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Райдержадміністрація та районна рада з
глибоким сумом повідомляють жителів району,
що в неділю, 18 березня, раптово помер голова
Городнянської райдержадміністрації, член
президії, депутат районної ради

ЛАВСЬКИЙ Анатолій Михайлович.
Смерть сталася під час поїздки в складі групи

керівників в Естонську Республіку на 45�му році
життя. Не стало людини в розквіті життєвих сил –
здібного керівника і спеціаліста, вмілого
організатора і відповідального працівника,
товариша, порядного сім’янина.

Висловлюємо глибоке співчуття дружині
Світлані Іванівні, дітям Валерії та Івану, рідним та
близьким, усім, хто любив і цінував Анатолія
Михайловича.

В.ЧЕРНОМАЗ – перший заступник голови
                   райдержадміністрації,

Г.ПРИМАК –         голова районної ради.

Чернігівська облдержадміністрація та  обла�
сна рада глибоко сумують з приводу передчасної
смерті голови Городнянської районної державної
адміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича.
Висловлюємо щире співчуття рідним і

близьким померлого, розділяємо скорботу усіх,
хто знав або працював з ним.

Вічна пам’ять.

Міський голова, виконком та депутати міської
ради з великим сумом сприйняли звістку про
раптову смерть голови райдержадміністрації

Анатолія Михайловича ЛАВСЬКОГО.
Висловлюємо глибоке співчуття дружині

Світлані Іванівні, дітям Валерії та Івану, батькам  і
близьким покійного.

Глибоко сумую з приводу передчасної смерті
голови Городнянської районної державної
адміністрації Лавського Анатолія Михайловича.

У своїй діяльності він відзначався
високопрофесійними якостями керівника, що
вміло об’єднував і цілеспрямовував місцеві
громади на вирішення нагальних проблем.

Досконало володів соціально�економічними
механізмами розвитку району, які б сприяли
поліпшенню життя мешканців Городнянщини, та
вірив у ці можливості.

Був чуйною і доброзичливою людиною,
разом з тим принциповим і вимогливим
керівником.

Висловлюю щирі співчуття близьким і рідним
покійного.

Хай добрі справи, розпочаті покійним,
успішно здійснюються його послідовниками, а
пам’ять про нього надовго зберігається у серцях
городнянців.

Народний депутат України            М.В. ЧЕЧЕТОВ.

Народний депутат України Корж В.Т. сумує з
приводу передчасної смерті голови
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює глибоке співчуття родині

покійного.

29 травня йому б виповнилось 45…
Половину свого короткого життя він присвятив нашому

району та його людям. У 1991році,  після закінчення
Чернігівського педагогічного інституту ім. Т.Г.Шевченка, він
з дружиною Світланою приїхав у Городню. Працював
заступником начальника податкової інспекції, начальником
фінуправління райдержадміністрації, а в 2002'2004 роках –
заступником голови райдержадміністрації.

Тут, у Городні, збудував будинок, заклав сад. Разом з
дружиною у любові й злагоді виховували дітей – Валерію
та Івана. В одному зі своїх інтерв’ю Анатолій Михайлович
сказав: «Ми з дружиною впевнені: що найголовніше, що
треба виховувати у дітях, – це порядність і відповідальність.
Для людини це головне, що визначає її як особистість».

Таким він був. Таким він запам’ятається городнянцям.
Порядним і відповідальним. Авторитетом і професіоналом.
Для багатьох з нас, з ким поруч працював, він був не просто
начальником, колегою, а й товаришем, до якого у кабінет
можна було увійти у будь'який час, з будь'яким проханням.
З ним легко було працювати, легко спілкуватись.

Важко підібрати слова, які б могли передати відчуття
втрати доброї, світлої людини, у пам’ять про яку залишились
тільки теплі спогади. Ще довго у коридорах адміністрації
згадуватиметься його енергійна, легка хода, врівноважений
спокійний голос.

Анатолій Лавський горів роботою. Він жив нею, плекав
плани і надії, пов’язані з розквітом Городнянщини.
Невблаганна смерть настигла його під час робочої поїздки
в Естонію у складі делегації від Чернігівської області. 17
березня українська делегація зупинилась на ніч у готелі,
розташованому за 5 кілометрів від Риги. Наступного ранку
їх  чекала Естонія. Анатолій Михайлович, відчувши
погіршення самопочуття вранці,  залишився відпочити у
номері. Коли колеги повернулись зі сніданку, його серце ще
билось, хоч він і перебував без свідомості. Латвійські лікарі,
як могли, боролися за його життя.  Але врятувати Анатолія
Лавського не змогли. Медики констатували причину смерті
– закупорювання судин в результаті тромбу, що відірвався.

Кажуть, Господь забирає кращих… Нам залишається
тільки пам’ять, спогади і світло душі, яке людина залишає
по собі. У небі над Городнею з’явилась ще одна  яскрава
зіронька. Не повернути і не забути… Спи спокійно, дорогий
товаришу. Квіти, якими осипали тебе, проводжаючи в
останню путь, зів’януть. А пам’ять блукатиме вічно. Пам’ять
про людину, яка залишила по собі добрий слід.

* * *
Минулої середи в Городні відбулися похорони голови

райдержадміністрації Анатолія Михайловича Лавського,
який раптово помер 18 березня. Провести його в останню

Городнянська районна організація Партії
регіонів  сумує з приводу передчасної смерті
голови районної організації Партії регіонів

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює глибоке співчуття  рідним та

близьким покійного.

Колектив  фінансового управління райдерж�
адміністрації глибоко сумує з приводу раптової
смерті колишнього начальника управління

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття родині покійного.

Районна асоціація місцевих рад „Ради
Городнянщини” глибоко сумує з приводу
передчасної смерті голови райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює щире співчуття родині

покійного.

Управління агропромислового розвитку та
Рада сільгосппідприємств району глибоко
сумують з приводу передчасної смерті голови
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють співчуття рідним та близьким

покійного.

Раду Городнянського відділення Товариства
«Чернігівське земляцтво у Києві» глибоко вразило
повідомлення про раптову смерть голови
Городнянської райдержадміністрації, здібного
керівника, людини великої душі

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича.
Він брав активну участь у роботі Товариства,

підтримував дружні зв’язки із земляками�
городнянцями. Глибоко співчуваємо сім’ї.
Мужньо переживіть горе. Ми збережемо пам’ять
про А.М.Лавського.

В.ЛАШУК – голова, П.НАЗИМКО – почесний
голова Городнянського відділення Товариства.

Колектив редакції міськрайонної газети
«Новини Городнянщини» глибоко сумує з приводу
несподіваної смерті голови райдержадміні�
страції

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і  висловлює співчуття жалю дружині, дітям

та родичам покійного.

Чернігівська райдержадміністрація та райо�
нна рада глибоко сумують з приводу раптової
смерті голови Городнянської райдержадмініст�
рації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють щире співчуття сім’ї  та  рідним

покійного.

Городнянські земляки у Чернігові глибоко
вражені несподіваною смертю керівника Горо�
днянського району

Анатолія Михайловича ЛАВСЬКОГО.
Прийміть наші глибокі співчуття його батьки,

дружина, діти, родичі та друзі – усі, з ким він
працював. Нехай у кожного залишиться добра
пам’ять про цю людину.

Сумуємо.
Голова Городнянського земляцтва

у  Чернігові  О.ТИМОЩУК.

ВТРАТИ Анатолій Михайлович ЛАВСЬКИЙ

путь зібрались в центрі міста сотні городнянців та жителів
сіл – колективи райдержадміністрації, райради, сільрад,
підприємств, установ та організацій, керівники багатьох
районів, начальники структурних підрозділів
облдержадміністрації. Вдома в сім’ї покійного побували
голова облдержадміністрації В.М.Хоменко із заступниками
та голова обласної ради А.І.Мельник. Вони вшанували
пам’ять А.М.Лавського, висловили глибокі співчуття дружині,
дітям та батькам.

Потім труну  з тілом покійного доставили до приміщення
райдержадміністрації, звідки похоронна процесія рушила
до церкви. На всьому відрізку цього шляху труну несли на
руках.Коридором живих квітів і вінків, глибоким жалем і
співчуттям люди віддавали останню данину шани
авторитетному керівнику району, життєлюбу, який міг би ще
так багато зробити, коли б не передчасна і несподівана
смерть.

У Святомиколаївській церкві відбулась заупокійна служба
і церемонія прощання.Труну доставили на кладовище
«Піски», що на західній околиці Городні. Тут відбувся
траурний мітинг. Тут А.М.Лавський прийняв свій вічний
спочинок. Хай буде легкою йому земля.

21 березня Городнянщина проводжала в останню путь Анатолія Михайловича Лавського —
голову районної державної адміністрації
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В інтересах
мільйонів

В Україні починається робота з реалі#
зації соціальних ініціатив Президента
Віктора Януковича. За словами експер#
тів, нова соціальна політика – це перша
комплексна програма змін у соціальній
сфері за всі роки незалежності нашої
держави. Вирішальним фактором такої
політики Президента є не лише підви#
щення виплат, а й радикальна зміна
існуючих підходів до надання соціальної
допомоги.

Що ж пропонує українцям нова соціальна
політика? Визначальним фактором ініціатив
глави держави є корінна реформація
методології соціальної допомоги. Як прави�
ло, ми звикли йти до влади і просити її
зайнятися тим, що є її прямим обов’язком.
Тобто, надати допомогу. Наразі Віктор
Янукович наголошує на неправильності
такого підходу. Не людина має йти до
держави, а сама держава виявляти пробле�
ми громадян, попереджувати їх та ефектив�
но і в короткі терміни вирішувати.

Такої ж думки дотримується і перший
заступник глави Адміністрації Президента
Ірина Акімова. Зокрема вона вважає, що
інститут соціального працівника має стати
активним агентом держави, який буде, з
одного боку, виявляти проблеми, з іншого –
вирішувати їх у розрізі кожної конкретної
сім’ї. «Щоб не люди самі зверталися – вони
не завжди це роблять, навіть ті, хто реально
цього потребує, – а щоб соціальна служба
могла розуміти, оцінювати соціальні
потреби сімей, які мають непрацездатних
осіб, сімей з дітьми, одиноких людей, і
допомагала вирішувати принаймні значну
частину життєвих проблем», – заявила пані
Акімова під час нещодавнього брифінгу.

Зауважимо, що сьогодні соціальні служ�
би надають допомогу близько 4�4,5 мільйо�
нам громадян. Насамперед, це самотні
пенсіонери, інваліди, сім’ї з дітьми. Наспра�
вді ж, такої підтримки в Україні потребують
значно більше людей – за оцінками фахівців,
це близько 12�18 мільйонів. Тому влада
повинна активізуватись. Звичайно, якщо
вона хоче відновити довіру та здобути нові
симпатії простих громадян.

Соціальні ініціативи Президента – річ
досить амбітна, яка потребує колосальних
фінансових затрат. За приблизними розра�
хунками міністерства фінансів, уже є додат�
ково 10�11 млрд. гривень, які надходять,
передусім, завдяки перевищенню планових
показників по ПДВ на імпортну і вітчизняну
продукцію та планового збільшення надход�
жень від податку на прибуток. Ще близько
0,5 млрд. гривень Україна отримає тільки
за перші півроку від ухвалення закону про
податок на багатство. Такий підхід є
розумним, адже саме завдяки вступу в дію
такого закону в країні вдасться вирівняти
майнове розшарування.

Насамперед Президент наполягає на
підтримці найбільш знедолених верств
населення. Так, вже з 1 травня 8,8 млн.
пенсіонерів, що вийшли на пенсію до 2008
року, отримають додаткові 103,6 грн. 606
тисячам військових пенсіонерів буде
збільшено розмір пенсій на 188 грн. Крім
того, починаючи з квітня цього року, буде
проведено поетапний перерахунок страхо�
вих виплат. Так, 190 тисяч осіб, переважно
працівників галузей з високим рівнем
травматизму, отримають додатково у
середньому по 500 грн.

Іншим нагальним питанням, що потребує
невідкладного вирішення, є ситуація з
малозабезпеченими сім’ями, в яких ростуть
маленькі діти. За  вказівкою Президента,
діти з малозабезпечених родин отримають
додатково по 260 грн.

Ще одним гострим питанням є пробле�
�ма виплат Ощадбанку СРСР. Залишилася
значна кількість громадян, які не змогли
отримати обіцяної компенсації у 1000 грн.
Таких до 6 млн. осіб. На думку Віктора
Януковича, держава має виконувати свої
зобов’язання. Тому, починаючи з 1 червня і
до кінця року, ця частина боргу має бути
повернута.

Зміни лише розпочались. Проте їх
системність, логічність та своєчасність вже
не викликають сумніву у громадян. І в цьому
випадку дуже хочеться сподіватись, що
Президенту вдасться подолати шалений
супротив бюрократії та довести заплановане
до логічного завершення. Адже цього так
хочуть люди. Люди, без яких не було б і
влади.

Роман ШУГІН.
Журналіст.

14 березня  на сход громади в  Івашківці
завітали представники ТОВ
«Чернігівгазмонтаж» з пропозицією
газифікувати село. Ця організація вже
продемонструвала свою  якісну роботу у
Вихвостові, Смичині, Хрипівці та Макишині.
Для газифікації Івашківки  необхідно не
менше, ніж 100 бажаючих жителів села, тоді
вона обійдеться кожному з них близько
10 000 гривень.  У 2006 році
«Чернігівгазмонтаж» вже вів подібну
розмову. Тоді провести газ забажало 60
чоловік. Івашківці не впевнені, чи буде таких
більше тепер. Не вірять вони також і в те, що
названі  10 000 грн. залишаться остаточною
сумою. У багатьох дворах є свердловини, є
душові кабінки в хатах, тобто гроші для
проведення газу, мабуть, знайшлися б. Але
немає головного – активності, ініціативних
людей.

Напевно, можна було б виготовити
проект,  ризикнути  взяти участь у конкурсі
«Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду»… Щось завадило.

От і на збори  з усієї громади  зібралася
невеличка купка. Не вірять нікому івашківці.
Може, вже і собі не вірять. Сусіди�аматори
з Вихвостова час від часу привозять
концерти. То й на них доводиться публіку
запрошувати. І не завжди це вдається. А
минулого року був ще й такий прикрий
випадок. Вирішили закидати цегляною
сумішшю ямки на дорогах. Навіть і кошти
мали на цю роботу – близько 2000 гривень.
Та не знайшли бажаючих їх заробити.

Активність громади зменшується з кожним
роком.

Хоча  активно працює на її території
відділення ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля»
(керуючий М.М.Баран), генеральний
директор  цього підприємства І.В. Шкурко
на сход села  не приїхав, бо тільки що
повернувся з навчання в Німеччині, але
пообіцяв, що при першій можливості
забезпечить легальною роботою ще 15
чоловік. Минулий рік став першим, коли
івашківські землі дали «Чернігівеліткартоплі»
наявний прибуток. Селяни ж своїм
інвестором задоволені – на паї одержують і
просо, і кукурудзу, і жито з ячменем. Вже
йде розмова про переукладення договорів
із збільшенням орендної плати до 3 %.

Є в селі і приклади  активності. Та такі,
яких  ніде більше в районі і немає. Депутат
районної ради Юрій Байдала організував
при школі гурток тайського боксу — муай
тай. Сам і тренує молодь. У гурток ходять як
хлопці, так і дівчата. Усі стали більш
організованими, уникають шкідливих
звичок. Красивий вид східної боротьби
подарував підліткам зовсім новий погляд на
життя,  відкрив нові обрії.

Звітуючи про свою роботу, сільський
голова С.Г.Седнівець розповів у тому числі і
про таку проблему. З 1976 року передана на
баланс Чернігівської обласної організації
пошта, але документи про це відсутні.

На території сільради знаходиться 6
пам’ятників воїнам. До свят усі приводяться
в належний вигляд. На жаль, не залишилося

в живих у  селі ветеранів�фронтовиків, лише
7 учасників бойових дій. Тож  пам’ять про
героїв війни  в Івашківці оберігають свято.

Хвилює сельчан  питання: чи  не
закриють у зв’язку з реорганізацією
місцевий ФАП? Адже поки є в селі школа,
ФАП, то й живе воно. На подібні питання
голова районної ради Г.Г.Примак  відповів
присутнім, що реорганізація передбачає не
закриття ФАПів, а оптимізацію первинної
ланки медичного обслуговування.
Скаржились учасники зборів і на  незручний
час маршруту автобусів до села, які до того
ж бувають переповнені  напередодні
вихідних. «Два рейси на день – мало, хоч би
на вихідні більше», — кажуть  люди.  Це
питання голова районної ради пообіцяв
взяти на контроль.

Івашківка — як заповідний край, досить
віддалений від райцентру. Ще зовсім
нещодавно жили   біля сільської ради вухасті
сови, спали вдень на деревах. Сьогодні вже
полетіли кудись. Колись був на багатих
землях колгосп з великим молочнотоварним
комплексом. Навіть газогін вже був
прокладений до парового млина.  Але газові
труби викопав ліквідатор. І тільки з
приходом «Чернігівеліткартоплі»  почали
активно опрацьовувати землю. Досі
залишаються нежилими в селі 140 хат.
Прямо перед очима людей те, що вони
втратили, тому й немає громадської
активності, а недовіри – багато.

А.НЕМИРОВА.

СХОДИ ГРОМАД Чи надовго поселилася зневіра?

24 березня
1113 року – розгром половців

над річкою Солоницею дружиною
князя Володимира Мономаха.

1155 року – Юрій Долгорукий
вступив на престол у Києві.

1802 року – Англійський
винахідник Ричард Тревітік одержав
перший патент на паровоз.

1882 року – Роберт Кох оголошує
про відкриття збудника туберкульозу.

1896 року – в Афінах відкрились
Перші Олімпійські Ігри.

1975 року – Мухаммед Алі
технічним нокаутом відстоює титул
чемпіона світу проти Чака Вепнера у
Клівленді.

1999 року – війська НАТО
розпочали авіаційні атаки проти
сербських об’єктів.

2001 року – Володимир Кличко
виграє бій проти Дерека
Джефферсона у Мюнхені технічним
нокаутом.

У цей день народилися:
1868 року – Микола Васильок,

український громадський діяч,
дипломат, барон.

1874 року – Гаррі Гудіні, артист,
ілюзіоніст, неперевершений втікач із
пут.

1900 року – Іван Козловський,
український співак, народний артист
СРСР.

1954 року – Олександр Сєров,
російський естрадний співак.

1955 року – Олександр Буйнов,
відомий поп�співак.

1956 року – Стів Баллмер,
президент корпорації Microsoft.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет�видань.

Великий Леонардо да Вінчі назвав воду
кров’ю планети, а водойми – кровоносними
судинами. І він правий, адже за останніми
даними вчених�еволюціоністів, воду
визнано головним чинником появи життя на
Землі. Однак останнім часом все більше
проблем виникає у забезпеченні людства
водними ресурсами. Деякі з них почали
проявлятися і у нашому, донедавна
благополучному регіоні, зокрема у
забезпеченні якісною питною водою на селі.

22 березня – День
водних ресурсів ЗВЕРНІТЬ  УВАГУ НА ВОДОЙМИ!

Городнянська експлуатаційна дільниця
№2 Чернігівського міжрайонного управління
водного господарства опікується малими
річками району, станом русел, берегів і
меліораційних систем. Співробітники
водгоспу активно втілювали у життя
програму «Відродження малих річок 2006�
2010 років» та продовжують працювати над
цією проблемою й нині.

З нагоди дати та у переддень весняних
робіт по благоустрою населених пунктів

начальник дільниці водгоспу С.М.Юрченко
сказав:

— Кожне джерело, криничка чи стру�
мочок – важлива складова всієї водної систе�
ми планети. Тож, якщо ви живете поряд і
причепурите свою водойму разом із
подвір’ям, приберете сміття понад берегом
річки чи довкола криниці, – ви зробите
маленький, але неоціненний внесок для
самих себе, а тим більше для своїх нащадків.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

7 березня відбувся сход громади у
с.Перепис. Із майже півтисячі проживаючих
на території сільради на збори прийшло
тільки 42 чоловіка. Із запрошених були
присутні заступник голови районної ради
М.М.Демченко та місцевий інвестор
В.І.Крохмаль.

Зі звітом виступили сільський голова
С.В.Третьяк, директор школи Т.М.Лещенко і
в.о. директора СТОВ «Родина» Г.Г.Дубина.
Більше ніхто не звітував за свою роботу, хоча
на території сільської ради знаходяться й
ФАП, культосвітні заклади, три магазини.
Не розповідали про свою діяльність й рада
ветеранів, дільничний.

Обговорення почалось з найбільш
хвилюючого жителів громади питання – про
виплату громадянам орендної плати за
землю. Його підняла Н.І.Курачок. На сьогодні
з багатьма селянами не розрахувались за
оренду земельних паїв за 2011 рік. Згідно
угоди від 2008 року, орендна плата за
земельні паї повинна становити 1,5 %. Це
399 гривень за мінусом 59 гривень податку.
Раніше з селянами розраховувались житом,
потім вівсом, а нині  видають 570 кг кукуруд�
зи на суму 340 гривень. До того ж зерно
низької якості, вологе, не очищене від бур’я�
нів і різних домішок. Пенсіонер Ф.І. Мерка�
ленко приніс на сход це зерно у відрі – цвіле,
брудне. Люди пробували його сушити у печі.
Якщо це вдавалось, то з 570 кілограмів
кукурудзи залишалась половина. А між тим
В.І.Крохмаль запевняв, що орендна плата
нараховується по 3%.  На численні питання
людей інвестор так і не знайшов конкретних
відповідей і залишив сход, посилаючись на
власну зайнятість і брак часу.

Незрозумілою виявилась і позиція
голови села, який натомість того, щоб
захищати інтереси жителів громади, почав
розмірковувати над тим, що і раніше,
мовляв, справедливості не було, орендна
плата платилась невмотивовано – кому як.

Учасники сходу наполягли на тому, щоб
договори про оренду земельних паїв на 2012
рік були негайно переукладені під виплату
3%.

Друге питання, яке викликало бурю
емоцій, – освітлення вулиць. Перепис і Кусії
– прикордонні села, тому те, що на їх вулицях
не світить жоден ліхтар – нонсенс. Таку
ситуацію сільський голова намагався
виправдати браком коштів. У Перепису два
інвестори, обробляється практично вся
земля, донедавна у бюджет надходили
кошти і від діяльності СТОВ «Родина». Чому
не можна віднайти можливості для початку
робіт по освітленню вулиць? Адже в інших

селах якось успішно вирішують цю важливу
для людей проблему?

Ставили на сході жителі громади і пи�
тання про підведення газу до жилих будин�
ків. У селі ж газ є. Але  і цією проблемою
насамперед повинен опікуватись сільський
голова.

Необхідно вирішувати і питання штучно�
го запліднення корів. На фермі нині є тільки
один бик. Нині жителі водять своїх корів у
Хоробичі та інші села.

Турбувались люди і про пожежну машину,
яка у літній пожежонебезпечний період
вкрай необхідна селу. Автомобіль порівняно
новий, з трьома ведучими мостами зараз
стоїть на тракторній бригаді просто неба.
Нема і пожежно�сторожової охорони, яка б
могла обслуговувати цю машину. Вона була
у СТОВ, до приходу інвестора. Як її
відновити? – переймалась громада. Мабуть,
це питання треба вирішувати за допомогою
районної влади. Адже у багатьох віддалених
селах нині нема пожежних машин. А наша
при потребі може виїхати у Деревини, Кусії,
Карпівку, Ваганичі, Хоробичі, Дроздовицю,
Володимирівку, Ільмівку.

Говорилось на сході і про кошти само�
оподаткування. Торік громада визначила їх
у сумі 20 гривень. Тільки 60 дворів внесли
кошти. Хто саме не здав грошей і з якої
причини? – допитувались селяни. Але
відповіді не прозвучало. Цим питанням теж
ніхто не опікувався. А чому, скажімо, депу�
татам було не пройтись по дворам – кожному
у своєму окрузі? Заодно і поцікавились би
проблемами кожного, потребами. Дивись, і
вирішувались би деякі питання. Був випадок
у лютому нинішнього року, коли у власній
оселі, у сінцях померла жінка – Кручко С.І.
Люди казали, що температура у хаті була
така ж, як і в сінцях – хата була нетоплена, а
якраз лютували сильні морози. Палива у неї
не було. А між тим покійна Соціаліна Іванівна
– вдова учасника бойових дій, сама інвалід
Великої Вітчизняної війни, 45 років
пропрацювала у нашому селі листоношею,
була активною учасницею художньої
самодіяльності. А з сільської ради навіть на
похорон ніхто не прийшов.

На жаль, голова села не сприйняв
критики на свою адресу. Навпаки – його
поведінку можна було вважати некоректною
щодо тих, хто висловлював своє зауваження.
Тому, думається, для того, щоб у селі
відбулись якісь зрушення на краще, треба
нам навчитися слухати одне одного і
насамперед голові – громаду.

О.НЕЧИПОРЕНКО.

Коли влада людей не чує
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ПАМ’ЯТІ А.М. ЛАВСЬКОГО Таким він був серед нас
Зі смертю однієї людини ми втрачаємо

цілий Всесвіт. І тим болячіше відчувати втрати,
коли людина залишає світ  у розквіті життєвих
сил. Публікуючи ці фотознімки з редакційного
архіву, ми хочемо, щоб наші читачі збагнули,
яким повнокровним і насиченим було життя
голови райдержадміністрації Анатолія
Михайловича Лавського. Щоб всі його колеги,
друзі, усі, хто з ним працював, запам’ятали ці
моменти. У нього було попереду велике життя,
він міг би так багато зробити для району, бо
службова кар’єра ще тільки почалась. Як жаль,
що все так одномоментно обірвалось.

Пам’ятаймо А.М.Лавського. І нехай ваше
життя буде світлим.
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Чергове засідання постійної комісії районної ради з
питань охорони здоров’я та захисту населення від наслідків
аварії на ЧАЕС відбулось з участю сільських та міського
голів, керівників та лікарів райлікарні, членів президії
районної ради та керівників депутатських фракцій. І зовсім
невипадково. Бо на порядку розгляду стояло вкрай важливе
питання реформування медичної галузі як засобу
удосконалення і покращення медичного обслуговування
населення. Інформацію з цього питання надав головний
лікар райлікарні В.В.Ромець.

Він спершу звернув увагу на те, що проблема
реформування настільки обросла різними чутками і
домислами, що людей, мабуть, вже треба переагітовувати.
Чого тільки не говорять люди: що і райлікарню під лісом
будуть закривати, а основні відділення переносити у Чернігів
і т.д. Все це йде від незнання суті. Воно культивується тому,
що навіть у верхніх ешелонах  влади і керівництва галуззю
цієї суті не зрозуміти. Одне добре відомо: треба щось
робити. Послатися тільки б на цифри і факти нашого району.

– Коли в 1974 році я приїхав працювати на Городнянщину,
– сказав В.В.Ромець, – то населення в районі було в межах
52 тисяч чоловік. Тепер живе всього 30 тисяч. Вимерли ряд
сіл.

Строкатість розселення надзвичайно різка. Якщо в 49
селах мешкає в межах 300 чоловік, то в 37 – менше сотні. Такі
особливості впливають на використання фінансових
можливостей охорони здоров’я. Скажімо, якщо на
Хрипівський ФАП, який обслуговує 605 жителів, щороку
витрачається 33 тисячі гривень, то на ФАП у Малому
Дирчині, де всього 47 мешканців, також стільки. Подібне
фінансове порівняння можна вивести з витрат на ФАПи
Лемешівки і Берилівки.

Тож метою реформування галузі є виконання цілої низки
заходів щодо ефективного використання фінансових,
матеріальних, кадрових і технічних ресурсів для надання
якісних медичних послуг. Звичайно, є концепція
реформування. Але вона поки що не торкнулась практичної
реалізації. У чотирьох областях відпрацьовуються так звані
її пілотні проекти, щоб мати певний практичний матеріал
для аналізу і висновків.

Що стосується Чернігівщини і нашого району, то останнім
часом стало відомо, що будуть створені госпітальні округи –
чисто теоретична адміністративноDорганізаційна структура
з метою переформування сил і можливостей галузі,
створення сильних профільних лікувальноDпрофілактичних
центрів. Городнянський район входитиме до Чернігівського
округу, який об’єднуватиме ще й м.Чернігів, Куликівський,
Чернігівський та Ріпкинський райони.

Концепція реформування передбачає істотно посилити
службу швидкої і навіть створення  екстренної служби
допомоги.

– Ми ставимо завданням відкрити пункти швидкої
допомоги у Хоробичах та Мощенці, – повідомив головний
лікар. – Це дозволить прискорити надання допомоги хворим.
Будуть затверджені відповідні стандарти медичних послуг.
Але все це при певних сприятливих умовах – забезпеченості
санітарним транспортом. Йдеться про надання невідкладної
кваліфікованої медичної допомоги. Найголовнішим
чинником тут виступає фінансування галузі. А це проблема
із проблем. Що реформувати, коли торік видатки на охорону

здоров’я в районі склали 53,3% від потреб? Цьогоріч
заплановано дещо більше – 64,7%.

Жоден з виступаючих учасників засідання не заперечив
необхідності реформування галузі. Проте далі слова «треба»
думки не розвивались. Яким же способом реформувати, де
взяти кошти? Та й що конкретно треба робити владі району
саме зараз, коли галузь опинилась в суперкритичному стані:
не вистачає кадрів, багато медпрацівників пенсійного і
передпенсійного віку, населення старіє і захворюваність
росте?

Ці питання залишаються поки що без відповіді. Схоже, з
хронічною заміною міністрів галузі проблема реформування
віддаляється. На засіданні називалися три різні строки його
закінчення. А на якому його етапі перебуває галузь зараз –
початковому, підготовчому? Ймовірно, що на етапі очікування,
коли ідея перемін в галузі внесена в свідомість її працівників
і розтривожила населення.

Президент України помітно стурбований ситуацією в
системі охорони здоров’я. Не чекаючи радикальних кроків
від уряду, він окреслив ряд чітких пріоритетів. Віктор
Янукович зажадав від чиновників реалізувати
першочерговий проект «Нова якість життя», основою якого
є покращення охорони материнства і дитинства. Сьогодні в
Україні проблема смертності і народжуваності визнана
найголовнішою. І перші практичні кроки – створення
комфортних умов для народження та виходжування дітей
шляхом відкриття регіональних перинатальних центрів
обнадійливі. Тобто увагу чиновників Президент спрямовує
на регіони. Чернігівщина – область з особливими
потребами. І це не треба доводити. тут народжуваність і
смертність критичні. Треба змінити ситуацію. Треба
забезпечити високоспеціалізовану медичну допомогу
матерям і дітям. І стає зрозуміло, чому в останні роки все
більше городнянських породіль народжують дітей у
пологовому відділенні обллікарні – там створено кращі умови
для цього. Схоже, що й по інших напрямках лікування
створюватимуться потужні регіональні центри. Це
практичний шлях до доступного і якісного лікування, що й
передбачається реформуванням галузі.

Комісія прийняла рішення рекомендувати районній раді
питання реформування охорони здоров’я та поліпшення
медичного обслуговування населення розглянути на
пленарному засіданні.

Вів засідання голова комісії М.П.Назаренко. У засіданні
взяли участь і виступили заступник голови
райдержадміністрації П.А.Буйний і заступник голови
районної ради М.М.Демченко.

На підступах до реформування
Постійна комісія з питань охорони здоров’я районної

ради розглянула важливу проблему цієї сфери

СОЦІАЛЬНІ
ІНІЦІАТИВИ

ПРЕЗИДЕНТА –
В ЖИТТЯ!

Минулої неділі у багатьох населених пунктах України
відбулися позачергові вибори керівників місцевих органів
влади. У більшості місць в чесній конкурентній боротьбі
переконливу і красиву перемогу здобули кандидати від
Партії регіонів. Це ще раз підкреслює, що народ вірить
Партії регіонів. Народ підтримує її. Він і надалі готовий
зв’язувати з нею своє майбутнє.

13Dй з’їзд Партії регіонів, який нещодавно відбувся,
продемонстрував, що тільки єдність, широка консолідація
політичних сил є гарантією якнайглибшої модернізації
країни і підвищення рівня життя людей.

Сьогодні перед усіма представниками влади стоїть украй
важливе і відповідальне завдання – реалізувати соціальні
ініціативи Президента В.Януковича. Це  дозволить кожній
людині на рівні особистого і сімейного бюджету відчути
турботу про її з боку держави.

Уперше в історії незалежної України розроблена і буде
реалізована цілісна соціальна реформа, чіткий план
підвищення добробуту мільйонів громадян. У комплексі із
вже виконаними завданнями він охоплює не окремі
фрагменти, а практично усю систему соціального захисту
людей.

По суті, ми приступили до вирішення проблеми
соціальної нерівності, поступового скорочення колосального
розриву між доходами найбагатших людей і іншими
членами суспільства.

Це робота не для одного скликання парламенту, не для
одного уряду. Ключовими етапами на цьому шляху стануть
введення податку на розкіш, відміна депутатської
недоторканості, скорочення масштабів корупції. І, звичайно,
справедливий розподіл національного багатства країни
через зростання доходів людей.

Які конкретні кроки в цьому напрямі зроблені нами вже
сьогодні?

До травня буде відновлена соціальна справедливість і
перерахований розмір пенсій для 9 млн. пенсіонерів,
внаслідок чого кожний з них додатково отримає більше на
100 грн.,

D пенсії членів сімей інвалідів війни, що померли,
виростуть в середньому на 120 грн., на 10 % будуть підвищені
пенсії інвалідам війни,

D у два рази буде підвищений прожитковий мінімум для
непрацездатних. Уперше в Україні виплати дітям,
пенсіонерам і інвалідам з малозабезпечених сімей будуть
не нижчі прожиткового мінімуму:

D на 15D20 % будуть збільшені пенсійні виплати учасникам
Великої Вітчизняної війни,

D розмір грошової допомоги інвалідам війни до 9 Травня
збільшується майже в 2 рази,

D почнеться поетапне збільшення розміру пенсій більш
ніж 600 тисячам звільнених в запас військовослужбовців,

D уже з березня буде проведений перерахунок і збільшені
виплати для 300 тис. шахтарівDінвалідів, інших потерпілих
на виробництві і членів їх сімей. У середньому щомісячно
люди отримають додатково по 400 грн.,

D на основі ретельного аналізу наших реальних
можливостей відновиться виплата компенсацій по вкладах
громадян в Ощадбанк СРСР.

І це тільки частина ініціатив, які будуть реалізовані нашою
командою.

Хочу нагадати, що в умовах сьогоднішньої глобальної
кризи навіть високорозвинені країни світу заморожують
зростання доходів населення. На такому фоні удвічі цінніше
те, що українська держава знайшла можливість посилити
захист своїх громадян.

При цьому ми відкидаємо, як безпідставні, звинувачення
нас у популізмі. Кожен наш крок підкріплений достатньою
кількістю засобів, що вже надійшли до казни, і реальними
прогнозами майбутніх надходжень.

Підвищення соціальних стандартів НЕ ПОРУШИТЬ
досягнуту макроекономічну стабільність. Це принциповий
момент для діючої влади.

Надходження додаткового ресурсу до бюджету –
результат, у тому числі, економізації зовнішньої політики.
Значно зріс рівень економічного прагматизму в стосунках із
стратегічними партнерами української держави. Від
Європейського Союзу ми, в першу чергу, чекаємо початку
взаємовигідної роботи зони вільної торгівлі, а також
полегшення візового режиму для наших громадян.

Ми уважно вивчаємо практичні результати економічної
інтеграції і на просторі СНД. Побачимо тут інтерес нашої
країни – тоді ставитимемо питання про тіснішу кооперацію
як в двосторонньому, так і у багатосторонньому форматах.
Саме про це говорив Президент В.Янукович під час зустрічей
на форумі ЄврАзЕс у Москві.

На завершення відмічу. Суспільство чекає від усіх
політичних сил консолідації навколо головного завдання –
підвищення рівня життя людей. А блокування трибуни
Верховної Ради збиває нас з цього шляху і веде парламент
у політичну трясовину.

Депутатська фракція Партії регіонів закликає опозицію
одуматися і припинити передвиборні ігрища. Виборами
життя не закінчується. Тому відмовтеся від дешевих
спектаклів! Працюйте як цивілізовані законодавці в
інтересах країни і кожної людини!

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,

перший заступник голови депутатської фракції Партії
регіонів у Верховній Раді України.

СЛОВО ДЕПУТАТА

На Чернігівщині негативного впливу весняної повені
можуть зазнати 33 населені пункти. За прогнозами,
максимальні рівні цьогорічного водопілля на р.Дніпрі
в межах Чернігівської області будуть низькими, а на
річках Десні та Сеймі – нижчими відповідних середніх
багаторічних значень. У нашому районі проблемним

Тануть сніги
залишається транспортне сполучення між селами
Малий Дирчин та Великий Дирчин внаслідок того, що
р.Снов в останні роки змінює своє русло і може
зруйнувати дорогуDдамбу та відрізати міст від
прокладеної до нього дороги.

Нагадаю правила безпечної поведінки при
негативних наслідках великої води:

– не користуйтесь
електромережею до повного
осушення приміщення;

– обов’язково кип’ятіть питну
воду з джерел водопостачання, які
були підтоплені;

– осушуйте затоплені
приміщення поетапно, з розрахунку
1/3 об’єму води на добу;

– не вживайте продукти, які були
підтоплені під час повені;

– майно, що було затопленим,
підлягає дезинфекції.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор

Городнянського РВ УДІТБ.
На знімках: р. Снов поблизу

с.Малий Дирчин. Вид на
присновські луки з мосту.

Тануть сніги

РОБОТА РАД
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Шановні
батьки,

запитайте у своїх
дітей: ким вони

хочуть бути?
Конкурс малюнків

«Професія моєї
мрії», який

проводився в 1#3
класах, показав,

що багато хто з
них мріє бути

лікарем,
вчителем,

бухгалтером,
міліціонером,

прикордонником.

І це дуже добре. Діти ще собі
не уявляють, як багато треба
вчитися, щоб оволодіти бажаними
професіями. Робітничі професії
більш доступні, але школярі майже
не мріють про робітничі професії.
Може, це не престижно? Тоді
пригадаємо вірш А.Барто : «Все
профессии нужны, все профессии
важны».  Не потрібних професій не
буває. Важливо, щоб кожну справу
робив професіонал.

Сьогодні важливо – інформу-
вати дітей: хто пече хліб, хто ремон-
тує взуття, хто шиє одяг, хто вироб-
ляє трактори та машини. Ще важ-
ливіше дітям знати, де можна нав-
читися все це робити.  Тому одним
з пріоритетних напрямків роботи
центрів зайнятості є робота зі шкі-
льною молоддю щодо орієнтації на
вибір робітничої професії.

На виконання трьохсторонньої
угоди між центром зайнятості,
райвідділом освіти та райдержад-
міністрацією  спеціалісти відділу
активної підтримки Городнянсь-
кого районного центру зайнятості
в школах району проводять проф-
уроки, на яких допомагають школя-
рам визначити здібності, нахили,
потенціал учнів. В ході жвавого
спілкування діти обговорюють
мотиви свого професійного вибо-
ру, визначають, чи відповідає їх
вибір формулі «Хочу - Можу -
Треба», знайомляться з інформа-

30 березня – День відкритих дверей
- Як стати на облік в центр зайнятості?
- Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю?
- Які послуги надає центр зайнятості безробітним і роботодавцям?
- Як підвищити кваліфікацію або отримати нову професію?
- Куди піти працювати?

На такі та інші питання ви можете отримати кваліфіковану
відповідь, якщо відвідаєте центр зайнятості

в День відкритих дверей, який відбудеться 30 березня 2012
року,

У рамках Дня відкритих дверей:
* з 10.00 до 11.00 – семінар з представниками  Управління

Пенсійного фонду в Городнянському районі
* з 11.00 семінар з «Техніки пошуку роботи»
* з 11.00 до 12.00 – «гаряча» телефонна лінія по тел. 2-12-75.
* Презентація центрів  профтехосвіти державної служби зайнятості
* Проведення профдіагностик, тестування та інше.
В центрі зайнятості до ваших послуг щоденно працює Інтернет-

портал  державної служби зайнятості www.trud.gov.ua, на якому ви
ознайомитесь з актуальними вакансіями по всій країні за допомогою
сервісу ”Пошук роботи”. Ви можете також залишити своє резюме у
рубриці “Робота”. Роботодавці всієї країни матимуть можливість
ознайомитись з вашими професійними якостями і навичками, в тому
числі через засоби автоматизованої електронної розсилки інформації,
що здійснює державна служба зайнятості.

Крім того, на порталі можна знайти психологічні та профорієнтаційні
тести для самовизначення у праці, найбільш високооплачувані та
затребувані професії (ТОП-вакансії), цікаві та корисні матеріали про
працю та інше.

Адміністрація центру зайнятості.

20 березня поточного року
спеціалістами Городнянського
районного центру зайнятості було
проведено презентацію професії
«військовослужбовець за контрак-
том», в якій взяли участь пред-
ставники 156-го Територіального
центру комплектування військово-
службовцями за контрактом Міні-
стерства оборони України та мо-
лодь Городнянського району, що
шукає роботу.

Інструктор центру комплекту-
вання прапорщик  Анатолій Віта-
лійович Дорошко  наголосив, що
сучасна українська армія готова
прийняти  на вакантні посади
рядового, сержантського, стар-
шинського та офіцерського складу
молодь, якій не виповнилось 40
років, незалежно від того, чи
проходили кандидати строкову
військову службу. А.В.Дорошко
ознайомив учасників заходу з умо-
вами прийняття та проходження
військової служби за контрактом,
інформував про розмір середньо-
місячного грошового утримання
військовослужбовців за контрак-
том з пропорційним підвищенням
в залежності від вислуги років та
значимості посади, інформував
про забезпечення військовою
формою. Зауважив, що важливим
фактом є забезпечення житловою
площею за місцем служби, озна-
йомив присутніх з місцями в
найближчих військових частинах

Не встигне сніг зійти з землі, як на полях
загомонить техніка – хлібороби почнуть
готувати землю до посівної. Від своєчасності
весняних робіт залежить майбутній успіх і
врожай. Але не тільки від цього. Не менш
важливим завжди є те, ЧИМ засіватимуть
поля. Якість насіння була, є і буде
найвизначальнішим чинником урожаю. А
контролює цю якість державна насіннєва
інспекція у Городнянському районі.

Сьогодні насіннєва інспекція переживає
нелегкі часи реорганізації. Скоро вона стане
структурним підрозділом у складі
комплексної сільгоспінспекції, проте функції
виконуватиме ті ж самі, хоч і силами
скороченого штату – з п’яти співробітників
залишились троє.

Звичайно, суспільна думка рідко
сприймає будь-яку «інспекцію» позитивно,
однак робота цієї установи цікава і корисна,
носить більше науково-дослідницький, ніж
обмежувально-каральний характер.

Контроль за карантинними бур’янами у
посівному матеріалі допомагає запобігти
поширенню такої небезпечної рослини як
амброзія. Вона – страшний алерген. Її пилок

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ  ІНФОРМУЄ!

ВЕСНА – 2012 УРОЖАЙ  З/ПІД  МІКРОСКОПУ
У маленькій насіннєвій

лабораторії
визначаються основи
для великого врожаю

викликає алергічні реакції різного ступеня
важкості у 40% людей. Аналіз алкалоїдності
люпину дозволяє точно розрахувати його
частку у складі кормів, щоб не потруїти
худобу. Про сажкові гриби на зернових годі
й казати. Вони викликають настільки важкі
отруєння у людей, що у середньовіччі ці

симптоми назвали «злі судоми».
Цікаво, що запобігають цьому злу не якісь

там спецназівці, а інтелігентні лаборанти у
білих халатах і з мікроскопом на столі. І
головна їхня зброя – знання і досвід.

– У нас дуже компетентні спеціалісти.
Тамара Миколаївна Мезко працює в інспекції

області, де пропонується проход-
ження військової служби за
контрактом. Присутні отримали
відповіді на всі запитання.

Для учасників семінару був
підготовлений інформаційний
роздатковий матеріал (тематичні
буклети з інформацією про війсь-
кову службу за контрактом у
військово-морських силах, сухо-
путних військах, повітряних силах,
військовій службі в резерві Зброй-
них Сил України і ін.).

Молоді люди в ході спілкування
впевнилися в тому, що військова
служба за контрактом має свої
переваги: стабільне грошове за-
безпечення, безкоштовне медич-
не обслуговування, речове та
харчове забезпечення, пільги при
вступі у вищі навчальні заклади
України, можливість навчання без
відриву від служби тощо. Як ре-
зультат, з’явились бажаючі послу-
жити Вітчизні з числа присутніх.

Якщо ця інформація зацікавила
читачів, то для отримання більш
детальної інформації представни-
ки 156-го Територіального центру
комплектування військовослужбов-
цями за контрактом Міністерства
оборони України пропонували
звертатися за адресою:
м.Чернігів, вул. О.Молодшого,
15/а або за телефонами: (0462)
3/10/95,   (097) 341 60 68,   (093)
341 58 03.

Адміністрація центру
зайнятості.

  А ти готовий служити Вітчизні?
ційними матеріалами про про-
фесії. Центр зайнятості має
достатньо інформаційного матері-
алу про всі робітничі професії. А
ще цікаво те, що в центрі є
інформація, де застосовуються ті
чи інші  професії в нашому районі,
тобто, де може працевлашту-
ватися кухар, де може працювати
перукар, де працюють тракто-
ристи.

Більшість школярів Городнян-
ського району вже добре знають,
що центр зайнятості може стати
надійним помічником у здійсненні
їх мрій, допоможе правильно
обрати професію. Двері центру
зайнятості завжди відчинені для
нашого підростаючого поколіня.

Одним з пріоритетних на-
прямків роботи служби зайнятості
з дорослим населенням є
професійне навчання безробітних.
В минулому році відкриті декілька
центрів професійно-технічної
освіти державної служби зайня-
тості, робота яких направлена на
підготовку та перепідготовку
безробітних громадян за
різноманітними робітничими
професіями, яких потребує ринок
праці України. Так безробітним
пропонується професійне навча-
ння у Кримському, Рівненському,
Одеському, Харківському центрах
професійно-технічної освіти.

    У центрах профтехосвіти
державної служби зайнятості

Хочу � Можу � Треба

з 1992 року, а Олена Василівна Кулага – з
1996 року. Вони мають відповідну освіту,
кожні п’ять років підвищують свою
кваліфікацію на спеціальних курсах.
Набувають нового досвіду й у
співробітництві з міжнародними
організаціями, — розповідає начальник
інспекції Андрій Іванович Побилой,
головний інспектор з насінництва району.

Робота насіннєвої інспекції побудована
таким чином, що поза її увагою не лишається
жодна партія зерна незалежно від
призначення. Зберігається чи
перевозиться, готується до посіву чи
реалізації – все зерно обов’язково буде
перевірене за основними показниками і не
тільки на безпеку чи відповідність нормам.
Окрема увага приділяється насіннєвому
матеріалу. Він перевіряється на схожість,
чистоту, вологість, масу 1 тисячі зернин,
зараженість шкідниками і бур’янами.

Потреба у подібних дослідженнях
виникла більше ста років тому. Ще у далекому
1897 році на теренах колишньої Російської
імперії була створена насіннєва інспекція.
Величезний досвід, накопичений за цей час,
продовжує служити безпеці і добробуту
сільського господарства і суспільства в
цілому.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.КУЛАГА і Т.МЕЗКО з

результатом хліборобів.

можна освоїти спеціальності
будівельної, деревообробної та
металообробної галузей, сфери
побутового обслуговування насе-
лення і торгівлі, сільського госпо-
дарства, автомобільного транс-
порту та інших робітничих профе-
сій, які є затребуваними на ринку
праці. Серед інших переваг
навчання – стислі терміни,
використання в учбовому процесі
новітніх технологій та обладнання,
комфортні умови навчання та
проживання для людей різного
віку.

За направленням служби
зайнятості безробітні вчаться за
рахунок коштів Фонду загально-
обов’язкового державного соці-
ального страхування України на
випадок безробіття. Крім того, у
період професійного навчання
служба зайнятості відповідно до
чинного законодавства надає
людям матеріальну допомогу по
безробіттю, що була їм попередньо
призначена, компенсує витрати на
проїзд, забезпечує безкоштовне
проживання у гуртожитках.

На фото (внизу): начальник
відділу активної підтримки
Г.П.МІХЕЄВА проводить проф#
урок в 9–му класі Хоробицької
школи .

Адміністрація
Городнянського районного

центру зайнятості.



ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 Премьера «Ирина
Антонова. «Я давно иду по
прямой».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Марина Неелова,
Александр Збруев в фильме
«Ты у меня одна».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Аргентинский синдром. В
поисках рая».
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 Премьера. Светлана
Ходченкова, Алиса Хазанова,
Анна Слю, Ксения Громова,
Кирилл Сафонов в фильме
Валерии Гай Германики
«Краткий курс счастливой
жизни».
00.10 «Среда обитания.
«Продукты вечной
молодости».
01.05<01.35 Ночные новости.

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 «Особо опасен!».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35   сериал «Лесник».
21.20  сериал «Участковый».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Честный понедельник.
00.15 «Школа злословия».

26 БЕРЕЗНЯ 27 БЕРЕЗНЯ 28 БЕРЕЗНЯ 29 БЕРЕЗНЯ 30 БЕРЕЗНЯ 31 БЕРЕЗНЯ 1 КВІТНЯ

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет:
«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 «Евгений Леонов. Страх
одиночества».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
Многосерийный фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Папаши».
22.10 Премьера. «Закрытая
школа». Многосерийный
фильм.
23.15 Премьера. Светлана
Ходченкова, Алиса Хазанова,
Анна Слю, Ксения Громова,
Кирилл Сафонов в фильме
Валерии Гай Германики
«Краткий курс счастливой
жизни».
00.15 «Несекретные
материалы».
00.45<01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
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».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Чудо<люди.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Остросюжетный сериал
«Лесник».
21.20  Остросюжетный сериал
«Участковый».
22.10 Сериал «Литейный».
23.55 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
Многосерийный фильм.
12.00 «Папаши».
Многосерийный фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
Многосерийный фильм.
18.55 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Папаши».
22.10 Премьера. «Закрытая
школа». Многосерийный
фильм.
23.15 Премьера. Светлана
Ходченкова, Алиса Хазанова,
Анна Слю, Ксения Громова,
Кирилл Сафонов в фильме
Валерии Гай Германики
«Краткий курс счастливой
жизни».
00.15 «Наша Белараша».
00.50<01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по<русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток<шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 Чудо<люди.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Лесник».
21.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Участковый».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал «Литейный».
00.15 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

ОНТ

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

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.35 «Тайный шоу<бизнес».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Премьера. Детективный
сериал «Хвост».
15.05 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток<шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 «В зоне особого риска!».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Остросюжетный сериал
«Лесник».
21.20  Остросюжетный сериал
«Участковый».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал «Литейный».
00.15 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05 ОНТ представляет:
«Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
Многосерийный фильм.
12.00 «Папаши».
Многосерийный фильм.
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
Многосерийный фильм.
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.10 Новости спорта.
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.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Две звезды».
22.35 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
23.50 «Прожекторперисхил–
тон».
00.30 Шарлиз Терон в фильме
«Пылающая равнина».
02.15<02.45 Ночные новости.

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром».
08.40 «И снова
здравствуйте!».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Очная ставка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток<шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 Профессия<репортер.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Михаил Полосухин в
фильме «Последний герой».
21.15  Остросюжетный сериал
«Участковый».
22.55 Сергей Горобченко,
Дмитрий Марьянов в
криминальной мелодраме
«Отцы».
00.35 Военная драма
«Повелитель бури».

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
п р и в о р о ж и л а » .
Многосерийный фильм.
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 «Умницы и умники».
11.50 Леонид Куравлев в
фильме «Ты – мне, я < тебе».
13.25 Татьяна Арнтгольц,
Вера Алентова, Антон
Хабаров, Анастасия Макеева
в многосерийном фильме «И
все<таки я люблю…».
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.15 Новости спорта.
16.20 Среда обитания.
«Полезные добавки».
17.15 Премьера «Людмила
Гурченко. Как я стала
богиней».
18.15 ОНТ представляет:
«Один против всех».
19.00 Премьера ОНТ:
«Академия талантов».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Кубок
профессионалов». Финал.
23.35 «Что? Где? Когда?».
00.45<02.15 Премьера.
Фильм «Слон и моська».

НТВ

06.30 Детективный сериал
«Мур есть мур».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса» с Аленой
Высоцкой.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой.
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Таинственная Россия:
от Москвы до Камчатки.
Перемещения во времени и
пространстве реальны?».
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.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.05 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
22.00 Ты не поверишь!.
23.00 Премьера.
Остросюжетный детектив
«Агент особого назначения<
2».
00.35 Мистический триллер
«Призрак дома на холме».

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Моя жена меня
п р и в о р о ж и л а » .
Многосерийный фильм.
09.55 Премьера. «Смешарики.
Начало».
11.25 Пока все дома.
12.20 ОНТ представляет:
«Брэйн ринг».
13.20 День смеха.
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.15 Новости спорта.
16.20 День смеха.
Продолжение.
18.50 Концерт Елены Ваенги.
20.00 Контуры.
21.05 ОНТ представляет: VIII
национальный конкурс
красоты «Мисс Беларусь
2012».
23.20 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым.
Специальный выпуск.
00.20<01.20 «Yesterday live».

НТВ

06.30 Детективный сериал
«Мур есть мур».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
08.50 «Их нравы».
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд» с
Оксаной Пушкиной. Наталья
Карпович.
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...
17.10 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное
признание.
20.45 «Центральное
телевидение». Первое
информационное шоу.
21.55 «Тайный шоу<бизнес».
23.00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий.
00.00 Дмитрий Марьянов в
остросюжетном фильме
«Черный город».

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.

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
12.20 Право на захист
12.40 Армiя
13.00 Контрольна робота
13.40 «Кубок Дерюгiної»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.20 Euronews
15.40 Х/ф «Приборкання
вогню»
18.55 Смiшний та ще
смiшнiший
19.20 After Live
19.40 Романси Малiнiна
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Екстрений виклик
21.50 «Весняний жарт»
22.20 Православна
енциклопедiя
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.05 Х/ф «Подаруй менi
недiлю»
17.00 «ТСН. Особливе»
17.35 «Сiмейнi мелодрами»
18.30 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»(1)
19.30,23.30 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Принци бажають
познайомитися»
22.30 «Х<мiсiя»
23.50 «Tkachenko.ua»
0.40 Т/с «Одержимий»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.35,20.30 Т/с «Жуков»
13.35 «Слiдство вели»
14.30 Х/ф «Щастя за
контрактом»
16.20 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Лектор»
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
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.20 Euronews
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.00 Кордон держави
13.30 Х/ф «Ягуар»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.05 Оновлене мiсто
16.35 Х/ф «Доля людини»
18.15,19.25 Екстрений виклик
19.00 Про головне
20.15 Aфтершок
20.45 Плюс<мiнус
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
12.15 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.00 «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 «Жуков»
11.20 Т/с « Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Лектор»
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
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.20 Euronews
12.30 Наша пiсня
13.20,15.50 Х/ф «Маленькi
трагедiї»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
18.15 Екстрений виклик
18.55 Про головне
19.20 Вечiр пам’ятi Яремчука
20.45 Плюс<мiнус
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»
10.50 «Шiсть кадрiв»
11.25,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
12.20 «Знiмiть це негайно»
13.15 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 «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»
0.40 Т/с «Одержимий»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Жуков»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Лектор»
0.40 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
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
11.50,15.20 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Чорний трикутник»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.00 Х/ф «Чорний трикутник»
18.15 Екстрений виклик
19.05 «На вiдстанi душi»
20.45 Плюс<мiнус
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.15,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
12.10 «Знiмiть це негайно»
13.05 «Цiлковите
перевтiлення»
13.55 «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 «Жуков»
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»
22.30 Т/с «Лектор»
0.35 «Розбiр польотiв»

УТ+1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.05 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Паралельнi»
10.05 Театральнi сезони
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,15.20 Euronews
12.30 «Надвечiр’я»
13.00 Околиця
13.40 Х/ф «Чоловiк собаки
Баскервiлей»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.00 Смiшний та ще
смiшнiший
16.25 Шустер<Live
17.50 After Live
18.15 Екстрений виклик
18.40 Шляхами України
19.00 Про головне
19.10 Футбол. «Металург» <
«Волинь»
21.25,22.50 Шустер<Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20,18.30 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»(1)
12.15 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.00 «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 «Коломбiана»(2)
23.45 Х/ф «Спуск»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Жуков»
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
11.45 After Live
12.05 «Секрети успiху»
12.30,22.55 Телемарафон
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультсеріал
11.00,20.00 Т/с «Iнтерни»(2)
19.30,4.55 ТСН
22.10 «Добрий вечiр»
23.50 Х/ф «Коломбiана»(2)

ІНТЕР

8.30 «Городок «
9.05 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.20 «Легенда. Людмила
Гурченко»
15.05 «Велика рiзниця»
17.00 «Київ вечiрнiй»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.30 Х/ф «Стерво»
0.35 Х/ф «Стирач»

УТ+1
6.00,22.55 Телемарафон
«Пiсня об’єднує нас»

1+1

7.05 «Пекельна кухня»
8.00 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото<Забава»
10.10 Мультсеріал
11.00,22.45 Т/с «Iнтерни»(2)
19.30,0.40 «ТСН<тиждень»
20.15,23.10 «Голос країни»
23.40 «Свiтське життя»

ІНТЕР

6.55 «Найрозумнiший»
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 Х/ф «Про що
говорять чоловiки»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 «Мiс Україна<2012»

25 березня
Україна перейде

на літній час
В останню неділю березня, яка в цьому

році припадає на 25 число, українці
переведуть стрілки годинників на літній час
– тобто на годину вперед.
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У зв’язку з проведенням місячника по безпечному
користуванні газом в побуті з 15.03.2012 р. по

15.04.2012 р. Городнянське РГГ нагадує:
Це повинен знати кожний

Останнім часом почастішали випадки аварійних ситуацій під час
використання газу в побуті, що призводили  до пожеж, травмування та
загибелі людей.

Виявивши несправність в газових приладах, запах газу, витік газу з
газопроводу чи газових приладів, необхідно негайно припинити
використовувати газові прилади, не вимикати й не вмикати електроприлади,
не використовувати відкритий вогонь, перекрити крани опусків до газових
приладів. Провітрити приміщення і негайно повідомити в аварійно"
диспетчерську службу газового господарства за телефоном „104”.

З метою запобігання подібних випадків  потрібно:
Перед включенням газових приладів провітрити приміщення, відкрити

кватирку чи фрамугу. Упевнитись у відсутності запаху газу в приміщенні.
Кватирка повинна бути відкрита під час роботи газового приладу. Перед
розпаленням грубки, котла чи газової колонки перевірте наявність тяги в
димовому і вентиляційному каналі. Наявність тяги в димовому каналі потрібно
перевіряти під час роботи газових приладів.

Не використовуйте несправні газові прилади.
При відсутності чи зворотній тязі в димовому каналі використовувати

газові прилади заборонено.
Не залишайте без нагляду працюючі газові прилади.

Забороняється:
" встановлювати насоси з електродвигунами в систему опалення без

пристроїв захисного вимикання (ПЗВ) відповідного заземлення з
обов’язковою перевіркою параметрів електротехнічною лабораторією;

" заміна та встановлення газових котлів, колонок та плит без погодження
з  Городнянським РГГ;

" втручатися в щільність системи газопостачання;
" порушувати кріплення газопроводу;
" виконувати підвіску дротів електропроводки і кабельних ліній теле" та

радіо комунікацій на конструктивних елементах газопроводів;
" використовувати димові і вентиляційні канали без наявності акту

перевірки тяги (актів ДВК).
   У  разі порушення одного з цих пунктів газопостачання абонента буде

припинено згідно правил безпеки систем газопостачання України – (розділ
4,5).

Пам’ятайте:
Нехтуючи правилами безпечного користування газом,  Ви наражаєте

себе, своїх близьких і сусідів на небезпеку і втрату своїх газифікованих
житлових будинків і квартир.

Адміністрація Городнянського РГГ.

26 березня – півроку світлої
пам’яті

ГРЕБІНЬ Софії Михайлівни
16.07.1933 р. – 26.09.2011 р.

Уже полгода, как тебя нет с нами,
И боль души ничем не заглушить.
Пока мы все живем на этом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царство небесное и вечный покой.

Сумуючі син Віктор з сім’єю.

23 березня минуло 7 років, як
пішла з життя

РЕДЬКО
Галина Володимирівна

09.02.1970 р. – 23.03.2006 р.
Доброту и любовь ты оставила

живым,
Сколько б лет ни прошло – любим,

помним, скорбим.
Рідні.

И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось…

27 березня – 40 днів світлої
пам,яті

ЄВСІЄНКА Миколи Єгоровича
05.10.1950 р. – 17.02.2012 р.

Ушел из жизни навсегда,
Ушел и не простился.
В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Остались в сердце боль и рана.
Все, кто знал Николая Егоровича,

помяните вместе с нами.
Сумуючі рідні.

23 березня – півроку світлої пам’яті
ТКАЧЕНКО Тетяни Броніславівни

22.02.1955 р. – 23.09.2011 р.
Наш день начинается с мыслями о том,
Что тебя никогда не увидим.
И кончается день наш мыслью о том,
Что тебя никогда не услышим.
И боль эту в сердце ничем не унять,
Скорбим мы душой за тобой…
Вечная память! Вечная память!
И вечный покой.

Сумуючі рідні.

Заява про намір отримати дозвіл
на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря
Виробництво приватного підприємця Бєляєва С.А. розміщене по

вул. Шевченка, 17 в с. Невкля Городнянського району Чернігівської
області.

На території виробничого майданчика в приміщенні встановлено
стрічкопильний верстат, на якому проводиться розпилювання лісу"
кругляка на дошки та брус.

В результаті діяльності в атмосферу викидається речовина  " пил
деревини.

Об’єкт господарювання за ступенем впливу на забруднення
атмосфери відноситься до третьої групи, існуюча технологія виробництва
та технологічне устаткування не потребують впровадження найкращих
існуючих технологій.

В зв’язку з тим, що джерело викиду має допустимий вплив на
забруднення навколишнього природного середовища і не встановлено
перевищення гігієнічних нормативів, скорочення викидів забруднюючих
речовин не передбачається.

ПП Беляєв С.А. зобов’язується виконувати вимоги існуючого
природоохоронного законодавства, а також умови, встановлені до
Дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від джерел
забруднення.

За більш детальною інформацією можна звертатися безпосередньо
на підприємство, а також за інформацією або для подання зауваження  –
до місцевої держадміністрації протягом 30 календарних днів з моменту
публікації.

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 3Bкімнатна квартира на 8"му поверсі, або обмін на
2"кімнатну. Тел. 096"7362652.

— 3Bкімнатна квартира. Тел. 097"8853092.
— упорядкований житловий будинок. Газ, вода, гараж,

сарай, погріб, госпбудівлі. Тел.: 097"8811995, 093"5962394.
— будинок по вул. Кірова, 5 з усіма зручностями. Тел.

098"5813745.
— будинок в с. Тупичів (газ, 50 соток землі, літня кухня, 2

льохи, госпбудівлі). Тел. 095"5370852, 0"22"671140.
— півбудинку. Тел.: 096"7333953, 097"8497496.
— трактори, преси, картоплеB та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4"42"35, 099"0487886, 096"2625220.

— контейнер на ринку (2х3). Тел. 097"8853092.
— циркулярка. Тел. 096"1595921.
— косарки, саджалки, обприскувачі. Тел. 067"3398750.
— 2Bх рядна картоплесаджалка, плуг. Тел.: 093"

7566112, 097"9440677.
— причіп одновісний тракторний з підйомником. Тел.:

096"1900798, 3"76"84.
— корова, отел у травні. Тел. 2"53"45.
— корови віком 4 роки і 9 років в с. Хрипівка по вул. 1

Травня, 93. Тел. 096"1256530.
— кобила робоча віком 2 роки. Тел. 096"1595921.
— кормовий буряк. Тел. 2"21"74, 096"6328222.
— випускна сукня яскраво"червоного кольору: корсет,

пишна юбка, рукавички. Тел.: 2"48"28, 063"7425447.

КУПИМО:
—  корів, коней. ДОРОГО. Тел.: 2"33"62, 096"3403112.
— козу, недорого. Тел. 096"8348114.
— двері старовинні, високі. Тел. 097"5965050.

ЗНІМУ:
— сім’я зніме квартиру або будинок. Тел. 096"3151333.

ПОСЛУГА:
— догляну за дитиною або немічною людиною

(освіта педагогічна). Дзвонити по тел. 2"14"69, 099"7391832
з 12.00 до 23.00.

Лист у газету

13 березня 2012 року до моєї родини прийшло страшне, непоправне
горе. Перестало битися серце чуйної, доброї, люблячої матері та дружини
Тимощенко Віри Миколаївни.

Наше горе не залишило байдужими багатьох людей: родичів, друзів, її
та моїх колег, сусідів, знайомих. До моєї родини  пішов бурхливий потік
гарячого людського співчуття, матеріальної допомоги.

Люди добрі, прийміть від нас безмежну подяку за співчуття та тепло
ваших душ, які підтримали нас в цю страшну годину.

Низький вам уклін, здоров’я та людського щастя.
Тимощенко О.В.

ДО УВАГИ
АВТОПЕРЕВІЗНИКІВ!

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 1
березня 2012 року № 65 управління з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації, управління Державтоінспекції УМВС України в
Чернігівській області та Служба автомобільних доріг області попереджають
про обмеження руху вантажного транспорту на дорогах загального
користування з 19 березня по 20 квітня цього року з метою їх збереження
протягом весняного періоду:

Транспортних засобів та їх составів масою понад 12 тонн і осьовим
навантаженням понад 8 тонно"сил на автомобільних дорогах державного
значення:

"  Н"07  Київ"Суми"Юнаківка  (на ділянці  151 км  – 209 км  від м. Прилуки
до кордону з Сумською областю);

"  Р"12 Чернігів"Мена"Сосниця"Грем’яч (14 км – 211 км  на всій
протяжності);

"  Р"13 Чернігів"Городня"Сеньківка (на всій протяжності);
" Р"56 «Чернігів"Пакуль"КПП “Славутич“(на ділянці 10 км  – 50 км  від

а/дороги М"01 до кордону з Білоруссю) та під’їзді до м. Славутич (на всій
протяжності);

" Р"65 КПП»Миколаївка»"Семенівка " Новгород"Сіверський " Глухів"КПП
«Катерінівка»    (на  всій   протяжності в межах Чернігівської області);

" Р"67 Чернігів"Ніжин"Прилуки"Пирятин (на ділянці 0 км " 66 км та                     80
км –  155 км до перехрестя з дорогою Н"07);

" Р"68 Талалаївка"Ічня"Тростянець"Сокиринці"до а/д Н"07 з під’їздом
до заповідника «Качанівка» (на всій протяжності).

Крім того, буде обмежено рух вантажних транспортних засобів та їх
составів загальною масою понад 12 тонн і осьовим навантаженням понад
6 тонно"сил на територіальних дорогах місцевого значення, крім під’їздів
до Прилук,  Ніжина, Борзни, Бахмача та вантажних транспортних засобів та
їх составів загальною масою понад 6 тонн і осьовим навантаженням понад
4 тонно"сил на інших дорогах місцевого значення.

Ці обмеження не стосуються:
" пасажирського транспорту загального користування, аварійних служб

та транспорту, що використовується при ліквідації наслідків стихійних явищ
або надзвичайних ситуацій, тракторів і інших сільськогосподарських машин,
задіяних на весняно"польових роботах в межах району;

" транспортних засобів дорожніх організацій Укравтодору, а також
підприємств, що виконують роботи за ордерами Служби автомобільних доріг,
погодженими з Державтоінспекцією;

" транспорту із загальною фактичною масою до 12 тонн та осьовим
навантаженням до 8 тонно"сил, задіяного для перевезення:
сільгосппродукції (живності, молокопродуктів, кормів, посівного матеріалу,
міндобрив, борошна та інших продуктів харчування), вугілля, дров,
торфобрикету, зрідженого газу, паливно"мастильних матеріалів,
сільгосптехніки, запчастин.

На мережі доріг загального користування встановлено відповідні
дорожні  знаки та інформаційні щити. Для контролю за рухом  передбачено
використання  пересувного вагового комплексу.

Прохання до перевізників завчасно подбати про доставку необхідних
вантажів та відповідно скоригувати плани перевезень.

ПОВІДОМЛЕННЯ
27 березня 2012 року в 14год.30 хв. в приміщенні

актового залу Городнянської міської ради відбудеться
засідання 9 сесії міської ради 6 скликання з таким
порядком денним:

1. Про стан громадського порядку та  стан безпеки
дорожнього руху на території міста.

2. Про розгляд листа відділу містобудування,
архітектури та ЖКГ.

3. Про клопотання  міської ради  перед райрадою
щодо передачі приміщень .

4. Про розгляд заяви  директора СТОВ  «Росія»
Рудника Д.А.

5. Про внесення змін до  рішення міської ради  від
16.01. 2012р. « Про міський бюджет на 2012 рік»

6. Про прийняття  на баланс  міської ради   міського
полігону  ТПВ (твердих побутових відходів)

7. Про затвердження експертної оцінки.
8. Земельні питання
9. Різне.

А.БОГДАН.
Міський голова.

Управління праці та соціального захисту населення глибоко
сумує з приводу передчасної смерті голови районної державної
адміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив управління Державної казначейської служби
України у Городнянському районі глибоко сумує з приводу
передчасної смерті голови райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття родині покійного.

Колектив територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Городнянської
райдержадміністрації глибоко сумує з приводу передчасної
смерті голови райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Городнянська районна організація Всеукраїнського
об’єднання „Батьківщина”,  депутати районної та міської ради
від фракції „Батьківщина” сумують з приводу передчасної смерті
голови райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким

покійного.

Колектив ВАТ „Городнянський механічний завод” глибоко
сумує з приводу передчасної смерті голови райдержадмініB
страції

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття родині покійного.

Колектив Городнянського районного суду глибоко сумує з
приводу передчасної смерті голови Городнянської
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській
області глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Районна Асоціація фермерів та приватних землевласників
глибоко сумує з приводу передчасної смерті

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Сім’я Перчак  висловлює співчуття Лавській С.І. та її родині з
приводу тяжкої втрати – раптової смерті чоловіка

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича. Пухом йому земля та
вічний спокій.

Учні, батьки та класний керівник 8BБ класу Городнянської
школи №2 висловлюють глибокі співчуття Лавському Івану з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті батька

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича.

Друзі висловлюють своє щире співчуття Лавській Світлані
Іванівні та її родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
її чоловіка

АНАТОЛІЯ МИХАЙЛОВИЧА.

Учасники та керівники танцювального колективу „Олена”
висловлюють глибоке співчуття Лавським Івану та Валерії з
приводу тяжкої втрати – передчасної  смерті батька

Анатолія Михайловича.

Підприємці міста Городні глибоко сумують з приводу
передчасної смерті голови Городнянської райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив Городнянської  центральної районної лікарні
глибоко сумує з приводу раптової смерті голови
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив ДП „Городнянський лісгосп” глибоко сумує з
приводу передчасної смерті голови Городнянської
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Адміністрація та педагогічний колектив Городнянської
школи  № 2 глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови
Городнянської райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють щире співчуття дружині, дітям, рідним

покійного.

Колектив районного відділу освіти  глибоко сумує з приводу
передчасної смерті голови Городнянської  державної
адміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Педагогічний колектив Куликівської школи глибоко сумує з
приводу передчасної смерті голови Городнянської
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив Городнянської державної податкової інспекції
глибоко сумує з приводу передчасної смерті голови
райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлює щире співчуття рідним та близьким покійного.

Працівники культури району глибоко сумують з приводу
передчасної смерті голови райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО Анатолія Михайловича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.
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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.

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:  г.Городня,ул. Петровского, 2, вход со стороны
рынка  (возле м-на „Наша ряба”).

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

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

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

в новому сучасному
стоматологічному кабінеті.

Досвідчені лікарі, нове
обладнання, доступні ціни.

Звертатися за адресою:
м. Чернігів, вул. Шевченка, 53 (район Червоного

моста). Тел. 0 (22) 937-810.

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

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

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

Число 24 25 26 27 28
Температура:
вдень +5 +5 +4 +5 +4
вночі +1 - 1 - 1 + 2 - 2
Напрям вiтру Пн      Пн-з Пн Пн-з    Пн

Опади

Колектив редакції газети «Новини Городнянщини» глибоко
сумує з приводу смерті Коновал Ольги Андріївни і висловлює
співчуття її сину Юрію та його дружині, невістці і внуку, сестрам.

Сім’я Перчак глибоко сумує з приводу смерті
КОНОВАЛ Ольги Андріївни
і висловлює співчуття рідним і близьким покійної.

Районна рада ветеранів та первинна організація ветеранів
с. Вихвостів глибоко сумують з приводу смерті учасника бойових
дій, інваліда Великої Вітчизняної війни

ПОЛЕГЕНЬКА Івана Прохоровича
і висловлюють свої співчуття родині та близьким покійного.

Колектив Городнянського РВ УМНС висловлює глибоке
співчуття Кутас О.А. з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Сім’я Нечипоренко  висловлює глибоке співчуття кумам
Бондар М.Н. і Т.В. з приводу тяжкої втрати – смерті сестри

ЧАЙДАК Ніни Несторівни.

Городнянський районний суд висловлює глибоке співчуття
головному спеціалісту Волошко А.А. з приводу тяжкої втрати –
смерті батька

ВОЛОШКА Анатолія Леонтійовича.

22 березня відсвяткував свій
ювілейний  день народження доро-
генький чоловік, найкращий татусь і
дідусь Віктор Олександрович ЧЕКМЕНЬ
з Городні.

Роки летять, мов лебеді, у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Прийміть вітання наші щирі,
До ста років зичимо прожить.
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
Хай Матір Божа скрізь охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії благії літа.

З любов’ю і повагою:  дружина Валентина, діти Вікторія і
Світлана з сім’ями і онуки.

23 березня відсвяткувала свій ювілейний день народження
завідуюча магазином ТПП №8 с. Полісся Надія Григорівна
НАУМЕНКО. Від щирого серця вітаємо її!

Летять роки, як лебеді, у вирій,
Життя іде, його не зупинить.
Вітання з ювілеєм наші щирі,
Ще до ста років зичимо дожить.
Хай будуть поруч Віра і Надія,
Як два крила, що впасти не дають.
І сам Господь по милості наділить
В здоров’ї, радості ще багатенько літ!

З повагою: колектив Мощенського
сільського споживчого товариства.

У цю весняну пору святкує свій
золотий ювілей гарна жінка, хороша
людина Надія Григорівна НАУМЕНКО.

Від щирого серця вітаємо її з ювілеєм
і бажаємо всього найкращого!

Хай будуть довгими роки,
Здоров’я буде хай відмінним,
Хай доля посміхається завжди,
А кожен день хай буде світлим.

З повагою свати.

У дорогої для нас людини Наталії Василівни БОГДАН 25
березня день народження. Вітаємо її і
хочемо побажати:

Простого счастья и тихой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни ты
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари ты
Огонь душевной теплоты.

Свати з с. Івашківки.

Дорогу матусю, шановану свекруху, любу бабусю Наталію
Василівну БОГДАН вітаємо з 55-річчям!

Лагідна голубко, мама наша рідна,
Ти у нас найкраща, ти у нас єдина.
В ювілейне свято ми  тебе вітаєм
І всього найкращого у житті бажаєм.
Щоб в очах ніколи сльози не бриніли
І щоб твої коси більше не сивіли.
За любов, терпіння, мила наша ненько,
Ми тобі вклоняємось до землі низенько!

Син, невістка, онучок Віталік.

25 березня святкуватиме свій день
народження дорогий чоловік та батько
Леонід Олексійович  ЛАХНЕКО.

Живи, радій і май здоров’я
На довгі сонячні літа.
Тебе з великою любов’ю,
Родина палко вся віта.
Бажаєм зоряного неба
І користь людям принести –
Всього найкращого для тебе,
Будь радісним й щасливим ти.

З повагою: дружина та діти.

25 березня святкуватиме свій ювілей наша дорога, люба
матуся та бабуся Ніна Федорівна БІЛА.
Сердечно вітаємо її з днем народження.

Вы жизнь прожили щедро, не жалея,
Примите же от нас в день юбилея
Подарки, пожелания, цветы
Как символ Вашей дивной красоты.
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самой счастливой на свете,
Жить долго+ долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

З повагою і любов’ю: сини, невістки та онуки.

22 березня відсвяткувала своє 75-річчя наша люба дружина,
матуся і бабуся Марія Василівна
КАПУСТЯН з с. Півнівщини.

Матусю наша рідна, бабусю дорогенька,
Вітаєм з днем народження тебе.
Бажаєм тобі щастя і кріпкого здоров’я,
Хай Бог повсюди береже.
Спасибі тобі, рідна, за те, що нас

зростила,
Спасибі і за ласку, спасибі й за любов.
Живи на білім світі не менше сотні років,
Щоб світ тобі усміхався знов й знов.

З любов’ю: чоловік, діти та онуки.

Выпускные платья
Женские костюмы, платья.Обувь. Большой выбор.

Городня. Рынок. Контейнер «Леди».

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.

Чуйну людину, мудрого керівника Володимира Яковича
НЕСТЕРЕНКА  –  директора СТОВ „Колос” профспілковий
комітет і колеги по роботі щиро віта-
ють з ювілейним днем народження,
який він святкуватиме 26 березня.

Сердечно бажаємо Вам міцного
здоров’я,  невичерпної енергії та
наснаги, родинного затишку і
благополуччя.

Щастя Вам, людського тепла,
Бажаємо усмішок і щедрої долі,
Хай  душу зігріє людська доброта.
Втоми не знайте ні в чому й ніколи.
Будьте здорові на довгі літа.

25 березня 2012 року святкуватиме свій
ювілейний день народження Ольга
Дмитрівна ШУМСЬКА з м. Городні.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм!
За душу щедру і просту
Шануєм, любим, поважаєм
За ласку, щедрість, доброту.
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожили Ви без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від ваших сусідів!

27 березня святкуватиме своє 60-
річчя наш колега і дорогий товариш
Валентин Петрович ДУДКО.

Шанованого іменинника з
поважною датою щиро і сердечно
вітає рідний колектив дільниці
облтеплокомуненерго.

На Вашу честь сьогодні привітання,
Від друзів компліменти кожну мить.
Нехай збуваються і мрії, і бажання,
Яскраво і щасливо Ви живіть.
Щоб перемоги і досягнення зростали,

У домі – затишок, достаток і тепло,
Щоб доля Вам щоднини посилала
Здоров’я, щастя, радість і добро!

23 березня відсвяткувала свій
ювілейний день народження наша люба
донечка, дружина, матуся і бабуся Надія
Григорівна НАУМЕНКО.

Найщиріші слова привітання для
тебе, наша люба!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пускай беда тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
А радость никогда не покидает.
Храни тебя Господь от всякого недуга,
От умного врага  и мелочного друга.

И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и много+много счастья.

З любов’ю:  батьки, діти, чоловік, сестра, племінники,
онука та зять.

КУПЛЮ
пшеницю,
кукурудзу,

ячмінь, овес.
Тел. (097)1172069.

Організація виготовляє
на замовлення

дерев’яні вікна та двері
 різноманітного дизайну по цінах 2011

року.
Адреса: м. Городня, вул. Комінтерна,

11Б (біля маслозаводу). Тел. 096-4220286.


