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Опади

Такий міст у Дроздовиці справді існує. Дві околиці села
– вулиці Жовтневу і Партизанську розділяє невеличка річечка
з високими берегами. Їх здавна єднав дерев’яний міст з
поручнями. Жителям обох вулиць було дуже зручно худобу
переганяти на пасовисько, у ліс ходити – взагалі  міст
сприймався як звичне явище, як постійний супутник життя.
Та час бере своє. Постаріли дубові перекладини та дошки,
проламався поміст. А ще кажуть, що хтось із трактористів,
необережно переїжджаючи з агрегатом, зачепив косаркою
поручні з одного боку. І міст перестав служити. Стало взагалі
небезпечно користуватись ним.

Сільський голова Ніна Андріївна Мамай постійно
опікується пекучими проблемами жителів. Але для вирішення
їх майже в кожному випадку постає питання: де взяти
будматеріали, кошти, спеціалістів? Сільрада – не склад, не
підприємство. Та й грошей, як кажуть, не друкує. Вона такий
собі орган місцевого самоврядування, який хіба що тільки
печатку з гербом має. Тож вирішення пекучої проблеми на
селі є мало не...польотом на Місяць.

– А що там складного – той міст? – почула якось сільський
голова від старожилів. – Ми ж його раніше самі будували і
ремонтували. Гуртом зібратися та й полагодити...

На сільську толоку, яка відбулася минулої середи – 18
квітня, прийшли 16 мужчин різного віку. З сокирами,
бензопилою, лопатами. Сільрада посприяла – заздалегідь
підвезла деревину. Згодилася вона із мосту, що поблизу с.
Будище. Коли кілька років тому прокладали туди асфальтову
дорогу за державний кошт, тоді там дерев’яний міст
замінили бетонним, а придатні ще для використання
матеріали зберегли. Для ремонту Красного мосту вони й
згодилися.

Дружно закипіла
робота. Одні настил
замінюють, інші для
поручнів заготовки
роблять. Ще хтось
підсобляє. Нема на
«будові» начальства –
так званих виконробів.
Усі виконроби.
Щоправда, тут

начальник комунгоспу, що при сільраді, В.А.Мамай і директор
школи депутат райради С.Б. Баранов. Люди авторитетні,
але всі слухаються один одного, усіх об’єднала спільна
справа. Спробував поговорити із директором. Сергій
Борисович не дуже то хотів відволікатися від діла. Зрештою
розповів, що ініціативу провести толоку одразу ж підтримали
комуністи.  «Шість їх бере участь у ремонті мосту, – повідомив
він. – Це С.І.Манойленко і його син Сергій, депутат сільради,
Микола Штаненко та інші». Тут і член сільського виконкому
В.О.Бережний, директор будинку культури П.М.Штаненко.

Упізнав на толоці зоотехніка колишнього колгоспу
«Червоний партизан» Володимира Савелійовича Бензю. Він

Швидка допомога буде ближчою
З учорашнього дня, тобто 20 квітня, у с. Ваганичах на базі лікарської амбулаторії

відкрився пункт швидкої медичної допомоги.
Як повідомив редакцію головний лікар райлікарні В.В.Ромець, цей пункт буде

обслуговувати не тільки жителів с.Ваганичів, а й Барабанівського, Вершин, Андріївки,
Володимирівки, Ільмівки, День Доброго, Деревин, Світанку, Карпівки, Ближнього,
Мостів, Кусіїв, Перепису та Хоробич.

При потребі туди можна звернутися у будні дні з 9 до 17 години по телефону 3H44H
73, а після 17 години, а також у суботу та неділю по номеру 103 або 2H10H30.

Групу медпрацівників пункту очолює цьогорічна  випускниця Чернігівського
медичного коледжу (відділення лікувальна справа) фельдшер Ольга Романівна
Пархатська.

Подібні пункти планується відкрити в с. Мощенці та Тупичеві.

ВЕСНА �2012

ПОГОДНИЙ  ТАЙМ�АУТ  ДЛЯ ПОСІВНОЇ?

На річці тихій, що без назви...

давно вже на пенсії. Але, бачте, не захотів бути осторонь
толоки. Старі кадри (хай не образиться) вірні колективізму.
Колгосп у Дроздовиці давно розформувався. Натомість
нічого подібного не виникло. Але люди розуміють і
бідкаються: поосібно жити важко. Тож і горнуться один до
одного, коли геть скрутно. Було б у селі якесь підприємство,
то, може б, воно на себе взяло ремонт мосту. Та й інші
проблеми.

До полудня тривала толока в Дроздовиці. Люди
відремонтували поміст, звели поручні пообіч. Втомились,
але задоволені. Маленька, здається, всього на день роботи
справа, але згуртувала їх. Річка в цій частині наче
прибралась на свято. Міст надійно поєднав її береги.

Поцікавився, як називають річку. «Може, Смячка, а може,
й Дроздовиця» – відповіли. А як правильно – ніхто не знає.
Забуваємо, отже, потроху своє, рідне джерело. Та це, мабуть,
на одну мить. Пам’ять наша міцна про добрі діла. Хай і про
таке тримається.

На знімках: під час толоки на Красному мосту в
с.Дроздовиці.

Л.ВАСИЛЬКО.

У Дроздовиці
сільська рада
організувала

толоку і власними
силами

відремонтувала
Красний міст

СПРАВИ
СІЛЬСЬКІ

Туди�сюди – без перешкод

Весняні польові роботи у більшості сільгоспHпідприємств району вже розпочалися. Хтось
почав весняну оранку, а хто вже й приступив до сівби. Однак волога погода з систематичними,
хоч і нерясними дощами перешкоджає посівній кампанії. На розмоклих полях практично неможH
ливо працювати. Подекуди бажання аграріїв завершується перевитратою палива та навіть
поломками техніки.

В очікуванні погоди нині перебувають більшість господарств, хоч техніка і люди готові до
посівної давно. Чим обернеться весняний таймHаут для хліборобів району, – побачимо восени,
а поки чекатимемо на погожі дні разом із ними.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Набрала чинності угода між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Російської Федерації про порядок перетинання
українськоHросійського державного кордону жителями
прикордонних регіонів України та Російської Федерації, що
була підписана 18 жовтня 2011 року в м. Донецьку в
присутності Президентів України і Російської Федерації.

Тепер жителі прикордонних регіонів обох держав можуть
перетинати спільний державний кордон у міжнародних,
міждержавних та місцевих пунктах пропуску того регіону,

жителями якого вони є, та перебувати на території суміжної
держави в межах регіону, в який вони в’їхали через місцевий
пункт пропуску, без реєстрації та заповнення міграційних
карток терміном до 90 днів.

Перетинати кордон можна пішки, на велосипедах,
мотоциклах, гужовому і легковому транспорті, човнах, а також
на автомобільному і поромному транспорті. Дія цієї угоди в
Україні поширюється на громадян, які постійно проживають
у Криму, Донецькій, Луганській, Сумській, Харківській та
Чернігівській областях, повідомляє пресHслужба МЗС.
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Роками проблеми чорнобильців замов�
чувалися, а їхніми правами нехтували.
Чиновники безсовісно брехали, привласню�
ючи кошти, які мали йти на соціальний
захист постраждалих громадян. Іншим
важливим питанням є цинізм наших деяких
співвітчизників, котрі не маючи жодного
відношення до ЧАЕС, сьогодні за гроші
зробили собі відповідні документи і неза�
конно користуються чужими правами та
пільгами. Така ситуація суттєво зменшує
розміри виплат тим, хто дійсно був лікві�
датором і постраждав від аварії. Так, у
Чернігівській області нещодавно Держ�
фінінспекція виявила несправжніх чорно�
бильців. Зокрема, контрольними заходами
встановлені 84 випадки невідповідності
статусу ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС
або постраждалого від аварії на ЧАЕС,
внаслідок чого за розрахунками, проведе�
ними працівниками Пенсійного фонду, суми
пенсій та доплат до них, виплачених не в ті
руки, можуть скласти 2836 тис грн.

Крім того, через неподання громадя�
нами, які мають статус постраждалих від
наслідків аварії на ЧАЕС ІV категорії, даних
про вибуття з території зони посиленого
радіологічного контролю переплата додат�
кової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю,
становить 39 тис.грн. А через подання
недостовірних даних про отриману заробіт�
ну плату надлишково сплачено 87 тис грн.

Та попри факти, сьогодні є певний рух у
правильному напрямку. З 1 січня 2012 року
набрала чинності постанова Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про
підвищення рівня соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», якою затверд�
жено Порядок обчислення пенсій особам,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

Згідно пункту 12 зазначеного Порядку у
разі, коли розмір пенсійної виплати (з ура�
хуванням надбавок, підвищень, додаткових
пенсій, цільової грошової допомоги, сум
індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством, (крім пенсій
за особливі заслуги перед Україною), не
досягає в інвалідів, учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких
встановлено причинний зв’язок інвалідності
з Чорнобильською катастрофою: І групи �
285 відсотків; ІІ групи – 255 відсотків; ІІІ групи
– 225 відсотків прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність, випла�
чується щомісячна державна адресна
допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до
зазначених розмірів.

Крім того, варто зазначити, що відпо�
відно до  розпорядження Президента Украї�
ни, на медичну допомогу інвалідам�ліквіда�
торам на ЧАЕС та інвалідам, постраждалим
від Чорнобильської катастрофи, фінансу�
вання держбюджету�2012  має зрости при�
наймні вдвічі – до 50 мільйонів гривень. До
того ж, за результатами конкурсу, який було
проведено наприкінці березня Міністерст�
вом праці та соціальної політики, укладено
ряд угод на послуги санаторно�курортного
лікування громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Вартість цих угод становить 203, 71 млн. грн.

За повідомленнями прес�служби
міністерства, стало відомо, що путівки в
санаторно�лікувальні заклади вже придбано
на період з 1 квітня по 30 листопада. Основ�
ний профіль захворювань – проблеми
дихання, зору, кровообігу, травлення,
нервової, ендокринної, сечостатевої та
кістково�м’язової систем.

Аналіз заявлених Президентом соціаль�
них ініціатив вказує, що це тільки початок.
Початок великого та непростого шляху, за
яким стоїть  реальна допомога держави тим,
хто її найбільше потребує.

     Олексій ПАВЛЕНКО.
Журналіст.

Чорнобильська трагедія незримо
супроводжує громадян України вже

26 рік поспіль. Відголоски тієї
жахливої катастрофи можна

побачити в багатьох українських
сім’ях. Страшні хвороби,

матеріальна незахищеність, житлові
проблеми, оздоровлення – ось

головні питання, які потребують
негайного вирішення. І прямим
обов’язком держави та влади є

надання допомоги ліквідаторам
наслідків тієї страшної аварії та

невідкладна допомога
постраждалим від Чорнобильської

трагедії.

 Чорнобиль
у центрі

уваги влади

ЧИ ПОТРІБЕН
ЗЕМЛІ

КАДАСТРОВИЙ
НОМЕР?

Багато громадян вже одержали
Державні акти на право власності на землю.
Але, як часто буває у нас в державі, невідомо,
хто виграв: той, хто робить все одразу, чи
той, хто відкладає все надалі?

Верховна Рада 5 березня 2009 року
внесла зміни в деякі законодавчі акти
України стосовно документів на земельні
ділянки. При цьому частина друга статті 132
Земельного кодексу України (ЗКУ) доповнена
пунктом «ж», згідно якого всі угоди про
перехід права власності на земельні ділянки
(ті, що укладаються письмово і нотаріально
посвідчуються) повинні мати кадастровий
номер земельної ділянки.

ЩО ТАКЕ
КАДАСТРОВИЙ

НОМЕР?
Кадастровий номер присвоюється

земельній ділянці на підставі її меж і в
залежності від місця розташування – по
кадастровому плану ділянки. Це унікальний
на території України код, який присвоюється
кожній земельній ділянці з метою її іденти�
фікації і залишається незмінним протягом
часу існування земельної ділянки як єдиного
цілого. При цьому зміна власника ділянки
не потребує зміни кадастрового номера. Він
може бути змінений лише  у таких випадках:
при поділі ділянки; об’єднанні з іншою ділян�
кою; перепідпорядкуванні земельної ділянки
іншій адміністративно�територіальній
структурі.

Кадастровий номер присвоюється
земельній ділянці на стадії кадастрових

зйомок територіальними органами Держ�
комзему. При цьому використовується
індексний кадастровий план об’єкту адміні�
стративно�територіального устрою.

Наявність кадастрового номеру – під�
става для державної реєстрації земельної
ділянки і формування Поземельної книги.

Кадастровий план – один із документів
у пакеті технічної документації, він чітко
визначає розміри і межі земельної ділянки
і є невід’ємною частиною договору її оренди.

Кадастровий номер дуже важливий,
особливо для того, щоб уникнути випадків
виготовлення на одну ділянку двох держактів
на різних власників та інших махінацій із
земельними ділянками, що вже не раз
бувало практично.

Форма сучасних державних актів (з када�
стровими номерами) затверджена лише 2
квітня 2002 року постановою КабМіну Украї�
ни №449. У старих державних актах, які були
видані по старих зразках до 2002 року, када�
стровий номер земельної ділянки не вказу�
вався. Тим не менше, державний акт ста@
рого зразка дійсний і без кадастрового
номера. Про це прямо вказано в п.2
згаданої постанови КабМіну: «Установити,
що раніше видані державні акти на право
приватної власності на землю, державні
акти на право власності на землю, державні
акти на право власності на земельну ділянку
і державні акти на право постійного користу�
вання землею залишаються діючими і
підлягають заміні у випадку добровільного
звернення громадян або юридичних осіб».

Тобто законодавством не передбачена
обов’язкова заміна державного акту старого
зразка на новий. Але, виходячи із змісту ч.2
ст. 132 Земельного кодексу України, в кожній
угоді на перехід права власності на земельну
ділянку повинен бути зафіксований її
кадастровий номер. Більше того, 5 листо�
пада 2009 року ч.6�а ст.120 ЗКУ була викла�
дена в новій редакції, де визначено, що
кадастровий номер земельної ділянки є
суттєвою умовою договору, який передбачає
набуття права власності на жилий будинок,
приміщення чи споруду, право на які пере�

ШЛЯХАМИ
РЕФОРМИ
Скажемо прямо: відділення земельного кадастру – однієї

зі структур Держкомзему, а на районному рівні управління
земельних ресурсів останнім часом активно «штурмують»
сотні громадян. Вони поспішають оформити так званий
кадастровий номер своєї земельної ділянки. У кожного з них
на руках є Державний акт на право володіння цією землею.
Але, виявляється, цей державний акт без кадастрового номера
не дає власникам землі фактичного права розпоряджатися
землею. Ще не так давно людей активно агітували
переоформляти так звані сертифікати на державні акти, у
певний період уряд навіть відкрив можливість безоплатного
переоформлення цих документів, щоб прискорити одержання
актів, а, отже, й саму земельну реформу, а тепер перед
землевласниками поставлено нову фінансову пастку.

Що ж трапилось і чому? Чому селян державні законотворці
знову змушують викладати чималенькі суми? І чи бачить наш
уряд те, як спритно використовуються прорахунки
законотворців і урядовців у справі земельної реформи?
Сьогодні державні земельні управлінські структури «обросли»
приватними фірмами і компаніями, які ліцензійно перекачують
кошти громадян за оформлення кадастрових номерів у власні
кишені. Те, що повинна робити держава, віддано у приватні
руки. Закріплене Державний актом право володіти землею
фактично знівельовано. Думається, так сталося тому,  що
законотворці і урядовці розробили далеку від ідеальної систему
обліку земельних ділянок, зміни їх власників та інших обставин.

Та чи останнім буде митарство громадян у зв’язку з
кадастровими номерами? Людей ну прямо таки вже «затягала»
держава по різних державних і недержавних установах
(порахуйте: субсидії, пенсії, газові перетурбації, земельні
документи, паспорти і т.д.). Вони не знають фізичного і
душевного спокою.

До того ж, люди позбавлені належної інформації, вони не
знають що і до чого. А у зв’язку із кадастровими номерами її
навіть важко знайти, – земельному відомству невигідно її
поширювати, йому краще відправити громадянина до
приватної фірми. А там, звісно, все зроблять за гроші.

Сподіваємось, нижче опублікована стаття дещо прояснить
ситуацію.

ходить у зв’язку з набуттям права власності
на ці споруди чи приміщення. Ці зміни
вступили в дію з 1 січня 2010 року. Тобто,
якщо ви продаєте, даруєте, успадковуєте
земельну ділянку або будинок, іншу споруду,
які розташовані на приватизованій земель�
ній ділянці, то у відповідній угоді повинен
бути зафіксований кадастровий номер
земельної ділянки. А якщо ви одержали
державний акт до квітня 2002 року (а
можливо, й раніше), то у вашому акті номера
нема. Отже, нотаріус не може засвідчити
таку угоду. Подібна ситуація виникне і при
спробі передати земельну ділянку в іпотеку.

ТОДІ
ЩО РОБИТИ?

Перший варіант. Необхідно звернутися
в територіальний орган земельних ресурсів
із заявою. Присвоєння кадастрових номерів
відбувається на підставі технічної докумен�
тації по землевпорядкуванню. Таку докумен�
тацію  розробляють організації по землеуст�
рою. Вони мають на це відповідну ліцензію.
Тепер вони є суб’єктами підприємницької
діяльності. А це значить, що безплатно
виготовляти таку документацію вони не
будуть. Державі потрібно було передбачити
компенсацію цих витрат громадянам, чого
не було зроблено.

Загальна вартість послуг по виготовле�
нню технічної документації визначається
відповідно до наказу Держкомзему, Мінфіну
та Мінекономіки – про «Розміри оплати
земельно�кадастрових робіт і послуг від
15.06.2001 №97/298/124.

Після одержання кадастрового номера
земельної ділянки громадянину безплатно
видають довідку про це.

Другий варіант. Присвоєння кадастро�
вого номера не можливе без внесення його
в електронну  базу даних. Земельний орган
запропонує попередньо обміряти вашу
ділянку. Для виготовлення документації, крім
заяви, потрібно подати копію паспорта та
ідентифікаційного кода. За виготовлення
документації ви змушені заплатити.

І.МАЗУРОК.
Юрист.

12 квітня група дітей з Городнянського
району побувала на незвичайній екскурсії.
За ініціативи Городнянського райвідділу
управління МВС України 19 підлітків разом
із старшим оперуповноваженим РВ УМВС
П.С.Завалієм та психологом відділу освіти
С.В.Кравченко  познайомились з роботою
слідчого ізолятора у м.  Чернігові.

Чому було вибрано такий незвичний
предмет для екскурсійної програми? На
жаль, питання дитячої злочинності є одним
з дуже гострих, які турбують суспільство. За
2011 рік на території  району було скоєно 18

Не приведи мене, стежино, у СІЗО…
злочинів, у яких брали участь 17 дітей. Від
початку нинішнього року теж трапився
випадок скоєння злочину неповнолітнім,
раніше вже судимим. Взяти участь у цій
поїздці було запропоновано дітям з обласної
школи�інтернату та тим учням міських шкіл,
які вже мали проблеми із законом.

Діти познайомились з умовами, у яких
утримуються ті, хто у СІЗО чекає вироку суду
та вирішення своєї подальшої долі. Не можна
сказати, що знайомство з кримінальним
світом було приємним. Не зважаючи на
привітність заступника начальника установи

та її персоналу, вразили дітей і карцер, і
дворик для прогулянок, і режим поведінки
порушників. А найбільше – спілкування з
малолітнім злочинцем, який скоїв вбивство
і чекав вирішення своєї долі. «Любіть своїх
мам. Любіть татусів. Любіть свободу», —
сказав  він гостям.

Школярі отримали певні враження від
поїздки. Сподіваємось, вони  не дозволять
цим дітям у майбутньому зробити крок у
прірву.

О.КОВАЛЕНКО.
Начальник служби у справах дітей

райдержадміністрації.
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В Україні вже збудовано і на повну
потужність працює телемережа цифрового
наземного ефірного мовлення. Це означає,
що тепер через звичайну антену можна
дивитися безкоштовно понад 20 (незабаром
32) українських телеканалів у високій
цифровій якості зображення та звуку. Для
приймання цього сигналу необхідно між
антеною та телевізором підключити
спеціальний пристрій – телетюнер.

Враховуючи важливу соціальну складову
процесу переходу на цифрове ефірне
мовленння, 21 березня 2012 року Урядом
прийнято постанову «Про затвердження
порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для забезпечення
населення засобами приймання сигналів
цифрового телерадіомовлення».

Зазначеним рішенням Кабінету Міністрів
України визначено категорії громадян, які
безкоштовно можуть отримати зазначені
засоби (телетюнери), а саме:

усі інваліди першої та другої груп (у тому
числі інваліди війни цих груп);

інваліди війни третьої групи;
особи, які виховують дитину/інваліда, за

умови що дитина проживає разом з ними і
не перебуває на повному державному
утриманні;

особи з малозабезпечених сімей, які
отримують державну допомогу згідно із
Законом України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

особи, на яких поширюється право на
отримання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово/комунальних
послуг протягом опалювального періоду
2011/2012 років.

Для безкоштовного одержання телетю/
неру громадяни, що відносяться до вказа/
них категорій, повинні до 1 липня 2012 року

звернутися в управління праці та соціаль/
ного захисту населення Городнянської
райдержадміністрації із відповідною
заявою.

Зразки заяв та уся необхідна інформація
з питань одержання, підключення та
користування телетюнером оприлюднені на
стендах в управлінні праці та соціального
захисту, на офіційних веб/сайтах Держком/
телерадіо, Мінсоцполітики, місцевих органів
влади, громадських організаціях захисту
прав інвалідів тощо.

Доставка телетюнерів громадянам буде
здійснюватись поштою в міру надходження
заяв громадян до органів соціального
захисту та формування списків місцевими
державними адміністраціями. Черговість
доставки визначатиметься також в міру
надходження заяв. Тобто, хто раніше подасть
заяву, той раніше отримає телетюнер.

Безкоштовне надання телетюнерів
зазначеним категоріям громадян буде
відбуватися за правилом: один телетюнер
– на одне житлове приміщення (будинок).

До заяви, в залежності від обставин, які
дають право на безкоштовне отримання
телетюнера, додається:

копія довідки медико/соціальної екс/
пертної комісії про встановлення групи
інвалідності;

копія посвідчення інваліда війни;
копія медичного висновку про дитину/

інваліда віком до 18 років і копія свідоцтва
про народження дитини.

Інформацію з даного питання можна
отримати безпосередньо в управлінні праці
та соціального захисту населення Городнян/
ської райдержадміністрації  або за телефо/
нами 2�15�39, 2�15�03, 2�16�11.

Т.ВИСОЦЬКА.
Начальник управління праці та

соціального захисту населення.

Умови вступу до членів «Лікарняної каси»
були прості: людина писала відповідну заяву
і щомісяця сплачувала 5 гривень внесків.
Таким чином, після трьох місяців перебу/
вання у «Лікарняній касі»  кожен її член має
право пролікуватися планово на суму 150
гривень, а у екстренних випадках – на суму
300 гривень. Скажімо так: дев’ять років тому
це були досить відчутні кошти, за які можна
було придбати майже всі необхідні для
лікування медичні препарати.

«Лікарняна каса» набула відчутної
популярності у районі. Громадяни вступали
до неї  цілими робочими колективами за
сприяння керівників організацій, установ та
підприємств, а пенсіонери та непрацюючі –
в індивідуальному порядку. Трохи більше
двох років тому кількість членів районної
благодійної організації «Лікарняна каса»
становила понад 4 тисячі чоловік. Затим
кількість бажаючих почала відчутно змен/
шуватись. Нині, як повідомила бухгалтер
організації Л.В.Реуцька, членів каси зали/
шилось 2 740. Про сьогоднішню діяльність
«Городнянської лікарняної каси» розповів
лікар/експерт В.П.ГОЛУБОВСЬКИЙ:

— Нині щомісячні внески для громадян
дещо підвищились: для більшості вони
становлять 8 гривень, а для пільгових
категорій – 5. Зменшення кількості членів
каси викликане, серед інших причин, і
зменшенням кількості організацій, під/
приємств та установ на території району.
Раніше прямо за місцем роботи людина
писала заяву і відрахування членських
внесків робилось централізовано, через
бухгалтерію установи чи підприємства.
Зараз таких стало значно менше. Багато
громадян платять внески прямо у бухгал/

терію «Лікарняної каси», а пенсіонери – через
пошту та листонош. Важливим фактором є і
ріст цін на лікарські препарати. Дійсно, якщо
раніше 150/300 гривень були вагомою
цифрою, то зараз це недостатня сума для
забезпечення курсу лікування. Однак
членство у касі має вагомі «плюси». По/
перше, це те, що людина за будь/яких
обставин може використати більше коштів
на лікування: за рік вона сплатить 96 гривень,
а у разі необхідності використає до 300. Крім
того, якщо вона не лікувалась протягом року,
то на наступний рік сума, яку вона може
використати, збільшиться на 10 відсотків.
При щорічному лікуванні страхова сума
зменшується на 17 відсотків. При сімейно/
колективному членстві у разі необхідності
надання екстренної медичної допомоги
одній особі  двоє інших членів сім’ї, включені
до заяви, можуть передати потерпілому свої
кошти, передбачені на їх планове лікування.

 Послуги лікарняної каси поширюються
на надання амбулаторної допомоги при
зверненні, наприклад, до травматолога
поліклініки, а також при лікуванні в обласній
лікарні (крім онкодиспансера, госпіталя та
відділення для лікування чорнобильців),
обласних кардіоцентрі, дитячій лікарні,
пологовому будинку, спеціальній серцево/
судинній (другій міській) лікарні.

— Але, якщо людина часто хворіє,
допомога лікарняної каси виявляється
мінімальною? Адже, сплативши внесків
96 гривень на рік, в результаті отримаєш
150 гривень допомоги, та ще й за
мінусом 17 відсотків, якщо лікування
щорічне, а то й кілька разів на рік?

— Справа у тому, що скільки б ми не
говорили про страхову медицину, наше
суспільство, особливо ми на периферії, до
неї ще не скоро дійдемо. Інтернет сьогодні,
наприклад, повідомляє, що вартість
медичної страховки на одну людину
становить 6 тисяч гривень. І страхова сума,
щоправда, у цьому випадку немала – 50
тисяч гривень. Але якщо людина не

лікуватиметься протягом року? До того ж
при такій страховці існують певні
обмеження – наприклад, вікові та за станом
здоров’я. Наша ж «Лікарняна каса» таких
обмежень не має. І сьогодні ми говоримо
про можливість збільшення страхових
виплат при збільшенні щомісячних внесків.
Так, якщо людина платить 10 гривень внеску,
то виплата на лікування за вище
перерахованих умов становить 400 гривень,
15 гривень – 500 гривень, 20 гривень —600
гривень відповідно.

Є у «Лікарняної каси» й ще одна функція.
Ми забезпечуємо відділення необхідними
ліками для надання першої та невідкладної
допомоги   для своїх клієнтів. Але у разі
гострої необхідності їх використовують і для
інших хворих. Наприклад, сьогодні у місті
вже нема аптеки, яка б працювала
цілодобово. Держава дуже слабо фінансує
лікарні. Потрапила, наприклад, у відділення
людина у тяжкому стані серед ночі, а в
лікарні нема життєво необхідних препаратів.
У такому випадку використовуються ліки,
надані тому чи іншому відділенню
«Лікарняною касою». А потім хворий купує в
аптеці і повертає їх на місце витрачених. Хоч
якийсь, але це вихід із ситуації.

— У лікарнях ви тримаєте широкий
вибір лікарських препаратів?

— Ні. Тільки ліки широкого вжитку та ті,
які застосовуються при невідкладній
допомозі. Зараз вибір препаратів
величезний і спектр цін теж дуже широкий.
Нема сенсу зарані закуповувати дорогі
препарати. Це робиться тільки після
призначення лікаря. Зараз, до речі, ведуться
розмови про те, що уряд обіцяє знизити
ціни на життєво необхідні медикаменти. Це
було б дуже добре з огляду на нинішні ціни,
а тим більше, співвідношення їх з нашими
зарплатами і пенсіями. Сподіватимемось,
що держава наважиться на такий крок.

Розмовляла С.ТОМАШ.

21 квітня
753 року до н.е. – вважається

датою заснування Риму Ромулом.
1519 року – на узбережжя Мексики

висадився іспанський конкістадор
Е.Кортес.

1792 року – приєднання Царства
Польського до Росії.

1944 року – жінки у Франції
отримали виборче право.

1951 року – створено Національний
Олімпійський комітет СРСР.

1954 року – вступ СРСР до
ЮНЕСКО.

1955 року – створено науково/
дослідницьку станцію «Північний
полюс/5».

1963 року – спільний концерт «The
Beatles» та «Rolling Stones» у Річмонді.

1979 року – у Києві відкрився театр
драми і комедії.

2000 року – Держдума Росії
ратифікувала договір про повну
заборону ядерних випробувань.

У цей день народилися:
1488 року – Ульріх фон Гуттен,

німецький письменник, гуманіст,
ідеолог лицарства.

1758 року – Орина Родіонівна
Яковлєва, няня О.С.Пушкіна.

1830 року – Джеймс Стерлі,
англійський винахідник велосипеда.

1922 року – Станіслав Ростоцький,
радянський кінорежисер.

1926 року – Єлизавета ІІ, королева
Великобританії з 1952 року.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет�видань.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

У 2003 році у Городнянському
районі, як і в інших районах

області, за ініціативи обласного
управління охорони здоров’я була

створена благодійна організація
«Лікарняна каса».  Її метою було

акумулювати кошти на
покращення медичного

обслуговування населення та
надання невідкладної і швидкої

допомоги.

У «Новинах Городнянщини» від
24 березня у статті «Коли влада

людей не чує» її автор
О.Нечипоренко піддав критиці

роботу сільського голови
Перепису. За його думкою, у селі
ніхто нічого не робить і робити не

хоче, люди покинуті
напризволяще.

Але це не так. Ніхто не примушував
людей забирати кукурудзяне зерно низької
якості в рахунок орендної плати. Зараз зерно
у господарстві хороше, за ним приїжджало
багато покупців  з усього району. В рахунок
оплати можна брати і овес. І ціна на зерно
помірна.

Є причина і ситуації із заплідненням
корів бичками. У наших людей у
господарствах є лейкозні корови. І це стоїть
на перешкоді природному заплідненню. Але
на фермі роблять штучне, і скарг на це нема.

Дивно автор статті змалював ситуацію і
зі смертю Кручко Соціаліни Іванівни.
Дійсно, жінка була  у похилому віці – вона
1925 року народження. Але вона не була
самотня – мала сина і дочку, онуків. Діти
мешкають у Києві, а на їх прохання матір
доглядала соцпрацівниця Н.І.Маляренко.
Коли старенька померла, ми з
соцпрацівником перші прийшли до її оселі і
сповістили про це її дітей. Товариство надало
бульдозер, щоб розчистити дорогу до
кладовища, а в кабіні трактора разом з
трактористом був і я, сільський голова.

Зараз на території сільської ради
працює два інвестори – ПП «Городнянські
аграрні інвестиції» та СТОВ «Родина». Тільки
у «Родині» працює майже 60 чоловік. Сюди,
щоб заробити копійку, їдуть люди із сусідніх
сіл і навіть з Городні. Відновлено роботу
свиноферми, вже була реалізація поросят
для населення, оновлено череду великої

рогатої худоби. Товариство надає населенню
транспортні послуги, розчищає дороги від
снігу.

Є у нас й інші задуми, але для їх
реалізації треба участь усієї громади. Дещо
вже робиться. Зроблено заміну майже
півстолітнього паркану біля пам’ятників
загиблим воїнам та братських могил у
Перепису та Кусіях, вирубано аварійні
дерева у центрі села. Плануємо розпочати
роботи по відновленню вуличного
освітлення, ремонт молитовного дому
(приміщення церкви, на жаль, ремонту вже
не підлягає). У минулому році було
продовжено будівництво дороги. Це для нас
значна, приємна подія. Не зрозуміло, чому
О. Нечипоренко хоче скласти враження, що
у селі взагалі нічого не робиться.

А між тим у роботі кожного можна знайти
недоліки, у тому числі і його, коли він
очолював місцевий колгосп «Родина». Навіть
у часи розквіту, коли у багатьох селах за
допомогою колгоспів прокладались
газопроводи, будувались будинки, у
Перепису ситуація не була оптимістичною.
Газ не було підведено до жодного з
адмінприміщень, у тому числі й контори
колгоспу. Де поділись труби, які вже лежали
у центрі села? Колгосп будував будинки для
молодих сімей, але вони так і не були
передані під житло. Зараз 8 таких будинків
стоять з повиламуваними дверима,
повибиваними вікнами, тут повиходили з
ладу системи опалення.

У сусідніх селах, де колгоспи й не були
мільйонерами, будувались будинки
культури. А наша молодь із заздрістю
дивилась на Деревини, Хоробичі, Ваганичі.

Можна багато говорити, вдаючись у
відповідь у критику. Але навіщо? Згадується
давня поговірка : «У своєму оці колоди не
видно, а в чужому піщинку помітно»…

С.ТРЕТЯК.
Сільський голова с. Перепису.

РЕЗОНАНС

У чужому оці піщинку бачу…
Про забезпечення громадян

засобами приймання
сигналів цифрового
телерадіомовлення
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Сквер
у пам’ять про

поета�
земляка

Абрам Кацнельсон народився 1 січня 1914 року в м.
Городні в сім’ї учителя математики. Закінчив Київський
університет, був фронтовим кореспондентом. Перша книжка
його віршів вийшла у 1935 році. А загалом видав більше 20
поетичних збірників і книг по теорії літератури. Переклав на
українську мову багато віршів єврейських поетів. У 1984 році
став лауреатом літературної премії ім.М.Рильського.

Останні 10 років життя разом із сім’єю провів у США,
помер 21 серпня 2004 року в Лос6Анджелесі.

Поет дуже любив Городню, присвятив нашому місту
багато віршів, часто приїздив сюди. Він був українським
євреєм і як, мабуть, ніякий інший єврей, усім серцем
відчував Україну. Тому городнянці свято бережуть пам’ять
про свого земляка, поета6фронтовика, який жив у складну
епоху.

1 січня 2014 року виповниться 1006а річниця від дня
народження Абрама Кацнельсона. Щоб увічнити пам’ять про
видатного земляка, депутати міської ради на одній із сесій
прийняли рішення  встановити пам’ятний знак відомому
поету. Недалеко біля місця, де стояла хатина, у якій народився
Абрам Кацнельсон, а саме біля приміщення райвійськкомату

нині ведуться роботи по облаштуванню міні6сквера, у якому
і буде встановлено пам’ятний знак.

12 квітня під керівництвом техніка по догляду за зеленими
насадженнями ДП «Комунальник» О.І.Тупика працівники
підприємства та група безробітних від центру зайнятості
висаджувала на місці майбутнього скверу кущі троянд,
декоративної ялини, ялівцю, скумпії. Також клали на
майбутніх доріжках тротуарну плитку, засівали газон.

— Все, що посаджене від душі, від серця, ростиме і
буятиме на радість людям, — впевнено говорить О.І.Тупик.
– Тільки б розуму нам трохи, щоб дбайливо до краси
ставитись. У пасхальну святу ніч біля приміщення міської
ради хтось вирвав п’ять декоративних кущів. Не понівечив,
а саме вирвав, щоб, мабуть, посадити у себе вдома. І те, що
крадіжку було здійснено у таке свято, і сам факт варварства
красномовно говорить: не доросли ми ще до того, щоб краще
жити. Вимоги треба ставити у першу чергу до самих  себе,
тоді і сонце усміхатиметься по6іншому.

На знімку: С.А.ЧУГАЙ, В.М.ХРУСЬ та К.М.УГЛЯЙ
саджають трояндові кущі.

С.ТОМАШ.

Як у добрих господарів

На радість дітям
військового містечка

Нещодавно в інтернеті на сайті «Городня – городской
портал» з’явилась стаття «Грустный взгляд на последнюю
обитель». Її автор звертав увагу громадськості на
незадовільний стан діючого єврейського кладовища, яке
знаходиться  на виїзді з м. Городні. Дійсно, останніми роками
місце, де залишились на вічний спокій десятки відомих
городнянців, стало докорінно відрізнятись від того, яким
воно було два6три десятки роки назад. Дерев’яний паркан
своє віджив і сумними розвалинами непривітно блимав на
автотрасу. З боку лісу густою стіною кладовище оповила
акація, а поміж могил влітку буйною зеленню буяла трава
мало не в людський зріст.

Місто останнього пристанища городнянських євреїв
раніше завжди радувало око своєю чистотою і навіть
затишком. Коли ще був живий Й.Д.Азбель, він опікувався
кладовищем, організовував людей на його благоустрій,
слідкував за дотриманням порядку. Тоді у Городні ще
повногрудо дихала єврейська община. Нині ж за кладовищем
доглядають родичі тих, хто на ньому покоїться. Автор статті
нагадує, що у минулому році вирубку аварійних дерев тут
організувала на власні кошти Н.Гавко, яка нині постійно
мешкає у Німеччині. Вона ж найняла і людей, які покосили

траву. Напевне, так і повинно бути – наш святий обов’язок
піклуватися про місця, де поховані наші рідні. Але з часом
родичі померлих теж ідуть із життя, могили стають
бездоглядними, кладовище – запущеним.

Земля, на якій знаходиться кладовище, відноситься до
Хрипівської сільради, але знаходиться за межами
населеного пункту. Фактично його обслуговування не входить
у компетенцію ні сільської, ні міської рад. Однак 12 квітня на
кладовищі кипіла робота. За ініціативи міського голови
А.І.Богдана та сільського голови Хрипівки В.М.Миненка та
за сприяння і допомоги директора ДП «Городнянське лісове
господарство» В.Ф.Тимка сюди було завезено понад 100
декоративних ялинок.  Сільський голова разом з
безробітними від центру зайнятості посадили ялинки
натомість паркану з боку автотраси. Живопліт – дешево і
гарно. Одночасно вирубувались і хащі молодої порослі.
Кладовище набрало доглянутого вигляду. Згодом весь
напівгнилий паркан буде замінено на живопліт. Так
спільними зусиллями віддається данина пам’яті про добрих
людей.

Дитячий майданчик, ідентичний
тому, що був встановлений біля
приміщення пошти, з’явився 12 квітня
посеред багатоповерхівок, розташованих
у колишньому військовому містечку. За
замовленням міської ради його, як і
перший, виготовив приватний
підприємець А.Ф.Лепень.

Скажімо прямо: у нашому затишному
місті практично нема обладнаних місць
для дитячих розваг. Майданчик у центрі
– прояв уваги з боку міської влади до
найменших городнянців. Не менш
значущим кроком є і встановлення такої
гірки у військовому містечку – тут у
багатоповерхівках мешкають
здебільшого молоді сім’ї, у яких
підростають діти.

— Визначаючи кроки Програми
соціально6економічного розвитку міста на
певний період, — каже міський голова
А.І.Богдан, — ми намагаємось не
будувати ілюзійних планів. Визначаємо
те, що ми дійсно у змозі зробити для
того, щоб Городня стала кращою.
Приведення у належний вигляд
кладовища, закладення скверу,
встановлення дитячої гірки,
облаштування нових автобусних зупинок
по всьому місту – хай і не грандіозні, але
реальні кроки до покращення нашого
життя.

БЛАГОУСТРІЙ
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Громадські роботи:
соціальна підтримка

безробітних , користь
громаді

Залучати здібних дітей до творчих
конкурсів у переддень свят стало вже
гарною традицією серед студій, гуртків і
позакласних закладів міста. Тому дещо
несподіваною виявилася пропозиція від
«Платинум Банку» та магазину «Соні» до

учнів молодших класів міської школи №2
взяти участь у конкурсі «Розмалюй писанку
до Великодня». Умов у конкурсі було декілька,
та головними  лишалися творчість і
оригінальність авторів.

Всі десятеро учасників впоралися із цим

З В’ячеславом Лашуком «Новини Городнянщини» знайомили читачів два роки
тому. Київський журналіст і поет, він багато часу проводить у с. Лашуках нашого
району, де поселився. У просторі між столицею і невеликим хутором віднайшов
багато цікавого і несподіваного, відкрив для себе багато нових друзів. Тут, у
Лашуках, народилась його нова збірка поезій під назвою «Покосы», добірку
віршів з якої пропонуємо вашій увазі, шановні читачі.

Нагадаємо про те, що В’ячеслав Лашук віднедавна очолив Городнянське
відділення Товариства «Чернігівське земляцтво у Києві» і взявся відповідально
виконувати це громадське доручення. А ще повідомимо про те, що 22 квітня у
В’ячеслава Лашука день народження. Тож привітаймо його і побажаймо йому
доброго здоров’я і натхнення для нових поезій.

* * *
Союз – почил!
Смеюсь и плачу,
И,
Снизойдя,
Прохохочу –
Чого печалиться?..
Да дай
Им – сдачу!
И в морду – прямо – палачу.
И в дых его, и в пах, и в –
Совесть,
И в суетную грусть мою.
Дай сдачи, ибо
Я! –
Не значу,
И поелику – хохочу.
Дай крови ненасытному народу!
(Давай убъем родную мать! (А?)
А то ведь жито не восходит,
А то ведь...
Всем!
На все – плевать!
На этих... сытых возле три – здны.
Коим меня послали в дар,
На тех, кто Лениным при...шпилен,
Кому стал ложью – Гос...
Ударь!
Почил Союз...

* * *
В Лашуках
Соловьи изрыдались
в полнолуньи упрямом,
Отсвистели года
и твои, и мои.
Где1то в вывихе рек
с громким шумом и гамом
Улетают в Египет
мои журавли.

И становятся птицы
родными другому,
И чужая река
улыбается им,
Мы, наверное, будем когда1то знакомы.
...Человек никогда не бывает чужим...
Только птицы упрямо летят через

Вечность,
Что им чьи1то привычки?
Что им вывихи рек?
В жизни все происходит довольно

привычно –
Вот – родился...
А вот – и ушел ...
Человек...

* * *
Синие в Лашуках рассветы.
Славная,
Милая,
Где ты,
Где ты?
Иль на Крюковой,
Иль в Купихе,
Или в солнечном ярком
круге том,
Что в окно поутру крадется.
...От любви такой мне неймется!
Хорошо здесь!
Светло и чисто.
Вот еще бы и гармониста.
Да предутренних тихих песен.
Мир бы снова стал интересен!

* * *
Облака уснули за рекою...
Петухи проснулись поутру.
Я своей нетвердою рукою
Пса загнал в сырую конуру.
Не со зла...
Достали дождь и осень,

Мыши, гуси,
слякоть и туман.
В локонах уже не просто проседь,
А сплошной серебряный обман.
Догорают годы.
Как лучина.
Как свеча.
А, может,
Как костер.
Травы побелели за овином,
И грустит зеленый, старый бор.
От того,
что облака уснули.
От того,
что близится зима.
От того,
что иногда мы всуе
ищем что1то...
Горе – от ума?

* * *
Иней упал на травы
В чистых моих Лашуках.
Я не тобой отравлен,
Я не сбежал впопыхах.

Просто мне нужно хлеба,
Просто хочу я жить,
Просто немного неба
Хочеться не забыть.

Просто глядеть в окошко.
Просто у печки сесть,
Просто и ненарочно
Ждать, что благая весть,

Просто придет не завтра,
А улетит во вчера –
Иней, увы, не завтрак...
Звездны мои вечера?

завданням, а деякі навіть здивували. Окрім
традиційно розписаних яєць хоч і не зовсім
традиційними орнаментами, були
представлені роботи із новим осмисленням
писанки. Так, Дмитро Захарченко
розмалював крашанку під футбольний м’яч
і оздобив її кошиком із футбольною
символікою, приурочивши свою роботу до
«Євро12012», а Марина Ніколаєнко
розмалювала яйце у новорічних тонах, ніби
поєднавши у своїй роботі Різдво із
Великоднем. Перемогла ж робота Дмитра
Забгаєва, який взагалі із яйця виготовив
потішне тигреня. На запитання чому саме
тигреня було ним обране у якості моделі,
хлопець безхитрісно відповів:

– Бо я люблю тигрів!
Експерт «Платинум1Банку» Юлія Гломоза

вручила головний приз переможцю і
заохочувальні – учасникам. Вона подякувала
юним художникам за участь і побажала
нового натхнення і творчих успіхів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: учасники конкурсу

«Розмалюй писанку» зі своїми
роботами.

Відбулась зустріч педагогічних колекти1
вів шкіл трьох районів прикордонних
держав. З нагоди 251річчя такого співробіт1
ництва у Крупецькому дитячому садочку1
середній школі, що у Добрушському районі,
зібрались представники освіти Климівсь1
кого району Брянської області, Добрушсь1
кого району Гомельської області та нашого
Городнянського району.

Семінар освітян, у якому брали участь
проректор Гомельського інституту розвитку
освіти О.О.Блажко, керівники відділів цього
інституту, завідувачі навчально1методични1
ми кабінетами відділів освіти райвикон1
комів Гомельської області, відкрив заступник
голови Добрушського райвиконкому
М.В.Лисенко. Він розповів про співробіт1
ництво педагогів трьох держав у соціальній
сфері.

Про те, як саме зароджувались мости
дружби між педагогами прикордоння 25
років тому, розповів учасникам семінару
колишній начальник відділу освіти Добруш1

ського райвиконкому В.Ф.Войтенок.
Перегляд методичної панорами «Між1

державне співробітництво як спосіб органі1
зації ефективної партнерської взаємодії»
дав змогу присутнім впевнитися в тому, що
творчість, ініціатива, постійний пошук нового
роблять навчально1виховний процес дуже
ефективним.

Начальник відділу освіти адміністрації
Климівського району Брянської області
Т.В.Смольська проаналізувала також роль
міждержавного співробітництва керівних
кадрів у підвищенні ефективності роботи
щодо удосконалення інфраструктури освітніх
установ. Про реалізацію спільних заходів у
рамках програми міждержавного співробіт1
ництва говорила начальник відділу освіти
Добрушського райвиконкому І.М.Шкарубо.

Завідувачі  методкабінетами відділів
освіти Добрушського райвиконкому та
адміністрації Климівського району С.П.Ко1
вальова та О.В.Ломако презентували резуль1
тати впровадження передового педаго1

гічного досвіду, перспективних надбань
педагогів прикордоння в освітньому про1
сторі Білорусі, України та Росії.

Від освітян Городнянщини слово мала
учитель1методист, Заслужений учитель
України Г.В.Зацаринна. Вона розповіла про
шкільний методичний кабінет як творчу
лабораторію вчителя і його роль у впровад1
женні нетрадиційних форм методичної
роботи. А головний спеціаліст відділу освіти
Городнянської райдержадміністрації В.Г.
Манченко наголосила, що освітяни прикор1
доння за 25 років тісного співробітництва
переконалися, що тільки в спільній творчій
діяльності кожен педагог може розкритися,
стати високим професіоналом. Вона
висловила надію, що і надалі програма
співробітництва дасть змогу  у повній мірі
реалізовуватися, самоутверджуватися
талановитим освітянам.

В.ЛОСЬ.
Завідуюча райметодкабінетом відділу

освіти.

ОСВІТА На ниві братерства

– У 2011 році тимчасовою зайнятістю
було охоплено 776 безробітних громадян, а
це 25% всіх, хто перебував на обліку у центрі
зайнятості протягом року.  На громадські
роботи  використано 842 тисячі гривень, у
тому числі з  Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття – 728 тисяч
гриіень. До речі, оплата праці здійснюється
у розмірі, що не менший, ніж законодавчо
встановлений мінімум. Так, у 2011 році
безробітні, залучені до оплачуваних
громадських робіт, за кошти Фонду в
середньому отримували близько 1000
гривень на місяць. Громадські роботи
організовувались в 20 сільських радах та 16
підприємствах району. Завдяки 195
безробітним щоденно прибирались вулиці
міста і сіл, біля придорожніх смуг
проводилась вирубка кущів і гілок дерев,
розчищались кладовища, впорядковувались
квітники, братські могили та пам’ятники
воїнам1визволителям. Надавалась
допомога літнім одиноким людям:
прибирались оселі бабусь і дідусів,
впорядковувались городи, ремонтувались
паркани, заготовлялись дрова. Працювали
безробітні і на роботах у лісі, сільському
господарстві.

Залишившись без роботи, людина
втрачає не тільки засоби до існування, а й
бажання працювати. А тривале безробіття
часто відкидає людину „на узбіччя життя”.
У цих умовах саме оплачувані громадські
роботи відіграють важливу роль.  Завдяки
участі у них незайняті громадяни уникають
психологічного стресу, соціальної
дискваліфікації, відчувають себе
працездатними, повноцінними членами
соціуму. Крім того, на осіб, зайнятих на
громадських роботах, поширюються
соціальні гарантії, включаючи право на
пенсійне забезпечення. Період участі у таких
роботах зараховується до трудового стажу.

Керівники багатьох підприємств області,
на яких організовувалися оплачувані
громадські роботи, впевнившись, що така
форма співпраці зі службою зайнятості
дозволяє залучити додаткову робочу силу
для виконання нагальних тимчасових робіт.
Органи місцевої влади також зацікавлені у
проведенні таких робіт: наводиться лад у
населених пунктах, зростає рівень доходів
населення, ремонтуються об’єкти соціальної
сфери тощо. Крім того, сплачуються всі
види податків, що збагачує таким чином
державну казну.

Залучення громадян до тимчасової
зайнятості активно продовжується і в 2012
році. З початку  року в оплачуваних
громадських роботах вже взяли участь149
безробітних осіб. Враховуючи, що користь
від організації оплачуваних робіт для
суспільства очевидна, служба зайнятості й
надалі розвиватиме співпрацю у цьому
напрямку з усіма зацікавленими сторонами
соціального партнерства.

Прийшла весна, прокидається
природа, починають чепуритись
міста і села. В умовах дефіциту

якісних вакансій та гострої
конкуренції на ринку праці все

більшої ваги набувають оплачувані
громадські роботи 9 один із

напрямків активної політики
зайнятості населення. Чому ж

такого виду роботам відводиться
важлива роль? Аргументи досить

переконливі. Завдяки їм можна
пом’якшити або випередити

наслідки безробіття, крім того –
вирішуються нагальні питання

соціального розвитку
територіальних громад. Про стан

суспільно9корисної роботи
розповідає директор

Городнянського районного центру
зайнятості  Т.ЗАХАРЧЕНКО:

ЗНАЙОМІ
ІМЕНА

«В Лашуках соловьи изрыдались...» ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ
ІНФОРМУЄ!



«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45  «Навагрудак: ля вытокаў
дзяржаўнасці» цыкла «Зямля
беларуская».
11.05 Мультфильм «Сказка о
царе Салтане».
12.10  «Сваты%5» (Украина).
14.15 Мультфильм «Маша и
Медведь» (Россия).
14.25 Арена.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильмы «Винни
Пух», «Винни Пух идет в гости»,
«Винни Пух и день забот».
16.15 Приключенческий
фильм «Зеленый фургон»
19.10 Комедия «Самолетом,
поездом, машиной» (США).
21.00 Панорама.
21.35 Форум.
22.35 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.45 Криминальный боевик
«Гнев» (США).
01.15 День спорта.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10 Комедия «Гараж».
13.00 К юбилею актера.
«Павел Луспекаев. Граната не
той системы».
14.00 фильм «Перекресток».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Обратный отсчет».
16.55 Фильм «Корсиканец».
18.40 «Уроки вождения».
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00 «Клуб Веселых
Находчивых». Высшая лига.
23.20%01.20 фильм «Крими%
нальная фишка Генри».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Программа максимум.
Расследования, которые
касаются каждого».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест%
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про%
верка».
17.25 «Говорим и пока%
зываем».
18.10 Чудо%люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братаны».
21.20   «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.15 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

06.50 Слово Митрополита
Филарета на Радуницу.
07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Мультфильмы.
09.30 Комедия «По семейным
обстоятельствам» (СССР).
12.10  «Сваты%5» (Украина).
14.15 Мультфильм «Маша и
Медведь» (Россия).
14.25 Сфера интересов.
15.10 Новости региона.
15.30 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Народная комедия «Белые
Росы» («Беларусьфильм»).
17.15 Мелодрама «Прощение»
(Россия%Украина).
19.10 Триллер «Контроль
земли» (США).
21.00 Панорама.
21.35 Боевик «Мексиканец»
23.45 День спорта.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.10 Вячеслав Тихонов в
фильме «Дело было в
Пенькове».
11.55 Николай Караченцов в
фильме «Белые росы».
13.35 Фильм «Черный замок
Ольшанский».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм «Анастасия
Слуцкая».
18.20 Драма «Жизнь в
розовом цвете».
20.30 Наши новости
20.55 Новости спорта.
21.00 Дженнифер Лав Хьюитт
в фильме «Если только».
22.50%00.30 Ума Турман в
драме «Мгновения жизни».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Квартирный вопрос».
09.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.00, 16.00 Сегодня.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и
показываем».
18.10 Чудо%люди.
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братаны».
21.20 сериал «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.55 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Хорошие парни»
10.00 Сфера интересов.
10.30 Коробка передач.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Сваты. Жизнь без
грима» .
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Детектив «Презумпция
вины» (Россия%Украина).
17.20  сериал «Маруся»
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 00.10 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Когда ее совсем не
ждешь...» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Хорошие парни»
23.00 «Обмани меня» (США).
00.35 Детектив «Презумпция
вины» (Россия%Украина).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Два цвета страсти».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 Среда обитания «То, что
доктор прописал».
00.50%01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Дачный ответ.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест%
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по%русски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  «Ментовские войны».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про%
верка».
17.25 «Говорим и показы%
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Братаны».
22.10  «Мент в законе».
00.00 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10   «Хорошие парни»
10.05 Земельный вопрос.
10.30 К тёще на блины.
11.05 Мелодраматический
сериал «Когда ее совсем не
ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.45 Мелодрама «Я помню…»
17.20  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Хорошие парни»
23.00  «Обмани меня» (США».
00.15 День спорта.
00.30 Мелодрама «Я помню…»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Два цвета страсти».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
21.05 «Отрыв».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 «На ночь глядя».
00.45%01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «Тайный шоу%бизнес».
09.35, 15.30, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест%
вие.
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Развод по%русски».
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
12.55 «Внимание: розыск!».
13.30  «Ментовские войны».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про%
верка».
17.25 «Говорим и пока%
зываем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.45  сериал «Братаны».
21.55  «Мент в законе».
23.40 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Хорошие парни»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Телефильм АТН «На роду
написано...».
11.05 Мелодраматический
сериал «Когда ее совсем не
ждешь...» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильмы.
16.15  «Место встречи».
17.25 «Перезагрузка».
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 Командировка.
21.55  «Хорошие парни»
23.00 Ток%шоу «Не только
женщина знает».
00.40 Драма «Стон черного
полоза» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Два цвета страсти».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.15 Новости спорта.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Отрыв».
23.05 «Первый класс»
00.05 «Вечерний Ургант».
00.35 «На ночь глядя».
01.25%01.55 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 «И снова здравст%
вуйте!».
09.30, 15.35,18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест%
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25  «Ментовские войны.
Эпилог».
15.15 «Чрезвычайное про%
исшествие. Расследование».
16.25 «Прокурорская про%
верка».
17.25 «Говорим и показы%
ваем».
18.15 Профессия%репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братаны».
22.10  «Мент в законе».
23.55 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

06.00, 07.10, 07.35, 08.15,
08.35 Доброе утро, Беларусь!
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Здоровье». Ток%шоу.
10.00 К теще на блины.
10.35 «Все путем!»
11.05  «Когда ее совсем не
ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.05 Мультфильм.
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 Мелодрама «Лабиринты
любви» (Украина%Россия).
17.15 Дневник «Евровидения»
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Триллер «В чужом ряду»
21.00 Панорама.
21.40 VIII Национальный
телевизионный конкурс
« Те л е в е р ш и н а % 2 0 1 2 » .
Торжественная церемония
награждения победителей.
23.55 Детективный триллер
«Ночной рейс» (США).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Право на защиту».
11.00 «Бедная Настя».
11.50 «Два цвета страсти».
12.50 «Смеха ради».
13.10 «Криминальные
хроники».
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.30 Фильм «Дом летающих
кинжалов».
18.40  «Один против всех».
19.25  «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
20.55 Новости спорта.
21.00  фильм «Мой парень
ангел».
22.50 Фильм «Неадекватные
люди».
00.40 «Наша Белараша».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 Чудо%люди.
08.40 «И снова здравст%
вуйте!».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное прои%
сшествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  фильм «Б.С. Бывший
сотрудник».
15.10 «Чрезвычайное про%
исшествие. Расследование».
16.25 «Прокурорская про%
верка».
17.25 «Говорим и показы%
ваем».
18.15 Профессия%репортер.
19.00 Сегодня.
19.30  сериал «Братаны».
22.10  «Мент в законе».
23.55  фильм «Время грехов».

«Беларусь 1»

06.40 Мелодрама «Лабиринты
любви» (Украина%Россия).
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.
11.20 Тэлефільм АТН « Шэпт
столінскай багны» цыкла
«Зямля беларуская».
11.40 Мультфильм «Ну,
погоди!».
12.10  «Сваты%5» (Украина).
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.35  «Белое солнце пустыни»
17.20 Коробка передач.
18.00 Суперлото.
18.50 Приключенческая
комедия «Крокодил Данди%2»
(США%Австралия).
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.10 Драма «Внутреннее
расследование» (США).
00.15 Хоккей для всех.

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 Евгений Евстигнеев,
Наталья Гундарева в фильме
«Зимний вечер в Гаграх».
11.40  «Брэйн ринг».
12.40 «Смешарики. ПИН%код».
12.55 Олег Янковский, Галина
Беляева в фильме «Мой
ласковый и нежный зверь».
14.55 «Фальшивые
биографии».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Большая разница»
20.00 Контуры.
21.05 VIII национальный
конкурс красоты «Мисс
Беларусь 2012».
22.35 «Розыгрыш».
00.10%01.40 «Дискотека 80%х».

НТВ

06.25 Боевик «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
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Внимание: розыск!».
13.55  фильм «Петля».
15.35  фильме«Найди меня».
17.15  фильм «Фокусник».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 Чистосердечное
признание.
20.45 «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.35  «Мент в законе».
00.20 Детективный триллер
«Роковое влечение».

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Точка зору
10.05 Шеф%кухар країни
11.00 Доки батьки сплять
11.30 Театральнi сезони
12.20 Х/ф «Справи сердечнi»
13.50 Щоденник ФIФА
14.20 Право на захист
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.20 Euronews
16.05 Контрольна робота
16.35 «Секрети успiху»
17.05 Х/ф «Четвертий»
19.00 Смiшний та ще
смiшнiший
19.25 After Live
19.45 Зiрки гумору
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.55 Театр «Компот»
22.20 «Весняний жарт»
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю»
11.50 «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»
19.30,0.45 ТСН
20.15 «Принци бажають
познайомитися»
21.30 Х/ф «Правдива брехня»
0.20 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «На роздорiжжi»
11.10 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Слiдство вели»
14.15 Х/ф «8 перших
побачень»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.05 «Серце пiдкаже»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
22.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
0.40 Д/ф «Кличко»

УТ�1

8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Скарбничка
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.45,15.20 Euronews
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.15 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
15.50 Х/ф «А чи був Каротин?»
18.55 Екстрений виклик
19.45 «Весняний жарт»
20.15 «Aфтершок»
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «Правдива брехня»
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»
19.30,23.55 ТСН
20.10 Х/ф «Не треба сумувати»
21.40 Футбол. «Барселона» %
«Челсi»
23.30 «Вечiрнiй Ургант»
0.10 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Одного разу у
Ростовi»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «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»
22.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
0.35 Х/ф «Пiдводне камiння»

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
9.45 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
11.45 Euronews
12.30 Наша пiсня
13.25 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
14.50,18.20 Новини
15.00 Парламентські слухання
18.10 Про головне
19.05 Концерт
20.50 Мегалот
21.40 Жарт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «Не треба сумувати»
11.50 «Шiсть кадрiв»
12.15 «Знiмiть це негайно»
13.15 «Цiлковите
перевтiлення»
14.10,15.10 «Давай
одружимось»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.55, ТСН
20.10 Х/ф «Калачi»
21.40 Футбол. «Реал» %
«Баварiя
23.30 «Вечiрнiй Ургант»
0.10 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с « Одного разу у
Ростовi»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «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»
22.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
0.35 «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 «Зона очищення»
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.20 Х/ф «Розпад»
12.15 «Жiнки Чорнобиля»
12.45 Заходи вшанування 26%
ї рiчницi Чорнобильської
трагедiї
13.35 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.20 Новини
15.15 Телемарафон до рiчницi
Чорнобильської трагедiї
19.00 Концерт
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Х/ф «Калачi»
11.35 «Шiсть кадрiв»
12.20 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 «Давай одружимось»
16.05 «Говоримо i показуємо»
17.00 «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»
0.00 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с « Одного разу у
Ростовi»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «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»
22.25 Т/с «СБУ. Спецоперацiя»
0.35 «Великий бокс»

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»
10.00 Театральнi сезони
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
11.45 Euronews
12.25 «Надвечiр’я»
12.55 Околиця
13.25 Кордон держави
13.40 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе»
15.00,18.20 Новини
15.15 Агросектор
15.55 Х/ф «Йди i дивись»
18.40 Шляхами України
19.00 Наша пiсня
19.40 Зiрки гумору
20.35 After Live
21.25 Шустер%Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
22.50 Шустер%Live
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 «Вiйна богiв»(2)
22.25 Х/ф «Король Артур»(2)
1.05 Х/ф «Трава»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с « Одного разу у
Ростовi»
11.05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12.15 «Знак якостi»
12.40 «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»
1.45 Х/ф «Перекладачка»

УТ�1

8.00,9.15 Шустер%Live
9.00 Школа юного
суперагента
12.15 After Live
12.35 «Секрети успiху»
13.05 Зелений коридор
13.30 Х/ф «А чи був Каротин?»
16.10 В гостях у Гордона
18.00 Щоденник ФIФА
18.35 Золотий гусак
19.00 Концерт
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.45 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.15 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.00 «Велика рiзниця»
12.15 Х/ф «Гарячi голови»
15.40 Х/ф «Пiдняти перископ»
17.30 Х/ф «Вiдьмина гора»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Самозванка»
23.55 Х/ф «Вiйна богiв»

ІНТЕР

5.35 « Велика полiтика»
8.25 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.45 «Вирваний з натовпу»
11.25 «Найрозумнiший»
13.15 Х/ф «Пiрати ХХ столiття»
15.05 «Юрмала%2010»»
17.00 «Вечiрнiй Київ»
19.00 «Розсмiшити комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 Концерт
22.25 «Велика рiзниця»
23.35 Х/ф «Примара»

УТ�1

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 Як це?
10.55 Шеф%кухар країни
11.45 Караоке для дорослих
12.25 Атака магiї
12.55 Україна % Грузiя
14.35 Королева України
15.20 Х/ф «Весна на Одерi»
16.55 Золотий гусак
17.30 Маю честь запросити
18.20 Дiловий свiт
18.55 Концерт
21.00 Пiдсумки тижня
22.00 Фольк%music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.00 «Пекельна кухня»
8.00 «Ремонт+»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото%Pабава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Я так живу»
11.25 Х/ф «12 стiльцiв»
14.10 Х/ф «Спортлото%82»
16.05 Т/с «Вiсiмдесятi»
17.10 Х/ф «Любов i голуби»
19.30,23.50 «ТСН%тиждень»
20.15,23.15 «Голос країни»
22.45 «Свiтське життя»
0.40 Х/ф «Маленька мiс
Щастя»

ІНТЕР

6.35 «Найрозумнiший»
8.20 «Велика рiзниця»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»

11.30 Т/с «Свати»
15.00 Д/с «Свати. Життя
без гриму»
16.00 Концерт
18.00 Х/ф «Страховий
випадок»
20.00 «Подробицi тижня»
20.55 Х/ф «Мами»
23.00 «Великий бокс»
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Городнянська міська рада
проводить конкурс з питання оренди

комунального майна:
�нежитлове приміщення за адресою: м. Городня, вул. Чумака, 4

загальною площею 18,5 кв.м.
Будівля за адресою: м. Городня, вул. Чумака, 4 знаходиться на балансі

Городнянської ЖЕД.
На розгляд конкурсної комісії подаються такі  матеріали:
� заява про участь у 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 написом  «На

конкурс».
Конкурс відбудеться   22 травня 2012р. о 15.00 год.
Заяви приймаються  за адресою: м. Городня, вул. Леніна,13.
Кінцевий термін прийняття заяв – 17 травня 2012р.
За додатковою інформацією звертатись по тел.: 2�11�98, 2�13�26.

А.БОГДАН.
Міський голова.

РІШЕННЯ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 17 квітня 2012р                                 № 62
Про  затвердження тарифів на водопостачання та

водовідведення
Розглянувши листа Городнянського ВУЖКГ про затвердження

скоригованих  тарифів   на   послуги  водопостачання та водовідведення,
керуючись ст. 28, ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про житлово�комунальні послуги», листом
Чернігівської обласної державної адміністрації № 03�05/ Г�938 від 09.04.2012
року,  виконком міської ради

В И Р І Ш И В :
1. Затвердити  тарифи для Городнянського ВУЖКГ на послуги

водопостачання та водовідведення з 07.05.2012 року:
1.1. водопостачання за 1 куб.м:
� населення –  5,17 грн.
� бюджет – 5,40 грн.
� інші споживачі – 7,04 грн.
1.2. водовідведення за 1 куб.м:
� населення – 8,19 грн.
� бюджет –  8,56 грн.
� інші споживачі – 11,17 грн.
2.  Рішення виконкому міської ради № 75 від 19.04.2011 року п. 1.1 та      п.

1.2 вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кундіка Ф.І.
А.БОГДАН.

Міський голова.

Повідомлення
Городнянське ВУЖКГ доводить до уваги споживачів водопостачання

та водовідведення м. Городня, що згідно листа Чернігівської обласної
адміністрації №03�05/Г�938 від 09.04.2012р. про погодження тарифів на
послуги водопостачання та водовідведення та рішення виконкому
Городнянської міської ради №62 від 17.04.2012р. затверджено тарифи
шляхом їх коригування по статті витрат електроенергії для різних категорій
споживачів з 07.05.2012 року:

1. Водопостачання:
населення 5,17 грн за 1 м куб.
бюджет 5.40 грн. за 1 м куб.
інші споживачі 7,04 грн. за 1 м куб.
2. Водовідведення:
населення 8,19 грн. за 1 м куб.
бюджет 8,56 грн. за 1 м куб.
інші 11,17 грн. за 1 м куб.
Перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, які надаються

Городнянським ВУЖКГ, зроблено шляхом їх коригування по статті витрат
електроенергії, згідно ст.32 Постанови КМУ від 01.06.2011 року №869.

Необхідність коригування тарифів викликана збільшенням вартості у
2012 році електричної енергії з 0,856 грн. до 1,12 грн. за 1 кВт.

Для відшкодування різниці в тарифах коштів у міському бюджеті не має.
Проведення коригування тарифів дасть змогу підприємству надавати
безперебійно та у відповідній якості послуги з водопостачання та
водовідведення. Коригування по статті «електрична енергія» надасть змогу
підприємству вчасно і в повному обсязі розрахуватися за спожиту
електроенергію.

М.РУБАН.
Начальник Городнянського ВУЖКГ.

20 квітня минає 40 днів, як пішов з
життя наш дорогий чоловік і батько

ТУМАШ Віталій Анатолійович
14.08.1960 р. – 12.03.2012 р.

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

Сумуючі: дружина, діти, онуки.

21 квітня минає 40 днів світлої пам’яті
БЕЛЯЄВА

Михайла Михайловича
14.04.1968 р. – 13.03.2012 р.

В глаза твои нам не взглянуть
И жизнь твою нам не вернуть.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Злая болезнь забрала тебя так рано,
Но память вечно жива, и в сердце

осталась рана.
Вічно сумуючі рідні.

20 квітня минуло 3 роки, як пішов з
життя дорогий наш чоловік, батько,

дідусь
СПУТАЙ Микола Павлович

23.04.1949 р. – 20.04.2009 р.
Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішов із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба.
Усі, хто пам’ятає, пом’яніть добрим

словом.
Сумуючі рідні.

21 квітня – 40 днів, як не стало
нашої найдорожчої у світі дружини,

матері, бабусі, сестри, тещі
ТИМОЩЕНКО Віри Миколаївни
03.10.1947 р. – 13.03.2012 р.

Когда без сил я падал ниц порою,
Всегда готова ты была ко мне придти,
Как добрый врач склониться надо мною
И раны сердца исцелить мои.
А я, родная, не смог тебя спасти,
Прости, прости, прости!!!
Царство небесне, мир і спокій тобі,

наша рідненька.
Твої люблячі та сумуючі рідні.

21 квітня – 40 днів світлої
пам’яті

ТИМОЩЕНКО Віри Миколаївни
03.10.1947 р. – 13.03.2012 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!
Рідна наша, спи спокійно.
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо.

Сім’я Мальцевих.

4 роки світлої пам’яті
ШОМАНА

Михайла Володимировича
09.10.1982 р. – 21.04.2008 р.

Все эти годы без тебя нас не покидает
тяжелое чувство утраты, боли, скорби…
Трудно осознать, что тебя больше никогда
не увидим и не услышим. Живым тебя
представить так легко, что в смерть твою
поверить невозможно. Царство небесное
и вечный покой.

Батько, мати, брат.

 23 квітня – 9 днів світлої пам’яті
ВАСИЛЕВСЬКОГО Василя Михайловича

17.02.1950 р. – 15.04.2012 р.
Не знавшее покоя сердце успокоилось навек, а

боль разлуки – невыносима…
Пухом земля тебе, родной.
Все, что мог, ты на ней сделал.
Мир душе твоей доброй вечно.
Кто знал и помнит нашего Василия

Михайловича,  помяните его добрым словом.
Сумуючі рідні: діти, онуки, дружина.

21 квітня минає рік світлої пам’яті
ЛОСЬ Катерини Вікторівни

14.04.1992 р. – 21.04.2011 р.
Вже рік невимовного болю і сліз,
Доля відміряла тобі  лише 19 літ.
Втрачати  рідних, то найбільше горе і неминуча туга. Все навкруги

нагадує тебе, твою ходу, твою посмішку. Життя для нас стало
нестерпним. Душі наші не знають спокою ні вдень, ні вночі. Пробач
нас, рідненька, що ми не вберегли тебе від брудних рук покидька. Хай
тобі у іншому світі буде краще. Ми любимо тебе і будемо завжди
пам’ятати, будемо молитися за упокій твоєї чистої, світлої душі.

Коли сонце за хмари сідає,
Завмирає усе навкруги.
Наша донечка до нас приходить
Та не може до хати зайти.
Ти завжди була з нами, рідненька,
В будні дні і свята свої,
То чому ж ти стоїш на порозі,
І не хочеш до хати зайти?
« – Відвезли ви мою домовину
Поховали у рідній землі.
Я би рада до вас повернутись,
Та не можу до хати зайти».
Не сумуй, наша рідна дитино,
Будем ждати тебе ми завжди
Ти хоча би постій на порозі,
Як не можеш до хати зайти.
« – Не журися, моя рідна мати,
І ніколи мене ти не жди,
Тут зібралась вся наша родина
Тут залишусь і я назавжди».
Спи спокійно, наша рідненька.
Вічне царство в небесах.
Хто знав Катюшу, згадайте і пом’яніть.

Вічно сумуючі рідні.
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Листи у газету
 Висловлюємо щиру вдячність родичам, сусідам, друзям та колегам,

які висловили нам свої співчуття у зв’язку зі смертю дорогої для нас людини
– батька, підтримали нас морально і матеріально та допомогли в організації
поховання.

Сім’ї Віктора, Івана Пінчуків та Соболів.
* * *

13 квітня пішов з життя наш чоловік, батько, дідусь Кислов Василь
Павлович.

В тяжкі хвилини втрати прийшли на допомогу нам добрі люди. Велике
спасибі отцю Володимиру, Мех. Н.Т., ритуальній службі ПП Гончарової, сім’ї
Римара О.Я., родичам, односельцям, сусідам, які допомогли і підтримали
нас.

Хай береже вас Господь Бог.
Сім’я покійного.

Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС
та члени родин.

Запрошуємо вас на зібрання, присвячене 26 річниці
аварії на ЧАЕС. Збір біля райдержадміністрації 26.04.2012
року об 11 годині.

Голова Городнянської районної організації ВГОІ
„Союз Чорнобиль України”.

В.ДОВГАЛЬ.

До всіх учасників
дорожнього руху!

Наближення поминальних днів, травневих свят, як і
весняне пробудження природи, пов’язане з позитивними
емоціями, зустрічами у родинному колі, відвідуванням
знайомих і пам’ятних місць.У цей час на дорогах значно
активізується автомобільний рух, збільшується кількість
автомототранспорту  і пішоходів.

Тому працівники Державтоінспекції Чернігівської
області закликають всіх учасників дорожнього руху бути
ввічливими на дорозі, створювати атмосферу чемності
і толерантності, а, значить, атмосферу безпеки і гарного
настрою впродовж усіх свят.
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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
– В о д о п р о в о д н ы е
работы

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

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

Доставка. Запчастини. Тел. 067/7849158.

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»

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

 Тел. 093/2086870.

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

Быстро,
качественно,

надежно.

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

22 квітня святкуватиме свій ювілей найдорожча дружина,
матуся, бабуся, теща, сваха Людмила Петрівна ЛАПЧЕНКО.

Щиро бажаємо: міцного здоров’я, сімейного затишку і
довгих років життя. Низький земний уклін тобі!

Жена дорогая, славная, милая,
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, добра,
Живи долго*долго, ты всем нам нужна.

Родина.

25 квітня святкуватиме свій
день народження Галина
Михайлівна МЕЛЬНИКОВА з
Автунич.

Вы – удивительная женщина,
Порой, как небо, переменчива,
Еще бы! Роли три играть:
Медсестра, жена и мать.
И быть всегда на высоте,
Радость искать в своем труде.
Ты будь всегда веселой и

беспечной,
Позабудь про всякие дела,
Чтоб невольно думал каждый

встречный:
«Ах, какая женщина пошла!».
И дай, Господь,  коль это в его

власти,
Здоровья долгих лет и много*

много счастья.
Сім’ї Гапоненко, Новик, Авдеєнко.

19 квітня відсвяткувала свій ювілей економіст
Тупичівського сільського споживчого товариства Тетяна
Миколаївна КУЖІЛЬНА.

Щиро вітаємо Вас зі святом і
бажаємо міцного здоров’я, родинного
благополуччя, піднесеного настрою,
поваги від колег та друзів.

Хай тепло і любов Вашої родини
супроводжує Вас все життя! Нехай
здійсняться всі заповітні мрії і бажання, а всі
Ваші дні будуть безхмарними і щасливими.

З повагою: колектив Тупичівського сільського
споживчого товариства.

20 квітня відсвяткував своє 60/річчя наш дорогий і любий
чоловік, батько і дідусь Григорій Петрович ЛАШУК. Сердечно
вітаємо і бажаємо міцного здоров’я, успіхів, любові і довголіття.

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, успехов,
Чтоб молодой ты был всегда
И годы не были помехой.
Любви и ласки от детей,
Добра и славы от людей,
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех,
И сколько б счастья ни желали люди,
А мы желаем больше всех!

З любов’ю: дружина, доньки,
зять і внучки.

Бурение скважин на воду. Не нарушаем
ландшафт. Тел.: 050/4405549, 063/5963129.

З 25 квітня 2012 року
ПП „Березень” реалізовуватиме молодняк

бройлерів РОСС/308, курчат сортів Тетра, Барвиста,
качат сортів Благоварка, Башкірська кольорова та
інших сортів, гусенят сорту Велика сіра за адресою:
вул.1/го Травня, 83а, тел. 2/59/72.

Реализуем плитку тротуарную, еврозаборы
бетонные, дрова/обрезки. Доставка, вызов мастера
на замеры. Тел.: (04645) 2/60/06, (098)2182855.

в новому сучасному
стоматологічному

кабінеті.
Досвідчені лікарі. Діє система знижок.

Звертатися за адресою: м.Чернігів, вул. Шевченка,
53. Тел. 0 (22) 937/810.

ПРОДАЄТЬСЯ:
— 1/кімнатна квартира у військовому містечку. Ціна

договірна. Тел. 096*7046467.
— 1/кімнатна квартира в центрі. Тел. 068*1300839.
— 1/кімнатна квартира в центрі. Тел. 097*4859516.
— 2/кімнатна квартира в центрі на 1*му поверсі. Тел.

093*3096953.
— 3/кімнатна квартира в центрі міста. Тел. 096*

8127059.
—1/кімнатна квартира. Тел.: 096*5789812, 050*0615181.
— будинок, недалеко від центру, гараж, кухня, газ, вода.

Тел. 097*6849433.
— 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 в с. Хрипівка. Є газ, вода. Тел. 2*26*11.
— будинок в м. Городні, по вул. Калініна, 32. Тел. 097*

8460134.
— будинок з усіма зручностями. Тел.: 3*53*11, 098*

7899498, 093*7338687.
— газифікований будинок (80,5 м.кв.) в м. Городні по

вул. Ювілейній, колодязь, времянка, госпбудівлі. Тел. 098*
6755499.

— газифікований будинок в центрі м. Городні, площа
70 м.кв., у дворі свердловина, сарай, погріб, фруктові дерева,
7 соток землі. Ціна договірна. Тел. 097*4349966.

— частина будинку (46 м.кв.). Є газ, вода, господарські
будівлі. Тел. 050*3135217.

— недобудована дача в Черемошному, ларьок для
торгівлі (ринок), контейнер (2,40х6м) морський (ринок).
Тел. 050*9169580.

— косарка польська, брусова в с. Дібрівне. Ціна
договірна. Тел. 098*9978814.

— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки,
граблі. Виготовлення – Польща. Запчастини. Доставка. Тел.
098*4164177.

— трактори, преси, картопле/ та зернозбиральні
комбайни, саджалки, копалки, обприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4*42*35, 099*0487886, 096*2625220.

— кінна косарка „Білоруська”. Тел. 096*5070250.
— причіп до легкового автомобіля, ліжко 2/х спальне

колишнього вжитку. Тел. 2*19*93.
— автомобіль „Москвич/2140” з документами. Тел.063*

7910056.
— ВАЗ/2105, двигун 1500, 87 р.в., ціна договірна;

запчастини колишнього вжитку ЗАЗ, Москвич, ВАЗ. Тел.:
096*7331053, 063*5772551.

— косарки, саджалки, обприскувачі. Тел. 067*3398750.
— корова з 2*м телям (можливий вибір). Тел. 2*13*46,

097*5605198.
— корова чорно*ряба, отел у червні. Тел. 2*14*70.
— кінь віком 2 роки (обучений), циркулярка, гній. Тел.

096*1595921.
— кобила робоча віком 6 років, віз на гумовому ходу та

збруя. Тел. 098*5825396.
— козлики віком 1 місяць. Тел. 2*31*82.
— коляска дитяча колишнього вжитку в хорошому стані.

Тел. 098*5395812, 063*4627489.
— гній. Тел. 2*24*76.
— гній. Тел. 093*5970281.
— гній, самовивіз. Тел. 2*74*26, 063*0236953.
— гній. Тел. 097*7424170.
— „Престиж”. Тел. 2*20*14, 098*6069232.
— бджоли. Тел. 096*8493946.
— щенят фокстер’єра. Тел.: 066*5661234, 099*2275469.
— дрова/обрізки (вільха). Тел. 067*1908775, 066*

2712566.

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

сайдинг, вагонка, пластикова панель для внутрішніх
робіт.

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

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

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

(пружина), крісла/ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки,
стіл+4 табуретки, дивани/ліжка (пружина), дивани/
малютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи,
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, стіл/
книжка, шафи/купе, комп’ютерні столи, комп’ютерні
стільці, приліжкові тумби, ліжка 1/спальні, ліжка 2/
спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Корпусні
меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі на
замовлення, великий асортимент тканин в наявності і на
замовлення.  Дитячі коляски (зимово*літні). Нові та
колишнього вжитку. Тел.: 2*41*66, 093*7062816.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2*33*62, 096*3403112.

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

5818336, 098*0917819.

ЗНІМУ:
— квартиру або будинок зі зручностями. Тел. 097*

6624532, 093*9940142, 2*56*55 (після 18 год.).

Пропала собака (жіночої статі) породи „боксер”,
віком 1,5 роки, рудого кольору, білі груди. Прохання, хто
знає її місцезнаходження, повідомити по тел. 2*52*24, 093*
1467594 за винагороду.

Свідоцтво про право власності на майновий пай серії
ЧНГР № 012255, виданий на ім’я Коровченка Петра
Васильовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Районна рада та райдержадміністрація висловлюють глибокі
співчуття депутатам районної ради – начальнику управління
Пенсійного фонду В.І. Пінчуку та начальнику управління газового
господарства І.І. Пінчуку з приводу смерті їх батька

ПІНЧУКА Івана Антоновича.

Колектив управління Пенсійного фонду у Городнянському
районі висловлює глибокі співчуття начальнику управління
Пінчуку Віктору Івановичу з приводу тяжкої втрати – смерті батька

ПІНЧУКА Івана Антоновича.

Колектив Великодирчинської школи висловлює глибоке
співчуття техпрацівнику Мехеду Володимиру Дмитровичу з
приводу тяжкої втрати – смерті матері

Надії Іванівни.

Працівники Івашківської школи глибоко сумують з приводу
передчасної смерті няні пришкільного дитсадка

СЕДНІВЕЦЬ Людмили Петрівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.


