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Опади

Шановні жителі Городнянщини!
Вітаємо вас із Великоднем!

Диво Христового Воскресіння обєднує всіх нас вірою і має особливий духовний вимір.
Великдень нагадує нам про взаємне прощення. Ми дякуємо Господу за те, що у дні
випробувань відчуваємо його захист і підтримку. Віра в Христа скеровує на доброчинність
і милосердя, спонукає до терпимості та примирення, нагадує про те, що ми маємо берегти
один одного.

У мирі, любові, єдності й злагоді можна подолати всі негаразди й труднощі. Ми маємо
починати новий день зі світлим серцем і чистим сумлінням. Від усього серця бажаємо
вам, шановні віряни, щоб переможний дух надії та всепрощення супроводжував ваші родини
і давав силу перемагати будь(які життєві негаразди.

Нехай радість пасхальних свят увійде в кожну оселю, наповнюючи їх миром, благодаттю
і гармонією в ім’я процвітання нашого рідного краю. Маємо надію, що Воскресіння Христове
обдарує всіх нас щастям і здоров’ям, принесе світло і добро у наші родини.

В.ЧЕРНОМАЗ. Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради.

Шановні громадяни!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Воскресіння

Христового!
Нехай запанують у наших серцях душевний спокій і радість, в оселі прийде здоров’я,

любов, щастя та добробут, а помисли всіх стануть щирими і добрими.
Хай Великдень надихає нас на духовне відродження, яке потрібне всьому українському

народу, для розквіту України.
Зичу всім гарного настрою, сімейного затишку, успіхів та здійснення усіх задумів!
Хай Боже благословення буде над всіма нами, над нашою державою!

Зі щирістю народний депутат України, перший заступник голови парламентської
фракції  Партії регіонів у Верховній Раді України –    М.ЧЕЧЕТОВ.

Із величним Святом Христового Воскресіння!
Свято Воскресіння Христового – це унікальна історична подія і прекрасна нагода  для

радості.
Це величне свято збуджує в душах відчуття відновлення життя і наближення вічності,

яке ми  переживаємо у ці чудові весняні дні.
Це свято наповнює наші серця вірою, любов’ю і вдячністю до Всевишнього, який створив

величну красу природи, і до Його Сина, котрий приніс на землю і провістив людям радісну
правду про вічне життя душі.

    Свято Воскресіння Христового на селі завжди йде поряд із великими весняними
клопотами, із обов’язками вставати разом із сонцем, щоб дати раду матінці(землі, а
водночас, щоб мати можливість радіти кожному дню, кожному пробудженню, щоденному
вранішньому торжеству світла над темрявою.

Щиро бажаю Вам, мої дорогі, щоб добрим колосом проросло кожне посіяне Вами
зернятко, щоб кожна брунька розкрилася і дала смачний плід, щоб кожен кущ картоплі був
врожайний, а живність і птаство збагатилися щедрим приплодом.

Бажаю Вам, щоб Всемогутній Бог благословив Вас на всі добрі справи, приділив
здоров’я, сприяв успіхам та благополуччю.

Христос воскрес і подарував нам надію на вічне життя!
Віталій КОРЖ.

Народний депутат України.

Шановні християни Чернігівщини!
Прийміть найщиріші вітання з величним

всехристиянським святом Воскресіння Христового.
У житті кожного християнина Великдень – особливо шановане свято, що символізує

перемогу життя над смертю, світла над пітьмою. Великодні свята спонукають усіх віруючих
по(новому відчути себе у світі, оцінити чистоту своїх помислів і вчинків, бути добрішими,
більш терпимими і благородними один до одного.

Сьогоднішня діяльність церков і релігійних організацій, які активно займаються
доброчинною та милосердницькою роботою, допомагає віруючим долучатися до процесів
творення громадянського суспільства. Адже духовність виступає важливим чинником
національної самобутності українського народу.

Прийдешній Великдень ми зустрічаємо з особливими сподіваннями. Довгоочікувані
зміни, що відбуваються нині як у державі, так і на благословенній Чернігово–Сіверській
землі, надихають енергією і оптимізмом.

Запорука нашого кращого майбутнього – в морально(духовному оновленні, консолідації
суспільства навколо найвищих моральних цінностей – любові до ближнього та до рідної
землі, даної нам Богом. Тож гуртуймося у спільній справі побудови кращої долі, в єднанні та
порозумінні заради світлого майбутнього України.

Хай ці святкові дні прийдуть радістю та достатком у кожну оселю, зігріють душі вірою і
любов’ю, зміцнять сили і бажання творити добро на рідній землі.

Христос Воскрес !
Воістину Воскрес !

В.ХОМЕНКО. А.МЕЛЬНИК.
Голова обласної державної адміністрації. Голова обласної ради.

Божої
вам

благодаті!
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Угода про асоціацію – тернистий шлях,
що розпочався п’ять років тому назад. Попри
прозахідну позицію попередника Віктора
Януковича, Ющенко так і не зміг завершити
процес євроінтеграції. Напевно, забракло
часу та бажання. У Віктора Андрійовича
з’явилися більш важливі справи. Як то
бджільництво, чи зведення нікому не
потрібних гетьманських столиць вартістю в
десятки мільйонів гривень.

Відзначимо, що Віктор Янукович
підтверджує незмінність обраного курсу на
євроінтеграцію. Так, вже до кінця цього року
ми зможемо говорити про створення зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС та
підписання Угоди про асоціацію.

Якщо ж зупинитися на факті парафування
Угоди, то в політичному плані це означає два
важливих моменти. Перший – Європа
повністю визнає європейську ідентичність
України. Другий – попри існуючі проблеми
(справи Тимошенко, Луценко, нелегкі
відносини нашої держави з Росією),
європейська спільнота проявляє інтерес до
України і має наміри співпрацювати з
нашою державою на різних рівнях.

Тепер поговоримо про економіку.
Вступ України до ВТО в 2008 році значно

зменшив кількість перепон в торгівлі між
нашою державою та ЄС. Європейці
скасували квоти на імпорт української
металургійної продукції, а також знизили
імпортні мита. В результаті сьогодні мита
ЄС на несільськогосподарський експорт з
України є самими низькими, якщо брати всіх
наших основних торгових партнерів.

До того ж режим вільної торгівлі
передбачає більшу лібералізацію, ніж вступ
до ВТО. Мова йде про повне скасування
більшості мит та інших перешкод на шляху
вільного обміну. В цілому створення зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС дасть
ряд переваг нашій державі. Серед таких
переваг особливо потрібно виділити такі.
Перше – це розширений доступ на
внутрішньоєвропейський ринок для
українських компаній, що полегшить їм
нарощування продажів і стимулюватиме
розвиток виробництв продукції з високою
доданою вартістю, яка добре продається у
розвинених країнах. Інший момент – це
залучення додаткових прямих інвестицій,
що сприятиме нарощування обсягів
виробництва і зростанню продуктивності.
По:третє, не варто забувати про більш
високу конкуренцію на внутрішньому ринку,
що вигідно споживачу і стимулює  місцевий
бізнес до розвитку. Четвертий момент – це
поліпшення бізнес:клімату, якщо будуть
успішно реалізовані реформи, що
наближають українське законодавство і
регулювання до європейських норм.

Вступ до ЗВТ, швидше за все,
прискорить процес відмови від збиткових
галузей, які живуть за рахунок субсидій
держави – частин вугледобувної і цукрової
промисловості. Цей крок потребуватиме
більш ефективної соціальної політики та,
відповідно, якісних змін у державній
соціальній політиці.

Загалом, економісти оцінюють ефект від
створення зони вільної торгівлі в додаткове
зростання на 5:10% ВВП для України і
менше 1% для ЄС. Тому не варто слухати
тих, хто кричить про необхідність вступу
нашої держави до Митного союзу. Там ми
будемо лише васалом при дворі Кремля. А
Європа дає шанс нашій країні стати рівним
партнером.

Парафування Угоди про асоціацію
багато хто зі скептиків називає суто
технічним процесом. Нагадаємо таким
особам, що без технічного процесу не існує
прогресу, не може бути подальшого руху. І
це є вирішальним фактором, про який треба
пам’ятати громадянам України.

Андрій КУЧЕРЕНКО.

Процес євроінтеграції
крізь призму

економічної вигоди
Нещодавно Україна здобула

чергову перемогу на шляху
євроінтеграції. У Брюсселі було

парафовано Угоду про асоціацію
між Україною та ЄС. За словами

міністра закордонних справ
України Костянтина Грищенка,

підписання Угоди може стати
реальністю не раніше жовтня.

Проте, процес рушив з мертвої
точки, що означає відкритість

Європи для нашої держави.

Доволі часто доводиться чути (і не лише
від колег:депутатів): «Ми тримаємо руку на
пульсі!». Мовляв, ми – у курсі всіх справ і
подій, будьте спокійні, ми про вас подбаємо.

Такі декларації часом виголошують
навіть найвищі посадовці. Особливо, коли
вони виїздять із центру на місця.

Мої поїздки на зустрічі з мешканцями
населених пунктів чотирьох районів
Чернігівщини (в одному з них розташоване
й моє рідне село) відбуваються постійно,
майже щотижнево.

На цих зустрічах немає гри у начальників
і підвладних. Хіба що сам нерідко почуваюся
підвладним, зокрема, коли веду депутат:
ський прийом громадян. Запрошення взяти
участь у зборах Велико:Дирчинської гро:
мади було лише одним з приводів моєї
чергової поїздки.

У залі сільського клубу, де на видному
місці перед сценою, встановлено металеву
піч:«буржуйку», було доволі не холодно.
Мабуть, тому 57 присутніх спочатку слухали
конкретну, докладну і змістовну доповідь
сільської голови Валентини Сергіянської та
пояснення секретаря сільради Ольги Мехед
досить спокійно.

Діловий характер і відвертість цієї
доповіді могли б бути чудовим прикладом
для багатьох столичних «ерудитів». Сіль:
рада об’єднує три села. 438 громадян
мешкають у 137 обійстях, 38 хат з відповід:
ними ділянками – порожні.

Демографія – вбивча: упродовж 2011
року померло 16 осіб, не народилось –
жодної. 148 пенсіонерів, 47 школярів, 7
дошкільнят.

Є 2 фельдшерсько:акушерські пункти і
амбулаторія із застарілим стоматологічним
обладнанням, три продуктові крамниці,
розбиті дороги з подекуди залишками
асфальту, частково проведено газифікацію.

Над головною сільською вулицею вночі де:
не:де ще можна побачити лампочку, але нові
нема кому вкрутити, бо й бажання такого на
разі не дуже є.

Місцеве самоврядування розвивається,
як мокре горить: люди вже  розвинулися до
поняття місцеве, але ще ніяк не можуть
освоїти поняття самоврядування.

Проте сільраді вдалося забезпечити всіх
мешканців газобалонами, упорядкувати
могили і пам’ятники полеглим воїнам,
провести ремонт автобусної зупинки (хоча
автобусного сполучення безпосередньо з
райцентром нема),   зробити косметичний
ремонт у трьох клубах. Державні акти на
право власності на землю видані практично
всім бажаючим, які в абсолютній більшості,
передали свої наділи в оренду і чекають на
отримання орендної плати з урахуванням
вартості землі, яка тут становить 19094 грн.
за гектар.  Але стосунки між власниками
землі і потужним аграрним господарством
складаються цілком пристойно: у 2012 році
планується перерахувати на рахунок
сільради 458 тис. грн.

Планується. А поки що чи не головним
джерелом доходу місцевого бюджету зали:
шається так зване «самооподаткування», яке
щороку селяни визначають голосуванням
(нині проголосували за 20 грн. з двору).

За ці кошти, мабуть, куплять  лампочки,
фарбу і крейду для чергової косметики шко:
ли і клубу, вириють канаву для сміттєзвалища
за селом, а ще, може,  вистачить на кілька
машин піску, щоб підсипати дамбу між
Великим і Малим Дирчином, яку щороку
розмиває розлив Снову.

Збори проходили досить жваво і,
загалом, помірковано й демократично.
Селяни заслухали виступ дільничного
інспектора міліції, який повідомив, що
впродовж минулого року на території трьох

сіл сільради не ста:
лося жодного злочину,
лише кілька адміні:
стративних порушень.

Рішуче виступив
редактор газети «Но:
вини Городнянщини»
Леонід Якубенко,
який нагадав, що
причиною всіх наших
негараздів є те, що
уряд не позичав кош:
тів МВФ, а тому бюд:
жет скупий. Велико:
дирчинці ще недавно
зуміли об’єднатись і
газифікували село,
тому треба ставити
перед собою нові
завдання і гуртом до:
сягати мети (щоправ:
да, не конкретизував
якої). Час нині такий,
що надіятись треба
тільки на власні сили.

Я також виступив
із коротким словом,

запитавши на початку у
присутніх: чи покращи:

лось життя упродовж останніх двох років?
Запитання викликало відповідну реакцію...

Зрозуміло, що я виклав своє бачення
проблем та їх розв’язання в Україні, а
особливо, – на місцевому рівні, де люди ще
й не бралися до боротьби за свої законні й
Богом дані права.

Але для мене було важливим не лише
почути людей, а й виконати певні обов’язки.
Отож того дня провів депутатський прийом
громадян – мав цікаву бесіду із Єфросинією
Кравченко, а потім у сусідньому селі Конотоп
завітав до місцевого активіста, вимогливого
громадянина Анатолія Ляповки.

Був для цього привід – нещодавно газета
«Новини Городнянщини» опублікувала
статтю Анатолія Яковича під заголовком «Хто
за що бореться?». Чесно й відверто автор
змалював ситуацію в Україні такою, якою її
бачать люди села: до влади приходять
особи і сили під різними прапорами, але
всі вони піклуються не про державу, а про
особисте збагачення.

Під час нашої бесіди А. Я. Ляповка
зазначив, зокрема: «У нашому Конотопі я
допоміг понад 100 односельцям оформити
документи і подати до суду з вимогою
виплати передбачених законом грошей для
дітей війни. Суд прийняв всі документи,
ухвалив задовільне рішення для всіх і
передав до виконавчої служби, щоб
Пенсійний фонд виплатив згідно з законом.
А що на те робить Пенсійний? А він
відповідає, що на це не передбачено грошей
у бюджеті. Виходить, що коли наприклад, я
порушу правила дорожнього руху і травмую,
не дай Боже, людину на переході, суд
зобов’яже мене виплачувати на лікування
травмованого, а я скажу, що на це не
передбачено грошей у моєму бюджеті.

Якби так насправді сталося, прийшла б
виконавча служба і забрала в мене
телевізор чи холодильник, інше майно на
виплату постраждалому. Бо тоді державні
чиновники захищали б свої права за рахунок
громадян. А коли йдеться про захист моїх
законних прав за рахунок держави, тоді на
це не передбачено грошей у бюджеті.

За що не візьмись, чиновник не відпо:
відає ні за що. Ліки нам тут продають по 98
грн. за упаковку, а в Чернігові вони коштують
75 грн. А мінімальну пенсію отримають
однакову: той, хто пропрацював 35 років, і
той, хто працював 10 років».

Як голова місцевої ветеранської органі:
зації, Анатолій Якович тримає руку на пульсі
життя.

Відвідав я й місцеву школу (якраз діти
мили підлогу), порозмовляв із вчителями,
подивився учнівські зошити. Звичайна
сільська школа І:ІІ ступенів: 33 учні, 8 вчи:
телів. Ще не так давно школу погрожували
закрити.

Катастрофічна демографія чітко відо:
бражає стан справ на селі й наслідки «керів:
ництва» в період так званої незалежності.

Отак я отримав додаткову, різнобічну й
дуже конкретну інформацію про життя у не
такій вже й глибинці, де мешкають наші
годувальники, які давно нічого доброго не
чекають від держави. Пульс життя селян вже
давно має мало спільного з пульсом інте:
ресів тих, хто сидить у високих і середніх
кабінетах на Печерському пагорбі.

Віталій КОРЖ.
Народний депутат України.

— Пенсійні виплати зросли  з березня і
з квітня, — пояснив він. – Ст.42 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»  передбачає з 1 бе:
резня нинішнього року щорічне підвищення
пенсій на коефіцієнт, який відповідає не
менш, ніж 20 % темпів зростання середньої
заробітної плати в Україні порівняно з
попереднім роком. Постановою КабМіну від
26 березня 2012 року №257 «Про підвищення
розмірів пенсій у зв’язку із зростанням
середньомісячної заробітної плати штатного
працівника в Україні» установлено, що у 2012
році під час реалізації зазначених вище
норм застосовується коефіцієнт 1,0352.

— Яким чином регулюватиметься
розмір кожної індивідуальної пенсії?

—  Індивідуальний коефіцієнт підвище:

ння визначається шляхом ділення розміру
пенсійної виплати станом на 31 грудня 2011
року на розмір пенсійної виплати станом на
31 грудня 2010 року, або на день первинного
призначення протягом 2011 року, або на дату
переведення з виду на вид протягом 2011
року, або на день поновлення з урахуванням
середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузі економіки України, за
календарний рік, що передує попередньому
року підвищення пенсій – 2010 рік. Якщо
коефіцієнт підвищення більший за 1,0352,
то пенсія не перераховуватиметься. У нашо:
му управлінні перерахунок за матеріалами
пенсійних справ було зроблено 1034 пенсіо:
нерам. Середній розмір підвищення склав
31 гривну 80 копійок. Доплату за березень
пенсіонери отримають у квітні 2012 року.

— На кого з пенсіонерів чекає
підвищення пенсій у квітні?

— З 1 квітня підвищено прожитковий
мінімум для осіб, які втратили працездат:
ність, до 838 гривень. Внаслідок цього і
мінімальні розміри пенсій зросли до цього
рівня. Зростуть і розміри підвищень,
передбачених Законом України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту». Для інвалідів війни І групи вони
збільшаться з 411 до 419 гривень, ІІ групи –
з 328 до 335,20 гривень, ІІІ групи – з 246,60
до 251,40 гривень; учасникам бойових дій,
подружжю померлих інвалідів війни та
членам сімей загиблих військовослужбовців
– з 205,50 до 209,50 гривень; подружжю
померлих учасників бойових дій, визнаних
за життя інвалідами – з 82,20 до 83,80;
учасникам війни – з 82,20 до 83,80 гривень;
учасникам війни, нагородженим медаллю –

з 123,30 до125,70 гривень; дітям війни – з
57,54 до 58,66 гривень.

— Які ще підвищення чекають
пенсіонерів? І кого саме?

— З 1 квітня  зростуть розміри державної
соціальної допомоги на догляд інвалідам
війни, передбачені Законом України «Про
державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам».
Скажімо, інвалідам І групи з числа військо:
вослужбовців, які одержують пенсію відпо:
відно до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших  осіб», віднесеним
до підгрупи А – з 822 до 838 гривень, до
підгрупи Б –  з 411 до 419 гривень.

Додаткові пенсії особам, віднесеним до
категорії 1 з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постражда:
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
інвалідам І групи збільшаться з 411 до 419
гривень, ІІ групи – з 328,80 до 335,20 гривень,
ІІІ групи – з 246,60 до 251,40 групи.

Зростуть і розміри додаткової пенсії
особам, віднесеним до категорії 2,3,4
відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраж:
дали внаслідок Чорнобильської катастро:
фи». Вони збільшаться: для категорії 2 –  з
123,30 до 125,70 гривень, категорії 3 – з 82,20
до 83,80 гривень, категорії 4 – з 41,10 до41,90
гривень. Щодо шахтарів, на яких поширю:
ється чинність Закону України «Про підви:
щення престижності шахтарської праці», то
розмір їхньої мінімальної пенсії становитиме
2514 гривень.

Розмовляла С.ТОМАШ.

Пенсії підвищились всім … але не всім
Засоби масової інформації

повідомляють, що з квітня зросли
пенсійні виплати. «Органами

Пенсійного фонду України проведено
перерахунки пенсій з 1 квітня у

зв’язку з черговим підвищенням
прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність, збільшено
з 1 квітня до 838 грн., унаслідок чого

мінімальні розміри пенсій також
зросли до цього рівня», — повідомляє
газета «Праця і зарплата» від 4 квітня

2012 року. Яким чином і чи всім
пенсіонерам пенсії підвищено, ми

дізнавались у начальника
Городнянського управління

Пенсійного фонду України
В.І.ПІНЧУКА.

 НА ЗРІЗІ СЕЛА

Відверта розмова народного депутата Віталія КОРЖА з
Анатолієм ЛЯПОВКОЮ була корисною для обох її учасників.
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Як свідчить досвід європейських країн, першим кроком
на шляху до вчинення корупційних дій є можливість
публічного службовця отримувати подарунки.

З метою обмеження такої форми прикриття корупційних
проявів у пункті 5 статті 8 Конвенції ООН проти корупції
наголошено на тому, що кожна держава учасниця прагне у
належних випадках і згідно з основоположними принципами
свого внутрішнього права запроваджувати заходи й системи,
які зобов’язують державних посадових осіб надавати
відповідним органам декларації, в тому числі і про суттєві
дарунки, у зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів.

Саме тому у низці країн Європи на законодавчому рівні
запроваджено обов’язкове декларування подарунків осо*
бами, що обіймають політичні засади, а деяких країн – всіма
публічними службовцями. Так, в Польщі обов’язковість
декларування передбачена для осіб, які обіймають політичні
посади, а також місцеві виборні посади, в Угорщині – для
членів парламенту, у Великобританії, Іспанії та Німеччині –
для членів уряду та осіб, які обіймають політичні посади, а в
Латвії – всіма публічними службовцями. Члени британського
парламенту зобов’язані декларувати подарунки, вартість
яких перевищує 1% від їхньої заробітної плати, члени
парламенту Німеччини – якщо вартість подарунка перевищує
5 тисяч євро, члени французького парламенту – будь*які
подарунки незалежно від їхньої вартості.

Для України питання неправомірності подарунків є вкрай
актуальним, адже в багатьох випадках подарунки
передаються публічному службовцю особами, які
зацікавлені в певних діях установи, в якій працює
службовець, які ведуть бізнес або розраховують на ведення
бізнесу з цією установою, які здійснюють певні види
діяльності, що регулюються відповідною установою та на
інтереси яких може вплинути виконання чи невиконання
службовцем своїх посадових обов’язків. На практиці
розрізнити подарунок або хабар між собою досить важко,
тому питання отримання та передачі подарунків публічним
службовцям з метою запобігання виникнення корупційних
проявів у їх діяльності повинно бути обов’язково
врегульовано на законодавчому рівні.

З приводу цього досить тривалий час точилися гострі
дискусії: заборонити взагалі приймати подарунки,
дозволити лише подарунки, вартість яких не перевищує
певний розмір, зобов’язати передавати в орган державної
влади, де працює публічний службовець, усі подарунки або
лише ті, які за ціною є вищими, ніж визначена вартісна межа
та реєструвати їх отримання тощо.

Нарешті був обраний компромісний підхід між
зазначеними трьома шляхами врегулювання питання
отримання подарунків, уповноваженими на виконання
функцій держави, який знайшов своє відображення у Законі
України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Так, відповідно до частини першої статті 8 Закону особам,
уповноваженим на виконання функцій держави або органів
місцевого самоврядування та деяким прирівняним до них
особам, забороняється приймати дарунки (пожертви) за
рішенням, дії чи бездіяльності в інтересах дарувальника,
що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою
особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та
органами, тобто у формі так званого «завуальованого»
хабара. Крім того, категорично забороняється приймати
будь*який дарунок (пожертву) від підлеглої особи.

Публічним службовцям дозволено приймати дарунки,
які відповідають загальновизнаним уявленням про
гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених
частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків
(пожертв) не перевищує 50% мінімальної заробітної плати,
встановленої на день прийняття дарунка одноразово, а
сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з
одного джерела протягом року, – однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.
Стаття Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік»
встановлює розмір мінімальної заробітної плати у місячному
розмірі з 1 квітня – 1094 гривні. Відповідно вартість дарунка
(пожертви), отриманого одноразово в період з 1 квітня 2012
року не може перевищувати 547 гривень.

Таке обмеження вартості дарунка не поширюється на
дарунки, які даруються близькими особами. Близькими
особами закон визначає подружжя, дітей, батьків, рідних

братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів,
усиновлених, а також інших осіб за умови їх постійного
проживання разом із суб’єктом відповідальності за
корупційні правопорушення.

Крім того, дарунками не вважаються загальнодоступні
знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші,
призи, премії, бонуси.

Враховуючи вимоги закону, до особистих подарунків
належать подарунки, одержані від близьких осіб, давніх
друзів та добрих знайомих, які дарують подарунки з нагоди,
наприклад, дня народження, ювілею, або загально визнаного
свята (Новий рік, Міжнародний жіночий день, День
захисника Вітчизни) за умови, що їх дарунки не
впливатимуть на прийняття публічними службовцями
неправомірних рішень або не створюватимуть враження,
що це може впливати на їхні рішення.

До дарунків, що дозволяється приймати публічними
службовцями, можуть бути віднесені і ділові дарунки
(сувеніри) і прояви гостинності (запрошення на каву або
вечерю) у скромних масштабах, які широко
використовуються для налагодження добрих ділових
відносин і зміцнення робочих стосунків.

Однак, умовами прийняття таких подарунків і проявів
гостинності є знову ж таки те, що такі прояви гостинності не
будуть постійними, не впливатимуть на прийняття
державними службовцями рішень або не створюватимуть
враження, що це може впливати на їх рішення.

Важливою умовою закону є встановлення обов’язку
передавати подарунки, одержані як дарунки, державі, тобто
вручені під час урочистостей, візитів, інших офіційних
заходів, до того органу державної влади, в якому працює
державний службовець в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. А тому вказане питання буде остаточно
врегульоване після прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення про затвердження порядку передачі особами
уповноваженими на виконання функцій держави.

В.ЧЕРНЕНКО.
Начальник Городнянського районного управління

юстиції.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

Протягом тривалого часу жителі сіл
північної частини району гостро ставили
проблему автобусного сполучення сіл з
райцентром та  Черніговом. Ми неодно*
разово друкували листи наших читачів, у
яких вони скаржились на відсутність
можливості добратись до Городні хоча б
раз*два на тиждень.

Нарешті, здається, це болюче питання
знайшло вирішення. Як повідомив головний
спеціаліст відділу містобудування, архітекту*
ри та житлово*комунального господарства
райдержадміністрації С.І.Любченко,10 квіт*
ня на засіданні робочої групи облдержад*
міністрації було визначено, який саме пере*
візник опікуватиметься маршрутами та
затверджено графіки руху автобусів.

Так, відкрито новий щоденний рейс
Чернігів – Сеньківка. Він обслуговува*
тиметься ПП «Комфортавтотранс». Автобус
відправлятиметься з Чернігова о15год.35
хв., рухатиметься через Седнів, Городню,
Бутівку, Полісся, заїжджатиме у Гасичівку та
Мощенку і прибуватиме у Сеньківку о

17год.35 хв. Назад відправлятиметься з
Сеньківки о 17 год.50 хв. Прибуватиме у
Чернігів о 19 год.53 хв.

На прохання жителів Лемешівської,
Андріївської та Солонівської сільрад від*
крито два нових щоденних рейси по
маршруту Чернігів – Лемешівка. Маршрут
пролягатиме через Седнів, Городню, Бутівку,
Солонівку, Автуничі, Старосілля, Андріївку,
Рубіж. Його обслуговуватимуть також авто*
буси ПП «Комфортавтотранс». З Чернігова
перший рейс відправлятиметься о 5 год.50
хв., прибуватиме у Лемешівку о 7 год.55 хв.,
з Лемешівки виїжджатиме о 8 год.45 хв. І
прибуватиме у Чернігів о 10 год.49хв. Другий
рейс стартуватиме з Чернігова о 13 год.27
хв., прибуватиме у Лемешівку о 15 год.50
хв., а назад з Лемешівки відправлятиметься
о 15 год.50 хв. І прибуватиме у Чернігів о 17
год.54 хв.

Новий рейс для перевезення пільгових
категорій населення по вівторках і четвергах
також відкривається по маршруту Воло/
димирівка – Городня, який обслуговува*

ВИ НАМ ПИСАЛИ

14 квітня
1282 року до н.е. – згідно біблій*

них даних впали Ієрихонські стіни.
1768 року – Максим Залізняк та

Іван Гонта піднімають повстання
гайдамаків проти поляків (початок
коліївщини)

1852 року – засновано Київський
центральний архів давніх актів (нині
Історичний архів України) при Універ*
ситеті Святого Володимира.

1871 року – У Німеччині створено
парламент – рейхстаг.

1894 року – перша публічна
демонстрація кінопроектора Едісона.

1912 року – аварія «Титаніка».
1923 року – у Москві засновано

видавництво «Наука».
1930 року – виходить на екрани

фільм О.Довженка «Земля».
1930 року – день самогубства

Володимира Маяковського.
1943 року – створено головне

управління контррозвідки СРСР
«Смерть шпигунам» (СМЕРШ).

1956 року – вперше продемон*
стровано відеомагнітофон.

1961 року – у Москві урочисто
зустрічали першого космонавта Юрія
Гагаріна.

1983 року – в Англії продано
перший радіотелефон.

2003 року – розшифровано геном
людини.

У цей день народилися:
1527 року – Абрахам Ортеліус,

фламандський картограф, видавник
першого сучасного атласу.

1629 року – Христіан Гюйгенс,
нідерландський астроном, відкрив
кільця Сатурна.

1862 року – Петро Столипін,
прем’єр*міністр Росії, автор невтіленої
реформи на селі.

1945 року – Річі Блекмор, британ*
ський гітарист*віртуоз, один із заснов*
ників легендарної групи Deep Purple.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет�видань.

тиметься місцевим перевізником М.М.Ха*
люком. Він стартуватиме з Володимирівки
о 8.00 год. і прибуватиме у Городню о 9.00
годині. З Городні назад виїжджатиме о13.00
годині  і повертатиметься у Володимирівку
о 14.00 год.

Також перевізник М.М.Халюк змінив
час руху автобусу по маршруту Чернігів
– Володимирівка по неділях. Він руха/
тиметься через Ільмівку, Ваганичі, Хоро/
бичі, Кузничі, Альошинське, Городню,
Седнів, Березанку, Киселівку. Автобус
відправлятиметься з Володимирівки о 13
год.45 хв., прибуватиме у Чернігів о 16 год.36
хв., і стартуватиме з Чернігова назад о19
год.20 хвилин, прибуваючи у Володимирівку
о 21 год.53 хв.

Визначено тримісячний строк для так
званої накатки рейсів. Після його закінчення,
можливо, відбудуться деякі зміни графіку
руху автобусів – для найкращого забез*
печення зручності і пасажирам, і перевіз*
никам. Таким чином рейси на цих маршру*
тах будуть остаточно утверджені.

С.ТОМАШ.

— Для проведення компенсаційних
виплат визначено два етапи. Перший вже
почався з 2 квітня. Це актуалізація даних
вкладників Ощадбанку колишнього СРСР, яка
здійснюватиметься стосовно тих вкладників,
які не одержали впродовж 2008 року компен*
саційних коштів у межах проіндексованих
заощаджень (але не більш, як 1000 гривень
на одного вкладника) та дані про яких вне*
сено до Реєстру вкладників заощаджень
громадян до 1 січня 2012 року.

Спочатку громадяни, які зареєстру*
вались у Реєстрі вкладників, повинні дізна*
тись про місце і час, де буде проводитись
актуалізація вкладників. Для цього треба
подзвонити на «гарячу» телефонну лінію і
з’єднатись з оператором по тел.+38 044 364
21 21 (оплата за тарифами Укртелекому), або
подзвонити на іншу «гарячу» лінію: 0 800 212

000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів
по Україні) і отримати інформацію через
автовідповідач, або ж заповнити спеціальну
форму в розділі «Інформація для вкладників
Ощадбанку колишнього СРСР» на сайті
Ощадбанку:  www.oschadnybank.com .
Інформація надаватиметься за таким
порядком:

з 2 до 20 квітня – громадянам, яким на
1 січня 2012 року виповнилось 80 і більше
років;

з 21 квітня до 20 травня – громадянам,
яким виповнилось 70*79 років;

з 21 травня до 20 червня – тим, кому
виповнилось 60*69 років;

з 21 червня до 20 липня – тим, кому
виповнилось 50*59 років;

з 21 липня – громадянам до 50 років.
Таким чином, громадянам буде надано

інформацію, у який саме день і час і у яку
установу Ощадбанку їм треба з’явитися, щоб
уточнити свої дані у Реєстрі. Це робиться з
метою уточнення даних – адже за цей час
люди змінювали прізвища, паспорти,
помирали. З’явитись у банк треба з
паспортом та ксерокопіями його сторінок,
довідкою про присвоєння ідентифікаційного
номера та її ксерокопією та з ощадною
книжкою за компенсаційним рахунком.

— А коли ж саме будуть виплачу�
ватись компенсаційні кошти?

— Виплату планується розпочати в
червні нинішнього року. Вона проводити*
меться шляхом зарахування відповідної суми
коштів на Національну картку, яка офор*
млятиметься кожному вкладнику. Грома*
дянам буде повідомлено після проведення
актуалізації місце і час отримання картки із
зарахованими на неї коштами.

— Наш читач зі Здрягівки Василь
Миколайович Басович запитує, чи мо�
жуть спадкоємці отримати кошти помер�
лого, який був вкладником Ощадбанку?

— Спадкоємці повинні переоформляти
у нотаріуса згідно законодавства вклади
померлих родичів, а потім зі свідоцтвом про
право на спадщину звертатись у Ощадбанк
для реєстрації вкладника. До речі,
реєстрація вкладників, які ще не занесли
свої дані у Реєстр вкладників, продовжиться
з  1 вересня 2012 року.

— А яким чином дістатися до Ощад�
банку для актуалізації даних громадя�
нам, яким за 80? Адже у такому віці це
непросто.

— Можна, щоб це зробив інших грома*
дянин, на якого слід оформити у встанов*
леному порядку довіреність.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ Коли  і як нам повернуть наші вклади?
Це питання бентежило

багатьох наших читачів.
Нині, коли Ощадний банк

України розпочав
підготовчу роботу для

проведення
компенсаційних виплат
вкладникам Ощадбанку

колишнього СРСР, ми
поспілкувались із

керуючою Городнянською
філією цього банку

В.М.ЦЕЛУЙКО. Ось як
вона пояснила:
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Державне агентство лісових ресурсів
України багато років поспіль проводить
навесні культурно�просвітницьку акцію
«Майбутнє лісу у твоїх руках», і наш район
вже має цілу низку гарних традицій. Чимало
добровольців виходять щороку на ділянки і
власними силами саджають гектари лісів,
до них приєднуються школярі, учасники
природничих гуртків і юні натуралісти зі
шкільних лісництв. Натхнені їхнім прикладом,
долучились до цієї благородної справи і
держслужбовці. Працівники апарату
райдержадміністрації разом із спів�
робітниками райради посадили минулого
року 2,2 гектари соснового лісу. А 6 квітня
цього року вони вирішили
зробити для лісу ще більше,
об’єднавши зусилля із
працівниками управління праці
та соціального захисту
населення і територіального
центру по обслуговуванню
одиноких та непрацездатних
громадян.

На означеній ділянці
волонтерів від держслужби вже
чекали лісівники ДП «Город�
нянський лісгосп», які зазда�
легідь приготували саджанці та
інструменти для посадки лісу.
Інструктував учасників акції
ветеран лісового господарства
Федір Ілліч Ханін, який цього
разу прибув на посадку також як
доброволець. Перші спроби
посадити тендітну сосонку не у
всіх були вдалими – то корінець
загнувся, то притисли сад�
жанець слабенько, та згодом
робота закипіла. Замість
традиційних перекурів лісівники
влаштували гостям справжній

ПРИРОДА І МИ

Про те, що ліс –
народне добро, знають

майже всі ще з дитинства.
Хто запам’ятав цю істину з
уроків природознавства та

біології, комусь кинувся в очі
мальовничий лісовий аншлаг,
а хто і прийшов до цього сам.
Сьогодні ліси контролюються

державою через лісові
господарства, управління

лісового і мисливського
господарства, установи
захисту довкілля. Ними

здійснюється заготівля і
відновлення наших з вами

«зелених легень».

природничий лікнеп, розповівши про особливості
вирощування лісу, підгодівлі диких тварин, сучасне ведення
лісового господарства. Також з цікавістю спостерігали за
роботою посадочної машини на сусідній ділянці. В теплій
атмосфері суботника не зчулися, як посадили три гектари
лісу, перевищивши минулорічне досягнення майже на
третину.

Отак держслужбовці примножили зелений скарб
держави, заклавши справді «державний» ліс в усіх сенсах
цього слова.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: на старті посадки; команда райради і
адміністрації проти лісівників; біля годівниці;  працює
лісосаджальна машина; учасники акції — фото на
згадку.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Запрошуємо до участі
у конкурсі

Координаційний комітет Форуму Місцевого Розвитку
Городнянського району,  Організація громади «Джерело» с.
Тупичів Городнянського району та Програма розвитку ООН
(Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»)
запрошують ліцензованих підрядників надати запечатані
цінові пропозиції для виконання таких видів робіт у межах
мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в ясла�садку с.
Тупичів – капітальний ремонт»:

заміна вікон  на металопластикові (100 м. кв.) та дверей
(21 м. кв.).

Підрядники повинні мати досвід проведення ремонтно�
будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня
складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати
за такою адресою: Тупичівська сільська рада Городнянського
району Чернігівської області, вул. Чернігівська, 8. Пропозиції
повинні залишатися чинними впродовж 180 календарних
днів з дати розкриття конкурсних пропозицій і повинні бути
в запечатаному вигляді доставлені за вищенаведеною
адресою не пізніше, ніж до 11.00 год. 03.05.2012 р., після
чого вони будуть розкриті у присутності наявних учасників
тендеру. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну,
не приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову
інформацію за адресою, зазначеною вище, або за
телефонами:  (04645) 3�52�75.

М. СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації.

Згідно Закону України «Про військовий обов’язок і
військову службу», Указу Президента України від 31 жовтня
2011 року № 1009/2011 «Про строки проведення чергових
призовів, чергові призови громадян України на строкову
військову службу та звільнення в запас військовослужбовців
у 2012 році» та інших нормативних документів, у період з 1
квітня по 31 травня 2012 року  підлягають призову на строкову
військову службу громадяни України чоловічої статі 1986�
1993 років народження, яким до дня відправки у військові
частини виповнилось повних 18 років і які не мають права
на відстрочку або втратили право на відстрочку.

У  наказі, виданому 3 березня 2012 року військовим
комісаром Городнянського райвійськкомату, вказується:

1.Явці на призовну дільницю Городнянського району
для призову на строкову військову службу підлягають
усі громадяни 1994 року народження, яким у період
чергового призову виповниться 18 років, а також
громадяни, які народилися у 1987D1993 роках, у яких
закінчилася відстрочка від призову, або не призвані
раніше на строкову військову службу за різних
обставин.

2.Усі громадяни, які підлягають призову, зобов’язані
прибути на призовну дільницю за адресою: м.Городня,

вул. Чорноуса, 40, у встановлений час із документами,
що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали
особистих повісток, зобов’язані прибути до районного
військкомату 20 квітня 2012 року із документами, що
засвідчують особу.

3.Всі громадяни призовного віку, які підлягають
призову на строкову службу і тимчасово перебувають
на території Городнянського району, зобов’язані
негайно повернутися до місця постійного проживання
та з’явитися у військовий комісаріат для проходження
призовної комісії.

4.Органи місцевого самоврядування, керівники підD
приємств, установ та організацій, у тому числі й навD
чальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і
форми власності, зобов’язані сповіщати призовників
про їх виклик до військового комісаріату, забезпечуD
вати своєчасне прибуття призовників за цим викликом.

5.Громадяни, які ухиляються від призову і не
з’являються за повісткою до військкомату, нестимуть
за свої дії відповідальність згідно із законодавством.

І.БАТЮК.
Військовий комісар Городнянського військового

комісаріату.

Час служити Батьківщині

6 квітня телефонний апарат розривався від повідомлень
про пожежу сухої трави в різних місцях міста. О 14.45
надійшла звістка, що горить біля кладовища, що на Бутька.
На місці з’ясувалось, що горить суха трава від залишеної
тліючої купки сміття. На щастя, пожежа не встигла
розгулятися та нашкодити пам’яті похованих. Буквально
через півгодини та ж ситуація на іншому кладовищі –
Червінщині. Чоловік, який там знаходився, висловив
припущення: хтось залишив непогашений недопалок.

При сухій погоді та вітру суха трава займається як

порох, і наслідки бувають непередбачувані. Кожен рік
ситуація повторюється, незважаючи на заходи по
профілактиці виникнення пожеж. Але людський фактор та
безвідповідальність залишаються, і робимо це зачасту
ми, дорослі люди. Отака весняна толока...

Шановні громадяни! При відвідуванні кладовищ не
залишайте на могилах без нагляду запалені свічки та
лампадки, не паліть сміття.

К.ДЕГТЯРЕНКО.
Інспектор райвідділу УДІТБ.
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Хто писав американські
закони?

Більш за все курйозних випадків стосовно автомобільної
справи трапляється у законодавстві США, яке є характерним
для кожного штату окремо. Іноді  здається, що американські
закони писали гумористи.

Так, у штаті Теніс  багато років діяв автомобільний закон,
що забороняв жінці керувати автомобілем, якщо попереду
її машини не біг, тримаючи у руках  прапорець червоного
кольору, чоловік, щоб попереджувати про можливу небезпеку
усіх, хто трапляється на шляху.

У  Каліфорнії закони забороняють перевищувати
швидкість у 100 км/год авто без водіїв, а також мити машини
білизною, що вже була у вжитку.

В Індіані заборонений продаж автомобілів по неділях, а
водій-чоловік може бути притягнутий по статті
«зґвалтування», якщо він везе пасажирку віком до 17 років,
на якій не вдягнуті шкарпетки або  панчохи.

Законодавством Пенсильванії передбачені такі закони.
Водій авто, який побачить  на шляху табун коней,
зобов“язаний зупинитись, накрити своє авто ковдрою або
чохлом. Якщо коні все одно бояться переходити дорогу,
власник машини мусить швидко розібрати своє авто на
запчастини і сховати його в розташованих на уздоріжжі
кущах.

А в штаті Вашінгтон зобов’язують потенціального
зловмисника, який в’їжджає у будь-яке місто на автомобілі,
терміново подзвонити в поліцію і повідомити про свій намір
здійснити  злочин.

А що ж в інших державах?
У Північній Кореї кожен поліцейський дорожньої служби

після свого робочого дня  повинен звітувати керівництву
про суму отриманих цього дня хабарів.

У Таїланді автомобільні закони забороняють водити
автомобіль оголеним до поясу водіям, а в Ізраїлі права водія
необхідні  навіть велосипедистам.

У Лондоні водій таксі має право справити свою нужду на
заднє колесо авто, якщо він на цьому ж колесі тримає свою
праву руку.

Німецька ввічливість
Закони Німеччини забороняють водіям робити зупинку

на автобанах навіть і у випадку, коли закінчилось пальне. А
ще там  сувора регламентація стосунків водіїв та
поліцейських на дорогах. У Німеччині, як відомо, ввічливість
цінується особливо.  Якщо хтось порушує правила поведінки,
то  сплачує штраф. Особливо, якщо це водій на дорозі, і
який спромігся образити поліцейського. При цьому  штраф
значно збільшується в залежності від того,  як саме лаявся
водій. Наприклад, вислів  «дурна корова» «коштує» десь 300-
6000 євро. Та й звернутися до поліцейського на «ти», —
значить  виплатити штраф на суму 600 євро.  Таке, здається,
нібито ще не дуже образливе ствердження стосовно
поліцейського  як «не всі вдома» — 750 євро. Вислів  «сволота
придорожня» ще  дорожчий – 900 євро.  1 000 євро коштує
«бовван». 1 500 —  «грабіжник», «бовван в уніформі» та вислів
«психушка по тобі плаче». Великого стягнення потребує
образа водієм поліцейського словом  «лайно» — 2500.  У
прискіпливих німців, які усе розкладають по полицях, вираз

«стара свиня» оцінюється в 2 500  євро. А просто «свиня»
потягне всього на  1000 євро. Чомусь німці вважають, що
«стара свиня» значно образливіше, ніж просто «свиня».

Що стосується просто середнього пальця,  то якщо його
показати поліцейському, це буде коштувати  від 600 до 4 000
євро. І не треба плекати надію на те, що, коли вам закортіло
показати той середній палець в автоматичну камеру на
автобані, це – безплатно. Ні, той,  хто так пожартує,
сплачуватиме  1 200 євро. І суд ваших вибачень не прийме,
бо  цей жест образить почуття  гідності водіїв, які будуть
проглядати записи з автоматичної камери.  Але, кажуть,  якщо
ви будете мати справу з людиною, і після емоційного сплеску
вчасно і щиро вибачитесь, то поліцейський  вибачення
прийме.

«Гальма шукала, але…  не
знайшла»

А що ж у нас? Поки що все вирішується гаслом «Будьте
взаємно ввічливі!». Та маємо і свої курйози. Так, в Україні
працівникам ДАІ доводиться іноді читати подібні пояснення
з приводу ДТП:

«Я рухався по дорозі. Несподівано  з правого та лівого
боків  з`явилося багато машин. Я розгубився, не розуміючи,
куди повернути, і  врізався у машини спереду і ззаду».

«У мене дзеркала заднього огляду, а не трюмо. Тому я і
не помітив автомобіль, що рухався позаду».

«Я їхав по дорозі зі швидкістю 50 км на годину.
Несподівано на дорогу вискочила дитина, і я різко
загальмував. А водій ВАЗ-2110, який їхав за мною,
скористався цим і ввійшов мені в зад».

«На перехресті я ненавмисно переплутав кольори
світлофору».

«Автомобіль «Нива» врізався в задню частину моєї
кобили  по йменню Мобі Дік. Та так врізався, що номери
машини відбилися на кобилі. Зараз кобила почуває себе
нормально і знаходиться на амбулаторному лікуванні».

«Пішохід кинувся переді мною на проїжджу частину  і
беззвучно пропав під колесами. Інший учасник ДТП пищав,
але продовжував лізти у наш ряд».

«Ще до того, як я наїхав на стареньку, зрозумів, що вона
не дійде до краю дороги».

 «Я намагався зловити муху, яка  літала біля лобового
скла, і непомітно  врізався у дерево».

«Водій іншого автомобіля був п’яний, намагався щось
сказати, але не спромігся. Тоді він сів за кермо і спробував
втекти. Я став перед машиною, але він почав  тиснути на
педаль газу. Тоді я пробіг метрів з 10, а потім він все ж таки
об’їхав мене і зник».

 «Після 7 років бездоганної їзди я заснув за кермом».
«Кольору і номеру машини я не побачила, оскільки було

темно, та й  автомобіль був брудний. Проте я вважаю, що в
ДТП, що трапилося, слід підозрювати машини темно-сірого
кольору».

 «Я зрозуміла, що треба тиснути на педаль гальмування,
але… не знайшла її».

«За добу до угону ми їздили за продуктами харчування.
У автомобілі, крім мене, знаходилася моя подруга, знайомий
хлопець Гриша і дружина. Цей хлопець мав погані стосунки
з моїми родичами. Можливо, тому він і угнав мій автомобіль».

Підготувала А.НЕМИРОВА.

Безробіття
в районі мовою цифр!

Протягом січня – березня на обліку в центрі зайнятості
перебувало1391 незайнятих трудовою діяльністю громадян,
що на 516 осіб менше, ніж за цей період минулого року. В
банку даних центру зайнятості налічувалось 270 вакансій,
на які працевлаштовано 167 осіб, з них 22 особи
працевлаштовано з наданням дотації роботодавцям, 5
відкрили власну справу і отримали допомогу по безробіттю
одноразово. На початок квітня в банку даних налічувалась
51 вакансія, на кожну з яких претендували 20 осіб.
Професійне навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації проходили 80 осіб.

Снігові замети не стали на заваді громадським роботам.
В громадських роботах протягом кварталу брали участь 52
особи. Роботи проводили  ЖЕД, ДП «Комунальник», СТОВ
«Віра»,  Райкоопзаготпром, терцентр, відділ культури,
Поліська та Макишинська сільські ради. Це були роботи з
благоустрою, сільгоспроботи, допомога особам похилого
віку, ветеранам війни та праці, ремонтні роботи. Витрачено
коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття на оплату
праці безробітних в сумі 52,5 тис. грн. Підприємства вклали
власних коштів на проведення суспільно-корисних робіт в
сумі 8,9 тис. грн.

Адміністрація центру зайнятості.

Весною у всіх бібліотеках України традиційно проходить
свято книги – Всеукраїнський тиждень дитячого читання. У
Городнянській районній дитячій бібліотеці відбулося 22
березня 2012 року відкриття такого тижня. В центрі заходів
– як завжди, книга та її читач. На свято були запрошені учні
міських шкіл. Їх чекали пізнавально-розважальні конкурси,
ігри, серед яких: конкурс-ерудит «Знайко в бібліотеці»,
інтелектуальна гра «Найрозумніший читач», інтелект-кафе
«Я пізнаю світ», літературна гра «сім-сім».

Діти молодшого шкільного віку переглянули лялькову
виставу «Шоу казкових героїв». А літературна вікторина
«Подорож у царство книг» та літературне читання «В гості
до Незнайка» допомогли юним читачам познайомитися з
казками, літературними героями, відповісти на запитання
вікторини та отримати призи. Діти також здійснили
віртуальну подорож «До мультика в гості», де подорожували
разом з героями мультфільмів «Ну, постривай», «Том і
Джері», «Шрек» та інші.

Зустрічі з книгою для школярів завжди свято, вони
збагачують знаннями, приносять радість та задоволення.
Людина, яка вміє читати, то щаслива людина. Навколо неї
завжди багато розумних, добрих і вірних друзів.

Л. РОМАНЧУК.
Заступник директора районної бібліотечної системи.

10 квітня у районному будинку культури відкрилась
виставка образотворчих робіт на Великодню тематику.
Основу експозиції склали роботи юних вихованців художньої
студії «Весна» під керівництвом Олени Михайлевич. Подібні
виставки створювалися і раніше, а нинішня – ювілейна,
п’ята. До цієї події юні художники оволоділи новою технікою
– квіллінгом, якою і створили стилізовані писанки з паперу.
Представлені тут і роботи, виконані у класичних техніках:
писанки, дряпанки і мальованки. Також представлені й
картини і спроби аматорського іконопису.

Приємно, що починання юних митців підтримали народні
майстрині Городнянщини. Так майстриня лозоплетіння з
с.Хрипівки Тетяна Вучкан надала для експозиції свої чарівні
кошики, скриньки і навіть лебедя. Стенд вишивальниць
представлений найширше. Роботи Валентини Кузьменко і
Лариси Ашихіної з с.Полісся, Оксани Зубарьової з
с.Берилівки, Галини Мартиненко з с.Великого Листвена та
Ольги Сірої з с.Сеньківки надали виставці справді
народного колориту. А тематика від народної вишивки і до
картин на релігійні сюжети створили неповторний
Великодній настрій. Логічного завершення експозиції
надали витончені бісерні роботи Алли Гулої з Великого
Листвену. Виставка прийматиме гостей до 19 квітня, тож
кожен може побачити все це на власні очі.

      Організатори виставки поки нічого наперед не
планують, однак напевно збираються продовжувати яскраві
вернісажі навесні. Сподіваємось, згодом, ця виставка стане
справжнім фестивалем місцевих майстрів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Яна КУШНІР, Лілія ДМИТРЕНКО, –

методисти будинку культури.

ВЕРНІСАЖ  З  ВЕЛИКОДНІМ  НАСТРОЄМ

14 КВІТНЯ – ДЕНЬ ДАІ МВС УКРАЇНИ

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ
ІНФОРМУЄ!

В Україні триває
акція

декларування
Термін подання податкової декларації

про майновий стан і доходи
для громадян встановлено

до 1 травня 2012 року
Подавати декларацію про майновий стан і

доходи потрібно за місцем своєї реєстрації!
У разі потреби громадянин може з’ясувати усі

незрозумілі питання щодо порядку заповнення та подання
такої декларації, звернувшись до податкової інспекції.

Метою декларування є не тільки сплата податку до
бюджету, а й повернення платникам певної суми податку,
сплаченої з їх заробітної плати протягом попереднього
року.

Наприклад, платники податку можуть зменшити свій
загальний річний оподатковуваний дохід, якщо упродовж
звітного податкового року вони сплачували кошти за
навчання, повертали фінансовим установам проценти за
іпотечний кредит тощо.

Суттєвою відмінністю цьогорічної кампанії
декларування доходів є обов’язком громадян, які
протягом 2011 року отримували дохід у вигляді заробітної
плати та суми винагород за цивільно-правовими
договорами від декількох податкових агентів
(підприємств, організацій, підприємців), подавати
декларацію за умови, якщо загальна сума такого доходу
за будь-який календарний місяць перевищує
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного податкового року
(у 2011 році – 9 410 грн.).



«Беларусь 1»

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 Тэлефільм АТН
11.00  сериал «Уральская
кружевница» (Россия).
12.10  «Сваты. Жизнь без
грима» (Украина).
13.10 «Маргоша» (Россия).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Грехи наши» (Украина).
17.10  сериал «Маруся»
18.15 Арена.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Уральская кружевница»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.55  «Безумцы=4» (США).
00.20 День спорта.
00.35 Мелодрама «Грехи
наши» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Банды».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 Фильм «Вторая жизнь
Федора Строгова».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.10 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.05 «Закрытая школа».
23.10 «Первый класс»
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45 «Несекретные
материалы».
01.15=01.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максиму».
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.
13.25  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса»
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про=
верка».
17.25 «Говорим и показы=
ваем».
18.10 Чудо=люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.15 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Я ему верю» (Россия).
10.00 Арена.
10.30 Культурные люди.
11.00 «Уральская кружевница»
12.10  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Красный лотос»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Уральская кружевница»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Я ему верю» (Россия).
22.55  «Безумцы=4» (США).
00.15 День спорта.
00.30  «Красный лотос»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Банды».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15  «Вечерний Ургант».
00.45=01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35, 15.40, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест=
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 О «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про=
верка».
17.25 «Говорим и показы=
ваем».
18.10 Чудо=люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Я ему верю» (Россия).
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00 «Уральская кружевница»
12.10  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Драма «Исчезнувшая
империя» (Россия).
17.20 М сериал «Маруся»
18.15  «Кандрат Крапіва.
Тайны біяграфіі».
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Уральская кружевница»
21.00 Панорама.
21.45  АТН «АРАБСКОЕ
ЦУНАМИ: Подводные камни».
21.55  «Я ему верю» (Россия).
22.55 Д «Безумцы=4» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Драма «Исчезнувшая
империя» (Россия).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Банды».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Краткий курс
счастливой жизни».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45 «Наша Белараша».
01.15=01.45 Ночные новости.

НТВ

06.55 Чудо=люди.
07.25  «Анастасия».
08.05 Кулинарный поединок
09.00 Дачный ответ.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по=русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. Чре=
звычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская про=
верка».
17.25 «Говорим и показы=
ваем».
18.10 Чудо=люди.
19.00 Сегодня.
19.35 Боевик «Братаны».
22.20  «Мент в законе».
00.05 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Я ему верю» (Россия).
10.00  «Точка отсчета. В
Германию за опытом».
10.30 К тёще на блины.
11.00 «Уральская кружевница»
12.15  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мелодрама «Право на
Надежду» (Украина).
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Уральская кружевница»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 «Я ему верю» (Россия).
22.55  «Безумцы=4» (США).
00.15 День спорта.
00.30 Мелодрама «Право на
Надежду» (Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Банды».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Твоя Территория».
00.15  «Вечерний Ургант».
00.45=01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 «Тайный шоу=бизнес».
09.35, 15.40, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест=
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про=
верка».
17.25 «Говорим и показы=
ваем».
18.15 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.45 Боевик «Братаны».
22.25  «Мент в законе».
00.10 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

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 «Точка
отсчета. Взгляд за кулисы».
11.00 «Уральская кружевница»
12.10  сериал «Маруся»
13.10 Сериал «Маргоша»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Города=
крепости Тосканы и Умбрии».
16.05 Концертная программа
«Место встречи».
17.20 «Перезагрузка».
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 «Уральская кружевница»
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55 «Я ему верю» (Россия).
22.55 Ток=шоу «Не только
женщина знает».
00.20 День спорта.
00.35 Триллер «И пришел
паук».

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Банды».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
19.00 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Две звезды». Финал.
22.45  фильм  «Райские
птицы».
01.45=02.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст=
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест=
вие.
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных.
14.35 Очная ставка.
16.25 «Прокурорская про=
верка».
17.25 «Говорим и показы=
ваем».
18.15 Профессия=репортер.
19.35 Боевик «Братаны».
21.20  «Следственный коми=
тет».
23.05  фильм «Дело чести».
00.40 «Кровь за кровь».

«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!» Р
10.55 «Мастер путешествий»
11.35 Мультсериал «Семейка
пиратов» (Франция).
12.10  «Сваты=5» (Украина).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 комедия «Девушка без
адреса» (СССР).
17.15 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Фантастическая
комедия «В поисках
Галактики» (США).
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.55 Детективный триллер
«Фирма» (США).
01.30 День спорта.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
п р и в о р о ж и л а » .
Многосерийный фильм.
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 «Умницы и умники».
11.50 Среда обитания.
«Сласти=мордасти».
12.45 «Смешарики. ПИН=код».
13.00 Премьера. «Квартет
«И». О чем молчат мужчины».
14.00 «Минута славы. Мечты
сбываются».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Обратный отсчет.
16.55 Павел Луспекаев,
Анатолий Кузнецов в фильме
«Белое солнце пустыни».
18.40  «Один против всех».
19.25  «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры».
22.50=00.55 Премьера.
Драма «Добро пожаловать к
Райли».

НТВ

06.25 к «Шпионские игры».
08.00 Сегодня.
08.20 «Академия красоты».
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Генералы холодной
войны.».
14.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.25 Профессия = репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!.
22.50  «Валерия. 20 лет на
сцене». Грандиозный концерт
в Кремле.
00.40  фильм «Посторонний».

«Беларусь 1»

06.20 Фантастическая
комедия «В поисках
Галактики» (США).
08.00 Існасць.
08.30 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 «Зона Х». Итоги недели.
10.10 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
10.45 Культурные люди.
11.10  «Зямля беларуская».
11.35 Мультсериал «Семейка
пиратов» (Франция).
12.10  «Сваты=5» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30  Комедия «Берегись
автомобиля» (СССР).
17.25 Коробка передач.
18.10 Суперлото.
19.00 Приключенческая
комедия «Крокодил Данди»
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
22.10 Лирическая комедия
«Уроки обольщения»
00.00 Документальный цикл
«Звездная жизнь» (Украина).
Фильм «Публичный позор».

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Моя жена меня
п р и в о р о ж и л а » .
Многосерийный фильм.
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 Фазенда.
11.45 ОНТ представляет:
«Брэйн ринг».
12.45 «Смешарики. ПИН=код».
13.00 «Золотой граммофон».
Лучшее.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Золотой граммофон».
18.30 Премьера. «Легенда.
Людмила Гурченко».
20.00 Контуры.
21.05  VIII национальный
конкурс красоты «Мисс
Беларусь 2012».
22.35 «Прожекторперисхил=
тон».
23.15=01.20 фильм «Крутая
Джорджия».

НТВ

06.30 «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 проис=
шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 Чистосердечное
признание.
21.55 «Тайный шоу=бизнес».
22.55 «НТВшники».
23.55 в боевик «Снайпер».

УТ�1
8.00 Укравтоконтинент
8.20 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Доки батьки сплять
10.05 «Життя неповторний
сюжет»
11.50 Шеф=кухар країни
12.50 Вiкно в Америку
13.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
14.55 Концерт
17.45 Наше Євро
18.25 Футбол. «Зоря» =
«Шахтар»
20.30 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.10 Плюс=мiнус
21.20 Привiтання вiд
«Кроликів»
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.05 Святковий концерт

1+1

6.00,23.55 Х/ф «Зроблено в
СРСР»
19.30 ТСН
20.15 «Принци бажають
познайомитися»
21.25 Х/ф «Лицар дня»(1)
23.30 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

7.20 Х/ф «Самотнiм
надається гуртожиток»
9.05 Т/с «Скринька Пандори»
12.45 Х/ф «Титанiк»
14.40 Х/ф «Не можу сказати
«Прощай»
16.30 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Серце пiдкаже»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй квартал»
22.25 Т/с «Правила
викрадення»
0.35 Х/ф «Пiп»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.15 Про головне
9.40 Свiтло
10.05 «Легко бути жiнкою»
11.00 В гостях у Гордона
11.50,15.20 Euronews
12.50 Хай щастить
13.05 Темний силует
13.35,16.00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
18.55 Екстрений виклик
19.50 Весняний жарт
20.20 Aфтершок
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «Лицар дня»
12.00 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.25 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.10 ТСН
20.15 Х/ф «На море»
21.40 Футбол. «Баварiя» =
«Реал»
23.45 «Вечiрнiй Ургант»
0.25 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Титанiк»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Одну тебе кохаю»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Дихай зi мною»
22.30 Т/с «Правила
викрадення»
0.40 Х/ф «Не можу сказати
«Прощай»

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 «Рекорд Гiннеса»
13.35,15.45 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
18.55 Мелодiя двох сердець
20.20 Смiшний та ще
смiшнiший
20.50 Мегалот
21.45 Весняний жарт
22.15 «Крок до зiрок»
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «На море»
11.55 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.10 ТСН
20.15 Х/ф «На измене»(2)
21.40 Футбол. «Челсi» =
«Барселона»
23.45 «Вечiрнiй Ургант»
0.25 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»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Таємницi слiдства»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Одну тебе кохаю»
20.00 «Подробицi»
22.30 Т/с «Правила
викрадення»
0.40 «Парк автомобiльного
перiоду»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Про головне
9.45 Книга.ua
10.05 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
11.50,15.20 Euronews
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.40,16.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
16.25 «Секрети успiху»
19.00 Мелодiя двох сердець
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «На измене»
11.40 «Шiсть кадрiв»
12.30 «Знiмiть це негайно»
13.25 «Цiлковите
перевтiлення»
14.20 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.30 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.40 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.05 «Вечiрнiй Ургант»
23.55 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 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»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Термiново в номер»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Одну тебе кохаю»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Дихай зi мною»
22.25 Т/с «Правила
викрадення»
0.40 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 «Загублене мiсто»
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.50,15.20 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
13.00 Околиця
13.40,16.00 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пiсня
19.45 Зiрки гумору
20.35 After Live
21.15 Плюс=мiнус
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 «Вiсiмдесятi»
11.35 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Провокатор»(2)
0.05 Х/ф «Межа»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 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»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.05 Т/с «Термiново в номер»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 Т/с «Одну тебе кохаю»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.30 «Велика полiтика»

УТ�1
7.40 Кориснi поради
8.00,9.15 Шустер=Live
9.00 Школа юного
суперагента
11.45 After Live
12.05 «Адреналiн»
13.30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
14.50 Зелений коридор
15.10 В гостях у Гордона
16.05 Наше Євро
16.40,18.45 Футбольний код
16.55 Футбол. «Шахтар» =
«Таврiя»
19.00 Золотий гусак
19.30 Україна = Грузiя
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.50 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.00 «Велика рiзниця»
12.50,20.00 Х/ф «Знайда»
19.30 ТСН
23.00 «Провокатор»

ІНТЕР

8.25 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.20 Х/ф «Три плюс два»
13.15 Х/ф «Джентльмени
удачi»
15.10 Фестиваль гумору
17.00 «Вечiрнiй Київ»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 Д/ф «Кличко»
23.00 «Велика рiзниця»
0.10 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя»

УТ�1
8.00 Укравтоконтинент
8.20 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок
10.30 Кумири i кумирчики
11.00 Як це?
11.25 Ближче до народу
11.55 Караоке для дорослих
12.50 Атака магiї
13.30 Королева України
14.05 Маю честь запросити
15.05 Золотий гусак
15.35 Шеф=кухар країни
16.25 I.Попович
18.00 Дiловий свiт
18.40 Концерт
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк=music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.05 «Пекельна кухня»
8.00 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото=забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Я так живу»
11.30 «Принци бажають
познайомитися»
12.45 Х/ф «Знайда=3»
16.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
17.30 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
19.30,23.50 «ТСН=тиждень»
20.15,23.15 «Голос країни»
22.45 «Свiтське життя»
0.40 Х/ф «Природженi вбивцi»

ІНТЕР

7.35 «Бiльша рiзниця»
8.40 «Ранкова Пошта»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Т/с «Свати»
15.10 Д/ф «Кличко»
17.55 Х/ф «На роздорiжжi»
20.00 «Подробицi тижня»
20.55 Х/ф «8 перших
побачень»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.20 Х/ф «Джентльмени
удачi»



ПРОДАЄТЬСЯ:

— 1�кімнатна квартира в центрі, гараж „Авіатор”,
земельна ділянка. Тел. 098�9112222.

— 3�кімнатна квартира в центрі міста, гараж, сарай,
погріб. Тел. 096�9320800.

— 3�кімнатна квартира, 8�й поверх з ремонтом. Тел.
096�7362652.

— 2�кімнатна квартира. Тел. 067�1403852.
— будинок в центрі міста, 70 кв.м., 0,7 соток землі, є

вода, газ, ванна. Тел. 096�5227683, 093�9201972.
— будинок по вул. Кірова,5 з усіма зручностями. Тел.

098�5813745.
— будинок в центрі міста 100 м.кв., 19 соток землі. Є

вода, газ, літня кухня, гараж. Тел. 066�2565429.
— будинок в с. Дібрівне. Ціна договірна. Тел. 098�

9978814.
— будинок по вул. Перемоги, 54. Недорого. Тел. 098�

8074957.
— будинок в р�ні „Сільгосптехніки”. Тел. 067�3169087,

2�43�93.
— будинок. Є сад, город 14 соток, вода, газ. Тел.: 093�

5171109, 063�0266206.
— недобудована дача в Черемошному, ларьок для

торгівлі (ринок), контейнер (2,40х6м) морський (ринок).
Тел. 050�9169580.

— зруб 10х12. Тел. 066�3006196.
— ділянка в центрі міста. Тел. 096�7584810.
— ВАЗ�2106 у робочому стані, недорого. Тел.: 097�

4501242, 2�60�08.
— ЗАЗ�легковий комбі�8, об’єм 1,3, 2009 р.в, пробіг

6000 км. Тел. 097�4242751.
— „Нива Шевроле” 2007 р.в., оливкового кольору, (один

хазяїн). Тел. 067�2585305.
— мотор, пральна машина „Малютка”, весільна

сукня, дитячий велосипед (3�7 років). Тел. 066�3006196.
— мотоблок з причіпом, 7 к.с. дизель (новий). Дзвонити

після 18.00 по тел. 063�7667862.
— мотоцикл „Минск” в робочому стані з документами.

Тел. 098�0013806.
— косарка польська, брусова в с. Дібрівне. Ціна

договірна. Тел. 098�9978814.
— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,

граблі. Виготовлення – Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
098�4164177.

— польська 2�х рядна саджалка, плуг, обприскувач.
Тел.: 093�7566112, 097�9440677.

— вагончик змонтований на шассі причіпа 2�ПТС�4.
Тел. 097�7634468.

— трактор. Дзвонити після 17.00 у будні по тел. 067�
1448246, 096�8353096.

— гумове сидіння мотоцикла „К�750” для мопеда
„Дельта”. Тел. 2�14�13, 095�7728366.

— сортова картопля „Тайфун”, „Опал”, „Мелоди”
та ін. Тел.: 2�22�88, 098�5952422.

— випускна сукня яскраво�червоного кольору: корсет,
пишна спідниця, рукавички. Тел. 2�48�28, 063�7425447.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— корову терміново, недорого. Тел. 096�4116028.
— мотоцикл „Минск” (можна без документів). Тел.: 096�

7041809, 093�2734928.
— раму з документами на ІЖ�Юпітер 5. Тел. 097�

6961134.

ЗДАМ:
— в оренду 0,44 га землі в с. Хрипівка. Тел.: 050�

5818336, 098�0917819.

ЗНІМУ:
— підприємство зніме приміщення під офіс. Тел. 2�

40�82.

13 квітня минув рік тяжкої
втрати, гіркої розлуки з коханим

чоловіком, батьком, дідусем
КИЯНОВИМ

Миколою Олександровичем
16.10.1946 р. – 13.04.2011 р.

Напрасно говорят, что время душу
лечит,

Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Сумуючі рідні.

15 квітня – 40 днів світлої пам’яті
дорогого, єдиного синочка,

люблячого чоловіка і батька,
прекрасного зятя

САВЧЕНКА Сергія Олеговича
11.08.1967 р. – 07.03.2012 р.

Мгновенно смерть тебя от нас забрала,
И с нами ты проститься не успел.
И без тебя на свете очень грустно стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Из той страны, мы знаем, нет возврата,
Осталась лишь глубокая печаль,
И боль души…
Да дом, где память свята.

Сумуючі рідні.

19 квітня – 2 роки світлої пам’яті
МАЛЯРЕНКА

Віктора Миколайовича
01.11.1965 р. – 19.04.2010 р.

Ти завжди був із нами, рідненький,
В будні дні і у свята свої.
То чому ж ти стоїш на порозі,
І не хочеш до мене зайти.
Відвезли ми твою домовину,
Поховали у рідній землі,
Ти би радий до нас повернутись,
Та не можеш до хати зайти.
Не сумуй, наш синочок, рідненький,
Будем ждати тебе ми завжди,
Ти хоча би постій на порозі,
Як не можеш до хати зайти.

Спи спокійно, наш синочок рідненький,
Нехай земля тобі буде пухом, а душі – царство небесне.

Вічно сумуючі: тато, мама, сестра і син Сергій.

14 квітня – 9 років світлої
пам’яті

ШАРАПАТОГО
Юрія Леонідовича

05.03.1954 р. – 14.04.2003 р.
Я разом з вами, тільки ви
Помітити мене не в силі.
Ось дні настали весняні,
Квітучі, теплі, серцю милі.
Тож знайте – я живу,
Дощем я падаю над вами,
Я місяцем вночі свічу,
Розквітну білими садами.
Я птахом, ніжним вітерцем
Над вами опівдні літаю.
Я вірю, пам’ятаєте мене,
І з неба вас оберігаю!

Сумуючі рідні.

Заява про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря

Фізична особа�підприємець Дрига Володимир Васильович заявляє про
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
що надходять в атмосферу від стаціонарних джерел деревообробного
устаткування на об’єкті, що розташований за адресою: 15100, Чернігівська
область, м. Городня, вул. Радгоспна, 11Б.

В процесі виробничої діяльності внаслідок роботи деревообробного
устаткування в атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини:
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил).

Фізична особа�підприємець Дрига Володимир Васильович зобов’язується
виконувати норми і правила з охорони навколишнього природного середовища
та вимоги екологічної безпеки в процесі експлуатації деревообробного
устаткування.

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про отримання дозволу
ФОП Дрига Володимир Васильович звертатися за адресою: 15100, Чернігівська
обл., м. Городня, 2�й пров. Горького, 2 А, тел. 066�1072546.

Із зауваженнями або запереченням щодо отримання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ФОП Дрига Володимир
Васильович звертатися протягом 30 календарних днів з моменту публікації заяви
до Городнянської районної державної адміністрації, зокрема до сектору
взаємодії з громадськими організаціями та осередками політичних партій (тел.
2�14�55), або відділу з надзвичайних ситуацій (тел. 2�14�36) та спеціаліста зі
звернень громадян (тел. 2�48�77), м. Городня, вул. Леніна, 10.

ФОП Дрига В.В.

ЦІНА 1 упаковки: 99 грн.
ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ТА ПЕНСІОНЕРІВ: 90 грн.

Бальзам «ПРОМЕДИН» необхідний всім тим,
хто твердо вирішив бути здоровим!
Вперше на презентації!

Прослухайте інформаційний блок на тему:
“Все про захворювання шлунку”

На наступній лекції детально “Про захворювання жовчного міхура та печінки”

Чекаємо Вас на нашій виставці-продажу!

ТІЛЬКИ 20 КВІТНЯ,
м. Городня

в районному будинку культури,
з 14.00 до 15.00 години.

Мінімальний курс застосування - 4 баночки.
Замовлення приймаються за тел.: (044) 491-51-22, (044) 491-51-17,

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

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.

У продажу додатково: капсули “Апіфор” за ціною 59 грн., песіонерам та інвалідам �55 грн., краплі “Олексин” за ціною
99 грн., пенсіонерам та інвалідам � 90 грн., олія “Живиця” за ціною 97 грн., пенсіонерам та інвалідам � 90 грн., а також
крем “Ефектум” (захворювання опорно�рухового апарату) за ціною 87 грн., пенсіонерам та інвалідам � 80 грн.

Відмінний продукт
для ШКТ

Позитивну дію бальзаму «Промедин» я
випробувала на собі, і надалі в оздоровчих цілях буду
використовувати лише цей продукт. У мене проблеми з
печінкою, підшлунковою і нирками. Коли біль по�
чинався одночасно у всіх цих органах, хотілося дерти�
ся на стіни. Більшість продуктів харчування викликали
у мене печію, печінка відгукувалася на кожен мій рух, у
нирках були досить великі камені � лікарі говорили про
необхідність операції. У результаті застосування баль�
заму «Промедин» перше, чого я домоглася � це зняття
гострих больових симптомів: зараз менше турбує пе�
чія, поліпшилося травлення. За результатами діагно�
стики навіть великі камені трохи зменшилися. Тепер я
знаю, що мій продукт � це бальзам «Промедин».

Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
Семченко Людмила Олександрівна

Відновлення
після інсульту

Навіть якщо Ви встали на ноги після інсуль�
ту, то важкий стан ще довго дає про себе

знати. Так було і зі мною: спочатку ледве піднімалася з
ліжка, потім потроху почала ходити, але кожен крок давав�
ся з величезними зусиллями. Сильний біль у спині і
кінцівках сковував усе моє тіло у залізний каркас, не жалу�
вало й серце � без таблеток не минало й дня. Всі муки
тривали, поки одного разу чоловік не приніс додому баль�
зам «Промедин» і сказав: «Будемо боротися». Зараз я
відчуваю себе набагато краще, помітно зміцніла, розро�
билися пальці рук і ніг, менше болить серце, спокійно сплю
вночі і навіть допомагаю чоловікові по господарству.
Підтримка чоловіка і корисні властивості бальзаму «Про�
медин» вселяють у мене віру на покращення й надалі.

Луганська область, м. Ровеньки,
Козодо Любов Лазарівна

Чистить печінку,
покращує зір

Після застосування бальзаму «Промедин»
мій організм став працювати по�новому.

Зараз, завдяки цьому препарату, у мене почала очи�
щуватися печінка і працювати вона стала набагато
краще. Також став налагоджуватися зір. Безсумнів�
но, покращився і загальний стан організму, з’явилися
сили, бадьорість. Я стала рухливою. Я рада, що отри�
мала ці результати завдяки такому ефективному і на�
туральному препарату, як бальзам «Промедин».

м. Дніпродзержинськ,
 Гладченко Марія Федотівна

Бальзам «ПРОМЕДИН»
 застосовується

для покращення роботи:
� травної системи: при гастриті, виразці шлунку і
12�ти перстної кишки, захворюваннях печінки (ге�
патит, цироз), жовчного міхура (холецистит, жовчо�
кам’яна хвороба), захворюваннях підшлункової за�
лози (панкреатит), кишковика (дисбактеріоз, коліт,
тріщини прямої кишки), а також при геморої (у ком�
плексі зі свічками «Апіфор 1» і «Апіфор 2»);
� серцево�судинної системи: при стенокардії,
гіпертонії, гіпотонії, аритмії, знижує ризик виникнен�
ня інфаркту, інсульту, покращується стан при вари�
козі, тромбофлебіті, допомагає боротися з атерос�
клерозом;
 � дихальної системи: гайморит, хронічний ка�
шель, трахеїт, бронхіт, бронхіальна астма, пневмо�
нія, для комплексного лікування туберкульозу;
� в період зростання сезонних простудних
захворювань: ОРЗ, ОРВІ, грип, ангіна, загальна
слабкість, для зміцнення імунітету;
 � сечостатевої системи: при захворюваннях ни�
рок (пієлонефрит, нефрит), сечового міхура (цис�
тит, уретрит); при ерозії, міомі – у жінок; при аде�
номі, простатиті, зниженні потенції – у чоловіків (у
комплексі зі свічками «Апіфор 1»  і
 «Апіфор 2»);
� ендокринної системи: при захворюваннях щи�
товидної залози, проблемі зайвої ваги;
� опорно�рухового апарату: при захворюваннях
суглобів (артрит, артроз, поліартрит, подагра), ос�
теохондроз; міжхребетна грижа, шпора п’яти – в
комплексному лікуванні;
� нервової системи: при радикуліті, невриті,
відновленні після інсульту (параліч рук, ніг, частини
тулуба);
� шкірних покривів: псоріаз, герпес, дерматит,
екзема, нейродерміт, трофічні виразки;
� органів зору: глаукома, катаракта, кон’юктивіт,
поліпшення адаптації очей до темноти, підвищення
гостроти зору, розширення поля зору, поліпшення
кольорового сприйняття.

 Бальзам «ПРОМЕДИН» � нова розробка російських технологів за участю фахівців
Київського наукового центру «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича». Компоненти
бальзаму очищують організм на клітинному рівні систему за системою, гальмують роз�
виток патологій. За короткий час «ПРОМЕДИН» придбав репутацію продукту, ефектив�
ного навіть при важких захворюваннях.

До складу  нового бальзаму «ПРОМЕДИН» входить 8 натуральних  компонентів, які  ун�
ікальні за  біологічними  властивостями: уральський мед, квітковий пилок, прополіс,  олія
волоського горіха, олія расторопші, обліпихова олія, кедрова олія, яблучний пектин.

Про особливості бальзаму «ПРОМЕДИН» розповідає Анатолій Андрійович Мед�
ведєв,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу апіте�
рапії   Національного наукового центру «Інститут  бджільництва  ім. П.І. Прокопо�
вича» (м. Київ):

� Склад нового бальзаму «ПРОМЕДИН» істотно посилений.   Масла волоського горіха,
расторопши містять кислоти   Омега 6 і Омега 9, які грають важливу роль в роботі серцево�

судинної, ендокринної, травної і статевої систем, сприяють зміцненню імунітету і очищенню органі�
зму від шкідливих речовин. Особливість олії расторопши � присутність в її складі силімарина, який надає потужну
благотворну дію на печінку. Яблучний пектин – природний «чистильник».  Квітковий пилок – це джерело корисних
речовин, які людина повинна отримувати з їжею, оскільки сам організм не може їх синтезувати. Поряд з медом і
прополісом квитковий пилок здатен суттєво підсилювати дію інших компонентів бальзаму.

Рецептури оздоровчих бальзамів � складні біологічно активні з’єднання, які не можна приготувати у
себе на кухні. Це пояснюється тим, що повинні строго дотримуватися пропорції і дози компонентів,
щоб продукт був корисний і абсолютно безпечний.
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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.

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.

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

Бурение скважин на воду.
Тел. 096/4487264.

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

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

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

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ
www.elektro/velosiped.narod.ru

МОТОЦИКЛИ ALPHA 110,
ACTIVE 110.

Тел.: 066*2004999, 093*4556064.

Продаж сільськогосподарської техніки:
саджалки, копалки, плуги, косарки, гребалки,
обприскувачі, преси Т%25, причіп н/р.

Доставка. Запчастини. Тел. 067/7849158.

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.

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

Акція діє по15 квітня.

Знижки до 30%
на деякі мебліВітаємо з Пасхою!

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

кровельный).
Сайдинг

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

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 096/8510921, 068/1012868.

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

МІНІ%ТРАКТОРИ від 12 до 80 к.с.
Саджалки, копалки, косарки, плуги та

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

ГАРАНТІЯ.
Доставка тракторів по області

безкоштовно.

Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Труба для паркану: 40х20;
60х40; 40х40.

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

Доставка по області.

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

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

16 квітня святкуватиме свій ювілей
наша люба сестра, дочка, мама, бабуся
Галина Михайлівна ЛИТВИН з с.Хрипів/
ка.

Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей…
В буднях тише все, скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души –
Все поступки хороши:
Столько нам несет добра,
И заботы и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим «Спасибо» ей,

Так давайте быть щедрей,
И ценить таких людей,
Поздравляем всей душой,
Будь ты вечно молодой,
Будь счастливою вовек,
Наш любимый человек!

З  ювілеєм вітає тебе вся твоя велика сім’ я.

10 квітня відзначила свій ювілей кохана дружина, люба
матуся, дорога бабуся  Людмила Миколаївна
ГРАБОВЕЦЬ.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм.
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та сили.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.
З любов’ю: чоловік, доньки, зяті, онук Женя і онучка Дашка.

8 квітня відсвяткувала свій 50/
річний ювілей наша люба дружина і
мати Ольга Іванівна СИЛЕНКО.

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю та повагою: чоловік і
син.

16 квітня святкуватиме свій
ювілей дорога наша тьотя, хрещена і
бабуся Марія Савеліївна МЕМЕХ.

Вы столько мудрости впитали
За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали
Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей,
И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!
Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!

З любов’ю і повагою: племінники Василь, Любов та
Людмила з сім’ями.

Колектив Городнянської спеціальної загальноосвітньої
школи/інтернату висловлює співчуття вихователю школи
Кривець О.І. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

КУКОБКА  Івана Кузьмича.

Великолиственська сільська рада та депутатський корпус
глибоко сумують з приводу смерті інваліда війни

КУКОБКА Івана Кузьмича
і висловлюють співчуття родині покійного.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
3 квітня пішла з життя найрідніша,

лагідна, турботлива мама, бабуся,
прабабуся Стегайло Ніна Григорівна.

У цю тяжку для нас хвилину не
залишили у біді і прийшли на допомогу
добрі люди. Висловлюємо щиру подяку
отцю Василію, ритуальній службі ПП
Гончарової, родичам, сусідам, кумам,

друзям, сватам і усім добрим людям, які підтримали і допомогли у нашому
страшному горі морально і матеріально.

Хай береже вас і ваші  родини Господь, а лихо обходить ваш дім.
Сумуючі діти і онуки.

Капитальный ремонт домов, сараев, крыш
любой сложности. А также все виды
строительных работ. Чистим колодцы.

Тел.: 099/7390941, 063/2682958.

ГАЗОБЛОКИ
Тел.: 066/2004999, 093/4556064.

Бурение скважин диаметром труб 40�140 мм
Доставка и установка оборудования.

 Тел. 093/2086870.

Чернігівський обласний навчально/виробничий центр
проводить набір слухачів для навчання в Городнянській

навчальній дільниці за спеціальностями:
Тракторист/машиніст категорії „А”.
Термін навчання – 6 місяців (4 міс. Теорія, 2 міс. практика);
Підвищення кваліфікації трактористів/машиністів:
* для роботи на потужних тракторах (кат.”В”).
Термін навчання – 1 міс. (2 тижні теорія, 2 тижні практика);
* для роботи на зернозбиральних комбайнах (кат. „С”).
Термін навчання – 1 місяць (2 тижні теорія, 2 тижні практика).
Навчання платне, орієнтована ціна навчання:
на кат. „А” – 2 тис. грн.
кат. „В” або кат. „С” – 600 грн.
Початок занять в міру комплектації груп.
Довідки за тел.:  м. Чернігів 3*13*27, 95*27*8, м. Городня 2*15*06,

098*0837405.

Керівництво СТОВ „Мощенське” повідомляє
про відкриття офісу підприємства за адресою:
м. Городня, вул. Леніна, 8, 2/й поверх. Офіс
працює в робочі дні з 8 до 18 год. Прийом ведуть
секретар/референт та юрист.

Окна, рамы, бронедвери
Тел.: 093/3532798, 0462974075,
Тел.: 050/3130802, 0462939392.

Быстро,
качественно,

надежно.

СТОВ „Родина”
Тел. 3/44/43.

Реалізує овес
по ціні 2,20 коп.

за 1 кг.

ЧП Лепень

Поздравляем всех
жителей со Светлым
праздником Пасхи!

г. Городня, ул. Ленина, 64 П (территория с/х техники
% налево).Тел.: 096%3365282, 063%3435883

ЛЮБЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

ИЗ МЕТАЛЛА

Центр зайнятості запрошує
учнів та всіх бажаючих відвідати центр зайнятості в

День відкритих дверей, який відбудеться
19.04.2012року

в приміщенні Городнянського районного центру
зайнятості

(м.Городня, вул.Волковича,24/д).
  Мета заходу:
* інформування учнів щодо принципів діяльності

державної служби зайнятості;
* ознайомлення з послугами центру зайнятості;
* ознайомлення зі «світом професій» та питаннями

професійного вибору в сучасних соціально*економічних
умовах.

Фахівці центру допоможуть:
* визначити ваші здібності, нахили шляхом

профдіагностики та професійної консультації,
* нададуть інформаційний матеріал для ознайомлення

з обраною вами професією;
* до ваших послуг довідники навчальних закладів,

відеофільми, інформаційний матеріал з описом професій.
Адміністрація центру зайнятості.

Городнянська міська рада
проводить конкурс з питання оренди

комунального майна:
* КТПН  (комунікаційна трансформаторна підстанція), трансформатор
ТМ *600 ,  роз’єднувач  – 1шт.
На розгляд конкурсної комісії подаються такі  матеріали:
* заява про участь в конкурсі;
* проект договору оренди відповідно до умов конкурсу;
Відомості про учасника конкурсу:
а) для юридичних осіб:
* документи, що посвідчують повноваження представника юридичної

особи;
* посвідчення нотаріальної  копії установчих документів;
* відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника

конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської  заборгованості.
б)  для фізичних осіб:
* копія документу ,що посвідчує особу учасника конкурсу або  належним

чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
* свідоцтво про реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта

підприємницької діяльності;
* декларацію про доходи.
Конкурсні  пропозиції надаються в окремому конверті з надписом

«На конкурс»
Конкурс відбудеться   16.05.2012р. об 15.00 год..
Заяви приймаються  за адресою м. Городня   вул. Леніна,13
Кінцевий термін прийняття заяв – 10.05.2012р.
За додатковою інформацією звертатись по тел. 2*13*26, 2*74*44

А.БОГДАН.
Міський голова.

24  лютого 2012 року Городнянською РДА було прийнято
розпорядження №66 «Про визнання розпорядження голови
райдержадміністрації таким, що втратило чинність», зареєстроване в
Городнянському РУЮ 2 березня 2012 року за №36/133.


