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Опади

Шановні працівники
житлово�комунального

господарства і побутового
обслуговування населення!

Щиро вітаємо вас з нагоди
професійного свята!

Немає іншої галузі, яка була б так тісно
пов’язана із забезпеченням комфортного проживання людей,
діяльність підприємств і установ, лікарень, шкіл і дитячих садків. Послуги,
що надаються службами житлово#комунального господарства,
підприємствами побутового обслуговування, безпосередньо
стосуються кожного громадянина.

Комунальні блага стали настільки звичними, що ми інколи не
замислюємось, якою важкою працею забезпечується стабільна робота
комунального господарства. Сьогодні важко уявити життя міста без
роботи цих служб.

Щиро бажаємо вам, шановні працівники житлово#комунального
господарства і побутового обслуговування населення, міцного здоров’я,
щастя, благополуччя і успіхів в нелегкій, але такій потрібній людям справі!
Нехай слова вдячності від людей щоденно зігрівають вашу душу. Хай
щедрою до вас буде доля і оминають життєві негаразди.

В.ЧЕРНОМАЗ. Г. ПРИМАК.
Перший заступник голови райдерж# Голова районної ради.
адміністрації.

1.Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Регламенту
роботи Городнянської  районної ради скликається чергова
дев’ята сесія районної ради шостого скликання.

Засідання постійних комісій районної ради з питань
соціально#економічного розвитку району, зайнятості
населення та бюджету, з питань законності, безпечної
життєдіяльності, регламенту та депутатської діяльності, з
питань управління  та розпорядження об’єктами комунальної
власності і тарифної політики відбудуться  27 березня о
10.00;

з питань охорони здоров’я та захисту населення від
наслідків аварії на ЧАЕС, з питань гуманітарної сфери, сім’ї
та молоді, з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології та природних ресурсів – 28 березня о
10.00.

Засідання  президії районної ради – 28 березня о 11.30.
Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у

п’ятницю, 30 березня 2012 року о 10 годині в залі
засідань районної ради з наступним порядком
денним:

1.1.Звіт про виконання Програми соціального
і економічного розвитку району за 2011 рік.

1.2.Звіт про виконання районного бюджету за
2011 рік.

1.3.Звіт про витрачання коштів резервного
фонду районного бюджету за 2011 рік.

1.4.Про внесення змін до рішення районної
ради від 06.01.2012 “Про районий бюджет на 2012
рік”.

1.5.Про стан врегулювання земельних
відносин.

1.6.Про затвердження Програми розвитку
бджільництва в Городнянському районі на 2012#
2014 роки.

1.7.Про Соціальну програму розвитку
цивільного захисту Городнянського району на
2012 – 2015 роки.

1.8.Про затвердження районної програми
“Репродуктивне здоров’я населення Городнянського району
на період 2012 – 2015 роки”.

1.9.Про встановлення розмірів компенсації батькам
дітей потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
не відвідують дошкільні навчальні заклади на 2012 рік.

1.10.Про норматив та порядок відрахування частини
прибутку підприємств комунальної форми власності.

1.11.Про надання райдержадміністрації пільги по сплаті
орендної плати.

1.12.Про прийняття у спільну власність територіальних
громад міста та сіл Городнянського району будівлі,
розташованої в с.Бутівка по вул.Леніна 42,б.

1.13.Про внесення доповнень до Переліку об’єктів спільної
власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району, що підлягають відчуженню в 2012 році,
затвердженого рішенням районної ради від 17.12.2011 року.

1.14.Про внесення змін до рішення районної ради від
21.06.2011 року “Про затвердження Переліків нерухомого
майна і транспортних засобів спільної власності
територіальних громад міста та сіл Городнянського району”.

1.15.Про виконання рішення районної ради від 25.12.2008
року “Про затвердження районної програми “Протидії
захворюванню на туберкульоз на 2009#2011 роки”.

1.16 Про виконання рішення районної ради від 28.10.2008
року “Про затвердження програми поповнення бібліотечних
фондів Городнянського району на період до 2011 року”.

1.17.Про призначення керівника комунального
підприємства “Городнянське районне госпрозрахункове
бюро технічної документації”.

1.18.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та
запрошених на пленарне засідання.

2.На сесію запрошуються міський та сільські голови,
заступники голови районної державної адміністрації,
керівники управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів райдержадміністрації, а також посадові особи
з питань, які виносяться на розгляд пленарного засідання.

Г.ПРИМАК.
Голова районної ради.

Повідомлення
22 березня 2012 року з 11 години у приміщенні

прокуратури Городнянського району проводитиметься
особистий прийом громадян керівництвом прокуратури
Чернігівської області. Довідки за телефоном 2#11#97 з 9
до 18 години з понеділка по п’ятницю.

С.РОЗИНКА.
Прокурор Городнянського району молодший радник

юстиції.

Про скликання дев’ятої сесії районної ради
шостого скликання

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
від 12 березня 2012 року

Магазин „Ваш дім”
Все для будівництва та ремонту

Найширший асортимент господарчих товарів

Все для облаштування електропроводки і
освітлення будинку; котли „Барські”, „Житомирські”,
„Immergas”, „Nova Florida”, „Herman”.

Профнастил, кровельні матеріали, вікна
металопластикові.

Доставка. Консультації. Монтаж. Кредит. Заощаджуйте на будівництві
та ремонті!   м. Городня, вул. Чорноуса, 24, тел. 2�19�05.

� шпалери, 200 видів – від 16,50 грн.
� лінолеум за 1 кв. м. – від 21,50 грн.
� вагонка ПВХ за 1 кв. м. – від 27 грн.
� емаль ПФ�1150,9 кг – від 18 грн.
� сайдинг за 1 кв.м. – від 47,50 грн.
� бокси гідромасажні – від 2400 грн.
� сантехніка для дому в асортименті
� насосна станція 1,1 кВт – від 732 грн.
� цемент 400 – від 28 грн.

� шуруповерт 500 Вт – від 187 грн.
� дрель ударна – від 186 грн.
� бензопила «Foresta» – від 615
грн.
� електроводонагрівач „Round”
50 л – від 940 грн.
� плитка керамічна за 1 кв.м. – від
58,50 грн.
� двері в асортименті.

СТОВ „Родина” с. Перепис
реалізує кукурудзу

по ціні 0,80 коп. за кг. Тел. 3�44�43.

Знайомтесь: президент учнівської ради
підліткового клубу «Сучасник», що в с.Тупичеві, дев’ятикласниця

Лілія ОЛІЙНИК. Добре вчиться, любить історію, захоплюється
декоративно�прикладним мистецтвом. Хороша організатор.

У неї багато друзів�ровесників.
(Про підлітковий клуб «Сучасник» читайте на 5 стор.)
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Соціальні ініціативи Президента:
з прицілом на майбутнє

Склалось так, що більшість зручностей у наших домівках,
які були визначальним фактором побуту ще у середині 80�х
років минулого сторіччя, нині стали чимось звичайним,
буденним, а відтак – непомітним. Вода у крані, каналізація,
вивіз сміття – все ніби якось саме собою відбувається. Та
не саме. За всім цим стоїть непомітна, однак щоденна і
досить об’ємна праця спеціалістів виробничого управління
житлово�комунального господарства (ВУЖКГ) міста.

На думку директора М.М.Рубана, підприємство сьогодні
переживає не кращі часи. Працює збитково, не маючи змоги
підвищити тарифи. Дотування з боку держави комунальники
отримували ще за часів Радянського Союзу, з тих пір забули
що воно таке.

Та попри всі негаразди, роботи тривають, і виконують їх
люди. Так безперебійною роботою водогону опікуються

всього четверо працівників під керівництвом майстра
О.Г.Пататіна, а це – 61,5 кілометра водогону, 3 свердловини,
3 санітарні зони і 2 водонапірні башти. Систему міської
каналізації – 27 кілометрів мереж, насосні станції і 23 гектари
полів фільтрації обслуговують 11 спеціалістів на чолі з
майстром Л.П.Чаусом.

Одним з найдосвідченіших працівників комунального
господарства є Олександр Миколайович Батюк. Він працює
вже 23 рік і зарекомендував себе старанним та
відповідальним робітником. У його віданні дві спеціальні
машини: асенізаційна та контейнеровоз. Завдяки чималому
досвіду та природній енергійності він справляється з обома
профілями робіт. При такій мирній професії йому іноді
доводиться стикатися із небезпекою. Причиною цьому
стають звичайні неохайність з недбальством. Трапляються

у контейнерах незгаслі недопалки, а також жевріючий попіл.
Саме вони спалахують у кузові контейнеровоза, коли
обдуваються зустрічним потоком повітря. За останні роки
Олександру Миколайовичу доводилось гасити машину п’ять
разів! Поки що він виходив з цих ситуацій переможцем.

Попри збитковість комунальники розширюють мережу
водогону, реконструюють водонапірну башту та очисні
споруди міста, адже попереду водофікація с.Хрипівки. Життя
триває і щодня вносить свої корективи. Сподіваємось, вони
будуть сприятливими для комунального господарства.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: О.БАТЮК виїжджає на роботу; група

працівників комунгоспу Л.ЧАУС, О.ЗЕНЧЕНКО,
В.ПИЛИПЕНКО, П.ДУНАЙ, А.ПОМІСЯЧНИЙ, О.ПАТАТІН.

18 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ КОМУНАЛЬНИКА

ЗА  «НЕПОМІТНИМИ»  ЗРУЧНОСТЯМИ

Адміністрація Городнянського ВУЖКГ
вітає колектив управління житлово4
комунального господарства,  працівників
ДП „Комунальник” та пенсіонерів з Днем
працівника житлово4комунального
господарства і побутового
обслуговування населення і бажає:

Хай щастя постійно вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває,
Здоров, я постійно з вами хай дружить,
Будьте щоденно веселі і дужі.
У колі сім’ї і в робочому колі,
Хай настрою буде вам завжди доволі.

У середу, 7 березня, відбулося
розширене засідання Кабінету
Міністрів. Поточні плани урядовців
суттєво скоригував Президент України,
котрий особисто завітав на засідання та
дав зрозуміти армії бюрократів, що
віднині роботи в них буде дуже багато.
Настав час соціальних змін.

Розпочинаючи свій виступ перед
урядовцями та представниками місцевої
влади, Віктор Янукович сказав, що віднині в
Україні впроваджується нова якість
соціальної політики. На жаль, соціальні
ініціативи Президента впроваджуються
лише сьогодні. Два роки знадобилися владі,
аби наростити відповідний ресурсний
потенціал. При цьому не будемо забувати,
що у 2010 та 2011 роках наша держава
виплатила майже 60 млрд. гривень
додаткового податку на газ для Росії. Такої
проблеми не має жодна європейська країна,
що отримує блакитне паливо від РФ. А ми
маємо, оскільки російсько�українські
відносини в енергетичній сфері вважаються
максимально невигідними для нашої
держави. Не вірте, що там було написано
про знижку: вона діяла виключно у 2009 році!
Далі почалася ера жорсткого економічного
диктату зі сторони Москви.

Президент України не піддався на такий
шантаж. Він активізував усі наявні ресурси,
і сьогодні Україна не лише виплачує
непомірні зовнішні борги, так ще й починає
програму соціальних ініціатив. На думку
політичних експертів, Віктор Янукович обрав
правильний вектор дій. Спочатку втримати
країну на плаву, а потім одразу переходити
до соціальних проблем мільйонів громадян.

Президент був різким у своєму
спілкуванні з урядовцями та представни�
ками місцевої влади. Віктор Янукович
зокрема нагадав можновладцям, що
громадяни незадоволені існуючою ситуа�
цією, і це незадоволення цілком справед�
ливе. Також глава держави зазначив, що
ситуація з реальними доходами, збере�
ження величезного розриву між бідними та
багатими, високий рівень тіньової економіки
та корупції викликають занепокоєння у
більшої частини суспільства.

Соціальні ініціативи Президента будуть
реалізовуватися за чотирма напрямками.

Перший передбачає відновлення фунда�
ментального принципу соціальної справед�
ливості –  максимальне скасування пільг для
тих, хто цього не потребує. Йдеться про під�
вищення ефективності соціальної політики.
Тобто будуть переглянуті величезні обсяги
інформації, адже скільки в Україні непоряд�
них людей, що все своє життя живуть на
пільги, реально будучи здоровим та забез�
печеним. Особливо з пільгами полюбляли
«мудрувати» чиновники. Саме їм тепер і
потрібно буде потурбуватися на майбутнє.

Другим напрямком Президент назвав
комплексне перетворення підходів до оплати
праці, податків та соціального страхування.
«Необхідно запровадити механізми розпо�
ділу результатів економічної діяльності, які
стримували б подальшу соціальну та еконо�
мічну поляризацію суспільства, піднімали
рівень доходів працюючого населення та
соціальне забезпечення вразливих верств»,
– зазначив глава держави. Одним із шляхів
досягнення цієї мети він назвав запровад�
ження податку на багатство.

Третій напрямок – це глибока модерні�
зація сфери соціального забезпечення. «Не�
обхідно перейти від безсистемних виплат
до адресної допомоги та соціальних послуг,
які відповідають потребам конкретної лю�
дини та сім’ї», – наголосив Віктор Янукович.

Глава держави також наголосив на
необхідності сприяння залученню в активне
соціальне життя людей з обмеженими
можливостями. Йдеться про облаштування
для них навколишнього середовища та
робочих місць, забезпечення доступності
громадських закладів освіти, культури,
торгівлі тощо.

Четвертим важливим напрямком соціа�
льних реформ, наголосив Віктор Янукович,
є сприяння ефективній зайнятості та створе�
ння нових робочих місць для громадян.

Слова Президента вже з травня цього
року почнуть ставати реальністю. З
підвищення пенсій до турботи про дітей –
саме так реалізовуватимуться соціальні
ініціативи глави нашої держави. Ініціативи,
що стануть комплексною політикою, а не
одноразовою виплатою, як це було за
минулих часів.

Микола ЗЕЛЕНКО.
Журналіст.

6 березня відбулась нарада з
питань ефективності роботи

дозвільного центру
райдержадміністрації, який очолює

державний адміністратор
І.В.Анікієнко. На ній обговорювались
зміни, продиктовані введенням у дію

Закону України «Про внесення  змін до
Закону України  «Про дозвільну
систему у сфері господарської

діяльності» та «Про перелік документів
дозвільного характеру у сфері

господарської діяльності», які набрали
чинності з 1 січня 2012 р.

Звітуючи про роботу дозвільного центру,
Ірина Володимирівна зазначила, що на
сьогодні через нього видаються 6 видів
документів дозвільного характеру – фітоса�
нітарний та карантинний сертифікати,
експлуатаційний дозвіл, ветеринарні довід�
ки та свідоцтва від управління ветеринарної
медицини та узгодження на проїзд велико�
габаритного транспорту, яке видає ВДАІ Го�
роднянського РВ УМВС. Всього таких доку�
ментів протягом 2011 року було видано 151.

На жаль, на сьогодні лише три дозвільні
органи – Городнянський пункт з карантину
рослин, районний відділ ДАІ та управління
ветеринарної медицини у Городнянському
районі беруть участь у роботі дозвільного
центру, хоча законодавство передбачає
видачу через центр набагато більшої
кількості документів дозвільного характеру.

Тому І.В.Анікієнко наголосила на необхід�
ності співпраці інших органів, зокрема
санепідемстанції, держпожежнагляду та
відділу Держкомзему з дозвільним центром.
Для цього необхідно кожному з них затвер�
дити регламент (інформаційну картку), у
відповідності до якого і відбувається проце�
дура видачі того чи іншого документа
дозвільного характеру.

По своїй суті дозвільний центр було
створено для того, щоб зменшити витрати
часу для суб’єктів господарювання на
отримання того чи іншого дозволу. Заявник
заповнює заяву, форма якої затверджена
Кабінетом Міністрів України, і подає відпо�
відний пакет документів державному адміні�
стратору. Той реєструє заяву і заносить у
електронну базу, після чого передає у дозві�
льний орган. Останній протягом 10 днів, якщо
інше не передбачено законом, розглядає її і
надає адміністратору дозвіл чи вмотивовану
відмову, які передаються заявнику. Головна
ідея роботи такого центру полягає у тому,
щоб звільнити людину від необхідності
бігати інстанціями – вона віддає документи
і чекає, доки державний адміністратор
взаємодіятиме з різними службами.

Однак, як і кожне нововведення, воно нині
перебуває на непростому шляху становле�
ння. У його роботі ще є багато недоліків і
недопрацювань. Нагальною потребою є
запровадження електронного документо�
обігу між дозвільними органами і держав�
ним адміністратором. Це дасть можливість
прискорити процедуру отримання докумен�
тів більш, ніж у три рази.

Поки що послугами дозвільного центру
у нашому районі, як і у інших, можуть
користуватись тільки суб’єкти господарсь�
кої діяльності. Фізичні особи такої можли�
вості не мають. У великих населених пунктах
для них діють спеціально створені центри
адміністративних послуг. Можливо, у май�
бутньому аналогічні структури будуть
створені і у нас. Однак поки що треба
спрямувати всі зусилля для того, щоб
ефективно виконував своє призначення
дозвільний центр – це перші кроки на шляху
до спрощення існуючої системи отримання
того чи іншого пакету дозволів.

С.ТОМАШ.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Це підтверджують результати соціологічного дослідження, проведеного Київським
міжнародним інститутом соціології протягом 10—19 лютого цього року.

Якби вибори до Верховної Ради проходили у середині лютого 2012 року, у голосуванні
брали б участь 63% виборців України. А їх голоси розділилися б так (у відсотках):

    Всі інші партії разом
набирають менше 2% на всіх.

Опитано респондентів, які
мешкають в усіх областях України
(включаючи Київ) і в Криму, за
стохастичною вибіркою,
репрезентативною для населення
України віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки не
перевищує 1,6%.

(Офіційний сайт Київського
міжнародного інституту соціології).

Партія регіонів має найбільшу підтримку
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Законодавча діяльність
За період роботи у Верховній Раді 6�го скликання я став

автором та співавтором 87 проектів законів і постанов. Вніс
понад 200 поправок до майже 30 законопроектів. Мої
законопроекти були спрямовані зокрема на такі цілі:

Турбота про дітей
№2008 – щодо збільшення розміру аліментів на дітей,

№2293 – щодо фінансування початкових мистецьких
навчальних закладів, №6165 – щодо державної допомоги на
виховання дитини з трирічного віку, №6167 – щодо виплат
при народженні дитини.

Захист  фінансових і соціальних інтересів
громадян

№1418 – щодо вдосконалення  механізмів інвестування у
будівництво житла, №3206 – щодо продовження виплат
компенсацій втрат від знецінення грошових заощаджень,
№3651 – про діяльність Національного банку України в період
фінансової кризи та стан виконання рішень Верховної Ради
України, №6164 – «Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи
внесення змін до деяких законодавчих актів України», №6712
– про мораторій на підвищення цін і тарифів на побутовий
природний газ, №7554 – про введення мораторію на
стягнення пені за несвоєчасну плату за житлово�комунальні
послуги.

 До урядового законопроекту №9127 «Про гарантії
виконання судових рішень», яким фактично скасовувалося
право громадян на звернення до суду, я запропонував 13
поправок, які б ліквідували шкідливі для громадян норми.

Захист підприємців та виробників
№5082 – про внесення змін до Закону України «Про

оподаткування прибутку підприємств», №6163 – про внесення
змін до статті 6 Закону України «Про податок на додану
вартість» (щодо зниження податкового тиску), №6166 – про
внесення змін до статті 10 Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» (щодо зниження
податкового навантаження), №6207 – про сприяння розвитку
малого та середнього підприємництва, №9081 – про

внесення змін до статті 167 Податкового кодексу України
(щодо зменшення податків на зарплату).

Захист селян
№3223 –  «Про зерно та ринок зерна в Україні» (щодо

закупівлі зерна для подальшого експорту), №4430 – щодо
спрощення порядку набуття прав на землю, №7548 та №7549
– щодо спрощення продажу лікарських засобів та виробів
медичного призначення у сільській місцевості.

* * *
Було ще багато законопроектів – про впорядкування

державних закупівель, про збільшення видатків на ліки для
хворих на гемофілію, про недопущення зростання
зовнішнього боргу України, про забезпечення врахування
соціальних проблем громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, при підготовці Закону України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік».

З Верховної Ради я надіслав 17 запитів народного
депутата до вищого керівництва держави з приводу
порушень прав громадян.

У парламенті  6�го скликання я виступив  762 рази: 192 –
з трибуни, 550 – з місця.

* * *
Мої громадські приймальні працюють по всій Україні.

Було вирішено 115 справ, які стосувались матеріальної
допомоги, житлових питань, виплати боргу по зарплаті,
нарахування пенсій, неправомірних дій представників
місцевої влади та керівників підприємств. За багатьма
зверненнями прокуратура провела перевірки, в окремих
випадках відкрито кримінальні справи.

У 2007 році було засновано «Благодійний фонд Олега
Ляшка», який підтримує сиріт та знедолених людей по всій
країні.  У 2010 році я створив фонд «Українська ідентичність».

Дякую за віру і підтримку!
Відколи ви обрали мене народним депутатом, я більше

не належу лише собі і рідним. Моє теперішнє життя –
суцільна робота і зустрічі з людьми.  Щиро дякую за вашу
віру і підтримку.

 Олег ЛЯШКО.
Народний депутат України,

лідер Радикальної партії.

17 березня
1674 року – І.Самойлович був

проголошений гетьманом всієї України.
1823 року – у Миколаєві спущено

на воду перший вітчизняний пароплав
«Метеор».

1830 року – відбувся дебют
Фредерика Шопена у Варшаві.

1852 року – для публіки вперше
відкрили художнє зібрання петер�
бурзького Ермітажу.

1876 року – Джуліус Вольф з
Істпорта (штат Мен, США) виготовив
перші консерви із сардинами.

1906 року – у Російській імперії
дозволено створення профспілок.

1917 року – створено перший
український парламент – Центральну
Раду.

1959 року – 14�й Далай�лама тікає
від китайських загарбників з Тибету в
Індію.

1980 року – англійський парла�
мент проголосував за бойкот московсь�
кої олімпіади.

1995 року – Верховна Рада Украї�
ни скасувала посаду президента Криму.

1996 року – у шестиматчевому
турнірі, який тривав протягом тижня,
чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров з
рахунком 4�2 обіграв шаховий супер�
комп’ютер Deep Blue компанії IBM. Це
був перший випадок, коли машина не
виграла партію у діючого чемпіона
світу.

У цей день народилися:
1834 року – Готліб Даймлер,

німецкий інженер, автор першого
мотоцикла.

1841 року – Маруся Вольвачевна,
українська поетеса, письменниця,
громадсько�культурний діяч.

1908 року – Борис Полєвой,
російський радянський письменник.

1918 року – Володимир Щерби�
цький, український політичний діяч,
перший секретар ЦК КПУ (1972�89
років).

1943 року – Раїса Недашківська,
українська акторка театру та кіно.

1951 року – Курт Рассел,
американський кіноактор.

1963 року – Майкл Джордан,
американський баскетболіст.

1981року – Періс Хілтон,
американська акторка й фотомодель,
колишня спадкоємиця імперії Hilton
Place.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет�видань.

Звітуючи  за минулий рік, сільський
голова с.Тупичева Л.М. Шовкова зазначила,
що робота сільської ради і її виконавчого
комітету проводилась згідно  вимог чинного
законодавства. На сесіях розглядалися
питання приватизації земельних ділянок,
соціально�економічного розвитку села,
загальне виконання бюджету, місцевих
податків та зборів, орендної плати, ставок
єдиного податку.

Велика увага приділялася сім’ям, які
потрапили у складні життєві обставини,
профілактиці дитячої безпритульності та
бездоглядності, призначенню субсидій,
направленням на навчання на курси
трактористів та іншим питанням.

Робота сільської ради по благоустрою
та озелененню територій із залученням
громадського населення, особливо тих, хто
знаходиться на обліку у центрі зайнятості,
стала приводом для проведення у Тупичеві
обласного семінару. У селі зуміли

реконструювати вуличне освітлення.
Встановлено 47 енергозберігаючих ламп, що
дало суттєву економію коштів. Закуплено ще
25 ламп, які будуть  встановлені на
віддалених вулицях.

Виконком ефективно співпрацює з
фізичними та юридичними особами, що
орендують землю на території сільської
ради. Таких  у Тупичеві 27. Майже всі вони
вчасно вносять орендну плату на рахунок
місцевого бюджету. Найбільшими
орендарями є СТОВ «Тупичівське»,
«Київстар», «Український мобільний
зв`язок», ФП «Ларченко», «Колінько»,
«Тупичівське споживче товариство», ТОВ
«Діалог». Невирішеною залишається
проблема відносин з товариством «Діалог»
(колишній цегельний завод) та ТОВ
«Сівергінтергруп» (організація, яка
планувала виготовляти пелети). Два останні
припинили свою діяльність. Проте
припинення дії існуючих договорів з ними

можливе тільки в судовому порядку, чим
зараз і займається сільська рада.

У минулому році  активізувалася  охорона
громадського порядку в селі. Вже тривалий
час працює спеціальний загін із  33 чоловік,
який чергує у громадських місцях, надає
допомогу дільничному інспектору.

Під опікою трьох соціальних робітників
територіального центру знаходиться  40
чоловік. Незважаючи на те, що село
розкидане, ніхто не залишається без
належної допомоги.  Разом з провідним
спеціалістом філії районної соціальної
служби у справах сім’ї, дітей та молоді
проведено більше чотирьох десятків
інспектувань одиноких матерів, багатодітних
сімей та тих, що потрапили у складні життєві
обставини.

У селі активно працюють гуртки
самодіяльності та дитячий духовий оркестр
(керівник А.Барташ).  Кошти від надання
будинком культури платних послуг
(дискотека тощо) кладуться на спеціальний
рахунок і підуть на придбання апаратури, а
в подальшому – на придбання костюмів для
самодіяльних артистів.

Тупичівська спортивна команда взяла
участь у Всеукраїнських змаганнях, де
зайняла 13�те місце серед 25 інших сіл.

– Ми вважаємо це вагомим досягненням,
— сказала сільський голова Л.М.Шовкова.
– Тому хотілося б більше уваги приділяти
розвитку спорту у нашому селі. Сподіваємося
на підтримку спонсорів, установ та
організацій, які працюють  на території
сільської ради.

Тупичівська громада за допомогою СТОВ
«Тупичівське» утримує пожежну команду, яка
вже не раз показала себе в дії.

У громади багато планів на майбутнє.
Намічено поновити номери будинків,
зайнятися впорядкуванням  кладовищ, зони
відпочинку біля клубу, обладнати ігровий
майданчик.

Перед громадою виступив заступник
голови райдержадміністрації з гуманітар�
них питань П.А. Буйний, який подякував
сільському голові Л.М.Шовковій за її роботу,
а громаді – за всебічну підтримку.  Він
передав подарунки багатодітним матерям.

А.НЕМИРОВА.
На знімку: заступник голови

райдержадміністрації П.А.БУЙНИЙ
вручає святкові подарунки багатодітній
матері А.МЕХЕДЕНКО.

СХОДИ ГРОМАД

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ОЛЕГ ЛЯШКО
ЗВІТУЄ ПЕРЕД ГРОМАДОЮ

Грілися, грілися
і хату спалили

Напередодні  жіночого дня запалав  покинутий будинок
у Сутоках, де ніхто не проживав тривалий час. Його
пригледіли для обігріву люди без певного місця проживання.
Звісно, і безхатькам треба зігріватися в холоднечу. Тож вони
і користувалися піччю  вночі, щоб зігрітися. Тим більш, що
оселя на час пожежі вже й паркану не мала. Скоріш за все,
не обійшлося і без чарчини.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил
експлуатації пічного опалення. Вогнем було знищено весь
будинок.

Шановні мешканці Городнянщини!
Городнянський районний відділ Державної інспекції

техногенної безпеки України у Чернігівській області нагадує,
що при користуванні печами або грубами у власних
помешканнях необхідно дотримуватися правил пожежної
безпеки, вичищати золу. Якщо піч або груба не
експлуатувалась протягом великого проміжку часу, то
потрібно визвати спеціалістів та впевнитись, чи можна
користуватись нею.

Т. СОЛОНЕЦЬ.
Начальник Городнянського РВ УДІТБ.

СВЯТА

Березень з Весною
всіх жінок вітали

Ласкавою посмішкою запросив березень до святкової
зали міської школи № 2 всіх мам та бабусь на концертну
програму « Березень з Весною всіх жінок вітають!», яку
підготували вихованці та керівники гуртків районного центру
дитячої та юнацької творчості.  До  них приєдналися учні
міських шкіл.

Від щирого серця лунали пісні вихованців вокального
гуртка гімназії (керівник Н.М.Стародубець), милували око
чудові танцювальні  композиції клубу бального танцю
«Едельвейс» (керівник І.Ф.Царенко) та  вихованців
хореографічних гуртків (керівник Л.П.Нікітенко ).  Родзинкою
свята  були  частівки у виконанні наймолодших  учнів.
Щирими оплесками зустрічали  і проводжали юних артистів,
кожний номер зворушував своєю щирістю і любов’ю.

Якщо за справу береться творча людина, то все вдається
на славу. Цікавий сценарій, талант  ведучої – це все заслуга
педагога�організатора центру  Н.М.Стародубець. Тому свято
подарувало всім святковий, прекрасний  настрій. Концерт
закінчився, а весна  продовжується.

О.ТРОФИМЕНКО.
Директор  районного ЦДЮТ.

СЛУЖБА 101
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Останнім часом все більше жінок активно долучаються
до управління районом. Вони керують державними
установами і їх підрозділами, очолюють громадські
організації і органи місцевого самоврядування. З
найактивнішими жінками"лідерами напередодні свята 8
Березня зустрілись голова райдержадміністрації
А.М.Лавський, голова райради Г.Г.Примак та міський голова
А.І.Богдан. Вони сердечно привітали жінок зі святом і
подякували за особистий внесок у розвиток району.

– Жінки в нашому суспільстві займають активну
громадську позицію, встигаючи при цьому справлятися із
сімейними турботами та домашніми справами, виховувати
дітей і онуків. Такій успішності й наполегливості можна лише
по"доброму позаздрити, тому хочеться побажати вам, дорогі
жінки, щоб ви не втрачали оптимізму і бадьорості, мали ще
більше сил та енергії для втілення всіх планів! – сказав
А.М.Лавський, вітаючи жінок.

У святковому настрої відбувся й круглий стіл, за яким
присутні мали нагоду обговорити нагальні питання та
проблеми.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: під час зустрічі.

У «Новинах Городнянщини» від 25 лютого була
надрукована стаття народного депутата В.Т.Коржа «Не лише
прокладку в крані треба замінити…». Можливо, у когось вона
і зачепила сентиментальні струни душі – он як, мовляв,
депутати піклуються про простих людей з глибинки, а
сучасна влада не дає їм втілити у життя свої прагнення.

Однак, коли напущений туман розвіється, постане
питання: а хто ж вам, шановні, не давав проявляти свою
турботу тоді, коли ви були при владі, мали більшість у
парламенті? Відповідь, звичайно, прогнозована: на заваді
стала світова економічна криза і труднощі в економіці країни.
Але скажіть, коли і де тих труднощів не було?  От і виходить,
що про нинішню владу  говорять багато, здебільшого про
прорахунки та недоліки її, а про ті часи, коли самі були при
владі – ані слова. Тому треба мати мужність  вказувати не
тільки на чужі помилки, а й визнавати власні. Адже не було
й не буде такої влади, яка б мала тільки позитивні
напрацювання, або навпаки – тільки негативні.

Чомусь усі, хто виступає з високих трибун, волають, що
владу у країні захопили олігархи. Вибачте, а самі такі
оратори хто – бідні сироти? Тоді зрозуміло, чому сьогодні
виявляється, що у Юлії Тимошенко нема ані житла, ні
автомобіля, ні грошей. Та й жодного з депутатів ніхто під
церквою з простягнутою рукою не бачив.

Вказуючи на чужі прорахунки, деякі депутати сьогодні
замовчують те, як у 2008 році КабМін Юлії Тимошенко у
десятки разів скоротив раніше заплановані бюджетні
асигнування на виплати дітям війни та іншим категоріям
пільговиків. Тепер регіонали «прикриваються» постановами
та діями того уряду та ще й вносять свої новації, ідучи тим
самим шляхом, який проторив уряд Тимошенко. Або
згадаймо підписані угоди і контракти на поставку газу з Росії
в Україну. Весь світ і досі дивується від тієї «любові до
народу», яка спонукала тодішній уряд на такий крок. А наш
народ і донині розплачується за таку активну діяльність Юлії
Тимошенко. Де ж поділася проголошувана «справедливість
до всіх», де наша професійна армія, де наші тисячі на
ощадкнижках, безоплатна приватизація землі тощо?

Чому , маючи демократичну коаліцію, більшість у
парламенті і знаючи, що країна не може далі існувати без
реформ і корінних змін, не було зроблено жодного кроку у
цьому напрямку? Не було здійснено пенсійну реформу, не
було прийнято Податковий кодекс, не було проведено
адміністративну реформу та реформу освіти? І лише коли
нинішня влада почала проводити ці зміни, прихильники
влади колишньої почали пропонувати альтернативні проекти,
вносити доповнення і зміни, не втомлюючись одночасно
критикувати всі нововведення. Хто не давав вам намагатися
змінити наше життя раніше? Думається, ви просто прекрасно
розуміли, що проведення реформ і змін – процес, який
ніколи не проходить безболісно. Все нове не може
подобатися і задовольняти всіх. Тому, звісно, щоб проводити
такі зміни, треба мати мужність. Адже обов’язково у бік влади
з’являтимуться негативні відгуки. Ось цього ви і боялися.

Вам потрібна була влада і тільки влада. Чи не до неї ви
знову прагнете, задурманюючи людям голови промовами
про те, що нинішня влада – вороги, а ви – своєрідний месія,
який зробить для всіх рай?

Багато чого можна згадувати і ставити вам як докір. Але
чи варто? Адже нема ніякої різниці між основними
політичними силами – Партією регіонів і Блоком Юлії
Тимошенко. Всі, прийшовши до влади, намагаються її
узурпувати. Запроваджують свій бюрократичний механізм,
контролюють Генпрокуратуру, суди. Так було при Ющенку і
Тимошенко, так є і при Януковичу.  І це люди прекрасно
розуміють, що б там і хто не говорив з високих політичних
трибун.

У народу сформувалось вже своє ставлення до депутатів
– так званих слуг народу. Скажіть, панове, що ви собі
дозволяєте під час засідань у парламенті? Адже кожен з вас
вважає себе високоосвіченою, культурною і порядною
людиною. Як тоді пояснити той факт, що ви дозволили собі
закидати яйцями спікера Литвина, який прийшов на своє
робоче місце і нікого не образив ані словом, ані своєю
поведінкою? А закидування присутніх димовими шашками?
Ну, добре хоч, що не справжніми бойовими гранатами. І
навряд чи можна точно сказати, представники якої фракції
першими ініціювали такі недостойні дії. Як такі вчинки
можуть співвідноситись з моральними, культурними та
етичними правилами? Соромно народу за вас.

А давайте згадаємо, як поводила себе Юлія
Володимирівна Тимошенко у суді. Нецензурна лайка на
адресу судді – це не тільки образа людини, яка виконує
свій професійний обов’язок, а й образа людської честі та
гідності. Не важливо, хто ви є – прем’єр"міністр Тимошенко,
чи народний депутат, чи просто дядько із села – ніхто і ні
для кого не відміняв моральних та етичних норм поведінки.

У статті в «Новинах Городнянщини» йшлась мова про те,
що у депутатів нема коштів на забезпечення потреб
маленьких міст і сіл, простих людей. Ці потреби повинна
забезпечувати держава. У той же час депутати демонструють
чималеньку наявність особистих коштів, проводячи у ході
передвиборчої кампанії різні заходи, виступаючи
спонсорами то тут, то там. Згадаймо, яку гарну справу зробив
депутат Забзалюк, разом з депутатами від БЮТу, передавши
десятки тисяч гривень на лікування дітей. Оце реальні
справи, які заслуговують на подяку і шану людську.

І ще, Віталіє Терентійовичу, шановний авторе статті. Хочу
звернутися до вас особисто. Адже я не пропускаю по
телевізору жодного засідання депутатів у парламенті. Я
жодного разу не бачив, щоб ви задавали якісь питання чи
ставили проблему – зазвичай передаєте слово іншим
депутатам. І таких, як ви, дуже багато. А краще було б, якби
ви проявляли активність не за трибунами перед людьми,
звинувачуючи у всіх гріхах своїх опонентів, а на ділі у залі
засідань депутатів вирішували нагальні проблеми на благо
кожного жителя України.

А.ЛЯПОВКА.
Пенсіонер, с.Конотоп.

ЗА  КРУГЛИМ  СВЯТКОВИМ  СТОЛОМ

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Фонд соціального
страхування: законні

можливості
Корюківська міжрайонна виконавча дирекція Чернігівського обласного

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової працездатності
об’єднує три райони – Корюківський, Щорський, Городнянський. Основними
напрямками роботи Фонду є виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї,
по вагітності та пологах, часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих
закладах, забезпечення застрахованих осіб санаторно"курортним
лікуванням, забезпечення дітей застрахованих осіб новорічними
подарунками.

Торік на кошти Фонду було оздоровлено 701 дитину, вручено 7660 дитячих
новорічних подарунків, протягом ІІІ"ІУ кварталів 2011 року видано 113 путівок
на санаторно"курортне лікування.

Протягом нинішнього року по Городнянському району за рахунок коштів
Фонду планується оздоровити 170 дітей (на 135,7 тис. грн.).

Потрібно нагадати, що за рахунок коштів Фонду страхувальник отримує
часткове фінансування на оздоровлення дітей на підставі укладеного
договору із закладом оздоровлення. Це слід робити вже зараз.

З 2011 року змінився порядок фінансування страхувальників для
надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності. Страхувальником має подаватися
заява"розрахунок за формою, затвердженою постановою правління Фонду
від 22.12.2010 року №26.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
виплачується у найближчий після дня призначення допомоги строк,
установлений для виплати заробітної плати. Тому слід дотримувати строки
розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення
у зв’язкку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням. Відповідно до законодавства заробітна плата
має виплачуватись працівникам регулярно в робочі дні та в строки,
встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць
через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах
надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке
повністю або частково компенсує втрату заробітної плати. Отже, звертаю
увагу головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій на те, що
заява"розрахунок для надання матеріального забезпечення застрахованим
особам за рахунок коштів Фонду повинна надаватися до робочого органу
Фонду не рідше двох разів на місяць.

Голова комісії (уповноважений) із соціального страхування
підприємства повинен своєчасно проводити призначення допомоги по
тимчасовій непрацездатності у разі закриття та подання листка
непрацездатності на підприємство для призначення допомоги та
контролювати своєчасність нарахування, а також оформлення та подання
заявки"розрахунку до робочих органів Фонду. Якщо виявлено листки
непрацездатності за більш ранні періоди, обов’язково страхувальником
повинні надаватись пояснення причин несвоєчасного подання заявки"
розрахунку або нарахування допомоги. За січень"грудень 2011 року від
страхувальників надійшло 1760 заяв"розрахунків, на виплату усіх видів
допомоги було направлено 5 млн.908 тис. грн.

Корюківською міжрайонною виконавчою дирекцією створено реєстр
людей, що часто та тривало хворіють, в складі якого відокремлені групи
онкохворих, хворих на туберкульоз, хворих після перенесення травм. У таких
умовах важливою є активізація роботи комісії (уповноважених) із соціального
страхування по аналізу використання коштів Фонду. Варто нагадати
керівникам суб’єктів господарювання, що за перші п’ять днів тимчасової
непрацездатності виплати допомоги проводяться за кошти підприємства.

Але, на жаль, лікарняні листи видаються без участі Фонду. Інакше
кажучи, його кошти «розписуютья» у лікувально"профілактичних закладах. І,
як це не прикро, не завжди законно. З 2011 року запроваджено щотижневий
моніторинг виданих та продовжених листків непрацездатності в лікувально"
профілактичних закладах району, позапланові перевірки в закладах охорони
здоров’я.

Протягом минулого року наша дирекція оплатила 228 листків
непрацездатності, пов’язаних з невиробничим травматизмом, що
спричинило 2214 днів втрати працездатності, витрачено допомоги за рахунок
Фонду на суму 197,9 тис. грн.

Останнім часом ми впроваджуємо заходи по унеможливленню
незаконного заволодіння коштами бюджету обласного відділення Фонду для
виплати застрахованим особам матеріального забезпечення.
Запроваджено порядок, при якому є обов’язковим розслідування за частю
нашого представника випадків невиробничого травматизму, щотижнево
формується та аналізується реєстр звернень застрахованих осіб з приводу
нещасних випадків та травм, що були отримані в робочий час, або пов’язаних
з виконанням службових обов’язків, а також отриманих в стані алкогольного
(наркотичного, токсичного) сп’яніння. Комісія страхувальника за участю
представника Фонду проводять розслідування нещасного випадку. Без її
висновків щодо правомірності або безпідставності віднесення витрат за
рахунок коштів Фонду отримання фінансування для виплати застрахованим
особам матеріального забезпечення по невиробничому травматизму
неможливо.

Хочу ще звернути увагу головних бухгалтерів на те, що постановою
правління Фонду від 16 грудня 2011 року затверджені зміни до порядку
формування та подання страхувальниками звітності по коштах
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням. (Ці зміни застосовуються, починаючи з І кварталу 2012 року).

Т.ЄРМОЛЕНКО.
Директор Корюківської міжрайонної виконавчої дирекції обласного

відділення Фонду соціального страхування.

РЕЗОНАНС

Від вітань помолодшав
на десять років

Хто за що бореться?

Через га"
зету сердечно
дякую  всім
жителям с.Ко"
нотоп, сільсь"
кій владі за
щирі поздо"
ровлення з 80"
річчям.

Трапилося так, що за довгі часи моєї праці багато кого
критикував та сварив. Бували й випадки, що  робив подібне
несправедливо, не розібравшись у справі достеменно. Потім,
звичайно, сумував та переживав з цього  приводу, намагався
якось залагодити конфлікт. Всього було – і радощів, і
прикрощів.

Проте зовсім не очікував такої кількості добрих вітань з
ювілеєм та подарунків від односельців та усіх  тих колишніх
працівників та керівників  району, з якими довелось раніше
працювати. Велике спасибі усім за виявлену увагу. Я
буквально помолодшав за дні ювілею — скинув років десять.

Так гарно відсвяткувавши свій ювілей, хочу висловити
свою мрію  і про ювілей нашого села. Як хотілося, щоб до
300"річчя Конотопу (у наступному році) у нас запрацювала
церква.

А ще принагідно хочу особливу вдячність висловити
жінкам"трудівницям, адже усе прекрасне на землі йде від
сонця і від жінки.

 Ф. САВЧЕНКО.
с. Конотоп.
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У нинішньому році підлітковому клубу «Сучасник», що в
с. Тупичеві, сповнюється 25 років. Строк наче й невеликий, а
гідний пошанування. Через клуб пройшли сотні юних
тупичівців, тут вони пізнали ази багатьох ремесел,
прилучилися до краси, зуміли розкрити і розвинути в собі
почуття прекрасного. І, мабуть, головне – назавжди
зрозуміли, що можна жити цікаво, із захопленням. Один із
засновників клубу і постійний керівник шахового гуртка
майстер спорту з шашок Іван Георгійович Зубов може
пишатися тим, що виховав із своїх гуртківців умілих
наставників дітей. Он уже і Михайло Зуб став кандидатом у
майстри з шашок, йому довірили вести гурток з настільного
тенісу. Його вихованки – дев’ятикласниці місцевої школи
Віка Макаренко – дворазова чемпіонка району з тенісу, а
Марина Міткевич – чемпіонка серед школярів. У гуртку
займаються 20 дітей і стільки ж дорослих.

Взагалі спортивна сила підліткового клубу чи не на
найвищому рівні. Цей однозначний висновок можна
зробити, оглядаючи чверть століття існування «Сучасника».

Але це лише один штрих. Сьогодні йдеться про нові
можливості, які успішно освоюють тупичівці. Як вже писалось
у «Новинах Городнянщини», ще торік у Тупичеві Чернігівська
громадська організація Центр «Доброчин» разом з
сільською радою почали реалізацію проекту «Від Мрій до
Дій». А на сьогодні практично цю справу завершено. І у нас
тепер є нагода розказати читачам газети про результати. А
вони вагомі. У Тупичеві завдяки об’єднаним зусиллям
відкрито центр громадської активності. Відтепер кожен
бажаючий може одержати безкоштовну правову
консультацію з тих чи інших питань, не шукаючи відповідних
фахівців і виїжджаючи з села. Для цього треба прийти в
центр активності, який розмістився у приміщенні
підліткового клубу, і тут вас через систему комп’ютерного
відеозв’язку з’єднають з центром «Доброчин». Ви, так би
мовити, віч7на7віч зможете вести спілкування з юристами
цієї організації. Поки що про таку можливість знають далеко
не всі, але коли про це прочитають, то обов’язково будуть

користуватися.
Керівник центру «Доброчин» О.В.Підгорний

розповів, що одними з перших, хто вів спілкування
з їх юристами, була група робітників
спиртозаводу: дуже складною була ситуація, в яку
вони потрапили. Втім, хіба тільки вони? У
земельних питаннях багато помилок наробили ті,
хто брався допомогти жителям села
приватизувати землю, зокрема чернігівська
фірма «Приватзем». Інших тупичівців юристи
«Доброчину» консультували по житлових питаннях.
Фактично встановлено прямий відеозв’язок
Тупичів – «Доброчин».

Центр проводитиме і тренінги для активістів
громади.

Ще один – теж надто важливий результат –
нове дихання підліткового клубу. Тут спільними
силами зроблено ремонт, завезено необхідне
обладнання і матеріали. Заклад немов
відроджується. Відкрились і активно працюють
багато мистецьких, технічних і спортивних гуртків.
Директор клубу В.М.Рись разом з керівниками
гуртків Н.Д.Дубровою, І.Г.Зубовим, Н.В.Ситник,
С.М.Воробйом влаштували для мене справжню
екскурсію по клубу, захоплено розповідаючи про
своїх вихованців і їх досягнення. Запам’ятались
назви гуртків, наприклад, декоративно7прикладного
напрямку: крою і шиття, в’язання та макраме, художньої
вишивки, майстерня сувенірів. Є й кулінарний,
радіотехнічного конструювання, настільного тенісу, гирьового
спорту. І, звичайно, згадувані на початку статті гуртки з шахів
та шашок. Я на власні очі побачив, як майстер спорту І.Г.Зубов
грає в шахи з... комп’ютером. «Суперник мені явно не рівня,
– зізнався Іван Георгійович. – він миттєво видає ходи. Але
інколи буває, що і я виграю в нього».

Гуртківці радіотехнічного конструювання ще не мають
достатньо обладнання та матеріалів. але колишня військова
радіостанція їх захоплює «мандрівками» по ефіру. У кожній
кімнаті, де займаються діти, обладнано стенди, що
розповідають про успіхи, про талановитих дітей.
Дев’ятикласник Павло Ющенко виборов ІІ місце в області на
змаганнях з шашок, а Тетяна Майсюк – третє. 12 школярів і
10 дорослих відвідують гурток гирьового спорту. Благо, їх
наставник – кандидат у майстри спорту з цього виду
Є.В.Шабовта – одинадцятиразовий чемпіон області.

Сама директор клубу перейнялась захопленням і
старанням гуртківців і розвиває у них артистичні здібності.
Валентина Михайлівна створила ляльковий театр – на його
замовлення гуртківці готують виконавців та різний реквізит.
Театр вже влаштовував вистави у школі і дитсадку. А тепер
забажав поставити наживу виставу «Попелюшка». Юні
артисти вже проводять репетиції.

У підлітковому клубі обладнано музейну кімнату. Сюди
зібрали  різні старовинні побутові речі і знаряддя. Доречно

У Тупичеві
закінчено

реалізацію
важливого

проекту.
Підлітковий клуб

«Сучасник» зазнав
істотного

оновлення
матеріальної бази.

Діє центр
громадської

активності.

тут дивиться зі стіни Т.Г.Шевченко – його портрет розшитий
кольоровими нитками – це робота гуртківців.

– У недалекому майбутньому ми влаштуємо виставку
поробок нашого клубу, – поділилась планами В.М.Рись. –
Нас у наших прагненнях активно підтримують сільрада,
школа, ТОВ «Тупичівське», лісництво, навіть земляки з Києва,
Чернігова. Спасибі «Доброчину» за такий поштовх ініціативи,
за ідеї, за безпосередню допомогу. Спасибі Л.М. Шовковій
– сільському голові, яка кожноденно допомагає нам.
Спільними зусиллями ми виховуємо і розвиваємо активність
у наших дітей.

Попереду ще одне складне завдання – реконструкція
системи опалення клубу. У селі вже створено громадську
організацію «Джерело». Приклад «Доброчину» показує. що
й ми не повинні сидіти, склавши руки, і чекати, що хтось
приїде і все зробить за нас. Тільки активні дії дадуть
належний результат.

Л.ВАСИЛЬКО.

На знімках: чемпіонки району з настільного тенісу
– достойні суперниці і подруги Вікторія МАКАРЕНКО і
Марина МІТКЕВИЧ.

По ефіру «блукають» Олексій ПОДОРВАН, Борис
ПЛЕВАКО і їх керівник С.М.ВОРОБЕЙ (зліва).

Керівники гуртків Н.В.СИТНИК і Н.Д. ДУБРОВА: он
які вироби у наших гуртківців.

Не за горами весна , а з нею і городні турботи. Обвал
ціни на картоплю восени минулого року дуже засмутив
картоплярів. Деякі з них палко поклялись більше ніколи
не садити її. А справжні шанувальники цього овочу уже
будують плани щодо майбутнього врожаю бульб. Саме
на них розрахована добірка цих порад.

Підготовка бульб до садіння
Слід пам’ятати, що ранні сходи дають змогу рослинам

краще використати теплий та світловий період літа,
сформувати більший урожай, запобігти ураженню рослин
фітофторозом, вірусними хворобами.

За кілька днів або перед садінням бульби опилюють
попелом з розрахунку 0,5 кг на 100 кг бульб, завдяки чому
швидше з’являються сходи, на 10715 % підвищується
врожай, збільшується вміст крохмалю в бульбах.

Застосовуючи пророщування, можна використати таку
методику визначення оптимальної температури. Бульби
повинні отримати загальну суму температур в 2007300о С,
при температурі 10о С пророщування триває 20730 днів, при
13о С – 15722 , при 16о С  –13720 днів.

Якщо не встигли проростити бульби, варто зробити
тепловий обігрів в ящиках при 20о С протягом 577 днів.

Різання садивних бульб
Різати можна лише здоровий садивний матеріал. В день

садіння  різати можна лише бульби, пророщені на світлі.

Мінімальною масою шматочка бульби для одержання
повноцінного врожаю є 25730 г. Краще реагують на різання
ранньостиглі сорти з невисоким вмістом крохмалю.

Садіння бульб
Раніше слід висаджувати пророщені чи прогріті бульби

ранньостиглих сортів з метою одержання врожаю в ранні
строки. Для цього краще використовувати крупніші бульби.
Негативний вплив низьких температур при садінні менший
на піщаних ґрунтах, ніж на суглинкових. При садінні під лопату
глибина загортання бульб має становити 678 см. Різані
бульби при ручному садінні краще класти зрізом униз, що
не обов’язково, але при цьому інтенсивніше проростають
вічка і  паростки. Ранньостиглі сорти треба висаджувати
густіше, а сорти, здатні формувати надто великі кущі і крупні
бульби, – рідше.

На 100 м 2 площі дрібних бульб (масою 35740 г) потрібно
15716 кг, великих ( масою 607100 г) – 30735 кг. Слід пам’ятати,
що 375 % висаджених бульб не дають сходів.

Шкідники
На невеликих, дуже заселених дротяниками ділянках їх

можна знищувати розчином марганцевокислого калію (375
г на 10 л води), поливаючи сходи під корінь по 0,5 л на кущ.
У зв’язку з тим, що личинки жуків7коваликів живляться
ростками пирію, у період боротьби з ними слід систематично
знищувати цей та інші бур’яни. Важливий також своєчасний

і якісний обробіток ґрунту, що сприяє знищенню личинок,
лялечок і яєць шкідника.

Живлення картоплі
Досвідчені городники стверджують, що попіл дає

можливість виростити особливо смачні бульби. Так, щоб
забезпечити потребу в калії, слід внести 15 кг попелу на 100
м кв. Крім того, зменшується кислотність ґрунту. Доза
сушеного курячого посліду становить 578 кг на 100 м 2,
свіжого –15720 кг.

Вапняні добрива вносять восени під переорювання раз
у 677 років – 20750 кг на сотку в залежносі від ступеня
кислотності та гранулометричного складу ґрунту.

Сорти
Перспективними сортами по Чернігівській області

Державна служба з охорони прав на сорти визнала:
«Щедрик», «Кіммерія», «Мороза», «Лабадія», «Пікколо стар»,
«Ред фентезі», «Псельська», «Аладін», «Рамос», «Мустанг»;
дефіцитними: «Нагорода», «Опал», «Скарбниця», «Гала»,
«Сувенір Чернігівський», «Арієль», «Вимір», «Бонус»,
«Глазурна», «Фазан», «Фінку», «Мандрівниця», «Євростач»,
«Курас».

 Т. ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст в галузі

рослинництва  районного управління агропромислового
розвитку.

САДИБА Скільки картоплі не їж – оскоми не набудеш



Белорусское
телевидение

15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Тэлефільм АТН
15.40 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
16.05 Сериал «За все тебя
благодарю"3» (Украина).
17.10 сериал «Маруся».
18.15 Арена.
18.45, 00.10 Зона Х. .
19.35 «Калыханка».
19.50 К «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 «Еврофест».
22.55  «Безумцы"3» (США).
00.25 День спорта.
00.35 Сериал «За все тебя
благодарю"3» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10  «Я пою!».
13.10 «Я пою!». Продолжение.
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Человек с
бульвара Капуцинов».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.10 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Открытый формат».
22.05 «Закрытая школа».
23.10  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.10"00.40 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест"
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про"
верка».
17.25 «Говорим и показы"
ваем».
18.15 «Особо опасен!».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Лесник».
21.20  «Ментовские войны"6».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Честный понедельник.
00.15 «Школа злословия».
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Белорусское
телевидение

15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Телефильм АТН
16.20  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.50  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Котовский» .
23.00  «Безумцы"3» (США).
00.20 День спорта.
00.35  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Алексей Мишин.
Между звездами».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Несекретные
материалы».
00.45"01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35, 15.35. 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест"
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.05 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про"
верка».
17.25 «Говорим и показы"
ваем».
18.10 Чудо"люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны"6».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал «Литейный, 4».
00.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Котовский» .
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  «Байки Митяя» .
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Эпоха. События и
люди».
16.10  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.50  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж
АТН «АРАБСКОЕ ЦУНАМИ».
21.55  сериал «Котовский» .
23.00  «Безумцы"3» (США).
00.20 День спорта.
00.35  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05 «Папаши».
22.10  «Закрытая школа».
23.15  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Наша Белараша».
00.50"01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест"
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по"русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про"
верка».
17.25 «Говорим и показы"
ваем».
18.10 Чудо"люди.
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны"6».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 «Победить рак».
00.25 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 сериал «Котовский» .
10.00 Земельный вопрос.
10.30 К теще на блины.
10.55 К «Байки Митяя» .
12.10  сериал «Маруся» .
13.05 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Эпоха. События и
люди».
16.10  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.50  «Байки Митяя» .
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Котовский» .
23.00  «Безумцы"3» (США).
00.20 День спорта.
00.35  мелодрама «За все
тебя благодарю"3» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
20.00 Время.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Твоя Территория».
00.15 «На ночь глядя».
01.05"01.35 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 «Таинственная Россия».
09.30, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест"
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  сериал «Хвост».
15.05 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про"
верка».
17.25 «Говорим и показы"
ваем».
18.10 «В зоне особого риска!».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Лесник».
21.15  «Ментовские войны"6».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25  «Победить рак».
00.25 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

Белорусское
телевидение

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Котовский» .
10.00 Сфера интересов.
10.30 Цикл телепередач
«Диалоги о цивилизации».
10.55  «Байки Митяя»
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.50 «Мастер путешествий»
16.25 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся» .
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.50  «Байки Митяя»
21.00 Панорама.
21.45 «Знай наших».
21.55  сериал «Котовский»
23.00 Ток"шоу «Не только
женщина знает».
00.30 День спорта.
00.40 Фантастический фильм
ужасов «Чужой» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05 «Большая разница».
22.20 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.35 «Прожекторперисхил"
тон».
00.10 «Красная звезда».
01.30"02.00 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст"
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест"
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 Очная ставка.
11.15 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных».
14.25 «Женский взгляд»
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про"
верка».
17.25 «Говорим и показы"
ваем».
18.10 Профессия"репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  фильм «Казак».
21.15 «Попса».
23.00  «Победить рак».
00.05  «Ментовские войны».

Белорусское
телевидение

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток"шоу.
09.55 К теще на блины.
10.30 «Все путем!»
Развлекательная программа
о туризме.
10.55  сериал «Мастер
путешествий» (США). «Рим».
11.35 Мультсериал «Семейка
пиратов».
12.10 Комедийный сериал
«Сваты"4» (Украина).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм.
15.40 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Мелодрама «Душечка»
17.15 «Еврофест».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Комедийная мело"
драма «Спящий и красавица»
(Украина).
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.50 День спорта.
23.00 Приключенческая
драма «Полет Феникса» .

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 «Умницы и умники».
11.50  фильм «И все"таки я
люблю…».
16.20 Среда обитания.
17.15 «Индийские йоги среди
нас».
18.15  «Один против всех».
19.00  «Академия талантов».
21.05 «Кубок профессиона"
лов».
23.35 «Что? Где? Когда?».
00.45 Фильм «Рудо и Курси».

НТВ

06.30  «Мур есть мур».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса»
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Кремлевская кухня».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Профессия " репортер.
20.00 Программа максимум.
21.05 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!.
23.00  детектив «Агент особого
назначения"2».
00.35  фильм «Сибиряк».

Белорусское
телевидение

06.15 Комедийная мело"
драма «Спящий и красавица».
07.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
праздник Благовещение
Девы Марии.
08.00 Існасць.
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Зона Х». Итоги недели.
10.10 Врачебные тайны.
10.45 Культурные люди.
11.20 Специальный репортаж
АТН «АРАБСКОЕ ЦУНАМИ».
11.35  «Семейка пиратов».
12.10  «Сваты"4» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм.
15.40  Мелодрама «Курьер» .
17.25 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
18.55 Спортивная комедия
«Несносные медведи» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Боевик «Миссия
невыполнима"2».

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 Фазенда.
11.45  «Брэйн ринг».
12.45 Воскресный «Ералаш».
12.55 «Обратный отсчет».
13.25 Комедия «Джентль"
мены удачи».
15.00 «Е.Леонов. Исповедь».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Премьера. Юбилейный
концерт Валерия Леонтьева.
17.45 КВН.
20.00 Контуры.
21.05 «Две звезды».
22.35 Х/ф «Невидимый».

НТВ

06.30  «Мур есть мур».
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 «Их нравы».
09.25 Едим дома.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Развод по"русски».
13.00 Сегодня.
13.20 «Кремлевская кухня».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 «Чрезвычайное проис"
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное при"
знание.
20.45 «Центральное телеви"
дение».
21.55 «Тайный шоу"бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00 боевик «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого».

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 Шеф"кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Вiкно в Америку
13.15 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
15.40 Агросектор
15.55 Х/ф «Агонiя»
19.00 Смiшний та ще
смiшнiший
19.25 After Live
19.50 Екстрений виклик
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Вiтас. Безсонна нiч
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 «Шiсть кадрiв»
10.15 Х/ф «Самара"мiстечко»
13.50 Х/ф «Мрiяти не шкодить»
15.15 Х/ф «Нiжнi зустрiчi»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»(1)
19.30,23.10 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Велика рiзниця»
23.25 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Острiв непотрiбних
людей»
11.05 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 Х/ф «В очiкуваннi
кохання»
15.55 Д/с «Детективи»
16.20 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Особистi
обставини»
22.35 Т/с «По гарячих слiдах»
0.40 «Позаочi»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.15 Euronews
12.30 Хай щастить
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.15 Оновлене мiсто
13.35 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.00 Новини
15.35 Агросектор
15.55 Х/ф «Iдiот»
17.55 Екстрений виклик
18.25 Хокей. «Донбас"2» "
«Сокiл»
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон"2»
10.50,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
11.45 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.35 «Шiсть кадрiв»
13.55 Т/с «Пончик Люся»
14.50 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
19.30,22.40 ТСН
20.15, 23.00 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «I прийде кохання»
0.00 Т/с «Одержимий»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Особистi
обставини»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с « По гарячих слiдах»
0.40 «Секретнi територiї»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Уряд на зв’язку
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.15 Euronews
12.30 Наша пiсня
13.25 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.00 Новини
15.35 Агросектор
15.55 Оновлене мiсто
16.15 Х/ф «Осiнь. Чертаново»
17.55 Екстрений виклик
18.25 Хокей. «Донбас"2» "
«Сокiл»
21.25 Досвiд
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон"2»
10.50,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
11.45 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.35 «Шiсть кадрiв»
14.05 Т/с «Пончик Люся»
14.55 «Давай одружимось»
15.50 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
19.30,23.20 ТСН
20.15,23.40 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Грошi»
22.15 «Пекельна кухня»
0.50 Т/с «Одержимий»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Особистi
обставини»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «По гарячих слiдах»
0.45 Парк автомобiльного
перiоду

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Книга.ua
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.55 Мистецькi iсторiї
11.50,15.15 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.45 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
16.00 Жарт
16.45 Х/ф «Живi й мертвi»
19.05 Бенефiс О.Воробей
21.30 Екстрений виклик
21.55 Богатирськi iгри
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон"2»
10.50,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
11.45 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.35 «Шiсть кадрiв»
13.55 Т/с «Пончик Люся»
14.50 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
19.30,22.40 ТСН
20.15,23.00 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Я люблю Україну»
0.00 Т/с «Одержимий»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Особистi
обставини»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «По гарячих слiдах»
0.40 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 «Київська старовина»
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,15.15 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.45 Х/ф «Страховий агент»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.00 М.Жванецький
16.40 Х/ф «Живi й мертвi»
18.15 Екстрений виклик
18.40 Шляхами України
19.05 Наша пiсня
19.45 Жарт
20.40 After Live
21.25,22.50 Шустер"Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон"2»
10.50,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
11.45 «Знiмiть це негайно»
12.45 «Цiлковите
перевтiлення»
13.35 «Шiсть кадрiв»
13.55 Т/с «Пончик Люся»
14.50 «Давай одружимось»
15.45 «Мiняю жiнку»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
19.30 ТСН
20.10 «Добрий вечiр»
21.40 Х/ф «Конан"варвар»
23.55 Х/ф «Циклоп»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Особистi
обставини»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Київ вечiрнiй»
22.30 « Велика полiтика»

УТ�1
8.00,9.15 Шустер"Live
9.00 Школа юного
суперагента
11.50 After Live
12.10 Ближче до народу
13.10 В гостях у Гордона
14.50 Нащадки
15.10,17.40 Баскетбол
17.10 Золотий гусак
18.20 Зелений коридор
19.40 Д.Гнатюк
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Зворотнiй зв’язок
21.45 Жарт
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультсеріал
11.00 «Свiт навиворiт»
12.00 «Велика рiзниця»
12.25 «Голос країни»
15.45,20.00 Х/ф «Подаруй
менi недiлю»
19.30 ТСН
23.45 Х/ф «Конан"варвар»

ІНТЕР

5.40 «Велика полiтика»
8.30 «Городок»
9.05 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.40 «Найрозумнiший»
13.30 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї»
15.50 «Велика рiзниця»
17.00 «Київ вечiрнiй»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.30 Х/ф «Залiзна людина»
0.55 Х/ф «Сахара»

УТ�1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Доки батьки сплять
10.55 Кумири i кумирчики
11.20 Караоке для дорослих
12.00 Шеф"кухар країни
12.50 Маю честь запросити
13.40 Золотий гусак
14.10 Баскетбол
16.10 Дiловий свiт
16.40 «Людина року"2011»
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 Фольк"music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.55 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото"забава»
10.10 Мультсеріал
11.00 «Дикi i смiшнi»
11.25 «Я так живу»
12.05 «Велика рiзниця»
12.30 Х/ф «Каблучка з
бiрюзою»
16.10 «Я люблю Україну»
17.45 «Добрий вечiр»
19.30,0.40 «ТСН"тиждень»
20.15,23.10 «Голос країни»
22.45 Т/с «Iнтерни»(2)
23.40 «Свiтське життя»

ІНТЕР

7.45 «Формула любовi»
8.45 «Ранкова Пошта»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Т/с «Свати»
15.55 «Вечiрнiй квартал»
17.55,20.55 Т/с «Жуков»
20.00 «Подробицi тижня»
23.05 «Що? Де? Коли?»
0.20 Х/ф «Рожевий кадилак»

До уваги телеглядачів!
У програмі Білоруського ТБ години передач подані

за білоруським часом, який випереджає український час
на 1 годину. Тому українським телеглядачам слід брати
це до уваги.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 3-ê³ìíàòíà êâàðòèðà íà 8-ìó ïîâåðñ³, àáî îáì³íÿþ íà
2-ê³ìíàòíó. Òåë. 096-7362652.

— 2
кімнатна квартира в центрі. Тел.: 098
4464614,  097

7505370.

–– 3
кімнатна квартира в центрі. Тел.: 066
3611003,
093
0336913.

— 3
кімнатна квартира в приватному секторі. Тел. 098

7895080.

— 1
кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 097

8351269.

— півбудинку. Тел. 096
7333953.
— будинок зі всіма зручностями. Тел.: 098
7899498, 093


7338687, 3
53
11.
— півбудинку в центрі недорого, або обміняю на 1


кімнатну квартиру. Тел. 2
26
07, 066
8587253.
— дача в Черемошному, гараж в районі міськгазу.

Тел.: 063
9579643, 098
8848538.
— земельна ділянка в центрі міста, ІІ пр. Радянський,

3. Є газ, вода. Тел.: 050
9439004, 097
3212934.
— кінна картоплекопалка, переобладнана під трактор

(в
во Польща). Тел. 3
31
59.
— запчастини колишнього вжитку на автомобіль УАЗ


469: коробка з роздаткою, міст передній, ресори, двигун,
амортизатори, кардани. Документи. Тел. 2
11
96, 096

8189912.

–– ВАЗ
21099, 2004 р., бензин/газ. Тел. 093
8345633.
— ВАЗ
2121 „Нива”, 1986 р.в., червоного кольору. Всі

агрегати нові, пробіг 25 тис. км. Потребує часткового ремонту
днища кузова. Ціна за домовленістю. Тел.066
9054939.

— ВАЗ
21099. Тел. 097
5998607.
— трактор саморобний з двигуном Т
25. Ціна 13 тис.

грн. Тел. 096
7926314.
–– шифер, цегла, шлакоблок, балки, крокви,

перемички колишнього вжитку. Тел. 098
7753430.
— котел КСТ
10 з автоматикою. Тел.: 2


20
14, 098
6069232.
–– сіно, буряк. Тел. 2
58
63.
— сіно лугове, можливо з доставкою. Тел.:

2
38
66, 096
6427487.
— сіно, пусковий двигун ПД
10 (новий),

насіння фацелії. Тел.: 096
8530037, 096

4587960.

— буряк кормовий, картопля крупна.
Тел.: 2
24
28, 097
0161515.

— відбірна, насіннєва та кормова
картопля. Доставка. Тел.: 097
2509069.

— плуг ПН 2
30. Тел. 097
8889261.
— саджалка 3
рядна (саморобна). Тел.

097
6841557.
— автогума всіх видів та розмірів під

замовлення, ціни нижче ринкових. Тел. 063

7262820, 096
9429277.

металопрофіль (Індія, Корея, Росія). Ціна
від 68 грн. Гарантія. Більше 20 кольорів.

сайдинг, вагонка, пластикова панель для
внутрішніх робіт.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2006 року № 90 «Про схвалення Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади», Постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 «Про заходи щодо
упорядкування адміністративних послуг»  та з урахуванням наказу
Міністерства економіки України від 12 липня 2007 року № 219 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
надання адміністративних послуг (зі змінами), з метою підвищення якості
надання адміністративних послуг:

1. Затвердити такі стандарти надання адміністративних послуг:
1.1 Стандарт надання адміністративних послуг Городнянською

районною державною адміністрацією щодо надання довідки з реєстру
документів дозвільного характеру, що додається.

1.2. Стандарт надання відділом містобудування, архітектури та ЖКГ
Городнянської райдержадміністрації адміністративної послуги щодо
отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки,
що додається.

1.3. Стандарт надання адміністративної послуги управлінням праці та
соціального захисту населення Городнянської райдержадміністрації по
видачі посвідчення: «Посвідчення інваліда війни», «Посвідчення учасника
війни», «Посвідчення члена сім’ї загиблого», «Жертва нацистських
переслідувань», «Посвідчення ветеран праці», що додається.

1.4. Стандарт надання адмінстративної послуги щодо видачі цільового
направлення абітурієнтам, які проживають в сільській місцевості або селищі
міського типу в вищі навчальні заклади І
ІІ рівнів акредитації, що додається.

1.5. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною адміністрацією щодо державної реєстрації фізичної
особи
підприємця, оформлення та видачі виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців, що додається

1.6.Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною адміністрацією щодо державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу
підприємця, які містяться в єдиному
державному реєстрі, що додається.

1.7.Стандарт надання державним реєстратором Городнянської
райдержадміністрації адміністративної послуги «Державна реєстрація
припинення підприємницької діяльності фізичної особи
підприємця за її
рішенням», що додається.

1.8.Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
райдержадміністрацією щодо державної реєстрації юридичної особи,
оформлення та видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб
підприємців, що додається.

1.9 Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
райдержадміністрацією щодо змін до відомостей про юридичну особу, які
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб

підприємців, та не пов’язані зі змінами до установчих документів, що
додається.

1.10. Стандарт   надання адміністративної послуги Городнянською
райдержадміністрацією щодо державної реєстрації змін до установчих
документів юридичної особи, що додається.

1.11. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
райдержадміністрацією щодо державної  реєстрації внесення рішення до
єдиного державного реєстру запису рішення засновників щодо припинення
юридичної особи, що додається.

1.12. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною адміністрацією  щодо державної реєстрації
припинення юридичної особи у зв’язку із ліквідацією, що додається.

1.13. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною адміністрацією  щодо видачі  дублікату оригіналу
установчих документів та змін до них, що додається.

1.14. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною  щодо отримання виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців, що додається.

1.15. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською
районною державною адміністрацією щодо надання витягу  з Єдиного

державного реєстру юридичних та фізичних осіб
підприємців, що додається.
1.16. Стандарт надання адміністративної послуги Городнянською

районною державною адміністрацією  щодо отримання довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних та фізичних осіб
підприємців, що додається.

1.17. Стандарт надання адміністративної послуги службою у справах
дітей Городнянської райдержадміністрації щодо представлення інтересів
неповнолітнього  у судових засіданнях, що додається.

1.18. Стандарт надання адміністративної послуги службою у справах
дітей Городнянської райдержадміністрації щодо надання висновку про
позбавлення батьківських прав, що додається.

1.19. Стандарт надання адміністративної послуги службою у справах
дітей Городнянської райдержадміністрації щодо надання висновку про
можливість бути усиновлювачами, що додається.

1.20. Стандарт надання адміністративної послуги службою у справах
дітей Городнянської райдержадміністрації щодо видачі розпорядження для
здійснення захисту житлових та майнових прав дітей, що додається.

1.21. Стандарт надання адміністративної послуги службою у справах
дітей Городнянської райдержадміністрації щодо надання висновку про
відібрання дитини без позбавлення батьків батьківських прав, що додається.

1.22.Стандарт надання адміністративної послуги 
 дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки, що додається.

1.23. Стандарт надання адміністративної послуги – дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду, що додається.

1.24. Стандарт надання адміністративної послуги – дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність), що додається.

1.25. Стандарт надання адміністративної послуги із затвердження
технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельної
діянки, що додається.

1.26. Стандарт надання адміністративної послуги із затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, що
додається.

1.27. Стандарт надання адміністративної послуги – дозвіл на виділення
в натурі (на місцевості) земельної ділянки, що додається.

1.28. Стандарт надання адміністративної послуги – дозволу на
виготовлення проектно
технічної документації в оренду, що додається.

1.29. Стандарт надання адміністративної послуги відділу освіти
Городнянської райдержадміністрації  щодо видачі цільового направлення
випускникам загальноосвітніх  навчальних закладів, які постійно
проживають у сільській місцевості, або селищі міського типу у вищі
педагогічні навчальні заклади І
ІV рівнів акредитації, що додається.

1.30. Стандарт надання адміністративної послуги відділу освіти
Городнянської райдержадміністрації щодо видачі Єдиного квитка, що
додається.

1.31. Стандарт надання адміністративної послуги відділу освіти
Городнянської райдержадміністрації щодо атестації педагогічних
працівників, що додається.

1.32. Стандарт надання адміністративної послуги відділу освіти
Городнянської райдержадміністрації щодо атестації загальноосвітніх,
дошкільних, позашкільних навчальних закладів, що додається.

1.33. Стандарт надання державним реєстратором  Городнянської
райдержадміністрації адміністративної послуги по державній реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичної особи
підприємця на
підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством, що додається.

2. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного
оприлюднення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Силенка М.Ф.

А.ЛАВСЬКИЙ.
Голова районної державної адміністрації.

Повний текст розпорядження з додатками розміщений на
офіційному сайті Городнянської райдержадміністрації.

14 березня минув рік, як пішла з
життя дорога для нас людина

ДЕГТЯР
Олександр Васильович

23.09.1955 р. – 14.03.2011 р.
В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильна.
Ты в жизни нам, как солнышко светил,
И вечной раной стала смерть твоя.

Сумуючі: дружина, діти та онуки.

17 березня минає 30 років, як
перестало битися серце найдорожчої

для нас людини
ПРИХОДЬКО Ніни Михайлівни

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Вічно сумуючі рідні.

шифер 8
ми хвильовий, плоский – 1,25, 1,12, 1,5 х
3,0,

руберойд, цемент,  ДВП, ДСП, OSB, оцинковані
листи,  сітка рабиця від 155 грн., труби АБЦ,

супутникові антени. Установка. Гарантія.
інкубатори;
гума для сільгосптехніки;
причепи до легкових автомобілів;
візки садові;
нові велосипеди (більше 8 моделей) від 700 грн.;
газові котли, бойлери;
кондиціонери;
ноутбуки нові та колишнього вжитку;
холодильники колишнього вжитку від 600 грн.;
ванни нові та колишнього вжитку;
меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові дивани

(пружина), крісла
ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки,
стіл+4 табуретки, дивани
ліжка (пружина), дивани

малютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи,
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, стіл

книжка, шафи
купе, комп’ютерні столи, комп’ютерні
стільці, приліжкові тумби, ліжка 1
спальні, ліжка 2

спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Корпусні
меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі на
замовлення, великий асортимент тканин в наявності і на
замовлення.  Дитячі коляски (зимово
літні). Нові та
колишнього вжитку. Тел.: 2
41
66, 093
7062816.

КУПИМО:
––  корів, коней. ДОРОГО. Тел.: 2
33
62, 096
3403112.
— задній міст електрокара. Тел. 098
6069232, 2
20


14.

ЗДАМ:
–– квартиру (сімейним) у військовому містечку. Тел. 095


8714674.
Витяг про реєстрацію права власності від 06.04.2004 р.,

серії СВА № 443597, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

від 14 лютого 2012 р. № 45

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Непоправне горе увірвалося у нашу сім’ю – померла наша мама  Чаус

Олександра Василівна.  Але ми не залишилися наодинці з бідою. Велику
підтримку нам надали друзі та родичі.

Хочеться висловити велику подяку усім, хто розділив з нами горе та
допоміг у похоронах – кумі Шуляк М.І., друзям, сусідам, свекрам, невістці,
працівникам обласної загальноосвітньої школи
інтернату, а особливо
нашому водію Білому Ю.М.

Хай оберігає вас Господь, добрі люди, і хай лихо ніколи не переступить
вашого порогу.

Щиро дякуємо також за співчуття та організацію похорон, велику
допомогу ПП  „Гончаровій А.П.” та їх працівнику – водію  Руденку Юрію.

З повагою В. Шаропата.
* * *

Щиро дякуємо завідуючому хірургічним відділенням  Ломаковському
В.І., завідуючому реанімаційним відділенням Мужанову А.М.,
медпрацівникам хірургічного та реанімаційного відділень, вчителям та учням
Бутівської школи, друзям і сусідам за допомогу нам у лікуванні Євгена
Кобзева і за підтримку у тяжку хвилину.

Рідні.

СПОРТ

БЕРЕЗНЕВИЙ  ФУТБОЛ
Міжнародний жіночий день чернігівська спортивна спільнота

відзначила відкритим чемпіонатом з футболу серед дівчат. 4
березня зустрічалися команди юних футболісток з Прилук, Борзни,
Городні, Корюківки, Чернігова та Чернігівського району двох вікових
категорій 1998
1999 та 2000
2001років народження.

Поєдинки молодших футболісток відбулись на базі міської
школи №35. Наша команда виборола почесне третє місце, а
футболістки Даша Шаропата і Оксана Ткач визнані кращими
гравцями команди. Кращим воротарем турніру визнано також
нашу Машу Михеєнко.

Старші футболістки змагались на стадіоні КСК ФОК «Хімік», де,
як і молодші, посіли третє місце. Організатори турніру визнали
Христину Бакуринську кращим нападником турніру, а Марину
Пірак – кращим гравцем команди.

Всі учасниці змагань отримали солодкі подарунки, а кращі
гравці – цінні призи. Команди готували тренери М.Купріянов та
О.Кучерявенко.

М.КУПРІЯНОВ.
Старший тренер з футболу

ДЮСШ для дітей�сиріт «Олімп».

УТОЧНЕННЯ
У минулому номері газети «Новини

Городнянщини» у статті «Хрипівка
побудує водогін у співпраці з ООН»
вкралася неточність. У передоста

нньому абзаці речення «Перша черга
становитиме 300м, а далі селяни
будуватимуть за власним рішенням» слід
читати так: «Перша черга становитиме 1
км 300 м...» і далі по тексту.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

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

097-9622235.

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

Тел.: 067-8452878, 098-9842336.
КУПЛЮ:

корів, телят, коней, свиней,
биків.

Ціни найвищі.
Тел.: 066-4014326, 093-9178698.

КУПЛЮ ДОРОГО ТЕЛЯТ, КОРІВ, КОНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098+9331055.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

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

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

Реализуем:
— двери металлические входные,
— двери межкомнатные ПВХ, МДФ,
— металлопрофиль (забор, кровля),
— сайдинг,

Тел.: 063-0215624,
098-8074688, (04645)2-60-47.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЕТТЫ

Обращаться: с 1 февраля, г.Городня,ул. Петровского, 2,
територия  рынка (возле м-на „Наша ряба”).

— пластик,
— гипсокартон,
— котлы, радиаторы,
вытяжки, водонагрева2
тели, конвекторы.

Требуется менеджер по продажам
м\п окон. Тел. 095-276-21-50"

Памятники из Корюковки (гранитные,
мозаичные), цветники, оградки. Доставка.

Установка. Тел.: 066-6861916, 098-2623716.

Продаж сільськогосподарської техніки:
саджалки, копалки, плуги, косарки, гребалки,
обприскувачі, преси Т225, причіп н/р.

Доставка. Запчастини. Тел. 067-7849158.

Захист в кримінальних справах
м. Чернігів,
тел.(0462)974943,
097-6198650,
099-6511774.

+ безкоштовні консультації;
+ складання заяв, скарг до суду;
+ представництво в судах.

16 березня  відсвяткувала свій золотий ювілей наша дорога
дружина, люба матуся, бабуся та сваха Антоніна Федорівна
БАТЮК.

Спасибі Вам, мамо, кохана, єдина,
За те,  що існує вся наша родина.
Спасибі, бабусю – говорять онуки,
За ласку, тепло, за натруджені руки.
Спасибі Вам – серденько щиро щебече,
За мудрі слова Ваші й лагідні речі.
Хай роки летять, їм нема вороття,
Та що ж 50 – це лиш розквіт життя!
Тож з радістю Ви ювілей зустрічайте,
А ми щиро любимо Вас – пам’ятайте!

З любов’ю:  чоловік, діти, онуки та свати.

Із золотим ювілеєм від усієї душі
вітаємо дорогу сестричку, добру і чуйну
жінку -  Антоніну Федорівну БАТЮК з м.
Городні.

Як лебеді білі,  летять рік за роком,
Проходить життя, як вода,
Тебе з ювілеєм ми щиро вітаєм,
Зичим здоров’я, щастя, добра.
Хай до серця не дійдуть морози,
Хай рясніє в оселі добро і тепло,
Хай доля завжди на нерівній життєвій

дорозі
Від незгод і біди прикриває надійним

крилом.
З повагою і любов’ю: сестрички зі Старої Рудні з сім’ями.

Колектив хірургічного відділення  від
щирого серця  вітає з ювілеєм Валентину
Миколаївну ПІНЧУК.

Нехай  у домі щастя буде,
І сил приплив, немов потоки рік,
Нехай життя цвіте і поважають люди,
І довгим буде, як століття, вік.

18 березня святкуватиме свій
ювілейний день народження Світлана
Іванівна ЛУДАНИК.

Поздоровляємо із ювілеєм щиро,
Здоров’я, многа літ і миру!
Весь наш садочок Вам шле привітання,
Щастя сімейного і процвітання!
Хай калиновий кущ щедро квітне в дворі,
Солов’ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі,
І жилося щоб мирно й щасливо.

Колектив ясла2садка №4.

21 березня святкуватиме свій 75-
річний ювілей  любий чоловік,
турботливий батько, дідусь, прадід
Василь Васильович СИСА із с. Великого
Листвену.

Муж родной мой, папа любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый,
Мы хотели б пожелать:
Пусть  морщинки, но от смеха,
Не беда и седина,
Пусть слезинки лишь от счастья

Тебе сопутствуют всегда!
Чтобы в жизни улыбались
Твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

З повагою: син з невісткою, дочка з зятем, онуки Василь,
Юлія, Олексій та правнучка Аліна.

10  березня відсвяткувала свій ювілейний день народження
завідуюча магазином в с. Хотівля Ніна Петрівна ШОМАН.

Нехай кожна мить життя стане неповторною і прекрасною
та приносить у Ваш дім благополуччя, тепло і радість.

Хай сонечко світить із ясного неба,
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку.
Хай обминають дім Ваш тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Колектив Городнянського міського споживчого товариства.

15 березня відсвяткувала 55-річчя Надія Василівна
НАЗАРЕНКО.

Сердечно вітають з днем народження чоловік, син, невістка,
онучки і свекруха.

Сьогодні –  рівно  55
В житті твоїм минає,
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь, +
Прекрасним, ніжним, чистим!

19 березня святкуватиме свій
ювілейний день народження дорогий
чоловік, брат, син Максим Дмитрович
ГРИЩЕНКО.

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней.
Чтоб беды, горе и ненастья
Обходили тебя стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной.
З любов’ю: мама, сестра, дружина.

19 березня святкуватиме свій 80-
річний ювілей Анна Кузьмівна
ІЛЬЮЩЕНКО з м. Городні.

Дорогая мамочка!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.
Чтоб холод в душу не забрался,
И чтобы не было беды,
Да чтоб никто не догадался,
Какой же год идет тебе.

З любов’ю: діти, онуки, правнук.

Колективи Городнянської районної гімназії та школи №1
глибоко сумують з приводу смерті колишнього завідувача
районного відділу освіти

ДРОБИШЕВОЇ Ольги Миколаївни
і висловлюють співчуття рідним та близьким  покійної.

Колектив Хоробицької школи глибоко сумує з приводу
тяжкої непоправної втрати – передчасної смерті

ДРОБИШЕВОЇ Ольги Миколаївни
і висловлює щиріеспівчуття рідним та близьким покійної.

Сім’ї Пильник Н.Ф.,  Закружної Р.О., Кравець О.А., Здор Т.В.,
Пильник В.Д. висловлюють глибоке співчуття секретарю
Володимирівської сільської ради Скидан О.М. з приводу
передчасної смерті зятя

САВЧЕНКА Сергія.

Володимирівська сільська рада висловлює співчуття
секретарю сільської ради Скидан О.М. з приводу передчасної
смерті зятя

САВЧЕНКА Сергія.

Колектив Лемешівської школи висловлює глибоке співчуття
вчительці  Крикун Т.Я. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

ЧАЙДАК Ніни Несторівни.

Колективи Городнянської  районної гімназії та школи №1
висловлюють глибоке співчуття вчителю фізкультури
Тимощенко О.В. з приводу тяжкої втрати – смерті дружини.

ВАТ „Городнянський механічний завод” глибоко сумує з
приводу раптової смерті бухгалтера

ТИМОЩЕНКО Віри Миколаївни
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійної.

ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 18 марта, на
территории рынка будут реализовываться мед

из южных регионов Украины и одеяла из
натуральной овечьей шерсти (г. Измаил).

Приглашаем приобрести товары!

Правління ВАТ „Городнянський механічний завод”
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28

квітня 2012 року об 11 годині за адресою: 15100, Чернігівська обл., м.
Городня, вул. Радянська, 110.

Реєстрація акціонерів з 10.00 до 10.45 год. Для участі акціонерам
при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів
– доручення.

Порядок денний:
1. Звіт правління про роботу товариства за 2011 рік. Основні напрямки

діяльності товариства на 2012 рік.
2. Звіт ревізійної комісії.
3. Затвердження звіту і висновків ревкомісії, затвердження річних

результатів діяльності товариства.
4. Визначення типу та зміна найменування товариства у зв’язку з

приведенням його діяльності у відповідність до Закону України „Про
акціонерні товариства.

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту шляхом викладення
його в новій редакції.

6. Приведення вартості чистих активів та статутного капіталу до вимог
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

7. Відкликання та переобрання членів правління.
8. Про виступ майновим поручителем за ЗАТ „Сонеко”, ПП „Неборак”.
Довідки за телефоном: (04645) 2-13-97.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ „Городнянський механічний завод” (тис. грн.).

Найменування показника Період
Звітний         Попередній

Усього активів  530 776
Основні засоби 304 359
Запаси 6 156
Сумарна дебіторська заборгованість 46 71
Грошові кошти та їх еквівалент 1 ––
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) +1816 +1836
Власний капітал  + 1182 + 1202
Статутний капітал 265 265
Довгострокові зобов’язання + 32
Поточні зобов’язання 1660 1946
Середньооблікова  кількість акцій (шт.)     1060880 1060880

Голова правління Л.І. КІРІЧЕНКО.
Головний бухгалтер О.П.КРАВЕЦЬ.

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.

Мать будит сына в школу:
– Уроки сделал?
– Нет!
– А что тогда дрыхнешь!?

– Меньше знаешь – крепче спишь.
* * *

У сослуживца (бывшего подполковника нашей
доблестной российской армии) есть любимая фраза:

– Я пью только то, что начинается на букву «Ш»:
Шампанское, Шпирт и Што попало...

 * * *
– Что Вы пьете?
– Название состоит из 2+х животных.
– Конь+як.
– А сколько Вы пьете?
– Поменяйте животных местами...

* * *
Жизнь после пятидесяти только начинается –

подумала женщина и попросила налить еще пятьдесят...
* * *

Приходит муж с работы, а на холодильнике записка:
– Ужин на плите. Плита в ресторане!


