви-
везення  побутових відходів  (Додаток №1).

3. У випадку зміни протягом дії вищезазначених  тарифів  
на  послуги  з  вивезення побутових  відходів   ставок  по-
датків  і  зборів, мінімального  рівня  заробітної  плати, цін  
на  паливно-мастильні  матеріали проводити  корегування  
тарифів  відповідно  до  законодавства.

4. Вважати  таким, що  втратило чинність,  рішення ви-
конкому  міської  ради від  21  лютого  2012  року №24 «Про  
затвердження  тарифів  на  послуги з  вивезення побутових  
відходів».

5. Дане  рішення  вступає  в  дію  з  15.08.2015 року.
6. Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти  

на заступника  міського голови з питань  діяльності  виконав-
чих  органів ради  Ф.І.Кундіка.

А.БОГДАН.
Міський  голова.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКтіВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ!

запрошення до участі 
у конкурсі

Організація громади «Світле майбутнє» с. Бутівка Го-
роднянського району Чернігівської області та Програма ро-
звитку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду») цією об’явою запрошують ліцензовані підрядні 
організації, підрядні організації, які мають сертифікованих 
виконробів та суб‘єктів підприємницької діяльності, які ма-
ють право виконувати ремонтно-будівельні роботи – з до-
брою репутацією, надати запечатані цінові пропозиції для 
виконання робіт у межах мікропроекту «Енергозберігаючі 
заходи в школі с.Бутівка – капітальний ремонт»: заміна вікон  
на металопластикові (165,89 кв.м) та дверей (7,283 кв.м). 
Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно-бу-
дівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня 
складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати 
за такою адресою: Бутівська сільська рада Городнянського 
району Чернігівської області, вул.Леніна,56. Пропозиції по-
винні залишатися чинними впродовж 180 календарних днів 
з дати розкриття конкурсних пропозицій, і повинні бути в 
запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною адре-
сою не пізніше, ніж до 10.00 год. 11.08.2015 р., після чого 
вони будуть розкриті у присутності наявних учасників тен-
деру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше встановленого 
терміну, не приймаються і повертаються учасникам тендеру 
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову ін-
формацію за адресою, зазначеною вище або по телефону:  
04645-3-71-37.

* * *
Організація громади «Весна» с. Лемешівка Городнян-

ського району Чернігівської області та Програма розвитку 
ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду») цією об’явою запрошують ліцензовані підрядні органі-
зації, підрядні організації, які мають сертифікованих викон-
робів та суб‘єктів підприємницької діяльності, які мають 
право виконувати ремонтно-будівельні роботи – з доброю 
репутацією, надати запечатані цінові пропозиції для вико-
нання робіт у межах мікропроекту «Енергозберігаючі захо-
ди в школі с.Лемешівка – капітальний ремонт»: заміна вікон  
на металопластикові (104,78 кв.м) та дверей (14,128  кв.м), 
улаштування покрівлі над ганком, ремонт ганку. Підрядни-
ки повинні мати досвід проведення ремонтно-будівельних 
робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати 
за такою адресою: Лемешівська сільська рада Городнян-
ського району Чернігівської області, вул. Попудренка,51. 
Пропозиції повинні залишатися чинними впродовж 180 ка-
лендарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій, і 
повинні бути в запечатаному вигляді доставлені за вищена-
веденою адресою не пізніше, ніж до 12.00 год.11.08.2015 
р., після чого вони будуть розкриті у присутності наявних 
учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані пізніше 
встановленого терміну, не приймаються і повертаються 
учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову ін-
формацію за адресою, зазначеною вище або по телефону:  
04645-3-86-33.

С.ЯЩЕНКО.
Голова райдержадміністрації.

РіШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МіСЬКОЇ    РАДИ №  91
від 21   липня   2015 року                                                                                                                             

Про  затвердження тарифів на  послуги  з вивезення побутових відходів

Додаток №1
Структура тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів 

Городнянської ЖЕД

ПРОДАЮТЬСЯ:

– будинок (дерев‘яний, сайдинг, мп вікна, газ, вода, 
автономне опалення, площа 100/60 м2, 20 соток зем-
лі, приватизований,  1 господар, госп. будівлі).  Ціна 
договірна. Можливий торг. Тел.: 050-1305909, 063-
0650299.

– будинок площею 76 кв. м. по вул. З. Космодем‘ян-
ської. Центральне водопостачання, бойлер, ванна, газ, 
0,08 га. землі. Недорого. Тел. 097-5998790.

– 3-кімнатна квартира в центрі міста з новим євро-
ремонтом. Ціна договірна. Тел. 096-7772158.

– або обміняю 2-кімнатну квартиру на будинок. 
Тел. 098-4402744.

– півбудинку недорого, в центрі. Тел. 097-8089834, 
066-5130885.

– півбудинку в м. Городні. Є газ, вода. Тел. 097-
7652962.

– будинок в с. Хотівля. Тел. 098-5923625 В.М.Федо-
ренко.

– будинок в м. Городні. Є сарай, літня кухня, гараж, 
земельна ділянка. Тел.: 063-7919479, 096-5327451.

– будинок в м.Городні. Ціна договірна. Тел. 097-
9661048 (Василь).

– будинок, гараж по вул. Радянській, 82. Тел.: 093-
7698188, 063-2710634.

 – телиця, (отел у серпні). Тел. 098-4238673.
– терміново корова (погуляна). Тел. 096-0841695.
– молода корова. Тел. 096-1905343.
– молода корова та дві телиці. Тел. 096-0817932, 

068-3196102.
– корова з першим телям у с.Дроздовиці. Тел. 096-

1808661.
– цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, 

ракушка, перемички, балки, крокви, опалубка, дро-
ва. Тел.: 096-0663386, 097-4868282.

ПРОДАМ: трактори МТЗ-82, Т-25, картоплезбиральні 
комбайни, преспідбирачі рулонні та тюкувальні, косарки, копал-

ки, обприскувачі та інший с/г інвентар. Запчастини, доставка. 
Тел.: 0(244) 4-42-35, (099) 048-78-86, (097) 625-91-87.

Рс№886735.

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

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

зАКУПОВУЄМО тЕЛЯт, КОРіВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. 
Доріз – цілодобово. Ціни – високі. 

тел. (097) 192-80-90 (Сергій).

Березнянський м’ясокомплекс 
зАКУПОВУЄ тЕЛЯт, КОРіВ, КОНЕЙ, СВИНЕЙ. ДОРіз. 

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

КУПЛЮ КОРіВ, тЕЛЯт, КОНЕЙ. Доріз цілодобово. 
Корів на молоко.  тел.: (096) 656-52-06, 

(095) 554-92-43, (063) 127-69-24.

– цегла колишнього вжитку червона, біла, вогне-
тривка. Тел. 068-1073954.

– мотоцикл «Мінськ 6V». В гарному стані. 4500 грн. 
Тел. 068-7351905.

– автомобіль ВАз-2105, в гарному стані. Тел. 096-
6800243.

– кінні граблі – 2 шт. Ціна 3000 грн. і 2700 грн. Тел. 
096-9726174, 063-3568174.

– копалка 2-рядна, комбайн «Рязанец» 2-ряд-
ний. Тел. 097-8537269.

– терміново циркулярку (станок). Тел. 096-
0841695 с. Пекурівка.

– стінка, шафа, ліжко 1- та 2-спальне, диван, 
крісло, крісло-ліжко, буфет, кухонний куточок, ку-
хонна стінка, стільці, табуретки, стіл, тумбочка 
під т/в, трюмо, вітальня, холодильник, телевізор, 
пральні машини-автомат: ,,Samsung” та ,,Indesit”, 
пилосос, велосипед дорожній, дитячий, ванна, ди-
тяча коляска, дитяче ліжко. Все колишнього вжитку. 
Тел 098-6069232.

– порубані сухі дрова. Тел. 097-7915445.
– дрова з доставкою. Тел. 068-4275823.

КУПЛЮ:
– підшипники. Тел. 067-1014068.

ЗНІМУ:
– квартиру або невеликий будинок на довготри-

валий термін (обов‘язково вода в будинку). Тел. 093-
2538173.

звертаюсь до добрих людей з проханням до-
помогти знайти загублений 14.07.2015р. в Городні 
велосипед (синього кольору з білими щитками за 
винагороду. Тел. 2-28-55, 063-1122227.
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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. 

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 для сільгосппідприємств. 
тел.: 067-1205862, 066-0488641. 

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

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

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

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

Виганяю злих духів як з людини, так і з примі-
щення. Виливаю на віск, наводжу лад в сім’ї та біз-
несі,  допомагаю повернути віру у себе. 

При собі мати свічку та півлітра води.
Вартість прийому – 80 грн.
тел. 067-6682507, 063-7627609, 095-

0383449. запис по телефону.

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. 

Буріння свердловин діаметром 40/140 мм. 
тел. 098-6153583 (Олександр). 

Буріння свердловин у будь-якому доступному 
місці з обсипкою. Швидко. Якісно. Гарантія. Багаторіч-
ний досвід роботи (Сергій). тел.: 098-0494939, 066-
4764449, 093-1503232. 

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.

Металопластикові 

ВІКНА.
Двері від виробника. Низькі ціни.

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

Металопластикові вікна, двері. 

зроблю швидко, якісно. 
Виїжджаю по району безкоштовно. 

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

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. 

м. Городня, вул. 1-го Травня, 21.
 Тел. 050-8590451

Готуємось до школи 
Акція 

до 30 серпня 2015 р.
стілець «Престиж» – 640 грн., 

стіл «Школьник» – 495 грн. 

Металопластикові вікна.
 Магазин «Ваш дім» – літні знижки до 15%.
тел.: 2-19-05, 067-5254933, 093-1189939, 050-0804445, 

м. Городня, 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 кожного дня (крім понеділка) з 9.00 до 17.00.

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).

Купуємо корів, телят, коней, сви-
ней, биків. Перевозимо живою вагою. Ціни найкра-
щі. тел.: 068-1300873, 099-4805846. 

Потрібен водій на УАз (бортовий). 
тел. 093-0110875. 

Лідію Йосипівну БАСОВИЧ!
Вітаємо та бажаємо щастя, здоров’я ба-

гато. Нехай в Вашім домі панує достаток та 
злагода. Розуміння Вам та надійних, щирих 
друзів. Щиро дякуємо за невтомну працю і 
терпіння, любов до обраної професії, добро-
зичливість і повагу у ставленні до людей.

Жителі сіл Здрягівка та Радянське:
Олексієнко, Вернигор, Коленкова, 
Авраменко, Пилипенко, Павленко.

Від щирого серця вітаємо з 
ювілейним днем народження нашу 
кохану дружину та матусю

Наталію Миколаївну АВДІЄНКО. 
Бажаємо їй всього найкращого.

У нашей милой мамочки не просто  
  День рождения –

Сегодня у неё красивый юбилей.
Прими же поскорей ты эти   

  поздравления
От очень тебя любящих и мужа,   

  и сына
Ты – самая красивая, заботливая,  

  милая,
Ты – лучшая на свете мамулечка  

  у нас!
И пусть тебя, любимая, хранит   

  судьба счастливая,
И радостный пусть будет в жизни каждый час.
О возрасте не думай – ведь 50 всего лишь,
Всего лишь просто цифра, а это ерунда.
Ты – всех на свете краше, стройнее и моложе,
Такой же оставайся на долгие года.

З любов’ю чоловік та синуля.

Сердечно вітаємо з ювілейним 
днем народження милу, чарівну жінку, 
доброзичливу подругу та сусідку

Наталію Миколаївну АВДІЄНКО.
50 – это много и мало,
Это в жизни проложеный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Будь такой-же, тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С Днём рождения тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей.

З повагою подруга Валентина з сім‘єю. 

Продам «Фольксваген Каді», 1.9 тDI, 2001 р.в.
тел. (067)7271715.

Продам 3-кімнатну квартиру у Щорсі з усіма зручностями. Євроремонт, 
нові меблі, побутова техніка, кондиціонер. т.:(097)6736581, (097)9616679.

Продам корову у с.Смяч.
тел. (068)1319998.

Продам молотарку недорого.
тел. (068)8153804.

Відкрито торговий павільйон

«Будмайстер»
Завітайте до нас! Завжди доступні ціни.

Городнянський ринок, (навпроти м‘ясного павільйону). 
тел. 068-3904353.

На ринку працює млин.
закуповуємо макулатуру, поліетиленову 
плівку. тел. 2-14-51.

Потрібен бухгалтер 
на підприємство зі 
стажем роботи та 
знанням комп‘ютера. 
звертатись по тел. 
096-9246190

На роботу потрібен трак-
торист в м.Городню. 

тел.: 098-4404878, 097-
4705982, 063-8192762.

25 липня святкує свій ювілейний день народження завторг 
Тупичівського сільського споживчого товариства Лариса Воло-
димирівна ЛЕПЕХО, яка проживає в с. Тупичів.

Хай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання думки
Снаги трудової – без ліку,
Пошани й добра – від людей.
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

З повагою колектив Тупичівського сільсь-
кого споживчого товариства.

21 липня відсвяткувала свій ювілей Тетяна 
Володимирівна ПОЗНЯКОВА.

 Дни бегут, как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя. 
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

З любов’ю чоловік, син, брати з 
сім’ями, друзі.

СМАЧНі РЕЦЕПтИ
Деруни особливі

6 картоплин, 1 цибулина, 200 г ковбасних виробів 
(будь-яких, краще шинки), 200 твердого сиру, 2 яйця, 4 ст. 
ложки борошна, зелений кріп, сіль, перець, рослинна олія.

Цибулю, шинку або ковбасу, сир і картоплю натерти на 
крупній терці. Додати яйця, борошно, подрібнений кріп. По-
солити, поперчити. Добре перемішати. Викладувати масу 
на сковорідку ложкою. Обсмажити з двох сторін до золоти-
стого кольору.

заморожені помідори
З помідорів зняти шкірку, перекрутити у блендері. Роз-

класти у формочки і заморозити. Таку масу можна викори-
стовувати для варіння борщу, овочевого супу, тушіння кар-
топлі чи для приготування соусів.


