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Щиро вітаємо працівників
енергетичної галузі з Днем
енергетика!

ВИРОБНИЦТВО

З глибокою повагою поздоровляємо усіх,
кому громадяни завдячують теплом і світлом у
своїх оселях. Ми високо цінуємо великі зусилля,
мужність та вміння, яких вимагає нелегка праця
енергетика.
У сучасному конкурентному середовищі можна досягти успіху тільки
завдяки кардинальній модернізації галузі, впровадженню нових форм
ринкових відносин та інноваційних технологій видобування,
транспортування і збереження енергії.
Ми переконані, що ви зробите все можливе для досягнення сталого
розвитку енергетичної галузі.
Бажаємо вам, шановні енергетики, щастя, здоров’я, успіхів,
впевненості у завтрашньому дні.
Ю. ВИСОЦЬКИЙ.
Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради

Сесія районної ради
У четвер, 20 грудня, відбулось пленарне засідання
тринадцятої сесії районної ради. На ньому заслухано
звіти: голови районної ради Примака Г.Г. – про
діяльність, заступника голови райдержадміністрації з
гуманітарних та політико>правових питань П.А.Буйного
– про виконання програми соціально>економічного
розвитку району, рішень ради із цього питання та
виконання делегованих радою повноважень відповідно
до посадових обов’язків. Розглянуто й інші питання.
(Звіт про сесію в наступному номері).
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Ще у минулому році публікації, у яких розповідалось
про роботу СП «Городнянське виробничоторгівельне
об’єднання», містили зовсім мало оптимістичних нот.
Сьогодні ж можна з впевненістю сказати, що ситуація
на підприємстві стабілізувалась. Тут працює на
сьогодні 55 робітників. Заробітна плата, хоч і невисока,
але виплачується вчасно, без затримок.
СП ГВТО випускає 50 найменувань хлібобулочних
виробів і 40 – кондитерських. Загальний обсяг продукції на
добу становить 2, 5 тонни, з яких дві тонни становлять
хлібобулочні вироби. До того ж підприємству вдалось
добитися високої якості городнянського хліба – не секрет,
що сьогодні у магазинах міста він користується високим
попитом. Особливо полюбляють городнянці гарячий хліб,
який завозиться пополудні у торгові точки міста.
— Найпопулярніші наші сорти хліба – «Селянський»,
житній, «Арійський заварний», «Красносільський», —
говорить в.о. директора Л.В.Козел. – У нас вісім власних
машин, якими ми розвозимо нашу продукцію у магазини
міста та сіл району. Наш хліб коштує дешевше, ніж київський,
а з чернігівським тримаємо ціну на одному рівні, хоч нам це
і важко зробити – адже у тих пекарень об’єми випічки значно
більші, тож є можливість здешевити продукцію.
Борошно СП ГВТО закуповує здебільшого у місцевих
виробників: першого і вищого ґатунку – у вихвостівського
СТОВ «Віра», який є надійним партнером і забезпечує у
необхідній кількості хлібозавод якісним і недорогим
борошном, житнє зерно – у СТОВ «Тупичівське», яке потім
відправляється на переробку у Киселівку, що у
Чернігівському районі. Тільки борошно другого сорту
доводиться закуповувати у Кролевці, і то через те, що на
Чернігівщині нема жодного такого виробника.
— На жаль, ми були вимушені рік тому припинити випуск
макаронних виробів, — каже Лариса Володимирівна. –
Через те, що працювали на старому обладнанні. Тому

продукція була слабо конкурентноспроможною. Але у наших
планах на майбутнє є придбання сучасного обладнання. Тоді
й повернемось до випуску макаронів. А от солодку воду ми
продовжуємо й зараз випускати. Ця продукція користується
попитом.
Окреме слово слід сказати про кондитерські вироби СП
ГВТО. Ця продукція швидко відвоювала собі достойне місце
серед продукції інших виробників. Сьогодні на підприємстві
трудиться 11 кондитерів. Їхні вироби славляться не тільки
на Городнянщині – продукція поставляється і у оптові бази
та торгові точки Чернігова, Щорса, Гірська, Петрівки,
Седнева. Городнянські кондитерські вироби не тільки мають
чудовий смак – вони ще й виготовляються без додавання
консервантів та ароматизаторів і мають незначний термін
зберігання – здебільшого до п’яти діб. Всі рецепти
розробляються колективом підприємства. Великою
популярністю у Чернігові користуються городнянські
трубочки з начинкою – їх у область поставляють щодня по
200 кілограмів. А якщо завважити, що всі кондитерські
вироби виготовляються не механізовано, а вручну, тож
зрозуміло, які обсяги роботи мають кондитери.
Та такий стан справ не стоїть на заваді – навпаки, додає
оптимізму і ентузіазму колективу СП ГВТО.
— До новорічних свят ми порадуємо споживачів новими
виробами, — говорить Л.В.Козел. – Це нещодавно
розроблений нами торт «Празький», який вже пройшов
тестування і незабаром з’явиться на прилавках, і бісквітні
рулетки. У процесі розробки – торт листковий, схожий на
традиційний «Наполеон». Наближаються свята, а це
значить, що у нас роботи додасться. І це дозволяє зустріти
нам новий рік з радісними думками, з надією на подальший
розвиток.
С.ТОМАШ.
На знімку: кондитери з двадцятирічним стажем
роботи Р.П.КИСЛУХА та М.Ю.КОСТЮКЕВИЧ з новими
кондитерськими виробами.
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СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ЕНЕРГЕТИКА

Володіння Тупичівської сіткової дільниці
Городнянського району електромереж
починаються біля АЗС на в’їзді у Городню з
боку Чернігова і сягають аж «Моложавських
сполучених штатів», обох Дирчинів, Конотопу
і Макишина. На обслуговуванні знаходяться
села Смичин, Дібрівне, Політрудня,
Стовпівка, Гніздище і Горошківка, а також
Тупичівсько2Вихвостівський кущ. Годі й
казати, що територія значна, а, значить,
протяжність ліній електропередач велика. І
хоч на службі у тупичівських електриків
чотири автомобілі, справлятися з усім цим
розкиданим по території половини району
господарством їм доводиться маленьким
колективом у вісім чоловік.
– У нас немає випадкових людей – усі
співробітники перевірені часом, професі2
онали, які вже давно стали невід’ємною част2
кою колективної родини. Новий співро2
бітник у нас один – це В.М.Якименко, який
вже зарекомендував себе як відповідальний
працівник і надійний товариш. Він навіть
переїхав з Чернігова у Тупичів, щоб жити і
працювати тут, – розповів майстер дільниці
О.І.Чех. Сам він працює тут вже тридцять
років, тож знає господарство з усіх сторін. А
сторін цих немало.
Головний девіз сучасних електриків
звучить майже як політичний лозунг:
«Погода – уперед!». На жаль, старі зношені
лінії, «підперті» місцями гіллям приватних
садів, часто не витримують. Такі обриви вже
набили оскому – їх ремонтують регулярно, і
електрики вже не зважають на них. Однак

сили природи — не найстрашніше у роботі
електромонтера.
– Найстрашніше – власна неуважність.
Помилок у нашій роботі не може бути, адже
такий необхідний людям струм вбиває. Тому
найбільше уваги ми приділяємо безпеці як
роботи на лініях, так і експлуатації
електроприладів, – коментує майстер
О.І.Чех.
Ускладнилась робота працівників РЕМу
і з занепадом сільських господарств.
Раніше у кожному колгоспі був свій електрик,
який принаймні міг замінити запобіжники
чи вкрутити лампочки в оселях одиноких
бабусь. Тепер таких спеціалістів у селах
майже не лишилось. Однак підтримка є.
Працівники дільниці особливо відзначили
розуміння і готовність до співробітництва
Тупичівського, Івашківського, Конотопського,
Вихвостівського сільських голів та
керівництва СТОВ «Віра».
Окрім щоденних справ, а їх у
тупичівських електриків чимало, вони
працюють на великих планових роботах.
Однією з таких є розпочата недавно
реконструкція високовольтної лінії «Тупичів
спиртозавод». Незважаючи на мороз,
роботи ведуться ритмічно. Так само
своєчасно ліквідуються аварії, при цьому
труд цих людей часто лишається
непоміченим.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На
знімку:
О.КУЛІШ,
О.ЧЕХ,
Ю.ПОЛЕГЕНЬКО та С.ДОРОЖКО перед
виходом на лінію.
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СЛОВО ДПУТАТА

Ігор Рибаков: «Наша
співпраця і надалі буде
плідною і довготривалою»
12 грудня Ігор Рибаков склав присягу народного депутата України і
отримав відповідне посвідчення. Відтепер у парламенті він офіційно
представлятиме інтереси 207 виборчого округу, до якого входять
Городнянський, Новгород-Сіверський, Коропський, Корюківський,
Семенівський, Сосницький та Щорський райони. Одразу після складання
присяги Ігор Олександрович звернувся до жителів Сіверщини.

«Шановні друзі!
Я вдячний Господу Богу за те, що
ми з вами змогли пройти цей
непростий шлях до перемоги. Спо"
діваюся, що наша співпраця і надалі
буде плідною і довготривалою.
Протягом року ми разом пра"
цювали над вирішенням проблем в
усіх семи районах округу. Ви
побачили результат конкретних
справ і сприйняли все, що я нама"
гався довести до вас. Це набагато
важливіше порожніх обіцянок і
політичних гасел.
Як народний депутат, я продов"
жуватиму працювати над покра"
щенням якості життя всіх жителів
Городнянського, Новгород"Сіверсь"
кого, Коропського, Корюківського,
Семенівського, Сосницького та
Щорського районів і щиро сподіва"
юся на вашу подальшу підтримку.
Я склав присягу народного

Засідання постійних комісій
18 і 19 грудня напередодні пленарного
засідання районної ради відбулися
засідання постійних комісій.
***
Комісія з питань охорони здоров’я та
захисту населення від наслідків аварії на
ЧАЕС заслухала інформацію головного
лікаря райлікарні В.В.Ромця про стан
медичного обслуговування сільського
населення та забезпечення сільських
медичних закладів району санітарним
автотранспортом. Було відзначено, що
ситуація критична. Через недофінансування
медичної галузі (64,3% до планових витрат
на рік) не вдається поки що задовольняти
всі потреби людей в медичних послугах.
Даються
взнаки
зношеність
(90%)
санітарного автотранспорту та поганий стан
доріг, неукомплектованість спеціалістами
окремих
фельдшерсько2акушерських
пунктів. Але і за таких умов працівники галузі
роблять все можливе по захисту здоров’я
людей. За графіком у села району
виїжджають спеціалісти галузі для надання
допомоги. Чітко регламентується робота
фельдшерсько2акушерських пунктів у селах.
Проводяться профогляди сільського
населення та виконуються інші заходи.
Головний лікар проінформував комісію
також про перспективи галузі у зв’язку з
реформуванням, про закінчення розробки
районної соціальної програми протидії

захворюваності на туберкульоз на 201322016
роки та відповів на ряд запитань.
Інформацію було прийнято до відома.
***
На
засіданні
комісії
з
питань
агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології та природних ресурсів
розглядалось питання виконання програми
з грошової оцінки земель населених пунктів
та програми формування регіональних
ресурсів продовольчого зерна на 201122012
роки. Інформував начальник управління
агропромислового розвитку О.М.Левченко.
***
Хід виконання рішення районної ради від
25 лютого 2011 року «Про затвердження
Програми створення і використання
матеріальних ресурсів для запобігання,
ліквідації
надзвичайних
ситуацій,
техногенного і природного характеру та їх
наслідків у районі на 201122015 роки» та стан
її фінансування розглядала комісія з питань
законності, безпечної життєдіяльності,
регламенту та депутатської діяльності. Було
заслухано інформацію В.М.Коваля –
начальника відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації. А начальник
ДАІ району Д.М.Донченко інформував про
стан безпеки дорожнього руху та стан
аварійсності в районі в 2012 році.
***
Виконання
відповідного
рішення
районної ради від 27 вересня 2011 року «Про

затвердження районної цільової програми
розвитку позашкільної освіти на 201122017
роки» та стан її фінансування розглядала
комісія з питань гуманітарної сфери, сім’ї
та
молоді.
Члени
комісії
також
проаналізували і виконання програми
забезпечення навчальних закладів району
ліцензійними електронними засобами та
мультимедійним обладнанням на 201122016
роки» та виконання програми «Культурно2
мистецька освіта на 200722012 роки». По
цих питаннях доповідали заступник голови
райдержадміністрації
П.А.Буйний
та
начальник
управління
культури
О.Є.Биховець.
***
Перелік об’єктів майна спільної
власності територіальних громад міста і сіл
району, які підлягають відчуженню у 2013
році, розглядала комісія з питань управління
та розпорядження об’єктами комунальної
власності і тарифної політики. Було порушено
клопотання перед обласною радою щодо
передачі об’єктів комунальної власності
району у спільну власність територіальних
громад області у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про екстренну медичну допомогу».
* **
Постійні комісії розглянути перелік
питань, які виносяться у порядок денний на
тринадцяту сесію районної ради і
погодились з ним.

депутата і усвідомлюю
всю відповідальність
перед вами. Сьогодні
Україна
переживає
непростий період, але я
впевнений, що державу
можна вряту"вати від
с о ц і а л ь н о "
економічного колапсу і
вивести на шлях роз"
витку. Я впевнений у
своїх силах, вірю у нашу
команду, у всіх жителів
Сіверщини. Я знаю, що і
як треба робити.
Прийнявши повно"
важення
народного
депутата, я хочу ска"
зати всім сіверянам:
дані мною зобов’язання
з Божою допомогою будуть
виконані. Ми досягнемо нашої
мети, якщо будемо єдиним,
згуртованим народом, будемо
дорожити
нашою
Вітчизною,
зміцнювати демократію, консти"
туційні права і свободи, більше
долучати людей до участі в
управлінні країною. Тільки спільна
наполеглива робота приведе до
покращення життя кожного і
процвітання держави. Світ зміниться
на краще тільки тоді, коли ми самі
захочемо це зробити.
Впевнений, що ми з вами будемо
працювати з вірою в душі, щирими і
чистими помислами. З Божою
допомогою ми впораємося з усіма
труднощами!»
На знімку: Ігор РИБАКОВ за
підписанням Присяги народного
депутата .

ПРОТИДІЯ ЗИМІ
Зимові морози та снігопади не
змусили на себе чекати у цьому році.
Відповідно до розпорядження голови
райдержадміністрації здійснено ряд
підготовчих заходів з метою
запобігання
надзвичайним
ситуаціям.
Усю наявну спеціалізовану
техніку для розчистки доріг привели
у готовність, а також уклали договори
з усіма сільгосппідприємствами, де
є така або пристосована техніка.
Сільські голови зі свого боку
відшукують можливості для допомоги
у цій роботі, домовляються із
власниками
тракторів
про
розчищення доріг до сіл і хуторів.
Дуже
важливо
запобігти
переохолодженню людей у морози.
Тому у місті на базі пожежної частини
ГУ МНС України, а у селах — на базі
дільничних лікарень і фельдшерсько2
акушерських пунктів облаштовані
приміщення для тимчасового
перебування (обігріву) людей під час
сильних морозів. Всього таких
пунктів створено 35.
Координує зазначені роботи
районний оперативний штаб, який
очолює
заступник
голови
райдержадміністрації В.І.Черномаз.
В.КОВАЛЬ.
Начальник відділу з питань
надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації.
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У веселковій
школі
Стало гарною традицією
посвячувати наших життєрадісних
першокласників у веселунята.
Зазвичай це приурочується до
річниці з дня заснування Город*
нянської школи. Цей рік – ювілей*
ний, адже вже 5 років «у початковій
рідній школі все вирує, все
кипить...».
Святкова програма розпоча*
лась з перегляду відеоматеріалу
«Миті заснування». Потім наші
першокласники зачитали «Закони
веселкові», за якими давали
обіцянки чесно жити і гарно вчити*
ся. Все це перепліталось з
душевними піснями, веселими
танцями. Дитяча шкільна орга*
нізація «Веселка» поповнилась
новими загонами. Це «Барвінчата»
(учні 1*А класу) та «Смайлики» (учні
1*Б класу). Новоспечені веселунята
дружно проголошували назву
загону та девіз, які розучили зі
своїми вчителями. Продемонстру*
вали свої вміння, творчі здібності.
Привітала всіх зі святом та
закликала бути чесними, добри*
ми, успішними учнями засновник
дитячої організації «Веселка»,
директор школи Г.Г. Федоренко.
С.ДЯГОВЕЦЬ.
Заступник директора з
навчальновиховної роботи.

Напередодні Великої Вітчиз*
няної війни Микита Козел з Коно*
топу служив у прикордонних війсь*
ках у м.Бресті, але оскільки кордо*
ни були перенесені на територію
Польщі, то і його перевели туди.
На нове місце служби Микита
переїхав разом з дружиною Ніною
та малим синочком Іванком, якому
щойно виповнилось чотири роки.
А невдовзі родина поповнилась
другим сином. Його назвали
Володею.
Коли розпочались бойові дії,
Микита Козел відправив родину
разом з іншими жінками офіцерів
на переправу до річки. Молоді
комсомольці*активісти перепра*
вили їх на човнах. А далі молодій
жінці мандрувати довелось самій,
разом з двома маленькими дітьми.
Чоловік звелів їй добиратися до
його батька — і вона пішла.
Старшого (Івана) вела за ручку, а
зовсім маленького Володю (йому
ще не виповнилося тоді і року)
несла на руках. Добиратися з
Польщі до Конотопу на Город*
нянщині довелось пішки. Інколи
щастило на залізниці, а, бувало –
добрі люди підвозили на підводі.
Батько та мати чоловіка зустріли
молоду невістку з дітьми із
сльозами на очах. Невдовзі
меншого онука охрестили. Сусідка
Мотря Грабовець стала кумою. А у
Ніни почалося зовсім нове і нелегке
життя. Їй, міській жінці, довелося
освоювати премудрості селянської
жіночої праці: поратися по госпо*
дарству, доїти корову, кормити
свиней, а ще й виготовляти одіж
для родини. Для цього доводилось
терти льон (тресту), прясти нитки,

ткати натуральне полотно, а потім
шити вручну одяг. Крім того,
першочерговим завданням була
робота в колгоспі «Наше майбут*
нє», де заробляли трудодні. На них
в кінці року щось начисляли: зерно,
картоплю, корми для корови, сіно,
солому і таке інше.
Наприкінці серпня у Конотоп
увійшли німці. В роки окупації
колгоспники працювали у так
званій «общині». Якщо до окупації
у селі доводилося постійно щось
охороняти, то з приходом німців
сторожі стали непотрібні, адже
комендант сказав: «Хто буде
красти, того повісимо в селі. І
ніяких поховань – буде висіти, поки
ворони не з’їдять!»
Призначений німцями комен*
дант з Тупичева приїхав, щоб обра*
ти старосту села. Жінки, яких у селі
на той час була більшість, настоя*
ли, щоб ним став колишній брига*
дир колгоспу – Євсій Грабовець.
Конотопці його добре знали, і він
таки справджував їх надії, нама*
гався захистити родини комуніс*
тів, матерів з дітьми, бути спра*
ведливим. Але пізніше, після виз*
волення від німецько*фашистсь*
ких загарбників за співпрацю з
німцями йому довелось відпові*
дати.
Ніна на час, коли відновилася
робота в колгоспі, всю сільську
працю освоїла добре. Була пере*
довою колгоспницею. За спога*
дами односельців, вона була дуже
привабливою, веселою, завжди
намагалася якось підтримати
людину, хоч жартами. Це їй
вдавалося. Тим більш, що розмов*
ляла вона незвично для конотопців,

з сильною білоруською вимовою.
Така вимова залишилася в неї на
все життя.
Ніна Луківна виростила двох
своїх синів сама, без чоловіка, який
загинув на 20*й день після початку
війни. Іван Микитович закінчив
середню школу, працював у
колгоспі, а згодом, закінчивши
Київську партійну школу, працював
бригадиром*рільником, був сек*
ретарем партійної організації
колгоспу. Його обрали головою
колгоспу імені ХVІІІ партійного
з’їзду, і він працював з 1964 по
1970 роки.Володимир Козел
закінчив школу механізаторів,
працював трактористом у колгоспі.
Сьогодні вже немає в живих
синів, як ї їх матері. Та не згаса
слава доброго роду. У Івана
Микитовича з дружиною виросло
четверо синів, а у Володимира
Микитовича – п’ятеро дітей. Серед
них — дочка Лариса Володи*
мирівна Козел, яка працює дирек*
тором хлібозаводу, а друга дочка
вчителює в Конотопі. Один із синів
проживає в Росії. Це він і знайшов
місце поховання свого дідуся
Микити Козла, раніше невідоме
родині.
На свята Перемоги та визво*
лення України односельці зазвичай
згадують історію родини. А ось
тепер я вирішив розповісти
читачам газети про те, як прийшла
молода жінка з Польщі, де загинув
її чоловік, до Конотопу, вберегла і
виростила синів, і як подовжився
славний рід у нашому селі.
Ф.САВЧЕНКО.
с.Конотоп.

У нас чимало знайомих, які живуть тепер за кордоном — у Білорусі. Влітку довелося за
запрошенням побувати у однієї з них. І перше, що кинулося в очі, коли приїхали до Білорусі,
– так це чистота, охайність та впорядкованість на вулицях міст та селищ. Першим нашим
білоруським відкриттям стала невірогідна за нашими мірками чистота у старовинному
білоруському Бобруйську. Ми походили по його чистесеньких, немов вимитих з шампунем,
вуличках, сфотографувались біля пам’ятника Бобру.
Наше рідне містечко – теж чисте та охайне, але чистота у Білорусі просто вражає.
Чоловік намагався знайти будь*яке сміття, хоч недопалок, і з цією метою оглянув усю
місцевість біля річки по кущах і хащах. Уявіть собі, нічого не знайшов! Така чистота може бути
лише у такій країні, такій державі, де кожен її громадянин турбується про те.
У Білорусі скрізь постійно копирсаються армії двірників, озеленителів та інших людей,
які працюють над облагороджуванням місцевості за матеріальну винагороду. Кажуть, що їх
кількість збільшилась після кризи.
На диво чистенькими виглядають навіть маленькі села. Тут зазвичай двірників немає.
Але є великі штрафи за неохайні території поруч із власними будинками. І ці заходи дають
результати. У кожному селі виникає бажання зупинитися і помилуватися чудовими
краєвидами.
Населення Білорусі підтримує чистоту далеко не примусово. Ми бачили, як весела
компанія молодих хлопців і дівчат, випивши чергову баклажку з пивом, мало не вишикувалась
по дорозі до контейнерів із сміттям , щоб викинути пляшки. Тобто, справа у вихованні. Вражає
також тяга білорусів прикрасити свої домівки. Іноді це виглядає досить наївно, але все ж
гарно. Фанерні розмальовані бусли проживають навіть на білоруських балконах
багатоповерхівок, всюди висять кашпо з квітами… Просто люди хочуть жити у прибраному,
причепуреному місті. Не за наказом свого Президента, а за власним бажанням.
Гарно виглядають і білоруські дороги. А ще вражає те, що у сусідній країні не крадуть
метал. Чому? Тому, що пункти прийому металобрухту ретельно перевіряють. І якщо знайдуть
щось громадське, то власник того пункту сильно пошкодує, що прийняв його.
На вулицях Білорусі немає безхатченків! Для алкоголіків та наркоманів існують безкоштовні
клініки, де їх повертають у суспільство.
Можливо, на чийсь погляд Білорусь живе не дуже багато, бо не має нафтових вишок у
кожному дворі. Але у гостей країни виникає враження від неї, як від держави надзвичайно
світлої, чистої, завжди приязно усміхненої.
В.КОВАЛЕНКО.
м.Городня.
На знімку: фото на згадку біля Бобра в Бобруйську.

По/сусідськи святкували
Нещодавно до нас у Володимирівку
завітали учасники художньої самодіяльності
Вербівського сільського клубу з Ріпкинського
району.
Концерт, репертуар якого склали улюблені
народні пісні, сучасні мелодії, гуморески,
частівки, виявився дуже яскравим.
Справжній святковий настрій подарували
присутнім завідуюча клубом Л.Савенко, а також
М.Сердюк, І.Сиз, Л.Голик, І.Семиряга, З.Сиз і
Т.Литвиненко.
Всі, хто прийшов на концерт, залишали
сільський будинок культури з гарним настроєм.
Ми всі дуже вдячні завідуючій клубом Лідії
Савенко, якій вистачило наснаги не тільки
підготувати цікавий концерт, а й привезти
артистів на підводі, запряженій конем.
Н.ПИЛЬНИК.
Сільський голова
с.Володимирівка.

Дитячі листи до великої майстрині
Білокурівські читання «Я буду художником» пройшли у Городнянській міській школі №2. Ці
заходи проводилися для учнів 5*7 класів та були присвячені дню народження видатної української
художниці Катерини Білокур, яке відзначається 7 грудня.
Протягом двох тижнів учні вивчали не тільки біографічні моменти нелегкої долі художниці, а
й вели пошукову роботу. Новою сторінкою її життя стала епістолярна спадщина майстрині пензля.
Школярі мали змогу познайомитися з листами К.Білокур до П.Тичини, М.Рильського, художників
М.Донцова, Д.Косарика, С.Таранушенка та інших, у яких, на думку мистецтвознавців та дослідників,
геніальна художниця відкриває ще одну грань свого «я» — філософського мислителя. Книга
М.Кагарницького «Листами, мов зорею, засвітилась» стала своєрідним літописом многотрудного
шляху художниці у мистецтво. Учні й самі залучилися до епістолярного жанру. Пройнявшись
враженнями від творчості художниці, вони написали їй свої листи – листи до Катерини Білокур.
Вони сповнені не тільки дитячою щирістю, але й поетичністю сприймання мистецтва, доброю
обізнаністю з художніми творами та непідробною гордістю за всесвітньо відому українку, яка
досягла світових висот своєю наполегливою працею.
Яскраві задушевні, безпосередні сповіді юних шанувальників великого таланту К.Білокур стали
чудовим доповненням виставки малюнків «Квіти – мої діти» та виявом дитячої любові до
неперевершеної і невмирущої творчої спадщини художниці.
В.ХМЕЛЕНОК.
Вчителька міської школи №2.

Не варто
захищати
спекулянта
Питання курсу валют цікавить
більшість громадян нашої країни.
Навіть ті, хто не зберігає
заощадження у доларах чи євро,
час від часу поглядають на цифри
у обмінниках. Стабільний курс
національної валюти традиційно
сприймається як показник міцності
економіки та чинник, від якого
залежить добробут кожної родини.
Насправді,
з
точки
зору
економічної науки, це не зовсім
вірно. Приклад тієї ж Європи, де
євро може коливатися впродовж
року на десятки відсотків, це
переконливо доводить. Але,
зрештою, у наших громадян є
причини з увагою ставитися до
долара, нехай навіть і суто
суб’єктивні.
Є причини і у тієї бурхливої
реакції, яку викликала нещодавня
ініціатива депутатів запровадити
збір на продаж іноземної валюти.
З екранів телевізорів і сторінок
газет нас вже майже місяць
переконують у тому, що податок
створить незручності для простих
громадян й не принесе жодної
користі. З негативними оцінками
виступають політики, політологи,
керівники усіляких самозваних
фондів та асоціацій. Всі, хто
завгодно,
окрім
науковців*
економістів. І, на жаль, не тільки
через брак професіоналізму вони
говорять нам неправду.
Насправді,
питання
про
врегулювання валютного ринку
виникло не просто так. Це не
примха когось з представників
влади. Про необхідність реагувати
на те, що вже не перший рік
відбувається у країні, давно
говорили науковці, фінансисти,
банкіри. Проблема справді є. І
полягає вона у тому, що долари та
євро виконують у нас в країні
невластиву їм функцію. Це не
просто паперові гроші чи засіб
заощаджень. Валюта перетво*
рилася в Україні на спекулятивний
інструмент, на аналог білету
«МММ», який можна придбати
сьогодні дешевше, а завтра
спробувати продати дорожче.
Що б не казали зараз з екранів
телевізорів, в цю «гру» грають
зовсім не прості громадяни. В неї
вплуталися цілі комерційні банки,
підприємства,
величезний
тіньовий ринок. Вони сидять «по
вуха» у доларах і чекають, коли ж
нарешті станеться девальвація,
аби продати українцям свої запаси
хоча б на кілька копійок дорожче. А
якщо обвалити курс гривні не дає
Нацбанк, спекулянти свідомо
розхитують ринок, сіють паніку,
нагнітають істерію за допомогою
найнятих «експертів». І, зрештою,
знаходять спосіб продати дорогий
долар пересічним громадянам, які
не встигають зрозуміти, що ж
відбувається насправді. Це ми
бачили у 2008*2009 роках, це вони
знову спробували зробити з
країною у жовтні 2012*го.
Єдина можливість припинити
цю вакханалію – зробити спекуля*
цію валютою невигідною в прин*
ципі. І тому так важливо підтрима*
ти ініціативу про запровадження
збору з короткотермінових опера*
цій купівлі*продажу валюти. Так,
пропозиція запровадити податок
не дуже ефектна. Але ніхто з її
противників не зміг довести, що
вона не ефективна. Лише поява
тексту закону призвела до того, що
зараз долари можна вільно
придбати у будь*якому банку
країни – навіть там, де їх, начебто,
не було взагалі. Якщо ж збір буде
запроваджено, ажіотаж на валют*
ному ринку зникне.
За таких умов закон не зачепить
інтереси тих людей, хто зберігає
свої заощадження у валюті чи купує
долари для власних потреб.
Проектом, що слід внести у Раду,
доцільно передбачити цілий набір
механізмів, аби прості громадяни,
які купували долари не для
перепродажу, не постраждали.
Вдарить закон, і вдарить дуже
боляче, по спекулянтах – по тих, хто
звик наживатися на інших. Але
навряд чи ми з вами маємо
перейматися їхніми проблемами.
В.КУКОБА.
Доктор економічних наук,
професор.
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ГРУДНЕВА ДАТА ПАМ’ЯТІ
В.В.Криволапом вручили орден «Честь та пошана»
Ю.І.Томашу, медалі «Ліквідатор» О.Д.Смалю та
Л.М.Заровному, подяку райдержадміністрації
—
М.І.Омельченку та Л.М.Заровному. Грамотами райради
відзначили Ю.І.Томаша та В.А.Сірого; грамотами міськради
— М.М.Горбача, В.І.Овчара, М.М.Шарпатого та
Ю.В.Маслова; грамотами громадської організації «Союз
Чорнобиль України» — А.Р.Григор’єва та Н.Ф.Шулдик.
Учасники зустрічі вклонились пам’ятнику ліквідаторам,
поклали до його підніжжя квіти та вшанували пам’ять
загиблих товаришів хвилиною мовчання.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: Ю.ВИСОЦЬКИЙ нагороджує Ю.ТОМАША
орденом «Честь та пошана»; покладання квітів до
пам’ятника ліквідаторам.

У середині грудня є день, коли ліквідатори збираються
разом, щоб відзначити завершення будівництва об’єкту
«Укриття» і першого етапу ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Вони поминають своїх загиблих товаришів, тих, у кого
підступні хвороби внаслідок опромінення забрали здоров’я,
а то й життя. Із року в рік все менше ліквідаторів приходить
на урочисті збори – рідшають їхні ряди. Немало й таких, хто
хотів би прийти, та прикутий до ліжка чи на лікуванні.
Підступне невидиме опромінення щодня наносить нищівних
ударів по їхньому здоров’ю. Та попри все це вони зібрались.
Вже став традиційним художній супровід від
співробітників бібліотеки на зустрічах ліквідаторів. Щоразу
від щирих поетичних рядків чи хроніки чорнобильських
подій перехоплює подих, а на очі навертаються сльози.
Ліквідаторів привітали голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький, голова райради Г.Г.Примак та міський
голова А.І.Богдан. Заступник голови районної організації
інвалідів «Союз Чорнобиль України» М.М.Маланчук у своєму
привітанні сказав:
– Багато хто сьогодні не пам’ятає про те, що свого часу
зробили ви. Ті діти, які ідуть по вулиці, можуть не знати про
ліквідаторів і те, що трапилось у Чорнобилі. І це навіть добре
– нехай краще взагалі не знають! Але ми знаємо, що завдяки
нашим товаришам вони можуть жити у чистому, безпечному
середовищі.
Голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький разом із
в.о. начальника управління праці і соціального захисту
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28 грудня 202 року в 14 год. 30 хв. в приміщенні актового залу міської
ради відбудеться засідання 13 сесії Городнянської міської ради 6 скликання
з таким порядком денним:
1. Про Програму соціального і економічного розвитку міста на 2013
рік.
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.01.2012р. «Про
бюджет міської ради на 2012 рік».
3. Про бюджет міської ради на 2013 рік.
4. Про затвердження Генерального плану міста.
5. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку
підприємств та організацій комунальної форми власності за
результатами щоквартальної діяльності в 2013 році.
6. Про об’єкти комунальної власності територіальної громади
Городнянської міської ради, що підлягають приватизації.
7. Про затвердження плану прийняття регуляторних актів на 2013 рік.
8. Про розгляд земельних питань.
9. Про розгляд листів та заяв.
А.БОГДАН.
Міський голова.

Заборгованість
бюджетникам ліквідують
18 грудня відбулося засідання Громадської ради
Городнянського району, на якому були розглянуті питання
можливих заходів по погашенню заборгованості з виплати
заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Присутній на засіданні
заступник голови
райдержадміністрації
П.А.Буйний
запевнив,
що
заборгованість працівникам освіти та медицини буде
ліквідована по 15 грудня цього року.
Але чого очікувати у році наступному? У зв’язку з цим
Громадська рада вирішила підготувати відповідні звернення
до усіх можливих інстанцій вищого рівня.
Було також заслухано звіт про роботу Громадської ради
у 2011G2012 роках та розглянуто проект плану консультацій з
громадськістю на 2013 рік.

РЕЗОНАНС

МІКРОТОПОНІМИ ОЧИМА ГОРОШКІВЦЯ
У номері 105G106 за 8 грудня 2012 року була опублікована
частина книги С.О.Павленка «Мікротопоніми ЧерніговоG
Сіверщини», яка стосується нашого району. У наведеному
тексті автором допущено ряд помилок і неточностей. Озвучу
ті, про які мені відомо достеменно як уродженцю
с.Горошківки, що належить до Гніздищенської сільради.
1. У Стовпівці є озеро, але без назви. Студенцем його
ніколи не називали.
2. Озеро Студенець разом із однойменним урочищем
знаходиться на околиці с. Студенець Моложавської сільради,
а не хутора Карицького, який зараз приєднано до с.Гніздище,
і його практично вже нема.
3. Річка Смячка починається в с.Будище Дроздовицької
сільради і протікає також через Гніздище і Горошківку.
4. У селах Хрипівка і Півнівщина протікає річка Чибриж.
У Політрудні р.Чибриж нема – там тече р.Смячка.
Тепер доповнення до вже вказаних урочищ навколо мого
рідного села Горошківка. Поля: Займа, Жовтоновщина,
Мадзигулине, Церковне; ліси: Мадзигулин, Бицаєві гори;
луки: Постовник; річка Смячка; хутір Меженний; болото
Марусине; урочища: Логи, Устечко, Купальня, Касіянове
просо, Погоріле та Криниця.
В.ДУБРОВСЬКИЙ.
м.Городня.

ІСТОРІЯ В ІМЕНАХ, ПОДІЯХ І ФАКТАХ

Пам’ятник любові – Бородінський хліб
У Росії відзначили двохсотріччя перемоги над
французами, приурочивши її до битви під Бородіно, яка
відбулася 26 серпня (7 вересня) 1812 року. Кожного року
більше 100 000 чоловік спостерігає за костюмованою
реконструкцією військовоGісторичними клубами одного з її
епізодів.
Але ж результати битви досі викликають спори в
істориків, чимало західних спеціалістів віддають перемогу
Наполеону. ПоGперше, тому, що після битви він все ж таки
зміг зайняти Москву, а, поGдруге, тому, що втрати французи
понесли значно менші.
У ході битви кожної години нараховувалось до 2,5 тис.
загиблих солдат. Земля пофарбувалась у червоний колір, а,
за свідоцтвами очевидців, само поле, незважаючи на
тижневу посуху, перетворилось на болото.
За свідченням російських істориків для французького
імператора ніякого вирішального значення Бородінська
битва не мала – впевненої перемоги отримано не було.
Російські війська теж у кінці битви були змушені залишити
свої позиції, однак вони провели організований відступ, що
надало їм можливість у подальшому продовжити боротьбу.
Тому росіяни підкреслюють, що перемога була на їх боці.
Російський імператор Олександр І зробив ставку на такі
фактори, як час та простір: і того, й іншого у росіян було
досхочу. А французи не отримували ніякого продовольства
та іншої допомоги і дуже боялися зими. Навіть вступ їх у
Москву не викликав паніки у СанктGПетербурзі. Олександр І
категорично заборонив будьGякі мирні переговори.
Наполеон загубив більшу частку свого війська при
переправі через Березину, а російська тактика «випаленої
землі» під ногами ворога одночасно з приходом зими та
нападами легкої кавалерії генерала Кутузова зробили свою
справу – почався відступ французької армії. Інші європейські
країни відчули, що теж мають змогу позбутися від гноблення

Наполеона. Визвольні війни призвели до краху влади
Наполеона над Європою та його зречення від престолу.
Проте в історії завжди є свої живі обличчя. Одним з
героїв, які загинули на Бородінському полі, був генералG
майор Олександр Олексійович Тучков. Поранений на
Семенівських флешах, коли у запеклому бою, підняв з землі
прапор і рушиву наступ попереду свого полку. Поранений
майже одночасно з братом, що був неподалік, – Миколою
Тучковим. Миколу винесли з бою, і він помер пізніше. А
доля Олександра набагато жорстокіша. Французька бомба
потрапила у носилки, на яких виносили солдати з поля бою
свого командира. Від нього не залишилось майже нічого.
Молода дружина Маргарита Михайлівна (уроджена
Наришкіна), яка брала участь разом з чоловіком у інших
бойових походах, а цього разу залишилася вдома з
новонародженим сином, намагалася знайти тіло чоловіка.
Але знайшла лише палець із знайомою обручкою…
Зараз неможливо навіть уявити собі, що саме побачила
і відчула героїчна не менш ніж її коханий чоловік молода
жінка на полі битви. Російська армія покинула його, не
встигши захоронити загиблих… Маргарита Тучкова
витримала випробування Бородінським, але довелося
повертатися додому ні з чим. Вдова вирішила: якщо
захоронити її загиблого чоловіка поGхристиянськи
неможливо, то на тому місці, де зникло тіло Олександра
Тучкова, треба збудувати церкву.
Маргарита Михайлівна продала всі свої діаманти, а
також отримавши ще 10 000 карбованців від Олександра І,
почала будівництво. Добре розуміючи, як в Росії можуть
красти, вона оселилася у невеличкому будиночку поряд і
жила там, поки у 1820 році Спаську церкву(за ім’ям ікони,
яку подарував їй чоловік) не побудували. Але біди не
полишали жінку. У 1826 році пішов разом з іншими
декабристами на каторгу її брат Михайло, а ще — помер

від скарлатини її улюблений синочок Микола Тучков, який
вже навчався у Пажеському корпусі. Маргарита Михайлівна
поховала його у склепі новозбудованої Спаської церкви. Вона
не знаходила собі місця від душевного болю, здавалося,
син і чоловік кличуть її. Маргариту Михайлівну саму постійно
знаходили у склепі непритомну.
Митрополіт Філарет зумів донести до розуму нещасної
жінки, що її біль – то лише частка великого загального болю
і ще чимало людей потребують ї допомоги та втіхи.
Маргарита Тучкова створила навколо Спаської церкви
громаду з вдів, яка перетворилася у СпасоGБородінське
общежитійство. Вона не була святою, не створювала чуда, а
лише звичайні мирські справи. Навіть не була внесена у
церковні аннали як праведниця та страстотерпця. Але
залишилася вірною пам’яті своїх близьких на все життя.
Коли у 1837 році вона вже постриглася у монахині під ім’ям
Марії, на Бородінському полі святкувалося 25Gріччя війни
1812 року. Імператор Микола І, провідуючи її, на той час
дуже хвору від святкувань, запитав, чим може зарадити?
Маргарита Михайлівна попросила відпустити з каторги
брата. Навряд чи прохання сподобалося імператору, але не
виконати його він не зміг.
Померла Маргарита Тучкова там же на Бородінському
полі, як і коханий чоловік, не маючи жодного сумніву в
обраному путі.
Залишила по собі два пам’ятники своєму великому
коханню – СпасоGБородінський монастир та хліб, який ми
любимо і їмо і по сьогодні – Бородінський. Перша ігуменя
СпасоGБородінського монастиря вважала цей хліб
поминальним – він гіркий і солодкий, як сама любов. «Житня
мука, солод, кмин, поминальна молитва, коріандр та вірність
до гробу» — це і є рецепт «Бородінського», або ще «чорного»,
як ми його нерідко називаємо, хліба.
А. НЕМИРОВА.
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Всеукраїнська акція
«З відкритим серцем до кожної дитини»
У
день святого Миколая козаки
Городнянського Свято— Миколаївського
полку після святкового богослужіння вперше
зібрались громадою у відремонтованому
приміщенні козацької полкової канцелярії.
Напівпідвальне приміщення, орендоване у
відділу
культури
та
туризму
райдержадміністрації, знаходиться у
будинку, де розташований районний музей.
Допоки козаки довели його до ладу, минуло
чимало часу. Лише сміття вивезли повний

тракторний причіп. Сьогодні це охайні та
чисті чотири кімнати, готові служити
потребам козацтва та громади.
Цього дня у канцелярії приймали
присягу та посвяту у козацтво семеро
громадян. Серед них – і голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький.
На
засіданні
козацького
кругу
обговорювались
найбільш
актуальні
питання життя козацького полку, а також
відбулась процедура нагородження кращих
п р е д с т а в н и к і в
городнянського козацтва,
які приймають активну
участь у житті полку та
міста, і – хоча це зовсім і
не святковий привід –
виключення
з
рядів
козацтва тих, хто нехтує
своїми обов’язками.
До
святкового
козацького
кругу
приєднався і народний
депутат минулих скликань
Верховної Ради, а зараз
активний громадський
діяч Олег Петров. У жовтні
Олег Володимирович теж
прийняв
присягу
та
посвяту у козацтво і нині є
одним
з
козаків
городнянського полку. Він

привіз у подарунок ікону
Миколая1Чудотворця,
написану
ченцями
з
монастиря
Свято1
Успенської
Києво1
Печерської Лаври.
У цей же день Олег
Петров
побував
з
подарунками
у
Городнянському центрі для
сім’ї, дітей та молоді та у
Городнянській обласній
школі1інтернаті для дітей1
сиріт. Ця акція відбувалась
у
рамках
програми
«Самаритянська сумка»,
коли діти самі готують
подарунки для інших дітей.
Цього разу кольорові
коробочки приготували
для дітей Городнянщини їхні ровесники з1
за океану – зі Сполучених Штатів Америки.
— Я працюю у цьому окрузі вже з 1998
року, — пояснив Олег Володимирович. – І
нема ніякого значення, депутат я чи ні.
Головне те, що, реалізуючи різні програми,
ми реально можемо допомогти людям. За
десять останніх років нам вдалось залучити
для Чернігівщини допомоги на 15 мільйонів
євро, здебільшого це — обладнання для
медичних закладів, допомога ФАПам у
сільській глибинці тощо. За стільки років

спільної роботи Городнянщина мені стала
близькою, тому я знову й знову тут. А відтепер
я – ще й член козацької спільноти. Думаю,
наша співпраця буде плідною.
С.ТОМАШ.
На знімках: Олег ПЕТРОВ вручає
козацькому
отаману
Олександру
ЛУКАШУ ікону Миколая2Чудотворця; у
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді під час зустрічі з О.ПЕТРОВИМ.

З ПОДАРУНКАМИ І ДОПОМОГОЮ

Депутати райради — заступник голови
облдержадміністрації О.М.Шанойло і підприємець
О.П.Заєць — часті гості у Смичинській школі. Її стіни
рідні для них ще з дитинства, тому кожен з них вважає
за честь допомагати в міру сил. На день Святого

Миколая випускники прибули, щоб
привітати зі святом і потішити
подарунками нинішніх вихованців школи.
Солодощі дістались усім.
– Ми бажаємо вам, щоб ви були
здоровими, старанно навчалися й тішили
своїх батьків новими досягненнями та
успіхами! – сказав О.М.Шанойло,
вітаючи учнів зі святом.
Гості побували у одногруповому
дитячому садку «Малюкляндія», який діє
на базі школи. До його комплектування і
оснащення вони теж доклали зусиль.
Килим та іграшки свого часу привіз
О.М.Шанойло, а О.П.Заєць подарував
пилосос. Цього разу діти отримали
солодощі, віддячивши гостям віршами і
піснями.
Також депутати оглянули нові віконні
блоки, які замінили у школі за їхнього
сприяння. У ході огляду з’ясували для
себе нову проблему – кільком
приміщенням потрібне кондиціонування
повітря чи хоча б вентиляція, нові вікна
дещо підвищили вологість повітря. Тож є
робота на перспективу.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.ЗАЄЦЬ та О.ШАНОЙЛО роздають
солодкі дарунки.

ВИСТАВИ, КОНКУРСИ Й ПРИЗИ
19 грудня у районному будинку культури Святий Миколай
роздавав свої дарунки дітям, які виховуються під опікою, у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Дійство,
організоване службою у справах дітей, працівниками відділу
культури та аматорами народного мистецтва, захопило як дітей,
так і дорослих. Театралізована вистава разом із цікавою
конкурсною програмою створили атмосферу чарівного зимового
свята. Окрім Святого Миколая дітей привітав заступник голови
райдержадміністрації М.Ф.Силенко.
Солодкі дарунки до свята від служби у справах дітей отримали
й діти з неблагополучних сімей. А делегація району з числа дітей1
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взяли
участь у святковій програмі Чернігівського палацу дітей та
юнацтва за участю керівництва області.
І.СТАРОДУБЕЦЬ.
Завідуюча сектором опіки та піклування.
На знімку: фрагмент з вистави у районному будинку
культури.

Вихованці обласної школи1інтернату для дітей1
сиріт порадували своїх вчителів та вихователів, а
також гостей школи традиційним концертом на

день Святого Миколая. У репертуарі концерту
переважали миколаївські, зимові та новорічні пісні.
Частина співаків вийшли до такої широкої
аудиторії вперше, тому їхнє хвилювання частково
передавалось глядачам. Однак усі погрішності
перекривалися щирістю дитячого співу.
На святі побували й представники ДП
«Городнянський лісгосп», які привезли дарунки для
маленьких артистів та їхніх юних глядачів. Ярослав
Коваль привітав вихованців школи зі святом та
вручив коробку з солодощами маленькій співачці
Дашуні.
Дарунки «під ялинку» від лісівників – щорічна
акція підприємства. Цього року подарунки
потрапили у інтернат, підсолодивши свято
Миколая його талановитим вихованцям.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Я.КОВАЛЬ передає дарунки
співачці ДАШУНІ.
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25 ГРУДНЯ

26 ГРУДНЯ

27 ГРУДНЯ

28 ГРУДНЯ

29 ГРУДНЯ

30 ГРУДНЯ

УТ1
8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.30 Точка зору
10.00,15.35 «Маруся»
10.45 Шефкухар країни
12.25 Право на захист
12.45 Темний силует
12.55 Армiя
13.10 Х/ф «Травневi
зорi»
14.40 Вiкно в Америку
15.00 Новини
15.20 Агросектор
16.25 «Агент особли
вого призначення»
18.45 АгроNews
19.15 Екстрений виклик
20.10 Зимовий жарт
20.40 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
21.35 Новорiчний жарт
22.50 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
22.55 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя

УТ1
8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Свiтло
10.00,15.45 «Маруся»
10.55 В гостях у Гордона
12.20 Кордон держави
12.35 Хай щастить
12.55 Рiздвяне При
вiтання
13.55 Х/ф «Я вас
дочекаюсь»
15.00 Новини
15.25 Агросектор
16.30«Агент особливого
призначення»
18.25 Зiрки гумору
19.15 Концерт
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.00 Пiдсумки

УТ1
8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Уряд на зв’язку
10.15,15.50 «Маруся»
11.00 В гостях у Гордона
12.25 Українська пiсня
12.55 Екстрений виклик
13.45 Х/ф «Заради
декiлькох рядкiв»
15.00,18.20 Новини
15.35 Агросектор
16.35 «Агент особли
вого призначення»
18.50 Бенефiс К.Нови
кової
20.50 Мегалот
21.40 Зiрки гумору
22.50 Суперлото
23.00 Пiдсумки

УТ1
8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.35 Книга.ua
10.00,15.50 «Маруся»
10.55 Здоров’я
12.25 Аудiєнцiя
12.50 Крок до зiрок
13.30 Х/ф «Рiдна кров»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Агросектор
16.35 «Агент особли
вого призначення»
19.20 Жарт
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.00 Пiдсумки

УТ1
8.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Вячеслав
Чорновiл»
10.15 Т/с «Маруся»
11.05 Х/ф «Перевiрка
на дорогах»
12.50 «Надвечiр’я»
13.30 Х/ф «Василь
Буслаєв»
14.45 Х/ф «Пацани»
16.25 Х/ф «Порох»
18.00 Зiрки гумору
20.35 After Live
21.15,22.50 ШустерLive
22.45 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
0.30 Пiдсумки

УТ1
7.45 Кориснi поради
8.00,9.50 ШустерLive
9.30 Школа юного
суперагента
11.30 Лотерея
11.50 Концерт
16.45 Новорiчний жарт
18.30 Золотий гусак
19.00 Концерт
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.10 Українська пiсня
21.45 Концерт Софiї
Ротару
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено
23.00 Твiй голос

УТ1
8.20,23.50
Смiх
з
доставкою додому
8.50 Кориснi поради
9.05 Фолькmusic
10.00 Крок до зiрок
10.45 Караоке для
дорослих
12.05 Шефкухар
13.05 Х/ф «Хто кому хто»
14.35 Х/ф «Життя як
цирк»
16.05
«Честь
маю
запросити»
19.10 Концерт
21.00 Пiдсумки тижня
21.50 Фестиваль
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.00 Кiно в деталях

1+1

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10
Т/с
«Величне столiття»
12.10 «Неймовiрнi пере
гони»
13.10 «Дiм за тиждень»
14.00 «Не бреши менi»
15.00 «Сiмейнi мело
драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.10 ТСН
20.15 Х/ф «Стежка
вздовж рiчки»
0.25 Х/ф «Хороший
рiк»(2)

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10
Т/с
«Величне столiття»
12.10 «Неймовiрнi пере
гони»
13.05 «Дiм за тиждень»
14.00 «Не бреши менi»
15.00
«Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,22.55 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.50 «Українськi сен
сацiї»
23.10 Х/ф «Телефонна
будка»
0.50 Х/ф «Козаки
розбiйники»

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10
Т/с
«Величне столiття»
12.10 «Неймовiрнi пере
гони»
13.05 «Дiм за тиждень»
14.00 «Не бреши менi»
14.55 «Сiмейнi мело
драми»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.45 ТСН
20.15 «Джентльменсь
кий набiр»
21.30 «Табу»
22.30 «Грошi»
0.00 Х/ф «Блакитна
безодня»

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10
Т/с
«Величне столiття»
12.10
«Неймовiрнi
перегони»
13.05 «Дiм за тиждень»
14.00 «Не бреши менi»
14.55
«Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,22.45 ТСН
20.15,21.25 «Чотири
весiлля»
23.00 Х/ф «Пробiл»(2)

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10
Т/с
«Величне столiття»
12.10
«Неймовiрнi
перегони»
13.05 «Дiм за тиждень»
14.00 «Не бреши менi»
14.55
«Сiмейнi
мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Вечiрнiй Київ»
22.00 Х/ф «Хенкок» 2)
23.55
Х/ф
«Iнтердiвчинка»

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,12.25
Т/с
«В
очiкуваннi кохання»
13.30 Концерт
16.05 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Грак»
0.10 Т/с «Спроба Вiри»

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Грак»
12.50 «Слiдство вели»
14.45 Х/ф «Тихий вир»
16.50 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
0.15
Х/ф
«Сильна
слабка жiнка»

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Грак»
12.55 «Слiдство вели»
14.50 Х/ф «Приходь на
мене подивитися»
16.50 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
0.15 Х/ф «Пiдсадний»

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,21.00 Т/с «Грак»
12.55 «Слiдство вели»
14.50
Х/ф
«Що
приховує кохання»
16.50 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
0.20 Х/ф «Мара»(2)

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Грак»
13.00 Т/с «На шляху до
серця»
17.30
Х/ф
«Самогонники»
18.10,21.00 «Вечiрнiй
квартал»
20.00 «Подробицi»
23.00 «Велика полiтика»

1+1

1+1

До уваги телеглядачів!
У програмі Білоруського ТБ години передач подані за
білоруським часом, який випереджає український час на 1
годину. Тому українським телеглядачам слід брати це до
уваги.

«Беларусь 1»
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10 В центре вни
мания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.10 «Соблазн»
14.00 «Моя правда»
15.15 Новости региона.
15.30 «Про дружбу, ша
рика
и
летающую
тарелку»
15.45
«Новый
космический отсчет».
16.15 Документальный
сериал «Мистические
истории» (Украина).
17.15 «Три мушкетера»
19.15 «Зимний роман»
21.00 Панорама.
21.40 Праздничная Ро
ждественская Месса из
Минского архикафед
рального костела Девы
Марии.
23.55 Рождественская
служба из Ватикана
00.55 мелодрама «Моя
мама – невеста»
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 «Программа мак
симум».
09.40 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00, Сегодня.
10.20 «Русские сен
сации
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных».
14.25 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35
«Говорим
и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.35 «Легавый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Вернуть
на доследование».

«Беларусь 1»
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10
Мультфильм
«Притча о Рождестве»
09.20 комедия «Зимний
роман»
11.00 «Белорусский
балет. История».
12.15
«Тот самый
Мюнхгаузен»
15.15 Новости региона.
15.30 Мультфильмы
«Девочка со спичками»,
«Сестра и брат. Сказка
на Святки»
15.50
Мюзикл
«Золушка» (Украина).
18.05
Концертная
программа.
19.10 Мелодрама «Дни
Надежды» (Украина).
21.00 Панорама.
21.35
Мелодрама
«Любовь и прочие
обстоятельства»
23.30
Музыкальная
комедия
«Три
мушкетера» (Украина).
01.20 День спорта.
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Сериал «Воз
вращение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных».
14.25 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35
«Говорим
и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Легавый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Вернуть
на доследование».

«Беларусь 1»
07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10
Мультфильм
«Святочные рассказы»
09.20 Трагикомедия
«Тот самый Мюнхга
узен» (СССР).
12.10 Мелодрама «Дни
Надежды» (Украина).
13.55 «Новый косми
ческий отсчет».
14.20 сериал «Чудеса
природы»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.25 сериал «Здравст
вуй, мама!» (Украина).
16.20 Коробка передач.
16.55 Завтра  это мы!
17.25 сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45
Актуальное
интервью.
21.55 сериал «Мужчина
во мне» (Россия).
23.05 «Звездные врата.
Первый отряд»
00.40
Мюзикл
«Золушка» (Украина).
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Сериал «Возвра
щение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по
русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных».
14.25 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.10 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и пока
зываем».
18.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Легавый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Вернуть
на доследование».

«Беларусь 1»
07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45
Актуальное
интервью.
10.55 сериал «Мужчина
во мне» (Россия).
12.15
Концертная
программа.
13.25 Культурные люди
14.00 «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.25
Мультфильм
«Мороз Иванович».
15.35
«Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.35 Перезагрузка.
17.20 «Маруся. Испы
тания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 00.00 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45
Актуальное
интервью.
21.55 сериал «Мужчина
во мне» (Россия).
23.05 «Звездные врата.
Первый отряд»
00.40 Мелодрама «Лю
бовь и прочие обсто
ятельства» (США).

1+1

«Беларусь 1»
07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45
Актуальное
интервью.
10.55 сериал «Мужчина
во мне» (Россия).
12.10 «Звездная жизнь»
13.35 Завтра  это мы!
14.05 «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.25
«Здравствуй,
мама!» (Украина).
16.20 Католические
святыни Беларуси.
16.45 «Здоровье».
17.30 «Маруся. Испы
тания»
18.25, 00.20 Зона Х.
Итоги недели.
19.40 Калыханка.
19.50 «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Документальный
сериал «Мистические
истории» (Украина).
23.05 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «
Попытка
бегства»
(СШАКанада).
01.05 День спорта.

6.40 «Справжнi лiкарi»
7.35
«Кулiнарна
академiя»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.05 Мультфільм
10.55 «Свiт навиворiт»
12.55 Д/ф «Легенда про
динозаврiв»
14.45 Х/ф «Хенкок»
16.35 «Вечiрнiй Київ»
18.30
«Розсмiши
комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Ялинки2»
22.00 Х/ф «Турист»(2)
0.00 «Американець»(2)
ІНТЕР
8.20 «Городок»
9.00 «Орел i Решка»
10.00
«Україно,
вставай!»
11.20 «Сiмейний пес»
12.25 Х/ф «Iван Васи
льович змiнює про
фесiю»
14.15 Х/ф «Артистка»
16.15 «Вечiрнiй квар
тал»
20.00 «Подробицi»
20.25 Концерт
22.30 Х/ф «Нiч закритих
дверей»

«Беларусь 1»
07.00, 08.00 09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 «Джамайка»
10.20 Здоровье.
11.05 «Все путем!»
11.35
Земельный
вопрос.
12.15 Музыкальная ко
медия
«Гусарская
баллада» (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10, 19.20 Новости
региона.
15.25 Комедийная ме
лодрама «Все, что нам
нужно…»
17.25 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви»
18.25 Тайны следствия.
19.35 Документальный
цикл «Звездная жизнь»
(Украина).
Фильм
«Ушедшие в 2010».
21.00 Панорама.
21.45 Концерт арт
группы «Хор Турец
кого».
23.35 Романтическая
комедия «Замерзшая
из Майами» (США).
01.10 День спорта.
01.20 Перезагрузка.
НТВ

НТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35 Сериал «Возвра
щение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20
«Следствие
вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных..
14.35 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35
«Говорим
и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.35 «Легавый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Вернуть
на доследование».

1+1

06.00 «НТВ утром».
08.40 Сериал «Возвра
щение Мухтара».
09.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «И снова здрав
ствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных».
14.35 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35
«Говорим
и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 «Легавый».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.40 сериал «Вернуть
на доследование».

06.00 «НТВ утром».
08.15 «Медицинские
тайны».
08.55 «Дело вкуса».
09.30 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Женский взгляд»
с Оксаной Пушкиной.
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных».
14.35 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и пока
зываем».
18.35 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие.
19.35 «Легавый».
23.10 Х/ф «Мертвые
души».
00.55 сериал «Вернуть
на доследование».

1+1
7.50 Мультфiльм
8.15 «Ремонт+»
9.00 «Лотозабава»
10.10, Мультфільм
11.00
«Кулiнарна
академiя»
11.25 Мультфiльм
11.50 «Чотири весiлля»
13.10 Х/ф «Пiзанська
вежа»
15.10,20.00,23.05 «Голос.
Дiти»
17.25 Х/ф «Ялинки2»
19.30,0.45
«ТСН
тиждень»
22.25 «Вiдголосся»
23.35 «Свiтське життя»
ІНТЕР
7.45 «Глянець»
8.45 «Школа доктора
Комаровського»
9.20 «Свати бiля плити»
10.25 «Весiльний роз
мiр»
11.25 Т/с «Сiльський
романс»
15.25 Концерт
17.55 Х/ф «Любов i
голуби»
20.00 «Подробицi»
21.00 Х/ф «Самогубцi»
23.05 Х/ф «Фанфан
Тюльпан»

«Беларусь 1»
06.20 комедия «Гусарс
кая баллада»
07.55 сериал «Мастер
путешествий» (США).
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50 Комедийный де
тектив «Заколдованный
участок « (Россия).
11.00 Завтра – это мы!
11.30 Зона Х.
12.15 «Каникулы Бони
фация».
12.35 Культурные люди
13.05 «Моя правда»
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Комедийная ме
лодрама «Все, что нам
нужно…»
17.30 Коробка передач.
18.00 «Евровидение 
2012». Концерт.
18.55 Комедия «Асте
рикс и Обеликс против
Цезаря» (Франция).
21.00 В центре вни
мания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Комедия «Блон
динка и блондинка»
00.20 Хоккей для всех.
НТВ
06.20 сериал «Дело
Крапивиных».
08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55
«Кулинарный
поединок»
11.55
«Квартирный
вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 «И снова здравст
вуйте!».
14.20 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
19.00 Сегодня.
19.30 сериал «Улицы
разбитых фонарей».
22.25 Александр По
ловцев в остросюжет
ном боевике «Зимний
круиз».
00.10 Юрий Назаров и
Максим Салтыков в
фильме
«Кровные
братья».
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ПРОДАЮТЬСЯ:
— 2 кімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай, гараж,
палісадник. Тел. 0985635979.
— 1 кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.: 0985241820.
— будинок в с. Кузничі по вул. Піонерській, 59, розміром 5х9, з
ракушняка, дах цинковий (можна під знос); сарай дерев’яний, дах –
шифер. Ціна договірна. Тел. в м. Гомелі +375293549166, +375232486106.
–– будинок по вул. Чорноуса, 85. Тел.: 0630237564, 0985355714.
— півбудинку з надвірними прибудовами. Тел.: 22702, 099
1341351.
— корова віком 8 років. Тел.: 25639, 0988313146.
— корова віком 7 років в с.Великий Листвен.Отел у березні. Тел. 096
7061396.
— тільна телиця в с. Смичин. Отел у лютому . Тел. 0974796179.
–– племінні поросята великої білої породи. Тел.: 21044, 0638541219.
— ВАЗ 2115, 2002 р.в., ВАЗ 2105, 1981 р.в. Варіанти обміну. Тел.:
0967331053, 0635772551.
— ВАЗ 2101, 1974 р.в., недорого. Тел. 0960853320.
— терміново автомобіль Опель Аскона (газ, бензин) у гарному
стані. Торг. Ціна 1,4 тис. у.о. Тел.: 0986749857, 0960814740. Віктор.
— сіно. Тел. 24276.
— нові кінні сани в с. Великий Листвен. Тел. 933127.
КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 23362, 0963403112.
— автомобіль «Москвич» на запчастини. Тел.: 0976282727, 235
25.
Загублено документи на ім’я Сергієнка С.О. Прохання до того,
хто знайшов, повернути за винагороду. Тел. 0631741904.
9 грудня, у неділю, на відрізку шляху «комбікормовий завод –
військове містечко» були загублені ключі в футлярі. Хто знайшов,
прохання повернути за винагороду. Тел.: 0977052801, 0508255223 або 2
5164 після 20.00 год.
Свідоцтво платника єдиного податку серії И № 879712 від 03.03.2011р.,
видане на ім’я Пошенка Олександра Володимировича, ВВАЖАТИ
НЕДІЙСНИМ.

ВДАЛИЙ ВИХІД НА ЛІД
Валентин Гуляєв та Микола Бухалов – давні прихильники
риболовлі, а особливо зпід льоду. Своїй пристрасті кожен
присвятив більше, ніж чверть століття. А з початком кожного
нового сезону хвилюються, як новачки, в очікуванні першого
льоду. Ловлять переважно на мотиля та безмотильну вудку.
В уловах переважають окуні і плотва.
– Щуківок не ставимо – це не наше. Ловити на мормишку
цікавіше. Та й улови бувають непогані – іноді до 4 кілограмів
риби за день. Трапляється і лящ, причому пристойний – до
400 грамів. Витягти зпід льоду такого красеня – справжня
радість! – захоплено розповідає В.Гуляєв.
– Та й півкілограмового окуня спіймати – дух захоплює!
– підтримує товариша М.Бухалов, і додає: – Зимова
риболовля приваблює ще й тим, що по льоду можна
дістатися до будьякої точки водойми без допоміжних
пристосувань. Цього важко досягнути влітку. Потрібен човен,
на якому легко нашуміти й налякати рибу.
На момент спілкування з рибалками в улові кожного було
вже до десятка рибин, переважно плотви – тож другий вихід
у новому сезоні підльодного лову для них удався! А ще вони
зазначили, що з посиленням уваги з боку громадськості та
після кількох зарибнень риби у Чибрижі стає більше.
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

5 января 2013 года – год
светлой памяти всеми
любимого и уважаемого
человека
ГРЕЧУХИ
Николая Федоровича
21.01.1922г. – 5.01.2012г.
Пройдет зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.
Глубоко скорбящие
родные.

На знімку: В.ГУЛЯЄВ та М.БУХАЛОВ з першим
уловом дня.

Без розтину не поховають?
Стаття 238 нового Кримінального процесуального
кодексу України говорить: «1.Огляд трупа слідчим
прокурором проводиться за обов’язкової участі судово
медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо
залучити судового експерта. 2.Огляд трупа може
здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи
іншого володіння особи з додержанням правил цього
кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи. 3. Після
огляду труп підлягає обов’язковому направленню для
проведення судовомедичної експертизи для встановлення
причин смерті. 4. Труп підлягає видачі лише з письмового
дозволу прокурора і тільки після проведення судово
медичної експертизи та встановлення причини смерті».
Названа експертиза робиться за кошти держави, тобто
родичам покійного нічого платити за неї не треба. Тож
складається таке враження, що з 20 листопада кожну
людину, незалежно від того, чи у свої 100 вона померла
природною смертю вдома, чи у 70 літ — від невиліковної
хвороби у громадському місці, не можна поховати без
розтину судовомедичного експерту, який є неминучим
навіть проти волі покійного чи його родичів, а новий
Кримінальний кодекс не дає можливості нікому поховати
померлого без розтину.
У Городнянському районі експертизу проводить
судмедексперт із Щорської районної лікарні і з початку дії
нового кримінального кодексу вже зроблено розтин близько
40 померлих. За повідомленням районного відділу міліції,
ніякого криміналу виявлено не було. А з початку грудня 5
довідок про смерть вже було видано і лікарями районної
поліклініки.
Редакція отримала чимало дзвінків із скаргами на нове
законодавство, яке трактувалося таким чином, що розтину

підлягають буквально всі померлі. В усякому разі подібне
враження склалося у мешканців району. Люди просять надати
роз’яснення, як воно повинно бути насправді, чому
трапляються затримки з розтином, особливо якщо
наближаються вихідні. Є навіть розмови про надання оплати
за нього. Проте усі дзвінки з даного питання є анонімними,
а тому спиратися на них ми не можемо. Тобто, невдоволені
новими тимчасовими правилами залишились, але тільки
на рівні розмов.
Прокурор району С.О РОЗИНКА так прокоментував
положення нового законодавства:
— Назване положення нового Кримінального кодексу
стосується «кримінальних» трупів, тобто таких, які мають
ознаки насильницької смерті чи підозру на неї. Відповідно,
вони й відправляються на судовомедичну експертизу.
Насильницька смерть – це раптова смерть, коли виявлені
тілесні ушкодження, поранення і тому подібне. Самогубство
через повішення, враження холодом теж можна віднести
до підозри на насильницьку смерть. Цей перелік можна
продовжувати. Після розтину тіла померлих видаються
громадянам вчасно. Якщо немає підозри на насильницьку
смерть, тоді лікар надає довідку про те, що ж саме її
спричинило. Все залежить від обставин, які виявляються
при огляді місця подій. Кожен випадок треба розглядати
окремо. Адже буває і так: після смерті людини з`являються
родичі і скаржаться на те, що бабусю або дідуся вбили,
забрали гроші і таке інше.
За період дії нового Кримінального процесуального
кодексу у прокуратуру та міліцію не надійшло жодної скарги
з приводу направлення на судовомедичну експертизу, на
роботу судмедексперта тощо.
А.НЕМИРОВА.

Прошло уже 2 года,
как ушла из жизни наша
дорогая, любимая мамочка
ПИЛИПЧУК
Ольга Павловна.
16.02.1953г. –
18.12.2010г.
Покачнулась звезда и упала,
И тебя, мамочка, не стало –
В мире все затихло, устало.
Не успели с тобой
проститься –
Так уж нужно было случиться.
Вечно любящие: муж,
дети, внуки.
24 грудня – 40 днів світлої
пам’яті дорогого нашого
чоловіка, батька, дідуся
ДАНЧЕНКА
Віталія Петровича
27.09.1939р. –
17.11.2012р.
Из жизни ты ушел внезапно,
Тебя нам не вернуть.
Ты
в
нашей
памяти
останешься навеки
И боль души ничем не
заглушить.
Родной ты наш, пока живем на
свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Хай земля тобі буде пухом, а душі твоїй – вічний спокій,
царство небесне.
Сумуючі: дружина, діти, онуки.
21 грудня 2012 року
минуло 9 днів, як зупинилося
серце нашого рідного,
найдорожчого у світі
чоловіка, батька, дідуся
НАЗАРЕНКА
Олексія Тимофійовича
4.09.1930р. –
13.12.2012р.
Ти пішов від нас у далеку даль,
І лишив нам горе і тяжку
печаль.
Спи спокійно у темній хатині
своїй,
Нехай наше горе і біль
Не порушать спокій твій.
Час лине, та пам’ять жива.
Тож нехай тобі пухом буде земля.
Ми згадуємо тебе кожну мить.
Будемо вічно тебе ми любить.
Сумуючі рідні.

18 грудня святкує свій день народження наш брат та кум
Петро Миколайович ШТАНЕНКО з с. Дроздовиця.
В работе желаем тебе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни – сбывшейся мечты.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.
Куми Станіслав та Люда з дітьми.
20 грудня відсвяткувала свій ювілейний день народження
чудова жінка і працівник Валентина Володимирівна ПАНЬКО з
с. Макишин.Щиро вітаємо і бажаємо:
Пусть в жизни будет все, как надо:
И светлый путь, и добрые друзья,
И крепкое здоровье – как награда
За добрые и нужные дела.
И в этот день нам хочется сказать
Так много теплого, хорошего, простого,
От всей души здоровья пожелать,
Счастливых дней и неба голубого.

25 грудня наші куми і друзі Ольга
Олексіївна
і
Володимир
Іванович
ЧОРНОМАЗИ святкують 25/у річницю
спільного подружнього життя.
Щиро вітаємо їх з цим святом, бажаємо їм
і їх дітям міцного здоров’я на довгі роки,
здійснення мрій і бажань.
З повагою сім’я Заєць – Інна і Олександр.

З повагою: колектив магазину «Фортуна».

22 грудня святкує свій 60/річний ювілей Дмитро
Степанович СИЗОНЕНКО з с. Лемешівка.
Скільки років тобі – не питаю,
Хай їх лічить зозуля в гаю.
А я з тими роками вітаю,
Що постукали в душу твою!
Те бажаю, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця!
Хай над тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти!
Сестра Катя.
Сьогодні святкує свій 70/річний ювілей наша дорога і люба
донька, дружина, матуся і бабуся Валентина Василівна
ДЕНЕСЕНКО.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчили робити добро.
За руки робочі, за хліб на столі –
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.
З любов’ю: мати, чоловік, діти, онук.

До відома громадян!
З метою поліпшення надання адміністративних послуг
населенню району щодо державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно з 1 січня 2013 року
встановлюється
гнучкий
графік
роботи
реєстраційної служби Городнянського районного
управління юстиції:
Понеділок – середа з 8.30 до 17.30 год., перерва з
13.00 до 13.48 год.
Четвер – з 8.30 до 20.00 год., без перерви.
П’ятниця з 8.30 год. до 16.30 год., перерва з 13.00 до
13 год. 48 хв.
Субота, неділя – вихідні дні.
Кожної другої суботи місяця проводиться прийом
громадян з 08 год.30 хв. до 17 год. 30 хв., перерва з 13.00
до 13 год.48 хв.
Реєстраційна служба Городнянського районного
управління юстиції знаходиться за адресою: м.Городня,
вул.Чорноуса, 7 (приміщення відділення зв’язку), контактні
телефони: 2240299 (начальник), 2240298 (державні
реєстратори).

25 грудня святкуватиме свій ювілейний день народження
наш син, чоловік та батько Володимир Миколайович ЖОГОЛКО.
Щиро і сердечно, з великою повагою і
теплотою вітаємо тебе, любий.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В коханні – вірності й весни,
В сім’ї – добра і теплоти.
З повагою: батьки, дружина, діти, брати з сім’ями.
27 грудня святкуватимуть своє золоте
весілля Надія Іванівна та Віктор Артемович
СТЬОБИ.
Вы полвека зоревали
По дорогам жизненным крутым.
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш, уютным дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем.
З любов’ю: сім’ї Коваленок, Авдієнок.

Куплю корів, коней, телят, лошат,
корів на молоко.
Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2/93/00, 066/7493002, 098/5192982, 063/0203245.

КУПУЄМО ДОРОГО

корів, коней, бичків.
Доріз цілодобово. Перевезення.
Тел.: 098/9719442, 097/6121023.

КУПЛЮ:

Постійно купуємо корів, телят,
коней, свиней, бичків (доріз).
Ціни високі.
Тел.: 066/4014326, 093/9178698.

КУПЛЮ телят, свиней, корів, коней. Доріз
цілодобово. Тел.: 096/1027022, 096/4294006.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 09829331055.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.
Тел.: 2/21/79, 067/3574593, 097/1442590.

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом количестве. Доставка. Резка.
Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

Дошка для підлоги, вагонка, блок/
хаус (сосна, ялина).
Ціни виробника.
Тел.: 066/1072546, 098/8192223.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»
Власне виробництво
металочерепиці
та профнастилу.

Трактори від 12 до 80 кс.
Знижка на трактори
до 1850 грн.:
Джинма, Дон/фенг, Сінтай, ДТЗ,
Фотон.
Мотоблоки.Навісне обладнання.
Гарантія на трактори 1 рік!!!
Доставка по області безкоштовна!

Труби квадратні: 20х20,
40х20; 40х40; 60х40.
Ціни найнижчі по
області.
( різні кольори та розміри).
Доставка по області.
м. Чернігів, вул. Жабинського, 13. Тел. : 67/22/22, 91/90/10,
063/3757710, 050/2931223.

Только у нас!
Ювелирные изделия
из золота и серебра
В КРЕДИТ!!!
Адрес: г. Городня, ул. Ленина, 1, 2 этаж (здание
бывшего завода «Агат»). Режим работы: 9.00/17.00, сб.,
вс: 9.00/15.00. Тел.: (04645)2/35/47, 097/7268236.

Ларьок «Броварские полуфабрикаты»

магазин товарів для дітей
Вітаємо з Новорічними святами і даруємо ВАМ

(на території базару біля м’ясного павільйону)
пропонує продукти «Наша ряба».

На всі товари – знижка 10%.
На роботу в аптеку м. Щорс потрібні:
провізор, фармацевт.

До уваги роботодавців!
Відповідно до ст.19 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» для
підприємств, установ та організацій, у тому числі для
фізичних осіб, які використовують найману працю,
встановлюється норматив робочих місць для
забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі 4%
від середньооблікової чисельності штатних працівників
облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25
чоловік – у кількості одного робочого місця.
Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за
2012 рік (форма №102ПІ /річна поштова/) подається до
1 березня 2013 року.
Звертаємо вашу увагу, що неподання звітності та
порушення термінів її подання та реєстрації у відділенні
тягне за собою адміністративну відповідальність
посадових осіб підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб, які використовують найману працю.
Бланк звіту про зайнятість і працевлаштування
інвалідів розміщений на офіційному веб2сайті Фонду
соціального захисту інвалідів, його також можна
отримати у обласному відділенні Фонду.
Чернігівське обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів.
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РЕДАКТОР Л.ЯКУБЕНКО.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
(Доріз цілодобово).
Тел.: 098/9842336, 067/8452878.

Акція діє з 15.12.2012 р. по 15.01.2013 р.
м. Городня, вул.
податкової інспекції).

Леніна,

4

(приміщення

Реставрація подушок

Ремонт паливної апаратури
до дизельних двигунів.
Звертатися за адресою: м. Городня, вул.
Волковича, 39, 097/4124708, 2/47/24.

Городнянський СТК ТСОУ постійно
проводить набір на навчання водіїв усіх категорій та
на скутери і мопеди. Оплата за навчання в кредит. Запис
на навчання за адресою: м. Городня, вул.
Льонозаводська, 5. Тел. 2/11/38.

Городнянський льонозавод продає просо
по ціні 1,20 грн. за 1 кг. Тел. 2/40/93.

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
15100, м. Городня, вул. Ленiна, 10.
Телефони: редактора – 2/12/70,
кореспондентiв – 2/12/95,
з питань реклами – 2/47/00.

E/mail: novgor@bigmir.net
Останній термін подачі реклами,
вітань і т.ін.
у номер – до 17 год. вівторка.

Довідки по тел. в м. Чернігові: 653/549, 095/2761686.

'
'
'
'

у вас на очах:
дезінфікуємо кварцуванням,
очищаємо від сторонніх предметів,
знищуємо запах поту,
замінюємо напірник на новий.
Тел. 067/1029669. Виїзна майстерня

під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО.
Продається порошок для вигрібних ям,
туалетів. Тел. 050/3426999, 063/7980085.
Шукаю роботу домогосподарки. Вмію смачно
готувати. Тел. 093/3906622, 2/40/23.
ПРОДАЄТЬСЯ ГОРОДНЯНСЬКА ПАЛИВНА БАЗА.
ТЕЛ. 097/4036520.
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