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Шановні охоронці державних рубежів!
Дорогі ветерани�прикордонники!

Прийміть сердечні вітання з нагоди
професійного свята – Дня прикордонника.

Державна прикордонна служба виконує роль важливого інституту
національної безпеки держави, гаранта незалежності та територіальної
цілісності України, захисту її національних інтересів і забезпечення
цивілізованого розвитку міждержавних відносин. Прикордонні війська
сумлінно забезпечують виконання міжнародних зобов’язань нашої
держави у питаннях дотримання режиму кордону.

Щиро вітаємо всіх, хто своє життя присвятив захисту кордонів, хто
сьогодні стоїть на сторожі державної безпеки, і тих, хто після десятків
років служби перебуває на заслуженому відпочинку.

Бажаємо вам міцного здоров’я, творчої наснаги та оптимізму, нових
успіхів у благородній справі вірного служіння нашому народу.

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

Складна погода нинішньої весни принесла чимало турбот
землеробам району, особливо тим, чиї поля знаходяться по
низьких місцях. Часті непередбачувані зливи зробили
більшість таких земель непрохідними для техніки. Тому й
довелося чекати, як авіаторам, погоди. Аграрії Івашківського
відділку ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля»  також вимушені
були чекати, поки підсохнуть поля, а потім надолужувати
згаяне.

Та керуючий відділком М.М.Баран достатньо
оптимістично оцінює ситуацію:

– Ми вже посіяли зерносуміші на 170 гектарах, 40 гектарів
вівса, 40 – ячменю, 10 – гороху, 101 – сої та 18 люпину. 220
гектарів засіяли соняхом американського сорту «Піонер».
Як показав минулорічний досвід, на івашківських землях
можна отримувати урожай з якістю зерна, що перевищує
якість соняху з південних областей. Досіваємо кукурудзу на

21 травня відбулось чергове засідання колегії
райдержадміністрації. На ньому розглядались підсумки
виконання Програми соціально<економічного розвитку та
бюджету району за І квартал та виконання делегованих
повноважень в частині управління майном спільної власності
територіальних громад міста та сіл району, що передане в
управління райдержадміністрації.

Доповідаючи з першого питання, заступник голови
райдержадміністрації М.Ф.Силенко зазначив, що у галузі
промислового виробництва почався спад. Вироблено
промислової продукції 33% відповідно темпу росту до анало<
гічного періоду минулого року. Відповідно, і прогноз до кінця
року невтішний. Збільшився обсяг роздрібного товаро<
обороту на 15,9% в галузі торгівлі. Сума залучених інвестицій
склала 3,4 млн. грн. проти 649 тис. грн. у минулому році.

Характеризуючи ситуацію в цілому, доповідач
акцентував увагу на земельних питаннях. Надходження плати
за землю повинно контролюватись, — наголосив він. Як може
бути, що у різних сільських радах при приблизно однаковій
кількості земель, які обробляються, надходження у бюджет
відрізняються у кілька разів? Треба шукати ефективні важелі
впливу на структури, які займаються документальним
оформленням користування землею. Дуже вже повільно у
відділі Держкомзему вирішуються всі земельні питання.

Начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації О.М.Левченко назвав основні
показники розвитку аграрного комплексу. Озимих під урожай
2012 року було посіяно 10970 га, сівба ярих культур

продовжується. Вона проходить у непростих умовах – далися
взнаки дощі, надлишок вологи. Але надія на достойний
урожай є. У сільгосппідприємствах району зменшилось на
787 голів ВРХ у порівнянні з минулим роком.
Спостерігається збільшення виробництва молока, м’яса,
яєць, зросли поголів’я птиці, продуктивність дійної череди.
Район потребує потужних інвесторів. Поки що такий, по суті,
у нас один – СТОВ «Віра». Тому треба працювати у напрямку
підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору.

Окремо обговорювалось бюджетне питання. На порозі
– пора літніх відпусток. Дефіцит коштів не дає змогу одразу
зробити вчителям всі необхідні виплати. Можна зрозуміти
вчителів, які вимагають справедливості – вчасно віддати
їм зароблені гроші. Але, зазначив голова районної ради
Г.Г.Примак, треба підходити до вирішення питання з
розумінням. Кошти обов’язково всім будуть виплачені у
повному обсязі, але, скоріш за все, видаватимуться в міру їх
надходження. Міський голова А.І.Богдан говорив про
необхідність оптимізації системи освіти у районі.  В інших
районах є позитивна практика, тому там нема таких
фінансових проблем. Треба вивчити можливість оптимізації
і практикувати можливі заходи, — вирішили члени колегії.

З другого питання доповідали начальник управління
економіки та розвитку інфраструктури райдержадмініст<
рації Н.В.Лебедєва , в.о. начальника  відділу освіти
В.Г.Манченко, начальник відділу культури О.Є Биховець.

Колегія прийняла відповідні рішення.
С.ТОМАШ.

ПОВІДОМЛЕННЯ
29  травня  2012 року о 14 год.30 хв. в приміщенні

актового залу Городнянської міської ради відбудеться
засідання 10 сесії міської ради 6 скликання з таким
порядком денним:

1. Про роботу відділу культури  з питань дозвілля
молоді  на території Городнянської міської ради.

2.  Про внесення змін  до бюджету міської ради від
16.01. 2012р. « Про міський бюджет на 2012 рік».

3. Про внесення змін  до переліку  об’єктів
комунального майна Городнянської міської ради, що
підлягають приватизації  в 2012 році.

4. Про розгляд листа Хрипівської сільської ради.
5. Про затвердження ставок земельного податку.
6. Про розгляд листів.
7. Земельні питання.
8. Різне.

Будемо з
урожаєм!

ВЕСНА � 2012

зерно – 600 гектарів та на зелений корм – 100 гектарів,
закінчуємо посадку картоплі на 125 гектарах.

Старі люди кажуть, що посівну треба завершити до
Миколи. Сподіваємось вкластися у ці строки. А
спрогнозувати урожай нині важко – курчат, як то кажуть,
рахують восени. До того ж часу головним чинником знову
буде погода. Якщо вона не підведе – будемо з урожаєм!

За роки свого існування ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля»
накопичило чималий досвід. Немало й досвідчених
працівників. Так, посівом кукурудзи займається механізатор
О.П.Лобода, який працює на підприємстві з 1985 року.
Сподіваємось, що завдяки досвіду івашківські землероби
впораються і з примхами погоди.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.ЛОБОДА на посіві кукурудзи.

З КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Економити там, де це можливо

До уваги суб’єктів господарювання!
Запрошуємо до участі

в конкурсі
Організація громади «Світ» с. Конотоп Городнянського

району Чернігівської області та Програма розвитку ООН
(Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»)
цією об’явою запрошують постачальників
електротехнічних матеріалів з доброю репутацією надати
запечатані цінові пропозиції для постачання матеріалів в
межах мікропроекту «Енергозберігаючі заходи в с.Конотоп
– капітальний ремонт вуличного освітлення»: придбання
світильників ЖКУ<70 (76 шт), ламп освітлення ДНАТ<70 (76
шт) та іншого електротехнічного обладнання.
Постачальники повинні мати досвід постачання
будівельних матеріалів на об’єкти подібного або вищого
рівня складності.

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати
за такою адресою: Конотопська сільська рада
Городнянського району Чернігівської області, вул.
Чернігівська, 8. Пропозиції повинні залишатися чинними
впродовж  60 календарних днів з дати розкриття
конкурсних пропозицій і повинні   в запечатаному вигляді
бути доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше,
ніж до 11.00 год. 15.06.2012 р., після чого вони будуть
розкриті у присутності наявних учасників тендеру. Конкурсні
пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, не
приймаються і повертаються учасникам тендеру
нерозкритими.

Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову
інформацію за адресою, зазначеною вище, або за
телефонами:  (04645) 3<76<25.

Будемо з
урожаєм!
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Саміт НАТО:
перспективи

та
можливості

20 та 21 травня в
американському місті
Чикаго пройшов 25"ий

саміт  Північноатлантичної
ради НАТО. Україну за
океаном  представляв

Президент Віктор
Янукович. Глава нашої

держави отримав офіційне
запрошення взяти участь в

роботі саміту.

На саміті  обговорювались  питання
ядерної безпеки, міжнародного тероризму,
системи якнайшвидшої реалізації проекту
нової європейської системи ПРО, питання
відновлення стану безпеки в Афганістані. До
речі, Україна брала участь у саміті з проблем
Афганістану. Наша держава виступає як
контрибутор операції Північноатлантичного
Альянсу в Афганістані та учасник Між)
народних сил сприяння безпеки (МССБ) в
цій країні. Нагадаємо, що Україна допомагає
силам Альянсу у підготовці національних
силових структур, розмінуванні, відновленні
інфраструктури провінцій та наданні
медичної допомоги місцевому населенню.

Метою зустрічі з питань Афганістану на
саміті НАТО має стати створення стра)
тегічного плану НАТО для Афганістану. Цей
план передбачає поступовий перехід до
забезпечення безпеки в Афганістані влас)
ними силовими структурами за підтримки
МССБ. Це має статися до кінця 2014 року.

Інший важливий елемент засідання –
змістовне наповнення прийнятих на
міжнародній конференції в Бонні рішень про
надання Афганістану стабільної фінансової
підтримки, насамперед для розвитку
національних сил безпеки. І третя складова
засідання формату МССБ в Чикаго – це
схвалення рішення щодо нової міжнародної
коаліції під проводом НАТО, яка має на меті
надавати тренувальну та дорадчу допомогу
Афганістану після 2014)го. Таким чином, це
важливий захід з точки зору майбутнього
розвитку відносин міжнародного співто)
вариства з цією країною, враховуючи
виконання рішень попереднього саміту
НАТО та засідання контрибуторів МССБ, що
відбулися в 2010 році в Ліссабоні.

Інше питання, важливість якого для
України є безперечною, – це майбутнє спів)
праці НАТО з нашою державою. Офіційне
запрошення на саміт Президента Віктора
Януковича свідчить про визнання Заходом
важливості України у питаннях створення
системи загальноєвропейської безпеки.

На думку українських політичних
експертів, опитування яких проводилося
фондом «Демократичні ініціативи» з 14 по
16 травня, Україна має всі шанси стати
членом НАТО. Проте, варто зауважити, що
це відбудеться не раніше,  ніж через 10)15
років.

Що б не казали експерти, а ось
громадськість проти вступу нашої держави
до Північноатлантичного Альянсу. Так, згідно
з соціологічним дослідженням все того ж
фонду «Демократичні ініціативи», 62%
українських громадян не підтримують ідею
інтеграції України до структур НАТО. За вступ
виступають лише 15% українців.

Позаблоковий статус нашої держави
дозволяє владі розмовляти на рівних як з
НАТО, так і з Росією. Проте такий варіант не
задовольняє ані одного, ані другого світових
лідерів.

Учасники саміту в Чикаго схвалили
політичну заяву про те, що система ПРО, яку
хоче розгорнути НАТО поблизу кордонів
колишнього Радянського Союзу, не буде
спрямована проти Росії. Однак Росія
заперечує таку позицію і вимагає юридичної
підстави для такої заяви, тобто підписання
відповідного договору.

Максим ЖОВТЕНЬ.
Журналіст.

Сьогодні багато говориться про
створення об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків – так звані
ОСББ. Що воно таке і з чим його їдять –

відповіддю на це питання
переймаються мешканці

багатоповерхівок. Проблема у тому,
що багатьох громадян не влаштовує

той рівень, на якому обслуговують такі
будинки ЖЕДи. Чи будуть ОСББ їм

кращою альтернативою? На ці питання
ми попрохали дати відповідь

компетентних спеціалістів, які
безпосередньо опікуються даною

проблемою.

А.М.ДУДА, начальник відділу місто"
будування, архітектури та ЖКГ райдерж"
адміністрації:

— На сьогодні у Городні нема жодного
об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків. Існує тільки два кооперативи:  у
дев’ятиповерхівці  по вулиці Радянській,74
та у п’ятиповерхівці по вулиці Чумака, 5)а.

Сьогодні створення ОСББ рекоменду)
ється та пропагується на загальнодержав)
ному рівні як альтернатива комунальним
ЖЕДам. У Програмі реформування і розвитку
комунального господарства Городнянського
району на 2011)2015 роки, затвердженій
сесією районної ради 25 лютого 2011 року,
задекларовано створення таких об’єднань.
Вони пропонуються як альтернатива ЖЕДам,
оскільки вважається, що останні не досить
ефективно доглядають за житловим фон)
дом та прибудинковими територіями. По
своїй структурі ОСББ аналогічне ЖЕДу.
Різниця тільки у тому, що управлінням та
наданням послуг з утримання будинків та
прибудинкової території займаються самі
жителі через виборні посади. Згідно зако)
нодавства, субвенція з державного бюджету
не може надаватись кооперативу, але може
надаватись ОСББ для проведення капіталь)
них ремонтів та реконструкцій. Щоправда,
субвенція ЖЕДам може видаватись також,
причому з будь)якого рівня бюджету, але
фактично на сьогодні виділяється тільки з
місцевого.

М.І.ТОВСТА, начальник житлово"
експлуатаційної дільниці:

— Перспектива створення ОСББ у Го)
родні мені бачиться туманно. Люди у нас не
такі багаті, щоб створити і утримувати таке
діюче об’єднання. Думаю, що повинна бути
спочатку якась державна фінансова під)
тримка створення ОСББ. Я не бачу суттєвої
різниці між таким об’єднанням і , наприклад,
кооперативом. У нас у дев’ятиповерхівці  є
діючий кооператив. І, прямо скажемо, йому
доводиться непереливки: хоча у будинку
діють такі ж тарифи, як і у будинках, що
обслуговує ЖЕД, вони ніяк не можуть
зробити нагальний ремонт даху. Адже на це

потрібні кошти, і немаленькі. До того ж і
кооперативи, і у майбутньому ОСББ залиша)
ються залежними від ЖЕДів. Вони без нас
не можуть ні сміття вивозити, ні почистити
та перевірити димовентиляційні канали. На
всі такі роботи треба заключати з нами
договори. Хоча, якщо це вигідно, можна
спробувати знайти таких фахівців у Чер)
нігові, наприклад. Якщо відверто, то і
місцеві кооперативи сьогодні просяться до
нас на обслуговування. Але ми не готові
прийняти ці будинки – у міру можливостей
ми їм допомагаємо, але наші ресурси не
безмежні. До того ж ми тільки)но привели
до ладу будинки у колишньому військовому
містечку. А дев’ятиповерхівка ще й знахо)
диться у значно гіршому становищі, ніж наші
будинки – вона потребує капітального
ремонту, бо здавалась у свій час недобу)
дованою. На це треба значні кошти.

Можливо, якщо держава законодавчо і
фінансово на належному рівні підтримає
створення ОСББ, то воно і стане гарною
перспективною справою. Але поки що,
вважаю, ми до цього не зовсім готові.

А.І.БОГДАН, міський голова:
— Об’єднання співвласників багатопо)

верхових будинків – це вимога часу. Нині
власники свого житла повинні взяти на себе
зобов’язання за його утримання. Вже прак)
тично всі країни давно практикують це. Адже
нині у місті 95 відсотків житла привати)
зоване. Якщо раніше житловий фонд зде)
більшого був комунальною власністю міської
ради, житло передавалось у користування
прописаним у ньому, квартири громадянам
надавались та виділялись по черзі, то,
відповідно, й виділялись кошти на утримання
його. А нині кожен громадянин може
продати свою квартиру, передати її у спадок,
подарувати тощо. Житло стало приватним.
А це не тільки право, а й насамперед
обов’язок – обов’язок утримувати його.

Не побоюсь висловити думку, що від
створення ОСББ ми нікуди не дінемось. І чим
раніше ми цим займемось, тим менше ма)
тимемо проблем – адже житло старіє.
Чекати звідкись гроші на утримання
приватних квартир абсурдно. Ми ніяк не
відійдемо від понять комунального житла.
Але ті часи вже позаду. Скажіть, наприклад,
чому власник приватного будинку витрачав
власні кошти на його будівництво, облаш)
тування, підведення газу, води, телефону,
тощо, і він не чекає, щоб хтось йому зробив
капітальний ремонт даху або зробив паркан,
облаштував двір? Чому власник приватного
будинку повинен у своїх правах відрізнятись
від власника приватизованої квартири у
багатоповерхівці? Ви скажете: у нього є зем)
ля під будинком. Але у нашому місті кожен
громадянин може взяти у користування
шматочок землі. Це не є суттєвою різницею.
Не відрізняються і фінансові можливості

жителів приватного сектору і багатоповер)
хівок.

Позитивним моментом є те, що ОСББ
мають можливість отримувати гроші з
держбюджету. Зі свого боку міська рада
готова піти назустріч і виділити кошти для
оформлення ОСББ і допомогти в залученні
інвестицій.

Однак, звісно, на шляху створення таких
об’єднань поки що багато перешкод. І голов)
на з них – недосконалість законодавства.
Багато спірних питань, питань, які потребу)
ють нагального вирішення. Частина проб)
лем, вважаю, відпала б, якби у тарифне об)
слуговування закладались кошти на капіта)
льний ремонт багатоквартирного будинку.
Малозабезпеченим держава надавала б
субсидію. Але чомусь на такий крок не зва)
жуються. До того ж при створенні ОСББ, на
мій погляд, треба враховувати і те, що бага)
топоверхівки є різного віку – порівняно нові
й такі, що стоять не по одному десятку років.
Отут треба диференціювати державне  фіна)
нсування – зрозуміло, що на утримання ста)
рого будинку потрібні більші кошти. Та й у
містах, де 95 відсотків жителів живуть у бага)
топоверхівках, ще можна розраховувати на
бюджетну допомогу. А якщо у нас більшість
жителів приватного сектору, то як бути тут?

Але, повторюсь, не зважаючи на про)
блеми, ми все одно прийдемо до необхід)
ності створення ОСББ. У інших районах така
практика вже є – там, де ЖЕДи розвалились.
На наше щастя, ми свою ЖЕД зберегли.
Однак треба дивитись у завтрашній день, а
не вчорашній. Адже сьогодні відповідно
припису КРУ багатоповерхові будинки знято
з балансу міської ради. Їх ще обслуговує
ЖЕД, але вони фактично висять у повітрі.
Тому необхідно створити ОСББ, яке б
обслуговувалось ЖЕД або іншою установою
згідно укладеного договору, у якому б були
прописані всі необхідні вимоги громадян.

Ще хочу зазначити, що з боку держави,
віддаючи у власність житло, було грубою
помилкою приватизувати не саме житло, а
квартиру. Якби приватизувалось житло, то
кожен власник квартири мав і відсоток
загальної площі – підвалу, під’їзду, горища,
сходової клітки тощо. По суті, комунальні
служби повинні відповідати про підвід
комунікацій тільки до будинків, а утримання
їх у належному стані – то вже справа влас)
ників житла. До речі, проблема встановлення
індивідуального опалення відпала б сама
собою – члени ОСББ мають змогу приймати
такі рішення самостійно.

Отож, сумніватись у необхідності ство)
рення ОСББ сьогодні не варто. А державі
слід звернути особливу увагу для створення
сприятливих умов для цього. І у першу чергу
– на вдосконалення законодавчої бази, яка
на сьогодні не витримує ніякої критики.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

Об’єднання співвласників багатоквартирних
будинків: перспективи і реалії

Нагодою для такого заходу стало
передання Тупичівській школі котлів, які
працюють на біопаливі. Обладнання для
шкільної котельні передано у вигляді
благодійної пожертви, про що відділ освіти
райдержадміністрації, Тупичівська школа і
Українське товариство охорони птахів
підписали офіційну тристоронню угоду в
присутності заступника начальника управ)
ління освіти облдержадміністрації М.А.Ко)
нопацького, заступника начальника аналі)
тичного відділу облради С.П.Кравченка, в.о.
голови райдержадміністрації В.І.Черномаза
та голови райради Г.Г.Примака.

У читача може виникнути резонне
запитання: «Який зв’язок між відновленням
боліт та заміною котлів у сільській школі?».
Про це докладно розповіли керівник проекту
Олександр Микитюк та регіональний

координатор проекту Римма Олексенко.
Справа у тому, що підняти рівень води та
відрегулювати водотоки, замало. Потрібен
комплекс заходів, які згодом можуть суттєво
покращити добробут місцевої громади та
навіть сприяти збільшенню зайнятості
населення. Проект відновлення боліт
тривалий і передбачає тісну взаємодію з
населенням прилеглих територій. Тому
спонсори проекту готові фінансувати
соціальні проекти та інвестувати розвиток
ділової активності на селі. Відновлення
заплавних лук під сіножаті і пасовища може
стимулювати розвиток тваринництва,
покращення гніздових умов для водоплавних
птахів і дичини може призвести до розвитку
нових форм мисливського господарства, а
використання біомаси чагарників і очеретів
– для виготовлення паливних брикетів. При

КОТЛИ  ДЛЯ ШКОЛИ, ЛУКИ ДЛЯ РІКИ

цьому досягатиметься ще одна мета проекту
– зменшення викидів парникових газів, які
утворюються при вивітрюванні пересохлих
торфовищ.

 Учасники прес)конференції побували у
Тупичівській школі, побачили контраст між
існуючим обладнанням котельні і новими
котлами на власні очі. Відвідали шкільну
картинну галерею, клас шкільного лісництва
та алею екзотичних рослин. Завершився
захід поїздкою у долину річки Крюкова, де
журналісти на власні очі побачили кропивні
нетрі і напівпустельні ділянки пересохлих
луків та спробували собі уявити цю ж
територію відновленою. Початок покладено,
а як воно буде далі – час покаже.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: під час прес�конференції.

23 травня
в райдержадміністрації

відбулась прес"конференція
за участю національних та

регіональних засобів масової
інформації з учасниками

проекту «Відновлення
торфових боліт для

збереження біорізноманіття,
скорочення викидів
парникових газів та

економічного зростання
регіонів Українського

Полісся».
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Аграрії Чернігівщини постійно звер�
таються до Ігоря Рибакова з проханням
вирішити питання про підвищення заку�
півельних цін на молоко. Директор
сільгосппідприємства «Лукново»
Коропського району Михайло Гейко під
час зустрічі з народним депутатом озвучив
питання, яке є каменем спотикання в роботі
підприємства.

«В черговий раз молокозаводи знизили
закупівельну ціну на молоко, – каже керівник
«Лукново», – і зараз нам не вистачає коштів
на виробництво самого молока. За  останні
місяці переробники знизили ціну майже на
2 гривні. То стало складно утримувати худобу,
платити заробітну плату людям. Ми самі не

Цифрове
сполучення
« д в а д ц я т ь
дванадцять»
залишиться
в історії і
запам’ята�
ється не тільки завдяки футбольному Євро,
а й не менш важливій події – виборам до
Верховної Ради України, які відбудуться 28
жовтня цього року.

Виборчий процес ще не розпочався, але
підготовка до виборів народних депутатів
України вже триває.

Так, ЦВК вже встановила кількість одно�
мандатних виборчих округів. У нашій
Чернігівській області їх буде 6. Городнян�
ський район входить до одномандатного
виборчого округу №207. Також утворено
звичайні та спеціальні виборчі дільниці на
постійній основі (це вперше). В районі 44
виборчих дільниці, з яких – 1 спеціальна (в
лікувальному закладі). У зв’язку із обмеже�
нням кількості виборців на виборчих
дільницях до 2500 осіб відбулися зміни в
межах дільниць по Городнянській міській
раді (утворено ще одну дільницю, яка буде
знаходитись в Городнянській школі №2).

Традиційно, під нові вибори набрав
чинності новий закон про вибори. Знову
маємо нову систему виборів – змішану,
точніше пропорційно�мажоритарну, та нову
дату виборів – останню неділю жовтня. Оби�
рати будемо за двома виборчими бюле�
тенями, з яких один – пропорційний, тобто
партійний, інший – мажоритарний, тобто
персональний. У першому бюлетені буде
список політичних партій, а в другому –
список кандидатів, які виявили бажання
набути статусу народного депутата.

Днів за п’ятнадцять до дня голосування
вам принесуть іменне запрошення на
вибори. У ньому повідомлять про включення
вас до попереднього списку виборців вашої
дільниці, адресу дільничної комісії, її номер
телефону і розпорядок роботи, а також про
час і місце голосування. Виборцям, щодо
яких у списку виборців є відмітка про постійну
нездатність пересуватися самостійно (НСП),
одночасно повідомлять, що їм буде надана
можливість проголосувати за місцем пере�

бування (вдома). Якщо вас запросили і ваші
прізвище, ім’я, по батькові вказані пра�
вильно, значить, все добре. А якщо вас не
запросили, то це привід прийти самому або
до дільничної комісії, або до нас – у відділ
ведення Державного реєстру виборців. Ми
знаходимося у приміщенні Городнянської
районної державної адміністрації, перший
поверх, каб. №3. Приходити потрібно з
паспортом. За телефоном 2�13�33 ви можете
отримати консультацію.

На виборчій дільниці з 8 жовтня будуть
знаходитись попередні списки виборців, з
якими ви можете ознайомитися і перевірити
правильність внесених до них відомостей.
Ви, як виборець, можете звернутися до
дільничної виборчої комісії або безпо�
середньо до органу ведення Державного
реєстру виборців із заявою про уточнення
поперенього списку виборців, а також про
включення або виключення зі списку себе
або інших осіб. Але не поспішайте
викреслити будь�кого просто так. До вашої
заяви необхідно додати документи (копії
документів), які підтверджують зазначені в
заяві відомості. Таку заяву можна подати не
пізніше, ніж за п’ять днів до голосування, а
саме до 23 жовтня. Заяви, подані пізніше, не
розглядатимуться.

Тим виборцям, які не здатні пересу�
ватися самостійно, але в списках у них немає
відмітки «НСП», рішенням дільничної комісії
на підставі їх заяви та довідки медичної
установи про стан здоров’я надається мож�
ливість проголосувати за місцем перебу�
вання (вдома).Така заява разом з довідкою
повинна бути надіслана поштою або
передана іншими особами до дільничної
комісії до 20�ої години останньої п’ятниці
перед днем голосування.

Законодавство забезпечує можливість
тимчасово змінити місце голосування за
п’ять днів до виборів, не змінюючи виборчу
адресу.

В с і
ч л е н и
дільнич�
них та
окружної
виборчих
к о м і с і й

не пізніше, ніж за ті ж п’ять днів, тобто до 23
жовтня подають заяви в наш відділ про
тимчасову зміну місця голосування для
включення їх до списку виборців на тій
дільниці, де вони будуть працювати в день
голосування. Таке право є й у інших гро�
мадян, які в день голосування перебу�
ватимуть далеко від свого місця проживання
(відрядження, лікування, тощо). Для цього
необхідно звернутися у відділ ведення
Державного реєстру виборців в місці свого
тимчасового перебування з відповідною
заявою. Цим виборцям буде змінено на час
виборів місце їх голосування, а саме –
виборчу дільницю. У списках нової дільниці
з’являться їхні прізвища із зазначенням
номера посвідчення, виданого відділом
ведення реєстру виборців. Якщо приїжджий
виборець змінить своє місце голосування,
але потім все�таки з якоїсь причини
вирішить голосувати вдома, то нічого у нього
не вийде, поки він не здасть видане йому
посвідчення в той відділ, який його надав.
Але знову ж таки все це можливо тільки до
23 жовтня, оскільки в цей день реєстр
виборців починає формування уточнених
списків, за якими і буде проводитися
голосування.

Щоб не залишитися осторонь від
виборів, і щоб ваше прізвище було вписане
у списки виборців, потрібно зовсім небагато
– перевірити наявність себе і своїх близьких
у цих списках. А це можна зробити вже
сьогодні. Ну, і не забудьте, звичайно, прийти
проголосувати. І якщо результат Євро�2012
залежить від багатьох факторів: рівня
команд, суддів, стадіонів, полів, уболіваль�
ників, м’ячів, погоди, тощо, то результат
виборів � 2012 залежить лише від вас,
шановні виборці.

Г.ЖЕЛДАК.
Начальник відділу ведення Державного

реєстру виборців у Городнянському
районі.
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2012 – це не тільки Євро...

23 квітня 2012 року Кабінет Міністрів
України прийняв постанову №327 «Про
підвищення рівня соціального захисту
населення», спрямовану на реалізацію
соціальних ініціатив Президента України
щодо підвищення рівня пенсійного
забезпечення.

Цим рішенням уряду передбачається,
зокрема, з 1 травня 2012 року здійснення
осучаснення заробітної плати для обчисле�
ння пенсій тим пенсіонерам, хто вийшов на
пенсію до 2008 року.

При проведенні перерахунку заробітна
плата для обчислення пенсії визначена з
урахуванням середньої заробітної плати за
2007 рік – 1197,91 грн. Осучаснення прове�
дено тим особам, у кого пенсії обчислені від�
повідно до Законів України «Про загально�
обов’язкове державне пенсійне страхува�
ння», «Про наукову і науково�технічну діяль�
ність», а також колишнім військовослуж�
бовцям строкової служби та членам їх сімей,
які одержують пенсії відповідно до Закону

України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб».

Такий крок є дуже важливим, адже
розмір трудової пенсії кожного громадянина
залежить від трудового стажу, за який
сплачено внески до Пенсійного фонду, та
величини заробітку. Але призначені в різні
роки пенсії для людей, які перебували на
одних і тих самих посадах, істотно відрізня�
ються. Тому завдяки «осучасненню» пенсій
відбулося підвищення виплат, призначених
у минулих роках, з поступовою ліквідацією
диспропорцій у розмірах пенсій, залежно
від трудового стажу та заробітку.

Для всіх пенсіонерів, які отримують
трудові пенсії та мають страховий стаж
(жінки 20 років, чоловіки –25 років), неза�
лежно від часу виходу на пенсію, розмір
підвищення до пенсії в результаті перера�
хунку не може бути меншим, ніж 100 гривень.
Для пенсіонерів, які мають меншу трива�
лість страхового стажу, сума підвищення

становить не менше 50 гривень, а для
одержувачів соціальних пенсій – 30 гривень.

З 1 травня 2012 року також вирівняно
розмір підвищення до пенсій членам сімей
померлих інвалідів війни до рівня підви�
щення до пенсій членам сімей загиблих.
Розмір підвищення до пенсій членам сімей
померлих інвалідів війни збільшено з 28 до
42 відсотків прожиткового мінімуму для
непрацездатних осіб.

Збільшено і розміри підвищень до
пенсій учасникам війни. Учасники війни, які
своєю працею забезпечували перемогу у
Великій Вітчизняній війні, до травня 2012
року одержували надбавку до пенсії у роз�
мірах: нагороджені медалями за самовід�
дану працю в роки війни – 15% прожиткового
мінімуму для непрацездатних осіб, інші учас�
ники війни – 10%. З травня розмір цих надба�
вок зріс до 20 та 15 відсотків відповідно.

В.ПІНЧУК.
Начальник управління Пенсійного

фонду в Городнянському районі.

Пенсії з травня підвищено

Ігор Рибаков вирішить проблеми аграріїв

можемо вплинути на цей процес. Але, якщо
далі так піде, нам важко буде виживати, не
говорячи вже про розвиток».

Ігор Рибаков перейнявся даною
проблемою. За його ініціативою парламент�
ський Аграрний комітет розглянув питання
про державне регулювання закупочних цін
на молоко і схвалив цю ідею. Також прийняв
пропозицію щодо скорочення термінів
розрахунків за поставлену сировину до 7 днів
після її отримання. Таким чином, всі іні�

ціативи Ігоря Рибакова знайшли відображе�
ння у відповідному законопроекті.

«Моя законодавча ініціатива про
державне регулювання закупочних цін на
молоко вже отримала позитивний висновок
профільного комітету Верховної ради і,
сподіваюся, знайде підтримку у парламенті
при розгляді даного питання, – розповів
лідер фракції.

Ігор Рибаков також вважає, що левову
частку коштів, передбачених урядом на
підтримку тваринництва, необхідно
направляти виробникам молока, а не
заводам�переробникам, які можуть
забезпечити розвиток за рахунок своїх
прибутків. Для сільгосппідприємств кошти,
виручені від продажу молока, і є джерелом
для розвитку.

Судячи з усього, можна констатувати, що
прохання аграріїв завдяки Ігорю Рибакову
буде задоволено. На вирішення питання
потрібен час, але головне – воно зрушило з
мертвої точки.

Лідер фракції «Реформи заради
майбутнього» впевнений, що вітчизняне
аграрне виробництво може вивести Україну
до провідних економік світу. Для цього
необхідний системний комплексний підхід і
розробка повномасштабної стратегії.

В.ГРИГОР’ЄВА.

Аграрно@промисловий
комплекс сьогодні переживає не

найкращі часи. Є чимало
питань, які можна вирішити

тільки на законодавчому рівні.
Народний депутат України, лідер

фракції «Реформи заради
майбутнього» Ігор Рибаков у

цьому напрямку досяг певних
результатів.

21 травня 2012 року на Городнянщині
перебував народний депутат України
В.Т.Корж. В с.Тупичеві він зустрічався із
колективом місцевої школи. Народний
депутат надав спонсорську допомогу
футбольній команді на поїздку в смт Ріпки
для участі в обласних сільських спортивних
іграх. У с.Великому Листвені Віталій
Терентійович у школі та дитячому садку
вручив навчальні посібники на компакт�
дисках, допоміг коштами для придбання
спортивного інвентаря.

У дитячому відділенні Городнянської
райлікарні він зустрівся із медичним
персоналом, вислухав проблемні питання. А
в Городні біля пам’ятного знаку героям�
чорнобильцям голова районної організації
Союзу В.Довгаль за дорученням обласної
організації вручив народному депутату
орден «За гуманність і милосердя». В.Т.Корж
подякував чорнобильцям за виявлену довіру
та надав районній організації спонсорську
допомогу.

Завершив поїздку В.Т.Корж зустріччю з
колективом Городнянської школи мистецтв.

На знімку: вручення В.Т.КОРЖУ
нагороди чорнобильців.

О.ВЕРХУША.

26 травня
1093 року – битва на річці Стугні

між руськими князями та половцями.
1232 року – Папа Григорій IX

послав перших інквізиторів в Арагон,
чим започаткував Іспанську інквізицію.

1648 року – Богдан Хмельницький
розбив поляків під Корсунем.

1761 року – Михайло Ломоносов
відкрив атмосферу на Венері.

1865 року – закінчилась
громадянська війна в США
капітуляцією генерала К.Сміта.

1918 року – Закавказька
Федерація розпалась на три незалежні
республіки: Грузію, Вірменію та
Азербайджан.

1942 року – у Лондоні підписано
радянсько�британський договір про
союз і співробітництво у війні проти
фашистської Німеччини.

2004 року – відкрито пам’ятник
«Захисникам кордонів Вітчизни усіх
поколінь» біля Золотих воріт у Києві.

 У цей день народилися:
1265 року – Данте Аліг’єрі,

італійський поет, автор «Божественної
комедії».

1872 року – Василь Стефаник,
український письменник.

1878 року – Айседора Дункан,
американська балерина, одна із
засновниць танцю модерн.

1935 року – Аллан Чумак,
телевізійний цілитель.

1969 року – Анжеліка Варум,
російська естрадна співачка.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами Інтернет#видань.

ВІЗИТИ
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Городнянщина дуже древня. Історія свідчить, що її
територія була заселена ще у часи неоліту. Перша писемна
згадка про Городню датована 1552 роком. З 1635 року
містечко стало центром Городнянської округи, з 1705 року –
центром Городнянської сотні, з 1782  – центром
Городнянського повіту, з 1923 – центром Городнянського
району.

Городнянська сотня була створена у 1672 році гетьманом
Іваном Самойловичем у ході адміністративної реформи
Лівобережної України як адміністративна одиниця
Чернігівського полку шляхом виділення із Седнівської сотні.

Першим сотником був Грицько Романів. Його наступники
– Іван Войцехович, Василь Півень, Герасим, Андрій
Стахович, Василь Стахович, Яків Жданович, Самійло
Холодович і ще 11 сотників.

На території сотні розташовувались 43 населені пункти:
34 села: Андріївка, Бирилівка, Бурівка, Бутівка, Ваганичі,
Вихвостів, Владимирка, Гніздище, Деревини, Дроздовиця,
Дубровне, Жабчичі, Івашкове, Ільмівка, Кашпурівка, Кузнеці,
Куликівка, Кусеї, Лемешівка, Листвин, Ловинь, Мощенка,
Невкля, Овтуничі, Олександрівка, Перепис, Саланівка,
Пекурівка, Семківка, Смички, Старосілля, Тупичів, Хоробичі,
Хотивль, 6 слобід: Деханівка, Жабчицька, Калинівка,
Листвинська, Півнева та Смяч , два хутори – Гніздиський та
Півнівський. У описі 1769 року до Городнянської сотні було
додано села Бичацьке, Будище, Гутиця, Сутки і Хрипівці. На
заході сотня межувала з Російською сотнею, на сході – з
Седнівською – свідчить Вікіпедія в Інтернеті.

Організовуючи свято, городнянські козаки
потурбувались про те, щоб його учасникам було максимально
затишно та комфортно. Після святкового богослужіння у
Святомиколаївській церкві урочистою ходою під прапорами
козацьких полків України, Росії та Білорусі разом з
почесними гостями пройшли вулицями міста до міського
парку, де й відбулося святкове дійство.

Тут, у приміщенні колишнього літнього танцювального
майданчика, відбулось засідання козацької Ради,
приурочене третій річниці створення Городнянського Свято*
Миколаївського полку.

Першим з цього приводу мав слово настоятель
Святомиколаївської церкви, протоієрей, священик козацтва

СВЯТА Під прапором козацького полку
20 травня

громадськість
району

відзначила 340$
річчя утворення

Городнянської
сотні та третю

річницю
створення

Городнянського
Свято$

Миколаївського
козацького

полку
отець Мирон. До речі, саме у цей день настоятель відзначав
свій день народження, з чим його дружно привітали козаки
і гості свята. Батюшка побажав козацтву стійкості духу,
впевненості у власних силах у справі відродження козацтва
на Україні. А ще – щоб не було війни, щоб мир і спокій царили
у кожному домі, у кожній родині.

Про значимість відродження козацтва, про його
подальші шляхи розвитку і про добрі справи сьогодення,
які вже зроблені городнянськими козаками, говорили
отаман Святомиколаївського козацького полку О.І.Лукаш,
заступник голови райдержадміністрації П.А.Буйний, голова
районної ради Г.Г. Примак, міський голова А.І.Богдан. З
особливо теплими вітаннями і подарунками виступали перед
побратимами радник верхов*
ного отамана СКОУ Володимир
Андрійко, сотенний отаман
Стародубського козацького
полку Микола Березовський,
отаман Спасо*Преображен*
ського Чернігівського полку
Сергій Півченко, радник
гетьмана українського ко*
зацтва «Запорізька Січ» Віктор
Левченко, отаман Чернігів*
ського районного козацького
полку війська «Запорізька Січ»
Володимир Мелашенко та
кошовий отаман цього полку
Микола Кузуб. Головний отаман
Корюківської Січі А.В.Коротков
подарував побратимам ікону
пресвятої Богородиці Покро*
ви. Кращі представники коза*
ків були нагороджені пам’ят*
ним знаком «Захисник Вітчиз*
ни», грамотами, а також пам’ят*
ним знаком «Городнянська
сотня». Знак Городнянської
козацької сотні отримали також
отець Мирон, А.І.Богдан,
Г.Г.Примак, П.А.Буйний,
Ф.І.Кундік, В.В.Приходько,

О.М.Кривець, І.В.Батюк та інші представники активу
громадськості і козацтва.

Після урочистої частини  учасники та гості свята мали
змогу оцінити святковий концерт, підготовлений місцевими
аматорами та козацьким хором з Корюківки. Цей чоловічий
хор вразив майстерністю виконання українських, козацьких
пісень, артистизмом та яскравістю костюмів.

Городнянські козаки запросили товаришів, які прибули
до них у гості, до козацького куреня на традиційний куліш,
де продовжилось спілкування та обговорення проблемних
питань відродження козацтва.

С.ТОМАШ.
На знімках: під час святкування.

Дві громадянки (Російської Федерації та України) і один
громадянин з Молдови вирішили, що маючи ще одну
заміжню знайому (колишню росіянку) в Турції, вони мають
усі можливості для  організації  такого прибуткового бізнесу,
як торгівля  українськими, російськими та молдавськими
дівчатами. Поставляли молодих слов’янських та
молдавських красунь у Турцію та Об’єднані Арабські Емірати.
На території Чернігівської області (а тепер справа стосовно
головної зловмисниці – росіянки – поширюється і на інші
регіони) знаходили  дівчат або молодих жінок. Щоб і
виглядали покраще, і одночасно знаходилися у скрутному
матеріальному становищі (таких легше вмовляти).Та й у
фінансову залежність поставити теж не складно,
оформлюючи  візи, закордонні паспорти, ще якісь документи.
Дехто з дівчат здогадувався, яка саме «робота» на них очікує.
І їхати відмовлялися, не зважаючи на постійні погрози.  А
деякі залишались в очікуванні  звичайної праці, як от,
наприклад, громадянка К. з Чернігова, яка була впевнена,
що буде працювати посудомийкою.

На щастя, їй допоміг один з клієнтів. Дівчині вдалося
втекти, заробити гроші, а потім повернутися на рідну землю.
Вона й виступала однією з головних потерпілих та свідком
суду над жахливою трійкою работорговців.  Останніх було
затримано у пункті пропуску «Сеньківка» ще у квітні минулого
року, коли вони намагалися  на машині переправити  у Росію,
а далі до однієї з названих країн  трьох дівчат, яких у
подальшому мали використовувати як повій. За поставлену
в бордель дівчину  злочинці отримували від 1000 до 3000

доларів. Знайомі, які умовляли дівчат їхати (а є у справі і
такі екземпляри), одержували по 200 доларів. Ці особи ніби
і не винні – ну що там, як подруга язиком поплескала: «Ой, як
тобі тут погано, там краще, гроші великі заробиш…» А в
людини все життя перевернулось, в  такому жаху опинилась,
що невідомо, чи й живою залишиться. Вже не кажучи про
моральний бік.

Головною була російська жінка, яка вже позбавлялася
волі за аналогічний злочин та відбувала покарання за

торгівлю людьми.  Українка (мешканка Чернігова) теж
виконувала свою  справу без усякого сумніву, а от єдиний в
угрупованні чоловік – сорокарічний молдаванин – одразу
щиро розповідав дівчатам, чим вони будуть займатися.
Проте бажаючі поїхати у Турцію навіть і при таких умовах
все ж знаходилися.  Чоловік  цей – батько чотирьох дітей,
чим і пояснює  те, що взявся за брудну роботу – гроші були
конче потрібні родині. Розкаявся в діях, одразу почав  щиро
співпрацювати із слідством. Він отримав вирок  — 3 роки 6
місяців позбавлення волі без конфіскації майна. На відміну
від  жінок, яким було призначено відповідно – головній – 5
років 8 місяців, а її помічниці – 5 років 2 місяці. Обом з
повною конфіскацією майна.

Кримінальна справа розглядалася у Городнянському
районному суді.

— Особливістю цього процесу стало те, що кількість
обвинувачених, потерпілих, свідків була дуже велика. Самих
адвокатів було п’ять. І з усіма треба було співпрацювати. А
сам розгляд справи потребував великої кількості очних
ставок  та допитувань, — розповів суддя Олексій Дмитрович
Березовський. – Такі справи – це специфіка нашого району.
Хоч у названій і не було городнянців (ні як звинувачених, ні
як потерпілих),  але розглядав  наш суд, оскільки  затримано
було зловмисників на території Городнянщини.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив вирок
Городнянського суду  без змін.

А.НЕМИРОВА.

ІЗ ЗАЛИ СУДУ Три тисячі доларів – і дівчина ваша
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Ми вже розповідали про Максима Демиденка, учня 5�В класу районної
гімназії, який з науковою роботою «Дослідження врожайності картоплі» переміг
на обласному конкурсі «Рослини довкола нас». Не дивно, що переможця
запросили взяти участь у фінальному етапі VII Всеукраїнського конкурсу «Юний
дослідник».

Поїздка до Національного еколого�натуралістичного центру у Києві була
хвилюючою, тим більше, що захищати свою роботу Максимові довелось другим.
У загальному підсумку юний дослідник посів почесне друге місце у країні. Звісно,
такий успіх надихає на нові справи. Якими вони будуть, — Максим поки що не
знає, проте впевнений, що продовжить свою науково�дослідницьку роботу саме
з рослинами.

Його натхненню сприяло також знайомство з живим куточком та з колекцією
екзотичних рослин, які ростуть на подвір’ї еколого�натуралістичного центру.
Додаткову культурну програму по Києву для Максима організувала мама – Ніна
Василівна, яка побувала з ним на Хрещатику, у музеї води та в гідропарку.

Школа, наукова робота разом із додатковими заняттями англійською мовою
забирають у Максима багато часу. Для здійснення проекту хлопцю довелось
пожертвувати заняттями танцями, проте він не жалкує – це його власний вибір.
Залишається лише по�доброму позаздрити цілеспрямованості юного науковця
і побажати йому нових досягнень!

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.ДЕМИДЕНКО на дослідній ділянці.

ВИДАЛЕННЯ ЛИСТЯ
Якщо помідори на грядці посаджені

близько один до одного, то під час вегетації
верхні листки майже повністю затіняють
нижні. Останні втрачають здатність до
фотосинтезу, ніякої користі вони не
приносять, але ефективно виносять вологу.
До того ж вони не дають змоги
провітрювати грядку. Біля основи кущів
повітря застоюється, виникають різні
захворювання.

То що робити? Потрібно у фазі молочної
стиглості плодів обламати листя – спочатку
перші 1�2 листки, через кілька днів ще 1�2 і
так далі, поки не будуть видалені всі листочки
нижче першої плодової гілки. Листя
обривають, не залишаючи пеньків. Слід
пам’ятати: нижні листки не треба
обламувати за один раз, бо через різке
зниження випаровування вологи можуть
потріскатися плоди.

От якби�то
красне літо
рік для нас

не раз приніс!
З 29 травня починається робота

пришкільних таборів відпочинку з денним
перебуванням. Вони будуть організовані у
тих загальноосвітніх закладах, де
функціонують їдальні. Таких 22. Вартість
харчування на один день складатиме 14 грн.
Всього послугами відпочинку планується
охопити 1252  дитини. Батькам, які хочуть,
щоб їх діти відпочили у  пришкільному
таборі,  слід подати заяву на ім’я директора
школи.

 З 11 червня відкриє свої двері сезонний
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
«Полісяночка», розрахований на 91 дитину.
Друга зміна почнеться 5 липня. Тривалість
зміни у   «Полісяночці» — 21 день. Вартість
путівки складає 1853,07 грн. З них 840 грн.
оплачує Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, 190 грн.
– батьківська доплата, решта – кошти
місцевого бюджету.

Звертаємо увагу, що «Полісяночка»
працює за адресою: м. Городня,
вул.Волковича, 27.

Всі бажаючі оздоровитись та відпочити
у «Полісяночці» можуть замовити путівки у
відділі освіти (тел. 2�35�61).

Варто також нагадати батькам, що
дитину за державні кошти можна
оздоровити тільки один раз на рік. Путівки
можна  отримати по лінії відділу освіти або
охорони здоров’я, управління молоді і спорту
та управління соціальної праці та соціального
захисту населення ( для дітей, які хворіють
внаслідок аварії на  ЧАЕС).

Батьки  також мають право оплатити
перебування дитини у пришкільному таборі
власними коштами, а потім оздоровити її
ще й у будь�якому оздоровчому або
санаторному дитячому закладі.

Н.КУРИЦЬКА.
Методист з дошкільного виховання

райметодкабінету.

ПОБИЙТЕ РОСЛИНИ!
Цей агроприйом застосовують для того,

щоб краще запилювались квітки. Зав’язь
при цьому утворюється швидше, плоди
дозрівають на 8�10 днів швидше, а врожай
– більший.

Як це роблять? У теплиці легкою
паличкою не рідше двох разів на тиждень в
першій половині дня акуратно стукають по
шпалері або по стеблах помідорів. У сонячну
погоду буває досить одного легкого
доторкування, в пасмурну – двох�трьох.
Сильно трясти рослину не варто, особливо
в сонячну погоду, бо тоді пилок може
осипатися дуже швидко, причому без
користі. Коли на перших трьох суцвіттях
утвориться зав’язь, «побиття» рослин
припиняють.

ПІДРИВАННЯ КОРЕНІВ
У природі так вже влаштовано, що, якщо

рослина зазнає якогось пошкодження, вона
прагне як можна швидше дати плоди, щоб
не згинути безрезультатно. З підірваними
коренями помідори всі свої поживні
речовини спрямовують на одержання плоду,
прискорюючи дозрівання.

Як виконувати цей прийом? Рослини
беруть руками за нижню частину стебла і
злегка підтягують, коли на кущах ще висять
зелені помідори, але вже зрозуміло, що
природним шляхом вони дозріти не
встигнуть.

РОЗТИН СТЕБЛА
Принцип цього прийому той же, що і при

підриванні коренів. Плоди в цьому випадку
дозрівають значно швидше.

Що треба зробити? Біля самісінької
основи стебла гострим ножем уздовж пагона
роблять наскрізний проріз довжиною 7�10
см і вставляють в нього дерев’яні палички.

* * *
Шановні наші читачі! Повідомляйте

нам про свої цікаві ефективні
агроприйоми, які ви застосовуєте на
вирощуванні городини, фруктів, різних
сільгоспкультур. Ваш досвід завжди
знадобиться іншим.

У газеті за 26 квітня ц.р. в статті
«Хірургія»  для помідорів» ми

розповідали про окремі агроприйоми
в технології вирощування томатів.

Продовжуємо розповідь

ДРУГИЙ  В  УКРАЇНІ

«Хірургія»
для помідорів

Для багатьох випускників вищих та
професійно�технічних закладів виникає
питання : куди піти працювати. Роботодавці
бажають кваліфікованих працівників, з
достатнім досвідом роботи. Звісно, що не
кожний випускник може відразу кваліфі�
ковано виконувати роботу за фахом, йому
потрібен певний час для здобуття досвіду.
Держава знайшла компроміс в цьому
питанні: роботодавець приймає на роботу
випускника, а держава йому компенсує
протягом року всі витрати, пов’язані з
виплатою йому заробітку. З цією метою
ухвалено Закон України «Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно�
технічну освіту, першим робочим місцем з
наданням дотації роботодавцю».

Так, відповідно до положень зазначеного
Закону дотація надається роботодавцю в
разі прийняття на роботу за направленням
державної служби зайнятості молоді, якій
надається перше робоче місце за отри�
маною відповідною професією (спеціаль�
ністю), за умови відсутності в нього протягом
останніх шести місяців скорочення чисель�
ності працюючих за професією (спеціаль�
ністю), за якою працевлаштовується
молодий громадянин.

Перелік професій та спеціальностей,
щодо яких може надаватися дотація
роботодавцю для забезпечення молоді
першим робочим місцем, визначається
Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ
від 19 березня 2008 р. N 223 «Деякі питання
надання роботодавцям дотації для забез�
печення молоді першим робочим місцем»).

Зазначеним Переліком, зокрема перед�
бачено такі професії: електрогазозварник,
кондитер, кухар, маляр, фрезерувальник,

столяр будівельний, слюсар з ремонту
автомобілів, слюсар�ремонтник, токар,
тракторист, швачка, вишивальник, штукатур
та інші.

Також цим Переліком визначені наступні
спеціальності: дошкільне виховання, почат�
кове навчання, соціальна педагогіка, дефек�
тологія, бібліотекознавство і бібліографія,
фінанси, облік і аудит, економіка під�
приємств, бухгалтерський облік, менедж�
мент організацій, туризм, автомобілі та
автомобільне господарство, шахтне і
підземне будівництво, буріння, маркшей�
дерська справа, швейні вироби, швейне
виробництво, механізація сільського госпо�
дарства, лісоінженерна справа, промислове
і цивільне будівництво, теплогазопоста�
чання і вентиляція, агрономія, лісове
господарство, лікувальна справа, педіатрія,
ветеринарна медицина та інші.

Варто зазначити, що надання робото�
давцю дотації для забезпечення молоді
першим робочим місцем здійснюється в
межах асигнувань Державного бюджету
України, передбачених на такі цілі, та коштів
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття.

Вже сьогодні  на обліку в центрі зай�
нятості перебувають 12 випускників, які
отримали професії: кухаря, штукатура,
швачки, електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування.

Шановні роботодавці! Запрошуємо до
співпраці. Надамо шанс нашій молоді
удосконалити отримані  знання та здобути
досвід у вибраній  справі!

Адміністрація центру зайнятості.

До уваги роботодавців!

Перше робоче місце для молоді –
шляхом надання дотації!

Завдяки техніці, наданій компанією «АТ�
ЛАНТ�Україна», у Городнянській обласній
школі�інтернаті відкрито ще один квартир�
ний блок  сімейного типу для 10 дітей.

Тут живуть і навчаються 135 дітей. Вони
мають статус сиріт або таких, що залишили�
ся без батьківської опіки. У школі багато
рідних братиків та сестричок. Керівництво,
працівники інтернату  намагаються створити
всі умови, щоб  вихованці росли та навча�
лися у затишку та комфорті. Але ту особливу
затишну атмосферу, яка  створюється у
благополучній родині, та батьківський
догляд ніщо замінити не в змозі.

Рік тому в інтернаті була створена перша
сімейна група, а ще через півроку – друга.
Кожна група єднає до 10 дітлахів різного віку
– це кілька пар кревних  братиків та сестри�
чок. Створюючи сімейні групи,  керівництво
закладу ставило перед собою мету макси�
мально наблизити умови життя дітей в ін�
тернаті до родинних. Для груп облаштовані

спеціальні  квартирні блоки, в яких є все
необхідне для життя звичайної великої
родини. Вихователі навчають дітей  вести
домашнє господарство, самостійно приби�
рати в кімнатах, прати одяг, користуватися
побутовою технікою. Старші   діти допомага�
ють молодшим виконувати домашні завда�
ння. Опікують і в школі, на прогулянках, допо�
магають утримувати одяг, взуття чистими,
бути акуратними. Вдома на кухні діти вчать�
ся готувати, сервірувати стіл, приймати
гостей.

Такий досвід, безсумнівно, допоможе
вихованцям інтернату легше адаптуватися
до дорослого самостійного життя. Тому  ве�
лика подяка компанії «АТЛАНТ�Україна», яка
підтримала наш проект створення родинних
квартирних блоків і надала необхідну  під�
тримку. Завдяки ній у Городнянському  інтер�
наті з травня відкрита вже третя родинна
група.

Тепер і  в ній є необхідна побутова техніка
– пральні машини та холодильник. Для того,
щоб передати її і познайомитися з дітьми,
представники компанії «АТЛАНТ�Україна»
приїхали у Городню 15 травня – у міжнарод�
ний День сім’ї. Ця білорусько�українська
компанія була створена вже  майже двад�
цять років тому і є офіційним  постачаль�
ником  техніки «АТЛАНТ» в Україні. Приїзду
працівників  компанії діти очікували з нетер�
пінням, задоволено роздивлялися подарун�
ки. За чаюванням та пригощаннями діти
розповіли  гостям з «АТЛАНТ�України», що
вони мріють  найскоріше освоїти нову техні�
ку. Вони також щиро зізналися, що одне з
улюблених занять в них – уроки кулінарії.
Особливий подив у  дарувальників виклика�
ли хлопчики, які вміли ліпити вареники.
Хлопчики пообіцяли  обов’язково  запрошу�
вати до себе в гості інших вихованців інтер�
нату. А ще – запросили  гостей приїхати на
день  іменинника, який відбудеться в липні.

Давайте допомагати  нашим дітям
разом!

С.МАЛАНЧУК.
 Заступник директора обласної

загальноосвітньої школи�інтернату по
виховній роботі.

«АТЛАНТ�Україна» допомагає дітям

ОЗДОРОВЛЕННЯ

На знімку: вихованці сімейної групи
з отриманою у подарунок технікою.



«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 В центре внимания.
10.05 Время Союза.
11.00  «Звездная жизнь»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Сваты. Жизнь без
грима» (Украина).
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Моя правда» (Украина).
16.20  Комедия «Красавчик»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Арена.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-3» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  «Обмани меня-2»
00.00 День спорта.
00.15 Комедийная мелодрама
«Английский цирюльник»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.10 «Бедная Настя».
12.10   «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Егерь».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
«Владислав Голубок. Шекспир
из народа».
19.05 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.05 «Закрытая школа».
23.10 «Никита Хрущев. Голос
из прошлого». Фильм 3-й.
00.10 «Вечерний Ургант».
00.40-01.10 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Программа максимум.
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  сериал «Паутина».
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 «Братья».
21.20 боевике«Странствия
Синдбада».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30 Честный понедельник.
00.20 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10 «Военная разведка.
Западный фронт» (Россия).
10.10 Арена.
10.35 Культурные люди.
11.00  «Сваты-3» (Украина).
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 «Наша ферма».
15.50 Зона комфорта.
16.20 Комедия «Красавчик»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Сваты-3» (Украина).
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  «Военная разведка.
Западный фронт» (Россия).
23.05 «Обмани меня-2»
00.20 День спорта.
00.35  «Лихие парни» (Канада).
.

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.10  «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Премьера. «Побег».
22.10 «Закрытая школа».
23.15 «На ночь глядя».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45-01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  сериал «Паутина».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.25 «Говорим и показы-
ваем».
18.10 Чудо-люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
21.20 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.05 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  «Военная разведка.
Западный фронт» (Россия).
10.05 Сфера интересов.
10.35 Коробка передач.
11.05  сериал «Сваты-3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00 Драматическийм
сериал «Обмани меня»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30 «Открытие Грузии».
16.00 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
16.25 Комедия «Красавчик»
17.20  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Земельный вопрос.
18.45, 23.55 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-3»
21.00 Панорама.
21.45 Специальный репортаж.
21.55 «Военная разведка.
Западный фронт»
23.05 «Обмани меня-2»
00.35  «Магазин «Империя»

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.10 «Бедная Настя».
12.10   «Женский доктор».
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15 Среда обитания «Око за
око».
00.15 «Вечерний Ургант».
00.45-01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
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  сериал «Паутина».
15.10 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.25 «Говорим и показы-
ваем».
18.10 Чудо-люди.
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
21.25 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.00 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
09.10  сериал «Робинзон»
10.05 Земельный вопрос.
10.35 К тёще на блины.
11.05  сериал «Сваты-3»
12.10 Сериал «Маргоша»
14.00  сериал «Обмани меня-
2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Маша и Медведь».
15.35 Здоровье.
16.20 Комедия «Красавчик»
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.15 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  сериал «Сваты-3»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Робинзон»
23.00  «Обмани меня-2»
00.20 День спорта.
00.30 Триллер «Ворон» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.10 «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.10 Новости спорта.
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.15 Новости спорта.
18.20 «Счастливы вместе».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Побег». Новый сезон.
22.10 «Закрытая школа».
23.15  Фильм  «Глаз божий».
00.45-01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.35 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшест-
вие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели...
11.10 «До суда».
12.05 Суд присяжных.
13.30  сериал «Паутина».
15.05 «Дело вкуса».
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.25 «Говорим и показы-
ваем».
18.10 «В зоне особого риска».
19.00 Сегодня.
19.35  сериал «Братья».
21.20 Премьера. Боевик
«Странствия Синдбада».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Глухарь».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 , 09.00, 12.00,
15.00, 19.00, 00.10 Новости.
07.05, 08.05 Зона Х.
07.30, 08.30 Деловая жизнь.
08.45 Выпускныя экзамены.
09.10  сериал «Робинзон»
10.05 Сфера интересов.
10.30  «Эффект толпы.
Основной инстинкт».
11.00 сериал «Сваты-3»
12.15 «Ангелы не спят».
13.20 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся».
14.00  «Обмани меня-2»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25«Мастер путешествий»
16.00 «Все путем!»
16.30 «Перезагрузка».
17.15  сериал «Маруся.
Возвращение» (Украина).
18.10 Зона комфорта.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Звездная жизнь»
21.00 Панорама.
21.45 Знай наших.
21.55  сериал «Робинзон»
23.00 Ток-шоу
00.25 День спорта.
00.40 Фильм ужасов «Звонок-
2» (США).

ОНТ

06.00, 09.00 Наши новости.
06.05  «Наше утро».
09.05 «Жить здорово!».
10.10 «Между нами,
девочками».
11.00 Наши новости.
11.10 «Бедная Настя».
12.00   «Женский доктор».
13.00 Наши новости.
13.10 «Хочу знать»
13.40 «Контрольная закупка».
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости
16.15 «Понять. Простить».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости.
18.20 «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 Фабрика звезд.
22.35  «Что? Где? Когда?»
23.50  Фильм «Глаз божий».2-
01.25-01.55 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.40 Сериал «Литейный».
09.35, 15.35,28.35 Обзор.
Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели….
11.10 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Очная ставка.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.25 «Говорим и показы-
ваем».
18.15 Профессия-репортер.
19.00 Сегодня.
19.35  «Наследник»
21.20  «Колобашки»
23.00  сериал «Глухарь».
00.45  фильм «Шхера 18».

«Беларусь 1»

06.45 Доброе утро, Беларусь!
08.45 Выпускныя экзамены па
беларускай і рускай мовах, па
матэматыцы за перыяд
навучання і выхавання на II
ступені агульнай сярэдняй
адукацыі.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 «Здоровье». Ток-шоу.
09.55  «Участок» (Россия).
10.55  «Мастер путешествий»
11.30 «Все путем!»
12.10 . Комедия «12 стульев»
13.50 Мультфильм «Каникулы
Бонифация».
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30  «Ну, погоди!».
15.40  Комедия «12 стульев»
17.15  «Зямля беларуская».
17.30 «Зона Х». Итоги недели.
18.05 Ваше лото.
18.45 Лотерея «Пятерочка».
19.10  комедия «Исповедь
невидимки» (США).
21.00 Панорама.
21.40  «Евровидения-2012»:
за кадром».
22.10  «Место встречи».
23.20 День спорта.
23.30 Криминальная комедия
«Суперполицейские» (США).

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Моя жена меня
приворожила».
09.40 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.10 Среда обитания.
12.10 «Умницы и умники».
12.55 «Смешарики. ПИН-код».
13.10  Танго на битом стекле.
14.10 Минута славы.
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 Т «Звездная болезнь».
17.00 «Галина».
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Жестокие игры».
22.45 «Что? Где? Когда?».
00.00-01.50 Фильм «Охотники
за разумом».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 Академия красоты
08.50 «Живут же люди!».
09.25 «Дело вкуса».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Точка невозврата».
14.15  сериал «Лесник».
16.20 Следствие вели...
17.10 Очная ставка.
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия-репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Премьера. «Пуля-дура».
22.00 Ты не поверишь!
23.00 Премьера. «Королева
прайма».

«Беларусь 1»

06.30 Існасць.
07.00 Слово Митрополита
Филарета на День Святой
Троицы.
07.10 Комедия «Семь
стариков и одна девушка»
08.30 Утренняя волна.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40  « «Зямля беларуская».
09.50  сериал «Участок»
10.55 «Зона Х». Итоги недели.
11.25 К тёще на блины.
12.10 Врачебные тайны
12.40 Культурные люди.
13.10  «Моя правда» (Украина).
14.00 Время Союза.
15.10 Новости региона.
15.30 Мультфильм «Дядя
Степа - милиционер».
15.50  Комедия «Семь
стариков и одна девушка»
17.30 Коробка передач.
18.05 Суперлото.
18.55  комедия «Как отде-
латься от парня за 10 дней»
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.20 «Крепкий орешек»

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. ПИН-код».
13.15  комедия Леонида
Гайдая «Спортлото-82».
15.00  «Голосящий КиВиН».
16.00 Наши новости
16.15 Новости спорта.
16.20 «Голосящий КиВиН».
20.00 Контуры.
21.05  «Дыхание планеты».
21.40фильм «Законы
привлекательности».
23.20 «Прожекторперисхил-
тон».
00.00-01.40 Фильм «На краю
стою».

НТВ

06.20  сериал «Супруги».
08.00 Сегодня.
08.20 «Первая передача».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
11.05 Дачный ответ.
12.10 «Развод по-русски».
13.20 «Кремлевские
похороны».
14.15 сериал «Лесник».
16.20 Следствие вели...
17.10 И снова здравствуйте!
18.00 «Внимание, розыск!».
18.30 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня.»
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.45 «ЦТ».
21.55 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 «НТВшники».
00.00   фильм «Сильная».

УТ�1
9.00 Пiдсумки тижня
9.40 Точка зору
10.10 Концерт
11.05 Шеф-кухар країни
12.10 Кабмiн
12.20 Право на захист
12.40 Любi хлопчики й дiвчатка
13.45 Олiмпiйським курсом
14.00 Щоденник ФIФА
14.35 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Euronews
16.05 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18.55 Бенефiс Гальцева
20.35 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.50 Смiшний та ще
смiшнiший
22.20 Наше Євро
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

14.00 «Шiсть кадрiв»
14.20 Т/с «Майстер i
Маргарита»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.45 ТСН
20.15 Т/с «Євро на нервах»
21.15 Т/с «Без слiду»
23.20 «Вечiрнiй Ургант»
0.00 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

14.00 Д/с «Детективи»
14.25 «Сiмейний суд»
15.20 «Серце пiдкаже»
16.20 «Жди меня»
18.00 Новини
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Футбол. Збiрна України
- Збiрна Естонiї
23.05 Т/с «Кулiнар»
0.10 Х/ф «Кремiнь»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях у Гордона
12.30 Хай щастить
12.55 Темний силует
13.25 Х/ф «Валентина»
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
16.00 Контрольна робота
16.25 «Секрети успiху»
16.55 Х/ф «Операцiя «ТРЕСТ»
19.00 Екстрений виклик
19.55 Лiтнiй жарт
20.20 Aфтершок
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.35 «Знiмiть це негайно»
13.25 «Цiлковите
перевтiлення»
14.15 Т/с «Майстер i
Маргарита»
16.15 «Говоримо i показуємо»
17.05 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,0.00 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.30 «Моя сповiдь»
22.30 «I прийде кохання»
23.35 «Вечiрнiй Ургант»
0.15 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
23.25 Т/с «Кулiнар»
0.25 Х/ф «Кремiнь»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Уряд на зв’язку
9.50 «Легко бути жiнкою»
10.55 В гостях Гордона
12.30 Наша пiсня
13.20 Баскетбол. «Азовмаш»
- «Донецьк»
15.00,18.20 Новини
15.40 Агросектор
16.00 Лiтнiй жарт
16.25 Про головне
16.45 Х/ф «Операцiя «ТРЕСТ»
19.00 Концерт
20.50 Мегалот
21.50 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Майстер i
Маргарита»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.45 ТСН
20.15 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди Адель»
22.20,0.55 «Грошi»
23.20 «Вечiрнiй Ургант»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
23.25 Т/с «Кулiнар»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.55 Здоров’я
12.30 Аудiєнцiя
12.55 Крок до зiрок
13.45 Х/ф «Про друзiв-
товаришiв»
15.00,18.20 Новини
15.35 Агросектор
15.55 «Секрети успiху»
16.35 Про головне
16.55 Х/ф «Операцiя «ТРЕСТ»
19.00 Баскетбол. «Донецьк» -
«Азовмаш»
20.50 Плюс-мiнус
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20 «Знiмiть це негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Майстер i
Маргарита»
16.10, «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30,23.35 ТСН
20.15 «Я люблю Україну»
21.30 Х/ф «Особливостi
нацiонального полювання»
23.50 Т/с «Закон i порядок»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Завжди говори
«Завжди»
23.25 Т/с «Кулiнар»
0.25 «Розбiр польотiв»

УТ�1
8.00,12.00 Новини
8.15 Кориснi поради
9.00 Телемарафон «Хочу
бути!»
10.55 «Вiра. Надiя. Любов»
12.30 «Надвечiр’я»
13.00 Околиця
13.45 Х/ф «Про друзiв-
товаришiв»
15.00,18.20 Новини
15.45 Агросектор
16.05 Х/ф «Операцiя «ТРЕСТ»
17.35 Наша пiсня
18.40 Шляхами України
19.05 «Шоугодно»
20.40 After Live
21.00 Пiдсумки дня
21.25,22.50 Шустер-Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
9.55 Т/с «Клон»
10.45 «Шiсть кадрiв»
11.20,12.15 «Знiмiть це
негайно»
13.10 «Цiлковите
перевтiлення»
14.05 Т/с «Майстер i
Маргарита»
16.10 «Говоримо i показуємо»
17.00 «Сiмейнi мелодрами»
18.00 «ТСН. Особливе»
18.35 «Не бреши менi»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Щелепи»(2)
22.00 Х/ф «Чудовисько»(2)
23.40 Х/ф «Пiраньї»(3)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11.00 Т/с «Хрещений син»
12.15 «Знак якостi»
12.40 Д/с «Детективи»
13.20 «Слiдство вели»
14.15 «Сiмейний суд»
15.15 «Судовi справи»
16.10 Т/с «Говорить полiцiя»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Велика рiзниця»
21.30 Футбол. Збiрна Австрiї -
Збiрна України
23.40 «Велика полiтика»

УТ�1
8.00,9.15 Шустер-Live
9.00 Школа юного
суперагента
11.40 After Live
12.20 «Секрети успiху»
13.00 Зелений коридор
13.10 Україна - Грузiя
14.05 Х/ф «Поїзд милосердя»
15.35 В гостях у Гордона
17.20 Золотий гусак
17.45 Бенефiс Є. Шифрiна
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Всеукраїнський конкурс
молодих виконавцiв
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Експерт на зв’язку

1+1

7.20 «Справжнi лiкарi»
8.10 «Свiтське життя»
9.05 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.15 Х/ф «Катаклiзми»(1)
14.00 Х/ф «Новий
льодовиковий перiод»
15.50 Х/ф «Останнiй день»
19.30 ТСН
20.00 «Операцiя «краса»
21.40 Х/ф «Молодята»(1)
23.35 Х/ф «Щелепи»(2)

ІНТЕР

6.20 «Велика полiтика»
8.20 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 «Вирваний з натовпу»
11.20 «Найрозумнiший»
13.15 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi-Хiллз»
15.25 Х/ф «Службовий роман»
19.00 «Розсмiши комiка»
20.00 «Подробицi»
20.30 Х/ф «Службовий роман.
Наш час»
22.25 Х/ф «Iзгой»

УТ�1
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.25 Православна
енциклопедiя
10.00 Трансляція
Богослужіння
14.15 Ближче до народу
15.10 Смiшний та ще
смiшнiший
15.35 Караоке для дорослих
16.25 Шеф-кухар країни
17.15 Золотий гусак
17.45 Маю честь запросити
18.30 «Коханим жiнкам»
19.20 Концерт С.Ротару
21.00 Пiдсумки тижня
21.35 Точка зору
22.00 Фольк-music. Трiйця
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки

1+1

7.00 Х/ф «Пiдкорювач потягiв»
8.40 Мультфiльм
9.05 «Лото-забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
13.05 «Я люблю Україну»
14.30 «Мiняю жiнку»
15.50 «Операцiя «Краса»
17.40 Х/ф «Все враховано»
19.30,23.20 «ТСН-тиждень»
20.15 «Побий ведучого»
22.20 «Свiтське життя»
0.15 Х/ф «М’ясник»(2)

ІНТЕР

6.30 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi-Хiллз»
8.25 М/ф «Маша i Ведмiдь»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Неділя з «Кварталом»
11.05 «Свати бiля плити»
11.30 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»
14.50 Х/ф «Що приховує
кохання»
16.50 «Вечiрнiй квартал»
17.50 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiття»
20.00 «Подробицi тижня»
21.00 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiття»
23.10 «Що? Де? Коли?»
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ПРОДАЄТЬСЯ:

— 2�кімнатна квартира, гараж (військове містечко). Ціна договірна.
Тел. 093�7359549.

— 2�кімнатна квартира в центрі. Тел.: 096�9429271,  096�9689962.
— 2�кімнатна квартира в центрі, або обміняю на будинок. Тел.

093�2825634.
— 3�кімнатна квартира. Тел. 096�7362652.
— 3�кімнатна квартира на 3�му поверсі цегляного будинку. Тел. 066�

9950838.
— 3�кімнатна квартира в дев’ятиповерховому будинку. Тел.: 2�42�64,

096�6355399.
— 1�кімнатна квартира в центрі. Тел. 068�1300839.
—  будинок. Є сад, город 14 соток, вода, газ. Тел.: 093�5171109, 063�

0266206.
— півбудинку в центрі. Тел. 096�7333953.
— будинок з газом, колодязь, сарай, гараж, погріб, 30 соток землі в

с. Деревини. Тел.: 067�1246810, 098�4106175.
— двоповерховий будинок по вул. Радянській, 115, земельна

ділянка по вул. Молодіжній, 37. Тел. 095�9069126, 067�5384317, 050�
4432095.

— частина будинку (46 кв.) по вул. Калініна. Є газ, вода. Тел. 050�
3135217.

— будинок в м. Городні, або обміняю. Тел. 063�6080858.
— гараж, земельна ділянка. Тел. 063�1305411.
— косарки, копалки, саджалки, гребки, плуги, обприскувачі та

ін. с/техніка. Тел.: 066�7406744, 063�3346811.
— косарки, культиватори, копалки. Тел. 067�3398750.
— картоплекомбайни, саджалки, копалки, косарки, граблі.

Виготовлення Польща. Запчастини. Доставка. Тел. 098�4164177.
— коза дійна, безрога, два окоти. Тел. 097�8817046.
— корова в с. Перепис. Звертатися до Гробка Василя Климовича. Тел.

067�1129107.
— козлик і кізочка. Тел. 097�8822286.
— 2�місячні кізочка і козлик. Тел. 097�4629810.
— новий газовий таганок. Тел. 097�4718706.
— віз на залізному ходу, болгарка, бензопила „Дружба” в

гарному стані. Тел. 3�71�04, с. Здрягівка, Савченко О.С.
— кінні граблі під коня або міні�трактор. Тел. 3�93�28, 067�1238971.
— вулики колишнього вжитку у гарному стані. Тел. 096�1595921.
— холодильник „Кристалл”. Тел. 2�41�26.
— стіл письмовий, пральна машинка „Агат”, банки 3 л., дверцята

в грубку, колосники, 2 колеса ВАЗ�2101, амортизатор, двірники,
гальмові накладки задні, шаровий верхній, накладки „феридо”,
провід алюмінієвий 3�х жильний. Тел. 2�40�52, 096�9429270.

— соломорізка з електродвигуном. Тел. 2�14�70.
— роздатка УАЗ�469 і двигун СЗАМ з інвалідської мотоколяски,

мотор ІЖ�49; кінний плуг. Тел. 097�8003420.
— цегла червона колишнього вжитку, піноблок новий. Тел. 098�

7696269.
— весільна сукня. Тел. 096�7187174.
— саморобний трактор з причепом. Тел. 3�71�04, с. Здрягівка,

Савченко О.С.
— автомобіль „Славута”, 2009 р.в., двигун 1,3, пробіг 7000 км. Тел.

097�4242751.
— автомобіль Москвич�2140. Ціна 4000 грн. Тел. 098�4789723.
— японські скутери колишнього вжитку та нові мопеди „Альфа”,

„Дельта”. Тел. 067�3787277.
— причіп та фаркоп до „Жигулів”. Тел. 097�6556058.
— бджолині вулики, гумовий човен «Уфімка», настоянка гриба

«Срамотник лекарственный». Тел. 096�1374673.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— плуг ПН�3�35. Тел. 066�4014326, 093�9178698.
— велику картоплю від 3 тонн за ціною 30 коп/кг. Виїзд до продавця.

Тел. 096�9818555.

ПОСЛУГА:
— фарбування дахів, будинків, огорож. Виїзд по району. Тел. 098�

9127144.

Загублений техпаспорт на автомобіль АЗЛК�2140, виданий на
ім’я Мурашко Меланії Михайлівни, прошу повернути за винагороду. Тел. 063�
4648432.

40 днів світлої пам’яті нашого
дорогого чоловіка, батька, дідуся

НЕМИЛОСТИВОГО
Михайла Івановича

25.04.1937 р. – 21.04.2012 р.
Нам очень грустно живется без тебя,
Прошло время, но каждый день ты с нами.
С небес глядишь на нас,  любя,
Своими нежными, лучистыми глазами.
Ты не успел всего исполнить,
Полет прервался навсегда.
Пусть в небесах – для всех, кто помнит,
Горит души твоей звезда.

Сумуючі рідні.

25 травня 2012 року – 7 років
світлої пам’яті

СЕРГІЯНСЬКОЇ
Валентини Петрівни

18.06.1978 р. – 25.05.2005 р.
Час не лікує, і жагучий біль щодня

стискає наші серця. Як же нам тебе не
вистачає.

Сьогодні, як і сім років тому, ми
схиляємо в скорботі голови над твоєю,
наша рідна, могилою і кажемо: «Ми
любимо і пам’ятаємо тебе».

Ти завжди поряд з нами. Спи
спокійно, наша люба. Нехай земля тобі
буде пухом.

Серця омиті сльозами,
І не прогнати горя із душі...
Чому, скажи, кохана, люба, донька, мати,
Пішла з життя так рано ти?

У вічній скорботі: синочок Олег, сестричка і батьки.

29 травня минає 3 роки світлої
пам’яті

КОНОТОПЦЯ
Петра Григоровича

27.06.1922 р. – 29.05.2009 р.
Одной душой земля беднее стала.
Всегда вспоминаем тебя с теплотой

в душе.

Сумуючі: дочка, зять, онука та
правнук.

29 травня – 4 роки світлої
пам’яті

КИСІЛЬ
Надії Іванівни

04.05.1963 р. – 29.05.2008 р.
Сердце болит и плачет душа.
Взять бы сердце в руки
Да покрепче сжать,
Нету большей муки,
Чем детей терять.
Сумуючі: мати, діти, брат з сім’єю

та всі рідні.

27 травня виповнюється 40
днів світлої пам’яті нашого

дорогого, любого чоловіка, татуся,
дідуся, прадідуся

КОРОТКОГО
Володимира Степановича

21.02.1938 р. – 18.04.2012 р.
Сорок дней, как тебя не стало,
Но рана кровоточит до сих пор.
О, Господи, какие силы надо,
Чтоб выдержать такую боль.
Царство небесное, вечный покой

тебе, наш дорогой Володенька.
Вічно сумуючі рідні.

24 травня – 40 днів світлої
пам’яті

чоловіка, батька і дідуся
ВАСИЛЕВСЬКОГО

Василя Михайловича
17.02.1950 р. – 15.04.2012 р.

Дорогий наш, сумуємо, любимо,
пам’ятаємо кожну хвилину...

Наш біль сльозами і словом не
зміряти,

І тебе, як живого, ми будемо вічно
любити.

Нам тебе не вернути, нам тебе не
забути,

І з тугою в серці лишається жити...
Сумуючі: діти, онуки і дружина.

3 червня – 40 днів світлої
пам’яті нашого дорогого чоловіка,

батька, дідуся
ТАЛАЛАЯ

Федора Миколайовича
22.08.1936 р. – 25.04.2012 р.

Боляче усвідомлювати, що більше
ніколи не побачимо його, не
поговоримо, не порадіємо разом.

У споминах ти завжди з нами,
Душа твоя нехай у рай летить.
Пробач нам за усе, прости,
Що не змогли тебе спасти.
Хай земля тобі буде лебединим

пухом, а душі  – царство небесне. Ми всі
тебе будемо пам’ятати і любити, доки будемо жити.

Сумуючі: брати Анатолій, Василь, Костянтин, сестри Віра,
Люба з сім’ями, дружина та діти.

27 травня  мине 3 роки, як
пішла у вічність дорога для нас

людина –
ДАВИДЕНКО

Віктор Іванович
05.09.1949 р. – 26.05.2009 р.

Пухом тобі земля. Все, що міг, ти
на ній зробив.

Дружина, сини, невістки,
онуки.

 27 травня – 40 днів світлої
пам’яті нашого дорогого батька,

чоловіка, дідуся, зятя
МАРУСЕНКА

Сергія Олександровича
15.09.1958 р. – 18.04.2012 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.

21 травня – рік світлої пам’яті
КОВАЛЯ

Максима Івановича
02.05.1987 р. – 21.05.2011 р.

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

Сумуючі: класний керівник і
однокласники 2004 року випуску

школи  №1.

28 травня – 2 роки світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька і

дідуся
АРХАНГОРОДСЬКОГО

Олександра ІСААКОВИЧА
13.09.1944 р. – 28.05.2010 р.

Тот день, когда твой свет угас
И сердце перестало биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
И боль души ничем не заглушить,
Родной ты наш, пока живем на свете,
Мы будем тебя помнить и любить.

Вічно сумуючі: дружина, доньки, зяті і онуки.

26 травня – 2 роки, як лишила нас кохана
дружина, дорога мати

САХНЮК
Ніна Іванівна

08.05.1953 р. – 27.05.2010 р.

Любимо, пам’ятаємо.
Царство небесне, мир і спокій твоїй душі.

Чоловік, син.

1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 71,0
кв.м., корисною площею 47,0 кв.м., які  знаходяться за адресою:
м.Городня, вул. Леніна,8а

Балансоутримувач: відділ культури і туризму Городнянської
райдержадміністрації

Початковий розмір орендної плати становить 1447, 81 грн.,
використання об“єкта оренди для розміщення адміністративних
приміщень, рекламного бізнесу, банків.

 2. Умови проведення конкурсу: найбільша запропонована
орендна плата порівняно з початковою, але не менше, ніж  орендна плата,
яка визначена згідно з чинним законодавством; своєчасне і в повному
обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; належне
утримання та використання об’єкта оренди, виконання орендарем всіх
обов’язків за договором оренди, своєчасна сплата комунальних платежів
та плати за землю; страхування орендованого майна протягом одного
місяця з дати укладення договору в порядку, визначеному чинним
законодавством; дотримання заходів протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу фінансових витрат орендодавця на
публікації умов конкурсу та результатів конкурсу.

3. Особливі умови : проведення ремонту  сходів та фасаду
центрального входу.

У разі, якщо запропонований претендентом термін дії договору
оренди перевищує 3  роки, всі витрати,  пов’язані з виготовленням технічної
документації в органах БТІ та нотаріальним посвідченням,
відшкодовуються переможцем конкурсу.

4. Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали: заяву про участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції)
щодо виконання умов конкурсу та пропозиції щодо гарантій сплати

орендної плати (гарантія, тощо), відображені в проекті договору оренди;
додаткові пропозиції до договору оренди; відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами, – документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи, нотаріально посвідчені копії
установчих документів, відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та
кредиторської заборгованостей; для учасників, які є фізичними особами
– копію документа, 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.

Установчі документи та відомості про учасників конкурсу надаються
в окремому конверті з написом „На конкурс” (назва об“єкта оренди з
зазначенням адреси).

Конкурсні пропозиції та проект договору надаються в окремому
конверті з написом „На конкурс” (назва об“єкта оренди з зазначенням
адреси), запечатаному печаткою учасника конкурсу.

5. Кінцевий термін прийняття заяв  – 8 червня 2012 року.
Конкурс відбудеться 11 червня  о 10.00 год. за адресою: 15100,

м.Городня, вул.Леніна,12, відділ культури і туризму.
Ознайомитись з об“єктом оренди можна в робочі дні за місцем його

розташування.
Заяви приймаються за адресою: м.Городня, вул.Леніна 12 .

Додаткову інформацію можна отримати по тел. 2�18�06, 2�75�19.
Примітка � * початковий розмір орендної плати, розрахований у

відповідності до Методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна спільної власності територіальних громад міста та сіл
Городнянського району , затвердженої  рішенням Городнянської районної
ради від 21 червня 2011 року.

ІНФОРМАЦІЯ
відділу культури і туризму Городнянської  райдержадміністрації

про проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна



До відома випускників середніх шкіл!
Управління агропромислового розвитку райдерж�

адміністрації має можливість направити на навчання по
державному замовленню у вищі аграрні навчальні заклади
1�4 рівня акредитації у 2012 році випускників загально�
освітніх шкіл 1�3 ступенів.

За направленнями звертатися в управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації.
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РЕДАКТОР Л. ЯКУБЕНКО.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, биків.

Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 09809719442,  09706121023.

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2093000, 06607493002, 09805192982.

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

Тел.: 06708452878, 09809842336.
КУПЛЮ:

КУПУЄМО ДОРОГО  корів,
коней, биків. Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 09608510921, 06801012868.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2021079, 06703574593, 09701442590.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098�9331055.

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь�якому стані: ікони до 50000 грн.,

хрести, лампади, чеканки з ікон; самовари до
5000 грн.; ордени трудові і бойові до 40000
грн., медалі до 1500 грн., значки; книги до 5000
грн.; фотографії до 150 грн., листівки;
грамофони до 5000грн., монети, статуетки до
700 грн., посуд, картини до 40000 грн., жіночі
прикраси; годинники наручні часів СРСР,
ялинкові іграшки, нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год.
(на площі біля м#ну «Берізка»).  Тел.: 098#557#96#44.

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

–Монтаж и подключение
станций.
Тел. 09809865135.

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

 Тел. 09806153583, 09509314543.

Увага!  З 15.05 по 01.06.12 р.

в м. Городні по вул. 10го Травня, 21
(20й поверх, „Берізка”)

при купівлі комп’ютерного стола – подарунок стілець „Изо”.
Запрошуємо всіх!

Продается действующая СТО,
 производственные помещения, магазин запчастей –
г.Городня, ул. Льнозаводская,1. Заасфальтированная

площадка. Рабочее оборудование. Участок 0,1 га.
Цена договорная. Тел. 09502624212.

Захист в кримінальних справах
м. Чернігів,
тел.00220974943,
09706198650,
09906511774.

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

ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ
(є 30колесні)

ГАЗОБЛОКИ
Тел.: 06602004999, 09304556064.

ПРОДАЖ   СІЛЬГОСПТЕХНІКИ нової та колишнього вжитку
Косарки, копалки кінні та тракторні, обприскувачі, комбайни та інше.

Запчастини. Доставка. Тел.: 0670780490158, 0630282023016.

Відділ освіти  та РО профспілки працівників освіти і науки
України глибоко сумують з приводу смерті колишнього
працівника відділу освіти

ЛУКАШЕНКО Валентини Антонівни
і висловлюють співчуття рідним і близьким покійної.

Продаються
цуценята
німецької
вівчарки.

Тел. 09708925846, 2026055.

Фарбуємо будинки, дахи, паркани.
Тел. 2043016, 06706472145.

У зв’язку з закриттям пологового відділення на
черговий ремонт з 28.05.2012 р. госпіталізація вагітних і
породіль з патологією вагітності буде здійснюватися в
Чернігівський пологовий будинок, породіль без патології
– в пологове відділення Щорської центральної районної
лікарні.

Постійно закуповуємо корів, телят,
коней, свиней, биків.

Ціни високі.
Тел.: 06604014326, 09309178698.

Отдел бытовой техники в м0не «Натали»
(крытый рынок) предлагает низкие цены на товар
и оформление рассрочки на весь товар без
переплат.

Тел. 097�4673431, 097�7519386, 093�8711162.

20 травня відсвяткувала своє 800річчя
наша подруга

Катерина Єфремівна САЦУК.
Щиро вітаємо її і бажаємо:
Бажаєм здоров’я від чистих джерел,
А щастя – від власної долі,
Щоб радісно й довго в достатку жили
І горя не знали ніколи.
Зичимо вік Вам довгий прожити,
Щоб всіх на сторіччя змогли запросити.

З повагою: друзі Володимир Ілліч і Алла.

Ювілейний день народження
відсвяткувала прекрасна, добра і щира
людина Тетяна Миколаївна СТРЕЛОК.

Поздоровляємо з днем народження!
Нехай чари у Вашому житті будуть тільки
світлими, сни – солодкими, а дні – сонячними
та зігрітими теплом дружніх сердець! Щиро
вітаємо з днем народження, зичимо щастя,
успіхів, любові, вірних друзів та світлих мрій!
І усього найкращого!

З повагою: сестри Катерина, Марія
з сім’ями.

Ювілейний день народження відсвяткувала лагідна,
турботлива, найкраща у світі матуся Тетяна Миколаївна
СТРЕЛОК.

Милая, родная! Мы тебя так любим,
Руки твои нежные, добрые глаза.
С нежностью сегодня мы тебя целуем,
Ведь любовь словами выразить нельзя.
Мы в этот день хотим сказать тебе

«спасибо»
За все, что в жизни делаешь для нас.
Будь счастлива, а, главное, – здорова,
Родная, милая и строгая подчас.

З любов’ю і шаною: сини Дмитро, Женя, Іван з сім’єю.

27 травня святкуватиме свій
ювілейний день народження наша мама та
бабуся Вікторія Леонідівна РАДЧЕНКО.

Щиро вітаємо її і зичимо здоров’я!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно!
Гордимся, любим, поздравляем
И только счастья от души желаем.

З любов’ю: син, невістка і внучка
Софійка.

Працівники культури і аматори народного мистецтва
разом із бібліотекарями та співробітниками музеїв
відзначали цього року нове об’єднане професійне свято. 17
травня у малому залі будинку культури зібрались практично
всі, хто несе людям красу масових заходів, велич
літературного слова, мудрість сивої минувшини.

З професійним свя�
том присутніх привітали
в.о. голови райдержад�
міністрації В.І.Черномаз
та заступник голови рай�
ради М.М.Демченко. Во�
ни нагородили грамота�
ми райради і райдерж�
адміністрації провідного
бібліотекаря Н.В.Че�
редніченко, заступника
директора школи мис�
тецтв Т.Б.Марцинкевич,
начальника відділу куль�
тури і туризму райдерж�
адміністрації О.Є.Бихо�
вець та народного уміль�
ця, майстриню лозопле�
тіння Т.П.Вучкан. Грамо�
тою головного управлі�
ння культури, туризму і
охорони культурної спад�
щини облдержадміні�
страції нагороджена В.П.Ільяс — бібліограф�краєзнавець.

Своїх «колег по цеху» та підлеглих привітала начальник
відділу культури і туризму райдержадміністрації
О.Є.Биховець. Вона вручила почесні грамоти відділу
викладачу школи мистецтв Л.В.Власенко, бібліотекарю з
Полісся Н.І.Михеєнко, аматору народного мистецтва
Дібрівненського будинку культури О.А.Ушаку, головному
бухгалтеру відділу Л.А.Коржавіній та оголосила подяку

ОДРУЖЕНІ  З  КУЛЬТУРОЮ
бібліотекарю з Солонівки Н.М.Гречухо, завідувачу
Великодирчинським клубом О.В.Манойлу, викладачу школи
мистецтв К.М.Мороз і керівнику танцювального колективу
Старосільського клубу І.М.Дрозд.

Сьогодні працівники культури, бібліотекарі, аматори
мистецтв та народні умільці працюють в складних умовах. У

привітаннях зі сцени кілька разів звучало побажання тепла,
і не тільки сердечного, а й звичайного – від пічки чи батареї.
Гірко, що неопалювані робочі місця й холод стають
звичними супутниками професійної діяльності у 21 столітті!
Щоб витримати це, треба бути справжнім фанатиком своєї
справи, або, як сказала ведуча: «Бути одруженим з
культурою».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Шановні городнянці та гості міста!
Запрошуємо вас на пісенний фестиваль

„Солов’їна родина”, який відбудеться в районному
будинку культури.

26 травня – початок об 11 год. I тур.
27 травня – початок об 11 год. II тур.
Гала�концерт.

Перевірки житлового
сектору

На виконання програми захисту населення щодо
здійснення заходів, спрямованих на попередження
травматизму та загибелі людей на пожежах у побуті,
Городнянський районний відділ Управління Держ�
техногенбезпеки в області спільно із представниками
соціальних служб та працівниками МНС перевіряє
додержання правил пожежної безпеки в житловому
секторі із роз’ясненням їх соціально�незахищеним
верствам населення.

При об’їзді особлива увага приділяється дотрима�
нню правил експлуатації електромережі, справності
приладів опалення.

Шановні мешканці району! Не ставтесь байдуже до
вимог правил пожежної безпеки в побуті. Пожежу краще
попередити, ніж ліквідувати її наслідки.

Городнянський РВ УДІТБ.

До відома бажаючих відвідати
Національний історико0культурний заповідник

«Гетьманська столиця», що в м.Батурині!
1 червня в заповіднику – День відкритих дверей. Буде

організований вільний доступ до всіх об’єктів, за винятком
палацу К.Розумовського.

Дирекція.


