
Слухайте городнянські новини періодично по обласному радіо «Сівер�центр» на першому каналі
Національного радіо України на хвилях 69,47 мегагерц – щодня о 8 год.10 хв., 18 год.10 хв.

14�16 лютого у Чернігові проходив другий тур
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року�2012». Кращі
педагоги області змагались у п’яти номінаціях.
Городнянщину представляла старший вчитель
районної гімназії, викладач біології Валентина
Володимирівна Волощук, яка стала лауреатом
конкурсу.

Конкурс проводився на базі обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

— Графік був дуже напруженим, — ділиться своїми
враженнями Валентина Володимирівна. – Контрольні,
самоаналіз, майстер�клас тощо. А ще – тривоги і хвилювання.
Найбільше задоволення я отримала від відкритого уроку,
який мені випало проводити у дев’ятому класі Чернігівської
школи №1. Без усякого сумніву скажу, що вимоги до всіх
учасників конкурсу були реальні, а умови – рівні.  Думається,
журі дуже важко було визначитись з переможцем, адже всі
вчителі показували високу педагогічну майстерність і
творчий підхід до своєї справи. І хоча перше місце було
присуджено чернігівській вчительці Олені Куценко, ми всі
відчували себе переможцями. Всі отримали високі оцінки і
похвалу журі. Для мене це перша участь у конкурсі «Вчитель
року – 2011». Я отримала у подарунок праску і грошову
премію. Але найбільша нагорода, вважаю, це можливість
випробувати свої сили, показати свої можливості і
поспілкуватися з чудовими, творчими, талановитими
людьми.

Валентину Володимирівну добре знають у нашому місті.
Її учні – призери обласних олімпіад, всеукраїнського конкурсу
досягнень юних зоологів і тваринників,переможці другого
етапу всеукраїнського конкурсу�захисту науково�
дослідницьких робіт МАН, призери всеукраїнського конкурсу
експериментально�дослідницьких робіт «Юний дослідник»
тощо. У її творчому доробку – численні методичні розробки,
якими користуються не тільки педагоги району, а й області.
Валентина Володимирівна – переможець сьомого
обласного педагогічного ярмарку «Творчі сходинки педагогів
Чернігівщини», керівник наукового учнівського товариства
«Інтелект» районної гімназії, керівник «Школи педагогічної
майстерності» вчителів біології району.  Той факт, що 84 її
випускники є студентами вищих навчальних закладів
біологічного профілю, красномовно свідчить про високий
професіоналізм педагога і вміння виховати у дітей любов
до свого предмету.

У родині Волощуків зберігається товста папка з усілякими
грамотами, подяками та дипломами. Їх не перелічити. На
запитання, коли вона встигає займатись домашніми
клопотами, вродлива вчителька з усмішкою відповідає:

— Моїм чоловікам інколи буває непереливки.
Катастрофічно не вистачає часу на побутові дрібниці. Але у
нас у родині всі ентузіасти, тому хлопці мене розуміють.

Голова сім’ї Володимир Волощук – приватний
підприємець, займається виготовленням меблів. На його
плечах – велика відповідальність і за підприємство, і за
людей, які на ньому працюють. Старший син Андрій –курсант
4 курсу інституту телекомунікацій та інформатизацій при
Київському політехнічному  університеті. Хлопець – відмінник
навчання. Нещодавно він був нагороджений за зайняте
друге місце у всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з напрямку «Інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація», а батьки отримали Подяку від
начальника військ зв’язку Збройних Сил України генерал –
лейтенанта М.В.Малярчука за виховання сина.

Наймолодший Волощук теж задніх не пасе. Він, окрім
навчання у школі, займається музикою, танцями і… науково�
дослідницькою діяльністю. Наша газета розповідала про
Женю у статтях « Гладіолуси для мами» та «І на Марсі будуть
яблуні цвісти».

Таким чином, у кожного з Волощуків – надщільний графік
додаткових навантажень і зобов’язань. Навіщо це їм? – хтось
спитає. Відповідь я отримала минулої неділі на сніговій гірці
на Горілінці. Валентина Володимирівна цього дня привела
сюди кататися свій 5�В клас. Скільки радості і вражень було
у дітей! Мов пташенята, пурхали вони довкола улюбленої
вчительки. Це була найкраща виховна година, яку мені будь�
коли доводилось спостерігати. Турботливо оглянувши усіх
своїх п’ятикласників після завершення зимових розваг,
Валентина Володимирівна з посмішкою хитала головою на
знак згоди на багатоголосе запитання « Ми ще сюди
прийдемо?».

Галасливою зграйкою вони попрямували у бік міста –
діти до батьків, а вчителька до найдорожчих у її житті
чоловіків, щоб і їх огорнути такою необхідною турботою
люблячої мати і дружини.

С.ТОМАШ.
На знімку: В.В.ВОЛОЩУК  зі своїми п’ятикласни�

ками.

Число 3 4 5 6 7
Температура:
вдень +1 � 2 � 2 � 2 � 1
вночі � 2 � 3 � 6 � 6 � 6
Напрям вiтру Сх       Пн Пн�з Пз     Пн�з

Опади

ЛЮДИ ТВОЇ, ГОРОДНЯНЩИНО!

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане — залишається

Від усієї душі вітаємо жінок Городнянщини
із Міжнародним жіночим днем!

З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче
свято – 8 Березня. Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе
найдорожче, що є у житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане з
жінкою. Матір, сестра, кохана – жіночий першопочаток супроводжує нас
упродовж усього життя. Щедрість душі берегинь сімейного вогнища
зігріває, сила духу – захоплює, а краса  вселяє віру в те, що світ стане
кращим.

Щиро бажаємо всім жінкам Городнянщини добробуту, щастя та
кохання. Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні чоловіки, а кожний
прийдешній день дарує посмішку і передчуття радості. Єдності, згоди і
благополуччя вашим родинам і близьким. Нехай всі ваші заповітні мрії
збудуться !

З найкращими побажаннями
    А. ЛАВСЬКИЙ. Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

Одвічно: Дружина і Мати...
Сам Бог освятив ці ймена
І хочеться вас обійняти,
Відчути ваш подих сповна.
Із віри, надії й любові
Життя вам сплітає вінець.
І чути, мов дзвони чудові,
Биття невгамовних

сердець.
Невтомні й красиві при ділі,
І мовим про це неспроста,
Лебідки вродливі і милі:
Мужі вам цілують вуста.
Од вас і життя зачалося,
Добра проростало зело
Й те зерно янтарне в

колоссі,

Контрольна для вчительки
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Що в засіки статку лягло.
В якій не візьми іпостасі,–
Достоїн пошани ваш труд.
І він оновляється в часі,
І грози його не зітруть.
Ви – наша обожнена пісня,
Можливо, найкраща з пісень.
ми з нею сьогодні і після
Новий зачинаємо день.
Обов’язку свого свідомі –
Акцент – ні, не зайвий оцей:
Дружина – це Фея у домі
А мати – душа для дітей.
Вас лагідно звуть: Берегині,
Визнання снаги додає.
Все краще  од Бога в людині,
Спасибі за те, що Ви є.

Степан САХОН.

Берегині

Шановні жінки Городнянщини!
Сердечно вітаю Вас з Міжнародним жіночим днем – святом

берегинь роду людського, оберегом найцінніших людських якостей і
почуттів: любові і доброти, ніжності і милосердя, чуйності і душевного
тепла та миру.

Сама природа Сіверського краю обдарувала Вас своєю чарівною
привабливістю, від якої до всіх нас линуть промені світлої радості, завдяки
якій життя стає прекрасним і різноманітним.

Та не лише в цьому Ваша чарівність. Ви – надія і опора сім’ї.
Вашою працею звеличується і примножується суспільне життя, адже

Ви берете найактивнішу участь у всіх його сферах, робите значний внесок
у його розвиток.

Без Вашої творчої думки і праці, розуміння і підтримки шлях до
удосконалення соціально�економічного розвитку нашої держави
немислимий.

Дорогі жінки! Доземний уклін Вам за Вашу працю, любов і турботу!
Хай ніколи не оминає Вас щаслива доля, а прекрасні почуття кохання
надихають на нові творчі здобутки.

Міцного Вам здоров’я, нев’янучої краси та повноти жіночого щастя!
Зі щирістю

М.ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України.

Щиро вітаю і сердечно поздоровляю із
найважливішим і найприємнішим святом –

Святом нашого славного Жіноцтва!
Радісно усвідомлювати, що щороку весна розпочинається з

обдарування квітами і з вдячного цілування наших дорогих подруг, дружин,
матерів, мам і бабусь.

Незалежно від погоди, цей день завжди є сонячним і яскравим від
милих усмішок жінок, від щасливого випромінювання їх лагідних очей.
Цього дня весь світ згадує, що наше існування на землі тримається на
жінках.

Я особливо глибоко усвідомлюю і високо ціную сенс, зміст і високе
призначення святої місії жінки в Україні. Попри всі повороти і негаразди
історії нашого народу, саме українські жінки зберегли і передали
наступним поколінням мову, традиції, віру предків і невмирущу надію на
краще життя у своїй вільній, новій, незалежній державі.

Все добре, що носимо у своєму серці, ми отримали від наших дорогих
жінок�матерів, жінок�вчителів, жінок�дружин, жінок�колег.

Любі наші жінки! Висловлюю Вам щиру вдячність за Вашу щоденну
сумлінну й жертвенну працю, спрямовану на закладання у наші серця і
голови Любові до рідної Землі, до Праці, Правди і Справедливості.

Бажаю Вам, дорогі наші Берегині, здоров’я, спокою в душі, порядку
в Ваших оселях і злагоди у Ваших родинах.

Щиро Ваш Віталій КОРЖ.
Народний депутат України.

Заснована 4 травня 1917 року
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Ñàìå äî òàêîãî âèñíîâêó, ñôîðìóëüîâàíîãî ó çàãîëîâêó,
ìåíå ñïîíóêàëè îñíîâí³ ïîëîæåííÿ, ùî âèïëèâàþòü ³ç  âèñòóïó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â³êòîðà Ôåäîðîâè÷à ßíóêîâè÷à íà
â³äêðèòò³ äåñÿòî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè øîñòîãî
ñêëèêàííÿ.

Âèìîãëèâèé, ´ðóíòîâíèé ³ âñåá³÷íèé àíàë³ç ïîçèòèâíèõ
ï³äñóìê³â 2011 ðîêó, ÿêèé äàíî ó âèñòóï³, ³ ÿ îñîáèñòî, ³ ìî¿
îäíîïàðò³éö³ ç ïàðëàìåíòñüêî¿ ôðàêö³¿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
ðîçãëÿäàºìî ëèøå ÿê ï³ä´ðóíòÿ äëÿ êîï³òêî¿ òà â³äïîâ³äàëüíî¿
ðîáîòè âñ³õ ã³ëîê âëàäè, äåïóòàò³â óñ³õ ð³âí³â ðàä ÿê â öåíòð³,
òàê ³ íà ì³ñöÿõ.

Íåçâàæàþ÷è íà ñêëàäíîù³, ÿê³ ïåðåæèâàº âåñü ñâ³ò â
óìîâàõ ãëîáàëüíî¿ êðèçè, â Óêðà¿í³ çà ìèíóëèé ð³ê çàáåçïå÷åíî
çðîñòàííÿ âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó íà 5,2 â³äñîòêà.
Ñêàæó â³äâåðòî: ï³ñëÿ êàòàñòðîô³÷íîãî ïàä³ííÿ åêîíîì³êè âíèç
çà ðîêè ïîìàðàí÷åâîãî áåçëàäó òàêå çðîñòàííÿ ìàº âèêëèêàòè
çàêîíîì³ðíó ïîâàãó â íàøèõ ñòðàòåã³÷íèõ ïàðòíåð³â ³
ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â.

Àëå ãîëîâíå, ùî ëþäè, ÿê â ö³ëîìó â ìàñøòàáàõ äåðæàâè,
òàê ³ â íàø³é îáëàñò³ çîêðåìà, â³ä÷óëè íà ñîá³ íàñë³äêè
ïîñòóïîâîãî â³äíîâëåííÿ åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè.
Àäæå çðîñòàþòü ³ äîõîäè ëþäåé, çàðîá³òíà ïëàòà, ñîö³àëüí³
âèïëàòè, àñèãíóâàííÿ â ñîö³àëüíó ñôåðó.Ãîëîâíîþ ìåòîþ
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè óðÿäó â ìèíóëîìó ðîö³ áóëî ñòâîðåííÿ
âëàñíîãî çàïàñó ì³öíîñò³ äåðæàâè òà çáåðåæåííÿ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó íàéá³ëüø ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ:
ä³òåé-ñèð³ò, ïåíñ³îíåð³â, ³íâàë³ä³â, ÷îðíîáèëüö³â, ñàìîòí³õ
ìàòåð³â. Çàõîäè,  ÿê³ çä³éñíþâàâ óðÿä, ðåàë³çóþ÷è ³í³ö³éîâàíèé
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè Íàö³îíàëüíèé ïëàí ðåôîðì, äîçâîëèëè
çàáåçïå÷èòè ñòàá³ëüíå çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ÿê ó
áþäæåòí³é ñôåð³, òàê ³ â åêîíîì³ö³ â ö³ëîìó.

Òàê, ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä
2011 ðîêó ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2010 ðîêó çðîñëà
íà 17,9 â³äñîòêà. Ïðè öüîìó çðîñòàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè
â³äáóëîñÿ ó ïðîìèñëîâîñò³ íà 16,4 â³äñîòêà, â îñâ³ò³ — íà
10,5, à â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ òà íàäàíí³ ñîö³àëüíèõ ïîñëóã — íà
8,9 â³äñîòêà. ² öå, ÿê íàãîëîøóâàâ ó ñâîºìó âèñòóï³ íà
â³äêðèòò³ äåñÿòî¿ ñåñ³¿ Â³êòîð ßíóêîâè÷, ïåðåêîíëèâà â³äïîâ³äü
íà çàêèäè òèõ, õòî ñüîãîäí³ ó çàïàë³ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè
ïðîäîâæóº ñòîãíàòè ³ ïîðîäæóº çíåâ³ðó â çàâòðàøíüîìó äí³,
ó ä³ºçäàòíîñò³ âëàäè, ó æèòòºçäàòíîñò³ êðà¿íè, à çðåøòîþ ó
ñâî¿õ âëàñíèõ ñèëàõ. Àëå, ÿê ïèñàâ íàø ñëàâåòíèé ïîåò ³
çåìëÿê Ïàâëî Òè÷èíà, «íàì ñâîº ðîáèòü», à ñàìå —
íàïîëåãëèâî ³ â³äïîâ³äàëüíî ðåàë³çîâóâàòè â ïðàêòèö³
ïîâñÿêäåííî¿ ðîáîòè ò³ çàâäàííÿ, ÿê³ áóëè ÷³òêî âèçíà÷åí³
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè.

Îäíèì ³ç îñíîâíèõ ïð³îðèòåò³â íèí³øíüîãî ðîêó â
åêîíîì³÷íîìó âèì³ð³ ãëàâà äåðæàâè íàçâàâ íåîáõ³äí³ñòü
ñóòòºâîãî ïîñèëåííÿ åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè äåðæàâè çà
ðàõóíîê ñó÷àñíèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é òà
äèâåðñèô³êàö³¿ äæåðåë ïîñòà÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â. Îòîæ
ñòîñîâíî íàøî¿ ×åðí³ã³âùèíè ÿ áà÷ó ÷àñòêîâó ðåàë³çàö³þ öüîãî
çàâäàííÿ â ïëîùèí³ çíà÷íî åíåðã³éí³øîãî â³äðîäæåííÿ
òîðôîâèäîáóâíî¿ ãàëóç³ ì³ñöåâî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Àäæå çàïàñè
òîðôó íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ äàëåêî íå âè÷åðïàí³. Çðîçóì³ëî,
ùî â ïðàêòè÷íîìó âèð³øåíí³ ö³º¿ ïðîáëåìè íå îá³éòèñÿ áåç
çàëó÷åííÿ çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é ³ îá’ºäíàíèõ çóñèëü îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåïóòàò³â ðàä
óñ³õ ð³âí³â. Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, äåïóòàòè
ì³ñöåâèõ ðàä â³ä ïàðò³¿ ãîòîâ³ äî ñï³âïðàö³ ó öüîìó íàïðÿìêó
ç óñ³ìà, õòî õî÷å ï³äñòàâèòè ïëå÷å äëÿ â³äðîäæåííÿ
òîðôîâèäîáóâíî¿ ãàëóç³ ³ ïîâ’ÿçàíèõ ç íåþ ìîæëèâîñòåé
åôåêòèâíî¿ äèâåðñèô³êàö³¿ äæåðåë ïîñòà÷àííÿ åíåðãîíîñ³¿â.

ªäèíîþ êîìàíäîþ ³ äåïóòàòè, ³ ïàðò³éö³ áóäóòü òàêîæ
ñïðèÿòè ðåàë³çàö³¿  îáëàñíî¿ ïðîãðàìè êîìïëåêñíîãî ðîçâèòêó
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà íà 2011 — 2012 ðîêè, ÿêà ïåðåäáà÷àº,
ïî÷èíàþ÷è ç íèí³øíüîãî ðîêó, ïðèäáàííÿ òåõí³êè äëÿ
âèðîáíèöòâà åíåðãåòè÷íî¿ òð³ñêè ç â³äõîä³â äåðåâèíè, ùî,
áåçóìîâíî, ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ë³ñîâèõ
ðåñóðñ³â òà äîçâîëèòü çàáåçïå÷èòè äåøåâèì ïàëèâîì çàêëàäè
ñîö³àëüíî¿ ñôåðè.

ßê ñâ³ä÷àòü çóñòð³÷³ ç âèáîðöÿìè, îñîáëèâî ç òèìè, êîòð³
ïðîæèâàþòü ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³, ç³ ñõâàëåííÿì ³ ðîçóì³ííÿì
ëþäè ñïðèéìàþòü òå, ùî îäíèì ç ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â
íèí³øíüîãî ðîêó ãëàâà äåðæàâè íàçâàâ ðåàë³çàö³þ íîâî¿
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè, â îñíîâ³ ÿêî¿ — ðåôîðìà çåìåëüíèõ â³äíîñèí
òà â³äðîäæåííÿ ñåëà.

Íà öüîìó øëÿõó, ÿê íàãîëîñèâ Â³êòîð ßíóêîâè÷, çðîáëåíî
ëèøå ïåðø³ êðîêè ó çâ’ÿçêó ç ïðèéíÿòòÿì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äåðæàâíèé çåìåëüíèé êàäàñòð». Ðåàë³çàö³ÿ íà ïðàêòèö³ íîðì
öüîãî çàêîíó âïåðøå çà ³ñòîð³þ íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè
äîçâîëèòü çàïóñòèòè â ä³þ ³íôîðìàö³éíó ñèñòåìó, ÿêà
ì³ñòèòèìå â³äîìîñò³ ïðî âñ³ çåìë³ â ìåæàõ Óêðà¿íè, â òîìó
÷èñë³, çâè÷àéíî, ³ íà çåìë³ íàøî¿ îáëàñò³. Ââàæàþ, ùî öå
âàæëèâèé êðîê ïåðåä ïðèéíÿòòÿì çàêîíîïðîåêòó ïðî ðèíîê
çåìë³, ðåàë³çóþ÷è  ÿêèé ³ çàêîíîäàâ÷à, ³ âèêîíàâ÷à ã³ëêè âëàäè
â öåíòð³ ³ íà ì³ñöÿõ íå ìàþòü ïðàâà íà ïîìèëêó, áî òàêèé
çàêîí ìàº ïåðåäîâñ³ì  ñòàòè íà ñòîðîæ³ çàõèñòó ïðàâ ïðîñòèõ
ñåëÿí — âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ïà¿â.

Â³êòîð ßíóêîâè÷ òàêîæ çàêëèêàâ íàñ, íàðîäíèõ äåïóòàò³â,
³ â íàø³é îñîá³ äåïóòàò³â óñ³õ îðãàí³â ì³ñöåâîãî

ñàìîâðÿäóâàííÿ ãëèáîêî óñâ³äîìèòè, ùî óêðà¿íñüêà çåìëÿ —
öå íå ëèøå íàéäîðîæ÷èé ðåñóðñ êðà¿íè, à é ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç
íåþ ëþäñüê³ äîë³ íèí³øíüîãî ³ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Îòîæ
ãîëîâíå ïðè ïðèéíÿòò³ äàíîãî çàêîíîïðîåêòó — ìàêñèìàëüíî
âðàõóâàòè ³íòåðåñè ñåëÿí, òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ñ³ë ³ ñåëèù.

Ùîá ðåàë³çóâàòè çàâäàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â
àãðàðíîìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè, ³ â ñîö³àëüíèõ ³íôðàñòðóêòóðàõ
ñ³ë ³ ñåëèù, íà ìîº ïåðåêîíàííÿ, ïîòð³áíî ïîøâèäøå çàâåðøèòè
îôîðìëåííÿ äåðæàâíèõ àêò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó âçàì³í ñåðòèô³êàò³â. Íà ñüîãîäí³ ñåðòèô³êàòè íà ïðàâî
âëàñíîñò³  îòðèìàëî ëèøå 97 â³äñîòê³â âëàñíèê³â çåìåëüíèõ
ïà¿â.

Ïîêàçîâî, ùî íà ×åðí³ã³âùèí³ ïðîâåäåíà çíà÷íà ðîáîòà ïî
çàõèñòó çåìåëüíèõ ïðàâ îðåíäîäàâö³â,  ùî äàëî çìîãó çà
ìèíóëèé ð³ê ï³äíÿòè ð³âåíü îïëàòè çà îðåíäó çåìåëüíèõ ïà¿â ç
3,2 äî 3,6 â³äñîòêà. Öå äîäàòêîâî ïîïîâíèëî ñ³ìåéí³ áþäæåòè
ñåëÿíñüêèõ ðîäèí íà 33 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. À ÷èì çàìîæí³øå
æèòèìóòü êîæíà ñåëÿíñüêà ðîäèíà, âåòåðàíè ñåëÿíñüêî¿ ïðàö³,
òèì åôåêòèâí³øå ³ øâèäøå â³äðîäæóâàòèìåòüñÿ ñîö³àëüíà
³íôðàñòðóêòóðà êîæíîãî ñåëà ³ ñåëèùà, áåç ÿêî¿ íåìîæëèâå
çàêð³ïëåííÿ ìîëîä³ íà ñåë³, âèð³øåííÿ âêðàé ãîñòðî¿
äåìîãðàô³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íàøèõ ïîë³ñüêèõ ñ³ë, à, îòæå, ³ ¿õíº
ìàéáóòíº. Ó öüîìó íåîäíîðàçîâî ïåðåêîíóâàâñÿ íà çóñòð³÷àõ
ç æèòåëÿìè áàãàòüîõ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, â òîìó
÷èñë³ ³ íà îñòàíí³é çóñòð³÷³ ç àêòèâîì ñåëèùà Ìàêîøèíå
Ìåíñüêîãî ðàéîíó, äå òóðáîòà ïðî â³äðîäæåííÿ ñîö³àëüíî¿
³íôðàñòðóêòóðè îá’ºäíàëà çóñèëëÿ íå ëèøå àêòèâó ñåëèùíî¿
ðàäè, à é óñ³õ æèòåë³â ñåëèùà.

Ñïðèéìàþ÷è çàâäàííÿ ãëàâè äåðæàâè â ðåàë³çàö³¿ íîâî¿
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ÿê êåð³âíèöòâî äî ä³¿, äî íàïîëåãëèâî¿
ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè, îáëàñíà ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â,
äåïóòàòè â³ä ïàðò³¿ â ðàäàõ óñ³õ ð³âí³â ñòàâëÿòü çà ìåòó
äîíåñòè ñóòü ³ çì³ñò ö³º¿ ïîë³òèêè äî íàéøèðøèõ ñåëÿíñüêèõ
âåðñòâ, äî âñ³õ æèòåë³â ñ³ë  îáëàñò³. Óñ³ ìè, êîìó âèÿâëåíî
âåëèêó ëþäñüêó äîâ³ðó, ìàºìî ãëèáîêî óñâ³äîìèòè, ùî
ïð³îðèòåòàìè 2012 ðîêó â äîñÿãíåíí³ íîâî¿ ÿêîñò³ äåðæàâè
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè íàñàìïåðåä íàçâàâ ãóìàíí³ñòü, ÷åñí³ñòü ³
ñïðàâåäëèâ³ñòü. Ñàìå ö³ ïðèíöèïè º îñíîâîþ äåðæàâíîãî
óïðàâë³ííÿ, â öåíòð³ ÿêîãî ìàº ñòàòè âèñîêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü
êîæíîãî ç íàñ çà äîáðå ñîö³àëüíå ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè, çà
äîáðîáóò êîæíî¿ ðîäèíè.

Ãðèãîð³é ÌÀÍÜÊÎÂÑÜÊÈÉ.
Íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿

Ïàðò³¿ ðåã³îí³â.

ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Людська довіра завжди буде на боці тих, хто робить
реальні справи, щоб змінювати життя на краще

Â îñòàíí³é äåíü çèìè ó ðàéîí çàâ³òàâ íàðîäíèé äåïóòàò Ì.Â.×å÷åòîâ.

² öüîãî ðàçó â³í ïðèáóâ ç áëàãîðîäíîþ ì³ñ³ºþ – ïðèâ³òàòè ìàòåð³â

áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé ó ïåðåääåíü Æ³íî÷îãî ñâÿòà, à òàêîæ ç ïðèõîäîì âåñíè.
Â³í â³äâ³äàâ ðîäèíè Ëþáîâ³ Îëåêñàíäð³âíè Äóäëè ç³ Ñìè÷èíà, ÿêà

âèõîâóº øåñòåðî ä³òåé, Íàòàë³¿ ²âàí³âíè Äóñü ç Ïåêóð³âêè – 10 ä³òåé, Îêñàíè

Îëåêñàíäð³âíè Ôåäüêî ç Õðèï³âêè – 8 ä³òåé òà Ñâ³òëàíè Ìèõàéë³âíè

Âèæãîðîäüêî ç Êóçíè÷ – 7 ä³òåé. Êîæí³é ðîäèí³ íàðîäíèé äåïóòàò ïîäàðóâàâ

«ðîçóìíó» õë³áîï³÷êó, ÿêà, îêð³ì õë³áà, çäàòíà ùå áàãàòî ñìàêîòè íàïåêòè,

à ìàòåðÿì âåñíÿí³ êâ³òè.

– ×àñ â³ä ÷àñó ÿ ïðè¿æäæàþ â ðåã³îíè, çóñòð³÷àþñÿ ç ëþäüìè, áóâàþ â

îñåëÿõ, òà íàéá³ëüøå òåïëî ÿ â³ä÷óâàþ ñàìå â òàêèõ âåëåëþäíèõ ³ áàãàòèõ

íà ä³òåé ðîäèíàõ. Òåïëî çâè÷àéíå ó õàò³, òåïëî ëþäñüêå, òåïëî äóøåâíå

íåõàé çàëèøàºòüñÿ ç âàìè íàçàâæäè! Äÿêà Âàì, ìàòåð³, øàíà ³ äîçåìíèé

óêë³í çà âàø ùîäåííèé æ³íî÷èé ïîäâèã! — â³òàâ æ³íîê Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷.

Ðàçîì ³ç íèì äî ðîäèí çàâ³òàëè ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

À.Ì.Ëàâñüêèé òà ãîëîâà ðàéðàäè Ã.Ã.Ïðèìàê, ÿê³ ðîçïèòàëè áàòüê³â ïðî

ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ¿ì äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ, à òàêîæ ç’ÿñóâàëè ÷èì ³ ÿê

âîíè â çìîç³ äîïîìîãòè ðîäèíàì.

Ï.ÄÓÁÐÎÂÑÜÊÈÉ.

29 ëþòîãî ÄÏ

«Ãîðîäíÿíñüêèé

ðàéàãðîë³ñãîñï» ïðèéìàëî

ãîñòåé. Íà ï³äïðèºìñòâî

çàâ³òàëè ãîëîâà îáëàñíî¿

ðàäè À.².Ìåëüíèê,

íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ

êîìóíàëüíîãî ìàéíà

îáëàñíî¿ ðàäè

Â.À.Ñèäîðåíêî òà äèðåêòîð

ÊÏ «×åðí³ã³âîáëàãðîë³ñ»

².Ï.Äîíåöü. Ãîñò³ âçÿëè

ó÷àñòü ó çàãàëüíèõ çáîðàõ

êîëåêòèâó, íà ÿêèõ

ï³äñóìîâóâàëàñü

ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà

ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ó

2011 ðîö³. Äåòàëüí³øå ïðî

öå ÷èòàéòå ó íàñòóïíîìó

íîìåð³ ãàçåòè.

Âèáîðè

ñ³ëüñüêîãî

ãîëîâè

Ñîëîí³âêè

ïðèçíà÷åí³ íà

27 òðàâíÿ ö.ð.
Ïîñòàíîâîþ â³ä 23 ëþòîãî ö.ð.

Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèçíà÷èëà
âèáîðè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ñ. Ñîëî-
í³âêè Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîíó íà
íåä³ëþ, 27 òðàâíÿ 2012 ðîêó.

ßê óæå ïîâ³äîìëÿëîñü ðàí³øå,
ïîâíîâàæåííÿ Ñîëîí³âñüêîãî ñ³ëü-
ñüêîãî ãîëîâè Áàãðîâà Â.Î. áóëè
ïðèïèíåí³ 6 òðàâíÿ 2011 ðîêó
ð³øåííÿì ðàéîííîãî ñóäó ó çâ’ÿçêó
ç ôàêòîì õàáàðíèöòâà, ùî í³áèòî
ìàâ ì³ñöå. Áàãðîâ Î.Â. áóâ ïðèòÿã-
íóòèé äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Â³äáóëîñü ñóäîâå çàñ³äàííÿ,
ÿêèì âèíåñåíî ïîñòàíîâó, ÿêà çàðàç
ðîçãëÿäàºòüñÿ ó âèùåñòîÿùèõ ñó-
äîâèõ ³íñòàíö³ÿõ. 17 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó
ð³øåííÿì ñåñ³¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ñ.
Ñîëîí³âêè Î.Â.Áàãðîâà áóëî çâ³ëü-
íåíî ç ïîñàäè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè.

Äî óâàãè ãðîìàäÿí!
Â³äïîâ³äíî äî óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 9 ãðóäíÿ 2010ð. «Ïðî

îïòèì³çàö³þ ñèñòåìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» ñòâîðåíî Äåðæàâíó

ðåºñòðàö³éíó ñëóæáó Óêðà¿íè.

Ðåºñòðàö³éíà ñëóæáà Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿

çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ ì. Ãîðîäíÿ, âóë. ×îðíîóñà, 7 (ïðèì³ùåííÿ

ïîøòè).

Íà çí³ìêó: äèðåêòîð ÊÏ «×åðí³ã³âîáëàãðîë³ñ» ².Ï.ÄÎÍÅÖÜ,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà îáëàñíî¿ ðàäè
Â.À.ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ, äèðåêòîð ÄÏ «Ãîðîäíÿíñüêèé ðàéàãðîë³ñãîñï»
².À.ÍÀÄÒÎ×ÅÉ òà ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè À.².ÌÅËÜÍÈÊ çà
êîíñòðóêòèâíîþ áåñ³äîþ.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè

¹29/2012 â³ä 23 ñ³÷íÿ 2012 ðîêó

ñóääåþ Ãîðîäíÿíñüêîãî

ðàéîííîãî ñóäó ïðèçíà÷åíà

Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà Êàðïèíñüêà.

14 ëþòîãî ö.ð. âîíà ïðèñòóïèëà

äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â.

Âèïóñêíèöÿ Êè¿âñüêîãî

íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³

Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, âîíà çàê³í÷èëà

þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò ó 2005 ðîö³,

îòðèìàâøè, ïðè öüîìó, äèïëîì ç

â³äçíàêîþ. Äî öüîãî ïðèçíà÷åííÿ

ïðàöþâàëà íà ïîñàä³ ïîì³÷íèêà

ãîëîâè ×åðí³ã³âñüêîãî ðàéîííîãî

ñóäó. Íåîäðóæåíà.

Çà áåçïå÷íó øâèäê³ñòü
Äåðæàâíà àâòîìîá³ëüíà ³íñïåêö³ÿ ³íôîðìóº, ùî â ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî

ëþòèé öüîãî ðîêó íà òåðèòîð³¿ Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîíó òðàïèëîñÿ 10
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä, âíàñë³äîê ÿêèõ 1 îñîáà îòðèìàëà ò³ëåñí³

óøêîäæåííÿ, à 9 îñîáàì — íàíåñåíî ìàòåð³àëüí³ çáèòêè.

ÄÀ² ïîïåðåäæóº âîä³¿â,  ùî ïðè òåïåð³øíüîìó ñòàí³ àâòîìîá³ëüíèõ

äîð³ã  ñë³ä îáèðàòè  áåçïå÷íó øâèäê³ñòü ðóõó, áóòè  óâàæíèìè, òà â í³ÿêîìó

ðàç³ íå ñ³äàòè çà êåðìî ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.

Ä. ÑÈËÅÍÎÊ.
²íñïåêòîð â³ää³ëó ÄÀ² ó Ãîðîäíÿíñüêîìó ÐÂ ÓÌÂÑ.
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3 áåðåçíÿ
1802 ðîêó – Ó Â³äí³ îïóáë³êîâàíî

«Ì³ñÿ÷íó ñîíàòó» Áåòõîâåíà.
1861 ðîêó – Ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿

ñêàñîâàíî êð³ïîñíå ïðàâî.
1866 ðîêó – Ó Êèºâ³ â³äêðèòî ïóáë³÷íó

á³áë³îòåêó.
1875 ðîêó – Ó Ìîíðåàë³ íà êîâçàíö³

«Â³êòîð³ÿ» â³äáóâñÿ ïåðøèé îô³ö³éíèé
ìàò÷ ç õîêåþ ³ç øàéáîþ.

1878 ðîêó – Çàâåðøåííÿ Ðîñ³éñüêî-
Òóðåöüêî¿ â³éíè ï³äïèñàííÿ ìèðíîãî
äîãîâîðó ó Ñàí-Ñòåôàíî ³ âèçíàííÿ
íåçàëåæíîñò³ Áîëãàð³¿.

1917 ðîêó – Ó Êèºâ³ îðãàí³çîâàíî
Óêðà¿íñüêó Öåíòðàëüíó Ðàäó (ÓÖÐ).

1921 ðîêó – êàíàäñüêèé ô³ç³îëîã
Ôðåäåð³ê Ãðàíò Áàíò³íã â³äêðèâ ãîðìîí
³íñóë³í, çà ùî ÷åðåç äâà ðîêè îòðèìàâ
Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ.

1924 ðîêó – Òóðåöüêà Íàö³îíàëüíà
àñàìáëåÿ ñêàñóâàëà Îñìàíñüêó äèíàñ-
ò³þ, â³äì³íèëà õàë³ôàò é ³íø³ ðåë³ã³éí³ îðãà-
íè âëàäè.

1933 ðîêó – Ã³òëåð ïðîãîëîñèâ
ñòâîðåííÿ Òðåòüîãî Ðåéõó íà âèñòóï³ ó
Ïîòñäàì³.

1945 ðîêó – Â³äêðèòî Ëüâ³âñüêó
îáëàñíó êàðòèííó ãàëåðåþ.

1947 ðîêó – Âñòóïèâ â ä³þ ïåðøèé
àãðåãàò Äí³ïðîâñüêî¿ ÃÅÑ, ðàí³øå
ï³ä³ðâàíèé ôàøèñòàìè.

1987 ðîêó – Àìåðèêàíñüêèé áîêñåð
Ìàéê Òàéñîí çàâîþâàâ ïåðøèé òèòóë
÷åìï³îíà ñâ³òó.

1992 ðîêó – Ïî÷àëàñü ãðîìàäÿíñüêà
â³éíà ó Áîñí³¿ òà Ãåðöåãîâèí³.

2003 ðîêó – Â ßêóò³¿ çíàéäåíî îäèí ç
íàéá³ëüøèõ àëìàç³â – 232,9 êàðàòà.

2005 ðîêó – Ñò³â Ôîññåò çä³éñíèâ
ïåðøèé îäèíî÷íèé áåçïîñàäî÷íèé àâ³à
ïåðåë³ò íàâêîëî Çåìë³.

Ó öåé äåíü íàðîäèëèñÿ:
1845 ðîêó – Ãåîðã Ôåðäèíàíä Êàíòîð,

í³ìåöüêèé ìàòåìàòèê, îñíîâîïîëîæíèê
òåîð³¿ ìíîæèí.

1847 ðîêó – Îëåêñàíäð Ãðåõåì Áåëë,
âèíàõ³äíèê òåëåôîííîãî àïàðàòó.

1919 ðîêó – Îëåêñ³é Âàñèëüîâè÷
Ïîãîðºëîâ, óêðà¿íñüêèé ìàòåìàòèê.

Ï³äãîòóâàâ Ï.ÄÓÁÐÎÂÑÜÊÈÉ.
Çà ìàòåð³àëàìè ²íòåðíåò-âèäàíü.

Íà ìèíóëîìó òèæí³ ðîçïî÷àëèñÿ ñõîäè
ñ³ëüñüêèõ ãðîìàä ðàéîíó. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ
— 22 ëþòîãî — ç³áðàëàñü ãðîìàäà ñ.Êîíî-
òîï. Íà ñõ³ä ñåëà ïðèáóëè ãîëîâà ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ À.Ì.Ëàâñüêèé, â.î. íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó Äåðæêîìçåìó ó Ãîðîäíÿíñü-
êîìó ðàéîí³ Ï.Ä.Êóêóøê³í, çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
â Ãîðîäíÿíñüêîìó ðàéîí³ Ë.Â.Ïðèõîäüêî,
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿
Â.Â.Ïðèõîäüêî, ãîëîâà ì³ñöåâîãî àãðîêî-
îïåðàòèâó Â.².Áîãäàí.

Â³äêðèâ çáîðè ñâî¿ì çâ³òîì ñ³ëüñüêèé
ãîëîâà Ñ.Ì.Êîëîäüêî. Â³í îçâó÷èâ çàãàëîì
õàðàêòåðíó äåïðåñèâíó ñòàòèñòèêó ïðî
ñòàð³ííÿ ³ ñêîðî÷åííÿ íàñåëåííÿ ñåëà, îäíàê
çàçíà÷èâ, ùî ñìåðòí³ñòü çìåíøèëàñÿ ³, âïåð-
øå çà îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â, ó ñåë³ íàðîäèëèñÿ
àæ äâ³ äèòèíè, ç ÷èì ïðèâ³òàâ îäíîñåëüö³â.

Ðàçîì ³ç íàñåëåííÿì ñêîðî÷óºòüñÿ é
ê³ëüê³ñòü óòðèìóâàíî¿ õóäîáè, ïòèö³ òà áäæî-
ëîñ³ìåé. Ðîçïîâ³â Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷ ³ ïðî
îáñÿã ðîá³ò, ÿê³ áóëî îðãàí³çîâàíî é âèêîíàíî
ñ³ëüðàäîþ äëÿ ñ³ëüñüêîãî áëàãîóñòðîþ. À öå
ðîç÷èñòêà òåðèòîð³é íîâîãî ³ ñòàðîãî
êëàäîâèù â³ä êóù³â ³ äåðåâ, ðåìîíò ìîñòó ³
ï³äëîãè ó áóäèíêó êóëüòóðè, áóä³âíèöòâî
îãîðîæ³ íàâêîëî êëàäîâèùà, âñòàíîâëåííÿ
ë³÷èëüíèêà âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ íà îäí³é ç
ë³í³é åëåêòðîìåðåæ. Ïðè öüîìó â³í çàçíà÷èâ
íèçüêó àêòèâí³ñòü ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ ïðè
âèêîíàíí³ âêàçàíèõ ðîá³ò, àäæå ìàéæå âñå öå
áóëî çðîáëåíî ðóêàìè ãðîìàäñüêèõ ðîá³òíèê³â
â³ä ðàéîííîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³.

Ðîçïîâ³â ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ïðî ó÷àñòü
ãðîìàäè ó Ïðîãðàì³ ðîçâèòêó ÎÎÍ (ÏÐÎÎÍ),
çàâäÿêè ÿê³é º ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè âóëè÷íå

îñâ³òëåííÿ âñüîãî ñåëà. Äëÿ öüîãî âæå ñòâî-
ðåíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ñâ³ò». Ïðîïîçè-
ö³þ ñïðèÿòè öüîìó ïðîåêòó ³ ç³áðàòè ïî 35
ãðèâåíü çáîðè ïðèéíÿëè îäíîãîëîñíî.

Îêðåìèì áëîêîì ïðîéøëè ñëîâåñí³ áàòàë³¿
ùîäî âèêîðèñòàííÿ ìàéíà êîëèøíüîãî êîë-
ãîñïó, îäíàê âîíè íå áóëè êîíñòðóêòèâíèìè,
àäæå á³ëüø³ñòü ïàéîâèê³â âæå ïðîäàëè ñâî¿
÷àñòêè ìàéíà, òîìó é íå ìîæóòü âèð³øóâàòè
éîãî ïîäàëüøó äîëþ, ïðî ùî ó ñâîºìó âèñòóï³
ñêàçàâ ãîëîâà ÀÊ «Ñíîâ» Â.².Áîãäàí. Â³í
òàêîæ äîêëàäíî ðîçïîâ³â ïðî æèòòÿ àãðîêîî-
ïåðàòèâó, âçàºìîâ³äíîñèíè ç îðåíäîäàâöÿìè
çåìë³, äîïîìîãó ï³äïðèºìñòâà ãðîìàä³,
â³äïîâ³â íà ðÿä çàïèòàíü.

Íåìàëî ïèòàíü áóëî àäðåñîâàíî ïðåä-
ñòàâíèêàì ðàéîííî¿ âëàäè. À.Ì.Ëàâñüêèé
ñïðîñòóâàâ ÷óòêè ïðî çàêðèòòÿ ì³ñöåâîãî
ÔÀÏó, çàïåâíèâ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó, ùî êîøòè
çà ðîç÷èñòêó äîð³ã íà ñåë³ îáîâ’ÿçêîâî
íàä³éäóòü, áî âæå º ìåõàí³çì ¿õ ðîçïîä³ëó ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó. Îêðåìèì ïèòàííÿì
âêîòðå ïîñòàëî àâòîñïîëó÷åííÿ ³ç ì³ñòîì.

– Íàì ëåãøå äî ×åðí³ãîâà äî¿õàòè, í³æ äî
ðàéöåíòðó äîáèðàòèñü! – ëóíàëî ³ç çàëó.

– Ïèòàííÿ àâòîáóñíîãî ìàðøðóòó íà
Êîíîòîï íàâ³òü îäèí ðàç íà òèæäåíü íå ìîæå
áóòè âèð³øåíå îäðàçó, îñê³ëüêè óñ³ íèí³ ä³þ÷³
ïåðåâ³çíèêè ó ðàéîí³ – ïðèâàòí³ ï³äïðèºìñòâà,
³ íàâðÿä ÷è áóäóòü îáñëóãîâóâàòè íåðåíòà-
áåëüíèé ìàðøðóò. Îäíàê ìè ïðàöþºìî íàä
ö³ºþ ïðîáëåìîþ. Ìîæëèâî,  âäàñòüñÿ õî÷à á
÷àñòêîâî â³äíîâèòè ïðÿìå ñïîëó÷åííÿ ç
Ãîðîäíåþ, – òàêà áóëà â³äïîâ³äü.

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó ó Ãîðîäíÿíñüêîìó ðàéîí³ Ë.Â.Ïðè-
õîäüêî â³äïîâ³ëà íà çàïèòàííÿ ïðî âèïëàòè

ä³òÿì â³éíè òà
îñîáëèâîñò³ íà-
ðàõóâàíü ïðè
âèõîä³ íà ïåí-
ñ³þ. Â.î. íà÷àëü-
íèêà â³ää³ëó
Äåðæêîìçåìó
Ï . Ä . Ê ó ê ó ø ê ³ í
ðîç’ÿñíèâ ïðè-
ñóòí³ì ìåõà-
í³çì òà îñîáëè-
âîñò³ âèä³ëåííÿ
çåìë³ â íàòóð³ ³
íàãîëîñèâ íà
í å î á õ ³ ä í î ñ ò ³
áóòè óâàæíèìè
ïðè îôîðìëåíí³
çåìåëüíèõ äî-
êóìåíò³â, áî
âæå ç’ÿâèëèñÿ

íå÷èñò³ íà ðóêó ïîñåðåäíèêè, ÿê³ áåðóòüñÿ
«äîïîìîãòè» îôîðìëÿòè ïàïåðè, à ïîò³ì
çíèêàþòü ðàçîì ³ç ãðîøèìà, ÷è íàäòî
çàòÿãóþòü öåé ïðîöåñ.

Ôåëüäøåð ì³ñöåâîãî ìåäïóíêòó Ë.².Êîëî-
äüêî îçâó÷èëà äâ³ ïðîáëåìè ñàí³òàðíî-
åï³äåì³îëîã³÷íîãî õàðàêòåðó, ÿê³ ìîæóòü
ïîñòàòè ïåðåä îäíîñåëüöÿìè ç ïðèõîäîì
âåñíè. Öå óòâîðåííÿ ñòèõ³éíèõ çâàëèù ³
ìîæëèâ³ñòü ïîøèðåííÿ ñêàçó ñåðåä äîìàøí³õ
òâàðèí. Âîíà íàãîëîñèëà íà íåîáõ³äíîñò³
ïîñòàâèòèñÿ ÿêîìîãà â³äïîâ³äàëüí³øå äî
öüîãî, áóòè óâàæíèìè ç äîìàøí³ìè óëþáëåí-
öÿìè ³ âèâîçèòè ñì³òòÿ íà â³äâåäåíó ñ³ëüðà-
äîþ òåðèòîð³þ.

Êåð³âíèê áóäèíêó êóëüòóðè Â.Ã.Áîãäàí,
çâ³òóþ÷è, ³íôîðìóâàëà ãðîìàäó ïðî òå, ùî
àìàòîðñüê³ êîëåêòèâè Êîíîòîïó º ïåðåìîæ-
öÿìè ðàéîííîãî êîíêóðñó «Òàëàíòè òâî¿,
Ãîðîäíÿíùèíî», äèïëîìàíòàìè ôîëüêëîðíîãî
ñâÿòà ó Êèºâ³, à òàêîæ áðàëè ó÷àñòü â
îáëàñíîìó êîíêóðñ³ ñàìîä³ÿëüíèõ êîëåêòèâ³â.

* *  *
Íà ñõîäàõ ãðîìàä îçâó÷èëè ñâî¿ ïðîáëåìè

é ³íø³ ñåëà ðàéîíó. Íàãàëüíîþ çàëèøàºòüñÿ
ïðîáëåìà àâòîñïîëó÷åííÿ ç ðàéöåíòðîì äëÿ
Áóð³âêè, Ìàêèøèíà ³ Ñåíüê³âêè ç Áåðèë³âêîþ.
Ïîë³ññÿ ïîòåðïàº ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ³íâåñòîðà
äëÿ ì³ñöåâîãî ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà, à Êóëè-
ê³âêà, Ñìè÷èí ³ Âåëèêèé Ëèñòâåí ïîòðåáóþòü
âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ. Ïîäåêóäè ëèøàþòüñÿ
íåâèð³øåíèìè çåìåëüí³ ïèòàííÿ, ìàéíîâ³
â³äíîñèíè ì³æ ïàéîâèêàìè ³ ñ³ëüãîñïï³äïðè-
ºìñòâàìè, à ðåìîíò äîð³ã äàâíî âæå ñòàâ
îäí³ºþ ç õðîí³÷íèõ ïðîáëåì áàãàòüîõ ñ³ëüñü-
êèõ ãðîìàä.

Ï.ÄÓÁÐÎÂÑÜÊÈÉ.
Íà çí³ìêàõ: íà çáîðàõ ãðîìàäè ó

Êîíîòîï³.

Ïî÷èíàþ÷è ç âåðåñíÿ 2010 ðîêó, â íà-
ø³é äåðæàâ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåð³îäè÷íå
çàãàëüíîíàö³îíàëüíå ñîö³îëîã³÷íå äîñ-
ë³äæåííÿ «Óêðà¿íà òà óêðà¿íö³». Îðãà-
í³çîâóº öå äîñë³äæåííÿ Öåíòð ñîö³îëî-
ã³÷íèõ òà ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü
«ÑÎÖÈÑ». Íåùîäàâíî áóëî ïðåäñòàâëåíî
ðåçóëüòàòè îñòàííüî¿ – òðèíàäöÿòî¿ õâèë³
îïèòóâàíü. Òîæ ñüîãîäí³ õîò³ëîñÿ á äåùî
ïðîàíàë³çóâàòè ö³ äàí³.

Ðîçïî÷àòè, çâ³ñíî æ, ïîòð³áíî ç ðåéòèíã³â
îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â íàøî¿ äåðæàâè.
Òàê, íàéïîïóëÿðí³øèì ïîë³òèêîì Óêðà¿íè
êîòðèé ì³ñÿöü ïîñï³ëü ïðîäîâæóº çàëèøàòèñÿ
Ïðåçèäåíò Â³êòîð ßíóêîâè÷. Êð³ì òîãî, ñîö³î-
ëîãè â³äçíà÷àþòü ïîì³òíå çðîñòàííÿ äîâ³ðè
óêðà¿íö³â äî éîãî îñîáè, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç
äàíèìè ãðóäíÿ ìèíóëîãî ðîêó. ßêáè âèáîðè
Ïðåçèäåíòà â³äáóëèñÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì, òî
çà êàíäèäàòóðó Â³êòîðà ßíóêîâè÷à ïðîãîëî-
ñóâàëî á 16% âèáîðö³â. ßêùî âðàõîâóâàòè
òå, ùî 37,6% óêðà¿íö³â ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³
åëåêòîðàëüíî¿ íåâèçíà÷åíîñò³, òàêèé ðåçóëü-
òàò ï³ñëÿ äâîõ ðîê³â ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàä³ º
äîñèòü íåïîãàíèì.

Íà äðóãîìó ì³ñö³ éäå êîëèøí³é ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Þë³ÿ Òèìîøåíêî ç ðåçóëüòàòîì â 14%,
çà íåþ –  ãîëîâíèé «ôðîíòîâèê» Óêðà¿íè
Àðñåí³é ßöåíþê (9,5% â³äïîâ³äíî). Ö³êàâîþ º
ñèòóàö³þ ç ñïîðòñìåíîì-ïîë³òèêîì Â³òàë³ºì
Êëè÷êîì. Ç ãðóäíÿ 2011 ðîêó ïî ëþòèé 2012
â³í îòðèìàâ íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò ñèìïàò³é.
Åêñïåðòè òà ñïåö³àë³ñòè ç ïîë³òè÷íî¿ ïñèõî-
ëîã³¿ ïîÿñíþþòü òàêèé ñòðèáîê äîâ³ðè ãðîìà-
äÿí äî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî áîêñåðà ñïîð-
òèâíèìè óñï³õàìè Êëè÷êà, ÿê³ íå ìàþòü í³÷îãî
ñï³ëüíîãî ç éîãî ïîë³òè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Òîìó
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çðîñòàííÿ
ðåéòèíã³â ë³äåðà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÓÄÀÐ» º
ñóòî åìîö³éíèì ÿâèùåì, êîòðå íå ïîâ’ÿçàíå
ç ÿêèìèñü óñï³õàìè Êëè÷êà-ïîë³òèêà.

Ùîäî ïèòàííÿ äîâ³ðè, òî ðåçóëüòàòè
ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî
ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå ëþäè â³ðÿòü Ïðåçèäåíòó
Óêðà¿íè òà â³ò÷èçíÿíèì çàñîáàì ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿. Íàéìåíøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä
óêðà¿íö³â êîðèñòóþòüñÿ íàðîäí³ äåïóòàòè,

ïðàâîîõîðîíö³, ïîäàòê³âö³ òà ñóäîâà ñèñòåìà.
Òàê,  äîâ³ðó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ãðîìàäñüê³ñòü
îö³íèëà çà ÷îòèðüîõáàëüíîþ ñèñòåìîþ ó 1,68
áàëà. Ö³ öèôðè ìîæóòü ñòàòè îñòàíí³ì ïîïå-
ðåäæåííÿì äëÿ äåïóòàò³â ä³þ÷èõ òà òèõ, õòî
çáèðàºòüñÿ ïîáîðîòèñÿ çà ìàíäàò íàðîäíîãî
äåïóòàò Óêðà¿íè.

Ñèòóàö³ÿ ç ðåéòèíãàìè ïîë³òè÷íèõ ñèë
âêàçóº íà òå, ùî óêðà¿íö³ ùå íå âèçíà÷èëèñÿ
äî ê³íöÿ, çà êîãî æ â³ääàâàòè ñâ³é ãîëîñ âîñåíè
öüîãî ðîêó. Çã³äíî ç äàíèìè ïðîâåäåíîãî
îïèòóâàííÿ íàéá³ëüøèé ðåéòèíã çàëèøàºòüñÿ
ó Ïàðò³¿ ðåã³îí³â – 15,9%. Çà ïîë³òè÷íó ñèëó
Þë³¿ Òèìîøåíêî ãîòîâ³ ïðîãîëîñóâàòè 13,5%,
çà «Ôðîíò çì³í» – 8,1%. Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî
41,4% íàñåëåííÿ Óêðà¿íè íå çíàº, çà êîãî
ãîëîñóâàòè íà ìàéáóòí³õ âèáîðàõ äî
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ âçàãàë³ ÷è âàðòî öå ðîáèòè.

Ï³ñëÿ êîðîòêîãî îãëÿäó ïîçèö³é îñíîâíèõ
ïîë³òè÷íèõ ãðàâö³â Óêðà¿íè õîò³ëîñÿ á
ïîâåðíóòèñÿ äî îñîáè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â³êòîðà ßíóêîâè÷à. Ñïîêîþ íå äàº îäíå ñóòòº-
âå ïèòàííÿ: ÷èì æå âèêëèêàíî çðîñòàííÿ éîãî
ðåéòèíãó?

Â³äïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ ñë³ä øóêàòè â
åêîíîì³ö³. Íàïðèêëàä, íà ìîìåíò îáðàííÿ
ßíóêîâè÷à Ïðåçèäåíòîì ÂÂÏ Óêðà¿íè ñòàíî-
âèâ 113,8 ìëðä. äîëàð³â. Ó 2011 ðîö³ öåé
ïîêàçíèê çð³ñ äî öèôðè ó 163,8 ìëðä. äîëàð³â.
Êð³ì òîãî, ïðåçèäåíòñüê³é êîìàíä³ âäàëîñÿ
çóïèíèòè ³íôëÿö³þ. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæêîì-
ñòàòó, ÿêùî 2009 ðîêó ³íôëÿö³ÿ áóëà íà ð³âí³
12%, òî çà ï³äñóìêàìè 2011 ðîêó öåé ïîêàçíèê
çìåíøèâñÿ äî 4,6%.

Ñüîãîäí³ ñêëàëàñÿ òàêà ñèòóàö³ÿ, êîëè
óêðà¿íö³ âæå íå êóïóþòüñÿ íà áàëà÷êè òà
îá³öÿíêè. ¯õ òàêîæ íå ö³êàâëÿòü ãîëîñèñò³
ïðîìîâè ïðî «ïðåêðàñíå òà ñâ³òëå
ìàéáóòíº». Ëþäåé ö³êàâèòü ñüîãîäåííÿ,
êîíêðåòí³ ä³¿ òà ðåçóëüòàò òàêèõ ä³é îñîáèñòî
äëÿ êîæíîãî  ãðîìàäÿíèíà. Âñå ³íøå âæå â
íàñ áóëî. Íà æàëü, ³ ò³ íàä³¿, ³ ò³ ñëîâà, ùî
ïðîãîëîøóâàëèñÿ íà Ìàéäàí³, òàê ³
çàëèøèëèñÿ ëèøå òåîð³ºþ. À íàì ïîòð³áíà
ïðàêòèêà, ÿêà çäàòíà çì³íèòè æèòòÿ íàøî¿
êðà¿íè.

Ìèêîëà Ï²ÄÖÅÐÊÎÂÍÈÉ.

ЗВІТИ У  СІЛЬСЬКИХ  ГРОМАДАХ

Âîíà áóëà ïðèñâÿ÷åíà ñòàíó ðåàë³çàö³¿
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì â Óêðà¿í³ íà
2010-2014 ðð., ï³äñóìêàì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ×åðí³ã³âùè-
íè çà 2011 ð³ê, çàâäàííÿì íà 2012 ð³ê. Éøëîñÿ
ïðî ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ñîö³àëüíî¿ ï³ä-
òðèìêè, îñâ³òè, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ,
æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ñôåðè, çåìåëüíèõ
â³äíîñèí íà ñåë³, ì³æíàðîäíó ñï³âïðàöþ.

Âîëîäèìèð Õîìåíêî çàóâàæèâ, â³äïîâ³-
äàþ÷è íà çàïèòàííÿ, ùî âõîäæåííÿ ×åðí³ã³â-
ùèíè äî äåñÿòêè êðàùèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè
çã³äíî ç îö³íêîþ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ó 2011 ðîö³ çà óñ³ìà íàïðÿ-
ìàìè ìàº ùå á³ëüøå ìîá³ë³çóâàòè ïðàö³âíèê³â
óñ³õ ãàëóçåé íà ðîáîòó ç ïîäàëüøîãî
íàðîùóâàííÿ ïîêàçíèê³â ó 2012 ðîö³.

Ïðî ðîáîòó àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
îáëàñò³ ãîâîðÿòü ïîêàçíèêè çà ìèíóëèé ð³ê.
Âîíè äîïîìîãëè îòðèìàòè ïðèñòîéíèé çàãàëü-
íèé ðåçóëüòàò íà çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ð³âí³.
Ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî îáëàñò³ ì³í³ñòð ÀÏÊ
Ìèêîëà Ïðèñÿæíþê äàâ ïîçèòèâíó îö³íêó
ðîáîòè àãðàð³¿â. Äëÿ ñóïðîâîäæóþ÷èõ éîãî
êåð³âíèê³â öåíòðàëüíîãî ð³âíÿ äîñÿãíåííÿ
íàøèõ àãðîô³ðì «Àãð³êîð» ³ «Äðóæáà íîâà»
áóëè íîâèíîþ ³ äèâèíîþ.

Î÷³ëüíèê îáëàñò³ ïî³íôîðìóâàâ ïðî õ³ä
ïåðåãîâîð³â ç êèòàéñüêèìè ³íâåñòîðàìè ùîäî
áóä³âíèöòâà öåìåíòíîãî çàâîäó ó Íîâãîðîä³-
Ñ³âåðñüêîìó. Öåé ïðîåêò äàâíî â³äîìèé ðîñ³é-
ñüêèì, àðàáñüêèì, ºâðîïåéñüêèì ³íâåñòîðàì.
Ïðîòå ïëþñè ñâîãî åêîíîì³÷íîãî ñòàíó âèð³-
øèâ âèêîðèñòàòè ñàìå Êèòàé. Éäåòüñÿ ïðî
ïîíàä 300 ìëí. ºâðî ³íâåñòèö³é. Ïðåäñòàâ-
íèêè âñ³õ òðüîõ êèòàéñüêèõ äåëåãàö³é, ÿê³
ïîáóâàëè ó íàñ, çíàþòü ïðî íàø³ æîðñòê³
óìîâè äîòðèìàííÿ åêîáåçïåêè ï³äïðèºìñòâà.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ ê³íöåâèõ äîìîâëåíîñòåé ç
³íâåñòîðîì ïîòð³áåí ÷àñ.

Âàæëèâèì ïèòàííÿì äëÿ ðåã³îíó º òàêîæ
áóä³âíèöòâî äîð³ã. Äîðîæíÿ ³íôðàñòðóêòóðà
íàïðÿìó «çàâ’ÿçàíà» íà ðîçâèòîê ³ ðåôîðìó-
âàííÿ îñâ³òè, íàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïîñëóã
íàñåëåííþ, òîùî. Íàì ïîòð³áíî â÷àñíî ³
áåçïå÷íî ï³äâîçèòè õâîðèõ äî ìåäè÷íèõ

çàêëàä³â, ä³òåé – äî øê³ë ³ äèòñàäê³â. Îñîáëèâî
âàæëèâèì áóäå â³äíîâëåííÿ ñó÷àñíîãî
ïîêðèòòÿ íà àâòîòðàñ³ Êè¿â – Ê³ïò³ – ×åðí³ã³â –
Íîâ³ ßðèëîâè÷³ (ó íàïðÿìêó óêðà¿íñüêî-
á³ëîðóñüêîãî êîðäîíó).

Ãîëîâà òàêîæ ïîâ³äîìèâ ðåäàêòîð³â
ðàéîííèõ ãàçåò ïðî óçàãàëüíåííÿ ïðîáëåì,
ÿê³ ï³äí³ìàþòüñÿ æèòåëÿì íà ñõîäàõ ó ñ³ëüñü-
ê³é ì³ñöåâîñò³. Äî íèõ íàëåæàòü: áóä³âíèöòâî
³ ðåìîíò äîð³ã, àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ ç ðàé-
öåíòðàìè, âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â â ïèòàííÿõ
îðåíäè çåìë³, ïîêðàùåííÿ â ñîö³àëüí³é ñôåð³.
Æèòåë³ ñ³ë ìàþòü òàê³ æ ïðàâà íà çðó÷íîñò³,
ÿê ³ ãîðîäÿíè. Ãàç, âîäà, âîäîâ³äâåäåííÿ (êàíà-
ë³çàö³ÿ) ïîâèíí³ áóëè óâ³éòè ó ïîáóò ñåëÿí
óæå â÷îðà.

Ùîá ïîâåðòàòè ìîëîäü ó ñåëî, âëàäà
æîðñòêî ñòàâèòü ïèòàííÿ ïðî â³äêðèòòÿ
íîâèõ(ñòàðèõ) äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, îïîðíèõ
øê³ë ç òåïëèìè âíóòð³øí³ìè òóàëåòàìè äëÿ
ó÷í³â. Ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ ëþäåé ó
ìàëèõ ñåëàõ, îáñòåæåííÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëå-
ííÿ íîâîïðèäáàíèìè ïåðåñóâíèìè ôëþîðî-
ãðàôàìè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ áîðîòüáè ç òóáåð-
êóëüîçîì, ñòâîðåííÿ íåâ³äêëàäíî¿ øâèäêî¿
äîïîìîãè äëÿ ñåëà, â³äíîâëåííÿ ìåðåæ³ çàêëà-
ä³â ñ³ëüñüêî¿ ñïîæèâ÷î¿ êîîïåðàö³¿ ³ âèêîðèñ-
òàííÿ ¿¿ äëÿ íàäàííÿ ð³çíèõ çàáóòèõ ³ íîâèõ
ïîñëóã ñ³ëüñüêèì òðóä³âíèêàì – âñå öå ñòàº
íà êàðòó ïðîáëåì çà ï³äñóìêàìè ñ³ëüñüêèõ
ñõîä³â, ÿêà ôîðìóºòüñÿ âëàäîþ íà ì³ñöÿõ ³ â
îáëàñò³.

Îñîáëèâà ñòóðáîâàí³ñòü ãîëîâè îáë-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ çâó÷àëà òàêîæ ïðè â³äïîâ³ä³
íà çàïèòàííÿ ùîäî íàñë³äê³â òàê çâàíî¿ «ñèðíî¿
â³éíè» Ðîñ³¿ ç Óêðà¿íîþ. Ì³í³ñòð ÀÏÊ Ì.Ïðèñÿæ-
íþê îá³öÿâ âèð³øèòè öå ïèòàííÿ. Áî, ÿê íàñë³-
äîê çàáîðîíè Ðîñ³¿ íà ïðîäàæ íàøèõ òâåðäèõ
ñèð³â, ñåðåä çèìè ïî÷àëà ïàäàòè ö³íà íà
ìîëîêî. Ó íàø³é îáëàñò³ ïîíàä 70 òèñ. êîð³â –
ó âëàñíîñò³ íàñåëåííÿ. Ëþäè ïðè òàê³é ñèòóàö³¿
ïî÷íóòü çáóâàòè õóäîáó. Âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ áà-
÷èòüñÿ ó ïîºäíàíí³ ðîáîòè âåëèêèõ àãðîô³ðì
³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Îäíîîñ³áíîìó ãîñïîäà-
ðþ òðåáà äàòè äî¿ëüíèé àïàðàò, ïîñòàâèòè
õîëîäèëüí³ óñòàíîâêè äëÿ çáèðàííÿ îõîëîä-
æåíîãî ìîëîêà çà óäâ³÷³ âèùèìè ö³íàìè.

Ïðî ðåéòèíãè òà ïåðñïåêòèâè
Â³äáóëàñü ÷åðãîâà ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ

Â.Ì.ÕÎÌÅÍÊÀ
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Проводи зими у Городні вже давно стали
доброю традицією. Минулої неділі, незважаючи на
сльоту і примхливу погоду, городнянці й гості
міста святкували останній день Масляної.

Почалося святкування новинкою — змаганням
рибалок�любителів на льоду р.Чибрижа о 8:00 ранку.
Правила були прості – хто впіймає більше риби в
загальній вазі, той і переміг. Хоч умови для риболовів
були далеко не ідеальні, сніг на льоду перетворився
на воду, все ж пристрасть, азарт і бажання підтримати
нову ініціативу привели сюди 19 учасників. Отут і
проявилися знання, вміння і досвід. Переміг О.Мойсюк
– він виловив на мормишку найбільше риби по кількості
й вазі, щоправда, невеликої. Олександр Апанасько
витяг всього два окуні і одного підлящика, зате
солідних. Посміхнулася удача й В.Кононюку – він
упіймав на блешню одного окуня, але теж вагомого.
Призи дісталися не тільки згаданим учасникам, а й
М.Бухалу, заохочувальні – ветеранам риболовлі
М.Чехману та Ю.Єльцову і наймолодшому учаснику —
тринадцятирічному В.Авраменку.

Нагороди учасникам змагань вручив голова
районної ради Г.Г.Примак. Вони виявилися цікавими і
для багатьох вболівальників, які захопилися дійством.
Усі висловили бажання зробити цей конкурс
традиційним і проводити його на озері Черемошне, щоб
він став ще більш масовим.

Ближче до обідньої пори святкування
перемістилося на міський стадіон, де з 10�ї ранку вже
працювали торгові ряди, а об 11�тій розпочалася
театралізована вистава «К нам весна стучится в гости,
гонит зиму со двора».  Всупереч традиції Зима досить
дружньо передала свої повноваження Весні. Дійство
повторювала погода, яка то розходилася снігопадом,
то мрячила дощем. Парубки з дівчатами кружляли у
примхливих танцях, аж доки юнки не прив’язали їх до

колодок. Традиційне покарання для тих, хто не
одружився до Великого посту, закінчилось для
прив’язаних пригощанням варениками. А фольклорний
ансамбль «Дроздовицькі молодиці» автентичним
співом створив неповторну атмосферу старовинності
дійства.

Цікава конкурсна програма чекала й на дітей. Вони
декламували вірші, присвячені Весні та Зимі,
відгадували загадки, змагалися у влучності метання
сніжок, перетягували канати, брали участь у веселих
естафетах. Не відставали від них і дорослі, які із
задоволенням долучились до «Молодецьких ігор». У
перетягуванні канату перемогла команда Ісаченків, у
підніманні гирі переміг Андрій Коток, а найвлучнішим
метальником снігових грудок виявився Борис Кокоша.
Не залишився поза увагою й традиційний стовп з
подарунками. Місцеві спритники зняли всі торбинки,
у яких, окрім традиційних напоїв з наїдками, були й
чобітки «дутики». Коли ж на великому вогнищі спалили
опудало Мари, у веселому хороводі закружляли всі
разом.

У рамках традиційного районного турніру з
мініфутболу пройшли ігри 3�го туру. І хоч поле більше
нагадувало ставок, азартні футболісти відіграли всі
матчі. Подивитися на екстремальний футбол зібралося
чимало охочих, тому підтримка гравців з боку
вболівальників була на висоті.

Приватний підприємець С.М.Короткий організував
конкурси караоке і любителів пива. Козаки Свято�
Миколаївського полку наварили казан кулішу, а до
нього ще й шашликів насмажили, якими пригощали
всіх охочих у своєму затишному павільйоні. І хоч
більшість присутніх таки намочили ноги, та й погуляли
на святі досхочу. Благо, традиція живе.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкувань.

СВЯТА

ЗУСТРІЧАЛИ ВЕСНУ ІГРАМИ



Про старіння персоналу районної медицини
неодноразово наголошували провідні спеціалісти

райлікарні у своїх інтерв’ю, репортажах та інших
публікаціях на сторінках нашої газети. Останнім

часом відтік молодих лікарів з району став
тенденційним. Про причини такого явища, а також
про особливості праці і життя молодого лікаря ми

довідалися у лікаря!фтизіатра Л.В.Сандій.
 Лілія Віталіївна закінчила Тернопільський

медуніверситет ім. Ф.Г.Яновського у 2005 році та
інтернатуру в Київській медичній академії

післядипломної освіти імені П.Л.Шупика у 2009 році.
У Городню потрапила за розподілом і працювати

фтизіатром райлікарні почала у 2010 році.
– Ваша професія для вас це праця, покликання чи

щось більше?
– Важко отак визначити одразу – для мене медицина

значить дуже багато. З дитинства я когось лікувала. Спочатку
ляльок, потім товаришів по групі у дитсадку, використовуючи
при цьому аптечку виховательки. До того ж завжди
цікавилася довкіллям, природою та шокувала рідних тим,
що намагалася дослідити те, що у тваринок всередині. Хоч
при виборі вузу був намір піти у туристичну справу. Та доля
розпорядилася мудро, чим я їй і завдячую.

– Як працюється молодому доктору у нас в районі?
– Працюється добре! Умови для праці гарні, колектив

дружний, пацієнти переважно добрі, душевні люди. До того
ж, непогано налагоджена співпраця з сільрадами і ФАПами.
Часто допомагають міліціонери, особливо, якщо треба
доставити надто впертого чи забудькуватого пацієнта з
асоціальних верств.

– Що ж тоді поганого? Чого не вистачає?
– Як відомо, туберкульоз – соціальна хвороба, а

соціальний рівень на Городнянщині справді дуже низький,
особливо в селах. Іноді це навіть шокує. Мені, власне, не
вистачає житла. Обіцяють квартиру, а поки доводиться
знімати кімнату в гуртожитку. Дуже далеко їздити додому у
Тернопіль – більше дня добиратися доводиться. А хочеться
побувати вдома, побачитись з батьками.

– З вами вже траплялися курйозні випадки?
– І не один… Наприклад, якось нас розчулив пацієнт,

колишній зек, розповіддю про свою трагічну долю. Ми йому
назбирали торбу харчів, через знайомих навіть роботу
знайшли, а він зник. А через тиждень знову скоїв злочин і
сів на новий строк.

– Чим займаєтесь у вільний час?
– Вільного часу небагато. Читаю, переважно спеціальну

медичну літературу, щоб бути на рівні як спеціаліст.
Займаюсь у секції аеробіки і танцю при ЦДЮТ, вдома –
гімнастикою.

КАДРИ ЯК  ЖИВЕТЬСЯ
МАЄТЬСЯ?

Лілія Віталіївна поки тримається на мізерну зарплату,
живучи на найманій квартирі, щоденно стикаючись з
асоціальним середовищем і носіями однієї з
найнебезпечнішіх інфекційних хвороб. Майже два роки її
життя – щоденна боротьба і своєрідний подвиг. А чи повинні
молоді спеціалісти займатись таким подвижництвом?
Питання, певно, риторичне, бо таки мусять… Тому й шукають
кращої долі, відпрацювавши, немов покарання, свій строк
за розподілом.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: фтизіатр райлікарні Л.САНДІЙ.

МАЛЕНЬКИМ ГРОМАДЯНАМ
Державна інспекція техногенної безпеки України

стурбована зростанням загибелі й травмування дітей. Лише
за січень 2012 року загинуло 13  та травмовано 16  дітей. З
метою додаткового проведення роз’яснювальних заходів
серед дітей щодо дотримання ними правил безпечної
поведінки та набуття навичок дій в разі виникнення
надзвичайних ситуацій різного характеру в закладах освіти
Городнянського району було проведено «Тиждень безпеки».
В рамках тижня було здійснено виступи офіцерського складу
ТУ МНС та Держтехногенбезпеки серед дітей. Задля
збереження життя і здоров’я маленьких громадян хотілось
би вкотре звернутись до батьків з проханням :

Шановні батьки!
Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про їх безпеку,

дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті.
Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки,
демонструючи на власному прикладі обережність у
поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією,
ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з
дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною
життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди
' потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій
чи іншій ситуації.

Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від
вас самих!

Городнянський РВ УДІТБ.

Перше місце в обласному турнірі
У Чернігові відбувся відкритий  турнір з міні@футболу на кубок Чернігівської обласної організації Української спілки

ветеранів Афганістану, присвячений 23@й річниці виведення військ з Афганістану. Третій рік поспіль бере участь в ньому і
команда від Городнянського районного відділення. Цієї зими вдача посміхнулась нашій команді – вибороли І місце в
змаганнях.

Найкращим нападаючим визнаного Євгенія Зайця. Наші колишні воїни@інтернаціоналісти щиро вдячні учасникам
команди: Віктору Кучерявенку, Олексію Чорному, Дмитру Бондаренку, Володимиру Кондратенку, Євгенію Зайцю, Сергію
Кучерявенку, Олександру Кувшинову, Артему Лесковичу, Василю Ісаєнку, Сергію Гурбі  та їх тренеру Сергію Караську за те,
що достойно  піднесли честь городнянців в області. Щиро дякуємо всім тим,  хто був причетний до організації поїздок
команди.

Н.МІНЕНКО.
Голова Городнянського районного відділення

Української спілки ветеранів Афганістану.

Цілющі властивості трав
і слова

Музично@поетичний вечір «Є в травах і квітах цілюща

сила» був проведений працівниками  центральної бібліотеки
та територіального центру соціального обслуговування.  Ті,
хто прийшов на  запрошення, заслухались розповідей,
легенд та віршів, прочитаних ведучими, довідались чимало
нового про звичайні, знайомі з дитинства рослини.

Хто з нас, наприклад, знає, що друга назва подорожника
– «попутник»? А чистотіл не лише виводить бородавки, а ще
й лікує зір?  Що вже казати про буквально магічні якості
полину, калини, материнки тощо? Доповнили розповіді про
трави ведучих  Л.С.Дитини та Н.В.Чепурної душевні пісні у
виконанні  ансамблю «Ветеран». А коли заспівали
«Чорнобривці», то глядачі не витримали і приєднались до
виконавців цього співу українського серця.

Атмосферу затишку, духовної та душевної розмови серед
зеленої краси бібліотеки і, звичайно, її книг влучно
доповнював трав“яний чай та гілочки калини на кожному з
столів, за якими сиділи гості. Наприкінці музично@
поетичного вечора після конкурсів було визначено
найкращого травознавця. Ним виявилася  В.В.Білоброва.
Валентина Василівна не тільки відповіла на велику кількість
запитань про трави, а й розпізнала більшість компонентів,
що входили до запропонованого чаю.

Усі, хто побував на музично@поетичному вечорі,
присвяченому травам, були щиро вдячні його організаторам
та ведучим і  висловили побажання продовжувати подібні
зустрічі,  бо залишилось відчуття  наче «відпочив душею».

А.НЕМИРОВА.

Крик душі
Поліської громади

Держава відмовиться працювати з
переробниками, які не дають справедливі ціни за

молоко
Ціни? за якими переробними купують молоко цього року,

на третину менші, ніж торішні, хоча держава і повернула
борг  по ПДВ.

Ціна на молоко по Україні від населення становить
близько 2 грн., а від сільгосппідприємств – більше.

У Городнянському районі молоко купують у населення по
1 грн. 80 коп. «Що ж таке: продукт якісний, а дешевший від
води у пластикових пляшках?» — бідкаються селяни.

Чим жити  та заробляти сьогодні в селі? От і держать
люди по кілька корівок@годувальниць. Але чому ж подібне
ставлення, чому така дешева праця людей села?

У інтервЇю телебаченню (телеканал  «Тоніс») міністр
аграрної політики та продовольства України Микола
Присяжнюк підкреслив, що, зважаючи на становище, яке
склалося на місцях, держава буде мати справи лише з тими
виробниками, які дають справедливі ціни (йдеться, звісно,
про молоко).

Сьогодні в с.Поліссі виробники молока в домашніх
господарствах страйкують – не несуть молоко
приймальникам двох молокозаводів, представники яких
працюють в селі.  Ціна в 1 грн. 80 коп. не влаштовує мешканців
територіальної громади.

— Хто буде відстоювати наші інтереси, як не ми самі? –
з обуренням запитує сільський голова А.В.Пошенко. – 24
лютого на сході села ми прийняли рішення про страйк. 45
осіб вирішили не здавати молоко переробникам по 1 грн.
80 коп. з 27 лютого по 3 березня. Можливо, особливих
результатів ми і не отримаємо, адже поки що інші села
району нас не підтримали. Але хай хоч господарі
молокозаводів знають, що ми вже більше  низькі ціни терпіти
не в змозі, і страйк наш – то крик душі.

* * *
Як стало відомо, відмовились здавати молоко і в

Мощенці та ряді інших сіл.
А. НЕМИРОВА.

Скажіть, яка жінка не закохана у квіти? Знаючи це,
чоловіки із задоволенням користуються цією слабкістю і
дарами квіткового царства. Квіти допомагають
освідчуватись у коханні, просити вибачення, згладжувати
провину, а головне —  є чудовим подарунком до свят.

Свій бізнес, який згодом переріс у сімейну справу,
приватний підприємець Г.І.Мацапура побудувала саме на
квітах і сама собі забезпечила трудову зайнятість. Спочатку
вона торгувала квітами тільки на ринку, потім відкрила
торгове місце у критому ринку, а років зо два тому додався
і ларьок по вулиці Петровського біля базару.

Продавці Людмила Олександрівна Хотян та Олена
Іванівна Федоренко працюють тут з перших днів відкриття.
Сьогодні тут буяють у букетах хризантеми, троянди, гербери,
тюльпани, гвоздики. А рослин у горщиках – понад 20 видів.
Тут же можна придбати і грунт, добрива, сувеніри, вази та
вазони.

— У нас покупці є щодня, — говорить продавець
О.І.Федоренко. – Квіти купують різні – і  для букетів, і рослини
у горщиках. Зазвичай дорогі купують для ювілеїв, на
подарунки. Втім, є у нас і постійні покупці, які ретельно стежать
за всіма новинками і поповнюють свої колекції екзотичними
рослинами. На свята, зрозуміло, потік покупців збільшується.
Ось і до 8 Березня чекаємо, що чоловіча армія спішитиме
порадувати своїх коханих, матерів, дружин, колег яскравими
букетами.

До того, як прийти сюди на роботу, Олена Іванівна
зізнається, що квіти любила, але багато чого про них не
знала. Вдома у неї, як майже і в кожної господині, є кімнатні
рослини, які роблять оселю затишною і гарною. Але
продавати квіти – то справа інша. Тут треба доглядати за
різними, у тому числі й екзотичними та дуже примхливими
рослинами. Одні люблять сонце, інші – тінь, якісь – вологу,
а деякі треба поливати обережно. Тож довелось спочатку
літературу вивчати, знайомитись з примхами кожної
рослинки окремо. Зате нині господарок квіткового царства
їхні підопічні радують буйною зеленню і яскравим цвітінням.

— Квіти доречні у будь@яких життєвих обставинах, —
каже Олена Іванівна. – Тільки треба їх правильно підібрати.
На ювілей для чоловіка підходять, наприклад, гвоздики, або
бордові троянди чи гербери. Жінці на день народження
можна подарувати троянди світлого кольору, хризантеми,
тюльпани. А юній дівчині, та якщо й з теплим почуттям,
найкраще підійдуть ніжного кольору троянди.

У маленькому приміщенні яскраво пломеніє квіткове
населення. Букети квітів – на всі смаки. Гордо підняли голівки
цикламени, палахкотять скромні, але яскраві примули,
зверхньо на менш шляхетних подруг поглядають екзотичні
орхідеї. Наближається 8 Березня. Запахло весною.

С.ТОМАШ.
На знімку: продавець Олена ФЕДОРЕНКО у своєму

царстві квітів.

У царстві різнобарв’я
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Äî óâàãè òåëåãëÿäà÷³â!
Ó ïðîãðàì³ Á³ëîðóñüêîãî ÒÁ ãîäèíè ïåðåäà÷ ïîäàí³

çà á³ëîðóñüêèì ÷àñîì, ÿêèé âèïåðåäæàº óêðà¿íñüêèé
÷àñ íà 1 ãîäèíó. Òîìó óêðà¿íñüêèì òåëåãëÿäà÷àì ñë³ä
áðàòè öå äî óâàãè.

ÏÅÐØÈÉ
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ÏÅÐØÈÉ
íàö³îíàëüíèé

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

06.00, 07.05, 07.35, 08.10,
08.35 Äîáðîå óòðî,
Áåëàðóñü!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè.
07.30, 08.30 Äåëîâàÿ æèçíü.
09.10 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé»
10.05  ñåðèàë «Ìàðóñÿ»
10.55 Ñåðèàë «Çà âñå òåáÿ
áëàãîäàðþ-3» (Óêðàèíà).
12.10 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
12.35 Îðóæèå.
13.05  ñåðèàë «Áåçóìöû-3»
14.00 Ìóëüòôèëüì.
14.10 «Ïåðåçàãðóçêà».
15.10, 19.15 Íîâîñòè .
15.25 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
15.30 «Âñ¸ ïóò¸ì!»
16.05  «Ýïîõà».
16.50  ñåðèàë «Ìàðóñÿ»
17.40 Ñåðèàë «Çà âñå òåáÿ
áëàãîäàðþ-3».
18.45, 01.20 Çîíà Õ.
19.30 Çåìåëüíûé âîïðîñ.
19.55 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé»
21.00 Ïàíîðàìà.
21.40, 01.30 Äåíü ñïîðòà.
21.50  «Ìàìèíî ñåðäöå».
22.20  ñåðèàë «Áåçóìöû-3»
23.40  «Ìîëîäîæåíû».

ÎÍÒ

06.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
06.05  «Íàøå óòðî».
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.05 «Ïðàâî íà çàùèòó».
11.10 «Áåäíàÿ Íàñòÿ».
12.00 «Ïàïàøè».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Õî÷ó çíàòü»
13.40 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè.
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ïðåìüåðà. «Ïàïàøè».
22.10  «Çàêðûòàÿ øêîëà».
23.15 «Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà.
Çâåçäà êîñìè÷åñêîãî
ñ÷àñòüÿ».
00.15 «Íàøà Áåëàðàøà».

ÍÒÂ

06.00  «ÍÒÂ óòðîì».
08.35  «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
09.35, 15.35, 18.35, 22.55
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè».
11.10 «Äî ñóäà».
12.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
15.10 «Äåëî âêóñà».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà».
17.25 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì».
18.10 «Îñîáî îïàñåí!».
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35  ñåðèàë «Ëåñíèê».
21.20 êîìåäèÿ «Òàì, ãäå
äåíüãè».
23.15 «Âîéíà ïðîòèâ ñâîèõ».
00.10  «Ìîëîäûå è çëûå».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

06.35 ²ñíàñöü.
07.00 Äîáðîå óòðî,
Áåëàðóñü!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè.
09.10 Óòðåííÿÿ âîëíà.
09.45 Êîðîáêà ïåðåäà÷.
10.20 Êóëüòóðíûå ëþäè.
10.50  ñåðèàë «Ñâàòû-3».
12.10  Ôèëüì «Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå» (ÑÑÑÐ).
13.45 Ìóëüòôèëüìû.
14.15 Âîêðóã ïëàíåòû.
15.10 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 «Çîíà Õ». Èòîãè íåäåëè.
15.50 Ëèðè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
«Òðàìâàé â Ïàðèæ»
17.45  ÀÒÍ «Ðàññåêàÿ ëåä».
18.05 Âàøå ëîòî.
18.45 Ëîòåðåÿ «Ïÿòåðî÷êà».
19.15 Ìåëîäðàìà «Âå÷åðíÿÿ
ñêàçêà» (Óêðàèíà).
21.00 Ïàíîðàìà.
21.40 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì
äðóã» (ÑØÀ).
23.35 54-ÿ öåðåìîíèÿ
âðó÷åíèÿ ìóçûêàëüíîé
ïðåìèè «Ãðýììè».

ÎÍÒ

07.00  «Ñóááîòíåå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Ìîÿ æåíà ìåíÿ
ïðèâîðîæèëà».
09.40 «Çäîðîâüå».
10.25 «Ñìàê».
11.05 «Óìíèöû è óìíèêè».
11.50 Ñóááîòíèé «Åðàëàø».
12.10 «Êàðíàâàë ñóäüáû
Èðèíû Ìóðàâüåâîé».
13.10  ôèëüì «È âñå-òàêè ÿ
ëþáëþ…».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 Êîìåäèÿ «Áðèëëèàí-
òîâàÿ ðóêà».
18.15  «Îäèí ïðîòèâ âñåõ».
19.00  «Àêàäåìèÿ òàëàíòîâ».
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05  êîìåäèÿ «Âûêðóòàñû».
23.05-01.05 Ïðåìüåðà
«Ëåãåíäû «Ðåòðî FM».

ÍÒÂ

06.20  «Ìóð åñòü ìóð».
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Àêàäåìèÿ êðàñîòû ñ
Ëÿéñàí Óòÿøåâîé».
08.50 «Æèâóò æå ëþäè!».
09.25 «Äåëî âêóñà» ñ Àëåíîé
Âûñîöêîé.
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Îñêàðîì Êó÷åðîé.
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ:
Ïàòîìñêèé êðàòåð. Ñàìîå
çàãàäî÷íîå ìåñòî ïëàíåòû?».
14.05   ôèëüì «Êàê ïðîéòè â
áèáëèîòåêó?».
15.40  ñåðèàë «Ìåñòü».
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà» ñ Êèðèëëîì
Ïîçäíÿêîâûì.
20.00  ñåðèàë «Ìåñòü».
23.25  áîåâèê «Àíòèñíàéïåð».
01.05 Áîåâèê «Àíòèñíàéïåð.
Äâîéíàÿ ìîòèâàöèÿ».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

06.30 Ìóëüòôèëüì.
07.00 Äîáðîå óòðî,
Áåëàðóñü!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè.
09.10 Ìåëîäðàìà
«Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü»
(Ðîññèÿ).
10.55 Êîìåäèéíûé ñåðèàë
«Ñâàòû-3» (Óêðàèíà).
12.10  Êîìåäèÿ «Àðòèñòêà èç
Ãðèáîâà « (ÑÑÑÐ).
14.45 Ìóëüòôèëüì.
15.10 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 Öèêë òåëåïåðåäà÷
«Äèàëîãè î öèâèëèçàöèè».
15.55 Êîðîáêà ïåðåäà÷.
16.30 Ìóçûêàëüíûé ôèëüì
«Äåâóøêè ìå÷òû» (ÑØÀ).
19.10 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé»
21.00 Ïàíîðàìà.
21.40 Äåíü ñïîðòà.
21.50 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«Çàâòðàê ó Òèôôàíè» (ÑØÀ).
00.00 «Íà áèñ!» Êîíöåðò
Ô.Êèðêîðîâà. ×àñòü 2-ÿ.

 ÎÍÒ

07.00  «Íàøå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 Êîìåäèÿ «Êîðîëåâà
áåíçîêîëîíêè».
10.25  ôèëüì «Áëîíäèíêà çà
óãëîì».
12.00 «Àðèíà Øàðàïîâà.
Óëûáêà äëÿ ìèëëèîíîâ».
13.00 Àëèñà Ôðåéíäëèõ,
Àíäðåé Ìÿãêîâ, Ëèÿ
Àõåäæàêîâà, Îëåã
Áàñèëàøâèëè â êîìåäèè
«Ñëóæåáíûé ðîìàí».
16.00 Íàøè íîâîñòè
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 «Àíäðåé Ìÿãêîâ. È
íèêàêîé èðîíèè ñóäüáû…».
17.20 Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ
â ôèëüìå «Áåëàÿ íî÷ü,
íåæíàÿ íî÷ü…».
19.30 «Ïîëå ÷óäåñ».
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05  «ß ïîþ!».
23.20  «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.35-02.00 Ïðåìüåðà.
«Êðàñíàÿ çâåçäà».

ÍÒÂ

06.20 ñåðèàë «Ìóð åñòü ìóð».
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Àêàäåìèÿ êðàñîòû ñ
Ëÿéñàí Óòÿøåâîé».
08.55 Èõ íðàâû.
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «È ñíîâà çäðàâñò-
âóéòå!».
11.15 «Æèâûå ëåãåíäû».
12.10 «Æåíñêèé âçãëÿä»
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ».
14.15  êîìåäèÿ «Î, ñ÷àñòëèâ-
÷èê!».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20  ñåðèàë «Ìåñòü».
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30  ñåðèàë «Ìåñòü».
23.45  ôèëüì «×åñòü».
01.25  «Ìîëîäûå è çëûå».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

06.25 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé
ñåìåéíûé ôèëüì «Ïîëè»
07.50 Äîáðîå óòðî,
Áåëàðóñü!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè.
09.10 Ëèðè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«Ïðèõîäèòå çàâòðà!»
10.55  ñåðèàë «Ñâàòû-3» .
12.10 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ
ñîâåòñêîãî êèíåìàòîãðàôà.
Êîìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà
«Ñëóæåáíûé ðîìàí».
(ÑÑÑÐ). 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè.
15.10 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
ÀÒÍ «Ðàññåêàÿ ëåä».
15.40 «Çäîðîâüå». Òîê-øîó.
16.40  «Åâðîôåñò».
19.10 Ìåëîäðàìà
«Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü»
21.00 Ïàíîðàìà.
21.35 Äåíü ñïîðòà.
21.45 Êîìåäèÿ «Êëóá ïåðâûõ
æåí» (ÑØÀ).
23.40 «Íà áèñ!» Êîíöåðò
Ô.Êèðêîðîâà. ×àñòü 1-ÿ.

ÎÍÒ

07.00  «Íàøå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Ëåòó÷èé êîðàáëü».
09.25 Ôèëüì «Ñîáàêà íà
ñåíå».
11.50  ôèëüìå «Òðè ïëþñ
äâà».
13.25 «ß áîþñü, ÷òî ìåíÿ ðàç-
ëþáÿò». Àíäðåé Ìèðîíîâ».
14.25 Èðèíà Ìóðàâüåâà â
êîìåäèè «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ».
16.00 Íàøè íîâîñòè
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 «ß îòêðîþ ñâîå
ñåðäöå». Íîâûé êîíöåðò
Ñòàñà Ìèõàéëîâà.
17.35  êîìåäèÿ «Ñëóæåáíûé
ðîìàí».
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Äâå çâåçäû».
22.35 «Ïðîæåêòîðïåðèñ-
õèëòîí».
23.10-01.00 Êàòðèí Äåíåâ â
ôèëüìå «Ëþáèìàÿ òåùà».

ÍÒÂ

07.00 ×óäî-ëþäè.
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Îñòðîñþæåòíûé ôèëüì
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «È ñíîâà çäðàâñò-
âóéòå, äîðîãèå æåíùèíû!».
11.20  êîìåäèÿ «Ïðî
ëþáîâü».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 «Äåëî âêóñà».
13.45 «Êîíöåðòíûé çàë ÍÒÂ»
ïðåäñòàâëÿåò: «Ëîëèòà.
Ãîñïîæà ïðåçèäåíò».
15.10 ìåëîäðàìà «Ïàðè íà
ëþáîâü».
16.35  áîåâèê «Çåìíîå ÿäðî».
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30  «Ðîññèÿ ïðîòèâ
Óêðàèíû».
21.30 ôèëüì «Ìîé ãðåõ».
23.20 Ïðåìüåðà. «Ìèññ
Ðîññèÿ-2012».
00.50  «Ìîëîäûå è çëûå».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

06.50 Êîìåäèÿ «Áîëüøå ÷åì
äðóã» (ÑØÀ).
08.30 «Âñ¸ ïóò¸ì!»
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
î òóðèçìå.
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.10 Àðñåíàë.
09.40 Âðà÷åáíûå òàéíû ñ
äîêòîðîì À.Òåðåùåíêî.
10.15 Ê ò¸ùå íà áëèíû.
10.50 Êîìåäèéíûé ñåðèàë
«Ñâàòû-3».
12.10  Ôèëüì «Ðàáà ëþáâè».
14.05 Ìóëüòôèëüì.
14.15 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
15.10 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25  «Òðûíàööàöü ãàëàñî¢
Âîðàíà¢ñêàãà àðãàíà» öûêëà
«Çÿìëÿ áåëàðóñêàÿ».
15.40 Äîêóìåíòàëüíûé öèêë
«Çâåçäíàÿ æèçíü» (Óêðàèíà).
Ôèëüì «Îäèíî÷åñòâî ïåðâûõ
êðàñàâèö ñîâåòñêîãî êèíî».
16.30 Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
«Çíàêîìñòâî ñ Ìàðêîì»
18.10 Ñóïåðëîòî.
19.00 Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
«Áîëüøèå íàäåæäû» (ÑØÀ).
21.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
21.55 «Åâðîôåñò».
22.10 Ìåëîäðàìà «PS. ß
ëþáëþ òåáÿ» (ÑØÀ).

ÎÍÒ

07.00  «Âîñêðåñíîå óòðî».
08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü
09.20 «Ìîÿ æåíà ìåíÿ
ïðèâîðîæèëà».
09.55 «Íåïóòåâûå çàìåòêè».
10.15 Ïîêà âñå äîìà.
11.10 Ôàçåíäà.
11.45  «Áðýéí ðèíã».
12.45 Ôèëüì «Äåâóøêà áåç
àäðåñà».
14.25  ôèëüì «Ñ ëþáèìûìè
íå ðàññòàâàéòåñü».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Èðèíû Àëëåãðîâîé â
Îëèìïèéñêîì.
17.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà.
20.00 Êîíòóðû.
21.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà».
22.15-00.40 Ôèëüì «Ãåíñáóð.
Ëþáîâü õóëèãàíà».

ÍÒÂ

06.00  «ÍÒÂ óòðîì».
08.10 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».
08.45 «Èõ íðàâû».
09.25 Åäèì äîìà.
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ñïàñàòåëè.
11.55 Äà÷íûé îòâåò.
12.00 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
15.10 «Äåëî âêóñà».
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà».
17.25 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì». Òîê-øîó ñ
Ëåîíèäîì Çàêîøàíñêèì.
18.10 «Îñîáî îïàñåí!».
18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35   ñåðèàë «Ëåñíèê».
21.15  ñåðèàë «Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5».
23.00 ôèëüì «Êâàðòàë».
00.35  «Ìîëîäûå è çëûå».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Íîâîñòè.
07.30, 08.30 Äåëîâàÿ æèçíü.
09.10 Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
10.05  ñåðèàë «Ìàðóñÿ».
11.00, 17.45 Ñåðèàë «Çà âñå
òåáÿ áëàãîäàðþ-2» (Óêðàèíà).
12.10 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«Ìåæäó íåáîì è çåìëåé»
13.50  «Çâåçäíàÿ æèçíü» .
14.45  «Ôàâîðñêàå ñâÿòëî
æàá³íêà¢ñê³õ çí³÷àê» öûêëà
«Çÿìëÿ áåëàðóñêàÿ».
15.10, 19.15 Íîâîñòè .
15.25 Êóëüòóðíûå ëþäè.
15.55 Ê ò¸ùå íà áëèíû.
16.25 Öèêë òåëåïåðåäà÷
«Äèàëîãè î öèâèëèçàöèè».
16.55  ñåðèàë «Ìàðóñÿ».
18.45, 01.55 Çîíà Õ.
19.35 Àðåíà.
20.00 Ôîðóì.
21.00 Ïàíîðàìà.
21.50 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
22.05  ñåðèàë «Áåçóìöû-2»
23.10 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
01.10  «Òóðáóëåíòíîñòü».

ÎÍÒ

06.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
06.05  «Íàøå óòðî».
09.05 Êîíòóðû.
10.05 «Ïðàâî íà çàùèòó».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «ß ïîþ!».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10  «ß ïîþ!».
13.40 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà».
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 «Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.15 Êîìåäèÿ «Êèòàéñêèé
ñåðâèçú».
18.00 Íàøè íîâîñòè.
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
«Áàíäåíêèíäåð» äîêòîðà
Ìåíãåëå. Ôèëüì ïåðâûé.
19.10 «Æäè ìåíÿ».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.05  «Îòêðûòûé ôîðìàò».
22.05 «Ïåðâûé êëàññ»
23.10  «Þðèé Ñåíêåâè÷.
Âå÷íûé ñòðàííèê».
00.10 «Ñëåä».

ÍÒÂ

06.00  «ÍÒÂ óòðîì».
08.35  «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
09.35, 15.35, 18.35, 22.55
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ðóññêèå ñåíñàöèè».
11.15 «Äî ñóäà».
12.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.25 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
15.10 «Äåëî âêóñà».
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà».
17.25 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì».
18.10 «Îñîáî îïàñåí!».
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ñåðèàë «Ëåñíèê».
21.15  «Ìåíòîâñêèå âîéíû-
5».
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.40 ×åñòíûé ïîíåäåëüíèê.
00.25  «Ìîëîäûå è çëûå».

Áåëîðóññêîå
òåëåâèäåíèå

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè.
07.30, 08.30 Äåëîâàÿ æèçíü.
09.10 Îñòðîñþæåòíûé ñåðèàë
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþäåé»
10.05  ñåðèàë «Ìàðóñÿ»
11.00, 17.45  Ñåðèàë «Çà âñå
òåáÿ áëàãîäàðþ-2» (Óêðàèíà).
12.10 Àðåíà.
12.35 «Åâðîôåñò».
12.45  «Áåçóìöû-2» (ÑØÀ).
13.45 Ìóëüòôèëüì.
13.55 «Òîëüêî æåíùèíà
çíàåò». Òîê-øîó.
15.10, 19.15 Íîâîñòè .
15.25 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
15.40 Êîðîáêà ïåðåäà÷.
16.10  «Ýïîõà».
16.50  ñåðèàë «Ìàðóñÿ».
18.45, 01.15 Çîíà Õ.
19.30 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
19.55  «Îñòðîâ íåíóæíûõ
ëþäåé» (Ðîññèÿ- Óêðàèíà).
21.00 Ïàíîðàìà.
21.50 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
22.05  ñåðèàë «Áåçóìöû-3»
23.30  «Ïñèõîàíàëèòèê»

ÎÍÒ

06.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
06.05  «Íàøå óòðî».
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.05 «Ïðàâî íà çàùèòó».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Áåäíàÿ Íàñòÿ».
12.00 «Õîëîä. Â ïîèñêàõ
áåññìåðòèÿ».
13.10 «Õî÷ó çíàòü»
13.40 «Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà».
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10«Îáðó÷àëüíîå êîëüöî».
16.15 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.20 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Âðåìÿ.
21.05 Ïðåìüåðà. «Ïàïàøè».
22.10 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
23.15 «Íåñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû».
23.50 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
«Áàíäåíêèíäåð» äîêòîðà
Ìåíãåëå. Ôèëüì ïåðâûé.
00.20 «Ñëåä».

 ÍÒÂ

06.00  «ÍÒÂ óòðîì».
08.35  «Ìîðñêèå äüÿâîëû».
09.35, 15.35, 18.35, 22.55
Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå
ïðèçíàíèå».
11.10 «Äî ñóäà».
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
13.25 Ñåðèàë «Ñóïðóãè».
15.10 «Äåëî âêóñà».
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà».
17.25 «Ãîâîðèì è ïîêàçû-
âàåì».
18.10 «Îñîáî îïàñåí!».
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30  ñåðèàë «Ëåñíèê».
21.15  ñåðèàë «Ìåíòîâñêèå
âîéíû-5».
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.40 «Ýôôåêò äîìèíî».
00.35  «Ìîëîäûå è çëûå».

8.00 Íîâèíè
8.15 Êîðèñíi ïîðàäè
8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.00 Ïiäñóìêè òèæíÿ
9.40 Òî÷êà çîðó
10.00 «Ùàñëèâi äîëîíi»
10.50 Ì/ñ «Êàñïåð»
11.20 Øåô-êóõàð
12.20 Ïðàâî íà çàõèñò
12.40 Àðìiÿ
12.50 Ìàíäðè
13.25 Õ/ô «Ïîëþâàííÿ íà
îëåíÿ»
14.40 Âiêíî â Àìåðèêó
15.00,18.20 Íîâèíè
15.15 Euronews
15.30 Àãðîñåêòîð
15.45 Õ/ô «Äåðñó Óçàëà»
18.15 Åêñòðåíèé âèêëèê
18.30 Õîêåé. «Êîìïàíüéîí-
Íàôòîãàç» - «Ñîêië»
19.55 Ñiëüðàäà
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.40,22.55 Øóñòåð-Live
22.50 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷i
0.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.55 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00 Õ/ô «Ãþëü÷àòàé»
17.00 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
17.20 «Øiñòü êàäðiâ»
17.40 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
18.40 «Íå áðåøè ìåíi»
19.30,0.00 ÒÑÍ
20.10 Ò/ñ «Iíòåðíè»(2)
20.50 Ò/ñ «Ùîäåííèê ëiêàðÿ
Çàéöåâî¿»
21.45 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»
0.15 «Tkachenko.ua»

²ÍÒÅÐ

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà»
10.10,12.15 Õ/ô «Îïiâäíi íà
ïðèñòàíi»
14.05 Ä/ñ «Äåòåêòèâè»
14.35 «Ñiìåéíèé ñóä»
15.30 «Ñóäîâi ñïðàâè»
16.20 «Æäè ìåíÿ»
18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà»
19.00 Ò/ñ «Ñâàòè»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.30 Ò/ñ «Îñòðiâ
íåïîòðiáíèõ ëþäåé»
22.25 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè»
0.40 «Ïîçàî÷i»

8.00,12.00 Íîâèíè
8.15 Êîðèñíi ïîðàäè
8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.00,21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
9.25 Ñâiòëî
9.50 «Ëåãêî áóòè æiíêîþ»
10.10 Â ãîñòÿõ ó Ãîðäîíà
11.00,19.55 Âøàíóâàííÿ
æiíîê â Àäìiíiñòðàöi¿
Ïðåçèäåíòà
12.20,15.15 Euronews
12.45 Õàé ùàñòèòü
13.15 Êðîê äî çiðîê
14.00 Âñåóêðà¿íñüêà Ðàäà
ìàòåðiâ
15.00,18.20 Íîâèíè
15.45 Àãðîñåêòîð
16.00 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà
16.30 Áiàòëîí
18.15 Åêñòðåíèé âèêëèê
21.40 «Àäðåíàëií»
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.55 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»
11.45 «Çíiìiòü öå íåãàéíî»
12.45 «Öiëêîâèòå
ïåðåâòiëåííÿ»
13.45 Ò/ñ «Ïîí÷èê Ëþñÿ»
14.45 «Äàâàé îäðóæèìîñü»
15.45 «Ìiíÿþ æiíêó»
17.00 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
17.20 «Øiñòü êàäðiâ»
17.40 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
18.40 «Íå áðåøè ìåíi»
19.30,23.45 ÒÑÍ
20.10 Ò/ñ «Iíòåðíè»(2)
20.50 Ò/ñ «Ùîäåííèê ëiêàðÿ
Çàéöåâî¿»
21.45 Õ/ô «Êîõàííÿ-çiòõàííÿ-
3»
0.00 Ò/ñ «Çàêîí i ïîðÿäîê»

²ÍÒÅÐ

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà»
10.05,20.30 Ò/ñ «Îñòðiâ
íåïîòðiáíèõ ëþäåé»
12.15 «Çíàê ÿêîñòi»
12.40 Ä/ñ «Äåòåêòèâè»
13.25 «Ñëiäñòâî âåëè»
14.15 «Ñiìåéíèé ñóä»
15.10 «Ñóäîâi ñïðàâè»
16.05 Ò/ñ «Òàºìíèöi
ñëiäñòâà»
18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà»
19.00 Ò/ñ «Ñâàòè»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
22.25 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè

8.00,12.00 Íîâèíè
8.15 Êîðèñíi ïîðàäè
8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.00,21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
9.25 Óðÿä íà çâ’ÿçêó
9.50 «Ëåãêî áóòè æiíêîþ»
10.30 Àóäiºíöiÿ
10.55 Ñâÿòêîâèé êîíöåðò
11.35 Òåìíèé ñèëóåò
11.50,15.15 Euronews
12.35 Õ/ô «Íå ñòðiëÿéòå â
áiëèõ ëåáåäiâ»
15.00,18.20 Íîâèíè
15.35 Àãðîñåêòîð
16.10 Ôîëüê-music
16.55 Áiàòëîí
19.00 Äîñâiä
20.35 Ïðî ãîëîâíå
21.40 Åêñòðåíèé âèêëèê
21.55 Êîíöåðò
22.45 Ìåãàëîò
22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà,
Êåíî
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.55 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00 Õ/ô «Êîõàííÿ-çiòõàííÿ-
3»
11.55 «Çíiìiòü öå íåãàéíî»
12.55 «Öiëêîâèòå
ïåðåâòiëåííÿ»
13.50 Ò/ñ «Ïîí÷èê Ëþñÿ»
14.45 «Äàâàé îäðóæèìîñü»
15.45 «Ìiíÿþ æiíêó»
17.00 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
17.20 «Øiñòü êàäðiâ»
17.40 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
18.40 «Íå áðåøè ìåíi»
20.10 Ò/ñ «Iíòåðíè»(2)
20.50 Ò/ñ «Ùîäåííèê ëiêàðÿ
Çàéöåâî¿»
21.45 «Ïåêåëüíà êóõíÿ»
22.50 «Ãðîøi»
0.05 Ò/ñ «Çàêîí i ïîðÿäîê»

²ÍÒÅÐ

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10 Ò/ñ «Ïîâåðíåííÿ
Ìóõòàðà»
10.05,20.30 Ò/ñ «Îñòðiâ
íåïîòðiáíèõ ëþäåé»
12.15 «Çíàê ÿêîñòi»
12.40 Ä/ñ «Äåòåêòèâè»
13.20 «Ñëiäñòâî âåëè»
14.15 «Ñiìåéíèé ñóä»
15.10 «Ñóäîâi ñïðàâè»
16.05 Ò/ñ «Òàºìíèöi
ñëiäñòâà»
18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» (1)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòè»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
22.25 Ò/ñ «Éäó òåáå øóêàòè»
0.45 «Ïàðê àâòîìîáiëüíîãî
ïåðiîäó»

7.45 Ìóëüòôiëüì
8.05 Êîðèñíi ïîðàäè
8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.00,21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
9.30 Êîíöåðò
11.35 Iíäiéñüêå êiíî
13.10 Êîíöåðò
17.15 Ìàéñòðè ãóìîðó
18.20 Íîâèíè
18.50,21.45 «Êîõàíi æiíêè»
21.25 Ïëþñ-ìiíóñ
22.45 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
22.50 «Âåñíÿíèé æàðò»
23.35 Òâîð÷i ïðîåêòè

1+1

6.00 Õ/ô «Ñóïåðïåñ»
7.10 Ì/ô «Àíàñòàñiÿ»
8.55 Õ/ô «Äèÿâîë íîñèòü
Ïðàäà»
11.00 Ò/ñ «Ùîäåííèê ëiêàðÿ
Çàéöåâî¿»
14.00 «Äàâàé îäðóæèìîñü»
15.00 Õ/ô «Àíæåëiêà - ìàðêiçà
ÿíãîëiâ»
17.20 Õ/ô «Ïðåêðàñíà
Àíæåëiêà»
19.30 ÒÑÍ
20.00 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî»
22.00 Õ/ô «Äiàìàíòîâà ðóêà»
0.00 Õ/ô «Êiíîçiðêà ó ïîãîíàõ»

²ÍÒÅÐ

6.40 Õ/ô «Ñiì íÿíüîê»
7.50 Ò/ñ «Ëþáîâ i ðîçëóêà»
15.10 Õ/ô «Ìîñêâà ñëüîçàì
íå âiðèòü»
18.05 «Âå÷iðíié êâàðòàë»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.30 «Âå÷iðíié êâàðòàë»
22.25 Êîíöåðò
1.30 Õ/ô «Áóìåðàíã»

8.05 Êîðèñíi ïîðàäè
8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.00,21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
9.25 «Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ»
10.15 Ñìiõ äî «êîëèêiâ»
11.00 Äî ði÷íèöi âiä äíÿ
íàðîäæåííÿ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà
11.40 «Ëåñÿ Óêðà¿íêà. Ìiñiÿ»
12.30 «Íàäâå÷ið’ÿ»
13.00 Îêîëèöÿ
13.40 Ìàéñòðè ãóìîðó
15.15 Euronews
15.45 Àãðîñåêòîð
16.10 Áiàòëîí
17.40 Íàøà ïiñíÿ
18.25 Õîêåé. «Äîíáàñ-2» -
«Áåðêóò»
19.00 Íîâèíè
19.55 Øëÿõàìè Óêðà¿íè
21.40,22.55 Øóñòåð-Live
22.50 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷i
0.05 Åêñêëþçèâíå iíòåðâ’þ

1+1

7.50 Õ/ô «Ïðàäà i ïî÷óòòÿ»
9.50 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî»
11.40 Õ/ô «Äiàìàíòîâà ðóêà»
13.40 Õ/ô «Àíæåëiêà i êîðîëü»
15.45 Õ/ô «Íåâãàìîâíà
Àíæåëiêà»
17.30 Õ/ô «Àíæåëiêà i ñóëòàí»
19.30 ÒÑÍ
20.00 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»
21.00 Õ/ô «ÕÕÕ-2»
23.00 Õ/ô «Àìôiáiÿ»(3)
0.50 Õ/ô «Êiíîçiðêà ó ïîãîíàõ»

²ÍÒÅÐ

7.15 Õ/ô «Íåâiñòêà»
8.25 Ò/ñ «Óðàëüñüêà
ìåðåæèâíèöÿ»
15.55 Êîíöåðò
18.00 Õ/ô «Íåiäåàëüíà æiíêà»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.30 Ò/ñ «Áàéêè Ìiòÿÿ»
22.30 «Âåëèêà ïîëiòèêà»

8.00,9.15 Øóñòåð-Live
9.00 Øêîëà þíîãî
ñóïåðàãåíòà
12.10 «Êîõàíi æiíêè»
14.25 Ôóòáîë. «Iëëi÷iâåöü» -
«Øàõòàð»
16.35 Çîëîòèé ãóñàê
17.00 Áiàòëîí
17.35 Êîíöåðò
19.15 Øåâ÷åíêiâñüêèé âå÷ið
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.40 Êîíöåðò
22.45 Ìåãàëîò
22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà,
Êåíî
23.00 Óëüòðà. Òåìà

1+1

7.10 «Ñïðàâæíi ëiêàði»
8.05 «Ñâiòñüêå æèòòÿ»
9.05 «Õòî òàì?»
10.10 Ìóëüòô³ëüì
11.00 «Ñâiò íàâèâîðiò»
12.00 Õ/ô «Âåñíà ó ãðóäíi»
19.30 ÒÑÍ
20.00 Õ/ô «Ñòåæêà âçäîâæ
ði÷êè»
0.00 Õ/ô «ÕÕÕ-2»

²ÍÒÅÐ

8.25 «Ãîðîäîê»
9.00 «Îðåë i Ðåøêà»
10.00 «Óêðà¿íî, âñòàâàé!»
10.40 Õ/ô «Ñïàäêîºìèöÿ»
14.20 Êîíöåðò
16.00 Ò/ñ «Áàéêè Ìiòÿÿ»
18.05 «Âå÷iðíié êâàðòàë»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.30 Êîíöåðò
22.25 Õ/ô «Âåñiëëÿ çà
îáìiíîì»
0.25 Õ/ô «Ìîñêâà ñëüîçàì íå
âiðèòü»

8.30,0.15 Ñêàðáíè÷êà
9.05 Ñìiøíèé òà ùå ñìiøíiøèé
9.30 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
9.50 Êðîê äî çiðîê
10.30 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü
10.55 Êóìèðè i êóìèð÷èêè
11.20 ßê öå?
11.45 Áëèæ÷å äî íàðîäó
12.20 Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ
13.30 Øåô-êóõàð
14.35,16.55 Áiàòëîí
15.35 Êîðîëåâà Óêðà¿íè
16.20 Äiëîâèé ñâiò
17.45 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè
18.25 Õîêåé. «Áåðêóò» -
«Äîíáàñ-2»
19.10 Ãîëîâíèé àðãóìåíò
21.00 Ïiäñóìêè òèæíÿ
22.00 Ôîëüê-music
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00 Åðà áiçíåñó

1+1

6.00 Õ/ô «Òè i ÿ»
8.30 Ìóëüòôiëüì
9.05 «Ëîòî-Çàáàâà»
10.10 Ìóëüòñåð³àë
11.00 «Äèêi i ñìiøíi»
11.25 «Õîâàíêè»
12.25 «ß òàê æèâó»
13.25 «Ïåêåëüíà êóõíÿ»
14.30 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»
15.30 Õ/ô «Ñòåæêà âçäîâæ
ði÷êè»
19.30,0.10 «ÒÑÍ-òèæäåíü»
20.15 «Ãîëîñ êðà¿íè»
22.45 Ò/ñ «Iíòåðíè»(2)
23.10 «Ñâiòñüêå æèòòÿ»

²ÍÒÅÐ

7.50 «Ôîðìóëà ëþáîâi»
8.45 «Ðàíêîâà Ïîøòà»
9.30 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñüêîãî»
10.05 Íåä³ëÿ ç «Êâàðòàëîì»
11.05 Õ/ô «Ïðèõîäüòå
çàâòðà»
13.00 Ò/ñ «Ñâàòè»
16.10 «Âå÷iðíié êâàðòàë»
18.05,20.55 Õ/ô «Îäèí ºäèíèé
i íàçàâæäè»
20.00 «Ïîäðîáèöi òèæíÿ»
22.55 «Ùî? Äå? Êîëè?»
0.05 Õ/ô «Íåiäåàëüíà æiíêà»
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4 áåðåçíÿ – ð³ê ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÇÀÉÖß

Âàëåíòèíà Ìèêîëàéîâè÷à
27.03.1962 ð. – 04.03.2011 ð.

Ãîä ïðîøåë, êàê òåáÿ íåò,

È íå ïîçâîíèøü, è íå ñêàæåøü ìíå

ïðèâåò.

Ñûíî÷åê ìîé, ïðîñòè ìåíÿ, ðîäíîé,

×òî òû ëåæèøü â çåìëå ñûðîé.

Ñóìóþ÷à ìàòè.

7 áåðåçíÿ – 4 ðîêè ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÏÎÒÀÏÅÍÊÀ

Ñåðã³ÿ Ôåäîðîâè÷à
24.09.1968 ð. – 07.03.2008 ð.

Æèòòÿ çàëåæèòü íå â³ä â³êó,

À ÿê õòî â³ê çóì³â ïðîæèòü.

Äîðîæ÷å, í³æ ðîêè áåçëèê³,

Áóëà òâîÿ ºäèíà ìèòü.

Ïàì’ÿòàºìî. Ëþáèìî. Ñóìóºìî.

Ñ³ì’ÿ.

4 áåðåçíÿ – 40 äí³â ñâ³òëî¿
ïàì’ÿò³

ÌÀÐÈÑÎÃÎ Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à
17.11.1922 ð. – 25.01.2012 ð.

Îïóñòåë íàø äîì áåç òåáÿ,

Áîëü íå ïðîøëà, íå ïîìåðêëà.

Õðàíèòü òâîé îáðàç áóäåì â ñåðäöå

âå÷íî,

È ïàìÿòü äîáðóþ è âå÷íóþ ïå÷àëü.

Òû ñ íàìè ìûñëÿìè è äóõîì,

Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì.

Ïîêîé òåáå è âå÷íûé ñâåò.

Ñóìóþ÷³ îíóêè.

8 áåðåçíÿ – 5 ðîê³â ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ëþáî¿ ìàìè, áàáóñ³, òåù³, òüîò³, ñåñòðè

ËÈÑÎ¯ Í³íè Âàñèë³âíè
06.05.1944 ð. – 08.03.2007 ð.

Íèêòî ìåíÿ íå áóäåò æäàòü, êàê òû,

È íà êðûëüöî íå âûéäåò ìíå íàâñòðå÷ó.

À ÿ îïÿòü âåçó òåáå öâåòû,

Êàê â òâîé íåäàâíèé þáèëåéíûé âå÷åð…

Çàæãó ñâå÷ó è òèõî ïîìîëþñü

Çà óïîêîé òâîåé äóøè, ðîäíàÿ,

À â ìûñëÿõ ñíîâà â ïðîøëîå âåðíóñü…

Êàê áåç òåáÿ æèâó – íå ïîíèìàþ…

Ñóìóþ÷³ ð³äí³.

3 áåðåçíÿ – 2 ðîêè ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÑÀÏ²ÒÎÍ

Îëåêñàíäðè Ôåäîð³âíè
3.03.1924 ð. – 3.03.2010 ð.

Òÿæåëî, ãðóñòíî, ïëà÷óò èâû.

Óøëà â íåáûòèå.

Ïîêà ìû æèâû, æèâà è ïàìÿòü î òåáå,

íàøà äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà.

Ð³äí³.

5 áåðåçíÿ – 6 ðîê³â ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÊÎÑß×ÅÍÊÀ

Ìèõàéëà Ïåòðîâè÷à
22.08.1934 ð. – 05.03.2006 ð.

Øåñòü ëåò òåáÿ íåò ñ íàìè,

Íî áîëü óòðàòû íå ïðîøëà.

Âðåìÿ íå èçëå÷èëî íàøó ðàíó,

È íå èçëå÷èò íèêîãäà.

Ïàì’ÿòàºìî. Ñóìóºìî.

Ð³äí³.

5 áåðåçíÿ – ð³ê ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÊÎÁÇÀÐ

Ìàð³¿ Íèêèôîð³âíè
08.12.1932 ð. – 05.03.2011 ð.

Çåìíàÿ æèçíü ñëîæíà è ñêîðîòå÷íà,

È äîðîãèõ íàì ïðîâîæàòü áåçìåðíî

æàëü,

Õðàíèòü òâîé îáðàç áóäåì â ñåðäöå

âå÷íî,

È ïàìÿòü äîáðóþ, è âå÷íóþ ïå÷àëü.

Ñóìóþ÷à äî÷êà ç ñ³ì’ºþ.

29 ëþòîãî – 9 äí³â ñâ³òëî¿ ïàì’ÿò³
ÇÀÕÀÐ×ÅÍÊÀ

Ëåîí³äà ²âàíîâè÷à
13.07.1939 ð. – 21.02.2012 ð.

Òû â íàøåé ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ

íàâåêè,

È áîëü äóøè íè÷åì íå çàãëóøèòü.

Ðîäíîé òû íàø, ïîêà æèâåì íà ñâåòå,

Òåáÿ ìû áóäåì ïîìíèòü è ëþáèòü.

Öàðñòâî íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé.

Ñóìóþ÷³ ð³äí³.

ËÈÑÒÈ Ó ÃÀÇÅÒÓ
23 ëþòîãî ï³øëà ç æèòòÿ íàøà äîðîãà ìàìà, òåùà, áàáóñÿ,

ïðàáàáóñÿ Ñêèäàí Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà.
Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ äÿêóºìî âñ³ì, õòî ï³äòðèìàâ íàñ ó òÿæêó

õâèëèíó, à îñîáëèâî Àíäðóùåíêî Ã.²., Êóðèêî Ì.²., Êóðèêî Ì.Ä.,
Ïèëüíèê Í.Ô., Ñêèäàí Â.Î., Ëåîíåíêî Â.Â., âñ³ì äðóçÿì,
çíàéîìèì.

Íèçüêèé óêë³í âàì âñ³ì, ëþäè äîáð³. Íåõàé ëèõî îìèíàº
âàø³ ðîäèíè.

Ðîäèíà ïîê³éíî¿.
* * *

18 ëþòîãî 2012 ðîêó ðàïòîâî ï³øîâ ç æèòòÿ äîðîãèé íàø
÷îëîâ³ê, áàòüêî, ñèí, áðàò Âîëîøêî Â³êòîð Àíäð³éîâè÷.

Ó òÿæêó õâèëèíó íàñ íå çàëèøèëè íàîäèíö³ ç á³äîþ ñóñ³äè,
äðóç³, êóìè, ñâàòè, áëèçüê³ ðîäè÷³, îäíîêëàñíèêè ³ âñ³ æèòåë³
â³ä 40 ðîê³â Æîâòíÿ.

Ùèðî äÿêóºìî çà äîïîìîãó êîëåêòèâó ñï³âðîá³òíèê³â , â
ÿêîìó ïðàöþâàâ ïîê³éíèé.

Íåõàé ãîðå îáõîäèòü âàø³ îñåë³, à Ãîñïîäü Áîã îáåð³ãàº
âàø³ ðîäèíè.

Ñóìóþ÷³ ð³äí³.

ÏÐÎÄÀÞÒÜÑß:
— 3-ê³ìíàòíà êâàðòèðà íà 8 ïîâåðñ³, àáî îáì³íÿþ íà 2-

ê³ìíàòíó. Òåë. 096-7362652.

— 2-ê³ìíàòíà êâàðòèðà â öåíòð³. Òåë.: 097-7505370, 098-

4464614.

— àáî çäàì 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³. Òåë. 097-

5534182.

— áóäèíîê â ñ. Ï³âí³âùèíà. Òåë. 096-1118401.

— ï³âáóäèíêó. Òåë. 096-7333953.

— ï³âáóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, àáî
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó. Òåë. 2-27-49, 066-8587253.

— íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê I ïð.

Ãîðüêîãî,5. Òåë.: 067-3686661, 098-8346060.
— ÷àñòèíà áóäèíêó (3 ê³ìíàòè, êîðèäîð)

ï³ä ìàãàçèí òà ³í. ïî âóë. Øåâ÷åíêà,5. Òåë. 097-
5965050.

–– áóäèíîê ïî âóë. Ê³ðîâà, 5 ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. Òåë. 098-5813745.

— ÂÀÇ-2106 1990 ð.â., ñòàí â³äì³ííèé, êîë³ð

çåëåíèé. Òåðì³íîâî. Òåë. 050-6340508.
— àâòîìîá³ëü ÂÀÇ-2107, 1992 ð., á³ëèé, ó

ãàðíîìó ñòàí³. Òåë. 097-3227929.
— òðàêòîð ñàìîðîáíèé, äâèãóí Ä-20

(çàðåºñòðîâàíèé). Òåë. 2-56-70.

— êîðîâà, 7 ðîê³â ç 5-ì òåëÿì â ñ. Êóçíè÷³.

Òåë. 063-7176956.

— êîðîâà ç 7-ì òåëÿì. Òåë. 099-7235938.

— òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð (ñó÷àñíîãî

äèçàéíó). Ö³íà – 250 ãðí. Òåë. 095-8672118.

— øàôà 3-õ äâåðíà, òðþìî. Òåë.: 063-

9579643, 098-8848538.

ÊÓÏÈÌÎ:
–– êîð³â, êîíåé. ÄÎÐÎÃÎ. Òåë.: 2-33-62, 096-

3403112.

— àâòîìîá³ëü „Ëàíîñ”. Òåë. 096-8128889,

2-52-93.

24 ëþòîãî â ðàéîí³ ðèíêó ì. Ãîðîäí³ áóëè
çàãóáëåí³ äîêóìåíòè íà àâòî ³ âîä³éñüê³
ïðàâà. Õòî çíàéøîâ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà

âèíàãîðîäó. Òåë. 2-25-58, 063-3521855.

Çàãóáëåíèé ñåðòèô³êàò íà ìàéíîâèé ïàé

ñåð³ÿ ×ÍÃÐ ¹ 006745 ÑÂÊ „Óêðà¿íà” ñ. Õîðîáè÷³,

âèäàíèé íà ³ì’ÿ Êîòà Ãðèãîð³ÿ Âàñèëüîâè÷à,

ÂÂÀÆÀÒÈ ÍÅÄ²ÉÑÍÈÌ.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ

ïðîåêòó  ðåãóëÿòîðíîãî  àêòó

Ãîðîäíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í   äî ð³øåííÿ ðàéîííî¿ ðàäè «Ïðî

ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ñï³ëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ì³ñòà òà ñ³ë Ãîðîäíÿíñüêîãî
ðàéîíó» â³ä 21.06.2011  ð.

Ðîçðîáíèê – Ãîðîäíÿíñüêà ðàéîííà ðàäà.
Ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòó ïåðåäáà÷àº âíåñåííÿ  çì³í äî

ð³øåííÿ ðàéîííî¿ ðàäè «Ïðî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä
ì³ñòà òà ñ³ë Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîíó» â³ä 21.06.2011 ðîêó,
ðîçðîáëåíèé íà âèêîíàííÿ âèìîã  Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî
îðåíäíèõ â³äíîñèí» â³ä 21.04.2011 ¹ 3269-V².

Ìåòà ïðèéíÿòòÿ àêòó:
* ðåãóëþâàííÿ ìåõàí³çì³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç îðåíäîþ ìàéíà

êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
* âðàõóâàííÿ çì³í ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà;
* çàáåçïå÷åííÿ ³íòåðåñ³â òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà òà

ñ³ë Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîíó;
Ïðîåêò ðåãóëÿòîðíîãî àêòó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í  äî ð³øåííÿ

ðàéîííî¿ ðàäè «Ïðî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ
ìàéíà ñï³ëüíî¿ âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ì³ñòà òà ñ³ë
Ãîðîäíÿíñüêîãî ðàéîíó» ðàçîì ç  àíàë³çîì ðåãóëÿòîðíîãî
âïëèâó áóäå ðîçì³ùåíî íà âåá-ñàéò³: Ãîðîäíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿
ðàäè 7 áåðåçíÿ 2012 ðîêó.

Ñòðîê ïðèéìàííÿ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü äî ïðîåêòó
ðåãóëÿòîðíîãî   àêòó ñòàíîâèòü îäèí ì³ñÿöü  ç äíÿ
îïðèëþäíåííÿ ïðîåêòó ðåãóëÿòîðíîãî àêòó òà àíàë³çó
ðåãóëÿòîðíîãî âïëèâó. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ äî ïðîåêòó
ïðîñèìî íàäàâàòè â ïèñüìîâ³é ôîðì³:

* Ïîøòîâîþ àäðåñîþ: ì. Ãîðîäíÿ âóë. Ëåí³íà,10 êàá.26;
* Ôàêñîì 8 (04645) 23591;
* Åëåêòðîííîþ ïîøòîþ: rajradamil@ukrpost.ua.

Ã.ÏÐÈÌÀÊ.
Ãîëîâà ðàéîííî¿ ðàäè.

Äî óâàãè ïëàòíèê³â

ïîäàòê³â!
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ñï³ëüíî ç Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ

³íñïåêö³ºþ â Ãîðîäíÿíñüêîìó ðàéîí³ çàïðîøóº âàñ íà êóùîâèé

ñåì³íàð çà ó÷àñòþ ôàõ³âö³â ÄÏÑ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³ ç ïèòàíü

ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà

(îïîäàòêóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á, ñïðàâëÿííÿ ïîäàòêó íà

äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, ñïðîùåíà ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ äëÿ

ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â, ïîðÿäîê ïðîâåäåííÿ ôàêòè÷íèõ

ïåðåâ³ðîê ÑÃ, ë³öåíçóâàííÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëüíèìè

íàïîÿìè òà òþòþíîâèìè âèðîáàìè), ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 15
áåðåçíÿ 2012 ðîêó î 10 ãîäèí³ â çàë³ çàñ³äàíü Ãîðîäíÿí-
ñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Ëåí³íà, 10, 4-é ïîâåðõ).

Ùîäî ïèòàíü ó÷àñò³ ó ñåì³íàð³ çâåðòàòèñü äî ÄÏ² â

Ãîðîäíÿíñüêîìó ðàéîí³ çà òåë. 2-48-81.

Íà ÷åñòü Êîáçàðÿ
9 áåðåçíÿ 2012 ðîêó î 10.00 ãîä. íà ïîäâ³ð’¿ ðàéîííî¿

ã³ìíàç³¿ â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå âøàíóâàííÿ 198-¿ ð³÷íèö³ ç

äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà.

Çàïðîøóºìî êåð³âíèê³â ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ,

îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà

ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é âçÿòè ó÷àñòü â óðî÷èñòîìó ïîêëàäàíí³

êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.

Çá³ð î 9.50 ãîä. á³ëÿ ðàéîííî¿ ã³ìíàç³¿.

Îðãêîì³òåò.

ïî âóë. Ëåí³íà, 3 ó Ãîðîäí³

Âàñ ÷åêàº íîâà êîëåêö³ÿ

âåñíÿíîãî øê³ðÿíîãî âçóòòÿ.

×îëîâ³÷å ³ æ³íî÷å – íà áóäü-ÿêèé

ñìàê, çà äîñòóïíîþ ö³íîþ!

Ïåðóêàðíÿ, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íàïðîòè äðóêàðí³ ïî

âóë. Ðàäÿíñüê³é ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè çà àäðåñîþ:

âóë. ×îðíîóñà, 26 (á³ëÿ ïîë³êë³í³êè).

Âñ³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã, ìàí³êþð
³ íàðîùóâàííÿ í³ãò³â.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

М’ясокомбінат «Ритм» закуповує ВРХ та коней.
Тел.: 050-4405562, 096-2692756, 095-2852908,

097-9622235.

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 098-5192982.

в Городні дрова-обрізки,
дошку суху, плитку

тротуарну, єврозабори бетонні.
Тел.: (04645)2+60+06, 098+2182855. Доставка.

Шановні жителі
Городнянського району!

запрошує до співпраці.
На вигідних умовах ми приймаємо депозити та

надаємо кредити для вирішення побутових проблем.
Наша адреса: м. Городня, вул. Чумака, 4. Ми

працюємо в будні з 9.00 до 17.00 години. Тел. 2-48-
19.

Свідоцтво про Державну реєстрацію АОО №101471 від 14.09.1998 р.
Ліцензія Держфінпослуг. Серія АВ №153098 від 16.03.2007 р.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
 Дорого. Доріз цілодобово.

Тел.: 067-8452878, 098-9842336.

корів, телят, коней,
свиней, биків.
Ціни найвищі.

Тел.: 066-4014326, 093-9178698.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг
УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов
(всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696, 093-4194282.

м. Чернігів, вул. Жабинського, 13
(р-н залізничного вокзалу).
Тел. в Чернігові: 67-22-22, 91-90-
10, 063-5346200,  050-2931223.

МІНІ2ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
Саджалки, копалки, косарки, плуги та

інше обладнання на с/г техніку.
МОТОБЛОКИ від 4 до 11 к.с.

ГАРАНТІЯ.
Доставка тракторів по області

безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Ціни найнижчі по області.
( різні кольори та розміри).

Доставка по області.

с. Вершинова Муравійка,
Куликівський р-н, Чернігів-
ська обл.Тел.: 91-90-07,
063-3757710.

ПРОДАЖ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ нової та колишнього вжитку
Косарки, копалки кінні та тракторні, обприскувачі, комбайни та інше.

Запчастини. Доставка. Тел.: 067-78-49-158, 063-282-23-16.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 097-1442590.

Центральна
районна

аптека №34
працює

з 8.00 до 21.00

Надає знижки в розмірі:
– учасники бойових дій, інваліди ВВВ – 10%;
– чорнобильці, ветерани праці – 6%;
– пенсіонери – 5%.
З 1 березня 2012р. в нічний час не працює.

2  березня Г.М. Шестоперову сповнилось
60 років.

Друзі, численні знайомі та рідні сердечно
вітають його з цим ювілейним днем
народження! Бажають міцного здоров’я,
благополуччя, життєвої активності. Хай усі
наступні роки будуть щасливими для нього і
рідних та близьких. Хай доля буде
прихильною, а душа чистою і світлою. Жити
– не тужити, дітям і внукам радіти.

Друзі.

Шановний  Федір Лукич САВЧЕНКО!
Щиро вітаємо Вас із нагоди 80-

річного ювілею!
Здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад: у сім’ї і в душі,
І спокій на серці, і хліб на столі.
Хай радісно буде і в будні, і в свята,
Хай завжди веселістю повниться хата.
За справи хороші хай люди цінують,
А віра й надія хай поруч крокують.

Правління агропромислового
кооперативу „Снов”.

З березня святкує 80-річчя Микола
Ілліч ГРЕЧУХО з с. Солонівки. Рідні
вітають щиро його з ювілеєм!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 80+летием поздравляем,
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

З любов’ю: дружина, доньки,
невістка, онуки, правнуки.

28 лютого відзначила свій 18-
річний день народження люба
донечка, внученька Яна КУЧЕРЯВЕНКО
з Городні.

Мы тебе желаем здоровья
крепкого и солнышка ясного!

От сердца в праздник поздравляем,
Удачи, радости желаем!
Чтоб было все всегда и сразу:
Рубины, жемчуга, алмазы,
И изумруды, и сапфиры –
Для самой драгоценной в мире!

З любов’ю: мама, тато, бабуся
Валя, дідусь Льоня, тітка Лена.

Милі, найкрасивіші та найчарівніші!
Весь чоловічий колектив ДП

„Городнянське лісове господарство” вітає
вас з весняним святом – 8 Березня!

Бажаємо вам міцного здоров’я,
нев’янучої молодості на багато весен, кохання
і гармонії! Щоб у ваших ніжних душах завжди
цвіла весна, у ваших родинах були лад, тепло
і затишок.

Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші
серця і дарують окрилення для нових успіхів у сфері, якій ви
присвятили свої знання і таланти. Залишайтеся завжди такими ж
неповторними, трепетними та загадковими.

І нехай ваші улюблені і близькі чоловіки піклуються про вас
цілий рік, а не тільки в цей день. Ми від усієї душі приєднуємося до
всіх побажань і поздоровлень, які ви вже отримали і ще отримаєте.

Гарного вам настрою і веселої хвилі!

Наші любі городняночки!
Від імені чоловічої частини Городнянської районної організації

ВО „Батьківщина” щиро вітаю вас із Днем 8 Березня – святом весни,
радості і кохання. Нехай завжди квітнуть ваші серця, а в очах не
буде місця для смутку.

А найголовніше – міцного здоров’я і звичайного людського
щастя.

Голова Городнянської районної організації ВО
„Батьківщина”

П.І.Верхуша.

7 березня святкуватиме своє 70-річчя наша дружина, матуся,
бабуся Марія Іванівна ЖОГОЛКО із с. Пекурівка.

Матусю, голубко Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Ми дякуєм Вам за руки робочі,
За рідні, кохані й ласкавії очі,
За душу привітну і щире серденько,
За те, що найкраща у світі Ви ненька!
Здоров’я міцного бажаємо, мила,
Щоб Ви були завжди здорова й щаслива!

Чоловік, діти, онуки.

3 березня святкує своє 40-річчя наш дорогий кум і хрещений
Микола Васильович СИСА з с. В.Листвен.

Желаем крепкого здоровья,
От всей души удач во всем,
И настроения такого, чтоб все невзгоды –

нипочем.
Желаем солнечного неба,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета,
Любовью, радостью, теплом.

З любов’ю і повагою: Саша, Юля, Інна.

Адміністрація ДП „Городнярайагролісгосп”,  чоловіки
підприємства щиро вітають жіночий
колектив, пенсіонерів зі святом весни –
8 Березня!

Бажаємо здоров’я, щастя, злагоди та
достатку у ваших родинах!

Хай завжди буде любов і підтримка ваших
близьких, рідних та друзів. Нехай ваші серця
зігріває тепло та щирість оточуючих, а життя
буде світлим і радісним.

Від щирого серця вітаємо всіх наших красунь та розумниць.
Не інакше – день Жінки – має бути особистим святом кожної
свідомої людини. Людини, небайдужої до природних цінностей
та найперших людських пріоритетів.

Зі святом, рідні, кохані, шановні,
прекрасні. Нехай весна живе у Вашому серці.
Щодня, за будь3якої погоди та при будь3
якому настрої. А настрій – нехай Вам
забезпечують ті, хто поряд, хто любить Вас і
кого любите Ви.

Ю.ДЕНИСЕНКО.
Начальник відділу освіти.

Г.МИРОНЕНКО.
Голова РО профспілки ПО і НУ.

Райком Компартії України глибоко сумує з приводу раптової
смерті члена Компартії

ЦИМБАЛІСТА  Анатолія Анатолійовича
і висловлює співчуття родині покійного.

Сім’я Тітових висловлює глибоке співчуття  Цимбаліст О.В.
та її родині з приводу тяжкої втрати – смерті сина

ЦИМБАЛІСТА  Анатолія Анатолійовича.
Пухом йому земля та вічний спокій.

Колектив Івашківської ЗОШ I-III ст. глибоко сумує з приводу
передчасної смерті працівника школи

БЕКАЛА  Олександра  Івановича
і висловлює співчуття родині покійного.

Колектив Ваганицької сільської ради висловлює глибоке
співчуття секретарю Н.Д. Лущай з приводу тяжкої втрати – смерті
батька

ЛУЩАЯ Дмитра Єгоровича.

Колектив Макишинської  ЗОШ глибоко сумує з приводу
смерті вчительки-пенсіонерки

ГОЛОВАЧ  Віри  Андріївни
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Колектив Городнянської центральної лікарні висловлює
глибоке співчуття лікарю-невропатологу Гуцул Ользі Василівні з
приводу тяжкої втрати – смерті батька

Василя Максимовича.

Вітаємо з днем народження Любов Олексіївну САКУН.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!

З любов’ю: чоловік, сини Руслан,
Олександр з Аліною, дочка Наталія з

зятем, онуки Олеся і Марина.

Изготовление, доставка, установка
изделий из металла (ворота, оградки,

заборы и т.д.) ул. Волковича, 33.
Тел.: 2-48-07, 050-6448751.

II поверх м+н «Берізка»
Вітаємо жінок з 8 Березня!
Любові, щастя, здоров’я!

Знижки

15%

3%
10%

Вітає всіх жінок зі святом 8 Березня!
Щиро бажаємо здоров’я, краси та жіночності!
А наша продукція Вам завжди у цьому допоможе!
Ми раді запропонувати Вам великий асортимент:

+ косметики,
- парфумів,
- подарункових наборів,
- біжутерію,

Виконаємо ремонтно2
будівельні роботи (швидко,
якісно, недорого).

Гіпсокартон, шпаклівка, плитка, вагонка, сайдинг,
електрика, сантехніка та ін. Тел. 098+6321751.

- одяг,
- білизну,
- та багато
іншого.

КУПЛЮ:


