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Заснована 4 травня 1917 року

Генеральна асамблея ООН у 1993 році започаткувала День 
води з єдиною метою – привернути увагу до проблем, пов’я-
заних з використанням і відновленням води, зокрема питної. 
За даними ЮНЕСКО, вже сьогодні 1,5 мільярда людей у світі 
не мають доступу до якісної питної води, а у 2020 році з цією 
проблемою віч-на-віч може опинитися усе людство, про що 
нещодавно доповіли спеціалісти Всесвітньої метеорологічної 
організації.

Посушливе літо і осінь минулого року нагадали й нам про 
ймовірність проблем з питною водою. Про це просигналізу-
вали відсутністю життєдайної вологи колодязі ряду сіл, пере-
сохлі ставки й копанки, а рівень більшості малих річок і досі 
лишається критично низьким. Рівень води у руслі Снову не 
перевищує звичного для найпосушливіших місяців літа, і це 
на початку весни!

Співробітники Городнянської експлуатаційної дільниці №2 
Чернігівського міжрайонного управління водного господар-
ства на підконтрольних їм водотоках зробили все можливе, 
щоб втримати рівень води на належному рівні. Боротьба за 
рівень води триває з літа і до сьогодні, однак без весняних 
дощів ситуацію буде важко контролювати. Лишається тільки 
сподіватись на милість стихії.

В інших питаннях працівники водного господарства мило-
сті не чекають. Гідротехнічні споруди і русла п’яти малих річок 
продовжують доглядати, опікуються п’ятьма відновленими і 
окультуреними джерелами питної води, контролюють без-
ліч малих струмків і витоків. Все це робиться силами всього 
восьми оглядачів.

Бюджетних коштів на доглядові роботи виділено мало, при 
тому, що, окрім кліматичних проблем, є ще аварійні споруди 
водосховища Черемошне, які потребують ремонту. Тому при-
нагідно хочеться нагадати, що всі громадяни повинні дбати 
про джерела, водойми та водотоки. Ставитись до них дбай-
ливо і по-господарськи, не бути байдужими і пам’ятати про-
роче слово В.Скуратівського : «Не зміліють джерела України, 
якщо ми не зміліємо душею».

С.юРЧЕНКО.
Начальник Городнянської експлуатаційної дільниці №2 

Чернігівського міжрайонного управління водного госпо-
дарства.

На знімку: оглядачі гідротехнічних споруд О.БІЛЬ-
СЬкиЙ та А.ТОПЧАЄВ на роботі.

22 БЕРЕЗНЯ - ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВОДИ

24 березня о 15.00 год. в приміщенні райдержад-
міністрації в кімнаті місцевого самоврядування відбудеться 
засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів 
по створенню громадської ради при Городнянській райдер-
жадміністрації.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 42 Регламенту 
роботи Городнянської  районної ради, скликається чергова, 
двадцять шоста сесія районної ради шостого скликання.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться 
у четвер, 9 квітня 2015 року, о 10 годині в залі засідань 
районної ради з наступним порядком денним: 

1. Звіт про виконання Програми соціального і економіч-
ного розвитку району за 2014 рік.

2. Звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік.
3. Звіт про витрачання коштів резервного фонду за 2014 

рік.
4. Про затвердження отриманих та використаних район-

ною державною адміністрацією позик за рахунок коштів єди-
ного казначейського рахунку за 2014 рік.

5. Про внесення змін до рішення районної ради від 29 січ-
ня 2015 року «Про районний бюджет на 2015 рік».

6. Про встановлення виплат голові та заступнику голови 
районної ради згідно постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 березня 2006 року №268.

7. Заслуховування інформації прокурора району та керів-
ника районного відділу внутрішніх справ про стан законності, 
боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та 
результати діяльності на території району за 2014 рік.

8. Про звіт комунальних підприємств районної ради.
9. Про надання дозволу на списання майна спільної влас-

ності територіальних громад міста та сіл Городнянського 
району.

10. Про затвердження нормативів відрахувань до рай-

онного бюджету частини чистого прибутку комунальних під-
приємств районної ради.

11.Про продовження дії контракту з директором кому-
нального підприємства «Городнянське районне госпрозра-
хункове бюро технічної інвентаризації».

12. Про включення до Переліку нерухомого майна спіль-
ної власності територіальних громад міста та сіл Городнянсь-
кого району автодрому.

13. Про внесення змін до рішення районної ради від 21 
червня 2011 року «Про підвищення ефективності викори-
стання майна спільної власності територіальних громад 
міста та сіл Городнянського району».

14. Про затвердження розпорядження голови районної 
ради «Про склад комітету з конкурсних торгів виконавчого 
апарату районної ради».

15. Звіт про виконання районної Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками районної держав-
ної адміністрації та районної ради на 2012-2014 роки, за-
твердженої рішенням районної ради від 27.12.2011 року.

16. Інформації до відома, заяви, оголошення, повідом-
лення депутатів та запрошених на пленарне засідання.

На сесію запрошуються міський та сільські голови, за-
ступники голови районної державної адміністрації, керівни-
ки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів рай-
держадміністрації, посадові особи з питань, які виносяться 
на розгляд пленарного засідання, редактор газети «Новини 
Городнянщини».

   Г.ПРИмАК.
Голова районної ради.

Повідомлення про скликання чергової, двадцять 
шостої сесії районної ради шостого скликання

Продовжуються роботи по підживленню на ланах сільго-
сппідприємств району. Озимина вже підживлена на площах 
6,2 тис. га. Тепер для доброго росту  потрібні дощ і тепло.

* * *
11 березня мешканці вулиці Щорса одними з перших в 

Городні провели суботник на своїй території. Після весни 
з-під снігу з`являється не тільки  зелененька травичка, а й 
багато сміття.  Одних скляних пляшок зібрали 7 мішків, не 
кажучи вже про інше. Тепер на вулицю приємно подивитися.  
Починання справило враження і на жителів сусідніх вулиць, 
які перейняли цю ініціативу.   

* * *
17 березня заступник голови райдержадміністрації  

О.І.Верхуша вручив подарунки  від  департаменту сім`ї, мо-
лоді та спорту  облдержадміністрації родинам, у яких вихо-
вується 5 і більше дітей. Подарунки отримали  в селах Пе-
курівка (Н.Дусь), Великий Листвен (О.Волкова, Р.Ющенко) та 
Тупичів (О.Майсюк, О.Майсюк). Наступного дня голова рай-
держадміністрації П.І.Потапенко побував у селах Вихвоствів  
та Івашківка, де вручив подарунки  багатодітним сім`ям С.Га-
лай, Л.Коваль, В.Олійник, С.Гмирко та В.Кириченко. 

*  *  *
Сьогодні  о 10-й годині  на базі районної гімназії  розпоч-

неться пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української 
мови та літератури. Основна сесія зовнішнього незалежного 
оцінювання відбудеться там же 24 березня. А 28  --  відбу-
деться незалежне оцінювання по предмету за вибором учнів.  

*  *  *
Прийомна родина Т.І. Рудой поповнилась кількома ви-

хованцями і відтепер  перепрофільована в дитячий будинок 
сімейного типу. Нині Тетяна Іванівна виховує семеро дітей.

У районі зараз функціонує 4  дитячі будинки сімейного 
типу, в яких виховується 26 дітей-сиріт та  дітей позбавлених 
батьківського піклування. А  7 прийомних сімей опікуються 
10-тьма такими  дітьми. 

*  *  *
28-29 березня в районному будинку культури відбудеть-

ся VI відкритий молодіжний пісенний фестиваль «Солов`їна 
родина». 28 березня – відкриття об 11.00 год., 29 березня – 
початок о 10.00 год. Гала-концерт переможців – о 15.00 год. 
Запрошуємо всіх любителів пісні. 

Що? Де? Коли?

Шановні жителі міста!
Доля подарувала нам шанс жити у мальовничому, чу-

довому куточку України. Наше місто, як і все у природі, з 
весною пробуджується до життя. Міська рада намагається 
робити все для того, щоб вулиці Городні радували мешкан-
ців і гостей міста своїм ошатним, чепурним виглядом. 

Незабаром розпуститься листя на гілках дерев, забуя-
ють зеленню квітники міста і садочки приватних будинків. 
Наближаються і Великодні свята. Давайте разом зробимо 
так, щоб наша Городня зустріла їх чистим, усміхненим об-
личчям. Згуртуймося, щоб навести  лад біля своїх осель та 
на закріплених за підприємствами та організаціями тери-
торіях. Умиємо обличчя нашого містечка після зимового 
сну, щоб зустріти весну і свята з гарним настроєм і радісни-
ми думками. Адже це залежить тільки і тільки від нас.

 А.БОГДАН.
міський голова.
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Ось вже рік Україна живе в стані війни із зов-
нішніми і внутрішніми ворогами. І перші, й другі 
щосили «розгойдують» державу, намагаючись 
дестабілізувати суспільство. Але вони даремно 
витрачають титанічні зусилля і астрономічні гро-
ші – українці залишаються єдиними і згуртовани-
ми

Ті, хто зі шпальт газет і телеекранів ллють бруд на уряд, 
Президента, парламентську коаліцію, сподіваються розсва-
рити українців. Мусимо мати на увазі: п’ята колона Кремля 
в Україні нікуди не поділася. Прихвосні Януковича трохи за-
маскувалися (тепер відхрещуються від свого втеклого ко-
лишнього главаря) і намагаються у каламутній воді виловити 
якусь політичну рибку. 

Восени обиратимемо місцевих депутатів усіх рівнів. На 
ці вибори нині й націлилися путінські агенти. Вони мріють, 
що українці розчаруються у владі і підтримають висуванців 
«Опозиційного блоку» чи інших подібних проектів, створених 
з однією метою - плодити нові «псевдореспубліки»-маріоне-
тки Кремля. Тож мусимо бути пильними і не дати себе вве-
сти в оману. Що це означає? А те, що не варто вірити всьому, 
що чуємо від політиків та експертів. 

Скільки розповідали різні шуфричі, вілкули, капліни, 
бондаренки, охріменки та іже з ними: уряд з олігархами не 
бореться, реформ не проводить, бізнесу легше не стало, 
пенсійний вік знову хочуть підвищити і так далі. Насправді 
виявилося, що це – брехня. 

Простий приклад: для скоробагатьків, які мають мільяр-
ди завдяки практично безкоштовному доступу до надр, уря-
довці значно підняли ставку рентної плати до 70%. А в цих 
скоробагатьків не лише шахти чи газовидобувні родовища, 
вони володіють газетами, телеканалами, інтернет-сайтами. 
Зрозуміло, що свої ЗМІ тепер нацьковують на уряд. Їм дуже 
зручно жилося при Януковичу й Азарову. Коли ж нині уряд 
почав викорінювати корупційні схеми, Яценюк відразу став 
найзлішим ворогом олігархів та куплених ними експертів.

Нещодавно уряд відзначив сто днів своєї роботи. 
Прем’єр та міністри відзвітувалися публічно. Урядовці до-
повідали по-діловому, кадри в уряді зібралися доволі ефек-
тивні. 

Солідарну відповідальність за стан справ у країні взя-
ли на себе всі політичні сили коаліції, які делегували своїх 
представників в уряд – і «Блок Петра Порошенка», і «На-
родний фронт» Арсенія Яценюка, і «Самопоміч» львівського 
мера Садового, і «Радикальна партія» Ляшка, і «Батьківщи-
на» Юлії Тимошенко.

Зупинимося на головних моментах звіту урядовців. Пер-
ше: у надскладних умовах вдалося уникнути заборговано-
стей із соціальних виплат. І це при тому, що щодня війна з 
російськими окупантами забирала з бюджету мільйони. З 
цим важко не погодитися.

Друге: уряд оголосив війну олігархам, які були опорою 
усіх попередніх режимів. Було повернуто контроль над при-
бутковими гірничо-збагачувальними комбінатами, піднято 

ставку податку на руду, транспортування аміаку, видобуток 
газу. Нападки з боку олігархічних ЗМІ на Аресенія Яценюка і 
його команду свідчать: урядовці йдуть правильним шляхом. 

Третє: розпочався процес скорочення чиновницького 
апарату та витрат на нього. Шикарні автівки, авіаперельоти 
бізнес-класом, палаци під Києвом, багатотисячні спецпен-
сії – це все залишилося в минулому. Замість звільнених 
чиновників впроваджується світовий досвід електронного 
документообігу. З часом він знищить бюрократа як клас. 
Зрозуміло, що чиновники, над якими нависла загроза звіль-
нення, будуть ремствувати.

Четверте: уряд пішов на значне зменшення податків 
(лишилося тільки 9 з майже трьох десятків) і заборонив по-
датківцям та іншим державним органам перевіряти бізнес. 
Раніше такі перевірки були головним джерелом тиску на під-
приємців і джерелом корупції. Також уряд привів вітчизняні 
стандарти податкового обліку до міжнародних стандартів і 
запровадив систему легалізації заробітних плат. 

П’яте: розпочалася бюджетна децентралізація. Деякі 
збори передані у відання місцевих органів влади. Уже в 2015 
році місцеві громади отримають на свої потреби додатково 
40 млрд. грн. Після того, як в Україні відбудеться конститу-
ційна реформа і регіони отримають більше повноважень, 
збільшиться й їхня відповідальність за наповнення місцевих 
бюджетів. Поки що запропонована урядом бюджетна децен-
тралізація – це, так би мовити, випробувальний термін для 
місцевих керівників. І сигнал для мешканців міст, містечок і 
сіл: контролюйте своїх чиновників вже зараз і не довіряйте у 
майбутньому владу казнокрадам або слабким управлінцям. 

І наостанок. В Україну та її уряд повірив світ. МВФ вже 
виділив нашій країні 5 млрд. доларів кредиту, поетапно от-
римаємо ще 12,5 млрд. Ці кошти підуть не лише на стабілі-
зацію валютного курсу та накопичення золотовалютних ре-
зервів. Вони головним чином підуть на втілення реформ. Так 
само, як і наступні кредити й інвестиції. 

Прем’єр Яценюк переконаний, що у нас все вийде. 
Відзвітувавшись про сто днів очолюваного ним уряду, він 
попросив в українців лише одного – розуміння, витримки і 
єдності.  

                                            Валентина ЯРмОлюК.

13 березня відбувся сход громади у Хрипівці.  Участь у 
ньому брали перший заступник голови райдержадміністра-
ції С.П.Ященко, міський голова А,І.Богдан, військовий комі-
сар В.М.Бубенцов та його заступник О.О.Довгий, поміч-
ник-консультант народного депутата Анатолія Євлахова 
П.М.Редюк, дільничний В.М.Безбородько.

До початку сходу приїжджі керівники відвідали ФАП, у 
якому було замінено вікна, двері, систему опалення, зро-
блено ремонт дякуючи угоді про партнерство між ПРО-
ОН, райдержадміністрацією, райрадою та громадою. За 
цією ж угодою до Хрипівки було підведено і водопостачан-
ня. На черзі, як зазначив сільський голова В.М.Миненко, 
третій проект – щодо вуличного освітлення у Півнівщині. 
П.М.Редюк пообіцяв вирішити питання щодо забезпечення 
місцевого ФАПу шпалерами.

Поруч із сільським клубом, де, власне, і відбувався схід, 
-- приміщення колишньої школи. Німим докором височить 
єдина двоповерхівка у центрі Хрипівки. Усередині – безлад. 
Воно й зрозуміло – місцеві бешкетники час від часу, забрав-
шись у приміщення через вікна, організовують тут собі сум-
нівне дозвілля. Саме приміщення свого часу будувалось на 
совість, дах тут недавно перекритий, тож йому не страшні 
дощі та снігопади. Але система опалення не діюча. Щоб по-
вернути будинок до життя, потрібні немаленькі кошти. Пу-
стують поруч у дворі і приміщення колишньої шкільної май-
стерні та їдальні. Останнє взагалі є прикладом вражаючої 
недалекоглядності і розбазарювання бюджетних коштів. Тут 

не так давно було проведено заміну вікон на сучасні 
пластикові, а стелю підбито плиткою. Ілюзія ремон-
ту. Адже підлога у нікому не потрібному приміщенні, 
як була, так і залишилась гнилою. Автору цих ряд-
ків „пощастило” успішно провалитись у приміщенні 
через гнилі дошки. Питається: кому і навіщо потре-
бувалось  вкладати гроші у дорогостоячий  ремонт, 
якщо питання закриття школи через кілька років було 
очевидним. І чи поніс хто кару за отаке бездумне ви-
кидання на вітер державних грошей?

* * *
У своїй доповіді сільський голова В.М.Минен-

ко коротко відзвітував про рік життя громади. До 
Хрипівської сільської ради входять три населені пун-
кти – Хрипівка, Півнівщина та Політрудня. Загальна 
площа земель становить 4 961 гектар. Проживають 
тут 913 громадян, з яких 167 – дітей.

На території сільради здійснюють діяльність два 
підприємства – СТОВ „Іскра” та ТОВ „Венчурі Трейд 
Оіл”. На жаль, жоден з двох керівників на схід не з’я-
вився, хоча питання щодо діяльності останнього у 

селян виникали.
Найболючішим питанням, як і у багатьох селах сьогодні, 

для жителів Хрипівської громади є автобусне сполучення.  
Благодійний рейс від Ігоря Рибакова до Півнівщини, як і до 
інших сіл, припинив існувати. Альтернативи нема. Хто допо-
може вирішити це питання і багато інших, 
необхідних для підтримання нормальної 
життєдіяльності громади? 

Можливим вирішенням соціального 
колапсу може стати об‘єднання громад. 
Село Ясенівка, наприклад, розташо-
ване далі від Городні, ніж Хрипівка, але 
воно входить до міської ради. А.І.Бог-
дан, виступаючи перед громадою, за-
певнив, що для такого об’єднання є всі 
передумови і можливості. А, врахову-
ючи те, що країна знаходиться на по-
розі  адміністративно-територіальної 
реформи системи самоврядування, це 
є необхідністю і єдино правильним ви-
бором. І, хоча  діюче законодавство не 
є досконалим, але зволікати далі нема 
куди. На сьогодні на утримання апарату 
сільської ради у Хрипівці витрачається 
338 тисяч гривень на рік. За умови, якщо 
залишаться тільки старости у Хрипів-
ці та Півнівщині і уповноважена особа у 
Політрудні, ці витрати значно скоротять-

ся, а решту грошей можна буде направити на вирішення на-
гальних проблем села – наприклад, на функціонування того 
ж автобусного маршруту. Та й питання благоустрою – хоча 
б вивіз сміття та приведення доріг у належний стан відтоді 
матимуть, нарешті, можливість вирішитись. Звісно, обов’яз-
ковою умовою об’єднання є збереження у кожному населе-
ному пункті необхідних закладів – ФАПу, клубу тощо. 

Крім того, по-іншому буде організований підхід до пи-
тань охорони правопорядку. Як зазначив сільський голова, 
протягом минулого року у Хрипівці не було здійснено жод-
ного рейду щодо профілактики самогоноваріння. А ця про-
блема у селі стоїть дуже гостро. Часта зміна дільничних, 
велике навантаження на кожного з них по кількості закріпле-
них населених пунктів аж ніяк не сприяють вирішенню таких 
питань. Прийняття законопроекту „Про місцеву міліцію” 
при нинішньому стані справ навряд чи збільшить шанси на 
покращення ситуації, оскільки планується, що фінансува-
тиметься вона з місцевих бюджетів. А от при об’єднанні це 
може стати реальним кроком вперед.

В цілому громада позитивно сприйняла можливість 
приєднання до міської ради. Це питання  найближчим ча-
сом буде винесене на обговорення сесії сільської ради для 
прийняття відповідного рішення. 

С.ЧУГАЙ.
На знімках: А.І. БОГдАН та В.М.МиНеНкО у котельні 

місцевого ФАПу; під час сходу.

Сто днів уряду: що зроблено  
і що – попереду

СХОДИ ГРОмАД

Об’єднання – реальна переспектива 
 



Спільне підприємство “Городнянське виробничо-тор-
гівельне об'єднання”,  не зважаючи на усі труднощі часу,  
продовжує радувати своїх покупців не тільки хлібом, який 
завжди був і буде головним на нашому столі,  а й  якісним 
печивом та кондитерськими виробами.  Про проблеми та 
навантаження  сьогодення погодилась розпові-
сти директор спільного підприємства Л.В.Козел. 

-- Ларисо Володимирівно, у зв`язку з ситуа-
цією в країні багатьох жителів району турбує, чи 
не подорожчає хліб, чи  вистачить у хлібзаводу 
запасів для його випікання?

--  Мешканцям Городнянщини турбуватися 
підстав  нема. Наше підприємство закупило у АПК 
«Старосільський» та переробило у Киселівці жит-
нє борошно у достатній кількості. Має вистачити 
до наступного врожаю і навіть більше. Є запаси 
й пшеничного борошна. Але ціни… Пшеничне 
борошно вищого ґатунку  ми закуповували по 9 
гривень за  1 кг у Вихвостові,  перший сорт – по 
8 гривень, і другий – по 6. Ніколи раніше не до-
водилось стикатися з подібною ситуацією -- ціни 
змінюються буквально кожного  дня. 

На початку лютого  газ для машин  був  по 7 
гривень 50  копійок. А вже  наприкінці лютого та 
початку березня – 13 гривень 50 копійок. У нас всі 
машини на газу – уявляєте, як підвищилась до-
ставка? Той пакет для батона чи паляниці,  який 
раніше мав ціну 1  копійка -- нині вже по 10 копій-
ок…  От тут і замислишся:  хто буде купувати наш 
хліб при  маленьких зарплатах і мізерних пенсіях?  
У нас  також на підприємстві мінімальні зарплати, 
ми у такій же ситуації,  як і вся країна.  Тому й намагаємося 
ставити мінімальні націнки. Щоб хоча не влізти у збитки. 

-- До Пасхи готуєтесь?  
-- Раніше на Пасху ми отримували замовлення  з інших 

районів. Цієї весни замовлення ще не надходили.  Якраз за-
раз  міркуємо, якою паска має бути цього року. Скоріш за 
все,  купуватимуть  маленькі -- 200-грамові. Скільки  вони  
коштуватимуть,  можна розрахувати тільки на сьогодні, 
адже усі складові вже подорожчали  удвічі. Тож  подорож-
чає і паска. Будемо сподіватися, що на  деякі наші товари 
ціни хоч  трохи  зменшаться. Наприклад,  маргарин раніше 
коштував 35 гривень, а це прийшла звістка,  що буде по 28 
гривень 70 копійок.  Ми яйця закуповуємо пекурівські, може,  
вони  подешевшають, як зазвичай навесні. Хоча б так… 

-- Городнянські кондитерські вироби завжди мали добру 
славу.  Чи й зараз вони  добре продаються? 

-- Не так, як раніше, але кондитерку в нас  беруть.  Вози-
мо і  на Чернігів, і по району  усі підприємці  замовляють. Бо  
знають,  що ми готуємо з натуральної продукції, не викори-

стовуємо усяких  сумішей, добавок.  На жаль, влітку попит на 
кондитерську продукцію знизиться, а виросте --  на морози-
во, води, фрукти.   

-- Які соціальні сорти хліба виробляє ваше підприєм-
ство?

-- Мабуть, той хліб, якого випікається більше,  і є со-
ціальним.  Для Городні це  хліб «Український новий». У нас 
нема такого,  наприклад,  як у Києві, коли на певні сорти 
хлібу  надається  борошно з Державного резервного агент-
ства України. До нас з Держрезерву не надійшло  жодного 
кілограму. Мабуть,  все в основному дають на великі міста. 
За рахунок цього вони і тримаються при випіканні хліба со-
ціальних сортів.  Крім того, з місцевих бюджетів  у великих 
містах  є дотація. Колись хлібзавод дотувався із нашого  міс-
цевого бюджету, але зараз ми розуміємо, що   міський бюд-
жет не такий великий.  І це  дуже  проблемне питання.  

Будемо оптимістами і будемо сподіватися на краще. 
Тим більш, що люди,  які печуть хліб,  повинні бути у доброму 
настрої та з добрими помислами.

Розмовляла А.НЕмИРОВА.

На знімку: батони виймає пічова Тетяна Іванівна 
ЛОГВиНеНкО. 
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"Хай небо буде мирним, 

а Україна чистою!"
Під таким гаслом Всеукраїнська організація «Let’s do it, 

Ukraine», учасник загальносвітового руху «Let’s do it, world» 
за підтримки обласної державної адміністрації ініціює про-
ведення акції «Зробимо Україну чистою!-2015». Щорічно 
в обраний день понад 11 мільйонів людей в 112 державах 
світу виходять на прибирання сміття у своїй країні. 

Акція «Зробимо Україну чистою!-2015» відбудеться 25 
квітня по всій території України з 10-ї до 15-ї години. У рам-
ках проекту заплановано прибирання найбрудніших місць 
у Чернігові та області, висадження дерев та квітів, благо-
устрій майданчиків. Також передбачається проведення 
велопробігів, еко-форумів та щорічного всеукраїнського 
флешмобу зі збирання найбільшої кількості сміття за 1 се-
кунду.

Отже, приєднатися до волонтерського руху з прибиран-
ня можна, звернувшись до координатора в області Наталії 
Пархоменко (тел.: 093-074-68-74, natalia1.parhomenko@
gmail.com;) та координатора в м.Чернігів Сергія Безбородь-
ка: (тел.:063-521-18-88, ecochernigov@gmail.com). 

департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю

облдержадміністрації.

Почався пожежонебезпечний період
Пожежонебезпечний період зазвичай починається 

водночас із сезонним потеплінням. Потенційна загроза 
зеленим насадженням значно зростає з моменту сход-
ження снігового покриву. З початком періоду  сухої вітря-
ної погоди підвищується пожежна небезпека в лісах. У цей 
весняний  час розпочинається випалювання сухої тра-
ви навколо населених пунктів, біля автомобільних доріг, 
залізниць, на сільськогосподарських землях, що створює 
реальну загрозу прилеглим лісовим насадженням і може 
призвести до виникнення і розповсюдження лісових по-
жеж. 

Вже були випадки загорянь бур`янів та очерету. Тому 
в період пожежної небезпеки необхідно дотримуватись 
певних правил. Зокрема, перебуваючи на природі, не слід 
розводити багаття, кидати непогашені сірники, недопал-
ки, випалювати суху траву на луках і болотах, залишати 
просочене горючими речовинами ганчір`я.

Наполегливо рекомендуємо прислухатися до наших 
порад щодо дотримання певних правил. У разі виникнен-
ня пожежі в лісі, свідком якої ви стали, просимо викликати 
пожежну  службу (тел.101) або зателефонувати до ДП «Го-
роднярайагролісгоп» по телефону 2-74-72. 

А.ГУБКО.
Інженер лісового господарства ДП 

«Городнярайагролісгосп».                                      

 За зраду
Співробітники СБУ викрили у Чернігівській області по-

плічника терористів, який збирав розвіддані для терористів 
«ДНР».

Встановлено, що мешканця м.Краматорськ завербува-
ли бойовики незаконного воєнізованого формування. За 
їхніми вказівками чоловік збирав та передавав інформацію 
про місця дислокації та приміщення військової техніки сил 
АТО, особового складу, а також спостерігав за українськими 
блокпостами. Зловмисник зізнався правоохоронцям, що 
коригував артилерійський вогонь по місцях розташування 
ЗС України та мирних населених пунктах. 

Наприкінці січня поплічник терористів за завданням 
бойовиків переїхав до Чернігівської області, влаштувався 
працювати єгерем в одному з мисливських господарств 
Бобровицького району та продовжив передавати відомості 
розвідувального характеру щодо військових формувань, які 
дислокуються на території регіону.

Слідчими УСБУ розпочато кримінальне провадження за 
ч.1 ст.58-3 (створення терористичної  групи чи терористич-
ної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.
Прес-група Управління СБУ в Чернігівській області.

З когорти небайдужих

З-поміж усіх парламентських партій найбільшу під-
тримку серед сільського населення має „Батьківщина”: на 
останніх виборах до Верховної Ради понад 50% голосів ця 
політсила набрала в селах і невеликих містах. Це наслідок 
багаторічної копіткої роботи.

Нині „Батьківщина” підготувала й зареєструвала у ВР па-
кет із 12 законопроектів, які мають змінити ситуацію на міс-
цях. Розробці документів передували численні консультації 
з сільськими головами та представниками місцевих рад.

Настав час нарешті повернутися обличчям до селян. 
Потрібно піднімати виробництво на селі, адже це вкрай пер-
спективно. Якщо протягом 2013 року по експорту-імпорту 
виробництва у нас мінус 16 млрд. доларів, то сільське го-
сподарство дало плюс 11 млрд. Тобто, статистика яскраво 
показує, де наш порятунок. 

Доки в кожне село прийдуть великі інвестори, слід за-
конодавчо упорядкувати наявні трудові відносини. Нині при-
ватні домогосподарства виробляють понад 80% молока, 
понад 90% картоплі, овочів, фруктів, майже половину яєць 
і м”яса. Водночас селяни не мають права на соціальний за-
хист. За новим пенсійним законом, якщо в тебе немає стра-
хового стажу, а це щонайменше 15 років, навіть якщо досяг-
неш пенсійного віку, то пенсію не отримуватимеш.

„Батьківщина” розробила законопроект, який поклика-
ний вирішити цю проблему. Ми пропонуємо селянину, який 
має своє підсобне господарство, створити робоче місце 
прямо на власному подвір’ї. Він вироблятиме продукцію, 
частина якої піде на власні потреби, а частина – на продаж. 
Йому зараховуватиметься трудовий стаж. Але за умови, що 
свій товар фермер продаватиме на організованому ринку, 
тобто там, де можна облікувати товар.

Це, власне, відродження кооперативного руху на селі. 
Проте, щоб його відродити, нам необхідно зняти з нього 
податки. „Батьківщина” передбачила таку саму податкову 
систему для кооперативу, як і для індивідуального сільгосп-
господарства. Тільки за таких умов селянину буде вигідно 
продати вироблене. 

Зараз точаться суперечки довкола нашого законопро-
екту, який надає право органам місцевого самоврядування  
розпоряджатися земельними ресурсами за межами насе-
лених пунктів. Раніше ради мали таке право, однак його за 
часів Януковича передали Держземагентству. Таким чином 
була отримана можливість без відома громади з київського 
кабінету роздавати землю кому заманеться. Представники 
територіальних громад проти такої практики й одностайно 
підтримують наш законопроект.

Ми також наполягаємо на тому, щоб право на оренду 
землі надавалося тільки через аукціон. Який фермер запро-
понує більшу плату, той її і оброблятиме. А гроші підуть на 
розвиток села.

Іншим законопроектом надається змога фермеру при-
ватизувати землю. Тоді сільська родина може спокійно пла-
нувати своє майбутнє, а діти – продовжувати справу батьків.

Наші зміни до Бюджетного та податкового кодексів змі-
цнюють фінансову самостійність громад. Частина податку 
на доходи фізичних осіб повинна надходити до сільських і 
селищних бюджетів. До того ж його мають сплачувати за 
місцем ведення господарської діяльності, тобто в селі, а 
не за місцем реєстрації підприємства. Наповнюватимуть-
ся місцеві бюджети й податками з мисливських угідь. Наша 
фракція наполягає на реальній бюджетній децентралізації, 
як це записано в Коаліційній угоді.

юлія ТИмОШЕНКО.
Голова фракції „Батьківщина”.

ЗВІТУюТЬ ДЕПУТАТИ

„Батьківщина” – для села

СлУжБА 101

ПАлАюЧА  ВЕСНА
Осінні пожежі на луках і болотах, мабуть, не стали уро-

ком для значної кількості жителів району і області, бо з при-
ходом весняного тепла випалювання решток рослинності 
набуло нового розмаху. Окрім звичних вже палів від дач та 
присадибних ділянок, почалися пали минулорічної трави 
вздовж доріг, стерні на полях сільгосппідприємств. Тільки 9 
березня в області виникло 24 пожежі в природі, від вогню 
постраждало 64 гектари екосистем та пошкоджено 15 бу-
дівель і споруд.

У районі «відзначилися» села Гніздище та Малий Дир-
чин, де вогонь від палаючого сміття перекинувся на три го-
сподарчі будівлі і знищив їх. На території Володимирівської, 
Дроздовицької та Тупичівської сільрад стихійні пожежі вна-
слідок палів ліквідовували власними силами.

Своєчасне реагування команд державної пожежно-ря-
тувальної частини №4 на подібні виклики дозволило запо-
бігти значним пожежам та ймовірно більшим збиткам як для 
майна, так і для екосистем – зокрема, лісів та боліт.

У зв’язку з цим закликаємо усіх дотримуватись вимог 
Законів України «Про охорону атмосферного повітря», «Про 
охорону навколишнього природного середовища» та пра-
вил пожежної безпеки. Нагадуємо про недопустимість ви-
палювання торішніх трав на полях, луках та ділянках, при-
леглих до торфовищ та лісових масивів.

А.мИНЕНКО.
Начальник районного сектору

Управління ДСНС.

НАШІ ІНТЕРВ‘ю

Хліб для земляків

Оскільки  сільська рада, як і біль-
шість інших державних структур на-
шого району, від допомоги учасникам 
АТО майже самоусунулася, мешканці 
с.Хрипівка вирішили взяти ініціативу у 
власні руки. Л. В. Грибовська та  Н. М. 
Видра  організували збір коштів влас-
ними силами.  Людмила Василівна та 
Надія Миколаївна,  нічого особливо не 

вигадуючи,  закатали трилітрову банку  
кришкою, зробили у ній отвір і рушили 
по хатах. 

Вони розуміли,  куди збирають ко-
шти, а люди – кому їх віддають. Збира-
ли  два дні. А 12 березня, приїхавши до 
Городні,  передали волонтерам  2 500 
гривень. На ці кошти ми одразу ж  за-
мовили 10  кровоспинних джгутів-тур-
нікетів та декілька спальних мішків, 

які захищають від морозів  до мінус 20 
градусів. 

Все просто. Якщо ти дійсно хочеш 
допомогти – шукаєш, як. У іншому ви-
падку – просто шукаєш причину відмо-
вити.  Тому  велика подяка небайдужим 
жителям с.Хрипівка. З такими людьми 
ми просто приречені на перемогу.               

                                                О.ХОмАЗюК.
Волонтер.

ВОлОНТЕРСТВО
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Що ми знаємо про Борзнянщину – 
недалеких наших сусідів? Хтось одразу 
ж зауважить: який вона сусід? Хіба що 
через дорогу навприсядки, – віджар-
тується. А цей район таки наш сусід, 
через кілька таких структур області. до 
Борзни від Городні – півтораста кіломе-
трів. Їхати туди, щоправда, не з руки. А  
от побувати все ж хотілося. Така нагода 
трапилася нещодавно під час журналіст-
ського зібрання Асоціації регіональних 
ЗМІ у Борзні. Там нам водночас влашту-
вали невеличкий прес-тур по визначних 
місцях і зустрічі з цікавими людьми. Тож 
саме про враження від Борзни.

мІж ІСТОРІЄю
Борзнянщина розташована у східній 

частині області, оточена з усіх боків сімома 
районами Чернігівщини. Сам райцентр, як і 
Городня, визнано містом районного підпо-
рядкування. 

Борзна заснована у ХУІ столітті на річці 
Борзенці. Місто ще 1634 року одержало ма-
гдебурзьке право (тобто право самостійно 
розпоряджатися своїми статками). Центром 
повіту Борзна стала у 1782 році. У період на-
ціонально-визвольної війни Б.Хмельниць-
кого тут було сформовано полк під прово-
дом Мартина Небаби. Але цікавим є і такий 
факт: у Борзні народився Семен Палій, який 
у 80-х роках ХУІІ століття під час визвольної 
боротьби з-під гніту польської шляхти очо-
лив селянство і козацтво на Правобережній 
Україні. Він названий фастівським (біло-
церківським) полковником. Відоме в історії 
повстання під проводом Семена Палія 
(1702-04р.р.). За намовою І.Мазепи Палій 
був заарештований і в 1705 р. засланий до 
Сибіру. Після зради І.Мазепи Петро І при-
значив Палія білоцерківським полковником. 
Він брав участь у Полтавській битві.

Борзнянщина відома багатьма видат-
ними людьми. Поблизу міста є невелич-
кий хутір Мотронівка, де колись прожива-
ли письменник і етнограф Панько Куліш та 
його дружина, теж письменниця Олексан-
дра Білозерська (Ганна Барвінок). Нині тут 
створено при активному сприянні відомого 
політика І.Плюща історико-меморіальний 
комплекс «Ганнина Пустинь».

У Борзні є оригінальний куточок – му-
зей-садиба народного художника України 
О.Ф.Саєнка. Він є справжнім осередком 
примноження та збереження духовних скар-
бів. У доробку О.Ф.Саєнка понад 500 творів 
– монументальні панно, виконані в техніці 
інкрустації соломкою, гобелени, малярство 
та графіка..

На території району розташовано ме-
моріал «Пам‘яті Героїв Крут».

БОРЗНЯНЦІВ КОлИСЬ 
НАЗИВАлИ лУШПАЙНИКА-

мИ...
У свій час місто було добре відоме свої-

ми ярмарками. Вони відбувалися три рази 
на рік і тривали по два-три тижні, були веле-

людними. У Борзну 
приїжджали торгу-
вати купці із Путив-
ля, Глухова, Ромнів, 
Чернігова, Рильська 
і навіть із-за Дону. 
Борзнянці вміли 
торгувати худобою. 
Це був основний 
товар. Про жителів 
міста казали, що 
вони можуть навіть 
лушпайки від кар-
топлі продати, тому 
поза очі борзнянців 
звали лушпайника-
ми. Так це чи ні, але 
про це журналістам 
розказав в.о. голови 
райдержадміністра-
ції І.В.Леусов.

А взагалі саме 
місто зосталось 
торговим. Тепер 
тут багато від-
повідних закладів. 
Розвивається під-
приємництво. Ви-
робництво промис-
лової продукції за 
рік перевищує 17 
мільйонів гривень 
(у Городнянському 
районі 36 мільйонів). 
Але в економіці пе-
реважає сільського-
сподарське виробництво, яке дає валової 
продукції на 34 мільйони гривень. Особливо 
розвивається тваринництво. Наприклад, у 
ТОВ «Агрікор-Холдинг» утримується 2280 
голів великої рогатої худоби шести порід 
м‘ясного напрямку. А в ТОВ «Красносільсь-
ке» – 1560 корів, теж кількох порід молочно-
го напрямку.

Супутньо розвивається переробка 
сільгосппродукції. Нам пощастило познай-
омитися з ТОВ «Борзнаагроптахопродукт». 
Його генеральний директор – депутат об-
ласної ради І.Г.Іваній – впевнено тримає 
руку на пульсі виробництва в ринкових умо-
вах. Підприємство інкубує пташині яйця, 
вирощує і реалізує яйця та м‘ясо птиці, має 
потужний млин і випускає борошно кількох 
сортів, різні крупи, 15 видів хлібобулочних 
виробів. Має також власні торгові заклади, 
потужну пилораму. Тобто, налагодило по-
тужне гнучке виробництво, яке може дуже 
швидко пристосовуватися до будь-якої 
кон‘юнктури ринку.

Якщо сказати, що на Борзнянщині є 
кілька потужних цегельних заводів, які ви-
робляють керамічну цеглу, підприємство по 
випуску сіток для всіх ігрових видів спорту, 
для кортів, захисту вікон, то порівняння з 
Городнянщиною буде явно не на нашу ко-
ристь. Борзнянщина – особливий край, бо, 
як не дивно, тут хоч менше, ніж у нас, лісів, 
зате є потужне мисливське господарство 
«Великий Бір». Йому вже 15 років. Тут відтво-

рюють і охороняють фауну, створені умови 
для розведення лосів, оленів, козуль, диких 
кабанів. Все організовано на професійній 
основі. І гарантується успішне полювання – 
як індивідуальне, так і колективне.

Отак-то!

...І СПОРТИВНОГО ТИПУ 
КРАЙ

Слухаючи розповідь в.о.голови Борзнян-
ської райдержадміністрації І.В.Леусова про 
район, я попросив уточнити відомості про 
кількість спортивних споруд. Названа ним 
цифра мені видалася перебільшенням.

– Саме стільки – 25 – стадіонів у нашому 
районі, – повторив Ігор Васильович. І одразу 
ж додав: 

– А що тут перебільшено? У нас на пер-
шість району з футболу щороку змагаються 
20 команд.

Моє подивування ослабло, коли дізна-
вся, що в районі 97 фізкультурних колек-
тивів, є дитячо-юнацька спортивна школа. 
Розвивається 20 видів спорту, з яких 10 – 
олімпійські. Особливо – футбол. Є тут галу-
зеві футбольні команди – працівників освіти, 
культури, держустанов, місцевого самовря-
дування і т.ін. Гравцем футбольної команди 
є в.о. голови райдержадміністрації. А такий 
приклад є явно зорганізуючим.

Спортивною перлиною району тут на-
зивають стадіон футбольного клубу «Єд-
ність», що  у с. Плиски. Він може розмістити 
1050 глядачів. Тут є навіть футбольне поле 

зі штучним покриттям. Тренування спор-
тсменів проводяться за будь-якої пори року.

Торік у Борзні було обладнано хокейний 
майданчик.

* * *
Звичайно, всяке порівняння кульгає, 

як зазначав класик. Тож, мабуть, недо-
цільно порівнювати Борзнянський район з 
Городнянським. Бо... Бо все-таки грунто-
во-кліматичні та економічні умови різні. У 
борзнянців земля он – наче вороняче крило: 
чорна, масна, не те, що в нас. Родить наба-
гато краще. Але...

Але треба порівнювати. Щоб оцінювати 
і себе , і інших. Щоб визначатись, як на дис-
танції, – куди йдемо чи...біжимо? Уперед чи 
назад?

Наостанок до приємних вражень кіль-
ка цифр. Зведений бюджет Борзнянського 
району торік складав 46 мільйонів гривень. 
У нас – 24,1 млн. Видатки на освіту склали 
50 мільйонів, у нас – 43 мільйони. Населення 
у Борзнянському районі – 32 тисячі чоловік. 
Проблеми що в них, що в нас – одні і ті ж. 
Безхмарним життя не було ніколи. Пробле-
ми – навпаки – спонукають до дій. З їх вирі-
шенням відкриваються нові перспективи. 
Тож побажаймо і борзнянцям, і нам самим 
активних кроків до них.

л.ВАСИлЬКО.
На знімках: під час знайомства з хлі-

бобулочним виробництвом ТОВ «Борзна-
агроптахопродукт».

У СУСІДІВ

край Семена Палія, Панька куліша 
і...20-ти футбольних команд

Пророче слово – вічне. Не раз ми у цьому пере-
конуємося, святкуючи на початку березня чергову 
річницю з дня народження Кобзаря, згадуючи ряд-
ки віршів Шевченка, що стали крилатими. А школярі 
влаштовують справжні театральні дійства та вечори 
поезій на знак вічної пошани. 

Не стали винятком й учні Дібрівненської шко-
ли, де під керівництвом вчителів діти організували 
свято Кобзаревого слова. Співали пісні на слова 
Тараса Григоровича, декламували вірші. Сторінки 
життя Шевченка оживали перед глядачами у вигляді 
міні-спектаклів та драматичних замальовок: дитин-
ство, перші паростки дорослих почуттів, тяжкі роки 
заслання. Літературознавці  відкрили для глядачів 
незвідані грані тернистого шляху українського генія. 
Наприкінці свята ведуча запалила свічку як символ 
того, що пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка 
назавжди залишиться у наших серцях. 

В.БАРАНОВА.
Вчитель української мови та літератури.

До сусідів – 
з концертом

Весняної днини до жителів села Хотівля на підводах завітали їх сусі-
ди – жіночий фольклорний ансамбль «Молодиці з Дроздовиці»  з чудо-
вим концертом.

Керують цим ансамблем завідуюча сільською бібліотекою О.Л. 
Мельник та художній керівник сільського клубу Н. І. Нагорна. 

У виконанні колективу прозвучали українські жартівливі пісні «Коза-
ченьку, женитися треба», «Не йдіть рано, дівчата, заміж» та «Кури-щебе-
тури». Коли Оксана Скануєва і Олена Мельник співали пісню «Мамина 
сорочка», зал довго аплодував і підспівував. 

Задушевно і  ніжно Настя  Манойленко виконала пісню «Чуєш».  А 
Лариса Штаненко і Надія Нагорна розрадили душу піснею «Гітара». 
Вміло і виразно читала гуморески Наталія Ковальова. За допомогою 
співучих жінок Любові Сніцар, Тетяни Олійник, Ірини Литвин, Валентини 
Побидайло та інших концерт вдався неперевершеним. 

Запали в душу глядачів  дзвінкі жіночі співи, адже  так не вистачає 
добрих вражень  у наш нелегкий час. А вони  допомагають вистояти, не 
втратити душевної доброти та співчуття до ближнього.

В.ШУлЯК.
Завідуючий клубом с.Хотівля.                                              

лИСТИ Шевченкове слово в віках 
не старіє…
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           Березень       Квітень       Травень       Червень         липень              Серпень

Баклажани, кабачки,  14—15  15—17  13—16  9—12  7, 9-- 10  5—7   
патисони, гарбуз

 Ріпа                                          21—23,        19—20,        19—21        15. 17,          14,  17                        15—17, 
             25                 22—24                            21—23                       

Горох, квасоля, боби              ---                15—17       13—17         13—15,       7, 9—11              5—7  
          17—19

Суниця, полуниця 4—15         16—17          15—17,        11—14          9—10               5—7    
                                                                            19—21 
 
  Капуста, спаржа  3—10            5—7,            5—6             4—5               6 –7                 2—6,     
                                                                        10,12                                                                        31

 Картопля, топінамбур 21—25          19—24        1,2,5,8,9,       14, 15, 17         14                 15—17
       16--17

  Цибуля на перо  7—9                 ---               15—17         11—15           9—14             6 –11    
  
  Цибуля на ріпу 18 -- 21          19—24         13—21          15, 17             ---                   ---

  Морква, пастернак  21—23  19—20          -- -               20—22         17—20                          14—16,
             19—21

Огірки, кавун, диня, ---                   9—10           5—6               4—5                ---               5—6           
кукурудза 

Перець солодкий 14—15             ---               15—17          11—15         9—13              5—9 

Петрушка на зелень 3—10  5—6,  7—9              4—5               3                   2—6,
                                                                          10, 12                                                                       31

Петрушка на корінь 21—24            19,              19—21           13—15,          14,                               15—16,
                                                                          22—24                          20—23         18—20           19—21

Соняшник   15                   12,                 5—10,             5,                3,  7,                 3—7 
                15—17         14—17         10—13         9—10   

Редис, редька   21—25           19—24         13—21         15, 17,          13—14,                      15—16,
                                                                                          21—22        17--21              19—21

Салат, шпинат   7—10  5—6,                5                 4—5              6—7                             2—5,  31
     9—10 

Буряк                                     21—23,             1, 19,            19—21,        15, 17,         13—14,                       15—17,
                                                 25, 27               22—24,         26—27,         21—22,       17—21,            23--26
                                                                        27—30          30—31          24—26 

Селера  3—10,                1, 6—7,           7—9,             4—5,           3, 6-- 7,                  3—6,
                        3—31                9 –10, 23        26—31         25—27          23, 25--27             24—26

Помідори  14—15                  ---                14—16         11—15           3, 6--13               5—9  

Кріп, фенхель,                  10—12,              7—10,               5,                4—5, 6-9,      6, 9—11,         2—3, 
кіндза, кмин, гірчиця 15—16                 15                12—14          11—14          13—14              5—7, 10—11

Хрін     21—23            19—20,            20—21          13—15,        13—14,                     15—16,
                        23—24                          21—23         17—20                20—21 

Часник                              22—25             19—21             13—20        12—14,           6—13,                 6—9,
                                                                                           22             21—22                        16—19 

  Несприятливі дні для сівби і садіння:

Посівний календар на 2015 рік
       

   СПРИЯТлИВІ ДНІ ДлЯ СІВБИ І САДІННЯ

ПЕРЕМІГ  ДОСВІД
Завершився чемпіонат району з волейболу серед чо-

ловіків. У турнірі взяли участь шість команд, які змагались у 
двох групах.

Гостра боротьба розгорнулась за 3-є місце між командами 
с. Вихвостів та тренерів ДЮСШ. Першу партію впевнено ви-
грали тренери, а в другій стався перелом гри. Ініціативу посту-
пово перехопила вихвостівська молодь, очолювана сільським 
головою Олександром Акуленком, і в третій партії вони дове-
ли, що сильніші.

За кубок боролися: традиційний фаворит змагань – коман-
да «Ветеран» та новачок турніру – команда РВ УМВС, очолю-
вана Дмитром Телєгіним. У перші хвилини гри наші правоохо-
ронці впевнено набирали очки, але досвід все ж таки переміг.

Так команда «Ветерана» (І.Аліпов, А.Торін, В.Торін, С.Панч-
ковський, Ю.Гриценко, С.Чепурний, та С.Шпилюн) стала чем-
піоном району, команда РВ УМВС зайняла 2 місце.

Нагородження переможців та призерів чемпіонату відбу-
лося за підтримки райдержадміністрації та народного депута-
та України А.Євлахова.

В.СЕРЕДА.
Завідувач сектору у справах молоді і спорту 

райдержадміністрації.

Сіємо цибулю
Якщо цибулинки прогріти протягом тижня при 

температурі 20-25 градусів, а потім безпосередньо 
перед садінням замочити на три години у підсоленій 
воді (1 столова ложка на літр води),  потім промити 
і замочити ще на 2 години у темному розчині мар-
ганцівки, цибуля 
виросте крупна і без 
стрілок. Після мар-
ганцівки цибулинки 
слід також проми-
ти, трохи підсушити 
і саджати у вологу 
борідку. Не зайве 
підсипати у канавку 
трохи піску.

    

Щоб не хворіли огірки
Після появи сходів у 

фазі 3-4 листочків огірки 
слід обробити таким розчи-
ном. На відро води додати 
30 крапель йоду, 20 г госпо-
дарчого мила і літр молока. 
Обприскувати таким засо-
бом можна кожні два тижні. 
Цей розчин захищає огірки 
від усіх хвороб і він не шкід-

ливий, на відміну від хімічних. Від мучнистої роси 
огірки можна обприскувати сироваткою.

Петрушка.. за три години
Більшість господарів знають, 

що петрушка сходить доволі дов-
го. Але чи знаєте ви, що її сходів 
можна дочекатись буквально за 
три години? Цей рецепт часто 
використовувався як фокус. На-
сіння петрушки треба замочити 
у свіжому молоці і, тричі поси-
павши землю гашеним, дрібно 
потертим вапном, посіяти у неї 
підготовлене насіння. Землю зверху трохи змочіть 
(не глибоко) водою. Незабаром з’являться сходи.

Чим підгодувати рослини
100 г   пресованих дріжджів розвести у 10 літрах 

холодної води. Одразу полити ним посадки. Особли-
во гарний урожай дають помідори, огірки, цибуля і 
суниці. А квіти порадують рясними бутонами.

Щоб було більше квітів 
і зав’язі

Якщо при вирощуван-
ні розсади томатів полити 
рослини слабким розчином 
йоду – 1 крапля на 3 літри 
води, буде більше квітів і 
зав’язі. Плоди формуються 
на 10-15 % розміром більші 
і доспівають на кілька днів 
раніше.

Якщо жовкне цибуля
Якщо зелене пір’я ци-

булі поблідло і набуло жо-
втуватого відтінку, це рос-
лина сигналить, що голодує 
через нестачу азоту. Допом-
ожіть їй, підгодувавши роз-
чином нашатирного спирту.  
Розведіть у 10-літровому 
відрі 3 столові ложки наша-
тирю і ввечері полийте гряд-
ки з цибулею (під корінь). 
Такий розчин не тільки підгодує рослину, а й відлякає 
цибульну муху.

Гіркнуть огірки?
Такий присмак у плодах з’являється внаслідок 

впливу прямого сонячного проміння. Для того, щоб 
огірки були солодкими, вони повинні бути прикри-
тими листям. Тому ця рослина у особливо жаркий 
період потребує щедрого поливу. Внесення свіжого 
кінського гною на грядки також може спровокувати 
гіркоту плодів. Тому гній треба вносити тільки добре 
перепрілий і під час осіннього перекопування.

Огірки також можуть страждати від нестачі калію 
у грунті. Тому рекомендується підживлювати їх калій-
ними добривами.

СлУжБА 102 ПОВІДОмлЯЄ

 крадуть дверцята, плити з печей та їжу
На початку лютого у райвідділ міліції надійшло повідомлення, 

що у дворах нежилих будинків села Диханівка  невідомі особи вчи-
няють крадіжки. В одному з них саме за цим заняттям і було затри-
мано громадянина П. Проникнувши до будинку, він зруйнував дві 
груби та повитягував з них колосники, дверцята та металеві плити. 

Згодом  у райвідділ почали звертатись власники домоволодінь 
сіл Диханівка та Дроздовиця, які виявили у своїх нежилих госпо-
дарствах зруйновані груби з відсутніми металевими частинами. 
Було задокументовано 5  крадіжок, до яких виявився причетним 
місцевий мешканець, громадянин С. 

Городнянським райвідділом відкрито кримінальні провадження 
за ч.3 ст. 185 Кримінального Кодексу України «Крадіжка», яка пе-
редбачає покарання на строк від трьох до шести років позбавлен-
ня волі. 

Також працівниками сектору карного розшуку райвідділу було 
встановлено, що в с. Макишин неповнолітній зі своєю матір’ю 
взимку скоїли 10 крадіжок продуктів харчування (консервації, 
овочів). Щоб проникнути у приміщення,  вони виламували замки 
підвалів  та виставляли віконне скло  дачних будинків. Викрадене 
їли. У цій справі також відкрито кримінальне провадження.

Д. лОСЬ.
Начальник райвідділу міліції.

Березень –5,6,13,16,17,20,26
Квітень – 4,11,13,14,18,25,26
Травень – 3,4,10,11, 18,25
Червень – 2,3,6,7,16,24

липень – 1,2,4,5,8,15,16,24,31
Серпень – 1,13,14,22,27,28,29
Вересень – 5,12,13,21,24,25,27,28
жовтень – 8,12,13,20,21,22, 26,27



УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      23 БЕРЕЗНЯ     24 БЕРЕЗНЯ 25 БЕРЕЗНЯ   26 БЕРЕЗНЯ       27 БЕРЕЗНЯ      28 БЕРЕЗНЯ           29 БЕРЕЗНЯ 

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.25,20.00 Про головне
10.30 Свiт на Першому 
11.05 Т/с «Мiс Марпл»
12.25 Утеодин 
13.20 Вiкно в Америку
13.45 Казки Лiрника
13.55 Мультфiльм
14.25 Книга.ua
14.50 Х/ф "Три iдiоти"
18.05 Час-Ч
18.15 Новини. Свiт
19.00 Перша шпальта
19.30 Дорогi депутати
22.00 "Перша Свiтова"
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с "Сила"
12.00,16.45,19.30,23.20 ТСН
12.20 Д/с "Ворожка"
13.30 Д/с "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с "Сила кохання 
Ферiхи"(1)
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвча-
тами"(1)
22.00 "Грошi"
23.40 Т/с "Борджiа"(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.50 
Новини
9.20 Х/ф "Погана сусiдка" 
11.15 «Слiдство вели»
12.25 Т/с «Земський лiкар»
13.25,14.20 "Сiмейний суд"
15.30,16.15 "Жди меня"
18.10,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
20.45 Т/с «Орлова i Алексан-
дров»(2)
23.00 Т/с «Син батька на-
родiв»(2)

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.20,19.15 Надзвичайнi но-
вини
10.05 Х/ф "Годзила"
12.45,15.45 Факти. День
13.10,16.15 Х/ф "Люди-
на-павук-3"
16.25 Х/ф "Нова людина-па-
вук"
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова
0.15 Х/ф "Корабель-привид" 

СТБ
6.50,15.55 "Все буде добре!"
8.50 "Таємницi зважених"
9.45 "Зiркове життя"
10.40 Х/ф "Москва сльозам 
не вiрить"(1)
13.40,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
14.35 "Битва екстрасенсiв"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.45 "Моя правда"
20.50 Т/с «Тест на вагiтнiсть»
22.35 "Детектор брехнi"
23.50 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
7.55 Мультфільми
9.45 Єралаш
11.55 Teen Time
12.00 Т/с "Моя прекрасна 
нянька"
16.55 Т/с «Воронiни»
18.00 Репортер
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.30 Страстi за Ревiзором
23.30 Х/ф "Канiкули строгого 
режиму"(2)

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/ф "Барбi" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.15 Т/с «Ксена»
15.05 Т/с «Конан»(1)
16.00,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30 Т/с «Два батька i 
два сина»(2)
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Реальна мiстика
10.00 Т/с «Поклич, i я прий-
ду»
14.00 Моє нове життя
15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00,4.40 Т/с «Безсмерт-
ник»
19.45 "Говорить Україна"
21.00 Т/с «Все тiльки почи-
нається»
23.00 Подiї дня

НТН
7.30 "Правда життя"
8.00 "Агенти впливу"
8.50 Т/с «Даішники»
12.40 Т/с «Павутиння»
19.00,21.40 "Свiдок"
19.30 Т/с «Менти»
22.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.25,20.00 Про головне
10.35 "Перша Свiтова"
12.00 Уряд на зв’язку 
12.25 Дорогi депутати
13.20,18.05 Час-Ч
13.35 Казки Лiрника
13.45 Мультфiльм
14.05 Школа Мерi Поппiнс
14.20 Нотатки на глобусi
14.45 Фольк-music
15.55 Х/ф "Дитинства"
17.20 "Палiтра"
18.15,2.20 Новини. Свiт
18.55 Т/с «Яструб»
22.00 Вiйна i мир
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с "Сила" 
12.00,16.45,19.30,23.20 ТСН
12.20 Д/с "Ворожка"
13.30 Д/с "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с "Сила кохання 
Ферiхи"(1)
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с "Мiж нами, дiвча-
тами"(1)
22.00 "Чотири весiлля"
23.40 Т/с "Борджiа"(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Банкiрши»(1)
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар»
11.15 «Слiдство вели»
14.55 "Судовi справи"
15.50,16.15 "Сiмейний суд"
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
20.45 Т/с «Орлова i Алексан-
дров»(2)
23.00 Т/с «Син батька на-
родiв»(2)

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Стрiла»
11.50,13.15,16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям»
12.45,15.45 Факти. День
14.25,16.15 Т/с «Опери»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборо-
на
21.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика»
23.30 Х/ф "Дороги назад не-
має"(2)

СТБ
7.10,15.55 "Все буде добре!"
9.05 "Моя правда"
10.00 Х/ф "Закоханий до 
безтями"
12.00,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
12.55 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.45 "Таємницi Х-фактору"
20.50 Т/с «Тест на вагiтнiсть»
22.35 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"
0.25 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
12.05 Хто зверху
14.00 Т/с "Татусевi дочки"
16.55,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
21.00 Т/с «Темний свiт»
23.00 Х/ф "Код Да Вiнчi" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Бременськi музи-
канти"(1)
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.15 Т/с «Ксена»
15.05 Т/с «Конан»(1)
16.00,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30 Т/с «Два батька i 
два сина»(2)
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Скасування всiх 
обмежень»
12.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
13.10,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Все тiльки почи-
нається»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.30,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.15,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «УГРО»
23.45 Т/с «Закон i порядок»

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.20,20.00 Про головне
10.30 Док. фільми
12.30 Зроблено в Європi
13.20,18.05 Час-Ч
13.30 Вiйна i мир
14.25 Казки Лiрника
14.35 Мультфiльм
15.00 Як це?
15.30 Як ваше здоров'я?
16.00 Iнша музика 
16.30 Х/ф "Дiвчисько"
18.15 Новини. Свiт
18.55 Т/с «Яструб»
22.00 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Сила»
12.00,16.45,19.30,23.20 ТСН
12.20 Д/с "Ворожка"
13.30 Д/с "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи»(1)
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с «Мiж нами, дiвча-
тами»(1)
22.00 "Повернiть менi красу"
23.40 Т/с «Борджiа»(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Банкiрши»
11.10 «Слiдство вели»
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар»
14.55 "Судовi справи"
15.45,16.15 "Сiмейний суд"
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
20.45 Т/с «Орлова i Алексан-
дров»
23.00 Т/с «Син батька на-
родiв»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Стрiла»
11.50,13.15,16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям»
12.45,15.45 Факти. День
14.20,16.15 Т/с «Опери»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Таємний фронт
21.25 Т/с «Життя i пригоди 
Мишка Япончика»
23.25 Х/ф "Спецiальне 
завдання"(2)

СТБ
6.25,15.55 "Все буде добре!"
8.15,18.45 "Таємницi Х-фак-
тору"
9.10 "Зiркове життя"
10.00 "Кохана, ми вбиваємо 
дiтей"
11.55,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
12.50 "МастерШеф"
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
20.50 Т/с «Тест на вагiтнiсть»
22.35 "Давай поговоримо 
про секс"
0.25 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
12.05 Хто зверху
14.10 Т/с "Моя прекрасна 
нянька"
16.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
21.00 Т/с «Темний свiт»
23.00 Х/ф "Янголи i Демони" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Братик i сестрич-
ка" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.15 Т/с «Ксена»
15.05 Т/с «Конан»(1)
16.00,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30 Т/с «Два батька i 
два сина»(2)
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Скасування всiх 
обмежень»
12.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
13.10,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Все тiльки почи-
нається»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.30,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.15,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «УГРО»
23.45 Т/с «Закон i порядок»

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.25,20.00 Про головне
10.35 Х/ф "Дiвчисько"
12.15 Слiдство. Iнфо
13.20,18.05 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника
13.50 Мультфiльм
14.10 Хочу бути
14.30 Нотатки на глобусi
14.55 Надвечiр’я
15.50 Свiтло
16.25 Чоловiчий клуб
18.15 Новини. Свiт
18.55 Т/с «Яструб»
22.00 "Схеми" 
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Сила»
12.00,16.45,19.30,0.15 ТСН
12.20 Д/с "Ворожка"
13.30 Д/с "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи»(1)
20.30 "Чистоnews"
21.00 Т/с «Мiж нами, дiвча-
тами»(1)
22.00 "Сказочная Русь"
22.30 "Право на владу"
0.35 Т/с «Борджiа»(3)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Банкiрши»
11.15 «Слiдство вели»
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар»
14.55 "Судовi справи"
15.50,16.15 "Сiмейний суд"
18.05,19.05 "Стосується 
кожного"
20.00 "Подробицi"
20.45 Т/с «Орлова i Алексан-
дров»
23.00 Т/с «Син батька на-
родiв»

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Стрiла»
11.50,13.15,16.45 Т/с «Пiд 
прикриттям»
12.45,15.45 Факти. День
14.25,16.15 Т/с «Опери»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
21.25 Т/с "Команда 8"
23.25 Х/ф "Нiндзя"(2)

СТБ
7.00,15.55 "Все буде добре!"
9.00,18.45 "Таємницi Х-фак-
тору"
9.55 "Моя правда"
11.45,19.50 "Слiдство ведуть 
екстрасенси"
12.40 "МастерШеф"
20.50 Т/с "Тест на вагiтнiсть"
22.35 "Я соромлюсь свого 
тiла"
0.25 "Один за всiх"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш
11.55 Хто зверху
14.05 Т/с "Татусевi дочки"
16.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
21.00 Т/с «Темний свiт»
23.00 Х/ф "Обитель зла-4"

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Пастушка" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.15 Т/с «Ксена»
15.05 Т/с «Конан»(1)
16.00,21.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Панянка-селянка
19.00,20.00 Т/с «Кухня»
19.30,20.30 Т/с «Два батька i 
два сина»(2)
22.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Скасування всiх 
обмежень»
12.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
13.10,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.00 Т/с «Все тiльки почи-
нається»
23.00 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Кримiнальнi справи"
9.50 Т/с «Суто англiйськi 
вбивства»
11.35,22.00 Т/с «CSI: 
Лас-Вегас»
13.20,19.30 Т/с «Менти»
15.00,19.00,21.40 "Свiдок"
15.15 Т/с «УГРО»
23.45 Т/с «Закон i порядок»

УТ-1
8.00,13.00,18.30,21.00 Но-
вини
8.45 Телемагазин
9.00 Вiчне
9.25,20.00 Про головне
10.35 Х/ф "Хлопчик на водi"
12.20 "Схеми" 
13.20 Час-Ч
13.40 Казки Лiрника
13.50 Мультфiльм
14.10 Хто в домi хазяїн?
14.35 Вiра. Надiя. Любов
15.35 Музичне турне
16.50 Театральнi сезони
17.25 Д/ф "Гнат Юра"
18.15 Новини. Свiт
18.55 "Траекторiя свободи"
22.00 Перша студiя
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1
6.45 "Снiданок з 1+1"
9.40 "Чотири весiлля"
11.05 Т/с «Сила»
12.00,16.45,19.30 ТСН
12.20 Д/с "Ворожка"
13.30 Д/с "Слiпа"
14.45 "Сiмейнi мелодрами"
15.45 "Битва салонiв"
17.10 Т/с «Сила кохання 
Ферiхи»(1)
20.20 "Сказочная Русь"
21.00 "Вечiрнiй Київ"
22.50 "Свiтське життя"
23.55 Х/ф "Зникнення Елiнор 
Рiгбi"(2)

ІНТЕР
9.00,12.00,14.00,16.00,17.45 
Новини
9.20 Т/с «Банкiрши»
11.20 «Слiдство вели»
12.25,14.20 Т/с «Земський 
лiкар»
14.55 "Судовi справи"
15.50,16.15 "Сiмейний суд"
18.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробицi"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.30 Т/с "Я поряд" 

ICTV
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.15 Надзвичайнi но-
вини
10.10 Т/с «Стрiла»
11.50,13.10 Т/с «Пiд при-
криттям»
12.45,15.45 Факти. День
14.30,16.15 Т/с «Опери»
18.45,21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
21.25 Т/с "Команда 8"
23.25 Х/ф "Нiндзя-убивця" 

СТБ
7.15 "Таємницi Х-фактору"
8.10 Х/ф "Щастя за рецеп-
том"
10.15 Х/ф "Зрада"(1)
18.00,22.00 "Вiкна-Новини"
18.45 "Моя правда"
19.50,22.45 "Холостяк"
0.45 Х/ф "Чорна стрiла"

НОВИЙ КАНАл
8.00,18.00 Репортер
8.05 Єралаш 
12.05 Хто зверху
14.05 Т/с "Моя прекрасна 
нянька"
16.00,19.00 Т/с «Воронiни»
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф "Чорна блискавка"
23.05 Х/ф "Обитель зла-5"

ТЕТ
6.00 Мультфільми
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф "Принц-жабеня" 
12.30 Т/с «Та, що говорить з 
привидами»(1)
14.15 Т/с «Ксена»
15.05 Т/с «Конан»(1)
16.00 Вiталька
17.00 Країна У
18.00 Х/ф "Мисливцi за при-
видами-2" 
20.00 Х/ф "Хронiки Нарнiї" 
22.10 Х/ф "Бет Купер, я ко-
хаю тебе"(2)
0.00 Т/с «Ходячi мерцi»(3)

УКРАЇНА
9.00,15.00,19.00 Подiї
9.15 Зоряний шлях
10.00 Т/с «Скасування всiх 
обмежень»
12.00,19.45 "Говорить Украї-
на"
13.10,15.30,17.10 Т/с «Слiд»
18.00 Т/с «Безсмертник»
21.35 Футбол. Iспанiя - Украї-
на
23.50 Подiї дня

НТН
8.30 Ранковий "Свiдок"
9.00 "Випадковий свiдок"
9.30 "Мовчазний свiдок"
11.30 Т/с "Зниклi безвiсти"
13.15 Т/с «Менти»
15.00,19.00 "Свiдок"
15.15 Т/с "УГРО"
19.30 Х/ф "Той, хто гасить 
свiтло"(2)
21.10 Х/ф "Трансформе-
ри-3" 
0.10 Х/ф "Досконала 
зброя"(3)

УТ-1
8.30 "Золотий гусак"
9.15 Перша студiя
9.55 Зроблено в Європi
10.05 Нотатки на глобусi
10.25 Український Корт
11.00 Книга.ua
11.30 "Траекторiя свободи"
12.30 Свiт на Першому
13.15 Свiтло
14.05 Д/ф "Дмитро Гнатюк"
14.45 "Два кольори" 
16.35 Чоловiчий клуб
18.20 Х/ф "Студент року"
21.00 Новини
21.40 Утеодин 
22.10 Iнша музика
22.40 Мегалот
22.50 Суперлото, Трiйка, 
Кено
23.00 День Янгола

1+1
7.10,19.30 ТСН
8.00 Мультфільм
9.10 "Свiтське життя"
10.10 Х/ф "Мой капитан"
14.40 "Вечiрнiй Київ"
16.30,21.15 "Вечiрнiй квар-
тал"
18.30 "Розсмiши комiка"
20.15 "Українськi сенсацiї"
23.15 "Що? Де? Коли? "
0.20 Х/ф "Скiльки у тебе?" 

ІНТЕР
8.45 "Школа доктора Кома-
ровського"
9.30 Новини
10.00 Х/ф "Не може бути!" 
12.00 Х/ф "Самотнi серця" 
16.00 Х/ф "Четвертий паса-
жир" 
18.00,20.30 Т/с "Один на 
всiх" 
20.00 "Подробицi"
22.30 "ЮНА-2015"
0.25 Х/ф "Духless"(2)

ICTV
7.25 Х/ф "Кохання у велико-
му мiстi-2"
9.05 Антизомбi
10.05 Дiстало!
11.05 Громадянська оборо-
на
12.05 Iнсайдер
12.45 Факти. День
13.20,20.05 Т/с "Вендета"
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi новини
21.55 Х/ф "Термiнова до-
ставка"
23.40 Х/ф "Дороги назад не-
має"(2)

СТБ
8.00 "Караоке на Майданi"
9.00 "Все буде смачно!"
11.35 Х/ф "Ас"(1)
13.40 Т/с "Коли ми вдома"
16.05 "Холостяк"
19.00 "Україна має талант!"
21.55 Х/ф "Iван Васильович 
змiнює професiю"(1)
23.50 "Давай поговоримо 
про секс"

НОВИЙ КАНАл
8.00 Мультфільм
10.10 Х/ф "Iспанський-ан-
глiйський"
12.55 Уральськi пельменi
14.35 Ревiзор
17.00 Страстi за Ревiзором
19.05 Х/ф "Медальйон"
21.00 Х/ф "Скарб нацiї"
23.30 Х/ф "Бранцi Сонця" 

ТЕТ
6.00 Мультфільми
14.15 Х/ф "Зубна фея"
17.50 Х/ф "Хронiки Нарнiї" 
20.00 Вiталька
21.40 Країна У
23.00 Т/с «Свiтлофор»
0.00 Х/ф "Тiло Дженiфер"(3)

УКРАЇНА
9.00 Т/с "Дорожнiй патруль"
10.00 Зоряний шлях
11.00 Х/ф "Шлях до серця 
чоловiка"
13.00,15.20,19.40 Т/с "Плюс 
любов"
15.00,19.00 Подiї
21.50 Х/ф "Осколки кришта-
левої туфельки"

НТН
7.45 "Мовчазний свiдок"
9.40 Т/с "Зниклi безвiсти"
11.30 "Речовий доказ"
12.00 "Головний свiдок"
12.50 "Випадковий свiдок"
13.45 "Правда життя"
14.15 Т/с "Таємницi слiд-
ства" 
19.30 Т/с "Даішники"
23.20 "Голi та смiшнi"

ТОНІС
6.20 "Ронiн"
10.00,19.00 "Людина року"
12.15 Х/ф "Пес-купiдон"
14.50 Вперед, на Олiмп!
15.40 Неймовiрнi подорожi
17.00 Концерт 
18.30 "Глобал-3000"
21.00 Бiтлз: розставання
22.00 "Секрети закулiсся"
22.30 Х/ф "Секрет сусiда" 

УТ-1
8.30 Шеф-кухар країни
9.25 "Золотий гусак"
9.40 Тепло.ua
10.15 Як це?
10.35 Хто в домi хазяїн?
10.55 Школа Мерi Поппiнс
11.10 Мультфiльми
11.30 Хочу бути
12.00 Музична академiя 
13.55 Православний вiсник
14.35 Д/ф "Гнат Юра"
15.25 Фольк-music
16.40 Д/ф "Барака"
18.25 Театральнi сезони
18.55 Х/ф "Пан Володієвсь-
кий"
22.00 Новини
22.40 Перша шпальта
23.15 Концерт 

1+1
7.00 Х/ф "Невидимий дотик" 
8.35,10.40 Мультфiльми
10.00 "Лото-забава"
11.15 ТСН
12.00 "Свiт навиворiт"
13.30 "Принци бажають по-
знайомитися"
15.10 "Мультибарбара"
15.45 Т/с «Мiж нами, дiвча-
тами»(1)
19.30 "Українськi сенсацiї"
20.30 "ТСН-Тиждень"
22.00 "Голос країни"
0.25 Х/ф "Дежавю"(2)

ІНТЕР
6.40 Х/ф "Не може бути!" 
8.35 "Готуємо разом"
9.30 Новини
10.00,11.05 "Орел i Решка"
12.05 Х/ф "Четвертий паса-
жир" 
14.05 Т/с "Один на всiх" 
18.05,22.00 Т/с "Все повер-
неться" 
20.00 "Подробицi тижня"
0.00 Х/ф "Довга дорога до-
дому"(2)

ICTV
7.05 Х/ф "Хоттабович"
8.40 Зiрка YouTube
10.35 Дивитись усiм!
11.30,14.00 Т/с «Життя i при-
годи Мишка Япончика»
13.45 Факти. День
15.50 Т/с "Команда 8"
19.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Зелений шер-
шень"
23.40 Х/ф "Встигнути за 30 
хвилин"

СТБ
7.30 Х/ф "Непоправний бре-
хун, або Казка з хорошим 
кiнцем"(1)
8.55 "Холостяк"
10.00 "Все буде смачно!"
11.35 "Караоке на Майданi"
12.35 Т/с "Тест на вагiтнicть"
17.05 "Україна має талант!"
20.00 "Битва екстрасенсiв"
21.40 "Один за всiх"
22.55 "Детектор брехнi"
0.00 "Я соромлюсь свого 
тiла"

НОВИЙ КАНАл
6.58 Мультфільми
14.25 Єралаш
17.23 Х/ф "Медальйон"
19.15 Х/ф "Скарб нацiї"
22.00 Х/ф "Скарб нації-2"
0.40 Х/ф "Сутичка"(2)

ТЕТ
7.00 Мультфільми
15.15 Х/ф "Зубна фея" 
18.50 Х/ф "Мисливцi за при-
видами-2" 
21.00 Вiталька
22.40 Країна У
0.00 Х/ф "Бет Купер, я кохаю 
тебе"(2)

УКРАЇНА
7.30 Т/с «Все тiльки почи-
нається»
14.00 Х/ф "Осколки кришта-
левої туфельки"
16.00 Моє нове життя
17.00,20.00 Т/с "Тiлi-тiлi тi-
сто"
19.00 Подiї тижня
22.00 Х/ф "Шлях до серця 
чоловiка"

НТН
7.20 Т/с "Таємницi слiдства" 
12.30 "Легенди карного роз-
шуку"
13.00 "Агенти впливу"
13.55,23.30 "Випадковий 
свiдок"
14.45 Х/ф "Небо скрiзь одна-
кове..."
16.15 Т/с "Павутиння"
0.00 "Головний свiдок"

ТОНІС
7.15 Х/ф "Пес-купiдон"
8.45 "Натхнення"
11.00,20.00 "Людина року"
13.10 Х/ф "Мiсця в партерi"
16.00 За сiм морiв
17.00 Неймовiрнi подорожi
18.00 Концерт 
22.10 "Кумири"
22.35 "Свiтськi хронiки"
23.00 Х/ф "Це сталося в до-
линi"



ПРОдАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира у 6-типоверховому будинку на 
2-му поверсі. Тел.: 096-4730749, 063-9200549.

– 2-кімнатна квартира на 2-му поверсі у центрі. Тел. 
067-6495986. 

– будинок. Є газ. Терміново. Тел.: 2-43-93, 063-
5066654. 

– будинок. Терміново. Тел. 098-8415115. 
– будинок. Є газ, вода, колодязь. Тел. 068-0260694. 
– будинок площею 38,7 м.кв. Є газ, вода, 0,11 га землі. 

Тел. 068-3193228. 
– частина будинку в м. Городні. Тел. 098-7439691.  
– ділянка 18 соток в м. Городні. Тел. 096-1739258. 
–  земельна ділянка 0,09 га по вул. Калініна. Тел.: 093-

7503092, 068-0859978.
– молода корова. Тел. 097-8537269.
– магазин, будинок. Тел. 097-1334939. 
– шафа навісна ручної роботи, тази алюмінієві, ван-

на оцинкована, металеві двері, калитки, рами віконні 
великі. Тел. 2-29-94. 

– стінка, дерев’яне ліжко,  крісло, журнальний сто-
лик, диван, кухонний куточок, стільці, пилосос, газ/
плита, телевізор, холодильник, умивальник, буфет, 
велосипед, тумбочка під телевізор, дитяча коляска, 
дитяче ліжко. Все колишнього вжитку. Тел.: 098-6069232, 
2-20-14. 

– ВАЗ-2101, 1978 р.в.  – 12000 грн. Тел.: 096-0663386, 
097-4868282.

– солома, сіно  в тюках з доставкою. Тел.: 095-
7210589, 096-7932171. 

– поросята по вул. Шевченка, 120. Тел. 096-4286515. 
– кормовий буряк. Тел. 097-8944551.
– червона цегла по ціні 1,5 грн. за 1 шт. та біла (силікат-

на) по ціні 1,9 грн. за 1 шт. Тел. 098-2717320.
– цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, шла-

коблок, ракушка, шифер, стовпчики бетонні, перемички, 
дошка, балки, крокви, опалубка, скоби, дрова. Тел.: 096-
0663386, 097-4868282. 

кУПЛЮ:

– будинок або півбудинку. Тел.: 098-8247452, 067-
6495986. 

– картоплю. Виїзд до продавця. Тел. 096-9818555. 

ЗдАМ:
– будинок. Є газ, вода. Тел. 068-0260694. 

ЗНІМУ:
– молода сім’я без дітей зніме 1-кімнатну квартиру.  

Тел. 096-8454558.
– квартиру або будинок, або частину будинку в м. 

Городні. Тел. 098-6031037.

ПОСЛУГи:
– догляну людину похилого віку (можливо з прожи-

ванням) у м. Городня. Тел.: 096-4730749, 063-9200549, 
2-41-77. 

– віддам  цуценя у хороші руки. Тел.: 067-3771939, 
2-39-52. 

Загублений військовий квиток серії УН 0340417, вида-
ний 30.11.1989 року на ім’я Лопатка Віктора Васильовича, 
ВВАжАТИ НЕДІЙСНИм. 

Загублене свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно серії САЕ № 010293, видане рішенням виконавчо-
го комітету Моложавської сільради  на ім’я Аніщенко Надії 
Іванівни 16.11.2010 р., ВВАжАТИ НЕДІЙСНИм. 

Загублений атестат про повну загальну середню освіту 
серії ЕН № 42495787 та додаток до атестату № 12 АД 444441, 
видані на ім’я Панфілової Тетяни Юріївни 12.05.2012 року 
Городнянською середньою школою №2, ВВАжАТИ НЕДІЙ-
СНИмИ.

ПриВатнІ огоЛоШеннЯ

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке пере-
дається переважно повітряно-крапельним шляхом. Дже-
релом зараження є хворі люди та домашні тварини. Не-
безпечні мокроти – виділення хворого при кашлі, чханні та 
розмові. Причому бактерії зберігають свою життєздатність 
протягом тривалого часу після висихання мокроти, іноді до 
шести-восьми місяців. Це обумовлює можливість контак-
тно-побутової передачі через посуд, білизну, книги тощо.

Хворіють насамперед особи з ослабленим імунітетом 
внаслідок інших захворювань – ВІЛ-інфекції, цукрового діа-
бету, онкології, ревматизму  та інших.

Ознаками туберкульозу є тривалий кашель – більше 2-3 
тижнів, рясне потовиділення вночі, слабкість, безпричинна 
втрата ваги, підвищення температури тіла до 37°С і більше 
без видимої причини, що триває понад тиждень. За наяв-

ності хоча б кількох ознак негайно зверніться до дільничного 
лікаря!

У минулому році на туберкульоз у районі захворіла 21 
людина. На щастя, серед них не було дітей і підлітків. По-
мерло від туберкульозу у минулому році семеро, а у ниніш-
ньому році хвороба забрала вже шість життів! 

З метою профілактики туберкульозу дорослим потрібно 
робити флюорографію регулярно, а дітям 4-14 років – про-
бу Манту. Переосмисліть свій спосіб життя і відмовтеся від 
шкідливих звичок, займіться фізичними вправами, дотри-
муйтесь норм раціонального харчування, бережіть себе та 
своїх дітей. 

Н.КУлІШ.
медична сестра фтизіатричного кабінету 

райлікарні.
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24 БЕРЕЗНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУлЬОЗОм

 ЛЕТАЛЬНИЙ, АЛЕ ВИЛІКОВНИЙ 22 березня минає півроку 
світлої пам’яті найдорожчої у світі 

людини –
СЕРГІЄНКА 

Ігоря Володимировича
22.05.1984 р. – 22.09.2014 р.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел от нас ты слишком рано.
Не сберегли тебя – прости!
Скорбим и помним непрестанно…
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Но в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.

Сумуючі: дружина, донька, 
батьки, брат, сестра, теща.

21 березня – 40 днів світлої пам’яті
дорогої дружини, мами,  бабусі, 

прабабусі
САВЧЕНКО 

Парасковії Антонівни
02.08.1935 р. – 10.02.2015 р.

Дорога, рідна наша. Ми тебе любимо, 
пам’ятаємо, сумуємо.  Світла, вічна пам'ять 
про тебе в наших серцях. Хто забув – зга-
дайте. Хто пам’ятає – пом’яніть нашу рід-
неньку в цей день. 

Сумуючі рідні.

25 березня – рік світлої пам’яті
мИСНИКА 

Дмитра Володимировича
22.06.1974 р. – 25.03.2014 р.

Никто не смог тебя спасти
И больше к нам ты не вернешься.
Остались в сердце боль и рана,
И сколько будем живы мы,
Скорбить и помнить будем  вечно.

Сумуючі: мама, батько, сестра, 
рідні.  

21 березня – рік світлої пам’яті
люблячого чоловіка,  батька, 

дідуся, брата
ПАВлЕНКА Павла Петровича

02.05.1955 р. – 21.03.2014 р.
Жорстока хвороба забрала тебе 
  від нас.
І не хочеться вірити в те, що ця 
  розлука назавжди.
 Сльозами не вилити болю, ніщо 
 не зарадить вже горю.
Серце в печалі ридає, без тебе життя  

    вже не те.
Рідненький, ми сумуємо за тобою. Не вистачає усмішки і 

слова, і погляду ласкавого й простого. Любив життя, любив лю-
дей і жив ти для онуків і дітей. Скільки не мине часу – ми завжди 
будемо тебе пам’ятати і любити.

Сумуючі рідні та друзі. 

Рік світлої пам’яті дорогого чо-
ловіка, батька, дідуся, прадідуся 

АНТОНЕНКА Івана макаровича
12.10.1926 р. – 28.03.2014 р.

Ти найкращим був для нас,
Опорою надійною в сім’ї.
Життя любив, людей любив ти дуже,
Для нас найкращим будеш назавжди.
Земля тобі хай буде пухом
І вічне царство в небесах.
Тебе ніколи не забудем,
Ти найдорожчий для всіх нас.

Сумуючі рідні і близькі. 

24 березня – 3 роки світлої пам’яті
ПІКУлЕВОЇ (Цимбаліст) 

Євгенії Іванівни
16.04.1928 р. – 24.03.2012 р.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живую, 
Будем вечно любить.

Сумуючі: син Анатолій, невістка 
Оля, внучки Альона, Сніжана зі своїми 

сім’ями. 

20 березня – 40 днів світлої пам’яті
КАТОлІКА миколи Володимировича, уродженця с. 

Івашківка, жителя Чернігова. Хто знав його – друзі, одно-
класники, пом’яніть Богом і добрим словом.

17.10.1953 р. – 03.02.2015 р.
Скоропостижно смерть тебя забрала,
Умом понять мы не могли.
Проститься ты не смог ни с кем…
Почему смерть выбрала тебя?
Ты в нашей памяти остался
И боль души ничем не угасить.
Не зарастет к тебе тропинка –
Вечно будем помнить и любить.

Сумуючі: тітка, дядько з х. Горбахи, куми, хрещений із 
Городні, кума, хрещеник із Чернігова, вся родина. 

Класний керівник, учні та батьки 11-Г класу Городнян-
ської районної гімназії 2012 року випуску глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті однокласниці 

БЕРлЯК Алли
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної. 

Колектив Бутівської школи висловлює глибоке співчуття 
вчителю початкових класів Пилипенко Н.О. з приводу тяжкої 
втрати - смерті матері 

СПОДИ марії Іванівни. 

СЕмЕНЦОВ 
юрій Петрович

25.06.1972 р. – 21.01.2015 р.
Два месяца светлой памя-

ти, большого горя и страданий по 
тебе, сыночек мой родной. Ты где-
то близко, где-то рядом, читать не 
сможешь, но услышишь крик и стон 
души моей. Тебе я это посвящаю.

Весна пришла, сыночек мой, на-
клюнулись тюльпаны, сады и травы 
скоро расцветут и птицы с дальних 
стран вернутся, – ты же не увидишь, 
мой родной, красы такой. Ты жить 
хотел, любил свою работу, продлил 

контракт, и потому пришлось учиться.  При расставании го-
ворил: «Мама, не плачь, все будет хорошо. Я к Пасхе возвра-
щусь, и огород успею посадить».

Увы, не знал ты, мой родной, и мы не знали, что жить тебе 
осталось лишь два дня… Смерть коварною была и жизнь твою 
оборвала. Теперь моя душа страдает, сердце плачет, глаза от 
слез не просыхают.  Все о тебе, родной мой, мне напомина-
ет. Ко мне ты часто приезжал, везде и во всем мне помогал. 
Теперь  же навещаю я тебя, слезу свою сдержать я не могу.  
Тебя не стало, в душе моей открылась рана,  которую слезами 
буду поливать и всю жизнь страдать. Тебя, сыночек, никогда я 
не забуду, всю жизнь оставшуюся помнить буду, и часто буду 
навещать.

Сыночек мой, лежишь ты  в земле сырой, а я страдаю за 
тобой.  Земля тебе пусть будет пухом, Царство Небесное и 
вечный покой.

Прости меня, мой милый и дорогой.
Твой скорбящий отец.

25 березня – рік гіркої втрати і 
світлої пам’яті

АВДІЄНКО 
Інни Валеріївни

18.07.1969 р. – 25.03.2014 р.
Год без тебя – мучительная дата.
Ты далеко, в Божественном саду.
А нам все кажется, что ты ушла  

   куда-то
И тихо шепчешь: «Я сейчас 
   приду».
И слышен нам то в шорохе, 
  то в стуке
Неторопливый и знакомый шаг.
И сердце разрывает боль 

    разлуки,
И снова слезы горя на глазах.
Земная жизнь сложна и скоротечна,
И близких провожать безмерно жаль.
Хранить твой образ будем в сердце вечно
И память добрую, и вечную печаль.
Царство небесное и вечный покой.

Вічно сумуючі: рідні і близькі. 

13 березня 2015 року пере-
стало битися серце нашої дорогої 

однокласниці, подруги
БЕРлЯК Алли юріївни.

Вона пішла із життя у свої 20 
років. Зла доля, чужі ганебні помис-
ли зробили свою справу. Залиши-
лись нездійсненні мрії, бажання жити 
і творити добро, бажання зустрічати 
зиму, весну, бажання щомиті і щохви-
лини приносити радість своїм рідним, 
друзям. 

Ми схиляємо голови у вічній 
скорботі за тобою. Невблаганні біль і 

туга розбивають наші серця. Ти була і будеш у нашій пам’яті 
завжди такою доброю, чуйною, веселою і юною. У нашій 
пам’яті лишаться твій погляд і твоя чарівна посмішка.  

Нехай земля тобі буде пухом і ясне сонечко над головою. 
Ми висловлюємо свої співчуття твоїм рідним. 

З великою любов’ю і у вічній скорботі – твої 
друзі-однокласники 11-В класу Городнянської районної 

гімназії 2012 року випуску.

Купую постійно планку трапову вільхову або дошку 
вільхову суху. Тел. (067)3233391.

Продам автомобіль «Фольксваген», 1997 р.в., 2.5 
TDI, Long, вантажний. Тел. (068)2367085.

Продам шалівку обрізну, соснову (2 м).
 Ціна 650 грн. за 1 м3.Тел. (097)8887740.

Продам «ВАЗ-2101» у робочому стані, білого 
кольору. Ціна 8500 грн. Торг. Т.(098)9503488.

КУПлю скутери та мопеди к/в на запчастини.
Тел. (096)2988255.

Продам «ВАЗ-21111», 2001 р.в.; «ВАЗ-2108», газ/бен-
зин,1987 р.в. Тел.: (096)7331053, (063)5772551.

Продам земельну ділянку у Щорсі, вул.Енгельса, 12. Пе-
реїжджай – будуйся. Т.: (050)0772772, (099)7386863.



буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види 

сантехмонтажу. 
Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

КУПлю ДОРОГО корів, коней, телят. 
Доріз цілодобово. Перевезення.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 
068-4279320.

КУПлю: телят, корів, коней,  свиней. 
(Доріз цілодобово). Ціни найвищі. Тел.:  067-8452878. 

КУПлю корів, коней, телят, свиней. 
Доріз цілодобово. Тел.: 050-5928312, 

063-1435930, 046-4425141.

Березнянський м’ясокомплекс  
постійно закуповує: телят, корів, коней, свиней 

(живою вагою, а також м’ясом). Доріз цілодобово. 

Тел.: 095-4979523, 068-9891814.

Постійно закуповуємо: 
телят, корів, коней, свиней. Доріз цілодобово. 

Ціни найвищі. Тел. 097-1928090 (Сергій). 

Куплю телят, корів, свиней. Ціни найвищі. 
Електронне зважування. Тел. 096-1027022.

Куплю телят, свиней, корів, коней живою 
вагою. Електронне зважування. Ціни най-

вищі. Тел. 098-7489670.

КУПУЄмО ДОРОГО КОРІВ (НА м‘ЯСО ТА мОлОКО), 
ТЕлЯТ, КОНЕЙ, БИКІВ. 

Доріз цілодобово.Тел.: 097-9627250, 063-8739863.

Буріння свердловин без заїзду машини, 
виконання робіт«під ключ».

Тел.: 093-9583551, 050-4192565, 067-1036117.

КУПУЄмО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

КУПлю: мотоцикли: мТ-12, К-750,  м-72, мВ-750 
та нові запчастини. Тел. 067-8809350. 

Бурение 
скважин
А также монтаж:

насосных станций,
ручных насосов,

глубинных насосов.
Гарантия. Качество.
Тел.: 097-6925711, 

093-0220766. 
Куплю янтарь (бурштин) в любом виде: бусы, 

брошки, кулоны, камни. Тел. 097-8480801. 
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Ремонт і перетяжка м’яких меблів. Заміна пружин, 
поролону. Зміна дизайну. Гарантія. Якість. 

Тел. 093-7076089,  067-9226219.

12 березня в Городнянській районній дитячій бібліотеці 
відбувся учнівський конкурс «Кращий читач Городнянщи-
ни», який вже став традиційним у районі і встиг полюбитись 
юним читачам.

На свято були запрошені діти, які люблять читати та 
дружать з книгою. За звання «Кращий читач» боролися 7 
учасників: Анастасія Філон (с. Тупичів), Наталія Ткаченко (с. 
Вихвостів), Вадим Крикун (с. Лемешівка), Марія Закруж-
на (школа-інтернат для дітей-сиріт), Анастасія Ридкіна та 
Уляна Торіна (міська школа №2), Катерина Кліщенко (рай-
онна гімназія). Кожен учасник емоційно, цікаво, захоплю-

юче розповів про свою улюблену книгу, показав загальний 
рівень ерудиції та читацьку активність.

Членам журі непросто було визначити переможців, од-
нак перемогла Анастасія Ридкіна, друге місце виборов  Ва-
дим Крикун, на третьому – Марія Закружна. Всі учасники 
конкурсу отримали подарунки та продовжили спілкування 
за «солодким» столом.

л. РОмАНЧУК.
Заступник директора Городнянської ЦБС по роботі з 

дітьми.
На знімку: учасники конкурсу.

Відкачування вигрібних ям.  Недорого. 
Тел. 096-5544390.

Сьогодні святкує свій ювілей-
ний день народження наш любий 
і дорогий чоловік, батько і дідусь 
Василь Олексійович деМЯНЦеВ. 
Від щирого серця вітаємо тебе, рід-
ненький, і бажаємо:

Муж родной и папа любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
В день рожденья твой сегодня
Годы можно не считать,
В этот самый день счастливый 
Мы хотели б пожелать:
Живи, родной наш человек,
Не важно, сколько лет пробило,
А важно, чтоб здоровье было
И радости на целый век.
Желаем счастья и тепла,
Желаем света и добра,
Здоровье, радость сохранить
И много-много лет прожить!

З любов’ю: дружина, діти, онуки.

колектив Городнянської дільниці теплокомуненерго  щиро 
вітає з поважним ювілеєм колегу  Віктора Васильовича НАЙ-
дЬОНА. Шановний ювіляре, прийміть від нас теплі слова 
привітання і побажання!

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони.
Ми раді сьогодні Вас привітати,
Щастя, здоров’я в житті побажати.
Мирного неба і ясного сонця –
Нехай воно світить у Ваше віконце.
Наснага і мудрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не наступить столітній!

23 березня святкуватиме свій 45-річний ювілей наш до-
рогий син, брат і дядя Віктор Іванович 
БОГдАН з м. Городні.

Желаем крепкого здоровья,
От всей души удач во всем.
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть все, что в жизни сердце любит,
Придет на долгие года,
Пусть в жизни все отлично будет
Сегодня, завтра и всегда.
З любов’ю: мама, сестра з сім’єю з 

с. конотоп. 

23 березня святкуватиме свій ювілейний день народження 
любий чоловік і тато Віктор Іванович БОГдАН з м. Городні.

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить   

   тебя!
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя!
За доброе сердце, за нежность, за ласку,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что и труд, и заботу, и радость
В семью ты по жизни несешь.

З любов’ю: дружина, син. 

25 березня святкуватиме свій 
ювілейний день народження Сергій 
Анатолійович ПОМІСЯЧНиЙ.

Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения,
Пусть подарит счастье юбилей
И наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!
З любов’ю: дружина, сини Андрій 

і Богдан, батьки та брат з дружиною. 

І  ТРАДИЦІЯ,  І  ЗМАГАННЯ

Окна металлопластиковые.
двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: г. Городня, ул. Артёма, 56. 
Тел. 067-4455696, 093-4194282, 2-55-59. 

Вікна металопластикові, двері вхідні 
(дерев’яні,  металеві, металопластикові). 
Роблю дешево, швидко та якісно. Виїжджаю по району 
безкоштовно. 

Тел.:  067-9448017, 066-2855100 (Орлов Андрій).

Окна, двери входные, балконы 
под ключ. Самые низкие цены. Делаю быстро и 
качественно. Выезд по району бесплатно. Возможен кре-
дит.

Тел.: 063-8688126, 068-5771313, 067-1279000 (Виктор). 

Підприємству на постійну роботу потрібен 
слюсар-електрик. 

За довідками звертатися: 2-19-36, 097-8948399.

Буріння свердловин діаметром 40/140 мм. 
Тел. 098-6153583 (Олександр). 

Управління праці та соціального захисту насе-
лення Городнянської райдержадміністрації оголошує 
конкурс на заміщення вакантної посади державного служ-
бовця –

головного спеціаліста-юрисконсульта управління 
праці та соціального захисту населення Городнянсь-
кої районної державної адміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища юри-
дична, стаж роботи за фахом не менше 3-х років, доско-
нале володіння українською мовою, вміння працювати на 
комп‘ютері.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-
2ДС, дві фотокартки 4х6 см, копія паспорту, документи 
про освіту, декларація про доходи за 2014 рік.

Термін прийому документів – протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення конкурсу.

За додатковою інформацією щодо основних функціо-
нальних обов‘язків, розміру та умов оплати праці зверта-
тись за адресою: м.Городня, вул. Леніна, 11. Тел. 2-15-39.

В.КРИВОлАП.
Начальник управління.

ДО УВАГИ!
Запит до прокуратури електронною 

поштою
Відповідно до ст. 19 Закону України „Про доступ до 

публічної інформації” запити можуть подаватися в усній, 
письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, 
електронною поштою) на вибір запитувача. 

З метою забезпечення максимально спрощеної про-
цедури подання запиту, отримання інформації та права 
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у во-
лодінні органів прокуратури, у прокуратурі району діє 
електронна пошта: gorodnya.prok@gmail.com.

Письмовий запит на інформацію також можна напра-
вити факсом на номер 2-11-97.

П.ГЕРАСИмЕНКО.
Прокурор району.


