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Опади

Алла Ситник – недавня
випускниця Ніжинського

медичного коледжу. У
лютому вона отримала
диплом фельдшера і за

направленням приїхала
працювати у  Дроздовицю.

Ми познайомились з новим
медичним працівником

якраз у її перший робочий
день.

Дівчині 19 років. Родом
вона з Борзни. Починати

самостійне життя у такому
юному віці непросто.

Фельдшерку трохи
бентежить, що

обслуговувати їй
доведеться зовсім

незнайоме село і хутір
Диханівку, де загалом

мешкає близько 350
жителів.

—Нічого, справлюся, —
усміхається Алла

Віталіївна, оглядаючи
стареньке приміщення

ФАПу і наявний
інструментарій та лікарські

засоби.
— І я допомагатиму, — з

готовністю зустрічає юну
колегу молодша медична

сестра Лариса
Володимирівна Ісламова,

яка працює у місцевому
ФАПі  з 2003�го року.

Житиме молодий
спеціаліст на квартирі у

завідуючої філіалом
сільської бібліотеки Олени

Леонідівни Мельник.
— У нас у селі люди

хороші, доброзичливі, —
радо пояснює Аллі

Віталіївні сільський голова
Ніна Андріївна Мамай. –

Нарешті медика
дочекалися, тож

зустрічатимуть радо. Нехай
добрим почином трудової

біографії стане для Вас
перший робочий день.

С.ТОМАШ.
Фото П.ДУБРОВСЬКОГО.

Початок
трудової
біографії

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ
У зв’язку з виходом на пенсію за вислугою років

начальника Городнянського районного відділу міліції
підполковника Буя Олександра Павловича, його звільнено з
цієї посади. Виконуючим обов’язки начальника райвідділу
міліції призначено майора міліції Колпаченка Євгена
Анатолійовича, який раніше працював першим заступником
начальника Корюківського районного відділу міліції.

Кошти – на розвиток
виробництва

У Городнянському районі за минулий рік було досягнуто
27,7 % приросту обсягів промислового виробництва у
порівнянні з 2010 роком. Але з початку нинішнього року
зафіксовано значний його спад. Тенденція зовсім невтішна.

Що може бути виходом з такої ситуації? Одним із шляхів
запобігання зменшенню виробництва промислової продукції
може стати оновлення виробництва, заміна обладнання та
устаткування, перехід на нові технології з метою підвищення
конкурентоспроможності продукції, розширення ринків її
збуту.

Тут справедливо зауважити, що такі нововведення
потребують великих затрат. Власними коштами у таких
обсягах підприємства не володіють. Тому керівництвом
району  вивчаються всі можливі джерела залучення
додаткових коштів у район. Одним з них є отримання позики
на вигідних умовах через Державну інноваційну фінансово5
кредитну установу (ДІФКУ).

ДІФКУ була створена відповідно до постанови КабМіну
України від 13 квітня 2000 року. Нині вона має відділення у 16
регіонах України. Метою діяльності ДІФКУ є фінансова
підтримка суб’єктів господарювання різних форм власності
в рамках державної інноваційної політики. 17 червня 2009
року Кабінетом Міністрів України було схвалено надання
державних гарантій у розмірі 8 мільярдів гривень за
зобов’язаннями ДІФКУ для залучення інвестицій у розвиток
національної економіки.

Нині ДІФКУ розпочала співробітництво з міжнародними
фондами фінансування проектів, які покращують стан
довкілля і водночас є ефективними з точки зору витрат.
Таким чином, будь5яке вітчизняне підприємство, у тому числі
і в нашому районі, може розробити проект по збереженню
енергії та ресурсів та покращенню екології, який повинен
передбачати зміну обладнання та бути самоокупним.
Максимальний обсяг позики під такий проект становить 3505
400 тисяч євро, участь позичальника у проекті – 20% власних
коштів.

Це гарний шанс для тих підприємств, які тримають
орієнтир на перспективний розвиток, удосконалення
виробництва. Тим суб’єктам господарювання, кого
зацікавила можливість отримання такої позики для розвитку
підприємства, слід звернутись до управління економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації за адресою:
м.Городня, вул.Леніна,10, ІІІ поверх, каб.№30. Додаткову
інформацію також можна отримати по телефону 2515567.

Н.ЛЕБЕДЄВА.
Начальник управління економіки та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації.

Депутати заслухали доповідь заступника начальника
Городнянського РВ УМВС В.В.Приходька, до якого виникло
чимало запитань. Депутати  та міський голова висловили
незадоволення тим,  наскільки швидко приїжджають на
виклики  представники міліції, випадками  нечемних

відповідей працівників чергової  частини на
дзвінки жителів, а начальник ЖЕД М.В. Товста
розповіла про ситуацію у багатоповерхових
будинках, коли від  мешканців надходять скарги
на працівників міліції, які самі  часом стають
порушниками житлового порядку. Голова
міськради навів приклади, коли йому особисто
доводилося стикатися з пияцтвом біля меморіала
Скорботної матері.

Не можна  не згадати і випадки вандалізму –
зламані огорожі біля міської школи №2. Заступник
начальника райвідділу міліції пообіцяв взяти під
контроль  названі об’єкти, звернувши увагу
депутатів на те, що  дзвінки, які надходять у
районну частину,  записуються для зберігання.

Про стан безпеки дорожнього руху у місті
доповів старший інспектор ВДАІ лейтенант міліції

Д.М.Дониченко. Він повідомив, що за три місяці  поточного
року сталося 10 ДТП та 23 водії  зупинено у стані алкогольного
сп’яніння.  Депутати поскаржилися на  відомого
мотоцикліста5гонщика, який постійно перевищує швидкість.
Його прізвище та місце проживання знає все місто, але
змусити його поважати правила  руху ніхто не може. Ось з
настанням тепла він знов виїде на дорогу і, страшно сказати,
можуть постраждати невинні діти. Було запропоновано
запросити  цього  мотоцикліста5порушника на розмову, щоб
той  дав відповідь на питання ради.

Д.М. Донченко ще раз нагадав про обов’язкове
використання катафотів у нічну пору доби   власниками
велосипедів та мопедів, а також пішоходами.

Міський голова А.І. Богдан звернувся до депутатів з
пропозицією про прийняття на баланс міської ради кількох
нежилих приміщень. Таких, як, наприклад, будівля вечірньої
школи або казарма прикордонників у військовому містечку
тощо. Ці приміщення зараз просто руйнуються, проте їм
можна знайти якесь використання.

Депутати також прийняли рішення по ряду інших питань.

А.НЕМИРОВА.

ПРОБА  СИЛ
У цьому році на Городнянщині закінчують школи 386

випускників. На зовнішнє незалежне оцінювання
зареєструвалися 324 з них, що становить 82%. Вже стало
традицією проводити пробні тестування, щоб підготувати
випускників до процедури та організаційних тонкощів
незалежного оцінювання.

Генеральну репетицію тестування проводила районна
гімназія 24 і 31 березня. І хоч у пробному тестуванні взяли
участь всього 39 випускників, для більшості з них така
підготовча практика виявилася необхідною.

РОБОТА РАД Друге життя
приміщенням, які не

використовуються

Головними питаннями, які
розглядала дев’ята сесія шостого

скликання міської ради, що
відбулася 27 березня 2012 року,

були стан громадського порядку та
стан безпеки дорожнього руху на

території міської ради.
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30 березня відбулась дев’ята сесія
районної ради шостого скликання. Перед її
початком учасники хвилиною мовчання
вшанували пам’ять померлого депутата
районної ради, голови райдержадмініст�
рації А.М.Лавського.

Було розглянуто звіт про виконання
програми соціально�економічного розвитку
району за 2011 рік. Інформував заступник
голови райдержадміністрації М.Ф.Силенко.
В цілому, відзначив він, рік закінчено з
позитивною динамікою. Завдання програми
по виробництву промислової продукції
перевиконано на 5,8%. З прирістом
спрацювали ПрАТ «Комбікормовий завод»,
МПД «Ковальовське». Мінуси до минулого
року мають підприємства деревообробної
галузі – механічний завод та ДП
«Городнянський лісгосп». Ліквідовано
заборгованість по зарплаті.

Дещо скоротилась кількість так званих
малих підприємств, але їх вклад у місцеві
бюджети суттєво не зменшився. Зріс
роздрібний товарообіг. Але істотно
зменшились вкладення у розвиток
виробництва (64% до рівня попереднього
року). Протягом 2011 року в центрі
зайнятості зареєструвалося 1597 осіб, що
на 8% більше, ніж у 2010 році. Проблема
безробіття залишається актуальною, але
органи влади  процеси на ринку праці
тримають на контролі.

Середня заробітна плата працівників за
видами економічної діяльності торік склала
1634 гривні – на 25,1% більше, ніж у
попередньому році. Але майже 14%
працівників району отримують мінімальну
зарплату.

Доповідач проаналізував роботу по

соціальному захисту населення та
охарактеризував рівень виплат соціальних
допомог.

В цілому звіт прийнято до відома. Але
під час обговорення його було висловлено
чимало критичних оцінок і зауважень,
особливо щодо ситуації в сфері охорони
здоров’я, питаннях її реформування,
зростання кількості неблагополучних сімей
і недостатнього їх соціального  супроводу,
прихованого безробіття, про що говорили
депутати О.І.Верхуша, А.М.Жадченко,
О.М.Снопок та головний лікар райлікарні
В.В.Ромець.

Депутат районної ради заступник голови
облдержадміністрації з агропромислових
питань О.М.Шанойло, який теж виступив в
обговоренні звіту, відзначив позитивні
тенденції у розвитку району. Водночас він
зауважив: у нас нема потужних інвесторів.
Тваринницька галузь розвивається гірше,
ніж в цілому по області. Знижується
продуктивність худоби, скорочується
поголів’я. Цій галузі треба надати відчутний
поштовх, осучаснити її. В інших районах
області вона помітно відроджується.

Депутати затвердили звіти: про
виконання районного бюджету та про
витрачання коштів резервного фонду
бюджету за 2011 рік, зміни до рішення
районної ради від 6 січня 2012 року «Про
районний бюджет на 2012 рік». Каменем
спотикання тут було рішення сесії від 27
грудня 2011 р. «Про програму виділення та
використання коштів районного бюджету на
виконання доручень виборців депутатами
районної ради на 2012�2013 роки». Цим
рішенням було визначено на такі цілі 62
тисячі гривень. А жодна з пропозицій до

Відповідь тут потрібно шукати в
першоджерелах. Вони ж говорять про новий
підхід держави до фінансового забезпе�
чення відповідних бюджетних програм.
Цього разу не буде жодного перерозподілу
навантаження між середнім класом та
малозабезпеченими громадянами. Прези�
дент дав вказівку урядовцям звернути увагу
на тих, хто повинен платити більше з огляду
на їхні доходи. І урядовці вже почали
працювати.

Основним моментом в цьому плані є
введення податку на багатство. Якщо в
більшості європейських  країн ця норма діє
вже досить давно і приносить реальну
користь, в Україні до сих пір ніхто не згадував
про оподаткування будинків, що своєю
величчю та розкошами не поступаються
царським хоромам. Ніхто ніколи не платив
за неймовірно дорогі автомобілі, сучасні та
потужні яхти, власні приватні літаки, що так
полюбляють вітчизняні олігархічні кола.
Жодних додаткових платежів не спостері�
галося з рідкісних іноземних меблів,
вишуканих діамантів або ж натурального
хутра, що прикрашають тіла заможних
панянок та паняночок, котрі й собачої
халабуди в своєму житті не збудували.

З огляду на вищесказане, рішення
Президента України ввести податок на
розкіш є як своєчасним, так і продуктивним.
За підрахунками фахівців, ще до кінця
поточного року дія такої законодавчої норми
дозволить отримати близько 800 мільйонів
гривень додаткових коштів на виконання
програми соціальних ініціатив.

Ще 3 мільярди гривень держава має
залучити завдяки зміні підходів українського
законодавства до взаємодії українських
компаній з офшорними зонами. Не секрет,
що сьогодні мільйони доларів витікають з
України саме через офшори, де ті гроші
осідають на рахунках підставних компаній
та осіб з сумнівною репутацією. Проте,
проблема ця в останні роки нікого по�
справжньому не бентежила. Адже й серед
політиків завжди знайдуться ті, хто не проти
увірвати ласий шматок від загального
пирога.

Віктор Янукович продемонстрував
властиве йому бачення комплексності
наявної проблеми. Тому наразі розробля�
ються законопроекти про «цивілізацію»
відносин між українськими компаніями та
офшорами.

За словами голови комітету економістів
України Андрія Новака, сьогодні власники
найбільших українських фінансово�
промислових груп навіть не намагаються
приховувати, що близько 90% усіх угод вони
проводять через офшорні компанії. Як
висновок, до податкової системи України з
таких підприємств потрапляє небагато. І це
в той час, коли у Європі угоди національних
компаній з офшорними не перевищують 10�
15%!

Тому і було запропоновано Міністерством
соціальної політики та праці запровадити
12�відсотковий збір на всі операції з
офшорними компаніями. Отримані кошти
підуть до Пенсійного фонду – для підвище�
ння виплат пенсіонерам та інвалідам війни.
Зараз держава розширює перелік офшор�
них зон з 33 до 68. Це дасть змогу додатково
отримати ще 2 мільярди гривень для потреб
українських пенсіонерів.

Продуктивність підходів фінансового
забезпечення програми соціальних ініціа�
тив Президента сьогодні не викликає сумні�
ву у людей з розумом. Весь галас здійсню�
ють лише ті, котрі не хочуть платити за свої
розкішні яхти та діамантові кольє. Спитаймо
себе: а чи дуже багато таких в Україні? Чи є
вони переважною частиною нашого народу?
Відповідь тут буде однозначна і виража�
тиметься одним прости словом: «Ні!».

Тому варто прислухатися до позиції
Президента та потреб більшості громадян,
а не знову виконувати накази олігархів та їх
прихвостнів, які піклуються виключно
власним збагаченням.

Геннадій МАХОВЕЦЬ.

рішення не набрала необхідної кількості
голосів. Вся причина в тому, що грошей на
такі повноваження нема. Щоб мати їх, треба
зменшувати видатки по інших статтях
бюджету. Одним словом, як не ріж Охрімову
свиту, а залатати її нічим, будуть дірки в
інших місцях.

Депутати заслухали інформацію заступ�
ника голови райдержадміністрації началь�
ника управління агропромислового розвитку
О.М.Левченка про стан врегулювання
земельних відносин. Питання це було
внесено в план роботи пленарного засідання
з ініціативи групи депутатів вже давно, бо
вкрай актуальне, воно загострилось у зв’язку
з цілим рядом нових законодавчих актів. І
треба було заслухати й начальника управ�
ління земельних ресурсів. Однак довелось
обмежитись інформацією управління
агропромислового розвитку. До проекту
рішення депутат О.М.Шанойло вніс  принци�
пову поправку: у випадках, якщо орендарі не
виплачують за оренду землі орендну плату
або не виплачують в таких розмірах, що
обумовлені договором, слід рішуче ініцію�
вати припинення угод.

Сесія затвердила ряд програм –
«Цільову соціальну програму розвитку
цивільного захисту на 2012�2015 роки»,
«Репродуктивне здоров’я населення району
на період 2012�2015 роки», «Розвитку та
збереження зелених насаджень населених
пунктів району на період до 2015 року». В
протокольному порядку розглянуто ряд
інших питань. Сесія за поданням голови
районної ради керівником комунального
підприємства «Городнянське районне
госпрозрахункове бюро технічної інвентари�
зації» призначила Кривця О.М.

Охрімову свиту латати нічим
Із сесії районної ради

СТОВ «Мощенське», як і більшість
господарств  району, готується до весняно�
польових робіт. Закінчується ремонт техніки,
яка буде задіяна на цих роботах, придбані
запчастини, зокрема й новий восьмицилін�
дровий двигун для трактора Т�150, який вже
переобладнано. Таких у  господарстві  два,
обидва підготовлені. Ремонтували трактори
і працюють на них брати Міхеєнки – Микола
та Олександр. На тракторному парку все
життя пропрацював і їх батько, а хлопці
змалечку допомагали йому. Тому, коли
настав час обирати професію, питання  було
вирішене однозначно:сини пішли батьківсь�
кою стежкою.

— Люди в нас дійсно золоті, — говорить
виконуючий директор СТОВ «Мощенське»
В.М.Олексієнко. —  Не можу не  сказати
доброго слова на адресу головного механіка
господарства А.Ф.Кононенка. Це людина
віддана праці, професійно грамотна.
Анатолій Федорович — умілий організатор.
Люди йдуть за ним, і як наслідок – маємо
надійний технічний рівень підготовки
техніки. Відремонтовано плуги,
культиватори, сівалки, борони, які мають
бути задіяні у весняних роботах цього року.
Багато зробив для цього й В.М.Ітченко. Він
– тракторист,  на культивації найкращий і на
сівбі. Як то кажуть: золоті руки. Може і в кузні
щось викувати,  може  усі зварювальні
роботи виконати, на токарному верстаті
працювати. Володимир Михайлович – це
чоловік з раціоналізаторською жилкою.
Дуже добре працює  родина Веремієнків –
Галина Сергіївна на заправці, а її чоловік
Федір Олександрович — на тракторі та на
комбайні. От таких працівників нам не
вистачає. Можна сказати, що господарство

має велику потребу в  професійних кадрах.
Це на фоні  загальних розмов  про
безробіття… Зараз у СТОВ «Мощенське»
нагальна потреба в механізаторах, водіях
вантажних автомобілів, комбайнерах,
потрібен також і електрик. З Городні в
Мощенку  курсує  автобус, який возить
працівників  на роботу та додому. Їздять і
комбайнери, і трактористи, і водії.

Що казати про галузь тваринництва в
«Мощенському»? Прийшли нові розцінки на
молоко. Ціна така – 2 грн. 70 коп. за літр. А
було 3 грн. 20 копійок. Дотація ж
залишається мізерною. Та всупереч
розцінкам  роботи не зупиняються.
Ремонтується приміщення на 200  корів. Це
потребує значних коштів. Зараз у дійному
стаді 122 корови симентальської породи,
але планується збільшити поголів`я.
Звичайно,  для цього необхідна і кормова
база. Тому цьогоріч  планується посіяти
більше 100 гектарів зернобобових сумішей.
Ферма повністю забезпечена  кадрами.

Тому вирішується питання  подальшого
укладання договорів оренди земельних паїв.
Керівники СТОВ мріють, щоб землі в
Мощенці не заростали лісом. Планується
відновлення сівозмін, введення нових
культур.  Придбане насіння для створення
своїх сортоділянок. Більше 150 га озимих
культур треба підживити добривами. Плани
підкріплюються конкретними ділами.

А.НЕМИРОВА.

На знімку: виконуючий директор
В.М.ОЛЕКСІЄНКО,  генеральний
директор Ю.В.ПІНЧУК  та  зоотехнік
Н.М.ОЛЕКСІЄНКО на нараді.

Прийшла весна –
пожеж збільшилось
Причиною виникнення більшості пожеж навесні

часто є грубе порушення правил пожежної безпеки,
особливо під час випалювання сухої трави на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках. Протягом 19�
20 березня  у Чернігівській області зареєстровано  19
пожеж. Одна з них трапилася в лісовому масиві.

Ситуація підвищеного ризику виникнення пожеж, на
жаль,  є типовою і для Городнянського району, на території
якого розташовано майже 47 тис. гектарів лісу і більше
4 тис. гектарів торф’яних ресурсів.

Тому я  звертаюсь до керівників сільгосп�
підприємств, громадян району: будьте обережні, не
випалюйте природної рослинності і її залишків на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках, краще
приорюйте її. Вогонь при невмілому та недбалому
поводженні може завдати великого лиха.

В селах району є багато безгосподарських
будівель. Стоять  пусті вулиці, де в поодиноких будинках
живуть громадяни. Проте пожежа у нежилому будинку
може легко перекинутися на ті, що поряд, і тоді трагедія
неминуча для усієї вулиці.

Перебуваючи на відпочинку в лісових масивах,
очищайте місце, призначене для вогнища, від сухої
трави, листя, гілля та іншого лісового сміття, не
розкладайте вогнище поблизу звисаючих крон дерев, у
хвойних молодняках, серед сухого очерету, на
торфовищах тощо. Не залишайте вогонь без нагляду, а
місце відпочинку  — не впевнившись, що вогнище
погашене.

Вогонь при невмілому та недбалому поводженні
може завдати великого лиха, призвести до значних
матеріальних збитків та завдати шкоди життю і здоров’ю
людей.

В.КОВАЛЬ.
Начальник відділу з надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації.
* * *

З настанням весняного тепла багато людей поїде
відпочивати до лісу. Адміністрація ДП
«Городнярайагролісгосп» повідомляє, що розпалювати
вогнища, кидати недопалені цигарки, палаючі сірники в
лісі забороняється, а особливо підпалювати суху траву
на болотах, сінокосах і полях, які межують з лісом. Це
може призвести до стихійного лиха і завдасть значних
матеріальних збитків лісовому господарству. Якщо ви
помітили займання лісу вогнем або дим у лісі, дзвоніть
в ДП «Городнярайагролісгосп» по тел.: 2374372 або
101.

А.ГУБКО.
Інженер лісового господарства.

Непрохані гості
підпалили  хату

Те, що горить нежилий будинок по вул. Червоно�
армійській в Городні, побачили сусіди. 20 березня
близько шостої години ранку вони повідомили про це у
пожежну частину. Коли  приїхали вогнеборці, з вікон  вже
валив густий дим і виривались язики полум’я. За
словами мешканців сусідніх домівок, нежилий будинок
нерідко відвідували безхатьки, тож причиною загоряння
скоріш за все стало необережне поводження  з вогнем,
який і зробив свою чорну справу.

Протягом місяця це вже другий випадок  пожежі
нежилого будинку, до якого навідувались непрохані гості.

Городнянський РВ УДІТБ.

СЛУЖБА 101

Розкіш як джерело
фінансування

соціальних ініціатив
Президента

Чи не найголовнішим питанням
останніх тижнів є те, звідки ж

візьмуться кошти на реалізацію
Нової соціальної політики,

започаткованої в перших числах
березня Президентом Віктором

Януковичем. Ця проблема хвилює не
тільки тих, на задоволення чиїх

потреб  направлені соціальні
ініціативи. Питання джерел

фінансування президентської
програми бентежить й більшість
громадян України. Чи не за їхній

рахунок буде збільшено виплати
пенсіонерам і зроблено перерахунки
дітям та інвалідам? Чи дійсно буде ця

програма соціально справедливою?



Триває так звана «сирна війна» між
Росією і Україною. Росія з 7 лютого
припинила ввіз сирів українських
виробників  —  одного з  Чернігівської та
двох з Полтавської областей. За словами
голови Росспоживнагляду Геннадія
Онищенка, ця продукція не відповідає
російським вимогам технічного регламенту
на молочну продукцію та молоко. Сири, які
не відповідають російським вимогам,
вилучено в Москві, Орловскій, Ростовській
областях та Дагестані. У російської
санітарної служби основний аргумент  у
звинуваченні українських сирів —  наявність
ненасичених жирних кислот. А саме –
пальмотеїнової та линолевої кислот, а
простіше кажучи – пальмової олії.
Представники українського Держстандарту
та харчової промисловості заперечують
наявність пальмової олії в українських сирах.
Кажуть: там наявні лише пальмотеінова та
линолева кислоти, які не виробляються
людським організмом, хоча він і має в них
значну потребу, а дефіцит їх викликає
захворювання. Мовляв, природна складова
сирів така, що ненасичені жирні кислоти є
натуральним компонентом молочного жиру,
а в українських сирах їх кількість незначна.
Аналізувати ж треба не саму наявність
названих кислот, а їх кількість.

 Про  наявність у нашому українському
сирі пальмової олії стверджувати  не можу
нічого, оскільки  зараз не працюю. Але мене,
як ветерана молочної промисловості, у якій
довелося пропрацювати 28 років, і, нарешті,
як споживача, обурює велика кількість
фальсифікатів серед наших молочних
товарів та великий відсоток добавок у них,
про що й написано  зазвичай у складі
продукції на етикетці. І добре, коли зараз
знайдеться морозиво в морозиві, сметана

Така біда, що
хліба нема

Перш за все хочеться подякувати
працівникам газети «Новини Городнян5
щини» за змістовне та цікаве видання, яке
нас, особливо пенсіонерів, підтримує та
доносить   важливу і  корисну інформацію. У
газеті  викладено все стисло, зрозуміло, на
високому художньому рівні та ще й рідною
мовою. Трапляються нотатки і на російській.
Хочеться особливо звернути увагу на стиль
– мова літературна і добре відредагована.
Сьогодні це має неабияке значення, оскільки
у більшості видань  доводиться стикатися з
такою словесною еквілібристикою, чи то не
китайці уже й пишуть.

Доречно звучить і  гасло: «Слова зника5
ють, а написане залишається». Але якби ж
зникали тільки слова, а то в наш час зника5
ють і цілі села, як це не дивно. Саме з цього
приводу звертаємося до вас з дуже
великою, можна сказати, не проблемою, а
бідою.

До великого села Вихвостів, що на
Городнянщині, про яке написано
М.Коцюбинським відомий твір, притулився,
немовби сирота до мачухи,  невеличкий хутір
Горбаха.  Вихвостів і Горбаха  — єдина
адміністративна одиниця. Але якось так з
давніх часів повелося, що Горбаха
запозичила окремий статус.

Ми — люди терплячі, бачили на своєму
віку багато чого. Тим більше, що і живуть  тут
самі майже  пенсіонери.

Робота в радянські часи (та й зараз
завдяки організаторським здібностям
голови товариства «Віра» М.М.Кондренка)
на цій частині села була і є одна – на
молочно5товарній фермі. Але до високих
надоїв дуже не вистачає самого елементар5
ного —  хліба. Саме того хліба, без якого
практично не можливе життя, про якого
склали багато художніх творів і який
заповідали шанувати нам наші предки.

Останнім часом ми  звикли обходитися
без багатьох речей,  а ось без хліба обійтися
не можемо, але нам його просто не завозять.
Крамниця, яка тут збереглася, давно не
працює, а до магазинів у центр села ходити
дуже далеко. А якщо взяти до уваги такі зими,
як була нинішня, то взагалі стає моторошно.

 Благаємо про допомогу. Може, після
вашого втручання нам зможуть хоч один раз
в тиждень возити хлібобулочні вироби, тим
більше, що дорога до магазину заасфальто5
вана, бо він знаходиться за 1005150 м від
молочно5товарної ферми.

Звичайно, що є керівники району,
райспоживспілки, депутати. Є все. А от хліба
у Горбасі немає навіть влітку.

За дорученням пенсіонерів Горбахи
А.ІЛЛЄНКО.

в сметані, масло в маслі, хоча  б у
відсотковому відношенні…

Хочу розповісти, як свого часу виробля5
лися сири  у нашому Городнянському районі.
У травні 1966  року в Тупичівському сирцеху
Городнянського маслозаводу розпочалося
виробництво твердого сиру «Російський».
Ми були першими його виробниками у
Чернігівській області. Пізніше — у 1970 році
– відкрився Новгород5Сіверський завод, де
теж виробляли такий сир. Сировиною для
нього має було високоякісне молоко, отри5
мане від корів, у раціоні яких нема жмиху,
жому, браги. На пасовищах, де випасалося
дійне стадо,  не повинно рости полину, дикої
цибулі і часнику. Для виготовлення сиру не
приймалося збірне молоко з селянських
дворів, а те, що приймалося, суворо
перевірялося на цукропридатність.

Важливим компонентом для
виготовлення якісного сиру є закваска. Суху
закваску для сиру городнянці  отримували
з Талліна, Угліча та Києва. З неї робилася
материнська закваска, потім пересадочна,
а вже після цього – робоча. Вона вносилася
в молоко, тож сир робили з живої закваски.
Зараз же, наскільки мені відомо, суху
закваску вносять  безпосередньо в молоко. І
якщо раніше технологічний процес
визрівання сиру тривав не менш  75 днів, то
тепер це – виробнича таємниця. Але ж
бактеріям, які виробляють ферменти і від
яких залежать смакові та інші якості сиру,
теж потрібен час,  щоб попрацювати.

 Був розроблений  метод виготовлення
сиру «в сорочці», який прискорював
дозрівання. Але якщо раніше у якості
«сорочки» використовувався натуральний
матеріал – бязь, то зараз  — плівка. А в ній
сир  зовсім «не дихає».

Тепер сири виготовляються інакше,

надто вже важким  був той давнішній рецепт
виготовлення сиру. Проте колись сир «Ро5
сійський», виготовлений у Тупичеві, зайняв
друге місце по якості на Всесоюзному огляді
в Тарту. А ще, коли  ми привозили свій сир у
київські магазини на Хрещатику, то не всти5
гали  його вивантажувати –  весь сир одразу
розкуповували. На  жаль, Тупичівський сир5
цех  був закритий ще за радянських часів.

На початку своєї практики у 505ті роки
мені довелося бути в сирному цеху Лебедин5
ського молочного заводу, побудованого ще
у ХІХ сторіччі. Навчався у майстра, чиї батько
та  дід  були сироварами. Тоді на  Лебедин5
ському заводі виготовлявся твердий сир
«Голландський» – головки вагою у 252,5 кг.
Весь процес тривав під суворим контролем
майстрів та лаборантів. «Голландський» сир,
виготовлений у Лебедині, при розрізі пускав
так звану сльозу. А сльоза вважається
неодмінною ознакою якості сиру. Який  же
був неповторний смак!

— Коли сир плаче — майстер сміється,
— казав мій вчитель. – Коли ж сміється сир
(головка розривається газоутворюючими
бактеріями) – плаче майстер…

Прес5служба  «Мілкіленда» (до складу
якого входить і Менський молочний завод)
повідомляє, що в принципі не використовує
таку сировину як рослинні жири. Більш того,
на усіх молокозаводах  названої групи
відсутнє обладнання,  яке б дозволяло
додавати рослинні жири у молочні продукти,
що легко перевіряється. Проте робота
заводу частково призупинена. Сирна війна
позначиться на сільськогосподарському
виробникові новим зниженням цін і таке
інше. І як не згадати, що подібну війну вже
витримала Білорусь.

І.МАНИЧ.
м.Городня.

Звернутись до редакції нас примусила
не тільки глибока особиста образа, а й
бажання застерегти інших громадян, щоб
вони не стали жертвами шахрайства, як
довелось членам нашої родини. Тож
розповімо все по порядку.

30 березня нам довелось проводжати в
останню путь нашу маму – Є.Ф.Дорошенко
зі Старосілля. Ми з чоловіком мешкаємо у с.
Пекурівці, тож звернулись за допомогою в
організації похорон до ритуальної служби
ПП «Мокрій» у Городні. Замовили труну,
машину, три вінки і копачів. Вартість таких
послуг становила 1350 гривень.

Неприємно здивувало нас те, що труну
нам доставили не якісну і зовсім не у тій
оббивці, яку ми замовляли. Натомість
чотирьох копачів на кладовище приїхало
тільки троє. Згодом ще один десь зник, тож
труну з тілом опускали за допомогою ще двох
наших родичів. Засліплені особистим горем
від втрати рідної людини, ми, мабуть, і не
стали б особливо дорікати ритуальній
службі за ці недоліки. Але під час обіду
трапилась ще одна неприємна кримінальна
пригода.

Один з наших родичів почав у нас
допитуватися, що за молодий чоловік
оглядає сумки тих, хто прийшов проводжати
нашу маму в останній путь. Вони всі були
покладені в одному місці. Виявилось, що

хлопець незнайомий. Коли ми запитали
його, що він робить біля наших речей, він
відповів, що, мовляв, шукав сірники. Як
виявилось, це був один з копачів, присланих
ритуальною службою, – А.А.Зінченко.  Ми
одразу не здогадались перевірити свої
гаманці. І лише коли гості почали розходи5
тись, троє наших родичів виявили пропажу
грошей з сумок. Гаманців грабіжник не
викрадав – він просто витяг з них паперові
купюри. Всього він «розжився» на 800
гривень.

Ми одразу написали заяву у правоохо5
ронні органи. Вже наступного дня злодюгу
було встановлено – ним  виявився «шукач
сірників». Збентежила нас і реакція
керівництва ритуальної служби. За неякісно
надані послуги ніхто навіть не вибачився,
тільки сказали: «Вважайте, що злодій у нас
більше не працює».

Ми вдячні працівникам райвідділу
внутрішніх справ за їхні оперативні дії. І
одночасно розповіли свою сумну історію у
редакції, щоб попередити інших громадян,
аби з ними не трапилось таких прикрощів.
Любителі нажитися на чужому горі не
нехтують будь5якою можливістю здійснити
свої зловмисні наміри. Тож будьте уважні і
обережні у будь5які, навіть найтрагічніші
моменти свого життя.

А.СИЗОНЕНКО.
с.Пекурівка.

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Коштів зібрали
тільки половину

Як лікар, я дуже вдячний всім, хто
відгукнувся на мій заклик про збір коштів на
ремонт дихального апарату, який вкрай
потрібен районній лікарні. У числі перших
посильну допомогу надали жителі Городні
С.К.Гарна, Т.С.Філонова, С.М.Демченко,
Т.П.Васильєва, приватні підприємці
О.П.Заєць, О.М.Короткий, жителі
с.Берилівки.

Активну підтримку надали також жителі
Івашківки, Куликівки, Сеньківки, Будища,
Карпівки, колективи птахопідприємства
«Ратібор», Тупичівської школи. Вибачаюсь,
що не можу перерахувати всіх, хто вніс свій
вклад у таку добру і вкрай необхідну справу.

Нашими спільними зусиллями було
зібрано 10 тисяч гривень, тобто лише
половину необхідної суми. Тому збір коштів
продовжується.

Всі бажаючі, хто до цього часу не встиг
допомогти, можуть переказати кошти на
рахунок Городнянської центральної районної
лікарні, або безпосередньо у бухгалтерію
лікарні.

Реквізити для перерахування коштів:
р\р № 35420017001937 в УДКСУ у

Городнянському районі
МФО 853592
Код 02006225

А.МУЖАНОВ.
Завідуючий відділенням анестезіології

та інтенсивної терапії.

Про прихід довгоочікуваної весни нас сповістили
синички своїми дзвінкоголосими піснями та горобчики –
задерикуватим щебетом. У їхньому співі відчувалася
вдячність за те, що люди допомогли їм пережити сувору й
голодну зиму. Адже без підгодовування взимку із двадцяти
синичок виживає лише одна! Юні орнітологи Ільмівської
школи заздалегідь готувалися до зими, побудувавши на
уроках столярної справи нову розкішну годівницю. День у
день школярі наповнювали її різноманітним насінням і
крихтами білого хлібу. Птахи настільки звикли до людей, що
сідали на долоні вчительки В.М.Романової. Саме вона
організувала підгодівлю пернатих не тільки у школі, а й по
селу. Так, Г.Г.Маляренко згодував пташкам три мішки зерна
за зиму.

І ось нарешті почали повертатися з вирію перші вісники
весни. Граки прилетіли 10 березня, а 135го місцевий
мисливець В.О.Грищенко повідомив про появу першого
шпака. Дитяча група Українського товариства охорони птахів
Ільмівської школи відреагувала миттєво. Ми створили
бюлетень обліку першої появи птахів на території села,

зробили кілька десятків шпаківень і вийшли зустрічати
мандрівників новими будиночками. Вчитель біології
В.Ю.Гулак оголосив, що з 21 березня по 21 травня Українське
товариство охорони птахів (УТОП) бере участь у
Міжнародному місячнику захисту та охорони птахів. А до
Міжнародного Дня птахів УТОП приготувало своїм юним
помічникам кілька сюрпризів. Ми отримали спеціалізовані
журнали «Птах» і «Повзик», дізналися про новий фотоконкурс
«Моє перше спостереження» з головними призами –
фотокамерами. Також долучилися до щорічної акції «Весна
прийшла», за умовами якої повинні зареєструвати появу у
своїй місцевості лелеки білого, ластівки сільської,
серпокрильця чорного, зозулі та бджолоїдки.

Пернатим символом 2012 року для УТОПівців став одуд!
Цей яскраво забарвлений птах, безперечно, є одним з
найкрасивіших пернатих Євразії і одним з найкорисніших,
бо винищує численних шкідників – вовчка, капустянку,
личинок хрущів і різноманітну гусінь. Саме одуд буде
головним об’єктом спостережень юних орнітологів.

На замовлення Канівського заповідника продовжуємо

спостереже5
ння за бі5
лим леле5
кою. Нами
вже вияв5
лено що5
річну тен5
денцію зі
з м е н ш е 5
нням гніз5
дових ле5
л е ч а т .
П р и ч и н
цьому де5
кілька. Це і руйнування гнізд людьми, які спилюють стовпи,
руйнують водонапірні башти тощо, а ще виявлено законо5
мірність, за якою лелека не гніздиться у вимираючих селах.

Натхнення й запал учнів передається й старшим. Батьки
й діди, тітки з дядьками, просто небайдужі – всі піднімають
очі догори, разом з юними орнітологами визначають і
рахують весняних гостей.

Марія КОЖЕДУБ.
Учениця 8 класу Ільмівської школи,

член дитячої групи УТОП.
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Приємно, що до цієї справи залучаються
й діти. Вихованці шкільного гуртка Тупичівської
школи вже рік співпрацюють зі своїми
старшими колегами$лісівниками, готуючи
базу для створення шкільного лісництва. А
напрацювань у них чимало. Ще з осені юннати
підновили колекцію екзотичних рослин на
спеціальній шкільній алеї, побували на
розпліднику у Моложавському лісництві,
побачили працю лісівників на власні очі. Не
забарилися вони приготуватися й до весни.
56 новеньких шпаківень виготовили діти разом
із своїми шефами для крилатих мандрівників,
які тільки$но повернулися з вирію. 30 березня
вони розвісили шпаківні по Тупичеву, біля
лісництва та у лісі. Всі будиночки мають дах,
який легко знімається — для ведення
досліджень за видовим складом і життєвим
ритмом мешканців. Разом з юннатами
зустрічали птахів керівник гуртка Н.М.Барташ
і сільський голова Л.М.Шовкова.

Також майбутні лісівники допомогли своїм
старшим товаришам у садінні лісу, засадивши
вручну кілька гектарів. То було більше
навчання, ніж праця. Помічник лісничого
О.М.Лошик, інженер з лісовідновлення
М.В.Федіна та головний лісничий лісгоспу
С.М.Заєць розповіли і показали всі тонкощі
посадки лісу під меч Колосова.

Тупичівські лісівники під час цього$
річної посадки лісу застосовували нові
технології. На кількох ділянках посадили
розсаду, оброблену спеціальним гелем$
вологонакопичувачем, який повинен
допомогти саджанцям пережити літню
посуху. Поки що це експериментальна
технологія, та якщо вона дасть результат,
то згодом стане таким самим звичним
явищем, яким вже стали GPS$навігатори,
електронні лінійки та інші новітні інстру$
менти лісівників.

Сьогодні на площах господарства вже
посаджено 105 гектарів лісу зі 120
запланованих та 30 гектарів захисних
лісонасаджень із планових 40.

Окрім лісовідновлення, весна разом з
теплом приносить лісівникам ще одну
турботу – захист зелених масивів від
пожеж. І в цій справі на допомогу
приходять новітні технології. У
Моложавському і Тупичівському
лісництвах на вежах вже чергують камери
спостереження, а оператор працює у

З  ТУРБОТОЮ  ПРО  МАЙБУТНЄ
Щороку весна для

лісівників починається з
садівництва. Підновлюються
минулорічні насадження,
закладаються нові,
відновлюється ліс на вирубках
попередніх років. Для цього
вже давно у кожному лісництві
ДП «Городнянський лісгосп» є
свої розплідники. Більше того,
немало саджанців щороку
вирощується у теплицях
підприємства та у спеціальних
коробах. Окрема справа –
вирощування саджанців
екзотичних рослин, якими
потім прикрашаються зелені
куточки міста й сіл, паркові
зони, сквери і навіть шкільні
подвір’я.

комфортних офісних умовах і бачить через їх
об’єктиви всю картину. Незабаром подібна
камера з’явиться й на вежі Городнянського
лісництва. Таким чином, найбільший масив лісу
буде повністю контролюватися відеонаглядом.

Тривають весняні роботи у лісі, до праці
лісівників щороку приєднуються діти,
формується наступництво поколінь і навіть
династії лісівників. Ми всі так чи інакше живемо
у лісі чи поряд, ласуємо його ягодами і грибами,
будуємо і опалюємо будівлі ним же. Тож не
дивно, що небайдужі, з числа охочих, також
поповнюють армію волонтерів лісу, залюбки
беручи у руки саджанець, щоб виростити з нього
дерево, розчищають галявини від сміття,
дбають, хай про найближче, але майбутнє.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: Я. ТОМАШ розвішує
шпаківні; юні лісівники готові зустріти
птахів; А.БАРТАШ, О.ОВЧАР, В.РОМАНЕНКО
та А.ШАРАЙ з шефами С.ЗАЙЦЕМ і
М.ФЕДІНОЮ саджають ліс; Л.РЕДЬКО,
В.БУЙНА, О.ВОЙНА та Н.ФАТИКОВА готують
саджанці на розпліднику Моложавського
лісництва; Є.БАРАН та О.ЖДАНЮК
працюють на ділянці Тупичівського
лісництва.

Традиційно на початку весни голова мисливського
товариства разом із єгерями звітують перед
президією райради УТМР про стан справ у

господарстві та угіддях. 20 березня засідання президії
відкрив голова товариства О.М.Юрченко. Минулий
мисливський сезон був непростим. Громадське мисливське
господарство з честю пройшло через ряд державних
перевірок і атестацій, обласна екологічна комісія не виявила
порушень і недоліків у роботі господарства,  не
сформулювала жодного зауваження. Успішним був і облік
тварин в угіддях наприкінці сезону, тому ліміти полювання
на наступний рік затверджені без поправок. Ріст чисельності
копитних дав змогу збільшити кількість ліцензій на наступний
сезон, яких буде 18 на кабана і 8 на косулю. При цьому ціна
ліцензії не підвищиться.

Сприятливою лишається й епізоотична ситуація. Не
виявлено сказу у жодному з добутих і переданих на аналіз
хижаків, а також нема збудників африканської чуми у всіх
добутих за сезон кабанах.

На фоні цього благополуччя незрозумілим лишається
ігнорування вищими інстанціями звернень мисливців. Так,
на запит про надання повноважень охорони місцевих водойм

єгерям обласний рибнагляд відповів категоричною

відмовою. А на щорічні петиції до Верховної Ради про
відкриття весняного полювання на гуся, селезня і
вальдшнепа відповіді нема взагалі вже дев’ятий рік поспіль.
Та мисливці не збираються поступатись своїми правами та
інтересами і знову готують звернення. Президія прийняла
рішення звернутись з окремою пропозицією до екологічної
інспекції та управління лісового і мисливського господарства
у Чернігівській області про відкриття полювання на норку
американську та спрощення процедури оформлення
полювання на бобра. Бо чисельність цих видів останнім
часом перевищує допустимі норми і завдає шкоди
мисливському господарству.

Окрім цих «неблагополучних» видів, значно зросла
чисельність таких призабутих у нас птахів, як рябчик і тетерук.
І хоч полювання на них заборонене, часті зустрічі з цими

цікавими птахами тішать серце справжніх мисливців.
Розвіяли єгері і чутки та домисли про свавілля інвесторів,

які взяли у суборенду частину угідь товариства. На цих
територіях відбувались полювання як на хутрового звіра,
так і на копитних без будь$яких обмежень для всіх членів
товариства, окрім відновлювальних дільниць та резерватів,
як того і вимагає законодавство.

Також виявили і самозваного єгеря, члена товариства,
який називався єгерем не тільки в угіддях, а й по віддалених
селах та намагався під цією личиною супроводжувати гостей
з інших регіонів України. Нахабу попередили, а випадок
взяли на замітку. Мисливцям слід вимагати документи і
номерний жетон у будь$кого, хто назвався єгерем.

Єгерській службі не вдалося затримати жодного
браконьєра, хоч кілька разів рештки незаконно добутих
тварин знаходили. Це вимагає замислитись над
організацією рейдів, тим більше, що все ширшого
поширення набувають снігоходи. У зв’язку з цим прийнято
рішення про відновлення практики громадського єгерства
та організації комплексних рейдів в угіддях.

Президія райради визнала роботу товариства
задовільною.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ЗВІТУВАЛИ  ЄГЕРІ
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Максим Демиденко – п’ятикласник районної гімназії. Він
– меткий, допитливий хлопчина, який любить шукати
відповіді на безкінечні «чому?». Саме така вдача посприяла
тому, що Максим зацікавився пропозицією своєї вчительки
і  класного керівника Валентини Володимирівни Волощук
зайнятись дослідницькою роботою.

Тему хлопчик та його науковий керівник обрали найбільш
підходящу для нашої місцевості та способу життя –
дослідження врожайності картоплі сортів української та
зарубіжної селекції.  Максим з натхненням і завзятістю під
керівництвом Валентини Володимирівни досліджував грунт
на своїй присадибній ділянці, готував бульби до посадки,
доглядав за рослинами.

Результат роботи п’ятикласника  цікавий для тих, хто
вирощує картоплю, тобто для всіх нас. Несподівано
найурожайнішим сортом виявилась українська «Слов’янка»:
десять її кущів дали врожай з 21 кілограма бульб. Другий
сорт – «Божедар» порадував 17,4 кілограмами з 10 кущів. А
от сорт німецької селекції «Моллі»  — тільки 12 кілограмів з
такої ж кількості кущів.

Багато цікавого містить Максимова дослідна робота.
Ціле літо і осінь хлопчина працював над темою, що його
захопила. Тому і  перед обласним журі він блискуче захистив
свої досліди. Найменший з учасників конкурсу, він отримав
найвищу оцінку і диплом управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації за зайняте перше місце
в обласному конкурсі експериментально/дослідницьких
робіт із природознавства та біології серед учнів 9/10 років
з напряму «Рослини довкола нас».

У подарунок Максим отримав енциклопедію. А ще – нових
друзів, можливість випробувати свої сили і, звичайно,
прагнення продовжувати свою наукову діяльність.

С.ТОМАШ.

— Валентино Михайлівно, хто саме має право
звертатися за призначенням державної допомоги
сім’ям з дітьми?

— Як громадяни України, так і іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають в Україні, а також
громадяни, яким надано статус біженця в Україні, в сім’ях
яких виховуються та проживають неповнолітні діти.
Законодавством визначені такі види державних соціальних
допомог: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам,
які не застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування; допомога при
народженні дитини; допомога при усиновленні дитини;
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку; допомога на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування та допомога на дітей одиноким матерям.

— Коли і у якому розмірі призначається допомога у
зв’язку з вагітністю та пологами?

— За нею необхідно звертатися не пізніше шести місяців
з дня закінчення відпустки. Виплачується така допомога за
весь період відпустки, тривалість якої становить 70
календарних днів до пологів і 56 ( у разі ускладнених пологів
або народження двох чи більше дітей – 70) календарних
днів після пологів. Її розмір становить 25% встановленого
законом прожиткового мінімуму  для працездатної особи в
розрахунку на місяць. А для осіб, які перебувають на обліку
у службі зайнятості – у розмірі 100% середньомісячного
доходу.

— А допомога при народженні дитини?
— Вона призначається за умови, якщо звернення за

призначенням надійшло не пізніше 12/ти місяців з дня
народження дитини. Допомога на дітей, які народилися після
8 квітня 2011 року, виплачується у таких розмірах: на першу
дитину – у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму,
на другу – кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, на
третю – 120 розмірам прожиткового мінімуму. Виплачується
така допомога  одноразово у десятикратному розмірі
прожиткового мінімуму при народженні дитини. Решта суми
допомоги виплачується на першу дитину протягом наступних
24 місяців, на другу – протягом 48 місяців, на третю і кожну
наступну – протягом 72 місяців.

— Коли призначається допомога при усиновленні
дитини?

— Тільки на підставі рішення про усиновлення. У разі
усиновлення двох і більше дітей така допомога
призначається на кожну дитину. За її призначенням
необхідно звертатися не пізніше дванадцяти місяців з дня
набрання законної сили рішення про усиновлення. Її розмір
такий же, як встановлений розмір виплати допомоги при
народженні першої дитини.

— У яких випадках призначається допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

— Призначається вона особам, які не працюють,з
моменту звернення і до досягнення дитиною трьох років. А
тим, хто працює – з дня надання відпустки по догляду за
дитиною. Розмір такої допомоги дорівнює розміру різниці
між прожитковим мінімумом, встановленим для
працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але
не менше 130 гривень. Виплата допомоги припиняється,
якщо особа, якій ця допомога призначена, звернулась у
центр зайнятості (з дня призначення допомоги по
безробіттю)  або працевлаштувалась (з дня
працевлаштування).

— Що можна сказати про допомогу на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування?

— Вона призначається на підставі рішення про
встановлення опіки чи піклування. Її розмір складає два
прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку. Якщо ж
на дитину виплачується пенсія, аліменти, стипендія або інша
державна допомога, розмір допомоги визначається як
різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини
відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів,
стипендії, інших державних допомог. Перерахунок допомоги
здійснюється кожні 6 місяців за заявою опікуна.

— Якою допомогою можуть користуватися одинокі
матері?

— Державна допомога передбачена для одиноких
матерів, які не перебувають у шлюбі, та одиноких
усиновлювачів (якщо у свідоцтві про народженні дитини або
рішенні про усиновлення відсутній запис про батька або
запис про батька проведено в установленому порядку за
вказівкою матері). Право на таку допомогу також мають мати
або батько у разі смерті одного з батьків, якщо не призначено
пенсію у разі втрати годувальника.

Допомога призначається на дітей віком до 18 років, а
якщо діти навчаються за денною формою навчання – до
закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до
досягнення ними 23 років. Розмір такої допомоги дорівнює
різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом
сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але
не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини
відповідного віку.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

ЮНІ ТАЛАНТИ

Найменший і … найперший !
НАШІ ІНТЕРВ’Ю

Держава –
сім’ям  з дітьми

Чи тільки громадяни України мають право на
державну допомогу? Які саме види допомог

існують для сімей з дітьми? У якому разі
призначається та чи інша виплата? Про це ми

розмовляли з начальником відділу грошових
виплат і компенсацій районного управління

праці і соціального захисту населення
В.М.ЗАЯЦЬ.

На знімку: Максим ДЕМИДЕНКО зі своєю
вчителькою Валентиною ВОЛОЩУК.

Наближаючись до ювілею школи мистецтв – 45/річчя, її
вихованці приготували для неї безліч подарунків. Цей
навчальний рік буквально насичений перемогами
Городнянської школи мистецтв на конкурсах всіх рівнів. Тож
спробуємо хоча  б перерахувати їх.

У нашій області 36 мистецьких навчальних закладів. Всі
обласні конкурси  розподілилися на конкурси для молодших
класів – у Ніжині та старших — у Чернігові. Учениця 2/го
класу Яна Хомецька нагороджена дипломом лауреата 3/го
ступеня у номінації «Вокал» XII районного фестивалю
конкурсу «Перлина – 2011» у  Мені. Тетяна Скрипко зайняла
2/е місце у номінації «Вокал» на IV районному фестивалі/
конкурсі естрадної пісні «Осінній зорепад» у Корюківці.
Катерина Федіна  виборола 2/е місце,  Єлизавета
Подройкіна — 3/є у номінаціях «Музичний жанр» VIII
обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Звичайне диво». На цьому ж  фестивалі Тетяна Зеньковець
нагороджена дипломом 1/го ступеня у номінації
«Образотворче мистецтво».

Тетяна Кисіль (учениця 4/го класу з фортепіано, викладач
О.М.Лутченко) зайняла 3/є місце в обласному конкурсі
«Первоцвіт/2012» у Ніжині. Наступний ніжинський конкурс
для виконавців на духових інструментах ім. Т. Докшицера
приніс  такі перемоги: дует братів Михайла та Євгена
Брезгунів (6/й та 9/й класи, викладач А.Ф. Герасименко) –
3/є місце, дует у складі Сергія Савости та  Богдана Сігори
(4/й та 2/й класи, викладач А.Ф. Герасименко) – 3/є місце,
тріо у складі Богдана Конона, Олександра Конона та Івана
Мілінчука (2/і класи, викладач О.В.Письменний) – 3/є місце.
За соло отримали 3/є місце Михайло Брезгун, Сергій
Савоста та Богдан Сігора.

Як завжди, відзначився випускник школи Євген Брезгун.
Він здобув 1/е місце на Ніжинському конкурсі ім.
Т.Докшицера та 1/е  на чернігівському обласному конкурсі
«Граємо та співаємо джаз». Ще на чернігівському конкурсі
«Граємо та співаємо джаз» 3/є місце у номінації «вокал»
здобув  Микита Кокоша (4/й клас, викладач Т.А.Агаркова), а
Русаліна Тітова (5/й клас, викладач О.М. Ругаль) — 2/е місце
у номінації фортепіано. Серед старших вокалістів  1/е місце
– в Юлії Макаренко (8/й клас) та  3/є у Анастасії Терещенко
(9/й/ клас). Викладач  обох дівчаток — Є.В. Ніколаєнко.

Конкурсанти, які здобули перші місця, практично можуть
вважати себе студентами Чернігівського музичного
училища. А Юлію Макаренко, як переможницю вокального
конкурсу, запросили у Київ на конкурс «Нові імена», який
відбудеться у квітні.

Учні відділу образотворчого мистецтва Анастасія
Ридкіна, Оксана Ткач та Денис Дем’яник зайняли відповідно
1/е, 2/е та 3/є місця у конкурсі малюнків «Кредитна спілка
«Чернігівська» очима дітей» (викладач А.В.Лобода). Анна
Помісячна, випускниця відділу образотворчого мистецтва,
брала участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Об’єднаймося ж, брати мої» і її роботу у номінації
«Декоративно/прикладне мистецтво» відібрали  на
заключний етап.

Єлизавета Подройкіна нагороджена дипломом 2/го
ступеня у номінації «Музичне виконання» на обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу/фестивалю «Таланти багатодітної
родини» та поїде до Міжнародного дитячого центру «Артек».

І.НЕПОПЕНКО.
Директор Городнянської школи мистецтв.

На знімку: призерки Є.ПОДРОЙКІНА та А.ФЕДІНА з
наставницею О.РУГАЛЬ.

Фото П.ДУБРОВСЬКОГО.

ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ

До ювілею рідної школи

Свято для душі
Стає доброю традицією в територіальному

центрі організовувати виїзди до театрів м.
Чернігова.  27 березня в Міжнародний день театру
городнянці відвідали молодіжний театр, побували
на виставі «За двома зайцями».

Тепла атмосфера в театрі подарувала глядачам
добрий настрій. Незабутньою була і екскурсія
театральним музеєм, в якому відвідувачі
дізнались про історію театру, про перші кроки в
постановці вистав,  які прижились і перейшли в
статус улюбленців глядачів.

Н.СЕМЕНОВА.
Директор територіального центру

соціального обслуговування.

Будьте уважні!
«Ваш син побив людину – давайте викуп» –  саме таку погрозу

нещодавно по телефону почула мешканка м.Городні. Потім
з’ясувалось: це була телефонна афера.

Такі ситуації непоодинокі. В Україні квітне телефонний аферизм.
Схема шахрайства проста – серед ночі дзвонять невідомі,
називаються правоохоронцями і сповіщають, що ваш родич ускочив
у халепу. Обіцяють допомогти за грошову винагороду. Як не
спійматись на гачок махінаторів?

Рекомендуємо у випадку таких дзвінків  перш за все
передзвонити своєму рідному, який ніби то потрапив у халепу та
запитати у нього про це, або перевірити такий факт,
зателефонувавши до відділку міліції за номером «102».

Усім охочим нажитися чужими коштами міліція нагадує: за
шахрайство карають щонайменше кількома роками ув’язнення.

Р.ЛУТЧЕНКО.
Заступник начальника Городнянського райвідділу міліції.



«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45  «Зямля беларуская».
11.00  «Надежда» (Россия).
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Детектив «Безумный
ноябрь» (Россия).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Арена.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда».
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Дневник «Евровидения»
22.55  «Безумцы/4» (США).
00.20 День спорта.
00.35 Детектив «Безумный
ноябрь» (Россия).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Владислав Галкин.
Улыбка на память».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15  комедиия«Полицейские
и воры».
18.20 «Обратный отсчет».
«Бомба для губернатора».
Фильм второй.
19.10 «Жди меня».
20.00 Время.
21.05 «Гордость нации».
22.20 «Закрытая школа».
23.25 «Первый класс».
00.35 «Несекретные
материалы».
01.05/01.30 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест/
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и показы/
ваем». Ток/шоу.
18.15 Профессия/репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».

9 КВІТНЯ 10 КВІТНЯ 11 КВІТНЯ 12 КВІТНЯ 13 КВІТНЯ 14 КВІТНЯ 15 КВІТНЯ

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
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).
10.05 Арена.
10.30 Культурные люди.
11.05  «Надежда» (Россия).
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Детектив «Безумный
ноябрь/2» (Россия).
17.15  сериал «Маруся» .
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  мелодрама «Надежда»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Я ему верю» (Россия) .
22.55  «Безумцы/4» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Детектив «Безумный
ноябрь/2» (Россия).

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 Среда обитания.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05 «Папаши».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Белла Ахмадулина. «А
напоследок я скажу».
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».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и показы/
ваем». Ток/шоу .
18.10 Чудо/люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Участковый».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Сериал «Литейный».
00.15 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
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 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  «Уральская кружев/
ница» (Россия). 1/я серия.
12.10  сериал «Маруся» .
13.10 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Ботанический сад»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Телефильм АТН «Уроки
бизнеса».
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Уральская кружев/
ница» (Россия). 1/я серия.
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж
21.55  «Я ему верю» (Россия).
22.55  «Безумцы/4» (США).
00.15 День спорта.
00.30  «Ботанический сад»

ОНТ

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

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест/
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по/русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и показы/
ваем». Ток/шоу .
18.15 Профессия/репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20   «Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».
00.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10/15.00 Техническая
профилактика.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Детектив «Сицилиан/
ская защита» (СССР).
17.15 Мелодраматический
сериал «Маруся» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Уральская
кружевница» (Россия).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Я ему верю» (Россия).
22.55  «Безумцы/4» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Детектив
«Сицилианская защита»

ОНТ

06.00, 08.30 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.00 Наши новости.
09.05/16.00 Техническая
профилактика.
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 Премьера. «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.35 «Твоя Территория».
00.35 Премьера «Александр
Лабас. Космический полет
маленькой птички».
01.35/02.05 Ночные новости.

НТВ

06.00 Информационный канал
«НТВ утром». Профилактика с
08.35 до 15.10.
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем». Ток/шоу с
Леонидом Закошанским.
18.10 «Один день».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20 Премьера.
Остросюжетный сериал
«Участковый».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».
00.20 Сериал «Преступление
будет раскрыто».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Я ему верю» (Россия).
10.05 Сфера интересов.
10.30 Телефильм АТН
11.00 «Уральская кружевница»
12.10  сериал «Маруся»
13.05 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Все путем!»
15.50  «Мастер путешествий»
16.30 «Перезагрузка».
17.20 сериал «Маруся»
18.15 Зона комфорта.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Уральская кружев/
ница» (Россия). 3/я серия.
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55 Детективный сериал «Я
ему верю» (Россия).
22.55 Ток/шоу «Не только
женщина знает».
00.25 День спорта.
00.35 Фильм/катастрофа
«Столкновение с бездной».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Папаши».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
21.05 «Две звезды».
22.35 «Прожекторперисхил/
тон».
23.15 Закрытый показ.
Премьера. Понила Кутепова в
фильме «Дом ветра».
02.15/02.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст/
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест/
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  «Ментовские войны».
15.10 «В зоне особого риска».
16.25 «Прокурорская про/
верка».
17.25 «Говорим и показы/
ваем».
18.15 Профессия/репортер.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Мишени» из цикла
«Следственный комитет».
23.00  «Ванильное небо».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток/шоу.
09.55 К теще на блины.
10.30 «Все путем!»
10.55  «Мастер путешествий»
11.35 Мультсериал «Семейка
пиратов» (Франция).
12.10  «Сваты/5» (Украина).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 . Комедия «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика» (СССР).
17.15 Дневник «Евровидения»
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Комедия «Любовь со
словарем» (США).
21.00 Панорама.
22.00 Киноповесть «Белорус/
ский вокзал»
23.55 Праздничное бого/
служение на Воскресение
Христово из Минского Свято/
Духова кафедрального
собора. Прямая трансляция.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 «Смешарики. ПИН/код».
11.15 «Неуловимые мстите/
ли».
12.45 «Новые приключения
неуловимых».
14.15 «Минута славы. Мечты
сбываются».
16.20 «Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые».
18.40  «Один против всех».
19.25  «Обмен женами».
21.05  «Степные дети».
01.00/02.20  комедия «Живите
в радости».

НТВ

06.30  «Шпионские игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты ».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок .
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Живут же люди!».
14.00 «Схождение Благодат/
ного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима.
15.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 «Таинственная Россия:
Матрона / заступница
столицы?».
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия / репортер.
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50  «Настоятель/2».

«Беларусь 1»

06.15 Киноповесть
«Белорусский вокзал».
07.50 Слово Митрополита
Филарета на Пасху / Светлое
Христово Воскресение.
08.00 Існасць.
08.25 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Зона Х». Итоги недели.
10.05 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
10.40 Культурные люди.
11.10 Тэлефільм АТН
«»Ельскія гуканні» цыкла
«Зямля беларуская».
11.25 Коробка передач.
12.10 Комедийный сериал
«Сваты/5» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.35 Фантастическая
комедия «Кин/дза/дза»
(СССР). 1/я и 2/я серии.
18.10 Суперлото.
19.00 Мелодрама «Сюрприз»
(Россия/Украина).
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.10 Историческая драма
«Титаник» (США).

ОНТ

07.00 ОНТ представляет:
«Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Ангелы/хранители».
10.15 Пока все дома.
11.10 Фазенда.
11.45 ОНТ представляет:
«Брэйн ринг».
12.45 «Смешарики. ПИН/код».
13.00 Праздничный канал.
16.20 Праздничный канал.
20.00 Контуры.
21.05  «Мисс Беларусь 2012».
22.35 «Yesterday Live».
23.40/01.20 Фильм «Вторая
жизнь Федора Строгова».

НТВ

06.35 Боевик «Шпионские
игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 «Их нравы».
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Развод по/русски».
13.00 Сегодня.
13.20 «Кремлевские
похороны».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 И снова здравствуйте!
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
19.00 «Сегодня.»
19.55 Чистосердечное
признание.
21.50 «Тайный шоу/бизнес».
22.50 «НТВшники».

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.55 Шеф/кухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Армiя
12.55 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинiв»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.20 Euronews
15.55 Караоке для дорослих
16.50 Х/ф «Термiново.
Секретно. ГУБ ЧК»
19.05 Смiшний та ще
смiшнiший
19.30 After Live
19.55 Зiрки гумору
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.55 «Весняний жарт»
22.20 Контрольна робота
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.15 Х/ф «Мiй капiтан»
14.15 «Давай одружимось»
16.05 «Сiмейнi мелодрами»
17.00 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,0.05 ТСН
20.15,22.30 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Принци бажають
познайомитися»
23.00 «Х/мiсiя»
0.20 «Tkachenko.ua»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Про нього»
11.00 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 Х/ф «Розплата за
кохання»
14.05 Д/с «Детективи»
14.35 «Слiдство вели»
15.30 «Судовi справи»
16.20 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Дихай зi мною»
22.25 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
9.30 Свiтло
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.50,15.20 Euronews
12.25 Кордон держави
12.40 Хай щастить
13.00 Темний силует
13.20 Х/ф «Холодне лiто 53/го»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.05 «Секрети успiху»
16.45 Х/ф «Без свiдкiв»
18.55 Екстрений виклик
19.45 «Задоринки»
20.20 Aфтершок
20.45 Плюс/мiнус
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон/2»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.20 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.10 «Давай одружимось»
16.05 «Сiмейнi мелодрами»
17.00 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,23.45 ТСН
20.15,22.40 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «I прийде кохання»
0.00 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

14.00 «Сiмейний суд»
15.00 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Таємницi слiдства»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Дихай зi мною»
0.25 Х/ф «Бiле мiсто»

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
12.30 Наша пiсня
13.20 Х/ф «Доля людини»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.00 Доки батьки сплять
16.25 Оновлене мiсто
16.50 Х/ф «Товариш генерал»
19.10 Про головне
19.40 «Задоринки»
20.50 Мегалот
21.25 Плюс/мiнус
21.45 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон/2»
10.50 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.15 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 «Давай одружимось»
16.00 «Сiмейнi мелодрами»
16.55 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,0.05 ТСН
20.15 Т/с «Iнтерни»(2)
21.15 «Пекельна кухня»
0.20 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Дихай зi
мною»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.25 Т/с «Крутi береги»
0.25 Х/ф «Вовкодав»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Книга.ua
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
11.50,15.20 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40 Х/ф «Викрадений потяг»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.15 Хто в домi хазяїн?
16.50 Х/ф «Орел i решка»
19.00 Про головне
19.40 Зiрки гумору
20.45 Плюс/мiнус
21.25 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон/2»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.10 «Давай одружимось»
16.00 «Сiмейнi мелодрами»
16.55 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30,23.05 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.20 Т/с «Iнтерни»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Дихай зi
мною»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.25 «Слiдство вели»
14.20 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
18.55 Т/с «Свати»
20.00 «Подробицi»
22.25 Т/с «Крутi береги»
0.25 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Док. фільм
10.10 «Легко бути жiнкою»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,15.20 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.30 Х/ф «Сорок перший»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.05 П’яте Євангелiє
16.30 Х/ф «Дев’ять днiв
одного року»
18.40 Шляхами України
19.05 Концерт
20.35 After Live
21.25,22.50 Шустер/Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон/2»
10.45 Т/с «Пончик Люся»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.10 «Давай одружимось»
16.00 «Сiмейнi мелодрами»
16.55 «Не бреши менi»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Говоримо i показуємо»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Янголи та демони»
23.10 Х/ф «Поколiння «П»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.50 Новини
9.10 Т/с «Дихай зi мною»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.10 «Сiмейний суд»
15.05 «Судовi справи»
15.55 Т/с «Таємницi слiдства»
17.45,19.00 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
12.15 After Live
12.35 Iнтерв’ю з Патрiархом
Кирилом
13.05 Iнтерв’ю з
Б л а ж е н н i й ш и м
Митрополитом Володимиром
13.40 Зелений коридор
13.50 Х/ф «Дерсу Узала»
16.25 В гостях у Гордона
18.05 Концерт С.Ротару
19.30 Україна/Грузiя
20.50 Мегалот
20.55 Зворотнiй зв’язок
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Великдень
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
22.55 Великодні Богослужіння

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультсеріал
11.00 Т/с «Iнтерни»(2)
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Непутяща
невiстка»
23.50 Х/ф «Янголи та демони»

ІНТЕР

6.00 «Позаочi»
8.05 «Городок»
8.45 «Орел i Решка»
9.45 «Україно, вставай!»
10.25 «Вирваний з натовпу»
11.05,15.00 Т/с «Серафима
Прекрасна»
13.25 «Останнiй Великдень»
14.00 Сходження
Благодатного вогню
17.05 «Київ вечiрнiй»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт С.Ротару
23.00 Х/ф «Пiп»

УТ�1
6.55 Великодні Богослужіння
14.15 Крок до зiрок
15.00 Ближче до народу
15.35 Шеф/кухар країни
16.25 Королева України
17.15 Смiшний та ще
смiшнiший
17.45 Золотий гусак
18.10 Маю честь запросити
19.00 Дiловий свiт
19.40 Концерт
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 Фольк/music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.05 «Пекельна кухня»
8.00 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото/Забава»
10.10 Мультсеріал
12.15 Т/с «Зроблено в СРСР»
19.30,23.50 «ТСН/тиждень»
20.15,23.15 «Голос країни»
22.45 «Свiтське життя»
0.40 Х/ф «День, коли вмер
Христос»

ІНТЕР

6.50 Бокс
8.40 «Ранкова Пошта»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Т/с «Свати»
15.50 Концерт С. Ротару
18.05,20.55 Т/с «Скринька
Пандори»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 «Титанiк: загадка
розгадана»
0.50 Бокс

Птахопідприємство ТОВ «МК�Добробут»
(м.Щорс, вул. Крупської, 9а)

реалізує підрощений молодняк
бройлера кроссу РОСС�308. Довідки по
тел.: 067�4421690, (254) 2�31�67, (254)

2�35�91.



5 квітня – 2 роки світлої пам’яті
РИСЬ

Поліни Тимофіївни
19.02.1939 р. – 05.04.2010 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 рідні з с.Івашківки.

10 квітня минає 40 днів, як
трагічно загинув наш синок

ТИМОШЕНКО Женя
27.05.2000 р. – 02.03.2012 р.
Рідненький наш, з тобою пішло і

наше щастя. Біль, розпач, сльози і горе
стали нашими супутниками. Пробач,
рідненький, за таку лиху долю, що
дісталася тобі.

Люди добрі, дорогенькі, пом’яніть
у цей день нашого синочка – хто
молитвою, хто добрим словом,
допоможіть вимолити у Бога хоч на тім
світі йому кращу долю.

Царство тобі небесне, синочку ,
вічний спокій.

Сім’я Тимошенко.

7 квітня виповнюється 10 років,
як обірвалося життя

ПИЛЬНИКА Миколи Івановича
27.11.1955 р. – 7.04.2002 р.

Не утихает боль с годами,
Все тягостней печаль и грусть.
Не лечит время нашу рану,
На сердце – горя тяжкий груз.
С годами он лишь тяжелее,
И сердца боль нам не унять.
И сколько будем жить на свете –
Тебя мы будем вспоминать.
Світла пам,ять і вічний спокій. Всі, хто

знав і поважав,  згадайте нашого рідного в цей день.
Зі скорботою в серці: сини з невістками, дружина.

10 квітня – 40 днів з дня смерті
нашої дорогої матусі, бабусі,

прабабусі
СІРОЇ

Наталії Андріївни
19.12.1932 р. – 02.02.2012 р.

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя

подняла.
Наших слез не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Тебя поднять не в нашей власти,
И скорби нет конца.
Безмерна боль, что рвет на части
Осиротевшие сердца.

Сумуючі: доньки, зяті, онуки і правнуки.

ПРОДАЄТЬСЯ:

— 3:кімнатна квартира в центрі . Тел. 09717519386.
— квартира в центрі міста. Тел.: 09510813275, 0931

6223928.
— 2:кімнатна квартира в центрі. Тел.: 2117156, 0981

7674313.
— 1:кімнатна квартира в центрі. Тел. 09714859516.
— недобудований будинок з господарськими

будівлями. Тел.: 2135109, 09313071461.
— частина будинку (46 кв.м.). Є газ, вода, господарські

будівлі. Тел. 05013135217.
— будинок. Є сад, город 14 соток, вода, газ. Тел.: 0931

5171109, 06310266206.
— будинок по вул. Шевченка, 34 (газ, вода). Тел. 0981

8693485.
— будинок по вул. Кірова,5 з усіма зручностями. Тел.

09815813745.
— будинок по вул. Леніна. Тел.: 06713169087, 2143193.
– будинок, терміново і недорого. Тел.: 06315677044, 0981

9112369.
— півбудинку. Тел.: 09617333953, 09718497496.
— земельна ділянка 0,09 га. Тел.: 2116164, 09718123834.
— приміщення (телемайстерня) по вул. Льонозавод1

ській,9. Тел. 09513310102.
— дача в Черемошному, гараж (район міськгазу). Тел.

: 09818848538, 06319579643.
— ВАЗ:2106, 1991 р.в., чорного кольору, у робочому стані.

Терміново. Тел. 09718084360.
— скутер „Viper Matrix”, зареєстрований, у доброму

стані. Тел. 09917557677.
— трактор МТЗ:50, Нива:2121, гума міжрядної

обробки, причіп (зіловський). Тел.: 06319367841, 0971
7519386.

— трактор ЮМЗ:6. Тел. 097:1490622.
— трактори, преси, картопле: та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4142135, 09910487886, 09612625220.

— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,
граблі. Виготовлення – Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
09814164177.

— „Престиж”, „Матадор”. Тел. 09816069232.
— торговий ларьок (продукти) 3х2. Тел. 09713881104.
— контейнер на ринку. Тел. 06713495760.
— весільна сукня. Недорого. Тел. 09817825821, 21401

28.
— корова, отел у травні, козлик (віком один місяць).

Тел. 2153145.
— корова (українська), чорно1ряба, молочна, отел у

червні. Тел. 2114170.
– сіно, солома. Тел. 05016448751.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2133162, 09613403112.
– насінневу картоплю. Тел.: 2120165, 06715266844.

ЗНІМУ:
— квартиру в центрі. Тел. 06316887303.

Загублений атестат № 26854661 серії ЕН, виданий на
ім’я Лазукова Максима Анатолійовича в 2005 році, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

Шановні мешканці м. Городня!
Статтею 152  Житлового кодексу Української РСР та

п.п. 1.4.1. п.1.4  Правил утримання  жилих будинків та
прибудинкових територій, затверджених наказом
Державного  Комітету з питань житлово – комунального
господарства від 17.05. 2005 р № 76  визначається, що
перепланування і переобладнання житлового будинку (
квартири), що належить громадянинові на праві
приватної власності, дозволяється  робити після
одержання дозволу виконавчого комітету міської ради
відповідно до  законодавства.

Тому  продаж або переоформлення житлового будинку
( квартири), в якому ( якій ) виконано самовільне
перепланування  і переобладнання, можна буде здійснити
тільки після узаконення вчинених дій, а це тягне за  собою
затрату часу та значні суми  коштів.

Згідно ст. 100 Житлового кодексу  наймач ( власник),
який допустив самовільне перепланування жилого або
підсобного приміщення, зобов’язаний за свій рахунок
привести  приміщення в попередній стан.

А.БОГДАН.
Міський голова.

13 квітня – рік світлої пам’яті
нашої дорогої мами

ХІБИ
Юлії Іванівни

06.07.1940 р. – 13.04.2011 р.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой  будет вечно храниться
В памяти нашей всегда.

Сумуючі: діти і онуки.

Городнянська  міська рада
проводить конкурс з питання  оренди

комунального майна Городнянської міської ради:
1  нежитлове приміщення за адресою м. Городня,

вул. Артема,89:б, загальною площею 372,0 кв.м.
На розгляд конкурсної комісії подаються такі

матеріали:
1 заява про участь у конкурсі;
1 проект договору оренди відповідно до умов

конкурсу;
1 відомості про учасника конкурсу:
а) для юридичних осіб:
1 документи, що посвідчують повноваження

представника юридичної особи;
1 копії установчих документів;
1 відомості про фінансове становище

(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської і кредиторської  заборгованості;

б)  для фізичних осіб:
1 копія документу ,що посвідчує особу учасника

конкурсу або  належним чином оформлену довіреність,
видану представнику фізичної особи;

1 свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як
суб’єкта підприємницької діяльності для ФОП;

1 декларацію про доходи.
Конкурсні  пропозиції надаються в окремому конверті

з надписом  «На конкурс».
Конкурс відбудеться   11 травня 2012 р. о 15.00

год.
Заяви приймаються  за адресою: м. Городня, вул.

Леніна,13.
Кінцевий термін прийняття заяв – 4 травня 2012р.
За додатковою інформацією звертатись по тел. 2:

13:26.
А.БОГДАН.

Міський голова.

Такий висновок можна зробити із ситуації, яка щовесни
виникає у присновських селах – Великому Дирчині та Малому
Дирчині. Річка після танення снігів виходить з берегів. Рівень
води піднімається. І хоч висоти мосту повінь не досягає,
вода за ним переливає дорогу, бурхлива течія розмиває
проїжджу частину. Бувало, що на місяць, а в окремі роки й на
більше, весняна стихія роз’єднувала два села однієї
сільради.

Зрозуміло, що така ситуація ускладнює життя людей, їх
робочий повсякденний ритм. На лівому березі Снову – у
Малому Дирчині – 47 жителів, на правому, у Великому
Дирчині – 301. Як за таких умов щодня добиратися у
Малодирчинський ФАП його завідуючій, яка живе в с.
Конотопі, або  соціальному працівнику з Великого Дирчина?
Та в кожної людини щодня виникає безліч турбот, які виходять
за рамки свого населеного пункту.

Надзвичайну ситуацію у зв’язку з повінню Снову
прогнозують щороку у владних структурах різного рівня.
Засідають комісії, обговорюють заходи, визначають
необхідні засоби та матеріали, кошти і т.д., щоб ослабити
руйнівні дії повені, убезпечити людей. Вже не один рік
планують укріпити відрізок дороги до мосту від Великого
Дирчина. Дещо й робилось. Зокрема, частково засипали
піском зі щебнем прорізані течією ділянки дороги. Та це
лише на певний час – від повені до повені – зараджує біді.

Цієї весни дорогу перелило і вимиває течією у трьох
місцях. Медпрацівника у Малий Дирчин і звідти перевозить
її чоловік власним транспортом. Хто має таку можливість –
долає воду на підводі. А кому вкрай потрібно і хто не має
іншої можливості перебратись, того, як і соціального
працівника, виручають гумові чоботи. Вже й човна тут не
побачиш, бо охочих перевозити жителів сіл у такий період
не знаходиться: підірвано їх бажання це робити обіцянками
платити, які не виконуються. Та й небезпечно перевозити на
човнах1плоскодонках.

Цьогоріч на сході села люди зрозуміли, що надіятись й
далі на допомогу з боку держави, обов’язком якої є
забезпечення нормальних умов життєдіяльності, тим більше
в період стихії, не варто. Порятунок потопаючих –  справа
самих потопаючих. На зібранні громади сільський голова
В.В.Сергіянська повідомила, що у с. Малому Дирчині

придбав нежилу хатину колишній працівник служби МНС,
який згоден допомогти. І запросила його на зібрання.

Перед громадою постав армійської виправки чоловік
років сорока п’яти – Олександр Михайлович Остроух. Він
розповів, що є можливість уникнути небезпечних для життя
людей ситуацій під час повені. Йому довелось боротися зі
стихією під час повені на Закарпатті в 1998 році. Там
навчились дуже швидко наводити переправи, понтонні
мости, дамби. Але для цього потрібні значні матеріальні і
фінансові затрати. У ситуації з р. Снов цього не потрібно, бо
пропонується спорудити низьководний міст на палях на
ділянці дороги, яку щовесни переливає. Потрібна лише
невеличка група роботящих мужчин1ентузіастів і підручні
матеріали – в основному дерево.

Слухаючи його, мені згадалось бачене в семидесяті
роки в с.Клюсах Щорського району: п’ять вже немолодих
мужчин забивали затесані нагостро з одного кінця колоди
на р. Цаті. Забивали у дно річки нехитрим пристроєм – так
званою «бабою». Наче пневмолотом, але «бабу» приводили
в рух людські руки.

Бачив щось подібне, коли робили міст за Макишином,
щоб люди мали змогу переганяти худобу на присновські
луки. Мости і в Клюсах, і в Макишині надійно служать людям.

У дирчинській ситуації все набагато простіше. Людина,
яка має досвід, пропонує просте рішення. Не треба бетону,
щебню, на які ніяк не спроможеться держава. Не треба
обіцянок, які не раз давали, буваючи у Великому Дирчині,
великі і малі чиновники. Люди вже не вірять нікому. Потрібно
бажання реалізувати себе і свої знання для вирішення
громадської проблеми.

Громада підтримала пропозицію О.М.Остроуха. 31
березня разом з сільським головою він оглянув поруйновані
тваринницькі приміщення, інші безгоспні споруди, щоб з
них використати матеріали, визначився з обсягом їх. Бажано
б побільше акацій, та і будь1яка деревина може
знадобитись. Низьководний міст – це реальність. Це не так
складно. Тож не пригаснути б бажанню і ентузіазму. Зводити
мости – це з’єднувати людей, прокладати стежки до їх
сердець. У весняній ситуації для жителів присновських сіл
це справді порятунок.

Л.ВАСИЛЬКО.

До Всесвітнього
дня здоров’я

Щороку 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров’я.
На ознаменування річниці створення Всесвітньої організації
охорони  здоров“я (ВООЗ) в 1948 році.

У 2012 році Всесвітній день здоров’я присвячений темі
«Старіння і здоров’я».  Ця тема разом з гаслом «Гарне
здоров’я» додає років до життя, закликає звернути увагу на
те, що хороше здоров’я може допомогти чоловікам і жінкам
похилого віку вести повноцінне життя  і бути активними
членами сім’ї і суспільства.

В нашому столітті відбулося значне збільшення очікуваної
тривалості життя. І якщо, наприклад, очікувана тривалість
життя жінки в Чілі у 1910 році становила 33 роки, то сьогодні
вона становить 82 роки. Цей яскравий приклад свідчить
про реальні можливості за одне століття покращити
громадське здоров’я. Протягом наступних п’яти років
вперше в історії людства кількість людей у віці 65 років і
старших перевищить число дітей, у віці молодших п’яти
років.

Проте дослідження показують, що більшість людей
зберігають розумові здібності, здатність до навчання якраз
у похилому віці. У них також є перевага використовувати
набутий досвід та інтуїційну пам’ять. А зниження фізичних
можливостей може бути набагато меншим, ніж вважається.
16 жовтня 2011 року британець Фауджа Сінгх став першою
людиною, яка завершила у 1001річному віці Торонтський
прибережний марафон в Канаді. Він не палить, не зловживає
алкоголем, не переїдає,  багато рухається,  а також не
заздрить та намагається робити людям та світові лише
добро. Чим не приклад?

Л.ГРЕБНЕВА.
Завідуюча поліклінічним відділенням районної лікарні.

Дещо із сходу громади у Великому Дирчині

77 КВІТНЯ 2012 РОКУ «Новини Городнянщини»



Газета виходить раз на тиждень:
у  суботу.
Передплатний iндекс – 61453.
Тираж у квітні – 4767 .
Друк офсетний, обсяг –
1 друк. аркуш.
Газета набирається i верстається
комп’ютерним способом у Городнi,
вiддрукована у ПАТ ПВК «Десна»
(м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 62).

Останній  термін  подачі  реклами,
вітань і т.ін.

 у номер – до 17 год. вівторка.

Відповідальність за достовірність
фактів, цитат, власних імен,
географічних назв, інших даних та
реклами несуть автори публікацій та
рекламодавці. Редакція залишає за
собою право редагувати або
скорочувати тексти. Точка зору авторів
може не співпадати з позицією редакції.

Редакція не зобов’язана
відповідати на листи або пересилати їх
в інші інстанції.

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
15100,  м. Городня,  вул. Ленiна, 10.
Телефони: редактора – 2/12/70,
кореспондентiв – 2/12/95,
з питань реклами – 2/47/00.

E/mail:  novgor@bigmir.net

"НОВИНИ  ГОРОДНЯНЩИНИ" –
міськрайонна газета Городнянського району

Чернiгiвської областi.
Реєстрацiйне свiдоцтво
ЧГ №305 від 16.04.2004р
СПІВЗАСНОВНИКИ:  трудовий колектив

редакції газети, Городнянська районна та міська
ради, райдержадміністрація.

Видавець – редакція газети.

РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

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

097/9622235.

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.

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.

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

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

СТОВ „Родина” с. Перепис
Реалізує кукурудзу по ціні 0,80 коп. за 1 кг.
Тел. 3/44/43.

Бурение скважин на воду.
Тел. 096/4487264.

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

Акція діє з 1по15 квітня.

Знижки до 30%
на деякі мебліВітаємо з Пасхою!

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

Адрес: г. Городня, ул. 1 Мая, 17,
тел: (04645) 2/43/61, е/mail: kontinentt@i.ua

Магазин «КОНТИНЕНТ»
предлагает большой выбор дорожных, горных

и детских велосипедов, а также скутеры
и мотоциклы в ассортименте

по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Качество,
проверенное

временем!

Реализуем:
— двери металлические входные,
— двери межкомнатные ПВХ, МДФ,
— металлопрофиль (забор, кровля),
— сайдинг, пластик,  гипсокартон,
– жалюзи (горизонт., вертикальные),

Тел.: 063/0215624, 098/8334836,
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  водонагрева9
тели Round, конвекторы.

Гарант высокого качества

Завтра свій день народження
святкуватиме Іра Гладченко.

Ірчик, хай щастя у твою долю
ллється рікою! Купайся у радості й
коханні! Просто і від щирого серця
бажаємо: будь щаслива, бо ти того
варта!

Общительна ты и радушна,
Талантлива, очень умна,
Готова помочь, если нужно,
С тобой так надежно всегда!
Мечты пусть сбываются чаще,
Чтоб радостным был день любой!

Пусть дарит тебе много счастья,
Всегда будет рядом любовь!
З днем народження!

Таня і Руслан.

Сьогодні виповнюється 10
років нашій любій донечці,
онучці, правнучці Владиславі
ТУРЕЙСЬКІЙ.

Від щирого серця вітаємо
її, бажаємо здоров’я, гарного
настрою і всього найкращого!

Пусть этот день счастливым
будет,

Пусть принесет он радость и
успех.

И сколько б счастья ни желали
люди,

А мы желаем больше всех!
З любов’ю: тато, бабусі

Наталя і Людмила, дідусь
Олександр та прабабуся

Варя.

8 квітня свій перший дорослий
ювілей святкуватиме Діана
НАГОРНА.

Донечко люба, донечко мила,
Сонечко ясне, сестрице прекрасна,
З Днем янгола щиро
Вітає тебе вся родина,
Бо 20*тиріччя – дата значима.
Зі святом, донечко й сестричко,
Бажаєм щастя ми тобі,
Нехай засяє твоє личко
І квіти квітнуть у душі.
Хай всі бажання твої щирі
Будуть реальними завжди,
Усмішка твоя красива
Не залишає сліз тобі.
Не бійся, люба, ти дорослого життя,
Все в тебе вийде в добрій долі,
Даруєм ми тобі запас добра,
Здоров’я, щастя і любові.

З любов’ю та ласкою: тато, мама й сестриця Оксана.

4 квітня відсвяткувала своє 84/
річчя Валентина Савеліївна ІНДУЧНА
з с. Дібрівного.

Вже срібнії нитки покрили волосся,
Вже діти сивіють, онуки дорослі.
А серце твоє таке ж молоде ще і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Матусю, рідненька, ти вік

протрудилась,
Всією ріднею тебе ми вітаєм –
Ну хоч до ста років дожити зумій,
Ти так нам потрібна така – зрозумій.
Кріпися ще, люба, здоров’ячко май,
А ми тебе любимо дуже всі – знай!

Син, онук, правнучки, родичі з
Городні.

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

Працівники центру дитячої та юнацької творчості
висловлюють глибоке співчуття керівнику гуртків Погодіній
Наталі Миколаївні з приводу непоправної втрати – передчасної
смерті сина

МАКСИМА.

Класний керівник, батьки та випускники 11/Б класу
Городнянської школи №2 2003 року випуску глибоко сумують з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті однокласника

ПОГОДІНА Максима Олексійовича
і висловлюють найщиріше співчуття рідним та близьким.
Хай буде тобі пухом земля. Ми пам’ятаємо тебе.

Учні, батьки та класний керівник 9/А класу Городнянської
школи № 2 висловлюють глибоке співчуття Погодіній Валентині
з приводу тяжкої втрати – смерті брата

МАКСИМА.

Колектив Мощенського сільського споживчого товариства
висловлює глибоке співчуття завідуючій магазином с. Автуничі
Авдієнко Т.І. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

СТРАДОМСЬКОЇ  Анастасії Петрівни.

Випускники  1973 року випуску глибоко сумують з приводу
передчасної смерті

КОПТЕВИЧ (Достовалової) Валентини
і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійної.

Колектив Автуницької школи висловлює глибоке співчуття
Реутській Я.М. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

КОПТЕВИЧ Валентини Миколаївни.

Виробничій компанії (Чернігів) потрібні
водії газового навантажувача.

Вимоги: досвід роботи, наявність посвідчення і
санкнижки.

Офіційне працевлаштування, конкурентна зарплата,
позмінний графік, оплата житла. Тел. 067/2197066

Потрібні трактористи на трактор К/700 в
м.Чернігів. Тел.: 098/0213890, 050/5677746.

Підприємство надає послуги
по ремонту  асинхронних

електродвигунів: однофазних,
трифазних та багатошвидкісних.
Форма оплати готівкова і безготівкова.
Звертатися на адресу: м. Городня, вул. Волковича,

39, тел.: 2947924, 09993241964.

Відкрився магазин „Секонд/Хенд”.
Адреса: м. Городня, вул. Волковича, 33

(приміщення колишнього побуткомбінату).

В целях удешевления товара в магазине
«Sony» сократили торговую площадь

и предлагаем в оренду половину магазина
82,5 м.кв. Тел. 097/7519386.

В целях удешевления товара в магазине
«Sony» сократили торговую площадь

и предлагаем в оренду половину магазина
82,5 м.кв. Тел. 097/7519386.

Магазин „Sony”
Предлагает широкий выбор бытовой техники под

заказ с минимальными ценами.
Любой товар в кредит с отсрочкой на полгода.

Тел. 2/48/96.

До відома керівників підприємств, організацій всіх
форм власності та громадян міста! Згідно Закону
України „Про відходи” від 05.03.98 р., ст. 35 та 42 п., самові*
льне вивезення та розміщення відходів на міському сміттє*
звалищі заборонено. Особи, винні в порушенні даного зако*
нодавства, нестимуть відповідальність згідно ст. 82 КУ про
адміністративні  правопорушення (штраф від 340 до 1700
грн.). За консультаціями та укладанням угод на вивіз від*
ходів звертатися до Городнянського ВУЖКГ.

Тел. 2/17/54, 2/14/19.

ВНИМАНИЕ! В воскресенье, 8 апреля, на
территории рынка будут реализовываться мед из

южных регионов Украины и одеяла из натуральной
овечьей шерсти, копченая и малосольная рыба.

Приглашаем приобрести товары!

Лист у газету
Після тяжкої хвороби пішов з життя наш найдорожчий

чоловік, люблячий та найкращий батько та дідусь Кислий
Федір Петрович.

Сім’я покійного висловлює щиру подяку за підтримку
всім односельчанам, кумам, колегам*вчителям, колишнім
випускникам. Нехай ваші оселі обминає горе.

Родина покійного.

Перукарня «Золотий ангел» (біля «Ощадбанку»).

Весняні знижки до 30% до 12.00 години.
Всі види послуг. Стрижки – 10*12 грн.

Тел.: 063*5677044, 098*9112369.

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

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


