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У Городнянському лісництві розпочали посадку лісових
культур. 23 березня у лісі за Лютежом працівники лісової
охорони і ланка лісокультурниць посіяли сосну звичайну на
площі 1,3 гектара.

Протягом минулого тижня лісівники розсаджували і
однолітні сіянці сосни. Всього у нинішній весняний сезон
планується засадити 17 гектарів.  На половині площі садіння

проводитиметься спеціальною лісопосадочною
машиною МС*1, решта саджатиметься вручну, під
меч Колосова. Як і щороку, закладатиметься
плантація новорічних ялинок на площі 1,5 гектара.
Планується закласти і лісовий розсадник на площі
25 соток, де вирощуватимуться сосна, ялина, дуб
та ще близько десятка листяних порід дерев.

Лісничий Городнянського лісництва
О.Д.Ковтун показав нам  дві теплиці  і короб, де
вирощуються майбутні дерева. Тут лісівники
плекають саджанці сосни, ялини і декоративних
рослин. Однорічні саджанці, які стануть лісом для
нащадків, веселою зеленню виглядають зі
спеціальних грядок. На табличках написи: тсуга
канадська, катальпа чудова, сосна румелійська,
ялина блакитна, туя, самшит, сосна чорна, церціс
європейський тощо. Ці однорічні саджанці були

посіяні минулої весни. Незабаром декоративні рослини
«переїдуть» у розплідник Моложавського лісництва, де й
доростатимуть до того часу, коли можна бути їх
реалізовувати. У середньому це п’ять років.

Городнянське лісництво цілком забезпечує себе
посадковим матеріалом – як насінням сосни, так і
саджанцями – однолітками, приживання яких становить
93%. Весняне тепло дало старт лісівникам для початку
посадок.

— Зараз у нас гаряча пора, — каже лісничий О.Д.Ковтун.
– Кожна пара робочих рук у ціні. Але що може бути кращого,
ніж закладати ліс для майбутніх поколінь? Нам у спадок
дістався великий скарб – ліси, зелені легені планети. І наше
головне завдання – не тільки правильно їм користуватися,
берегти, а й примножити для наших правнуків.

С.ТОМАШ.

На знімку: —  Отакі вони, однорічні саджанці сосни,
вирощені у коробі. —  Син лісничого АНАТОЛІЙ КОВТУН
два місяці, як працює інженером лісокористування у
Городнянському лісництві після закінчення Київського
національного університету біоресурсів і
природокористування. Сімейна династія лісівників
продовжується.

БЛАГОУСТРІЙ Зелені паростки майбутнього

Число 31 1 2 3 4
Температура:
вдень +6 +5 +5 +8 +8
вночі +2 � 2 � 1 +4 +3
Напрям вiтру Пн      Пн�с Пд Пд�з    Пд

Опади

Сесія міської ради
27 березня відбулася дев’ята сесія шостого скликання

Городнянської міської ради. На початку хвилиною мовчання
депутати вшанували пам’ять голови райдержадміністрації
А.М.Лавського.

Основне питання сесії – стан громадського порядку та
безпеки дорожнього руху на території міської ради.

(Детальніше про сесію – у наступному номері).

Весна проблем
нам принесла?

Наближається свято світлого Христового Воскресіння.
Так з незапам’ятних часів було заведено, що напередодні
господарі прибирають та прикрашають оселі, чепурять
садиби. І хоча зимова сплячка приколихала всіх, тут і там
вже помітне пожвавлення.

— Як і завжди по весні, ми закликаємо людей дружно
взятись за благоустрій міста, – каже міський голова
А.І.Богдан. – Хоча у центрі міста комунальники і проводять
прибирання вулиць, та тримати у чистоті  й порядку
територію до проїжджої частини – справа кожного
господаря. Міська рада прохає всіх підприємців, керівників
організацій та установ і громадян привести у належний стан
фасади будівель та жилих будинків. Це не так складно –
побілити бордюри, прибрати сміття, підправити паркани.

Зрозуміло, взимку сніжний покров скрадав всі наші
огріхи: купи листя біля двору, неприбрані відходи дров.
Навіть купи гною (чого гріха таїти, деякі господарі
практикують і таке) попід дворами не так кидались у очі.
Нині ж весняне сонце оголило всю нашу недбалість. Але ж
не всіх і не кожного можна примусити дати лад власному
господарству. Як бути з тим господарями, хто не особливо
переймається естетичними почуттями інших громадян? Ось
як відповів міський голова:

— На території міста діють установлені в належному
порядку Правила благоустрою. І кожен мешканець повинен
їх дотримуватись. Ми довго боролись за те, щоб підприємці
та керівники установ повстановлювали урни біля своїх
магазинів, офісів, приміщень. І справа таки потроху зрушила
з місця. Посприяли цьому і рейди, у ході яких виявлялись
порушники, які відповідали за свою недбалість належним
чином. Я не вважаю, що це жорсткі заходи. Скажімо, чому у
приватників приміщення магазинів виглядають ошатними,
а райспоживспілка не може своїм надати привабливий
вигляд? Чому в одних господарів садиба як лялечка, а у
інших напівзруйнований паркан і купа сміття під ним? Нема
грошей замінити паркан? І не треба. Можна просто його
знести, а замінити зеленою огорожею і прибрати сміття. І
вже виглядатиме все по*іншому. Треба тільки мати бажання.

До речі, про сміття. У Правилах благоустрою
зазначається, що всі підприємці, установи, організації і
приватні громадяни повинні укласти договори на вивіз
сміття зі спеціальними організаціями – ВУЖКГ чи ЖЕДом.
Займатись самовільним вивозом сміття не можна – за це
передбачається штраф. Мінімальний становить 340
гривень. Екологічна інспекція вже почала здійснювати
перевірки у цьому напрямку. Тож ігнорувати Правила – собі
дорожче.

А ще, як міський голова, я хочу додати: нам пощастило
жити у невеличкому, але чудовому місті. У наших силах
зробити його ще більш привабливим і ошатним. Треба мати
тільки трошечки ентузіазму і бажання. Адже робимо ми все
це насамперед для самих себе.

Спілкувалась С.ТОМАШ.
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Соціальна політика:
працювати на

випередження
Аналізуючи принципи дії соціальних

ініціатив Президента України, було б з
нашого боку недалекоглядним співати
остаточні дифірамби владі, так само, як
і звинувачувати її у популізмі.
Попередній висновок такий – нова
соціальна політика вже є, і вона починає
діяти. Тепер справа за часом та
ефективністю президентської команди.

Однією з найбільших проблем України
останніх років є ситуація з матеріальними
доходами пенсіонерів. Адже саме ця
соціальна група перебуває на межі бідності,
за якою починаються злидні. Рівень бідності
серед літніх людей – найвищий у порівнянні
з іншими категоріями населення.

Два останніх роки роботи влади були
націлені на подолання цих проблем,  що
дісталися від попередників. Попри те, що
протягом останніх двох років рівень пенсій
підвищився в середньому на 40%, існуюча
система пенсійного забезпечення не може
задовольняти непрацездатних громадян.

У нашій державі склалася
парадоксальна, навіть абсурдна ситуація,
коли пенсіонери з однаковим трудовим
стажем мають кардинально різні розміри
пенсійних виплат. Причина у тому, що розмір
пенсії залежить в першу чергу від року
виходу на пенсію, а не від трудового стажу
чи зарплати.

На думку Президента України, це
ненормально, коли лише через різницю у
часі виходу на пенсію у 5*10 років люди
отримують суттєво менші пенсії. Тому,
починаючи вже з перших днів травня цього
року, майже 9 мільйонів українських
пенсіонерів отримуватимуть осучаснені
пенсії. Це означає, що в середньому ця
категорія населення додатково
отримуватиме приблизно 103 грн. на місяць.

Окрім того, будуть підвищені пенсійні
виплати для пенсіонерів з числа ветеранів
війни та членів сімей померлих інвалідів
війни. Зокрема зростуть доплати до пенсії
членам сімей померлих інвалідів війни з 28%
прожиткового мінімуму до 42 %. Буде на 10%
підвищено основний та мінімальний розмір
пенсії інвалідам війни. Підвищаться пенсії і
колишнім військовослужбовцям.

Також будуть забезпечені гідні виплати
ветеранам не лише до свята Перемоги.
Зокрема, у порівнянні з груднем минулого
року середній розмір виплат інвалідам війни
зріс на 31,3% і становив 2927 гривень у
лютому 2012 року.  За словами фахівців, це
найбільш значне підвищення виплат за часи
незалежності України для інвалідів та
ветеранів війни, у тому числі і учасників
бойових дій. Загалом виплати інвалідам та
ветеранам війни підвищуватимуться
протягом поточного року чотири рази.

Іншим важливим питанням є ситуація з
виплатами вкладникам Ощадбанку. Питання
гостре і болюче для багатьох українців, адже
всі добре пам’ятають так звану «Юліну
тисячу», яку так і не отримала більшість
вкладників.

За словами голови правління Нацбанку
України Сергія Арбузова, в цьому році,
незважаючи на побоювання експертів,
економіка країни зростає, що забезпечило
додаткові надходження з податку на додану
вартість та податку на прибуток. Також
скарбниця поповниться за рахунок податку
на розкіш, детінізації економіки за рахунок
скорочення готівкових розрахунків та
лібералізації ринку корисних копалин.

«Хочу запевнити, що попри
масштабність завдань, для виплат
вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР є
всі необхідні кошти, і процес виплат, як і
обіцяв Президент, почнеться з 1 червня. Для
цього ми не будемо збільшувати зовнішні
запозичення, податковий тиск на бізнес та
друкувати гроші. Гривня з початком цих
виплат залишиться стабільною, а інфляція
— під контролем. Ми чітко будемо стежити
за тим, аби не поставити під загрозу
макроекономічну стабільність в країні», –
сказав Арбузов.

Такі слова вселяють реальну впевненість
щодо соціальних ініціатив Віктора
Януковича. Президент зрозумів просту
істину: потрібно лише розпочати, а далі і
влада, і громадяни підуть назустріч одне
одному.

Ігор ПОЛІЩУК.
Журналіст.

Шановні колеги, друзі, дорогі земляки,
мешканці моєї рідної Чернігівщини!

Працівники деяких підприємств і
організацій області, мешканці кількох
населених пунктів і окремі громадяни хочуть
підтримати мою кандидатуру на цьогорічних
виборах до Верховної Ради України.
Зрозуміло, мені приємно, що виборці хочуть
знову бачити мене у парламенті.

У нинішній ситуації відчуваю, наскільки
відповідальним є рішення для вас, мої дорогі
земляки. Тому вважаю необхідним доповісти
про свою  роботу під час каденції, що вже
завершується.

Мої службові обов’язки та повноваження
чітко визначені Конституцією України,
Законом «Про статус народного депутата
України» і Регламентом Верховної Ради. Але
вони – це лише одна з 450 часточок
загальних обов’язків нашого парламенту,
рішення в якому ухвалюються більшістю.
Але ж у нинішній Верховній Раді немало
депутатів, котрі шанують тільки себе і
піклуються лише про свої інтереси. Вони
працюють на своє збагачення, зрадили
виборців, перейшли у так звану «більшість»
і, тим самим, допомагають приймати
антинародні закони.

Згідно з покладеними на мене
обов’язками, працював і надалі працюю у
таких напрямках діяльності:

– подання депутатських запитів до вищих
органів державної влади;

– участь у розробці, узгодженні та
затвердженні законопроектів у профільному
Комітеті з питань транспорту і зв’язку, де я
очолюю підкомітет з питань інформаційних
технологій та інформатизації;

– внесення пропозицій та поправок до
законодавчих актів у процесі їх аналізу та
обговорення;

– участь у міжнародних органах та орга*
нізаціях по лінії міждержавного співро*
бітництва та міжпарламентських зв’язків.

Якщо оцінити мою роботу чисто
статистично, то наведу такі цифри:

– подав 12 депутатських запитів до
Кабінету Міністрів, керівникам міністерств і
відомств, зокрема до Генерального
прокурора України;

– близько трьохсот разів письмово
звертався до вищезазначених органів
влади, установ та особисто до їх керівників
з конкретних питань в інтересах громад та
окремих громадян;

– розробив й подав 14 законопроектів;
– вніс суттєві поправки до 12 законо*

проектів;
– брав участь у роботі Тимчасової слідчої

комісії Верховної Ради України з питань
розслідування функціонування газотранс*
портної системи України та забезпечення
газом споживачів у 2008*2009 роках;

– брав участь у 9 засіданнях Української
частини Комітету з Парламентського
співробітництва між Україною та
Європейським Союзом.

Також, як член кількох груп і офіційних
делегацій з міжпарламентських зв’язків з
Республікою Польща, Болгарією, з
Федеративною Республікою Німеччина, з
Китайською Народною Республікою, з
Російською Федерацією, брав участь в
узгодженні багатьох питань міжнародного
співробітництва України з цими державами.

Виконав величезний обсяг роботи за
зверненнями громадян, з власної ініціативи
надавав допомогу бібліотекам, школам,
лікарням, іншим закладам освіти, культури,
охорони здоров’я і, звичайно, багатьом
окремим громадянам.

Приємно усвідомлювати, що за
допомогою моїх клопотань вдалося зберегти
життя багатьом дітям, деяким зроблено
складні операції, зокрема на серці, причому
безкоштовно.

Вдалося допомогти також багатьом
талановитим випускникам шкіл, деякі з яких

вже закінчують вищі навчальні заклади.
Значну частину свого робочого і

неробочого часу приділяю зустрічам із
виборцями переважно у Городнянському,
Куликівському, Ріпкинському і Чернігівському
районах Чернігівщини.

Веду депутатський прийом громадян,
беру участь у зборах, проведенні свят, у
конференціях і засіданнях місцевих рад, в
обговоренні актуальних проблем організації
життя.

У моїй роботі на виборчому окрузі, як
фахівець з транспорту і зв’язку, особливу
увагу приділяю розвиткові інформатизації,
зокрема впровадженню сучасних інфор*
маційних технологій в сільській місцевості.

Починав цю роботу зі створення
комп’ютерного класу в селі Дроздівка
Куликівського району, а по сьогоднішній день
вже розвіз по сільських школах, бібліотеках
та інших громадських установах понад 200
комп’ютерів, а також принтери,
фотоапарати, мобільні телефони, медичне
обладнання тощо.

За час роботи у Верховній Раді я
опублікував сотні статей на актуальні теми у
центральній та місцевій пресі, виступав на
радіо і телебаченні, видав кілька книжок,
допоміг видати книжки іншим талановитим
авторам.

Веду велике листування з громадянами.
За свою діяльність упродовж останніх

років я отримав багато нагород та відзнак,
серед яких, поряд із Почесними Грамотами
Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України, найбільше ціную вручені мені
нагороди Церкви – Орден Святого
Рівноапостольного князя Володимира ІІІ та
ІІ ступенів, а також звання Народний Посол
України і Заслужений економіст України.

Ось такий, дорогі мої земляки, звіт про
мою роботу.

Віталій КОРЖ.
Народний депутат України.

— Олександре Вілісовичу, чи багато
громадян звертаються з приводу узако+
нення будівель?

— Я у Городнянському районі працюю з
липня 2011 року. Звертається менше гро*
мадян, ніж очікувалось. Думаю, причина – у
недостатній інформованості  людей. А між
тим держава дала шанс узаконити будинки,
які офіційно не введені у експлуатацію, що є
прямим порушенням законодавства. Це
стосується тільки тих будинків і споруд, які
були збудовані до кінця 2009 року. Ті, що
будувалися протягом 2010 і 2011 років – пита*
ння щодо їх узаконення треба вирішувати у
судовому порядку.

— Зрозуміло, що багато громадян
живуть у будинках, збудованих без
відповідних дозволів і без введення у
експлуатацію. Думається, у більшої
половини жителів є і самовільно збудо+
вані на присадибній ділянці сараї,
гаражі, бані тощо. Але як встановити,
зводилася будівля до 2009 року чи після
нього? Адже документів ніяких нема.

— На те існує бюро технічної інвента*
ризації, яке і визначає рік забудови. Тут мо*
жуть враховуватись такі фактори, як свідче*
ння сусідів, дата реєстрації громадян тощо.

— Який термін визначено державою
для введення в експлуатацію таких
будівель?

— До кінця 2012 року.
— А якщо люди не бажають

займатися цим, витрачати час і кошти?
— Законом передбачені чималі штрафні

санкції до порушників. Нині послуги власне
інспекції Державного архітектурно*
будівельного контролю безкоштовні. Але,
якщо людина звертається до нас по видачу
Декларації про готовність об’єкту до
експлуатації, їй потрібно зробити технічне
обстеження будівлі, отримати на неї
технічний паспорт, оплатити транспортні
витрати, пов’язані з поїздками до установ
та організацій, які проводять оформлення
документів, і сплатити штраф за самовільне
будівництво за старими розцінками, який
становить 170 гривень. У середньому ці
витрати складають близько двох тисяч
гривень. Після закінчення строку дії наказу
Міністерства, тобто з початку 2013 року, ця
сума значно збільшиться. Адже нині лишень
штраф за самовільне будівництво без
відповідних дозволів становить від 4250 до
5950 гривень. До речі, якщо людина на цей
час проводить таке самовільне будівництво
без повідомлення про його початок
відповідні органи, у тому числі органи
місцевого самоврядування і пожежників,
штрафи накладаються вже у нових розмірах.

— Для проходження процедури
узаконення будівлі людині треба
безпосередньо звертатися в інспекцію
Державного архітектурно+будівельного
контролю у Чернігівській області?

— Так, з певним переліком документів.
Ми перевіряємо повноту заповнення та
проводимо електронну реєстрацію, після
чого видаємо забудовнику Декларацію про
готовність об’єкта до експлуатації. Все
вищесказане стосується не тільки житлових
будинків, сараїв, погребів, інших
господарських будівель. Сьогодні більшість
приватних пилорам діють незаконно. Адже
якщо у пристосованому приміщенні
встановлювались верстати, інше
обладнання, тобто проводилась зміна
цільового призначення землі, потрібне
оформлення відповідних документів,
виготовлення відповідної проектної
документації та проходження процедури
введення в експлуатацію даних об’єктів. Те
ж стосується і інших виробничих приміщень.

—  Як я розумію, технічне обстеження
будівлі проводять ліцензовані
організації. У Городні таких нема. І якщо
для приватного підприємця чи для
молодої людини добратися до
обласного центру і шукати там таку
організацію не проблема, то як щодо
людей похилого віку, які збудували собі
сарай років п’ятнадцять тому десь,
скажімо, у Лемешівці чи Перепису?

— Це дійсно є проблемою. Як і у будь*
якому новведенні, мають місце прикрі

нюанси. Але тут не слід забувати і про те, що
неузаконений будинок чи інші збудовані
самовільно приміщення створять великі
проблеми у разі, якщо діти наслідуватимуть
батьківську хату або постане питання про
продаж будинку. На сьогодні у судовому
порядку проблематично узаконити
приміщення, як об’єкт нерухомості. Якщо
воно не зареєстроване належним чином, то
узаконюється тільки як будматеріали. Тому
наданий сьогодні державою шанс узаконити
самовільні будівлі – це досить суттєва
допомога, якою слід скористатись кожному,
хто не ввів їх в експлуатацію своєчасно.

Від автора. Ніби то зрозуміло. Однак
виникає безліч питань. Близько місяця тому
було введено нові штрафи для тих, хто почав
будівництво без відповідних дозволів:
наприклад, штраф за не повідомлення
органів місцевого самоврядування
становить 1170*1700 гривень.  Повідомляти
треба протягом семи днів від подачі заяви
до інспекції Державного архітектурно*
будівельного контролю у Чернігівській
області. Звідки про це повинні дізнаватись
громадяни? Інтернет доступний далеко не
всім, у періодиці висвітлити всі питання
практично неможливо.

Чому  процедура узаконення однакова як
для жилих будинків, так і для господарських
будівель?  Адже ст.186 Цивільного Кодексу
України проголошує, що «Річ, призначена
для обслуговування іншої (головної) речі і
пов’язана з нею спільним призначенням, є
її приналежністю», а також « за договором
купівлі*продажу житлового  будинку до
набувача разом із предметом договору
переходять і господарські будівлі, не
зазначені прямо у договорі». Чому ж тоді
процедура узаконення будівель для
обслуговування така ж, як і для житлового
будинку? Невже не можна знайти шляхи для
її спрощення, позбавивши клопоту багатьох
громадян?

Та питання залишаються питаннями. І
поки на них знайдеться відповідь, яка б
задовольняла не тільки відповідні органи,
чий бюджет поповнюється з наших кишень,
а й нас – простих громадян, час, відведений
для узаконення будівель, спливає. І нема
ніякої гарантії того, що по закінченню терміну
– тобто на початок 2013 року ми з вами не
перетворимось на армію боржників, з яких
та сама держава кинеться добросовісно
стягувати неабиякі штрафи. Як чинити у
даній ситуації – то справа кожного окремого
громадянина. Нагадуємо, що більш
детальну консультацію з питань узаконення
будинку і господарських будівель можна
отримати у відділі містобудування,
архітектури та ЖКГ райдержадміністрації
(вул. Леніна, 10, І поверх, т.2*47*65).

С.ТОМАШ.

СЛОВО ДЕПУТАТА Дорогою у майбутнє

У «Новинах Городнянщини» вже
розповідалось про те, що наказом

Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово;

комунального господарства від
24.06.2011р. №91 громадянам, які
самостійно збудували будинок або

господарські будівлі до 31 грудня
2009 року без оформлення

відповідних документів, надається
можливість узаконити таке

будівництво.
Треба чи не треба це робити? –

задаються сьогодні питанням
власники будівель. Якщо донині, як

то кажуть, неузаконене будівництво
«сходило з рук», то, можливо, й

надалі нема необхідності займатися
паперовою тяганиною?  З приводу

оцих думок і необхідності прийняття
в експлуатацію таких об’єктів –

наша розмова з головним
державним інспектором

Державного архітектурно;
будівельного контролю у

Чернігівській області О. В.
Буркевичем, який проводить прийом
громадян у Городні раз на два тижні

у середу.
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– Володимире Андрійовичу, Ви отримали визнання
і довіру партійців «Фронту Змін». Скажіть, будь ласка,
що спонукало Вас активно долучитись до політичного
життя?

– Насамперед моя активна життєва позиція. Якщо я бачу,
що можу бути корисний громаді, то ніколи не стоятиму
осторонь. Я відчуваю достатньо сил для праці на цій ниві і
впевнений, що вона матиме позитивне продовження. Тим
більше, що я особисто багато зробив для розбудови
Чернігівської районної партійної організації, у якій
перебуваю з вересня 2010 року. Сьогодні наша організація
найбільша серед районних організацій партії «Фронт Змін»
в області. А після останніх виборів в Чернігівську районну
раду прийшли 12 депутатів від «Фронту Змін», і це також
помітний результат.

– Чому саме «Фронт Змін», адже в політичному житті
держави представлено багато партій різного спектру?

– Вважаю, що програма  «Фронту Змін» може бути гідною
альтернативою тим заходам, що реалізуються сьогодні
владою і не знаходять належної підтримки в суспільстві.

– Для багатьох не новина: опозиційні сили в країні
сьогодні доволі розпорошені. Чи не побоюєтесь Ви
загубитись у цій круговерті?

– Зовсім ні. Вже сьогодні в Чернігівській області
сформована команда, яка постійно і  потужно працюватиме
як  на виборах до Верховної Ради, так і згодом, адже вибори
виборами, а життя громади потребує постійної уваги і
турботи. Про це  можу говорити відповідально, оскільки я –
заступник голови Чернігівської обласної організації «Фронту
Змін».

– Які перші кроки Ви
плануєте зробити на новій
посаді?

– Переконаний, що успіх
будь3якої політичної сили за3
лежить від підтримки людей.
Тому і планую спілкуватися з
сільськими громадами, зна3
ходити однодумців і разом
працювати над вирішенням їхніх проблем. Таку роботу  я
вже проводжу в Чернігівському, Ріпкинському, Городнянсь3
кому, Щорському та Куликівському районах.

– Ви – директор комунального підприємства
«Агенство інвестиційного розвитку Чернігівського
району». Що можете розповісти про свою роботу?

– На цю посаду я призначений у 2008 році районною
радою минулого скликання.

Першочерговим завданням для себе я визначив
створення в Чернігівському районі оптового сільськогоспо3
дарського ринку, але жодної підтримки від обласної та
районної  влади я не отримав. Працюю лише  на ентузіазмі.
І  така ситуація не виняткова. В іншому  комунальному під3
приємстві «Райсількомунгосп» більше року тому поміняли
керівника, але від цього   проблеми не вирішилися, а лише
загострилися. Сьогодні «Райсількомунгосп»  має 624 тисячі
боргів,  вся техніка описана судовими виконавцями та
виставлена  на продаж,  працівники підприємства відправле3
ні  у відпустку.

– Володимире Андрійовичу, в чому полягає  Ваш
проект  оптового сільськогосподарського ринку і яке
його значення для селян?

– Переконаний, що лише підтримка сільськогосподарсь3
кого виробника дозволить підняти рівень життя сучасного
села . Минулого року селяни виростили небувалий урожай
овочів, а тепер не можуть його реалізувати. Закупівельна
ціна картоплі – 50 копійок, цибулі – 30 копійок, що значно
нижче собівартості.  Програма створення оптових ринків
повинна вирішувати проблему збуту продукції. Оптові ринки
вигідні для середніх та малих приватних сільгоспвироб3
ників.

– Ви з оптимізмом дивитесь в майбутнє?
– Звичайно, адже я практик, а тому знаю, що треба

робити і вмію працювати. Вірю, що Україна займе гідне
місце серед європейських розвинених держав. На цій землі
я народився, тут я живу і мрію про те, щоб мій син пишався
своєю  квітучою державою.

Дякуємо за спілкування.

Влада розпочала підготовку до парламентських
виборів32012. Прем’єр3міністр нахвалює свої
«досягнення», а Президент, як і два роки тому, пообіцяв
«покращення життя вже сьогодні». Ставку зроблено
на найбідніші верстви населення, які найлегше
задобрити – пенсіонерів, інвалідів, ветеранів. Цього
разу бюджетникам влада навіть нічого не обіцяє. Вона
сподівається отримати голоси лікарів і вчителів у
традиційний спосіб – застосувавши адміністративний
ресурс.

Ніхто не вірить, що Президент виконає заявлені
обіцянки, адже грошей у бюджеті немає. Уряд кинувся
до міжнародних фондів, однак ті відмовили в позичці.
Після цього навіть Прем’єр3міністр Азаров назвав деякі
з обіцянок Януковича «суперечливими». Скажімо, слова
Президента про зменшення кредитної ставки на
купівлю житла до 233 відсотків людина в здоровому
глузді ніколи не сприйме всерйоз, адже нині банки
видають кредити під 25335 відсотків.

Фінансування обіцянок Президента влада планує
розпочати переважно з 1 вересня, тобто за два місяці
до виборів. Основний козир Януковича – підвищення
пенсій у середньому на 100 грн. Економісти
підрахували: реальна надбавка становитиме лише 20
грн! Найбільше, по 4003500 грн, перепаде купці
обраних пенсіонерів, які й нині добре живуть. От у
середньому й вийде по 100 грн на людину.

Опозиція вважає обіцянки Януковича соціальною
корупцією. «Президент подумав, що саме перед
парламентськими виборами можна купити голоси
українців за ті подачки, які він пропонує як соціальні
ініціативи», – сказав лідер «Фронту Змін» Арсеній
Яценюк.

Минуло вже три тижні, як Президент заявив про
чергове «покращення життя» для громадян, однак і досі
не подав свої соціальні пропозиції до Верховної Ради.
Поки Янукович дає доручення віднайти кошти на
«соціалку», опозиція вже діє. Яценюк вніс до ВР
власний законопроект про збільшення соціальних
виплат і зарплати, назвавши конкретні джерела
фінансування.

Запропонований лідером «Фронту Змін»
законопроект, зокрема, скасовує зрівнялівку в
нарахуванні пенсій, на що вже давно чекають українці.
Мінімальна пенсія становитиме 1149 грн; хто має
великий стаж, отримуватиме щонайменше 1724 грн.
Перерахунок пенсій здійснюватиметься щороку з
огляду на зростання мінімальної зарплати – це буде
чесно.

Держава мусить надавати більшу підтримку дітям
із малозабезпечених родин. Якщо досі діти віком 6318
років отримували по 560 грн на місяць, то після
ухвалення закону, розробленого «Фронтом Змін», –
1500 грн.

Яценюк наполягає на негайному підвищенні
зарплати працівникам бюджетної сфери. Платня
освітян протягом 2012 року має зрости щонайменше
вдвічі: оклад молодого вчителя – до 2900 грн., а вчителя
вищої категорії – до 3750 грн. Ставку хірурга вищої
кваліфікації буде підвищено з 1920 до 4280 грн.

На відміну від Януковича опозиція знає, де взяти
гроші на підвищення зарплат і пенсій. Лідер «Фронту
Змін» вимагає скоротити видатки на державні органи
до рівня 2009 року й скасувати пільги чиновникам.
Тільки від цього економія складе близько 15 млрд грн
на рік. Яценюк також пропонує продати автомобілі з
автопарків високопосадовців і 10 із 13 державних
резиденцій, а ще припинити дорогі ремонти в
адміністративних приміщеннях і кабінетах чиновників.

Більше можна заробляти й на приватизації, якщо
держмайно не роздавати за безцінь наближеним
олігархам, а виставляти на прозорі торги. Слід
покласти край контрабанді, яка щороку завдає збитків
на мільярди гривень. Владі не до смаку такі пропозиції
Яценюка, бо вона звикла жити розкішно. А що ж народ?
Для нього в Президента один рецепт поліпшення життя
– надрукувати додаткові гроші. Його не хвилює, що всі
соціальні надбавки «з’їсть» інфляція, ціни підскочать
до небес, а люди залишаться при піковому інтересі.

Кардинально змінити ситуацію мають
парламентські вибори32012: заручившись підтримкою
народу, об’єднана опозиція може створити більшість
у ВР і першочергово ухвалити соціальні законопроекти.
Українці заслуговують на гідні пенсії та зарплати.

Михайло  АНТОНОВ.

Нові призначення в обласній
організації «Фронту Змін»

У Чернігівській обласній організації
політичної партії «Фронт змін» відбуваються

кадрові зміни.
До складу ради обласної організації «Фронту

змін» введено голову Чернігівської районної
партійної організації  Поліщука Володимира

Андрійовича, який виконує також обов’язки
заступника  навопризначеного голови обласної
організації Нерети Олександра Миколайовича.
Володимир Андрійович відомий в Чернігівській

області підприємець і меценат.
Пропонуємо бліц8інтерв’ю з Володимиром

Поліщуком, який   своєю громадсько8
політичною діяльністю відомий  не тільки  в

Чернігівському, а й в Ріпкинському,
Куликівському, Городнянському і Щорському

районах області.

Обіцянки
дворічної
давнини

31 березня
1284 року – єпископ Елі заснував

Пітерхаус, перший коледж Кембриджського
університету.

1770 року – англійський мореплавець
Джеймс Кук закінчив дослідження Нової
Зеландії.

1814 року – російські війська на чолі з
імператором Олександром І вступили у
Париж.

1889 року – офіційно відкрито
Ейфелеву вежу.

1901 року – побудовано перший
автомобіль «Мерседес».

1917 року – США купляють у Данії
Віргінські острови за 25 мільйонів доларів.

1917 року – у Києві відкрито першу
українську гімназію.

1940 року – Карельська АРСР отримала
статус союзної республіки.

1951 року – створено Львівську філію
Академії наук УРСР.

1975 року – вежа Торонто досягла
висоти 555,35 метрів, ставши найвищою
будівлею світу.

2003 року – вищим званням «Артист
світу» ЮНЕСКО був нагороджений художній
керівник Маріїнського театру Валерій
Георгієв.

У цей день народилися:
1596 року – Рене Декарт, французький

філософ, математик, фізик. Засновник
аналітичної геометрії.

1685 року – Йоганн Себастьян Бах,
німецький композитор.

1809 року – Микола Васильович Гоголь,
український та російський прозаїк,
драматург.

1882 року – Корній Чуковський (Микола
Васильович Корнєйчуков), російський
письменник українського походження,
літературознавець, критик, перекладач.

1948 року – Володимир Винокур,
російський естрадний артист.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернетвидань.

Конкурс адвокатів
На виконання наказу міністерства юстиції України від 15.03.2012

№409/5 «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до
надання безоплатної вторинної правової допомоги» у Чернігівській
області

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРс АДВОКАТІВ,
які залучаються до надання безоплатної вторинної правової

допомоги.
Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсу, приймаються

до 23 квітня 2012 року Головним управління юстиції у Чернігівській
області, а також районними та міськрайонними управліннями юстиції.

З повним текстом умов та дати проведення трьох етапів конкурсу,
вимоги до претендентів, адреси для подання документів та телефони
для довідок можна ознайомитися у районному управлінні юстиції або
на веб3сайті Чернігівської обласної державної адміністрації області
http://cg.gov.ua у розділі «Територіальні органи центральних органів
виконавчої влади та інше».

ВОГОНЬ  І  ЛІС  НЕСУМІСНІ!
Коли зима здає свої повноваження, і приходить весняне тепло,

більшість людей тягне на природу – відпочити від буденності й метушні,
подихати свіжим повітрям та підсмажити сальця на вогнищі. Однак
багаття у суху погоду може перетворитися на нестримне стихійне лихо.
Тому лісівники звертаються до всіх охочих відпочити у лісі: «Будьте
обережні з вогнем!» Адміністрація ДП «Городнянський лісгосп»
принагідно нагадує, що у цей час заборонено в’їзд автотранспорту в
лісові масиви, розкладати багаття у лісах та поблизу їх, на торфовищах
та луках з сухою рослинністю, кидати палаючі сірники та недопалки
цигарок.

За порушення вимог пожежної безпеки в лісах статтею 77 Адмін3
кодексу України передбачений штраф у розмірі від 17 до 51 грн., а
також відшкодування матеріальних збитків, завданих лісовому
господарству.

Якщо ж ви помітили найменше займання підстилки чи лісу,
намагайтесь одразу ж загасити його та повідомити про нього чергового
лісгоспу по тел. 2843834 або 101 цілодобово.

О.ДЕМЯНЦЕВ.
Інженер з охорони та захисту лісу

ЧАС  ЗДАВАТИ  ЗБРОЮ!
З 1 по 30 квітня на території області проводиться місячник

добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухових матеріалів. Особи,
які добровільно здадуть незаконні зброю, спецзасоби і боєприпаси
протягом квітня, будуть звільнені від усіх видів кримінальної та
адміністративної відповідальності. Крім цього, вогнепальну мислив3
ську, газову зброю або спецзасоби активної самооборони можна
зареєструвати у встановленому законом порядку чи отримати направ3
лення на продаж.

Більш детальну інформацію з цього приводу можна отримати у
райвідділі міліції по вул. Шевченка, 24А, 38й поверх, кабінет №31,
та по телефону 2813803.

О.ВАСИЛИШИН.
Інспектор дозвільної системи.
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Вчив бути здоровими
1 вересня 1954 року у восьмий «А» клас Мощенської

десятирічки увійшов високий стрункий моряк. Ми дружно
відповіли на привітання і затихли за партами.

– Звуть мене Олександр Якимович, – сказав учитель. – Я
буду у вас вести уроки військової підготовки і фізкультури.
Сподіваюся, ви всі любите ці предмети і будете сумлінними
на заняттях.

Далі за списком класного
журналу він називав прізвища
кожного і в такий спосіб
знайомився з нами, окидаючи
поглядом з голови до ніг, ніби
шукаючи щось особливе,
притаманне. А ми заздрили його
чудовому костюму. Ще б пак! Бо
ж вдягнені були, кому що
дісталось у сім’ї від старших. В
кращому випадку – це не на зріст
бавовняні костюми.

Учителю пасувала моряцька форма. Вона робила його
не тільки красивим, а й мужнім, інтелігентним.

Відверто кажучи, у класі не всі дуже любили названі
предмети. Напевне, це знав і учитель. Але те сумління слід
було зародити, прищепити і виховати.

– Я буду суворим і вимогливим до всіх вас. Фізкультура,
спорт – це ваше здоров’я сьогодні і на майбутнє, і вам
належить це пам’ятати завжди. А ось військова підготовка
насамперед для юнаків – це навички воїна6захисника
Вітчизни, а ми всі маємо бути завжди готові до цього. Ви
будете підготовлені до служби в армії, вам вона буде
цікавою, з вас будуть хороші воїни. Хоч інколи буде й нелегко,
але ж, як заповів полководець, важко в навчанні – легко в
бою.

Військова підготовка викликала захоплення. Хто не грав
з ровесниками у війну! У класі були всі діти війни, які разом
з матерями, неповнолітніми братами та сестрами
переживали її лихо. Учитель був старший лише на десять
років, але він «понюхав» пороху. Вчитись у нього було за
честь, як і в інших фронтовиків – С.І.Немилостивого,
В.П.Цимбаліста, М.Є.Цимбаліста, М.І.Євсієнка, які на
урочисті години приходили до нас з бойовими нагородами.

Після короткого знайомства вийшли на спортивний
майданчик. Виконали фізичні вправи – зарядку і
вишикувались біля турніка. По черзі підходили до його і
підтягувалися. Хтось підтягнувся 2, 3, а то й чотири рази, а
дехто не спромігся і жодного. Учитель вочевидь побачив
нашу підготовку. Але те не засмутило його. У нього були чіткі
параметри – в процесі занять кожен мав вийти на норми
ГТО (готов к труду и обороне) і скласти їх. А це подолання
дистанцій у встановлений час, стрибки, метання гранати,
диска, біг на лижах, вправи на спортивних снарядах. Цього
крок за кроком і домагався учитель від нас.

Та чи не головне, що ставив за мету він, навчити кожного
з нас наполегливо долати труднощі, перешкоди. Не хникати,
зосереджувати сили для одержання перемоги над собою і
досягненні результату. Протягом року всі склали норми ГТО,
а хто мав найкращі результати з певних видів спорту, учитель
готував до виконання норм юнацького спортивного розряду.

Військова підготовка найчастіше пов’язана з
фізкультурою. Чи буде справжнім солдат, якщо не може
швидко бігати, долати  перешкоди, лазити по канату, влучно
стріляти? Вивчали військові статути, ходили чітким строєм
ще й з піснею, розбирали і складали автомат і гвинтівку,
тренувалися з протигазом, стріляли в тирі, який, до речі,
самі і побудували  неподалік школи в глибокому яру.

Без перебільшення ми полюбили фізкультуру. Яскравим
тому свідченням стали масові спортивні змагання, що
перетворювались в сільські свята. Змагалися легкоатлети,
волейболісти, лижники, стрільці. До свят підключалися
сільські спортсмени. Честю було здобути кубок, грамоту,
подяку, просто симпатії уболівальників. Переможці
змагались, як правило,  виступами на районних олімпіадах
і привозили призи.

Олександр Якимович постійно знаходив і пропонував

нові форми в спортивному житті школи. Згадується, як був
організований 506кілометровий лижний перехід у лютому
1956 року. Про нього і нині нагадує мені грамота комітету по
фізичній культурі і спорту при виконкомі Городнянської Ради
депутатів трудящих, якою був відзначений як учасник
переходу. Олександр Якимович особисто наперед проклав
лижню. Суботнього дня в морозець п’ятнадцять градусів
учитель і 20 лижників з червоними стрічками на грудях
стартували з Мощенки, пройшли селами Жабчичі (тепер
Полісся), Жовідь, Гірськ, Хринівку, Сеньківку, Берилівку і
прийшли в Мощенку. У селах нас зустрічали учні, сільська
молодь. А у Гірську виступили з концертом художньої
самодіяльності. Повернулися з переходу здорові і щасливі.

Всі три роки мого навчання в Мощенській школі уроки
фізкультури і військової підготовки вів О.Я.Римар. Кожний
його урок додавав бадьорості, енергії.

На війні у мирний час
Коли фашисти окупували Мощенку, Олександру ще не

виповнилось і 14 років. Та він був єдиним мужчиною у сім’ї.
Захищати Вітчизну пішли батько Яким Андрійович, брати
Павло, Степан, Андрій, два зяті. На Олександра поклалася
вся чоловіча робота, щоб  хоч якось вести домашнє
господарство і  не вмерти з голоду. Ще з незміцнілими
руками йому доводилося орати, косити, обмолочувати хліб.
А ще, на біду, і хата згоріла. Її рештки пристосували до житла.
Дворічну окупацію нині Олександр Якимович згадує як
найчорніші дні, сповнені виснажливою працею на сімейство
та ще й на німців, і постійною небезпекою. За найменшу
непокору окупанти суворо карали і навіть розстрілювали.

Після визволення Червоною Армією села від ворога
додому повернувся батько, йому на тоді вже було понад 50
років. Яким Андрійович із сином Пилипом били німців під
Москвою. Пилип загинув смертю хоробрих. Андрій боронив
твердиню Чорного моря – Севастополь. Степан після
військового училища воював на Курській дузі, звільняв
Білорусію, брав участь у Вісло6Одерській і Берлінській
операціях. Після поверження Рейхстагу він ще два роки ніс
службу на території Німеччини.

А яка ж доля чекала на наймолодшого з братів
Олександра? Його мобілізували в 19446му в неповні 17 років.
Війна ще точилася в Європі. Червона Армія громила ворога,
але й несла втрати, їй потрібне було нове поповнення.

Олександр потрапив у Московський військовий округ,
де й формувалися резервні частини для фронту.

– Нас, молоденьких хлопців розташували в лісі, –

ВЕТЕРАНИ

Голові місцевої первинної
організації ветеранів

О.Я.РИМАРУ виповнилося 85
років. Учасник бойових дій,
найменший з трьох братів,

які воювали, учитель і
будівельник, кавалер

бойових і трудових нагород,
почесний громадянин

Мощенки. Про нього
сьогодні ці рядки в газеті.

28 березня на черговому засіданні колегії райдержадміністрації
розглядались питання про стан виконання Програми реформування
житлово6комунального господарства району за підсумками 2011 року та
про роботу відділу освіти райдержадміністрації щодо виконання районної
комплексної Програми профілактики правопорушень на 201162013 роки.

З першого питання доповідав начальник відділу містобудування ,
архітектури та житлово6комунального господарства А.М.Дуда. Він
зазначив, що житловий фонд району складає 14927 будинків, з них у
місті – 3330. 90 відсотків міських будинків потребують проведення
капітального або поточного ремонту. 50 будинків житлового фонду, які
обслуговуються ЖЕД, – це забудова 606706х років минулого століття.
Вони регулярно ремонтуються ЖЕД. Доповідач  дав оцінку діяльності
житлово6комунального господарства району, благоустрою, мережі
водопроводу та водовідведення, розповів про встановлення лічильників
теплової енергії та води, стан комунальних доріг населених пунктів та про
роботу у напрямку виконання Програми енергоефективності. Колегія
зважила на позитивні моменти виконання  Програми реформування
житлово6комунального господарства району, разом з тим зазначивши,
що стан об’єктів благоустрою та рівень послуг ще не в повній мірі
задовольняють потреби громадян.

Доповідь начальника відділу освіти Ю.В.Денисенка викликала жваві
обговорення. Незважаючи на всі заходи, що вживаються, у районі
збільшується правопорушень, скоєних неповнолітніми. Станом на 1 січня
2012 року на обліку в кримінальній міліції знаходяться 10 школярів. Як
можна вплинути на ситуацію, коли правопорушники – це переважно діти
з неблагополучних сімей, яких на злочини штовхають незадовільні умови
проживання, асоціальне оточення, жорстоке поводження батьків? Другий
аспект питання – як налагодити контроль за неправомірними діями
підлітків? Постійне биття парканів у центрі міста – це вже просто виклик.
Виникає безліч питань: як зупинити  правопорушників? Де, у час биття
парканів знаходиться сторож міської школи №2? Все це обговорювали
члени колегії і намагались знайти ефективні шляхи вирішення проблем.

Було прийнято відповідні рішення.
С.ТОМАШ.

«Населення Солонівки складає
350 чоловік. Щосуботи ми чекаємо
районну газету, з якої дізнаємось
про життя у районі. Сподіваємось,
надрукуєте і нашого листа, щоб
люди дізнались і про нашу ситуа6
цію. Цілу зиму до нашого села не
ходив і не ходить автобус. Ми не
можемо потрапити ні у лікарню, ні
у Пенсійний фонд, ні у центр зайня6
тості, ні в інші установи. Нічим і
дітям до нас добиратися, щоб до6
помогти. Ми звертались у районну
адміністрацію, але віз і нині там».

З аналогічною проблемою
звернулися і жителі Берилівки, які
прохають автобусного сполучення
хоча б раз на тиждень.

Від імені жителів Старосілля
Л.М.Дорошенко теж обурювалась
по телефону такою ситуацією:

ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ

— Раніше автобус ходив до нас
п’ять разів на тиждень. А нині
їздить як завгодно, а протягом
останнього місяця взагалі жодного
рейсу не було. Що нам робити?
Обіцяли відновити рейси з 1 бе6
резня, але так і не дотримали
слова. Від Старосілля до Городні
20 кілометрів. Щоб найняти маши6
ну з’їздити до райцентру, обходи6
ться у 100 гривень. Чи багато
наїздиш за такі гроші? Як дітям до
батьків, а батькам до дітей та онуків
добиратися? – говорила вона.

Ми звернулися до в.о. голови
райдержадміністрації В.І.Черно6
маза з проханням дати відповідь
через газету обуреним людям. Ось
як він пояснив:

— Питання автобусного спо6
лучення дійсно непросте і болюче.
Відкриття додаткових рейсів нато6
мість тих, які припинили обслугову6
ватись через нерентабельність, на
місці вирішити неможливо. Тому
нині райдержадміністрація разом
з головним управлінням економіки
обласної держадміністрації  від6
працьовує механізм їх відкриття.
Розглядаються варіанти про залу6
чення чернігівських перевізників і
відкриття прямих рейсів, як,
наприклад, Чернігів6Сеньківка із

заїздами у інші села. До 1 квітня на
обласній комісії таке рішення буде
прийнято. Сподіваємось, з пози6
тивним для нас результатом.

Від редакції. Ми повідомимо
читачів про те, яким чином і чи
взагалі хоч частково виріши/
лась ця проблема. А між тим,
проблемних питань у жителів
сільської місцевості не мен/
шає. Жителі Солонівки, наприк/
лад, у листі також скаржились
на те, що вони кілька років
чекали у село медпрацівника.
Нині спеціаліст є, але працює
він тільки по дві години двічі на
тиждень. А у селі є люди, які
потребують  майже щоденного
медичного контролю. Схожі
ситуації і в інших селах.

Ми живемо у час реформ,
коли з оптимістичними надіями
намагаємось змінити щось на
краще. Результати очевидні: у
селах закриваються школи,
зводиться до мінімуму медичне
обслуговування, припиняється
транспортне сполучення. Що
далі? Залишається тільки стер/
ти ластиком з географічної кар/
ти поетичні назви поліських
сіл…

С.ТОМАШ.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

До Городні – пішки ?...
До редакції

надходять численні
листи та дзвінки від

жителів сільської
місцевості зі скаргами

на відсутність
автобусного

сполучення населених
пунктів з райцентром та

Черніговом.

На знімку: О.Я. РИМАР з дружиною та дочкою.

Гартований
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пригадує Олександр Якимович. – Розгрібали сніг і ставили
намети. Освоювали артилерійську зброю. Це по суті і було
артилерійське училище, де нашвидку готували
артилеристів. Тут і прийняли військову присягу. Та закінчити
навчання не випало, набирали групу в Ленінградське
морське училище. Олександр і став його  курсантом. Вчився
два роки, одержав спеціальність гідроакустика і
радіометриста. За цією спеціальністю проходив службу на
Каспійському морі. Хоч ворог вже був розгромлений, але

відлуння війни ще боляче нагадувало про неї. На колишньому
полі бою вибухали міни, бомби, снаряди, нерідко забираючи
життя мирних людей. Олександру випало знешкоджувати
вибухові пристрої на Каспії, що рівнозначно ходити в бій.

Німецьке командування дуже прагнуло захопити Баку з
нафтопромислами. Підступи з моря німці щільно замінували.
Ходити кораблям було вкрай небезпечно, міни не завжди
можна помітити. Невідомо, що таїла морська глибина. Ось
це і розгадував Олександр.

Служба гідроакустики і радіометрії виявляла небезпечні
цілі і потім до них підводилися кораблі, спускали човни і на
них пливли моряки, щоб знешкодити. Завдання було вкрай
відповідальним, помилка гідроакустика могла обернутися
загибеллю людей. Складність роботи і плавання на
Каспійському морі була і в його природних особливостях.
Воно штормує 266 днів на рік. Морякам доводилося діяти і
за таких умов.

Службі на флоті Олександр Якимович віддав вісім з
половиною років. Та він і нині з гордістю розповідає, що
вона загартувала його на все життя.

На флоті сталася у нього знаменна життєва подія. Якось
під час сходу на берег в Баку він познайомився з дівчиною
Катериною. Припала до душі, та й вона закохалася. По
можливості зустрічалися, а вже перед демобілізацією і
побралися.

Виявилася цікава річ: коріння Катерини було в Мощенці.
За столипінської реформи її батько Никандр Никифорович,
уродженець Мощенки, виїхав в Азербайджан, де одержав
землю в обробіток. Тут мав сім’ю, тут народилася Катерина.
Тепер  вона повертається на батьківщину батька з
Олександром. Щасливе подружжя поставило новий будинок,
у сім’ї народилися чотири доньки. Всіх їх вивели в люди,
мають медичну освіту. Вже свої сім’ї обзавели. Галина в
Кривому Розі, Наташа у Мурманську, Віра в Белгороді, Тетяна
в Климово. Олександр Якимович і Катерина Никандрівна
мають 7 внуків і 7 правнуків.

Будували толокою
Через кілька днів Олександр Якимович поїхав у Городню,

щоб стати на облік.
— Ви маєте багаторічний досвід військової служби,

виховували молоде поповнення на флоті, а тепер я пропоную
займатися цим з підростаючим поколінням. Країні потрібні
віддані захисники. Війна закінчилась, а загроза нової не
зменшується, — говорив військовий комісар,
познайомившись з особистою справою лейтенанта. –
Пропоную піти в школу вчити юнаків військовій справі.

Так для Олександра Якимовича почалась педагогічна
дорога, яку торував майже 40 років. Закінчив Гомельський
педінститут імені Валерія Чкалова, історичний факультет.
Тож читав історію. А коли у школі ввели трудове навчання,
йому доручили майстерні.

У 1965 році Олександра Якимовича призначають
директором школи. Гострою проблемою було розміщення
дітей. Колишня земська школа не могла вмістити близько
чотирьохсот учнів, які навчалися тут з 8 навколишніх сіл.
Вчилися у дві зміни, у пристосованих приміщеннях. Тільки
будівництво нової школи могло покращити навчальний і
виховний процес. Але за які кошти? В бюджеті їх не передбаD
чали. Олександр Якимович звернувся до громади. Якщо
односельці  згодні, будемо будувати толокою, тобто власними
силами. Так і зробили. Основні турботи директор взяв на
себе.

П’ять років методом народного будівництва за участі
місцевого колгоспу «Шлях Леніна» зводили приміщення
просторої школи з необхідною кількістю класів.

Активно допомагали старшокласники. На уроках
трудового навчання вони виготовили віконні рами, двері,
іншу столярку. Складнощі виникали з опаленням.

— Це для мене було найважчим, — згадує О.Я.Римар. –
Треба було котли, труби, численні деталі. Неодноразово
доводилося їздити до районного та обласного начальства.
Не стояти ж пустуючій школі. І нам виділили кошти.

Водяне опалення обладнали не тільки в приміщенні нової
школи, а й у земській, їдальні. Школу урочисто відкрили,
присвоївши їй ім’я земляка Героя Радянського Союзу І.Є.
Цимбаліста, партизанаDпідривника.

Діти просторо розмістилися в нових класах, а в
приміщенні земської школи відкрили краєзнавчий музей.
Учасник бойових дій М.І.Євсієнко зібрав численні матеріали
про односельців. Музей настільки розширився, що зайняв
ще дві прибудовані кімнати. Закладу присвоїли звання
народного музею.

Мощенська  середня школа за директорства О.Я. Римара
першою серед сільських шкіл району перейшла на навчання
з продовженим днем. Діти в їдальні харчувалися
безкоштовно. Продукти виділяв колгосп. Овочі, картоплю
діти вирощували на пришкільній ділянці.

Школа стала справжньою кузнею механізаторських
кадрів. Сотні її випускників одержали права тракториста.
Практичні заняття в тракторній бригаді колгоспу
вів учитель теж учасник бойових дій
М.І.Конопацький. Хлопці залишаDлися в селах, і
їм  вистачало роботи. Зокрема мощенський
колгосп обробляв понад 3 тисячі гектарів ріллі, а
його тракторний парк нараховував понад 50
одиниць різної техніки.

Руками ветеранів
У 1977 році Олександр Якимович вийшов на

заслужений відпочинок. Та не з його харакDтером
всидіти на пенсії. Він активно  працює з
населенням, ветерани обирають його головою
первинної організації, що тоді мала майже 300
членів. Це була велика сила, і О.Я.Римар прагне
залучити до корисної справи кожного.

Однією з ініціатив організації стало
відродження церкви, приміщення якої займали
клуб і бібліотека. Організацію робіт  бере на себе
О.Я.Римар, використовуючи досвід народної
будови. Роботи по реконструкції приміщення
всередині практично виконали ветерани. Вони
заготовляли ліс, пиляли, теслювали.

— В окремі дні на будову приходили до 30

СТОВ „Родина” с. Перепис
Реалізує кукурудзу по ціні 0,80 коп. за кг.
Тел. 3!44!43.

– Бурение скважин
– В о д о п р о в о д н ы е
работы

–Монтаж и подключение
станций.
Тел. 098!9865135.

Бурение скважин на воду.
Тел. 096!4487264.

Салон „Меблі для всіх” (II поверх “Берізка”)

Оградки від 480 грн. по вул. Волковича, 33.
Тел. 050!6448751.

Знижки до 30% на деякі меблі
Акція діє з 1по15 квітня.Вітаємо з Пасхою!

До уваги жителів Городнянщини!
ДП „Городнянський лісгосп” має можливість

реалізувати сік березовий по ціні 60 коп. за 1 літр.
Бажаючим придбати сік звертатися до адміністрації
лісгоспу за тел.: 2!19!02, 2!43!34.

Адміністрація лісгоспу.

чоловіків, і всім знаходилася робота, — згодує Олександр
Якимович. – Всі працювали безкоштовно. Щоб надати
приміщенню первинного вигляду, необхідно було звести
куполи, які зламали ще у 30Dті роки. Ця робота виявилася
непосильною для ветеранів, і вони запросили бригаду
спеціалістів. Кошти на оплату пожертвували меценати
С.С.Римар, племінник Олександра Якимовича і колишній
учитель школи М.В.Хомазюк – обидва успішні керівники
залізничного транспорту Росії.

ПокровськоDВознесенький храм у Мощенці освятили
рівно 20 років тому. У селі виникла нова проблема – нависла
загроза закриття дільничної лікарні нібиDто ізDза
непридатності її приміщень. Ветерани б’ють на сполох і
готові вести капітальний ремонт приміщення власними
силами. Колгосп йде їм назустріч. О.Я.Римар – на той час
депутат районної ради привертає увагу районних керівників
до проблеми, а сам очолює бригаду теслярів. Ветерани
активно працюють на ремонті. Та в силу інших причин
дільничну лікарню однак закривають. Але ж відкривається
медична амбулаторія, що стало можливим теж за створення
відповідних умов для її роботи.

Мощенка потерпіла від жорстоких боїв, згоріли сотні
будинків. Зразу ж після війни люди сякDтак будували житло,
щоб тимчасово пережити. А вже у 70D80Dх роках  почалося
будівництво добротних осель. Олександр Якимович вказує
на будинки, де доклав своїх рук. За його прикладом сусід
допомагав сусіду. Так вже повелося, що односельці по 2D3
дні працювали на будовах безкоштовно.

І ще один приклад. Олександр Якимович, може, першим
у селі побудував у себе лазню. Туди йшли не тільки помитися,
а й навчитися, як і собі таку побудувати. Нині діють багато
таких лазень.

Без участі Олександра Якимовича не відбувається жодне
торжество у селі. Він – організатор на святах, зустрічах. Він
відвідує ветеранів, знає їхні проблеми, прагне допомогти.
Інколи і добре слово для людини варте найбільшого. До
нього люди звертаються за порадою.

Ось вже 35 років Олександр Якимович очолює первинну
організацію ветеранів села. На жаль, рідшають їхні ряди.
Відходять у вічність учасники Великої війни. А подвиг їх
безсмертний. За активну участь у ветеранському русі
О.Я.Римар відзначений подякою голови обласної
держадміністрації.

М.ЄРМОЛЕНКО.
На знімку: О.Я.РИМАР з колишнім своїм учнем

М.К.ЄРМОЛЕНКОМ

Птахо!племінний комплекс
”Поліські курчата”

повідомляє про реалізацію підроD
щених курчат м’ясоDяєчного кросу
Домінант.

Чернігівськй р!н, с. Хмельниця, вул.
Нова 25!в; м.Чернігів, вул. Малиновського
32!А. Тел. (04622!3!27!87)  063!046!27!88

Особливе
доручення

У зв’язку з розпорядженням Чернігівської
обласної державної адміністрації від 1 березня
2012 року №66 «Про організацію виконання в
області Закону України «Про пенсії за особливі
заслуги перед Україною» функції щодо
підготовки документів для встановлення пенсій
за особливі заслуги перед Україною покладено
на управління Пенсійного фонду України в
Городнянському районі.

В.ПІНЧУК.
Начальник управління Пенсійного фонду.

КУБОК  МІСТА
У  ГОСПОДАРІВ  ЗМАГАНЬ

У суботу, 17 березня, відбулись другі змагання на кубок міста з мініDфутболу серед
учнівських команд міських шкіл, які були започатковані у минулому році з ініціативи
міськради. Змагалися команди гімназії, міської школи №2, школиDінтернату для дітейD
сиріт, спеціальної школиDінтернату та дитячоDюнацької спортивної школи. І хоч учасників
було небагато, шкільний спортзал ледве вмістив усіх бажаючих, адже, окрім гравців,
тренерів, суддів і медпрацівників, подивитись на спортивні баталії прийшли й батьки, родичі
та друзі юних спортсменів.

Боротьба була запеклою, але поDсправжньому спортивною. Перемогли справді
найкращі – гравці збірної школи №2, які заволоділи перехідним кубком міста на цілий рік.
Друге місце виборола команда гімназії, а третє – минулорічні володарі кубка, футболісти
школиDінтернату для дітейDсиріт. Цікавою виявилась доля команди ДЮСШ, яка не потрапила
навіть до призового складу. Більшість гравців команд гімназії та школи №2 – вихованці
ДЮСШ, а на цих змаганнях відстоювали честь своїх загальноосвітніх шкіл, тому честь
спортшколи відстоювали футболісти з резервного складу.

Кращим нападником турніру визнано Костянтина Маленка, гравця команди
спеціальної школиDінтернату, воротарем – Івана Редюка, гравця команди ДЮСШ,
бомбардиром – Артема Бойка з міської школи №2, а кращим гравцем – гімназиста Павла
Пиницю.

Призерів турніру нагороджено медалями, а кращих гравців – цінними подарунками від
спонсора турніру ПП Н.О.Назимко. Отак юнацька футбольна спільнота розпочала рік спорту
і здорового способу життя в Україні і відкрила естафету назустріч чемпіонату Європи з
футболу 2012 року.

ПРИЗОВІ  РАКЕТКИ
ІНТЕРНАТУ

 У рамках щорічної спартакіади для дітей з особливими потребами «Повір у себе» 15
березня відбулись обласні змагання з настільного тенісу. Команду спеціальної школи
інтернату представляли на них десятикласник Олександр Григор’єв та восьмикласниця
Анастасія Михеєнко у старшій віковій групі  і п’ятикласник Костянтин Маленко разом з
шестикласницею Тетяною Матюшею у молодшій групі.

Хлопці вибороли у турнірі почесне срібло — кожний у своїй віковій групі. Це неабияке
досягнення для турніру, в якому змагалися п’ять найсильніших в області команд. Анастасія
Михеєнко посіла третє місце, а у минулорічної чемпіонки турніру Тетяни Матуші «гра не
пішла». Проте вона достойно відіграла всі партії, ще раз підтвердивши олімпійський принцип:
«Головне не перемога, а участь!»

Підготувала команду вчитель фізкультури, тренер Т.О.Чепурна.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

СПОРТ

Державні кредити під 3%
річних

Сільським жителям області
довгострокові пільгові кредити за

обласною програмою „власний дім”
на наступні цілі:

D будівництво житлових будинків – до 100 тис. грн.
на 20 років;

D добудову незавершених житлових будинків – до
50 тис. грн.. на 20 років;

D реконструкція житлових будинків (замінити
покривлю, вікна, двері, утеплення будинку,
модернізувати опалення, замінити застаріле інженерне
обладнання, а також виконати інші будівельні роботи,
що спрямовані на підвищення технікоDекономічного
рівня житлового будинку) – до 50 тис. грн. на 20 років;

D придбання незавершеного будівництвом та
готового житла – до 50 тис. грн.. на 20 років;

D спорудження інженерних мереж (газифікація,
електрифікація, водопостачання житла) – до 15 тис. грн..
на 5 років;

D розвиток особистого селянського господарства
– до 50 тис. грн. на 10 років.

D З питань отримання кредиту необхідно звернутися
до Чернігівського обласного Фонду підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі за
адресою: 14020, м.Чернігів, вул. Малиновського,
32!Б, або за тел.: (022)95!39!35, (022) 95!85!42.

життям



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45  «Ельскія гуканні» цыкла
«Зямля беларуская».
11.00  мелодрама «Надежда».
12.10, 17.20  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Диалоги о цивилизации.
15.50 Мелодрама «Мы странно
встретились» .
18.15 Арена.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Дневник «Евровидения»
22.55  «Безумцы)4» (США).
00.20 День спорта.
00.30 Мелодрама «Мы странно
встретились».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.0013.00 Наши новости.
11.05, 13.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 комедия «Жених с того
света».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00, 18.00 Наши новости.
16.15  комедия «Невероятные
приключения итальянцев в
России».
18.20 «Обратный отсчет».
19.10 «Жди меня».
20.00 Время.
21.05 «Открытый формат».
22.05 «Закрытая школа».
23.10  фильм «Краткий курс
счастливой жизни».
00.10 «Несекретные
материалы».

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, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про)
верка».
17.25 «Говорим и показы)
ваем».
18.10 Чудо)люди.
19.00 Сегодня.
19.35  боевик «Братаны».
21.20 сериал «Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Я ему верю» (Россия).
10.00 Арена.
10.30 Культурные люди.
11.05  мелодрама «Надежда».
12.10, 17.15  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Лирическая комедия
«Любимый по найму» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Я ему верю» (Россия) .
22.55  «Безумцы)4» (США).
00.20 День спорта.
00.30 Лирическая комедия
«Любимый по найму» .

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00, 13.00 Наши новости.
11.05,13.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Веселые ребята –
артисты и надзиратели».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00, 18.00Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 фильм «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15  «Жертвоприношения
Андрея Тарковского».
01.15)01.45 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  «Ментовские войны».
15.05 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про)
верка».
17.25 «Говорим и показы)
ваем». Ток)шоу с Леонидом
Закошанским.
18.10 Чудо)люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  сериал «Участковый».
22.15 Сериал «Литейный».
00.00 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Я ему верю» .
10.05 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.05  мелодрама «Надежда».
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона
15.25 Драма «Франка»
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Я ему верю» .
22.55  «Безумцы)4» (США).
00.20 День спорта.
00.30 Драма «Франка»

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 «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».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  фильм «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Наша Белараша».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест)
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по)русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  «Ментовские войны».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Чудо)люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  сериал «Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».
00.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 сериал «Я ему верю» .
10.00 Земельный вопрос.
10.30 К теще на блины.
11.05  мелодрама «Надежда».
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Деньги для
дочери» (Россия)Украина).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Я ему верю» .
22.55  «Безумцы)4» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Мелодрама «Деньги для
дочери» (Россия)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».
13.00 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 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.35  «Твоя Территория».
00.35 «На ночь глядя».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Таинственная Россия».
09.30, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест)
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  «Ментовские войны».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про)
верка».
17.25 «Говорим и показы)
ваем».
18.10 «В зоне особого риска!».
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  сериал «Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».
00.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

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 «Я ему верю» .
10.05 Сфера интересов.
10.35 Диалоги о цивилизации.
11.00  мелодрама «Надежда».
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.50 «Мастер путешествий»
(США). «Генуя. Итальянская
Ривьера «.
16.25 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся».
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.35 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  сериал «Я ему верю» .
22.55 Ток)шоу «Не только
женщина знает».
00.25 День спорта.
00.35 боевик «Стрелок» .

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00, 13.00, 16.00, 18.00
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 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Две звезды».
22.35 «Что? Где? Когда?» в
Беларуси. Финал.
23.50 «Прожекторперисхил)
тон».
00.30 фильм «Зеркало».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст)
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест)
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Очная ставка.
16.25 «Прокурорская про)
верка».
17.25 «Говорим и показы)
ваем».
18.10 Профессия)репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  сериал «Участковый».
22.15 «Следственный
комитет».
23.55  триллер «Посылка».

«Беларусь 1»

06.50 Доброе утро, Беларусь!
08.45 Слово Митрополита
Филарета на праздник
Благовещение Пресвятой
Богородицы.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток)шоу.
09.55 К теще на блины.
10.30 «Все путем!»
10.55  «Мастер путешествий»
«Генуя. Итальянская
Ривьера».
11.35 Мультсериал «Семейка
пиратов».
12.10  сериал «Сваты)4».
14.15 Вокруг планеты.
15.35  Комедия «Женитьба
Бальзаминова» (СССР).
17.15 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Драма «Святой Ральф».
21.00 Панорама.
21.40 Праздничное богослу)
жение на Воскресение Хри)
стово из Минского архика)
федрального костела Девы
Марии. Прямая трансляция.
23.40 Мелодрама «Маленькая
Москва» (Польша).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 Среда обитания.
10.40 «Смак».
11.20 «Умницы и умники».
12.05  фильм «Вышел ежик из
тумана…».
16.20 «Обратный отсчет».
16.55  «Осторожно, Нагиев!».
17.55  «Один против всех».
18.40  «Академия талантов».
21.05 «Что? Где? Когда?».
22.20)02.40 Закрытый показ.
Фильм Андрея Смирнова
«Жила)была одна баба».

НТВ

06.30  «Мур есть мур».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Живые легенды.
Эдуард Успенский».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия ) репортер.
20.00 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
22.00 Ты не поверишь!.
22.55 детектив «Агент особого
назначения)2».
00.35 фильм «Братва по)
французски».

«Беларусь 1»

06.05 Драма «Святой Ральф».
07.40 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Пасху Светлое Христово
Воскресение.
07.50 Слово Митрополита
Филарета на Вербное
Воскресение.
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 Тэлефільм АТН
11.35  «Семейка пиратов».
12.10  «Сваты)4» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 «Детская Новая волна)
2012». Национальный отбо)
рочный тур.
16.30 «Новая волна)2012».
17.35 Коробка передач.
18.10 Суперлото.
19.00 Трагикомедия
«Искусство жить в Одессе» .
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
22.10 Национальный отбо)
рочный тур конкурсов «Новая
волна)2012» и «Детская
Новая волна)2012».
23.35 «Фрэнки и Джонни»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
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  комедия «Любовь
зла…».
14.10  комедия «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика».
16.20  «Эстрадный коктейль».
17.40 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
20.00 Контуры.
21.05  «Мисс Беларусь 2012».

НТВ

06.30  «Мур есть мур».
08.00, 10.00, 13.00 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».
13.20 «Кремлевская кухня».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.20 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!.
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 «Чрезвычайное прои)
сшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 Чистосердечное при)
знание.
20.45 «Центральное телеви)
дение».
21.55 «Моя исповедь».
22.55 «НТВшники».
23.55 Х/ф «Мертвые души».

УТ�1
6.00 «Пiсня об’єднує нас»
19.30 Новини
19.45 Смiшний та ще
смiшнiший
20.10 Дiловий свiт. Тиждень
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Екстрений виклик
21.45 Свiт спорту
21.55 Зiрки гумору
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 Т/с «Пончик Люся»
12.15 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.00 «Давай одружимось»
14.50 «Мiняю жiнку»
16.05 «Сiмейнi мелодрами»
17.00 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,0.00 ТСН
20.15,22.25 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Принци бажають
познайомитися»
23.00 «Х)мiсiя»
0.15 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Стерво»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 Х/ф «Не ходiть, дiвчата,
замiж»
13.35 «Детективи»
14.20 «Слiдство вели»
15.15 «Судовi справи»
16.10 «Жди меня»
17.50 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Щасливий квиток»
22.35 Т/с «Крутi береги»
0.45 Х/ф « Про що говорять
чоловiки»

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
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.00 Театральнi сезони
11.50,15.20 Euronews
12.35 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.15 Х/ф «Бомж»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.15 «Секрети успiху»
16.45 Х/ф «Старi полковники»
18.55 Тиждень
19.45 «Задоринки»
20.15 Aфтершок
20.50 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку
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 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.35 «Знiмiть це негайно»
13.30 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Сiмейнi мелодрами»
17.05 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,23.05 ТСН
20.15,22.40 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «I прийде кохання»
0.20 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Щасливий
квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.10 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Таємницi слiдства»
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Крутi береги»
0.40 Х/ф « Про що ще
говорять чоловiки»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.20 Euronews
12.35 Армiя
12.45 Кордон держави
13.15 Х/ф «Полювання на
лисиць»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.05 Оновлене мiсто
16.20 Ближче до народу
16.50 Х/ф «Призначення»
18.55 Про головне
19.15 Концерт
21.45 Зiрки гумору
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 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.35 «Знiмiть це негайно»
13.30 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Сiмейнi мелодрами»
17.05 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,23.20 ТСН
20.15,23.40 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Грошi»
22.15 «Пекельна кухня»
0.30 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Щасливий
квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.10 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Таємницi слiдства»
17.50 Т/с «Кровинушка»
19.00 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Крутi береги»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
11.50,15.20 Euronews
12.30 Аудiєнцiя
12.55 Право на захист
13.15 Вiкно в Америку
13.45 Х/ф «Червоний намет»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.00 Фольк)music
16.50 Х/ф «Незваний друг»
18.55 Про головне
19.15 Весняний жарт
19.40 Зiрки гумору
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.35 «Знiмiть це негайно»
13.30 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Сiмейнi мелодрами»
17.05 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,22.40 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.55 Т/с «Закон i порядок»
23.55 Х/ф «Дикi хлопцi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Щасливий
квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.10 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
16.00 Т/с «Таємницi слiдства»
17.50 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.35 Т/с «Крутi береги»
0.40 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 «Мiж минулим i нинiшнiм»
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,17.30 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.40 Х/ф «Червоний намет»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
15.30 Спортсмен року
18.15 Екстрений виклик
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пiсня
19.40 Зiрки гумору
20.35 After Live
21.25,22.50 Шустер)Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.20 Хресна Дорога

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.35 «Знiмiть це негайно»
13.30 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Сiмейнi мелодрами»
17.05 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30 ТСН
20.10 «Добрий вечiр»
21.40 Х/ф «Код да Вiнчi»(2)
0.30 Х/ф «Спуск»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Щасливий квиток»
11.20 Т/с «Одного разу в
мiлiцiї»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.10 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
17.55 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
11.00 After Live
11.25 Х/ф «Сталiнград»
15.10 В гостях у Гордона
17.05 Зелений коридор
17.20 Атака магiї
17.50 Караоке для дорослих
18.35 Золотий гусак
19.00 Концерт
20.45 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Зворотнiй зв’язок
21.45 Зiрки гумору
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
11.00,20.00 Т/с «Iнтерни»(2)
19.30 ТСН
22.10 «Добрий вечiр»
23.55 Х/ф «Код да Вiнчi»

ІНТЕР

8.30 «Городок»
9.05 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.20 Т/с «Серафiма
Прекрасна»
17.05 «Київ вечiрнiй»
19.00 «Розсмiшити комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.30 «Велика рiзниця»
23.40 Х/ф «Адмиралъ»

УТ�1
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Крок до зiрок
10.10 Шеф)кухар країни
11.00 Пасхальне Привiтання
13.45 Королева України
14.20 «Кубок Захарової»
15.50 Фiгурне катання
17.50 Золотий гусак
18.15 Маю честь запросити
19.00 Дiловий свiт. Тиждень
19.45 Зiрки гумору
21.00 Пiдсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк)music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

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

7.35 «Велика рiзниця»
8.45 «Ранкова Пошта»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Т/с «Свати»
16.05 «Вечiрнiй квартал»
18.05 Т/с «Розплата за
кохання»
20.00 «Подробицi тижня»
20.55 Х/ф «Про нього»
22.45 «Що? Де? Коли?»
0.00 Х/ф «Iмперiя вовкiв»

Згідно наказу МНС України № 183 від
02.02.2012 р. Городнянський РВ ГУ МНС
України в Чернігівській області оголошує про
свою ліквідацію.

Претензії приймаються протягом 2)х
місяців з дня опублікування оголошення. Тел.
2)14)60.

Керівництво РВ.



ТІЛЬКИ 6 КВІТНЯ
у м. Городні, в районному будинку культури

з 16.00 до 17.00 години

ЦІНА 1 упаковки " 97 грн. ІНВАЛІДАМ ТА ПЕНСІОНЕРАМ " 90 грн.
Курс застосування (30 днів) � 3 упаковки.

Вартість 1 курсу: 291 грн. Пенсіонерам та інвалідам: 270 грн.
Замовлення приймаються за тел.: (044) 491�51�22, (044) 491�51�17,

(044) 491�45�54, а також за адресою: 03037, м. Київ, а/с 150.
При кур’єрській доставці, а також поштових замовленнях знижка не діє.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.
У продажу є бальзам "Промедин" за ціною 99 грн., пенсіонерам та інвалідам " 90 грн.,

краплі “Олексин” за ціною 99 грн., пенсіонерам та інвалідам " 90 грн.,
капсули "Апіфор" за ціною 59 грн., пенсіонерам та інвалідам " 55 грн., а також крем “Ефектум”
(захворювання опорно"рухового апарату) за ціною 87 грн., пенсіонерам та інвалідам " 80 грн.

Найцінніше � це щирі листи людей, що відчули на собі
благотворну дію олії «Живиця»

Висновок ДСЕЕ № 05.03.0203/61046 від 30.08.2010 р.
Серце оживає

У минулому році у мене був настільки жалюгідний стан, що я насилу
пересувалася навіть вдома: задихалася страшно, непритомніла,
часто були серцеві напади і жахлива слабкість. Почала вже готува

тися до найгіршого. Але народження правнучки додало мені сил, погані думки
відразу ж зникли. У цей період мені на очі потрапила замітка у газеті про «сибі
рське здоров’я» та відгуки людей про олію «Живиця». Я почала прийом олії. За
раз мій стан змінився кардинально: всі симптоми нездорового серця пройшли,
легше стало ходити, загальний стан значно покращився. Коли веду моє маленьке
«продовження роду» за ручку, ніхто не вірить, що я прабабуся. Я сподіваюся, що
мій лист багатьох людей змусить повірити, що при бажанні і за допомогою цілю
щих властивостей олії «Живиця» неможливе можливо. Будьте всі здорові!

Луганська область, м. Володарськ,
Писарєва Олена Григорівна

Суглоби працюють відмінно
Сьогодні мені є чим похвалитися у плані
свого здоров’я! А ще півроку тому я був зне

силеним, зігнутим старцем, кожен день страждав від
болю і нездужання. Такі суттєві зміни відбулися зав
дяки олії «Живиця», яку я використовую вже кілька
місяців  приймаю усередину і наношу зовнішньо на
всі хворі місця. Під дією олії «Живиця» покращилася
робота усіх суглобів, з’явилася легкість у ногах, зник
біль, навіть спина стала рівнішою. Зараз я можу диха
ти на повні груди, а до цього страждав від серцево"
легеневої задишки  зношене серце і забиті легені
перекривали кисень. Дуже радує поліпшення травлення
і відмінний загальний стан. Зараз я дивлюся впевне
но у майбутнє і не перестаю дякувати людям, які роз
робили такий чудовий продукт, як олія «Живиця».

Луганська область, смт. Красний Кут,
Головченко Іван Григорович

Бронхіальна астма
у минулому

Правду кажуть: старість  не радість. Голов
на наша проблема  вік, який засмучує
цілим букетом захворювань. Мені 86 років,
а чоловікові 83. Вже рік ми приймаємо олію
«Живиця» і будемо продовжувати приймати
її, поки будемо живі. Мені «Живиця» допо
магає справлятися з тим, що турбує вже 60
років  з бронхіальною астмою, а також

зі стрибками тиску. Зараз бронхи “заспокоїлися” і я можу
нормально відкашлятися, вільно дихати, тиск нормалізу
вався, пройшла втома. Чоловік задоволений ще більше!
Завдяки олії «Живиця» він відчуває себе дуже добре. «Жи
виця» дає нам сили жити, адже з її допомогою у свої роки
ми ще в змозі і город посадити, і випрати, і поїсти приго
тувати! Наша вдячність безмежна.

м. Мелітополь,
Скоробрякова Тетяна Харитонівна

Вперше на презентації!
Прослухайте інформаційний блок на тему: “Все про захворювання шлунку”
На наступній лекції детально “Про захворювання жовчного міхура та печінки”

Ми хочемо Вас познайомити з унікальною, удосконаленою
системою очищення та оздоровлення організму під назвою «си
бірська чистка», яка веде своє коріння з міцної, здорової духом
російської тайги. Система перевірена століттями жителями си
бірської тайги, що завжди славилися воістину богатирським
здоров’ям.

Сьогодні легендарне «сибірське здоров’я» доступне кожно
му, хто хоче відновити і зміцнити свій організм, хто хоче про
довжити молодість і піклується про себе і своїх близьких.

«Сибірська чистка» дуже проста, її проведення не має стре
сової дії на організм, але м’яко і впевнено включає процес очи
щення й оздоровлення на клітинному рівні. Результатом є від
новлення генетичного здоров’я кожної клітинки організму. Вже
на самому початку застосування «Живиця» сприяє зниженню
вираженості гострих і хворобливих симптомів.

До складу «Живиці», окрім кедрової олії, збагаченої кедровою
живицею, увійшли прополіс і масло обліпихи. Кожна зі скла
дових «Живиці» сама по собі цілюще впливає на здоров’я лю
дини, але разом з тим в союзі з іншим, гармонійно підібраним
компонентом, посилює (або, як кажуть лікарі, потенціює) дію
іншого.

Тільки перерахування цілющих властивостей цих компонентів
зайняло би цілу газетну сторінку. Олію ж на їх основі можна
назвати універсальною в плані терапевтичного впливу на
організм людини.

«Живиця» надає дорогоцінну допомогу ослаблому серцево
му м’язу  її доцільно використовувати як профілактичний засіб
при серцевосудинних захворюваннях, так і в складі комплекс
ної терапії при аритмії, ішемії, «грудній жабі», атеросклерозі,
гіпертонії. Компоненти «Живиці» мають властивість знижувати
рівень холестерину в крові, відновлювати еластичність ка
пілярів, від яких залежить глибинне кровопостачання органів і
тканин. У результаті поліпшується мікроциркуляція крові у всьо
му організмі  знижується ризик інфарктів, інсультів, полег
шується стан при варикозі і тромбофлебітах.

«Живиця» дає результати також при анемії, при захворю
ваннях печінки, нирок, підшлункової залози.

Складові олії здатні позбавити від легкої форми печії, знач
но поліпшити стан при виразці шлунка і дванадцятипалої киш
ки. Мішенню «Живиці» стають дисбактеріоз, хронічний коліт,
панкреатит, гепатит, сечокам’яна хвороба, цистит, геморой.

Компоненти «Живиці» мають протизапальні, протипухлинні,
протимікробні властивості та показані при усуненні мікозів
(грибкових захворювань, герпесу, дерматитів, псоріазу, ней
родерміту, екземи, опіків, ран, обморожень).

Місцеве застосування засобу допомагає зняти біль, і тому
важко переоцінити «Живицю» при подоланні хвороб опорно
рухової системи, починаючи зі шпори п’яти і закінчуючи арт
розом, артритом, радикулітом і грижею хребта.

«Живиця» надає загальнозміцнюючу дію, сприяє нормалі
зації тиску, зниженню метеозалежності.

Отримано чудові результати при включенні олії в комплексну
терапію ендокринних захворювань, у тому числі щитовидної
залози та цукрового діабету.

Олія благотворно впливає на роботу репродуктивної систе
ми. Чоловікам варто випробувати її цілющу силу при проста
титі, аденомі, зниженні потенції.

Препарати на основі стародавніх рецептів удосконалювали
ся, і жоден з них не втратив популярності серед лікарів, ціли
телів та хворих. От і «Живиця» менш ніж за десятиліття бук
вально стала легендою, допомогла покращити здоров'я і про
довжити молодість тисячам людей.

Чекаємо вас на нашій виставці"продажу!

Пам’яті товариша
і колеги

25 березня після тяжкої хвороби
перестало битися серце учителяпенсіонера
Кислого Федора Петровича. Він пішов у
вічність на 74му році, з яких 42 відпрацював
у Дібрівненській школі.

Родом Федір Петрович з с. Ровеньки
Бориспільського рну, Київської обл.., а в
Городнянський район потрапив за
направленням після закінчення Ніжинського
педагогічного інституту. У трудовій книжці
Федора Петровича єдиний запис – з 1962 до
2004 року він працював на посаді вчителя
української мови та літератури, музики і співів в школі с. Дібрівне.  Кілька
десятиліть підряд Федір Петрович для всіх був взірцем інтелігентності й
самовідданості, порядності й принциповості, скромності і високої
культури.

Він мав чудові організаторські здібності, був незмінним керівником
художньої самодіяльності. Шкільний хор, створений Федором
Петровичем,  щороку виступав на районних і обласних оглядах художньої
самодіяльності і займав призові місця.

За самовіддану працю наш колега неодноразово нагороджувався
Почесними  грамотами районного та обласного відділів освіти.

Федір Петрович був чуйною і доброю людиною, люблячим чоловіком
і батьком, поважав людей, готовий був у важку хвилину будькому
підставити плече допомоги.

Світла пам’ять про цю чудову людину довго житиме в наших серцях.
Колеги.

Листи у газету
    18 березня раптово помер  наш люблячий чоловік та батько, чуйна,

порядна людина Лавський Анатолій Михайлович.
    У тяжкий для моєї сім’ї час ми не залишилися наодинці з горем. Щиро

дякуємо за допомогу колективам райдержадміністрації, районної ради та
міськради, облдержадміністрації та обласній раді, сільським радам,
депутатам, підприємствам та установам, їх керівникам, громадським
організаціям, колегам з інших районів, друзям, родичам, близьким,
знайомим, сусідам, усім, хто не лишився осторонь і підтримав нас у
скорботні дні.

    Нехай біда обходить стороною вас і ваші сім’ї.
    Світлана Лавська

* * *
23 березня 2012 року померла наша мама, бабуся Гавко Олена

Кирилівна.
У тяжку хвилину нас не залишили наодинці з бідою сусіди, друзі, знайомі,

куми, близькі родичі.
Низький уклін вам всім, люди добрі.
Нехай лихо оминає ваші родини.

Сім’я Гавка В.М.
* * *

23 березня пішов з життя люблячий тато, чоловік Ітченко Олександр
Григорович.

Від щирого серця дякуємо всім, хто підтримав нас у тяжку хвилину, а
особливо: Міхеєнко С., Прус О., Немилостивому Ю., Верхулевському О.,
сім’ї Луданик, всім друзям, знайомим, рідним, братам, кумам,
прикордонникам.

Низький вам уклін всім, люди добрі. Нехай лихо оминає ваші родини.
Родина покійного.

29 березня – 5 років світлої
пам’яті
СЕМЕНЯКО

Марії Іванівни
15.04.1933 р. – 29.03.2007 р.

Ушла из жизни навсегда,
Ушла и не простилась.
В глаза твои нам не взглянуть,
И жизнь твою нам не вернуть.
Остались в сердце боль и рана.
Ты с нами мыслями и духом.
Хороший человек не умирает –
Он просто рядом быть перестает.
Земля тебе пусть будет пухом.

Вічно сумуючі: сини, невістки, онуки, правнуки.

3 квітня минає 1,5 роки, як
пішов з життя наш дорогий син,

чоловік, батько
РОДИНЧЕНКО

Валентин Валентинович
24.03.1973 р. – 03.10.2010 р.

Ушел из жизни ты мгновенно,
Ушел навеки, навсегда.
Ушел и не простился с нами,
И опустела без тебя земля.
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні.

1 квітня – 20 років світлої
пам’яті

ІТЧЕНКА
Олександра Івановича

23.02.1951 р. – 01.04.1992 р.
О, как жестока смерти суть,
Нельзя забыть, нельзя вернуть.
Жить в сердце с раною живой
Ты помни, мы всегда с тобой.
Зачем так злая воля рока
С тобою обошлась жестоко?
Одно мгновенье и тебя не стало,
И без тебя на свете грустно стало,
А ведь ты очень жить хотел,
И с нами ты проститься не успел.

Напрасно говорят, что время душу лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Сумуючі рідні.

1 квітня – рік світлої пам’яті
ВОЇНОВОЇ

Марії Миронівни
01.12.1926 р. – 01.04.2011р.

Один год тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла,
Время не излечило нашу рану,
И не излечит никогда.
Царство небесное и вечный покой.

Дочка,  зять, онуки.

4 квітня – 7 років світлої пам’яті
ДУБІНИ

Надії Миколаївни
14.07.1925 р. – 04.04.2005 р.

И снова…Навернулись слезы,
В конкретный час, в конкретный миг…
Мы о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.

Рідні.

5 квітня минає 40 днів, як
померла наша мама
ГОЛОВАЧ Віра Андріївна

23.05.1935 р. – 26.02.2012 р.
Серце болить, душа голосить,
Бо з нами вже тебе нема.
Без тебе хата опустіла,
Не переступиш вже поріг,
Сюди не прийдеш вже ніколи,
Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом,
І вічне царство в небесах.
Тебе ніколи не забудем,
Ти дорога для усіх нас.

Чоловік, доньки та онуки.

1 квітня виповнюється 9 днів
світлої пам’яті

ПИКУЛЕВОЇ (Цимбаліст)
Євгенії Іванівни

16.08.1928 р. – 24.03.2012 р.
Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішла із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба...

Вічно сумуючі: сини Анатолій,
Олександр зі своїми сім’ями.

2 квітня – 40 днів світлої пам’яті
нашого дорогого синочка

ЦИМБАЛІСТА Анатолія
Анатолійовича

23.07.1974 р. – 23.02.2012 р.
Ты ушел в мир иной,
Наш любимый, родной,
Боль утраты для нас не померкла,
В наших думах всегда ты живой.
Мало Бог тебе жизни отмерил,
Рано ты обрел вечный покой.

Вічно сумуючі: мати, батько,
сестри з чоловіками, племінники
Денис, Кирило, дружина Тетяна.

29 березня – 2 роки світлої пам’яті
БРИКА Василя Федоровича
30.03.1936 р. – 29.03.2010 р.

Уже два года, 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: дружина, діти, онуки.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

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

097/9622235.

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.

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

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

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

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

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.

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

Доставка. Запчастини. Тел. 067/7849158.

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

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

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, пластик,
– гипсокартон,

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”).

— душевые кабины, боксы,
— ламинат,  OSBI,
— котлы (от 2500 грн.),
радиаторы, трубы для
отопления  водонагрева2
тели Round, конвекторы.

Гарант высокого качества

м.Городня,
магазин «Ваш Дім»

2/1 поверх,
тел. 097/4651909.

Вихідні – неділя,
понеділок.

«ОПТ Кредит»
пропонує споживчий

кредит на широкий
спектр товарів.

Швидкі кредити на
все без довідки про
доходи. Дострокове
погашення без штрафів,
відсутність прихованих
комісій.

ДЕШЕВШЕ НЕ БУВАЄ!

КУПЛЮ пшеницю, кукурудзу, ячмінь, овес.
Тел. (097)1172069.

30 березня відсвяткував свій 55/
річний ювілей наш дорогий чоловік,
син, тато, дідусь Олексій Анатолійович
ПЕТРОВ.

Ласкавого сонця, татусю, дідусю,
І щастя на довгі літа.
Будь завжди здоровим, у доброму дусі,
Тебе вся родина віта!
Спасибі за щирість, спасибі за ласку,
За все те добро, що для нас ти зробив.
Бажаєм тобі ми здоров’я і щастя,
І щоб на землі до ста літ ти прожив.
Хай дні твої будуть сонячні й світлі,
Хай будуть у них і душевність, й любов,
Зі святом, наш рідний, і дай же нам, Боже,
Твої ювілеї стрічать знов і знов!

З любов’ю: дружина, мати, діти та онуки.

4 квітня святкуватиме свій ювілей Лариса Володимирівна
ПОПОВА.

Дорога наша люба мама, дружина, бабуся, прабабуся
вітаємо тебе з днем народження!

Именинница наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с нами не старилась

мама.
Любимая, добрая, нежная, славная,
И только одна – вот что самое главное.
Мы Бога просить не устанем с любовью:
Пошли нашей маме побольше здоровья,
Чтоб дольше жила, помоги, умоляем,
А все остальное мы ей сами подарим!

З любов’ю: діти, чоловік, онуки, правнучка.

29 березня відсвяткував ювілейний день народження
Володимир Іванович СИЗ.

Сердечно вітаємо з ювілеєм!
Спасибі за щирість, спасибі за ласку,
За все те добро, що для нас ти зробив.
Бажаєм тобі ми здоров’я і щастя,
І щоб на землі до ста літ ти прожив.
Хай дні твої будуть сонячні й світлі,
Хай будуть у них і душевність, й любов,
Зі святом, наш рідний, і дай же нам Боже
Твої ювілеї стрічать знов і знов!

Дружина, сини, невістки, онуки.

Педагогічний колектив та працівники Хоробицької школи
глибоко сумують з приводу передчасної смерті голови
Городнянської райдержадміністрації

ЛАВСЬКОГО  Анатолія  Михайловича
і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким

покійного.

Колектив хірургічного відділення висловлює глибоке
співчуття старшій медсестрі Волошко В.В. з приводу тяжкої
втрати – смерті чоловіка

ВОЛОШКА   Анатолія   Леонтійовича.

Колектив приватного підприємця з побутового
обслуговування населення висловлює щирі співчуття керівнику
Потапенко Ірині  Михайлівні та її рідним з приводу тяжкої втрати
– смерті матері

КУБИШЕВОЇ  Анастасії  Онисимівни.

Козаки та берегині Свято/Миколаївського козацького полку
висловлюють щирі співчуття берегині Потапенко І.М. та її
рідним з приводу смерті матері

КУБИШЕВОЇ  Анастасії  Онисимівни.

Класний керівник та випускники 1993 року Городнянської
школи №1 висловлюють глибокі співчуття однокласниці
Харченко Оксані з приводу смерті її матері

ТИМОЩЕНКО  Віри  Миколаївни.

Сім’я Дайнека В.О. висловлює глибоке співчуття куму  Гавку
В.М. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

Олени Кирилівни.

Колектив редакції газети „Новини Городнянщини”
висловлює щирі співчуття позаштатному автору газети Гавку
В.М. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

Олени Кирилівни.

Колективи Городнянської друкарні та редакції
міськрайонної газети з сумом повідомляють про смерть
колишньої працівниці друкарні, метранпажа газети

МИХІЄНКО  Євгенії  Семенівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Випускники Дібрівненської школи 1977 року глибоко
сумують з приводу смерті вчителя та класного керівника

КИСЛОГО  Федора  Петровича
і висловлюють співчуття сім’ї покійного.

Колектив Дібрівненської школи глибоко сумує з приводу
смерті вчителя/пенсіонера

КИСЛОГО Федора  Петровича
і висловлює співчуття родині покійного.

Випускники 1981 р. Дібрівненьскої школи глибоко сумують
з приводу смерті вчителя і класного керівника

КИСЛОГО Федора Петровича
і висловлюють співчуття рідним і близьким покійного.

Колишні колеги глибоко сумують з приводу смерті вчителя
української мови та літератури, музики та співів Дібрівненської
школи

КИСЛОГО Федора Петровича
і висловлюють співчуття сім’ї покійного.

Випускники 1978 р. Дібрівненської середньої школи
висловлюють глибокі співчуття класному керівнику Кислій Ніні
Миколаївні з приводу смерті чоловіка

Федора  Петровича.

Педагогічний колектив Смичинської школи висловлює
глибокі співчуття Кислій Н. М. з приводу тяжкої втрати – смерті
чоловіка

КИСЛОГО Федора Петровича
і співчуває рідним та близьким покійного.

Ваганицька сільська рада висловлює глибоке співчуття
депутату сільської ради Вороні В.Б. та бухгалтеру сільської ради
Вороні Н.В. з приводу тяжкої втрати – смерті діда

ВОРОНИ  Миколи Петровича.

Городнянський районний суд висловлює глибоке співчуття
секретарю судових засідань О.В.Швачко з приводу тяжкої
втрати – смерті матері

КУБИШЕВОЇ Анастасії Онисимівни.

ПРОДАЄТЬСЯ:
– 3/кімнатна квартира на 8-ому поверсі, або обміняю на 2/

кімнатну. Тел. 096-7362652.
— 2/кімнатна квартира в центрі м.Городні, по вул. Радянській у

цегляному 2-х поверховому будинку на 1 поверсі (можна під офіс). Тел. 2-54-
47.

— 2/кімнатна квартира в центрі. Тел. 097-8317351.
— 1/кімнатна квартира в центрі. Тел. 068-1300839.
— будинок, сад, город (14 соток), вода, газ. Тел.: 093-5171109, 063-

0266206.
— будинок в центрі міста, 70 кв.м., 0,7 соток землі, є вода, газ, ванна.

Тел. 096-5227683, 093-9201972.
— будинок по вул. Кірова,5 з усіма зручностями. Тел. 098-5813745.
— будинок по вул. Леніна. Тел.: 067-3169087, 2-43-93.
— півбудинку. Тел.: 096-7333953, 097-8497496.
— дача в Черемошному у гарному стані. Дорого. Тел. 097-7990809, 2-

11-54 після 19.00 год.
— коза, козенята, козел. Тел. 3-71-08.
— корова 5 років в с. Пекурівка. Тел. 066-2416464.
— молода дійна корова. Тел. 098-3742925.
— ВАЗ/2101 у робочому стані. Тел. 068-1028243, 2-55-81.
— автомобіль ВАЗ/2107 1992 р., JAC з додатковими баками 2006 р.

Тел.: 097-3227929, 097-5691908.
— трактор саморобний ЗІД, копалка кінна. Тел. 098-4599287, 3-

73-29.
— ІЖ П/4К у хорошому стані, документи у нормі. Ціна договірна. Тел.

068-1940886 (Андрій).
— картоплесаджалка 2/х рядна, картоплекопалка 2/х рядна

причіпна, плуг 2/х корпусний , косарка сегментна, культиватор 3/х
лапчатий. Тел. 3-61-41.

— шлакоблок, бут, цегла, бій цегли, дошка для підлоги, плити
дорожні і перекриття, кільця для каналізації, шифер. Тел. 067-
2345270.

— брезент, бензопила „Урал”, вал на деревообробний верстат,
каструля (нержавійка). Тел. 095-7763550.

— дрова/обрізки (вільха). Тел.: 067-1908775, 066-2712566.
— козине молоко. Тел. 067-6472165.
— кормові буряки, недорого. Тел. 096-7121603.
— віз на гумовому ходу. Тел. 096-8565668.
— меблі колишнього вжитку: диван, шафа 3/х дверна, трюмо,

холодильник, газова плита. Тел.: 2-26-46, 050-8255077.
— набір меблів для вітальні колишнього вжитку. Тел. 2-31-20.
– випускна сукня яскраво-червоного кольору: корсет, пишна спідниця,

рукавички. Тел.: 2-48-28, 063-7425447.

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

сайдинг, вагонка, пластикова панель для внутрішніх робіт.
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 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.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
– козу. Недорого. Тел. 096-8348114.
– двері старовинні, високі. Тел. 097-5965050.
— будинок більше 100 м.кв. з усіма зручностями.

Тел. 093-7367049.

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ
www.elektro/velosiped.narod.ru

МОТОЦИКЛИ ALPHA 110,
ACTIVE 110.

Тел.: 066-2004999, 093-4556064.

Выезд по району, доставка, монтаж – бесплатно!
Самые низкие цены.
Тел.: 093/7879291, 067/9448017, (22) 937310.

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС


