
Слухайте городнянські новини періодично по обласному радіо «Сівер�центр» на першому каналі
Національного радіо України на хвилях 69,47 мега�герц – щодня о 8 год.10 хв., 18 год.10 хв.

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане — залишається

№ 35�36  (11057�11058)
СУБОТА,  28 КВІТНЯ   2012 РОКУ

Заснована 4 травня 1917 року

Число 28 29 30 1 2
Температура:
вдень +25 +25 +25 +15  +16
вночі +15 +17 +13 +9    +8
Напрям вiтру Пн�з   Пн�з Зах Пн�с    Пн

Опади

Шановні жителі Городнянщини!
Щиро вітаємо вас з Міжнародним

днем солідарності трудящих!
Сердечно дякуємо усім людям праці, хто, виявляючи самовідданість,

щоденно виконує напружену роботу, реалізовує задумане, проявляє
високий професіоналізм, наполегливість, прагматизм, діловитість на
благо нашої країни.

Бути гідною стороною соціального партнерства, неухильно
дотримуватись соціальних зобов’язань, докладати максимум зусиль
задля досягнення економічної та політичної стабільності – це першочергове
завдання держави, яке покликане розв’язати нагальні проблеми
сьогодення.

Дорогі жителі Городнянщини, ваша продуктивна праця творить ґрунт
для майбутнього розквіту нашого краю. Нехай це чудове свято додасть
нам наснаги, оптимізму і впевненості у власних силах, допоможе осягнути
глибину життєствердних ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаємо
вам, шановні, щастя, здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів.

З Першотравнем!
В. ЧЕРНОМАЗ. Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації. Голова районної ради.

Звернення комуністів
1420у річницю з дня народження В.І.Леніна комуністи

Городні відзначили покладанням квітів до пам’ятника вождю
на площі Жовтневої революції.

У виступах учасників церемонії прозвучала інформація
про те, що районна партійна організація оголосила збір
громадських пожертвувань на ремонт пам’ятника В.І.Леніну.
Постамент потребує косметичного оновлення, окремих
реставраційних робіт.

Вже надійшли перші внески. Райком Компартії закликає
усіх, хто не байдужий до долі історико0культурних цінностей,
підтримати комуністів.

Пам’ятник В.І.Леніну є складовою частиною
архітектурного комплексу споруд центру Городні.

ЛОВИСЬ, РИБКО,
У ПЕКУРІВЦІ!

Зариблення місцевих водойм ініціативними групами
рибалок0любителів поширюється по селам району і стає
тенденційним явищем. У Пекурівці виник такий самий
осередок із 25 любителів0рибалок, які вирішили зарибнити
одну з прилеглих до села водойм «Зимник». На зібрані кошти
вони купили і випустили 37 кілограмів коропа і 10 – білого
амура.

Слід відзначити високий рівень організації перевезення
мальків, внаслідок якої постраждав лише один мальок. Решта
рибної молоді благополучно й бадьоро взялась обживати
ставок. Приємно, що найактивнішу участь у організації акції
взяли вихідці з Пекурівки О.В.Жоголко та В.М.Жоголко, які
не забувають проблем своєї малої батьківщини і
долучаються до громадських справ.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Волога погода цієї весни вже затримала посів ранніх
зернових у більшості сільськогосподарських підприємств
району. Трохи відстали у строках посіву й землероби ПРАТ
«Етнопродукт», хоч і посіяли вже 18 гектарів елітного люпину,
34 гектари вівса першої репродукції, 24 гектари
зерносумішей пелюшки з вівсом та 80 – вики з вівсом.

З тривогою дивлячись на небо, аграрії використовують
кожну можливість для того, щоб засіяти зайвий гектар. Адже
все для цього є, а строки горять. Вони, ці строки і терміни
посіву, – одна із запорук майбутнього врожаю. А земля
грузне! Причому навіть на високих полях. Забиваються
сівалки, трактори працюють з перенавантаженням.

Ясенівських землеробів виручила старенька сівалка, ще
радянського зразка, яка впевнено відпрацювала на
перезволожених полях, там, де не змогли новітні агрегати. І

хоч посівна іде із запізненням, агрономи не дуже
тривожаться з цього приводу.

— Встигнемо посіяти, все зробимо своєчасно, тільки б
підсохло хоч трохи, — запевняє  агроном Л.В.Гаркун і додає:
— Зате вологи багато у ґрунті – повинно добре зійти.

При тому, що озимі непогано перезимували, а це – 400
гектарів жита і 29 – пшениці полби, ясенівці мають вже
непоганий заділ. Сподіваємося, що погода більше не
підведе.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: Л.ГАРКУН – одна з наймолодших

агрономів району, вже доглядає поля 7 років поспіль;
О.МЕЖЕВСЬКИЙ, С.МЕЖЕВСЬКИЙ та Л.СУЧОК
завантажують сівалку.

ПОВІДОМЛЕННЯ
27 травня в с. Солонівці відбудуться позачергові вибори

сільського голови. Городнянська районна виборча комісія
повідомляє, що відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
виборча дільниця №5038 на території Солонівської сільської
ради буде знаходитися за адресою: с. Солонівка, вул.
Святомиколаївська, 71 (у приміщенні сільського клубу). Дане
приміщення знаходиться в центрі села біля
адміністративного приміщення сільської ради. Межі
дільниці: с.Солонівка Городнянського району Чернігівської
області. Орієнтовна кількість виборців: 299 чол.

Голова районної виборчої комісії А.МИХНО.
Секретар О.КОЗАК.
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Чорнобиль�
влада�

громадяни

«Ради
Городнянщини»

побували
у столиці

У позаминулу п’ятницю члени
Асоціації місцевих рад «Ради Город�
нянщини» – сільські голови та члени
виконавчого апарату районної ради
побували у Києві. У Верховній Раді їх
зустрів народний депутат України
перший заступник голови парламент�
ської фракції Партії регіонів М.В.Че�
четов. Він розповів про роботу парла�
менту, охарактеризував суспільно�
політичну ситуацію в державі, соціальні
ініціативи Президента В.Ф.Януковича,
які втілюються  в життя, а також головні
проблеми, над вирішенням яких працює
влада. Народний депутат також відповів
на запитання.

Для городнянців була організована
екскурсія по комплексу приміщень
Верховної Ради. Потім вони відвідали
Києво�Печерську лавру та меморіаль�
ний комплекс «Український державний
музей історії Великої вітчизняної війни
1941�1945р.р.».

– Враження захоплюючі, – поділилась
з нашим кореспондентом сільський го�
лова з Кузнич Л.П. Лазаренко. – Ми
пізнали багато досі невідомого про
роботу Верховної Ради. Цікавою була й
розповідь екскурсовода про спорудже�
ння комплексу приміщень. А золото�
верха частина столиці, особливо комп�
лекс Києво�Печерська лавра – це не
просто історична пам’ятка. Це націо�
нальна святиня.

У поїздці взяв участь і голова
районної ради Г.Г.Примак.

– Вона була влаштована на кошти
Асоціації, – відзначив він. – У планах –
виїзд її членів в одну з сільрад району
для всебічного аналізу її роботи. Перед�
бачаються також відвідини наших друзів
– поїздка в Добрушський район.

Наш кор.

Аналіз політики за останні два роки
свідчить про те, що Президенту України не
байдуже слово «Чорнобиль». Кроки Віктора
Януковича щодо подолання сумних наслідків
тієї трагедії виглядають добре продуманими
та стратегічно виваженими. Програма
допомоги переходить на зовсім інший
рівень. Вона стає цілеспрямованою,
адресною та системною.

16 квітня Президент підписав закон про
зміни до Державного бюджету на 2012 рік.
Цей закон збільшує витрати і відповідно
доходи бюджету України на 33,346 млрд. грн.
Основна частина цих коштів піде на
реалізацію програми соціальних ініціатив
Президента. Загалом на виконання нової
соціальної політики передбачено 18,2 млрд.
грн. Передусім позитивні зміни стосуються
перерахунку та збільшення розміру виплат
пенсіонерам, чорнобильцям та афганцям.

Так, напередодні заходів, приурочених
до річниці Чорнобильської катастрофи, вла�
да Києва передбачила виплату матеріальної
допомоги постраждалим внаслідок аварії на
ЧАЕС, учасникам ліквідації аварії, сім’ям
загиблих ліквідаторів загалом 4 тис. 319
киянам. Виплати у розмірі 200 гривень
отримають діти з інвалідністю, яка пов’язана
з катастрофою, та потерпілі діти�сироти.
Учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
інваліди І групи, а також вдови та вдівці
ліквідаторів отримають матеріальну
допомогу у розмірі 250 грн. Загалом сума
коштів, передбачених для надання допомоги
до 26�ї роковини Чорнобильської
катастрофи у цьому році, в одному тільки
Києві збільшена на 33 % порівняно з
минулим роком.

Інший крок Президента – вирішення
проблеми мінімізації радіаційного впливу
Чорнобильської атомної станції. Нагадаємо,
що ще в 2000 році ЧАЕС було закрито. Але
Леонід Кучма так і не зміг добитися від між�
народної спільноти адекватної компенсації.
Не зумів донести світу важливість ліквідації
чорнобильської проблеми. Віктору
Януковичу це вдалося. Залучення 750 млн.
євро на будівництво нового укриття –
конфайнменту не може не бути непоміче�
ним. Роботи зі зведення даної споруди над
четвертим блоком Чорнобильської атомної
станції розпочнуться 26 квітня. Їх закінчення
очікується у 2015 році.

Також вартим уваги є і нещодавнє
підписання між Україною та Японією
важливого документу щодо ліквідації
наслідків Чорнобиля та Фукусіми. Дві країни,
які постраждали від наймасштабніших  в
історії людства ядерних катастроф, сьогодні
починають ділитися  гірким, проте таким
необхідним досвідом. Мова йде про нову
міжурядову угоду щодо співпраці у сфері
поставарійного реагування на надзвичайні
ситуації на атомних електростанціях.
Зокрема, даний документ передбачає
правові основи для подальшої співпраці з
метою об’єднання науково�технічного
потенціалу і ресурсів, а також використання
знань та досвіду спеціалістів і експертів обох
країн у сфері подолання наслідків аварій на
атомних станціях.

Крім того, варто згадати про збільшення
державних витрат на медичне забезпе�
чення чорнобильців та санаторно�курортне
лікування постраждалих дітей та інвалідів.
Тільки цього року бюджетні асигнування на
дорогі ліки для інвалідів�чорнобильців
збільшуються до 50 млн. грн. А з квітня вже
розпочався сезон поїздок чорнобильців до
санаторіїв та інших профілактично�лікуваль�
них закладів. Загалом, за дорученням Пре�
зидента міністерство праці та соціальної по�
літики уклало низку угод з курортними закла�
дами на суму більше ніж 200 млн. грн. Відтак
вже можемо говорити про дітей, які були
відправлені на відпочинок ще на початку
квітня.

Проблеми Чорнобилю не вирішуються
миттєво. Не ліквідувати їх і за рік. Але якщо
зроблені перші кроки і є чітке бачення
бажаних наслідків, то буде і результат.

Степан ФРОЛОВ.

У зв’язку з двадцять шостою
річницею Чорнобильської
катастрофи варто було б

поговорити про державну політику
щодо виконання зобов’язань перед
постраждалими від наслідків ЧАЕС,

а також ліквідаторами�
чорнобильцями і світовою

спільнотою. Адже підступні
відголоски тієї трагедії і сьогодні

відчутні в українських сім’ях. Вони
відлунюють горем та відчуттям

несправедливості. І тому влада
просто зобов’язана забути про себе

і згадати про громадян.

Віднедавна жителі прикордонних
областей зможуть перетинати українсько�
російський кордон у всіх пунктах пропуску –
міжнародних, міждержавних і місцевих. Це
стало можливим завдяки угоді, яку ще у
жовтні минулого року уклали Кабінет
Міністрів України та уряд Російської
Федерації.

Дія цієї угоди поширюється на громадян
України, які постійно проживають на
територіях Автономної Республіки Крим,
Донецької, Луганської, Сумської, Харківської
та Чернігівської областей. У Російській
Федерації це Білгородська, Брянська,
Воронезька, Курська та Ростовська області і
Краснодарський край.

Як і де відбуватиметься перетинання
кордону на території Чернігівської –
Брянської областей, «Деснянці вільній»
пояснив т.в.о начальника Чернігівського
прикордонного загону підполковник Вадим
Брицький. За його словами, нова угода
передбачає кілька змін стосовно спрощеного

ПРО СПРОЩЕНИЙ ПЕРЕТИН КОРДОНУ

На гостини до Росії – без
реєстрації та міграційних карток

У минулому
номері газети ми

публікували
інформацію про

угоду між урядами
України та Росії щодо
перетину українсько�
російського кордону

жителями
прикордонних

регіонів. Сьогодні –
більш детально.

перетинання українсько�російського
кордону.

– По�перше, відповідно до цієї угоди
офіційно визначено додаткові місцеві
пункти пропуску. Так, окрім міжнародних
пунктів пропуску «Грем’яч» (Новгород�
Сіверський р�н) та «Сеньківка» (Город�
нянський р�н) і міждержавного «Миколаїв�
ка» (Семенівський р�н), на території
Семенівського району перетнути кордон
буде можна в місцевих пунктах пропуску
Карповичі  – Бровничі (Климівський р�н),
Костобобрів – Азарівка (Стародубський р�
н), Леонівка – Курковичі (Стародубський р�
н). На території Новгород�Сіверського
району – Грем’яч – Витемля (Погарський
р�н),  – зауважив підполковник Брицький.

Відповідно у зазначених пунктах пропуску
перетнути кордон зможуть жителі не лише
ближнього прикордоння, а й усієї прикор�
донної області.

Нагадаємо, що раніше такий порядок
перетину кордону стосувався лише жителів,

які проживали безпосередньо в межах
прикордоння. Таким чином, кожна людина
зможе обрати для себе найближчий та
найбільш зручний пункт пропуску.

– По друге, – продовжив Вадим
Брицький, – термін перебування на
території прикордонної області сусідньої
держави становить 90 днів без реєстрації і
заповнення міграційних карток. Також у
місцевих пунктах пропуску можна буде
перетнути кордон не лише пішки, а й на
велосипедах, мотоциклах, гужовому і
легковому транспорті, власних човнах, а
також на автомобільному і паромному
транспорті загального користування
міждержавного сполучення, але в межах
прикордонних регіонів.

Також підполковник прикордонного
загону розповів, що відтепер громадяни, які
перетинають кордон у місцевих пунктах
пропуску, проходитимуть паспортний
контроль лише на одному пункті: або в
Україні, або Росії.  Це пов’язано з тим, що не
всі визначені пункти пропуску належним
чином облаштовані для паспортного й
митного контролю як на російському боці,
так і на українському.

Коли ж будуть обладнані ці місця для
перетину кордону, залежить від роботи
сільських, селищних і районних рад. А хто
саме проводитиме паспортний і митний
контроль у зазначених вище пунктах
пропуску: росіяни чи українці,  стане відомо
найближчим часом.

До речі, загалом на українсько�
російському кордоні існує 228 пунктів
пропуску, 155 із них – місцеві.

Світлана СОКОЛ.

Творімо добро разом
2012 рік проголошено Європейським роком «активного старіння» та солідарності поколінь.

З метою привернення уваги суспільства до проблем найбільш соціально незахищених верств
населення та об’єднання зусиль людей різного віку, статі, віросповідання, походження та
фінансового забезпечення, для поліпшення умов вразливих верств населення, формування
громадської думки на користь милосердя з 2 квітня по 2 травня 2012 року проходить
Всеукраїнський місячник Червоного Хреста під гаслом: «Милосердя не має віку і статі.
Приєднуйся до руху Червоного Хреста». Метою місячника є збір коштів, продуктів харчування,
одягу, взуття, засобів гігієни, медикаментів, гарячого харчування, інших товарів для надання
допомоги найбільш незахищеним верствам населення.

Городнянська районна організація Товариства Червоного Хреста висловлює подяку всім
громадянам району, які знайшли можливість і надали посильну допомогу для людей, які
дуже її потребують.

Добігає кінця місячник Червоного Хреста, але милосердя не має часових рамок, тож від
всіх небайдужих, які мають можливість допомогти нужденним, ми радо приймемо допомогу
за адресою: м. Городня, вул. Волковича, 27.

Творімо добро разом!
Я.ВОГНИВЕНКО.

Голова Городнянської районної організації Товариства Червоного Хреста України.

26 років тому відбулася страшна
трагедія, яка й досі болем і скорботою
відкликається у наших серцях. Після 26
квітня 1986 року життя для мільйонів людей
розділилося навпіл: до та після трагедії.

За масштабами та наслідками
Чорнобильська трагедія – найбільша
техногенна катастрофа в історії людства.

За покликом Батьківщини тисячі наших
людей проявили масовий патріотизм і
громадянську мужність. Зусилля ліквідаторів
аварії, їх героїчна самовіддана праця
дозволили запобігти глобальним наслідкам
Чорнобильської катастрофи. Люди різних
національностей об’єдналися і разом
врятували світ від страшної біди.

Ми не забудемо ваш подвиг і зробимо
все для соціального захисту ліквідаторів
Чорнобильської аварії. Ви не залишитесь
на самоті зі своїми турботами.

Дозвольте мені висловити подяку та
низько вклонитися вам за ваш героїзм,
мужність та активну життєву позицію.
Міцного здоров’я вам, вашим рідним та
близьким! Нехай ваші дні завжди будуть
ясними і дарують радість і впевненість у
майбутньому!

З повагою
Ігор РИБАКОВ.

Народний депутат України, голова
фракції «Реформи заради майбутнього».

 Шановні учасники ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, вдови померлих,

їхні близькі та рідні!
Шановні жителі Городнянського району!

26 КВІТНЯ – ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
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28 квітня
1563 року – Іван Федоров та Петро

Мстиславець почали друк першої
книги.

1709 року – війська Карла ХІІ
рушили на Полтаву.

1814 року – Наполеон відбув у
заслання на острів Ельба.

1891 року – трилінійна гвинтівка
Степана Мосіна прийнята для
виробництва рішенням імператора
Олександра ІІІ.

1943 року – у Львові нацисти
оголосили про створення дивізії «СС(
Галичина».

1945 року – італійські партизани
розстріляли Беніто Муссоліні на півночі
Італії.

1955 року – почалось будівництво
космодрому Байконур.

1968 року – вихід на екрани комедії
Леоніда Гайдая «Діамантова рука».

1987 року – у США вперше
випущено компакт(диск.

2001 року – політ першого
космічного туриста Денніса Тито.

У цей день народилися:
1774 року – Френсіс Бейлі,

англійський астроном, засновник
Лондонського королівського
астрономічного товариства.

1922 року – Алістер Маклін,
англійський письменник, автор
детективів.

1937 року – Саддам Хусейн,
іракський політичний діяч, президент
Іраку з 1979 року.

1938 року – Віктор Банніков,
радянський футболіст, воротар
київського «Динамо».

1956 року – Володимир Литвин,
Голова Верховної Ради України.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернетвидань.

Відомості, зазначені у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2011 рік прокурора району
Упродовж 2011 року прокурор району

С.О.РОЗИНКА одержав доходів на
загальну суму 113200 грн., з них 103477 грн.
– заробітна плата, 9666 грн. – матеріальна
допомога. У власності є автомобіль марки
HYNDAI ACCENT 2008 року випуску.

Відомості, зазначені у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2011 рік керівників міської ради

Упродовж 2011 року міський голова
А.І.БОГДАН одержав доходів на загальну
суму 87683 грн. У власності є земельна
ділянка площею 520 м кв., житловий
будинок площею 99,8 м кв., гараж, погріб і
сарай загальною площею 55,6 м кв.

Упродовж 2011 року заступник міського
голови Ф.І.КУНДІК одержав доходів на
загальну суму 70824 грн. У власності є
земельна ділянка площею 54 м кв.,
квартира площею 75,6 м кв., гараж та
автомобіль марки ИЖ(412 1988 року
випуску.

Прізвище, ім’я, Посада Відомості про доходи Відомості про нерухоме Відомості про транспортні
по<батькові за рік(грн) декларанта майно декларанта засоби декларанта

ЧЕРНОМАЗ перший заступник 47029 земельна ділянка
Володимир Іванович голови райдержад( (кв.м.) – 554

міністрації

СИЛЕНКО заступник голови рай( 40503 легковий автомобіль
Микола Федосійович держадміністрації ВАЗ 210994 (2007р.в.)

БУЙНИЙ заступник голови 31767 гараж (кв.м.) – 36
Петро Анатолійович райдержадміністрації

ЛЕВЧЕНКО заступник голови 44823 квартира (кв.м.) – 79 легкові автомобілі: ЗАЗ 110307
Олександр райдержадміністрації, земельна ділянка (рік випуску – 2005);  ВАЗ 21099
Миколайович начальник управління аг( (кв.м)– 850 (рік випуску – 2007)

ропромислового  розвитку трактори: Т(25 (1985р.в.)
райдержадміністрації ЮМЗ(6 (1976 р.в.)

БЕРЕБЕРА керівник апарату рай( 44257 квартира (кв.м.) – 65 легковий автомобіль ВАЗ 21099
Ігор Петрович держадміністрації (рік випуску – 2004)

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік

керівників райдержадміністрації

Тиждень тому, 21 квітня, кульова
блискавка під час грози наробила шкоди в
обійсті Олексія Васильовича Мисника, який
з сім’єю свого сина Володимира мешкає по
вулиці Піонерській, 40.

По дроту від електричного стовпа, що
стоїть на вулиці біля двору, вогняна хуліганка
залетіла у хату, відірвавши одну із дощок під
стріхою, пролетіла попід стелею через дві
кімнати і з кухні вилетіла на вулицю, знову ж
таки відірвавши шалівку і спричинивши у
тому місці пожежу.

— Дружина саме на кухні була, а я на
городі, — розповідає Володимир
Олексійович. – Вона навіть зрозуміти не
встигла, що трапилось. Блискавка ж
пролетіла за долі секунди. Різкий спалах, а
потім – пожежа. Я прибіг на її крик.
Викликали пожежну, вона через три
хвилини була тут. Але ми не чекали її приїзду,
власними силами притушили вогонь, який,
на щастя, не встиг розгорітися. Слава Богу,
що всі живі залишилися. Майно – справа
наживна, хоч шкоди стихія наробила немало.

Електрики, які саме працювали на вулиці
Піонерській, показали лічильник – його
блискавкою рознесло на друзки. Погоріли
проводи, вийшли з ладу супутникова антена,
телевізор, вся проводка у будинку. Майно
Мисників було застраховане у страховій
кампанії «Гарантія», тож господарі мають
надію на деяке відшкодування своїх витрат.
Гірше справи у тих, хто вчасно не
попіклувався про це. У той день сильна гроза

СТИХІЯ

нашкодила майже
у всіх будинках по
вулиці Піонерській
та її окрузі. У людей
повиходила з ладу
побутова техніка.

— Я почув та(
кий звук, ніби гар(
мата стрельнула, —
розповів І.А.Стри(
каль. – Кинувся у
гараж, до машини.
На щастя, вона за(
лишилась ціла.
Зате у будинку на(
робило шкоди: зго(
ріла пральна ма(
шина, телевізор,
комп’ютер, модем,
телефон. На ка(
литці кнопка елект(
ричного дзвінка
розлетілась навпіл.
Отака була сила
грозового удару. Я
порахував –
збитків маємо ти(
сяч на дві, це якщо
вдасться відно(
вити техніку через
ремонт. А якщо
доведеться купува(
ти все нове, то страшно і поду(мати про суму.

С.ТОМАШ.

Інспектор митного органу, зловживаючи
службовим становищем, вимагав 2,5 тисячі
доларів США від громадянина Російської
Федерації, який допустив порушення митних
правил під час перетину українського
кордону. Ця сума мала посприяти у
прискоренні направлення матеріалів справи
про порушення митних правил до суду.

12 березня ц.р. правоохоронці
затримали посередника «на гарячому» під
час одержання усієї суми хабара. Того ж дня
у місті було затримано працівника митниці.

За матеріалами УСБУ прокуратурою
Чернігівської області стосовно хабарника
порушено кримінальну справу за ч. З ст. 368
(одержання хабара службовою особою,
поєднане з вимаганням) Кримінального
кодексу України. Триває слідство.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в
Управлінні діє «телефон довіри» – 676(208,
по якому жителі Чернігівщини мають
можливість повідомити про факти
вимагання коштів та інші корупційні діяння
посадових осіб. Інформація, яка надійде за
цим номером, обов’язково буде перевірена.
За результатами перевірки згідно з чинним
законодавством будуть прийняті відповідні
рішення.

* * *
У Чернігівській області СБУ викрила

факт розтрати державного майна
Співробітники Управління СБ України в

Чернігівській області викрили протиправну
діяльність службових осіб одного з
державних підприємств області, які вчинили
розтрату державного майна.

Встановлено, що у 2011 році керівницт(
вом вказаного підприємства було списано
обладнання та металеві конструкції, які
перебували на обліку основних засобів
заводу. За вказівкою керівників майно було
демонтовано і розрізано на металобрухт та
незаконно реалізовано комерційним
структурам. Однак, службові особи у
бухгалтерських документах більш ніж удвічі
занизили вагу зазначеного металобрухту.

За попередньою оцінкою експертів,
вартість реалізованого металу становить
майже 100 тисяч гривень.

Управлінням СБ України в Чернігівській
області за цим фактом порушено криміналь(
ну справу за ч. З ст. 191 (привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем)
Кримінального кодексу України.

Пресгрупа Управління СБ України в
Чернігівській області.

Відомості, зазначені у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2011 рік керівників районної ради
Упродовж 2011 року голова

Городнянської районної ради Г.Г.ПРИМАК
одержав доходів на загальну суму 77 134 грн.
У власності є земельна ділянка площею1000
м кв., житловий будинок площею 100 м кв.,
гараж 16 м кв., автомобіль ВАЗ 2107 2007
року випуску.

Упродовж 2011 року заступник голови
районної ради М.М.ДЕМЧЕНКО одержав
доходів на загальну суму 70702 грн. У
власності є земельна ділянка площею 900 м
кв., житловий будинок площею 130 м кв.,
виробниче приміщення площею 400 м кв.,
автомобіль ЗАЗ/ОАЕ WOO T 13110, 2007 року
випуску та автомобіль САЗ/ 3507, 1987 р.в

СУВОРЕ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ – СВЯТИЙ
ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОГО З НАС
За три місяці поточного року на території

Чернігівської області зареєстровано 92
дорожньо(транспортні пригоди, в яких 19
осіб загинуло та 104 отримали тілесні
ушкодження.

Згідно аналізу аварійності, у 2012 році
на автошляхах України кожні 30 хвилин
трапляються автопригоди з постражда(
лими, практично кожні три години в
дорожньо(транспортних пригодах гине
людина. Однією з основних причин допу(
щення водіями автопригод є перевищення
безпечної швидкості руху – 25%. По
Чернігівській області – 24% від скоєних
дорожньо(транпортних пригод.

Працівниками Державтоінспекції Черні(
гівської області з початку року під час нагля(
ду за дорожнім рухом виявлено 7596 пору(
шень Правил дорожнього руху їх учасниками.

Задокументовано 1119 фактів переви(
щення встановленої швидкості руху водіями:
1804 адміністративні протоколи складені на
водіїв, що керували транспортними засоба(
ми в нетверезому стані.

Шановні громадяни!
 Якщо ви сіли за кермо автомобіля, то

знайте, що від вашої дисциплінованості
залежить як особисте життя, так і доля ваших
пасажирів та людей, які трапляються на
шляху.

Пресслужба Державтоінспекції в
Чернігівській області.

Співробітники Управління СБ України
в Чернігівській області викрили та припинили

протиправну діяльність працівника Чернігівської
митниці, який вимагав та одержав хабара

На знімку : В.О.МИСНИК: «Звідси
блискавка вилетіла з хати».
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Чим більш років  віддаляють нас від воєнного
лихоліття, тим важче знайти згадки про страшні події,
пов’язані зі звірствами німецько – фашистських
окупантів. «Білою плямою» в історії Городнянщини
лишається  розстріл близько восьмидесяти  громадян,
переважно єврейської національності, біля
залізничного переїзду між селами Альошинське та
Кузничі. Зі слів очевидців, під’їхали до того місця
декілька грузовиків, набитих людьми, котрих фашисти
вивантажили і тут же розстріляли та прикидали їх
землею. З роками територія заросла  чагарником.
Років з десять тому за дорученням міськради ДП
«Городнянський райагролісгосп» розчистив її, підсипав
пагорб та обгородив парканом. Але природа
безжалісно бере своє і знову братська могила стала
занедбаною та зарослою.

20 квітня 2012 року, напередодні Дня
навколишнього середовища,   активісти городнянських
районних організацій «Батьківщина» та «Фронт змін»
за матеріальної допомоги народного депутата
В.Т.Коржа організували роботи по впорядкуванню
захоронення.  Активну участь в них взяли  запрошені:
С.Г.Бельман – голова Чернігівської обласної
єврейської общини,  Я.Б.Сокольський – голова
ветеранів Чернігівської обласної єврейської общини,
І.І.Липкина – директор благодійного єврейського

фонду.  Було прибрано могилу і прилеглу територію,
відремонтовано та пофарбовано паркан. Між
учасниками заходу досягнута домовленість про
постійну увагу і турботу до даного захоронення.

Т.СЕНЧУРА.

На знімках: такий вигляд мала територія  до
прибирання; учасники акції після проведення
заходу.

Яких жінок б’ють
чоловіки?

Про насильство в сім’ї можна
говорити по&різному

Наприклад, мовою цифр. Згідно з даними різних
соціологічних досліджень, кількість жінок, яких хоча б один
раз побив чоловвк, коливається від 65 до 78%. Майже 20%
жінок переживають побої регулярно.

Ризик нарватися на кулак бандита в темному провулку
майже на порядок нижчий, ніж знайти те саме у стінах рідної
оселі.

Насильство в сім’ї поширене у всіх верствах суспільства.
Від нього не врятує ні віросповідання, ні рівень доходів, ні
професія.

Від 40 до 60% дітей стають свідками побиття мами. І
вже зовсім жахливе «спостереження»: правозахисні органи
відзначають незбагненну з погляду здорового розуму
тенденцію: нерідко через перший акт насильства жінка
проходить, ставши вагітною. Якщо чоловік бив жінку до
вагітності, з її настанням побої посилюються.

А тепер подивимося на насильство в сім’ї очима
психологів.

Хто б’є жінок? Чоловіків, здатних підняти руку на жінку,
психологи ділять на дві групи: «пітбулі» та «кобри».

Основні прикмети «пітбулів»: під час сварки закипають
повільно, кидаються на жертву із хваткою пітбуля – намертво.
Іноді в буквальному значенні. Ставлення до дружини у
«пітбуля» двояке: він її, м’яко кажучи, не кохає і не поважає.
Але залежить від неї болісноBпсихологічно, потребуючи
регулярного «зливу» свого «темпераменту». Дружина
«пітбуля», щоб не провокувати його гніву, змушена
контролювати кожен свій крок, слово, жест. Обмежується
спілкуванням з рідними та близькими, звужується коло
інтересів. На жаль, це не врятує...

Позбутися «пітбуля» дуже складно. Він здатен
багаторазово просити пробачення, валятися в ногах,
згадуючи про кохання, обов’язки перед дітьми. Але,
одержавши пробачення, найчастіше шукає привід, щоб
«продовжити почате».

«Кобри» нападають без попередження. Б’ють, виконуючи
«роботу»: без гніву, зовсім спокійно. Пульс і тиск у «кобри»
під час «роботи» не підвищується. Саме «кобри» найчастіше
і стають убивцями. Позбутися «кобри» всупереч
очікуванням, значно простіше, ніж «пітбуля»: відчувши, що
жертва себе такою вже не вважає і готова чинити опір, ідуть
до чергового «кролика».

Кого вони б’ють?
Покірних, забитих, внутрішньо готових до побиття? Так,

глибоко прихований комплекс жертви має першорядне
значення. Саме тому ті жінки, яких били у першому шлюбі,
найчастіше виходять заміж за чоловіків, які потенційно готові
до насильства й принагідно реалізовують свій намір.

Але є й інший тип жінок: так само схильних до насильства,
як їхні чоловіки. Вони самі провокують сварку, охоплені
некерованим гнівом. І якби природа розподілила фізичні
сили інакше, результат був би непередбаченим. У зіткненні
двох агресивних, руйнівних сил переміг би найсильніший.
Але в більшості випадків на боці чоловіків – вроджена
перевага. Тому на лаву підсудних частіше ідуть саме вони.

В.ЧЕРНЕНКО.
Начальник районного управління юстиції.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

26 квітня громадськість району разом із
ліквідаторами і постраждалими від аварії
на ЧАЕС вшановували пам’ять про ЧорноB
бильську трагедію, яка відбулась 26 років
тому. У залі засідань райдержадміністрації
ліквідаторів привітали заступник голови
райдержадміністрації М.Ф. Силенко, заB
ступник голови райради М.М.Демченко,
міський голова А.І.Богдан, інспектор райB
відділу міліції А.О.Росомаха та голова райоB
нної організації Всеукраїнської громадської
організації інвалідів «Союз Чорнобиль
України» В.Є.Довгаль. Вони подякували

ліквідаторам за їхній нетлінний подвиг,
вшанували пам’ять тих, хто загинув від
опромінення і хвороб хвилиною мовчання,
та вручили нагороди ліквідаторам аварії на
ЧАЕС.

Грамоти райдержадміністрації отримаB

Юність – чудова пора в
житті людини. Це час
роздумів про майбутнє,
побудова планів і визначення
перспектив свого життя.

Як не загубитися у
великому світі професій, що
існують? Як уникнути
помилок і розчарувань при
виборі майбутньої трудової
діяльності? Що чекає хлопців
та дівчат за порогом юності?
Від чого залежить життєвий
успіх? Як знайти себе на
цьому світі? Це питання, які
задає собі кожен випускник
школи.

Відповіді на них мали змогу отримати
учні Смичинської, Хоробицької, Бутівської
шкіл та Городянської школиBінтернату для
дітейBсиріт під час відвідування центру
зайнятості  19 квітня, де був проведений
День відкритих дверей.

Захід розпочався з презентації послуг
та ознайомлення з функціональноB
просторовими секторами центру
зайнятості, особливостями роботи в
профінформаційному секторі, секторі
запобігання соціальним ризикам та секторі
самостійного пошуку роботи. Учні
ознайомилися з актуальними професіями
на ринку праці, дізналися про навчальні
заклади, котрі здійснюють професійну
підготовку, та умови вступу до них. Ті, у кого
виникли труднощі у виборі професії,
пройшли профдіагностичне тестування, в

ході якого були виявлені професійні інтереси,
схильності, що дозволило звузити сферу
бажаної трудової діяльності, співставити
власні можливості з вимогами конкретних
професій до працівників. Учням було
запропоновано переглянути відеофільм про
запобігання нелегальній трудовій міграції
та торгівлі людьми під назвою «Небезпечна
гра: не стань живим товаром!», який нікого
не залишив байдужим.

Сподіваємося, що знайомство з центром
зайнятості для школярів не було даремним,
а отримані поради спеціалістів допоможуть
зробити правильний вибір та віднайти ту
єдину стежину, якою слідуватимуть протягом
усього життя.

На фото: під час заходу.

Адміністрація центру зайнятості.

Зробити свідомий вибір професії
допоможе центр зайнятості!

ли М.М.Шарпатий та М.М.Коржавін, спільну
грамоту райдержадміністрації та райради
– Л.М.Заровний, грамоти міськради –
В.О.Туз та О.Д.Смаль, грамоти райвідділу
міліції – М.М.Помісячний, В.О.Туз, О.Є.ВольB
ський та М.М.Силенко.

Кавалерами орденів «Честь та пошана»
стали В.М.Василенко та В.О.Овдієнко, «За
заслуги» B О.Є.Вольський та М.М.Коржавін,
«За гуманізм і милосердя» – М.М.Гончар, «За
подвиг в ім’я людства» – М.М.Маланчук.
Медалями «За мужність» нагородили
В.Г.Шульгу, Л.М.Заровного, В.І.Меженного,

В . А . С і р о г о ,
А.Б.Курочкіна,
А.М.Верещаку,
В . О . Т у з а ,
Ю.Д.Маслова
та В.М.ДраB
гуна.

У ч а с н и к и
зібрання також
провели мітинг
біля пам’ятниB
ка жертвам
Чорнобиля, де
В . Є . Д о в г а л ь
вручив міськоB
му голові А.І.
Богдану, настоB
ятелю СвятоB
Миколаївської

церкви, протоієрею отцю Мирону і
народному депутату В.Т.Коржу ордени «За
гуманність і милосердя». Після мітингу
відбулась панахида пам’яті загиблих
ліквідаторів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: хвилина мовчання.

ПАМ’ЯТЬ

26 КВІТНЯ – РІЧНИЦЯ ТРАГЕДІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
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Підрізування коренів
Про пікірування розсади помідорів всі

знають. Але після цього прийому проводять
ще й підрізування коренів. Коли розсада вже
в ящиках, то підрізування коренів роблять
звичайним ножем уздовж і впоперек – наче
ділять пиріг. При цьому сіянці повинні бути
в центрі кожного шматочка#квадратика.
Якщо ж рослини вже у горшечках, то слід
відступити від його стінок приблизно на

один сантиметр і підрізати грунт по всьому
колу. За період вирощування розсади
корисно виконати 2#3 такі операції. Першу –
коли у рослини утвориться другий
справжній листок, а останню – за 4#8 днів
до висадки у відкритий грунт.

У чому суть таких операцій? Підрізані
бічні корінці після цього утворюють дрібні
відгалуження, внаслідок цього площа
зіткнення корінців із грунтом набагато
збільшується. Отже, рослина бере із грунту
більше поживних речовин.

«Хірургія»
для

помідорів

Усічення «голови»
Якщо знищити центральну точку росту,

то помідори утворять бічні пагони. Із них
можна сформувати два стебла. А, отже, і
врожай їх буде удвоє більший (звичайно,
при хорошому догляді – поливанні і
підживленні).

Як це роблять? Для формування
томатного куща на два стебла прищипують
верхівку рослини над другим справжнім
листком, Після цього із пазух першого і
другого листків розвинуться два пагони, з
яких і сформується кущ. Найдивніше, що при
такому ранньому прищипуванні рослина
майже не припиняє свій ріст.

Один – на два
Цю операцію проводять за таких

обставин: коли розсада витягнулась або її
потрібно багато, або місця для її
вирощування мало. Але за будь#яких цих
обставин посадкового матеріалу виходить у
два рази більше.

Як це робити? Ріжуть рослину в момент
висадки у відкритий грунт – приблизно на
дві частини. Нижня частина з корінцями
незабаром утворить нові пагони. А верхівки
можна вкорінити на сусідній грядці, або у
банці з водою, а потім висадити у відкритий
грунт. Верхівки починають рости приблизно
через тиждень з моменту садіння.
Досвідчені овочівники запевняють, що
«порізані» рослини дають більш ранній
врожай.

У нашій поліській зоні погодно�кліматичні умови для вирощування
помідорів не можна вважати сприятливими. Але досвідчені городники

все�таки примудряються щороку одержувати пристойні врожаї.
Цікаву інформацію в цьому плані нещодавно опублікувала газета

«Мир садовода». Сподіваємось, окремі прийоми овочівників�
любителів зацікавлять вас.

Пасинкування
Цей прийом добре відомий. Але для

чого його роблять? Помідори дуже люблять
розростатися в ширину – в кожній пазусі
листка вони утворюють новий пагін. Тобто,
наростає об’єм зеленої маси, а плодам не

вистачає поживи. Тому на рослині
залишають 1#2 пагони. Це прискорює
дозрівання плодів.

Як це роблять? Бічні пагони#пасинки
виламують, не даючи їм вирости більше 5
см. Зрізають так, щоб зостався пеньок не
більше 1 см. За сезон операцію проводять
кілька раз. Зрізані пасинки можна
використати як пізню розсаду. Вони теж
дадуть урожай, але на 5#7 днів пізніше.

* * *
Є ще ряд операцій, які мало хто знає.

Але досвідчені овочівники ними
користуються. І мають щороку гарний
врожай помідорів. Про це – іншим разом.

О.ВОЛОДИХІН.

Так важко примусити себе вранці
з’їсти тарілку «слизького» геркулесу. А

даремно!
Навіть за три дні, протягом яких ви
їсте кашу, відбувається очищення

організму від шлаків, особливо
шлунку, кишечнику, шкіри, а також

завдяки кашам підвищується життєвий
тонус і покращується травлення, шкіра
довго зберігає свою молодість і красу.

Геркулесова каша
Повністю перероблена, із неї краще

робити кисіль. Продукт доволі калорійний,
має легкий «збуджуючий» ефект. Він має
«обволікаючі» властивості. Краще вживати
при захворюваннях шлунково#кишкового
тракту, передусім при гастриті і виразці
шлунку.

Манна каша
Єдина крупа, яка перетравлюється у

нижньому відділі кишечнику і лише там
всмоктується у його стінки. Вона наповнює
організм силою, є гарним засобом для
лікування всіх хвороб шлунку.

Пшоняна каша
Наповнює організм енергією, а також

виводить зайві мінеральні солі з організму.
Пшоно найбільш багате вітаміном А, який
має здатність утримувати вологу в шкіряних
прошарках і регенерувати клітини.

Коли купуєте пшоно, бажано звернути
увагу на його колір. Він повинен бути жовтий,
а якщо біло#жовтий – це означає, що воно
старе. Його рекомендують їсти людям, у
яких є схильність до ожиріння, оскільки воно
не відкладається в жир, а навпаки бере жир
з організму і виводить його. Пшоняна каша
допомагає нормалізувати кров’яний тиск.

Але важко перетравлюється шлунком у
людей з нульовою і пониженою кислотністю.

Гречана каша
Корисна при атеросклерозі, гіпертонії та

при хворобах судин, так як має властивість
розріджувати кров. Вона багата залізом і
кальцієм. Але часто вживати її не
рекомендується, оскільки вона збільшує
кількість чорної жовчі, слизу і газів в
організмі.

Кукурудзяна каша
Відома у Молдавії і Румунії як мамалига.

У кукурудзяній каші дуже багато
мікроелементів, кремнію, який позитивно
впливає на стан зубів. Кукурудза –
малокалорійна каша, яка здатна виводити
жир з організму. Лікарі радять її вживати
при серцево#судинних захворюваннях.

Рисова каша
Особливий сорт злакових культур,

багатий на мікроелементи, протеїни. Дуже
легко засвоюється організмом і вважається
найбільш низькокалорійним продуктом.

Соєва каша
Найбільш багата протеїнами. У ній є

природні гормони, які цінні для жіночого
організму, особливо при клімаксі. Перед
приготуванням сою бажано замочити на 2#
3 години.

Пшенична каша
До її складу входять срібло, цинк,

стронцій і цирконій, а також вітамін В. Вона
наповнює організм енергією. Дуже корисні
зерна пророслої пшениці, які відтворюють
верхній шар шкіри.

Перлова каша
Допомагає нормалізувати обмін

речовин, багата мікроелементами,
вітаміном В. Чудово допомагає при
алергічній реакції організму.

Такі корисні каші Рецепти весняних
вітамінних салатів

200 г листків салату, 100 г черешків
ревеню, по 50 г зеленої цибулі і коріандру
нарізати, додати 150 г потовчених ядер
волоських горіхів, півсклянки молока,
сіль. Перемішати, викласти в салатницю.

* * *
300 г салату нарізати, додати нарізані

соломкою редиску (100 г), огірки (1#2 шт.),
посічену зелень кропу та цибулі (по 50 г),
траву васильків, чаберу чи майорану.
Заправка: 0,5 склянки кефіру, 2 ст. ложки
олії, 1 ст. л. зелені (кефір можна замінити
кислим сиром, розведеним молоком).

* * *
200 г салату нарізати і змішати з 4 ст.

л. кислої капусти (разом з розсолом).
Присмачити 1 ст. л. олії.

* * *
 200 г салату нарізати смужками,

додати 3 посічених варених яйця, дрібно
нарізану зелень петрушки, посолити і
вимішати з сметаною або кисляком
(200г).

Квас для вас із березового соку
На 10 л свіжого соку додають 150#200г

сухарів із чорного хліба і закривають у
банки. Через два#три дні, коли сік
перебродить, додають трохи дубової кори
(її можна придбати в аптеці), кілька
родзинок і закривають герметичними
кришками. Якщо напій тримати у темному
холодному місці, то квас зберігатиметься
досить довго.

Напій лісівників
У півторалітрову пластмасову пляшку

з березовим соком додається 8#10
родзинок, гілочка смородини і чайна
ложка цукру. Після цього корок щільно
закривається. Через три тижні – смакуйте
на здоров’я!

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ
Наша читачка із Городні

О.Овчаренко звернулась у редакцію з
ось таким проханням: «По обласному
радіо нещодавно чула прекрасну
задушевну пісню про матір. У ній є
слова – з діалогу дітей і матері, яка
зібралась відійти за межу, тобто
помирати. На жаль, я не знаю, хто
автор цих слів і мелодії».

Шановна Олена Максимівна! Ми із
задоволенням повідомляємо, що
автор слів – відомий український поет,
лауреат Шевченківської премії Борис
Олійник, а композитор теж дуже відома
людина – Ігор Поклад.

Подаємо нижче текст.

Пісня про матір
Посіяла людям

літа свої, літечка житом,
Прибрала планету,

послала стежкам споришу,
Навчила дітей,

як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко –

і тихо пішла за межу.
– Куди ж це ви, мамо?! –

сполохано кинулись діти.
– Куди ж ви, бабусю? –

онуки біжать до воріт.
Та я недалечко...

де сонце лягає спочити.
Пора мені, діти...

А ви вже без мене ростіть.
– Та як же без вас ми?..

Та що ви намислили, мамо?
– А хто нас, бабусю,

у сон поведе у казках?
– А я вам лишаю

всі райдуги із журавлями
І срібло на травах,

і золото на колосках.
Не треба нам райдуг,

не треба нам срібла і злота,
Аби тільки ви чекали на нас край воріт.
Та ми переробим

усю вашу вічну роботу, –
Лишайтесь, матусю.

Навіки лишайтесь. Не йдіть.
Вона усміхнулась,

красива і сива, як доля,
Змахнула рукою – злетіли увись рушники.
«Лишайтесь щасливі», –

і стала замисленим полем
На цілу планету,

на всі покоління й віки.

Городнянська міська рада
проводить конкурс з питання оренди

комунального майна:
# приміщення  загальною площею 110

кв.м. по вул. Льонозаводська,12 м.Городня.
Дана будівля знаходиться на балансі

Городнянського ВУЖКГ.
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   30.05.2012р.

об 15.00 год.
Заяви приймаються  за адресою

м.Городня вул. Леніна,13
Кінцевий термін прийняття заяв –

25.05.2012р.
За додатковою інформацією

звертатись по тел.: 2�13�26, 2�15�73.
  А.БОГДАН.

Міський голова.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.50 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45  «Іванаўская купель»
11.00 «Музыка белорусского
кино». Концерт.
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 Документальный цикл
«Сваты. Жизнь без грима» (
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35  «Однажды в Вегасе»
17.15  сериал «Маруся»
18.15 Арена.
18.45, 00.05 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Мелодраматический
сериал «Когда ее совсем не
ждешь...» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45 Дневник «Евровидения»
22.55  «Обмани меня» (США).
00.15 День спорта.
00.30  «Однажды в Вегасе»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
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 «Обратный отсчет».
17.00  «Филипп Киркоров. «Я
себе придумал эту жизнь».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20  фильм «Пять невест».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «ДО РЕ: Филипп
Киркоров».
23.15 Фильм «В пути».
00.55E01.25 Ночные новости.

НТВ

07.10 Ты не поверишь!
08.00, 10.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
Автомобильная программа.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.05 «Развод поEрусски».
13.00 Сегодня.
13.20  фильм «Шпильки».
15.10 драма «Снайпер. Сружие
возмездия».
18.45 Чрезвычайное
происшествие.Расследование.
19.25  боевик «Ограбление поE
итальянски».
21.30  «Мент в законе».
23.20 Криминальный триллер
«Старикам здесь не место».
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«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Приключения БураE
тино». Музыкальная сказка
(СССР). 1Eя и 2Eя серии.
11.30 Мультфильмы «Сказка
о попе и его работнике Балде»,
«Котенок с улицы Лизюкова».
12.10 «Кубанские казаки».
Комедия (СССР).
14.15 «Финальный аккорд».
Республиканский отборочный
тур Конкурса молодых
музыкантов «Евровидение E
2012».
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильмы «Маша и
Медведь» (Россия).
15.45 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Кинороман «Москва слезам
не верит» . 1Eя и 2Eя серии.
18.25 Сфера интересов.
19.10 Авантюрная комедия
«Отпетые мошенники»
21.00 Панорама.
21.35 «Терминал».
23.50 День спорта.
00.00 Национальный
отборочный тур конкурсов
«Новая волнаE2012» и
«Детская Новая волнаE2012».
ГалаEконцерт.

ОНТ

07.00  «Наше утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Лирическая комедия
«Девушка без адреса».
10.40 Владимир Самойлов,
Михаил Пуговкин, Николай
Сличенко в комедии «Свадьба
в Малиновке».
12.25 «Праздничный канал».
16.00 Наши новости (с
субтитрами).
16.15 Премьера. Дмитрий
Певцов, Мария Горбань в
приключенческой комедии
«Мой капитан».
20.30 Наши новости.
21.00 Юбилейный концерт
Льва Лещенко.
23.50E01.35 Марат Башаров в
фильме «Юленька».

НТВ

06.55 «Дикий мир»
07.20 Центр помощи
«Анастасия».
08.00 Сегодня.
08.20  «Шпионские игры».
10.00 Сегодня.
10.20  «Шпионские игры».
13.00 Сегодня.
13.20  «Шпионские игры».
13.50 Виктория Полторак в
фильме «ШпилькиE2».
15.30  боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
22.05 Остросюжетный сериал
«Мент в законе».
23.50 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.35 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Хорошие парни»
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Мультфильм.
15.35 Детектив «Самый
лучший вечер» (Россия).
17.20  сериал «Маруся»
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45   «Хорошие парни»
22.45  «Обмани меня» (США).
00.00 День спорта.
00.15 Детектив «Самый
лучший вечер» (Россия).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.05 «Александра ПахE
мутова. Женщина, которую
поют».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 Премьера. «Добрый
день».
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 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 Среда обитания «Как
построить дачу».
00.50E01.20 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Кулинарный поединок
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестE
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных».
14.25 Сериал «Возвращение
мухтара».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проE
верка».
17.25 «Говорим и показыE
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
22.05  «Мент в законе».
23.50 Сегодня. Итоги.
00.10 Сериал «Литейный».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.35 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Хорошие парни»
10.05 Земельный вопрос.
10.35 К тёще на блины.
11.05  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 Детектив «Убийство в
дачный сезон « (Россия).
17.20  сериал «Маруся»
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
21.00 Панорама.
21.45 «Хорошие парни»
22.45  «Обмани меня» (США).
00.05 День спорта.
00.15 Детектив «Убийство в
дачный сезон « (Россия).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 Премьера. «Между
нами, девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00 «Добрый день».
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.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Лето волков».
22.10 «Закрытая школа».
23.15  «Твоя территория».
00.20 «Наша Белараша».
00.55E01.25 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Квартирный вопрос.
09.35, 15.40, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестE
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.30 Сериал «Возвращение
мухтара».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проE
верка».
17.25 «Говорим и показыE
ваем».
18.10 «ЧудоEлюди».
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
21.15  «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, 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
11.05  сериал «Когда ее
совсем не ждешь...»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня» (США).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Мастер путешествий»
16.05 Концертная программа
17.20 «Перезагрузка».
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.15 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Когда ее совсем не
ждешь...» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  «Хорошие парни»
23.00 ТокEшоу «Не только
женщина знает».
00.25 День спорта.
00.40 Фантастический фильм
ужасов «Горизонт событий»
(США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 Премьера. «Между
нами, девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.00  «Добрый день».
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 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Мисс Беларусь 2012».
23.20  комедия «От 180 и
выше».
01.05E01.35 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Дачный ответ.
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестE
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод поEрусски».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
14.25 Сериал «Возвращение
мухтара».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проE
верка».
17.25 «Говорим и показыE
ваем».
18.15 «Чрезвычайное проE
исшествие. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.30 Боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
21.15 «Мент в законе».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 «Не родись красивым».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». ТокEшоу.
10.55 К теще на блины.
10.35  «Мастер путешествий»
11.10 «Все путем!»
11.40 Мультфильм «Ну,
погоди!».
12.10 Комедийный сериал
«СватыE5» (Украина).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.30 Комедийная
мелодрама «Афоня» (СССР).
17.15 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10 Комедия «Оптом
дешевле» (США).
21.00 Панорама.
21.40 Концертная программа
«Место встречи».
22.55 Триллер «Марафонец»
00.55 День спорта.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05 Среда обитания «Как
построить дачу».
12.05 «Умницы и умники».
12.50 «Смешарики. ПИНEкод».
13.00  комедия «Суета сует».
14.30 «Евгений Моргунов.
Невыносимый балагур».
15.25   «Пес Барбос и необычE
ный кросс» и «Самогонщики».
16.20 Филипп Киркоров.
«Другой».
18.40  «Один против всех».
19.25 : «Обмен женами».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры».
22.55 фильм «Мишень».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10 Спасатели.
08.40 «Очная ставка».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшестE
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Кремлевские
похороны» Максим Горький.
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Сериал «Возвращение
мухтара».
15.15 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская проE
верка».
17.30 «Говорим и показыE
ваем».
18.15 «Чрезвычайное проE
исшествие. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.25 Боевик «Псевдоним
«Албанец»E3".
21.10 «Мент в законе».
23.00 «Ты не повериш!».
23.50 Х фильм «ШпилькиE3».

«Беларусь 1»

06.35 Комедия «Афоня»
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.
11.25 Тэлефільм АТН «Хойнікі.
Палеская хроніка» цыкла
«Зямля беларуская».
11.40 Мультфильм «Ну,
погоди!».
12.10 Комедийный сериал
«СватыE5»
13.20 «Дискотека СССР».
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 комедия «Любовь и
голуби» (СССР).
17.40 Коробка передач.
18.15 Суперлото.
19.10 Авантюрная комедия
«Наполеон Динамит» (США).
21.00 В центре внимания.
21.55 Дневник «Евровидения»
с Денисом Курьяном.
22.10 Приключенческий
боевик «Время ведьм» (США).
23.45  «Моя правда» (Украина).
Фильм «Сергей Зверев».

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Моя жена меня
приворожила».
09.55 «Непутевые заметки».
10.15 Пока все дома.
11.10 «Фазенда».
11.45  «Брэйн ринг».
12.45 «Смешарики. ПИНEкод».
13.00  комедия «Сватовство
гусара».
14.25 Премьера в цвете.
Фильм «Небесный тихоход».
16.00 Наши новости
16.20  фильм «ЯлтаE45».
20.00 Контуры.
21.05 О «Дыхание планеты».
21.40 Елена Яковлева, Виктор
Сухоруков, Ольга Красько в
новом фильме Станислава
Говорухина «В стиле jazz».
23.25E00.30 «Большая
разница».

НТВ

06.30 Боевик «Шпионские
игры».
08.00 Сегодня.
08.20 Академия красоты
08.50 «Внимание: розыск!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.50 Кулинарный поединок
11.50 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Чрезвычайное проE
исшествие. Расследование».
13.40  «Последнее путешестE
вие синдбада».
19.00 Сегодня.
19.25 Чистосердечное
признание.
20.15 «Тайный шоуEбизнес».
21.15  «Мент в законе».
23.00  «Тодес».  концерт.
00.35 «Родительский день».

УТ�1
8.05 Ера бiзнесу
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.05 ШефEкухар країни
11.05 Доки батьки сплять
11.30 Кожна краплина має
значення
11.50 Порт особливого
призначення
12.30 Право на захист
12.50 Вiкно в Америку
13.25 Х/ф «Звичайний
фашизм»
15.40 Х/ф «Живi i мертвi»
18.50 Смiшний та ще
смiшнiший
19.20 After Live
19.45 Зiрки гумору
20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку СРСР
21.00,1.20 Пiдсумки дня
21.20 Свiт спорту
21.30 Зiрки гумору
22.30 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
22.35 Х/ф «Здрастуйте, я ваша
тiтка!»

1+1

7.40 Х/ф «Спортлото 82»
9.30 Х/ф «Кохання i голуби»
11.30,1.55 Т/с «Шпана
замоскворецька»
19.30 ТСН
20.10 «Принци бажають
познайомитися»
21.25 Х/ф «Не треба сумувати»
23.25 Шоу «Вечiрнiй Ургант»
23.50 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинок» (2)

ІНТЕР

7.40 «Юрмала 2010»»
9.20 Т/с «Одну тебе кохаю» 9E
16сс. закл
18.00 «Вечiрнiй квартал»
20.00,2.55 «Подробицi»
20.25 «Спорт у
Подробицях»
20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22.25 Т/с «Пiд
прикриттям»

УТ�1
7.05,23.05 Худ. фiльм «12
стiльцiв»
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня
9.15,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку СРСР
9.25,5.25 Свiтло
9.50 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
11.00 З перших вуст
12.00 Д/ф «Олег Карамазов.
Рок»
13.00 Хай щастить
13.30 Х/ф «Подвиг розвiдника»
14.55 Х/ф «Жайворонок»
16.20 Х/ф «Фронт без флангiв»
19.05 221. Екстрений виклик.
Тиждень
19.55 «Весняний жарт»
20.20 Aфтершок
20.45 Свiт спорту
20.50 ПлюсEмiнус
21.15 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима

1+1

7.50 Т/с «Назад в СРСР»
11.30,1.30 Т/с «Шпана
замоскворецька»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Хоробре серце»
23.25 Шоу «Вечiрнiй Ургант»
23.50 Х/ф «Артефакт» (2)

ІНТЕР

7.15 «Вдалi пiснi»
10.00 Т/с «Мамочки»
18.05 «Вечiрнiй квартал»
20.00,2.05 «Подробицi»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
22.30 Т/с «Пiд прикриттям»
0.25 Х/ф «Страховий випадок»

УТ�1
6.50,23.05 Худ. фiльм «12
стiльцiв»
8.30,0.15 Ювелiр ТБ
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня
9.15,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку СРСР
9.20 Уряд на зв’язку з
громадянами
9.50 Музичний фiльм
«Великий День Перемоги»
10.30 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
12.30 В гостях у Д. Гордона
13.40 Книга.ua
14.15 Х/ф «Чекай на мене»
15.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту»
18.35 Футбольний код
18.55 Футбол. Чемпiонат
України.»Оболонь» (Київ) E
«Iллiчiвець» (Марiуполь)
20.50 Мегалот
21.15 ПлюсEмiнус
21.20 Свiт спорту
21.30 «Я E українець!»
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено

1+1

8.05,2.40 Х/ф «Зворотний
вiдлiк»
11.45 Х/ф «Не треба сумувати»
13.35 Х/ф «Хоробре серце»
17.00 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19.00 Футбол. Чемпiонат
України. «Металiст» (Харкiв) E
«Шахтар» (Донецьк)
20.50 ТСН
21.20 Х/ф «Дипломат» (2)
1.05 Х/ф «Таємний план» (2)

ІНТЕР

6.15 Д/ф «Дикi та Небезпечнi
2»
7.50,20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
9.45 Т/с «Мамочки»
17.45 «Вечiрнiй квартал»
20.00,2.10 «Подробицi»
20.25 «Спорт у Подробицях»
22.30 Т/с «Пiд прикриттям»
0.25 Х/ф «Спаун»

УТ�1
6.05,7.00,8.00 Новини
6.10,7.05,8.05,23.15 Спорт
6.45 Мультфiльм
9.00,21.00,1.20 Пiдсумки дня
9.15,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку СРСР
9.20 Православна
енциклопедiя
9.50 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
11.45 Здоров’я
12.45 Темний силует
13.10 Крок до зiрок
14.00 Х/ф «Два бiйцi»
15.20 Х/ф «Земля, до
запитання»
17.50 Концертна програма
19.35 Концерт До Дня
Перемоги.
21.20 Свiт спорту
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.05,7.00,8.00,9.00,19.30,0.25
ТСН
6.45,7.10,7.40,8.05,9.10
«Снiданок з 1+1»
7.15 М/с «Чорний плащ»
9.55 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
11.55 «Шiсть кадрiв»
12.20 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiленняE3»
14.15,15.10,4.20 «Давай
одружимось»
16.05,5.05 «Говоримо i
показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами E
2»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менiE3»
20.15 «Я люблю УкраїнуE2»
21.40 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом» (2)
0.00 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

7.35,20.30 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
9.30 Т/с «Подаруй менi життя»
18.00 «Вечiрнiй квартал»
20.00,2.30 «Подробицi»
20.25 «Спорт у Подробицях»
22.30 Т/с «Пiд прикриттям»
0.25 Х/ф «Чудова афера»

УТ�1
7.45 Хазяїн у домi
8.15 Кориснi поради
8.30,0.15 Ювелiр ТБ
9.00 Державна пiдсумкова
атестацiя. Українська мова.
Переказ. 11Eй клас
9.05,21.00,1.20 Пiдсумки дня
9.20,20.55 Про виплати
компенсацiй вкладникам
Ощадбанку СРСР
9.25 Т/с «Чотири танкiсти i
собака»
10.25 Д/ф «Богодар
Которович. Вiдблиски»
11.25 «Вiра. Надiя. Любов»
12.25 «Надвечiр’я»
13.00,5.25 Околиця
13.30 Наша пiсня
14.15 Х/ф «Молода гвардiя»
16.55 Х/ф «Зберегти мiсто»
18.35 Ювiлейний вечiр Клари
Новикової
20.35,2.45 After Live
21.15 ПлюсEмiнус
21.20,22.50 ШустерELive
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.05,7.00,8.00,9.00,19.30 ТСН
6.45,7.10,7.40,8.05,9.10
«Снiданок з 1+1»
7.15 М/с «Чорний плащ»
9.55,2.05 Х/ф «Командир
ескадрильї»
11.55 «Шiсть кадрiв»
12.25 «Знiмiть це негайно»
13.20 «Цiлковите
перевтiленняE3»
14.15,15.10,3.40,4.25 «Давай
одружимось»
16.10,5.10 «Говоримо i
показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрамиE2»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менiE3»
20.15 Х/ф «Жага»
0.05 Х/ф «Не жартуйте з
Зоханом» (2)

ІНТЕР

7.35 Т/с «Одного разу в
Ростовi»
11.30 Т/с «Краплi кровi на
квiтучому вересi»
18.00 «Вечiрнiй квартал»
20.00,2.15 «Подробицi»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 «Вечiрнiй Київ»
22.30 Т/с «Пiд прикриттям»

УТ�1
7.00,23.25 Ера здоров’я
7.25 Кориснi поради
7.40 Олiмпiйський виклик
8.00,9.15 ШустерELive
9.00 Школа юного
суперагента
11.45 «Адреналiн»
13.15 «Секрети успiху»
14.00 Х/ф «ТегеранE43»
16.45 В гостях у Д.Гордона
18.35 Золотий гусак
20.50 Мегалот
20.55 Зворотнiй зв’язок
21.00,1.20 Пiдсумки дня
21.15 Кабмiн: подiя тижня
21.30 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку
23.50 Док. фiльм «Футбольна
легенда»
0.15 Ювелiр ТБ

1+1

7.30 «Справжнi лiкарiE2»
8.20 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00,5.10 «Свiт навиворiтE3»
12.10 «Велика рiзниця поE
українському»
12.40,3.30 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
14.50,20.00 Х/ф «Ворожiння
при свiчках»
19.30,3.00 ТСН
23.45 Х/ф «Жага»

ІНТЕР

8.30 «Городок»
9.10 «Орел i Решка»
10.10 Х/ф «Найчарiвнiша та
найпривабливiша»
12.00 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
13.50 Х/ф «Вперше одружена»
15.55 Х/ф «Операцiя «И» та
iншi пригоди Шурика»
18.00,20.25 «Вечiрнiй
квартал»
20.00,3.20 «Подробицi»
22.30 Т/с «Пiд прикриттям»
0.30 Х/ф «Мюнхен»

УТ�1
7.10 7 чудес України
7.35 Сiльський час
8.20 Кориснi поради
8.30,0.15 Ювелiр ТБ
9.05 Смiшний та ще
смiшнiший
9.30 Хто в домi хазяїн?
9.50 Крок до зiрок.
10.30 Кумири i кумирчики
10.55 Як це?
11.30 Ближче до народу.
12.00 Караоке для дорослих
12.55 Атака магiї
13.40 «Освiдчення»
14.30 10+10. Україна ? Грузiя
15.40 Королева України.
17.15 ШефEкухар країни
18.05 Золотий гусак
18.30 Маю честь запросити
19.15 Ювiлейний вечiр
А.Демиденка ч.2
20.50 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 ФолькEmusic
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.05 Док. фiльм «Футбольна
легенда»
23.30 Олiмпiйський виклик
23.50 Свої. Родiон Нахапєтов

1+1

7.55 «Ремонт +»
8.40 Мультфiльм
9.05 «ЛотоEзабава»
10.10 М/с «Русалонька»
10.35 М/с «Тiмон i Пумба»
11.00 «Я так живу»
11.25 «Велика рiзниця поE
українському»
12.50,2.30 Х/ф «Iсторiя
весняного призову»
14.50,20.15 Х/ф «Ворожiння
при свiчках»
19.30,0.10 «ТСНEтиждень»
22.10 «Голос країниE2: нова
iсторiя за кадром»
23.10 «Свiтське життя»

ІНТЕР

9.30 «Школа доктора
Комаровського»
9.55 «НЕДIЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Свати бiля плити»
11.25 Д/с «СватиE5. Життя без
гриму»
12.20,3.45 Х/ф «Тiльки не
зараз»
14.10 Т/с «Третього не дано»
18.00, 20.30  Т/с «Снайпер 2.
Тунгус»
20.00,2.30 «Подробицi»
22.30 Х/ф «Зв’язок часiв»
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Минуло 40 днів, як помер голова райдержадміністрації, депутат районної
ради і керівник районної організації Партії регіонів, люблячий чоловік та
батько, син і брат, товариш, прекрасний спеціаліст, людина в розквіті
життєвих сил

Анатолій Михайлович ЛАВСЬКИЙ
(29.05.1967р. – 18.03.2012р.)

Жити б йому та жити. Та не судилося. Несподівана смерть забрала його
на той світ, звідки вже нема вороття, залишивши нам біль і журбу та світлу
пам’ять про нього.

Усі, хто знав Анатолія Михайловича, хто працював з ним, пом’янімо його
добрим словом, помолімось за упокій його світлої душі. Хай царство вічне
буде йому в небесах. А нам – жити і пам’ятати його!

Колеги, друзі та рідні.

Льется с крыши, будто слезы, вода.
Дождь шумит, снег с полей исчезает.
А Михайлыч ушел навсегда,
И теперь нам его не хватает.
Нынче март, и далек летний зной,
Не покрылись газоны травою.
А Михайлыч ушел в мир иной
Сорок пятой своею весною.
Был красив он, как киноактер,
И любим средь родных и в районе.
Отпылал, отгорел, как костер,
Грустно ветер за умершим стонет.
Всей Городней оплакав его,

29 квітня – 4 роки світлої пам’яті
єдиного, дорогого синочка,

люблячого чоловіка і батька
БОГДАНА Сергія Івановича

18.09.1974 р. – 29.04.2008 р.
Так рано смерть тебя от нас

забрала,
И с нами ты проститься не успел.
Так без тебя на свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Напрасно говорят, что время душу

лечит,
Стирает горе в памяти года,

Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда.

Сумуючі рідні.

2 роки світлої пам’яті
дорогого сина, брата,

племінника
БЕНЕДИКА

Анатолія Вікторовича
з с. Великий Дирчин.

23.07.1974 р. – 23.04.2010 р.
Прости, что не смогли тебе

помочь,
Прости, что не смогли тебя

сберечь,
Прости, что не смогли тебя

спасти.
Сто раз прости, прости…
Пухом земля тебе, родной.

Мир душе твоей доброй вечно.
Кто знал и помнит нашего Анатолия, помяните его

добрым словом.
Сумуючі рідні.

28 апреля – 40 дней
светлой памяти

КОНОВАЛ
Ольги Андреевны

20.03.1932г. –
19.03.2012г.

Одной душой земля беднее
стала.

Тепло твоей души осталось
вместе с нами.

Вечно скорбим.
Родные.

Пом’янімо і пам’ятаймо

На погост проводили с почетом.
Не хотелось в тот день ничего –
Ни казны, ни любви, ни заботы.
Почему же уходят от нас
Те, кто ближе, роднее, дороже,
Те, кто были надеждой для нас?
Где же правда, скажи, Святый Боже?
Так давайте ж его помянем,
Не боясь ни насмешек, ни мнений,
Этим хмурым трагическим днем
Преклонив пред усопшим колени.

А.ТАТАРИНЦЕВ.

УВАГА РОЗШУК!
Городнянським РВ УМВС

України в Чернігівській області
розшукується гр. Лахнеко Іван
Семенович,08.03.1946 р.н.,
мешканець с.Пекурівка,
Городнянського району
Чернігівської області, який
13.04.2012 року вранці пішов з
дому та не повернувся. До цього
часу висловлював наміри
покінчити життя самогубством.

Прикмети: на вигляд 66 років,
середнього зросту, волосся темно
русе, має лисину. Одягнений у

темносиню сорочку в клітинку, сірі спортивні штани,
був босоніж.

Всім, кому відомо про місцезнаходження Лахнека
І.С., або про обставини його зникнення, прохання
повідомити про це до Городнянського РВ УМВС за
телефонами: 2D12D08 (карний розшук), 2D15D63
(чергова частина), або 102.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

1 травня – 40 днів світлої
пам’яті

нашого дорогого батька,
чоловіка, брата

ІТЧЕНКА
Олександра Григоровича

24.02.1967 р. – 23.03.2012 р.
Любимый наш, родной, прости,
Мы не смогли тебя спасти.
И наши души так скорбят,
Что не вернешься ты назад.
Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні.

УВАГА: ДИТЯЧИЙ ДІАБЕТ
Цукровий діабет розповсюджується у світі

епідеміологічними темпами. Розвиток хвороби пов’язаний
із декомпенсацією вуглеводного обміну в організмі. Провідні
дослідження вітчизняних та іноземних спеціалістів
доводять, що розповсюдження діабетичних ускладнень
серед дітей і підлітків достатньо високе. У залежності від
тривалості та ступеня складності воно становить від 5H10 до
40H50 відсотків.

Перебіг хвороби у ранньому віці відрізняється
найбільшою нестабільністю, що потребує розробки та
використання найдосконаліших методів терапії. Такою є
інтенсивна схема інсулінотерапії, як найбільш прогресивна.
Вона використовується навіть при лікуванні маленьких дітей,
бо дозволяє імітувати фізіологічну секрецію інсуліну.
Основою для замісної інсулінотерапії є людські генноH
інженерні інсуліни та їх аналоги.

Також при лікуванні дітей в останні роки з успіхом
використовують інсулінові помпи. Разом з інсулінотерапією
дітям призначають дієту, фізичні навантаження, виховання
самоконтролю та психологічну допомогу.

На щастя, нині немає хворих на цукровий діабет на
диспансерному обліку райлікарні, однак проблема в цілому
потребує більшої уваги з боку системи охорони здоров’я.

О.СЛІПЕЦЬ.
Лікар�ендокринолог.

11 дипломів
учнівської молоді

Пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад із базових дисциплін, у якому брали участь 55
школярів району. Вони здобули 11 дипломів, які
розподілились таким чином: 7 дипломів вибороли учні
Городнянської школи №2. Серед них: стипендіат голови
облдержадміністрації учениця 11 класу Наталія Голубовська,
яка здобула 3 дипломи – диплом ІІ ступеня (біологія); 2
дипломи ІІІ ступеня – (українська мова та література,
географія);  Кирило Усачов, учень 8 класу, виборов 2 дипломи
ІІІ ступеня – (хімія, географія);  Ігор Захарченко, 10 клас –
диплом ІІ ступеня (інформаційні технології), Наталія Ізотова,
8 клас – диплом ІІІ ступеня (біологія).

4 дипломи вибороли гімназисти: Євгеній Волощук, 9
клас, диплом ІІІ ступеня (біологія),  Анна Гладченко, 9 клас –
диплом ІІІ ступеня (обслуговуюча праця);  Ірина Гречуха, 10
клас – диплом ІІІ ступеня (російська мова та література);
Яна Лущай, 11 клас – диплом ІІІ ступеня (англійська мова).

Ці перемоги – предмет гордості не тільки для школярів
та їхніх батьків, а й для педагогів, які доклали багато зусиль
для підготовки талановитих учнів. Тож по праву перемогами
пишаються і вчителі призерів – Н.І.Надточій, Л.Д.Шматок,
В.М.Дудко, Н.В.Чугай, О.П.Аліменко, С.О.Спешинська
(Городнянська школа №2), Н.А.Дмуха, О.Г.Маклюк,
О.І.Мельник, Л.Є.Середа (Городнянська районна гімназія).

О.СОРОКА.
Методист райвідділу освіти.

Минає 40 днів світлої пам’яті
КОНОВАЛ Ольги Андріївни.

Наша матуся відійшла на той світ у віці 80
років. Нас не полишає почуття глибокого жалю.
Ми безсилі запобігти такій втраті. Але вічно з
нами буде її світлий образ, пам’ять про Матір.

Усі, хто знав нашу маму, пом’яніть. Хай буде
їй царство небесне!

Син Юрій з дружиною Світланою, м. Кострома.

Згадуючи
Шевченка

Знайомлячись зі звітами народних депутатів України,
проникаєшся думкою про те, які ж всеHтаки «роботящі» у нас
народні обранці, скільки своїх сил і здоров’я витрачають
вони для блага народу, як денно і нощно піклуються про
людей, люблять і шанують свою державу. І тоді мимоволі
спливають на згадку слова Тараса Григоровича Шевченка:

А той, щедрий та розкішний,
Все храми мурує;
Та отечество так любить,
Так за ним бідкує,
Так із його, сердешного,
Кров, як воду точить!...

Або:
Якби ви знали, паничі,
Де люди плачуть живучи,
То ви б елегій не творили,
Та марно Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.

Недаремно відома поетова поема має назву «Сон».
Співають депутати свої колискові, заколихуючи народ. Але
є у Кобзаря й інші слова:

Мій Боже милий, знову лихо!..
Було так любо, було тихо;
Ми заходились розкувати
Своїм невольникам кайдани.
Аж гульк!.. Ізнову потекла
Мужицька кров! Кати вінчанні,
Мов пси голодні, за маслак
Гризуться знову.

Недаремно Тараса Григоровича визнано
найталановитішим поетом багатостраждальної української
землі. Слова, написані  півтора століття тому, актуальні для
нашого народу і сьогодні.

А.ЛЯПОВКА.
с.Конотоп.

ЛИСТИ

ОСВІТА

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
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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:

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

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит безнал+НДС

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

Доставка. Запчастини. Тел. 067/7849158.

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.

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

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ:

— 3/кімнатна квартира в центрі міста. Тел. 096*
8127059.

— 3/кімнатна квартира в центрі міста. Тел. : 095*
0813275, 093*6223928.

— 3/кімнатна квартира в центрі міста. Ціна – 12000
у.од. Тел. 097*5965050.

— 1/кімнатна квартира в центрі. Тел. 097*5534182.
— недобудований будинок у м. Городні. Тел. 093*

9127120.
— будинок в с. Журавок. Тел. 093*9127120.
— будинок по вул. Горького, 31. Тел. 096*7025673.
— будинок по вул. Леніна, 76 з госпбудівлями. Тел. 098*

6653666, 063*0238728, 2*12*34.
— будинок в с. Бутівка (газ, меблі). Ціна договірна. Тел.

097*3105403.
— півбудинку в центрі. Тел. 096*7333953, 097*8497496.
— частина будинку в центрі міста. Тел. 096*8127058, 2*

29*81.
— частина будинку в р*ні „Сільгосптехніки”. Тел. 097*

5534182.
— недобудована дача в Черемошному, ларьок для

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

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

— гноєрозкидач РОУ/4, вулики (нові). Тел.: 096*
8530037, 096*4587960.

— саморобний трактор з причепом та плугами. Тел.
097*2343517.

— мотоблок 7 к.с., дизель (новий). Дзвонити після
18.00 по тел. 063*7667862.

— соломорізка з електромотором. Тел. 2*14*70.
— корова 6 років світло*рябої масті в с. Пекурівка. Тел.

095*1712095.
— корова чорно*рябої масті, отел у серпні в с. Перепис.

Тел.096*7113462.
— молода корова і кізочки. Тел. 3*71*08.
— козенята (2 міс.). Тел. 2*15*14, 096*7740183.
— бджоли. Тел. 098*7851213.
— випускна сукня яскраво*червоного кольору: корсет,

пишна спідниця,
рукавички. Тел. 2*48*
28, 063—7425447.

— „Престиж”.
Тел. 2*20*14, 098*
6069232.

КУПЛЮ:
– корів, коней.

Дорого. Тел.: 2*33*
62, 096*3403112.

ЗНІМУ:
– квартиру або

будинок зі
зручностями. Тел.
0 6 7 * 3 8 0 4 0 5 9
(Сергій).

ЗДАМ:
— в оренду

кафе, сауну. Тел.
097*5965050.

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.

Адреса: м. Городня,
вул. Леніна, 3.

Тел. 063/1890505.

1 травня святкуватиме свій ювілей
Антон Федорович ДУБРОВА.

Тату рідний наш, любий дідусь.
Усі ми Вас любимо, всі поважаємо,
Із 70*річчям Вас ми вітаємо.
Міцного здоров’я бажаємо.
Спасибі Вам за турботу про нас,
За чуйність, гостинність, невтомну

роботу.
Щоб ви жили й не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті

заслужили.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою: син, невістка, онуки.

Нашого дорогого свата, добру,
прекрасну людину Антона Федоровича
ДУБРОВУ вітаємо з 70/річчям.

Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
Бажаєм довго ще прожити,
Щоб на сторічний ювілей всіх нас

запросити.
З повагою свати Титарчук, Овсієнко.

28 квітня святкує свій ювілей наша найдорожча матуся,
дружина, бабуся, свекруха Надія Валентинівна ТІТОВА.

Щиро бажаємо: міцного здоров’я, сімейного затишку і
довголіття.

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

З любов’ю і повагою родина.

29 квітня відзначатиме свій
ювілей наша дорога мама Ольга
Анатоліївна МАРЧЕНКО.

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.

З повагою: діти та онуки.

25 квітня відзначила свій ювілей
кохана дружина, люба матуся, дорога
бабуся Тамара Григорівна НАДТОЧІЙ.

Пусть мчаться годы, как весенняя
вода,

Пусть жить порою очень сложно,
Но ты по – прежнему красива, молода
С тобою рядом так надежно!
Ти взглядом и улыбкой можешь
Ночную тьму мгновенно разогнать.
Тебя благодорим мы, Боже,
За то, что ты нам дал такую мать!

З любов’ю: чоловік, донька,
син, невістка, свати, та онучка

Настенька.

27 квітня виповнилося 18  років нашій любій донечці і
сестричці Галині Михайлівні
КРИСЕНКО з с. Полісся.

Страницу жизни новую
Готова ты открыть.
Желаем мы с любовью
Тебе всю жизнь прожить.
Желаем, чтоб печали не знали о

тебе,
Чтоб радости встречали
Тебя в твоей судьбе.
Чтоб небо было чистым,
Как все твои мечты,
И взгляд твой был лучистый,
Чтоб улыбалась ты.

З любов’ю: мама, тато, сестра
Наталя, брати Роман, Микола, Михайло, Олександр, Віктор.

Педколектив Макишинської школи та учні 4 і 9 класів
висловлюють співчуття учениці 9 класу Павлусенко Юлії та
учениці 4 класу Павлусенко Вікторії з приводу тяжкої втрати –
передчасної смерті їх матері

ПАВЛУСЕНКО Олени Михайлівни.

Колектив Лемешівської школи глибоко сумує з приводу
передчасної смерті колишнього працівника

ГУЛАЯ Михайла Арсентійовича
і висловлює щиріеспівчуття вчительці/пенсіонерці

ГулайН.Г.,  рідним і близьким покійного.

Великолиственська сільська рада та депутатський корпус
висловлюють глибоке співчуття депутату сільської ради
Марусенко Н.П. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
чоловіка

МАРУСЕНКА Сергія Олександровича.

Колектив РВ УМНС висловлює співчуття співробітнику
Немилостивому Ю.М. з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Требуется главный бухгалтер с опытом
работы по сельхозпредприятию.

З/пл. договорная. Тел. 050/3136297.

Чистимо замулені колодязі. Земснарядом викачуємо мул до твердого
дна. П’ятирічний досвід. Тел.: 067*8752077, 095*5400967.

Наступний номер газети вийде у п’ятницю, 4 травня.

Городнянська центральна районна лікарня
придбає квартиру, будинок в м. Городні за умови,
що вартість експертної оцінки буде не нижче 99000
грн. З пропозиціями звертатися по тел.: 098/
3803205 в робочі дні з 9.00 до 17.00 години.

У справах об’яв звертатись до редакції
газети «Новини Городнянщини», каб.№35,
або по тел. 2/47/00. Останній термін подачі
оголошень в номер – вівторок до 17.00 .

Валерий ГАЛИНОВСКИЙ
Народный врач Украины,  психотерапевт (г. Киев)

проводит за один прийом индивидуальное,
гарантированное лечение по широко известному
психотерапевтическому методу А. Довженко:

09.00 – алкоголизм,
12.00 – табакокурение,
13.00 – избыточный вес.

12 мая – г. Чернигов, помещение «Черниговкино»,
ул. Коцюбинского, 70. Тел. 067/450/21/50.

Стоимость 350 грн. Лицензия МОЗ Украины серия АГ №602609 от 21.07.2011г. №25.

6 мес.
бесплатного

гарантированного
обслуживания.


