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Опади

Любий наш читачу!
Триває передплата на друковані видання. Вже не одне

десятиліття «Новини Городнянщини» залишаються
першими по кількості шанувальників у районі. Вважаємо
цю перемогу справедливою і заслуженою.

Передплатна ціна «Новин Городнянщини» на 2013
рік становить:

на 1 місяць – 7 гривень плюс поштові послуги;
на 3 місяці – 21 гривну плюс поштові послуги;
на 6 місяців – 42 гривні плюс поштові послуги;
на 12 місяців – 84 гривні плюс поштові послуги.
Для того, щоб передплатна кампанія виявилась

корисною і водночас цікавою, ми пропонуємо тобі взяти
участь у розіграшу призів. Цьогоріч їх буде три:
мобільний телефон «Nokia», набір каструль та
комплект постільної білизни.

Участь у розіграшу візьмуть  ті наші читачі, хто
оформив передплату на газету на півроку або на рік.
Квитанції надсилати на адресу редакції не треба. Спіши
передплатити нашу газету і одночасно виграти приз! Ми
раді залишатись твоїм вірним другом і щотижня спішити
у твій дім, щоб розповісти багато цікавого і корисного.

«Новиногороднянці».

Шановні земляки!
У 2012 році відзначаємо славний ювілей – 803

річчя Чернігівської області. За цей час у біографію
Чернігово3Сіверського краю вписано немало
героїчних і трудових сторінок. Ми пишаємося
земляками, які прославили наш край ратною і
мирною працею – мужніми героями боротьби з
фашизмом, працьовитими трударями

промисловості й сільського господарства, видатними вченими,
літераторами і митцями, заслуженими вчителями й лікарями,
уславленими спортсменами.

Тут живуть щедрі душею, працьовиті люди, які натхненно трудяться,
ростять дітей, з надією дивляться у завтрашній день. Чернігівщина
будується і розвиває економіку, збагачує культурно3духовний потенціал.

Нині в регіоні відбуваються глобальні перетворення, пов’язані з
реалізацією ініціатив Президента України В.Ф.Януковича щодо
глобального реформування усіх сторін суспільного життя країни.

Впевнений, що разом ми зробимо Чернігівщину ще більш міцним,
економічно стабільним регіоном з гідними умовами життя для людей.

Ми зберігаємо пам’ять про славетне минуле, наполегливо працюємо
сьогодні заради кращого майбутнього, в ім’я побудови могутньої
Української держави, розквіту рідного краю.

Володимир ХОМЕНКО.
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації.

 Шановні жителі Чернігівщини!
Щиро вітаю вас із 80�річчям

від заснування Чернігівської
області.

Цей ювілей – добра нагода згадати величне
минуле краю, осмислити його сьогодення та
отримати наснагу й енергію на майбутнє.

Далеко за межами регіону відомі імена уродженців Чернігово3
Сіверської землі – святителів православ’я, талановитих письменників
і композиторів, науковців та майстрів мистецтва, чий непересічний талант
збагатив духовну скарбницю українського народу.

У наші дні Чернігівщина будується і квітне, збирає рекордні врожаї
та нарощує сучасну базу сільськогосподарського виробництва. На її
теренах успішно втілюються інноваційно3інвестиційні проекти,
впроваджуються новітні технології, реалізовується туристично3
рекреаційний потенціал.

     Хай працелюбність і любов до рідної землі стануть запорукою
зростання вашого добробуту та надійним підґрунтям подальшого
процвітання Чернігівської області.

Президент України  Віктор ЯНУКОВИЧ.

 Нинішній привід заглянути в історію рідного
краю – те, що у 2012�му році минає 80 років від
створення Чернігівської області і 210 років – від
створення Чернігівської губернії. Наш
придеснянський край відзначає ці віхи як огляд
діянь і творінь багатьох поколінь.

До утворення Чернігівської губернії наша
Городня мала статус заштатного міста. Наприкінці
ХVІІІ – початку ХІХ століть у Російській імперії
відбувалися адміністративні переділи території.
Так, у 1796�му році з Чернігівського та Новгород�
Сіверського намісництв була утворена
Малоросійська губернія. При цьому міста
Городня, Березна і Короп були віднесені до так
званих позаштатних. А Чернігів названо
губернським містом, тобто він став
адміністративним центром новоутвореної
губернії.

Проте проіснувала вона недовго. У 1802 році з
однієї Малоросійської губернії утворено дві –
Чернігівську і Полтавську. Через рік до нової
Чернігівської губернії були приєднані від колишньої
Київської ще два повіти – Козелецький і

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ — 80 РОКІВ

Остерський. Після того, як у Новомістському повіті
в слободі Зибкій у 1808 році було утворене нове
повітове місто – Новозибків, Чернігівська губернія
стала мати 15 повітів, серед яких Городнянський
був одним з найбільших.

(Матеріали, присвячені 210�ій річниці створення
Чернігівської губернії та 80�річчю створення
Чернігівської області, читайте на 5—6 сторінках).

ЧЕРНІГІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ — 80 РОКІВ
Чернігівській губернії

– 210 років

Шановні жителі Чернігівщини!
Щиро вітаю вас з 80�річчям
утворення Чернігівської

області.
Ця дата є доброю нагодою віддати данину

пам’яті попередникам, осмислити сьогодення,
отримати наснагу та енергію на майбутнє.

Сіверська земля уславлена давньоруськими князями, гетьманами
Іваном Мазепою та Павлом Полуботком, композитором Дмитром
Бортнянським, актрисою Марією Заньковецькою, поетом Павлом
Тичиною, письменниками Пантелеймоном Кулішем та Михайлом
Коцюбинським, класиком світового кіно Олександром Довженком.

Сучасна Чернігівщина – це регіон, що динамічно розвивається, але
головним його багатством є люди, які примножують економічний
потенціал краю.

Бажаю всім вам міцного здоров’я, добробуту, миру та злагоди в
родинах.

Хай множиться добром ваше життя, збуваються всі сподівання і
надії!

 З повагою
Прем’єр�міністр України Микола АЗАРОВ.
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ОФІЦІЙНО

Зарплата за час
роботи

у зоні відчуження
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

26 вересня 2012 року №886 «Про комісії з визначення даних
про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження
з 1986!1990 роках», розпорядженням Чернігівської
державної адміністрації від 25 жовтня 2012 року була
утворена комісія з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986!1990 роках.

Комісія розглядає письмові заяви громадян України
(цивільних осіб) з числа інваладів внаслідок каліцтва або
захворювання (категорія) і осіб, які втратили годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки
про заробітну плату, одержану за роботу в зоні відчуження у
1986!1990 роках, у разі, коли підприємство, установу або
організацію ліквідовано без правонаступника.

До заяви додаються копії документів:
– перереєстрованого посвідчення особи, яка

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія 1), та вкладки до посвідчення (з пред’явленням
оригіналів);

– архівної довідки про відсутність документів щодо оплати
праці за ліквідованим підприємством, установою,
організацією;

– особових рахунків, розрахунково!платіжних
відомостей, табуляграми з планом рахунків
(розшифрованими кодами) або довідки підприємства про
фактично виплачену у 1986!1990 роках заробітну плату в зоні
відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням
суми та дати виплати (за наявності);

– довідки про періоди несення служби (виконання робіт),
виданої військовою частиною (підприємством) або
Галузевим державним архівом Міноборони, довідки
Галузевого державного архіву СБУ, довідки інших архівних
установ та архівів територіальних органів, центральних
органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської
Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження,
в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти)
зони відчуження;

– документа, що підтверджує факт виконання робіт у
зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях
(населених пунктах) у 1986!1990 роках, визначених рішенням
Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (за наявності);

– колективного договору або  положення про оплату
праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи
організації у відповідний період, інших документів про умови
та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням
змін, підсумкового обліку робочого часу та облікового періоду
– місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших
документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника
в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що
засвідчені печаткою підприємства, у складі якого
виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично
відпрацьований у зоні відчуження заявником;

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб!підприємців про підприємство, установу,
організацію, з якого було відряджено (призвано на військові
збори) заявника.

Заяви та копії документів приймаються в управлінні праці
та соціального захисту населення Городнянської
райдержадміністрації.

М.СИЛЕНКО.
Заступник голови райдержадміністрації з фінансово�

економічних та соціальних питань.

Соціальні ініціативи
Президента реалізуються

Одним з основних принципів, закладених в соціальні
ініціативи Президента, є допомога для тих категорій
населення, які потребують першочергової підтримки, у тому
числі потерпілих на виробництві та членів їх сімей.

У 2012 році у відділенні було проведено  осучаснення
страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) в два етапи:
з 1 березня згідно постанов правління Фонду від 01.03.2012
року №4 та від 30.03.2012 року № 15, при цьому вперше з
часу утворення Фонду перерахування проведено на
коефіцієнт зростання не реальної, а номінальної заробітної
плати. У зв’язку з цим максимальний коефіцієнт зростання
щомісячної страхової виплати з 1 березня 2012 року складає
17,6 %,  страхові виплати по відділенню підвищились на
21,3 тис. грн. Другим етапом з 01.09.2012 року відбувся
перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим,
членам їх сімей, які отримують щомісячні страхові виплати
станом на 01.09.2012 р., та яким перерахунок цих виплат
здійснювався відповідно до частини другої статті 29 Закону
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» до 01.03.2007 р. згідно постанови правління
Фонду від 21.09.2012 року № 31. Після другого етапу
підвищення по відділенню склало  30,5 тис.грн. При цьому у
кожної особи розмір збільшення виплат є індивідуальний !
від 5,16 грн. до 336,03 грн.

На сьогодні ми працюємо над подальшим втіленням
ініціатив Президента України з метою вирішення проблеми
осучаснення страхових виплат та встановленням соціальної
справедливості щодо розмірів цих виплат, призначених у
різні роки, і надалі будемо робити все, аби покращити
соціальний захист та добробут наших громадян.

     Ю.ЩИГЛЕВСЬКА.
     Завідувач сектору  відділення виконавчої дирекції

Фонду в Городнянському районі.

Надшвидке зростання кількості населення Землі
підштовхує світовий аграрно:промисловий комплекс

все більше і більше використовувати хімічну
індустрію для збільшення кількості продуктів

харчування. Що обере Україна у цій гонитві за
аграрними рекордами? Голова наглядової ради групи

компаній «ЕтноПродукт» О.О. Жуковський
впевнений, що наша країна може бути органічною
житницею Європи. Все для цього ми маємо. Саме

такі роздуми підштовхнули Олега Олексійовича
чотири роки тому   інвестувати у землі

Городнянщини.  Газети  вже не раз писали про ПрАТ
«ЕтноПродукт», два   підприємства якого розташовані

на землях Городнянщини (а ще два  — у
Семенівському районі).

На землях «ЕтноПродукту»  більше  чотирьох років  не
використовуються пестициди й хімічні  добрива, не
вирощуються генетично модифіковані  культури. Аграрна
компанія «ЕтноПродукт»  продовжує виробляти органічні
продукти, вирощені без ГМО, гормонів, підсилювачів
апетиту, стимуляторів росту, пестицидів та іншої агрохімії в
екологічно чистих умовах та безопарних зонах. Сьогодні

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ПрАТ «ЕтноПродукт»:
чистота плюс якість

«ЕтноПродукт» тільки у Городнянському районі обробляє три
тисячі гектарів землі та утримує 560 корів  і є  найбільшим
виробником  органічних м`яса, молока, меду, зернових,
бобових та олійних культур не тільки в Україні, а й у Європі.
Перше органічне коров`яче молоко за європейськими
стандартами  з`явилось на прилавках  київських  магазинів
від названого підприємства ще у листопаді  2010 року.

Виробником першого органічного меду в Україні стала
пасіка «ЕтноПродукта». Вона була сертифікована
Швейцарським інститутом екологічного маркетингу ІМО
відповідно норм органічного виробництва Євросоюзу.
Найвища органічна якість меду «Етнопродукту» підтверджена
також у ході незалежного порівняльного  дослідження,
проведеного Центром незалежних споживчих  експертиз
«ТЕСТ». За результатами тестування  мед отримав оцінку
«відмінно»,  набагато залишивши позаду зразки продукції
інших виробників.

 А відтепер  підприємство виробляє ще й  органічне
м’ясо.  Для покупця його можна  цілком справедливо назвати
безпечним  та якісним вибором, адже  органічне
тваринництво передбачає  створення максимально
природних умов для утримання тварин,  годування
материнським  молоком телят до 6!ти місяців, виключає
використання замінників з генно!модифікованої сої та інших
трансгенних культур.  М’ясо продається не замороженим, а
охолодженим при  температурі від 0 до +4 градусів з
однотижневим терміном використання.

Вже більше року  Городнянськими відділеннями
«ЕтноПродукту» керує  П.С.Сохацький, за плечима якого
вдале поєднання наукового та практичного досвіду у
сільському  господарстві: як у тваринництві, так і аграрного.

— В органічному сільському господарстві зовсім інший
підхід до виробництва продукції, ніж у звичайному. Так, у
звичайному молочному  скотарстві  цінується  виробництво
кількості молока  будь!якою ціною. Тоді  як у органічному –
головним є якість молока.  У нас вона щоденно контролюється
за кількістю соматичних клітин в молоці і його бактеріальною
забрудненістю. Зокрема, своєрідний рекорд  бактеріальної
забрудненості –  до 8 000 одиниць. Це при нормі – 500 000.
За органічними стандартами ми перевели всю худобу на
безприв’язне утримання на глибокій підстилці та побудували
кормовий стіл. Для покращення якості молока  нами
закуплено дві мобільні доїльні установки, — розповідає
Петро Станіславович. – Звичайно,  працювати нелегко і
незвично, бо ми йдемо новим шляхом. Наприклад, не можна
лікувати тварин антибіотиками. Але як же їх тоді лікувати?
Треба шукати інші методи…

З рослинницьких новин  такі:   цієї осені нами було засіяно
900 гектарів полби (старовинної високоякісної культури), яка
була винищена на Україні. Довелось завозити її з  Європи.
Полба потребує особливого лущення, тож  придбали машину
для цього. Але й на нелущену полбу знаходяться покупці,
вона високо цінується на європейському ринку.

Хочеться зазначити, що ми нічого не могли зробити,
якби не робочі руки і світлі голови наших працівників, а
також підтримка  керівників і спеціалістів району.

Сьогодні в Україні починає все більше з’являтись
виробників екологічно чистої продукції. Керівництво ПрАТ
«ЕтноПродукт» впевнене: майбутнє – саме за цим вибором.
Адже  час суцільної хімізації, у якій нам випало жити,
примушує людство все частіше замислюватись над тим, які
саме продукти ми вживаємо у їжу, і як це відобразиться на
нас самих і на здоров’ї майбутніх поколінь.

А.НЕМИРОВА.

На знімках: П.С. СОХАЦЬКИЙ та водій Л.М.ЛОСЬ;
лаборант по якості молока С.О.ПАФНУТОВА вимірює
якість молока.

Як і завжди, останній місяць осені ознаменувався для
районного бюджету гострою нехваткою коштів.
Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам
бюджетної сфери на сьогодні становить близько 4 мільйонів
гривень. З вчителями, лікарями, соціальними працівниками,
працівниками культури, бібліотекарями розрахувались ще
тільки за першу половину жовтня. До такої ситуації, як це не
сумно константувати, бюджетникам не звикати. Хіба що
цьогоріч криза почалась на півмісяця раніше звичайного.
Бюджетна проблема потягнула за собою ряд інших –
районному керівництву доводиться докладати максимум
зусиль, шукати компроміси у вирішенні питань гарячого
харчування школярів та забезпечення пальним автобусів для
підвозу школярів та автомобілів швидкої допомоги.

У райдержадміністрації ситуацію прокоментували
наступним чином: на Городнянщині ситуація типова, як і для
всіх районів Чернігівської області. Щороку у нашому районі
не вистачає 10!15 відсотків коштів на фінансування
першочергових бюджетних витрат. Ці кошти зазвичай
надходять у вигляді додаткової дотації з Держбюджету.

На сьогодні райфінуправління вже провело остаточні
розрахунки потреб бюджетної сфери району до кінця року.

Ці дані надано головному фінансовому управлінню
облдержадміністрації. Є надія, що такі необхідні нам кошти
для латання бюджетних дірок надійдуть найближчим часом.

Крім того, запевнили у райдержадміністрації, питання
тимчасового збою у харчуванні школярів та їх підвозі до
шкіл вирішено: проведено переговори з усіма
постачальниками – як пального, так і продуктів харчування –
у напрямку безперебійного постачання з відстрочкою оплати.

На сьогодні бюджетна сфера району задихається від
безгрошів’я. Є затримка з проплатою незахищених статей
бюджету (господарчі товари, канцелярія, передплата
періодики тощо). Кожна краплина надходжень у бюджет
одразу розподіляється на захищені статті: харчування дітей,
підвіз школярів, пальне для «швидкої», медикаменти першої
необхідності. Саме про це сьогодні болить голова у
районного керівництва.

Зрозуміло, що на місці при всьому бажанні ці проблеми
вирішити не реально. Залишається тільки чекати, коли ними,
засукавши рукава, займуться у вищих щаблях влади. На
минулих виборах було обрано парламент. Саме добра
нагода показати виборцям, наскільки він ефективний у дії.

С.ТОМАШ.

БЮДЖЕТНІ ПИТАННЯ

Охрімову свиту латати нічим
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16 листопада у районному будинку культури відбулись
урочисті збори з нагоди Дня працівників сільського
господарства. На свято прибули кращі механізатори і
комбайнери, водії і механіки, доярки і телятниці, агрономи
й управлінці, хлібороби і тваринники. Їх привітали голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та голова райради
Г.Г.Примак. Вони подякували трударям за те, що, не
зважаючи на кризові явища в економіці, нестабільність ринку
сільгосппродукції та примхи погоди, вони забезпечують
країну продуктами харчування.

 ' День працівників сільського господарства ' це свято
трудівників, які знають справжню ціну хлібу і своєю
щоденною працею збагачують здобутки продовольчої
сфери держави. Сильна аграрна галузь – це основа всієї
вітчизняної економіки і запорука добробуту громадян, –
сказав Ю.В.Висоцький.

Привітав колег і начальник управління агропромислового
розвитку О.М.Левченко. Представник облдержадміністрації
В.М.Дорошок розпочав урочисту естафету нагородження.

Він вручив: подяку Міністра аграрної політики та
продовольства України  — Л.М.Гумен, доярці СТОВ «Віра» з
Вихвостова; почесну грамоту облдержадміністрації —
М.П.Зарубіну, механізатору СТОВ «Добробут» зі Смичина;
«Знак пошани» головного управління агропромислового
розвитку — В.М.Лузану, механізатору ФГ «Соната»; почесну
грамоту головного управління агропромислового розвитку
– Г.М.Нагорній, зоотехніку'селекціонеру СТОВ «Віра» з
Вихвостова; подяку головного управління агропромислового
розвитку – І.М.Титарчук, головному зоотехніку СТОВ «Віра»

Політика лібералізації суспільних
норм, розширення свобод та прав
громадян і, зокрема, дітей та підлітків,
має кілька негативних наслідків, які вже
спонукали уряди кількох країн
повернутись до певних обмежень.
Наприкінці 90#х років минулого століття
більшість європейських країн, а також
США і Канада відзначили неухильний
ріст дитячого пияцтва, наркоманії та
збільшення кількості правопорушень
неповнолітніми. Повсюдно було введено
заборони на продаж алкогольних напоїв
і пива, а також тютюнових виробів, на
вживання спиртних та слабоалкогольних
напоїв у громадських місцях.

У 2001#му році США у більшості
штатів ввели «комендантські години для
дітей» на законодавчому рівні. Згідно цих
законодавчих актів, неповнолітнім
забороняється перебувати за межами
дому без супроводу батьків чи опікунів з
23:00 до 6:00 години. Дітей, які
вештаються вулицями, чи проводять час
у розважальних закладах, затримує
поліція. При цьому діти не несуть ніякої
відповідальності, а от батьки повинні
заплатити чималий штраф. Згодом
більшість європейських країн
запровадили подібні норми й у себе.
Згідно незалежних досліджень, у 2011
році британські підлітки виявилися
«найбільшими випивохами» серед своїх
ровесників у світі. Українські підлітки у
цьому рейтингу посіли 16#е місце,
випередивши навіть традиційно питущих
росіян.

Городнянська міська рада на місцевому
рівні спочатку обмежила час роботи барів,
кафе та інших розважальних закладів. Однак
це не допомогло – молодь після закриття

з Вихвостова; почесні грамоти обласної ради –
О.М.Бобринцеву, голові СВК «Зоря» з Пекурівки та
В.Ф.Лаврову — голові ФГ «Лавр».

Далі естафету нагородження продовжили
райдержадміністрація та районна рада, які спільними
грамотами нагородили кращих за показниками. Не забули
й про ветеранів сільського господарства, яким вручили цінні
подарунки.

Номінації для нагородження змінювалися художніми
номерами від аматорських колективів та вихованців і
викладачів школи мистецтв. Ретельно підібраний репертуар
та щирість виступаючих створили атмосферу всенародної
дяки трудівникам полів і ферм.

На свято прибули й гості з ближнього зарубіжжя.
Російську делегацію представляли голова районної ради
народних депутатів Новозибківського району В.Н.Киреєва
та голова адміністрації Новозибківського району
В.В.Алексеєв. Білоруська делегація була представлена
заступником начальника ідеологічного відділу
Дорбрушського райвиконкому О.М.Старотиторовим та
керівником племзаводу «Носовичі» С.О.Пашком. Керівники
делегацій тепло привітали присутніх з професійним святом,
а О.М.Старотиторов подарував пилосос В.П.Шеремет —
доярці СТОВ «Тупичівське».

Урожай зібрали, подарунки та нагороди отримали.
Відсвяткували, а попереду – черговий рік нелегкої праці на
землі. І на майбутнє сільгоспвиробники побажали собі
здоров’я, терпіння і державної підтримки, без якої сьогодні
не обійтися.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

генделиків прямує до магазинів і
«доганяється». 10 жовтня 2012 року сесія
міськради заборонила торгівлю
спиртними, слабоалкогольними напоями і
пивом з 23'ої години в зимовий час і з 24'ої
в літній до 8'ої години ранку протягом року.
Магазини не торгують, але, за даними
комісії, вже знайшлися підприємливі
спритники, які на власних авто підвозять
випивку до цілодобових магазинів і
продають її дітям з'під поли.

Після таких «допінгів» ранок зустрічає
місто поламаними огорожами, розбитими
квітниками і перекинутими урнами для
сміття. Звісно, проблему підліткового
хуліганства одними заборонами вирішити
не можна. Своє бачення ситуації озвучив
міський голова А.І.Богдан:

– Особливо непокоїть те, що місто
сьогодні не має здорової альтернативи
барам і клубам для тих, хто вже закінчив
школу і приїжджає на вихідні додому. Якщо
школярі ще мають доступ до гуртків,
спортшколи, секцій тощо, то більшість
студентів не має куди себе подіти на
вихідних. Звісно, можна чимось займатись
і вдома, та молодість – це та пора, коли
потрібно спілкуватися з ровесниками. А де
це зробити? Стадіон ввечері закритий, та і
вдень там особливо нічого робити. Чому б
викладачам тієї ж ДЮСШ не відкрити кілька
платних секцій на комерційній основі саме
ввечері чи на вихідних? Ті ж змагання з міні'
футболу можна проводити і влітку, щоб
зайняти молодь чимось конструктивним.

Куди зникла звичайна дискотека у
будинку культури чи на танц'майданчику,
без барів і випивки поруч? Чому б не
започаткувати проект вечірніх танців з
якимись цікавинками? Вже сьогодні я
особисто спостерігаю позитивну тенденцію

СВЯТО  НАРОДНОЇ  ПОДЯКИ

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

ЗАБОРОНЯТИ  ЧИ  РОЗШИРЮВАТИ  СВІТОГЛЯД?

На знімках:  О.СТАРОТИТОРОВ вручає пилосос
В.ШЕРЕМЕТ; на сцені – кращі механізатори району.

«Стабільності
досягнуто!» –

Саме такий зміст мала передвиборна
програма правлячої нині Партії регіонів.
Безліч бігбордів переконували пересічного
українця, що «руїну подолано, стабільності
досягнуто». Та так переконливо, що не можу
не погодитися: стабільності досягнуто.

Стабільно напередодні Нового року чи
задовго до нього у працівників бюджетної
сфери починається лихоманка з виплатою
заробітної плати.

Стабільно щороку нас переконують, що
в державі нема грошей, бюджет
дефіцитний, район наш регресивний,
дотаційний.

Стабільно напередодні новорічного
свята нам кидають частину авансу чи
зарплати.

Стабільно чекаємо свої зароблені аж до
кінця січня наступного року, поки
держслужбова гвардія відпочиває на
різдв’яних канікулах. Адже їм  байдуже, що у
нас немає коштів на необхідні ліки, харчі,
комунальні оплати,  плату за «безкоштовну»
освіту чи операцію.

Стабільно намагаються нам закрити
рота, щоб ми не вимагали гарантоване нам
чинним законодавством України.

Стабільно ті, хто несе відповідальність
за такі безчинства та збиткування над
українцями, знущаючись над власним
народом, говорять про гідність і честь
українців, про їх право на гідне, достойне
життя та про благополуччя наших
напівголодних, напіводягнених дітей та
онуків.

Може, досить з нас такої стабільності?!

Валентина ХМЕЛЕНОК.
Вчитель Городнянської школи №2.

того, що значна кількість молодих людей не
бачить алкоголь обов’язковою складовою
відпочинку. І це треба підтримати!

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації О.Є.Биховець
прокоментувала ситуацію так:

– Ми готові співпрацювати з
ініціативною людиною чи групою осіб на
договірній основі, які візьмуться за
організацію дискотек і тематичних вечорів
у будинку культури чи на танц'майданчику.
На жаль, сьогодні таких бажаючих нема.
Сподіваємося, згодом хтось візьметься за
цю справу і відродить традиційну дискотеку
у місті.

А поки віз і нині там. От і лишається владі
використовувати самі лише заборони.
Скоро введуть комендантську годину для
неповнолітніх й на законодавчому рівні. Наші
сусіди росіяни вже ввели, а у парламенті
вже озвучувались подібні ініціативи.

От тільки світовий досвід ми
повторюватимемо знову однобоко. Бо у тій
же Канаді увесь спорт безкоштовний – зали,
ковзанки, траси і поля загальнодоступні
задарма, причому не тільки для дітей, а й
для всіх! У більшості європейських країн
плата за дитяче та підліткове дозвілля чисто
символічна. Система різноманітних
туристичних таборів, спортивних клубів,
секцій і гуртків,  хоч і працюють на приватній
основі, та за рахунок масовості і дотацій з
боку держави, і різноманітних фондів плата
за кожну дитину значно менша за оплату
середньої гулянки у барі.

Може, й підприємцям слід подумати над
цією проблемою? Люди не можуть жити
тільки барами чи ринком – світ значно
цікавіший, а потреба у розширенні способу
існування вже назріла.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ЛИСТИ ЧИТАЧІВ
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У нарисі О.Я.Рахно подає й біографічні дані про Олексія
Олександровича Свєчина.

Він народився у 1865 році в Тифлісі (тепер – Тбілісі).
Батько його – Олександр Олексійович – був дворянином,
дослужився до чину генерал&ад’ютанта, у 1880 році був
призначений генерал&ад’ютантом імператора Олександра
ІІІ. В кінці 1860&х років батьку у спадок дістався маєток у
с.Тупичеві Городнянського повіту.

Мати – Любов Сергіївна – походила зі старовинного
роду князів Голіциних, батько якої – князь С.П.Голіцин – у
1861&1870р.р. був чернігівським губернатором.

Олексій Свєчин закінчив юридичний факультет
Харківського університету, потім поступив на військову
службу і зробив блискучу кар’єру – виконував обов’язки
полкового ад’ютанта та командував ескадроном «Его
Величества». Після смерті імператора Олександра ІІІ Олексій
Свєчин був призначений ординарцем до свого батька –
генерал&ад’ютанта. З власної ініціативи він вийшов у
відставку на початку 1900 року в чині полковника. Був
нагороджений багатьма орденами Російської імперії.

Після служби Олексій Свєчин зайнявся господарством
у родовому маєтку в с.Тупичеві. У його власності було 6215
десятин землі, а ще мав земельне володіння у Польщі. Його
дружина – відома на той час артистка Євдокія Іванівна
Степанова.

Активна громадська діяльність Свєчина починається
саме з 1901&го року, коли землевласники повіту обрали його
гласним Городнянського повітового земського зібрання, а
через кілька місяців – губернським гласним, обов’язки якого
він виконував аж до 1918 року.

Як зазначає автор нарису, О.О.Свєчин зробив багато
корисного для покращення соціально&економічного
становища і культурного рівня населення Городнянського
повіту і Чернігівської губернії. 14 лютого 1902 року він за
клопотанням Городнянської повітової земської управи перед
чернігівським губернатором був затверджений на посаді

попечителя Городнянської та Ріпкинської земських лікарень.
Під час виборів на губернському земському зібранні був
обраний головою губернської земської управи, а згодом
затверджений керівником губернського земства. Указом
Сенату 24 червня 1902 року О.Свєчин був затверджений
почесним мировим суддею Городнянського повіту.

Цікаво, що маючи такий авторитет, О.Свєчин, як не
дивно, перебував під таємним наглядом поліції. Він мав чіткі
політичні погляди. Відомий тодішній юрист і громадський
діяч М.М. Могилянський писав про нього так: «не умея
выговаривать ни одного украинского слова, Алексей
Александрович, однако, был пламенным украинским
патриотом и убежденным автономистом&федералистом».
За участь у Московському з’їзді з питань про
сільськогосподарські комітети він одержав «высочайший
выговор».

Під керівництвом О.Свєчина Чернігівське земство
боролося за розширення прав місцевих органів,
необхідність реформування самого законодавства. У своєму
клопотанні до імператора Миколи ІІ воно звертало увагу на
те, що бюрократична система управління Росією роз’єднала
владу і народ і довела країну до такого становища. Але
відповідь з центральної влади не задовольнила земців, і
вони на знак протесту склали свої повноваження. Заявив
про свою відмову від звання губернського гласного, яким
він на той час був, і голова губернської управи О.О.Свєчин.
У такий спосіб він висловлював протест не раз.

Не вбачаючи іншої можливості боротися за
демократизацію країни, О.О.Свєчин стає членом «Союза
освобождения» та створеної партії Народної свободи
(конституційно&демократичної). Його від цієї партії обирають
депутатом І Державної Думи. Разом з іншими
представниками від Чернігівщини в Думі  депутати
об’єднуються в окрему фракцію депутатів&українців. Як
оцінює О.Я.Рахно факт обрання депутатом Думи, цьому
сприяло те, що О.Свєчин, будучи заможним

ДВА СЛАВНИХ ЮВІЛЕЇ
ІСТОРІЯ В ІМЕНАХ,
ПОДІЯХ І ФАКТАХ

землевласником, виступав проти великого землеволодіння,
за примусове відчуження землі на користь малоземельних
селян.

Між тим, його чомусь ці ж селяни не сприймали. Під час
революційних подій у жовтні 1905&го року селяни в Тупичеві
та на хуторі Ковальовському спалили економію, винокурний
та спиртоочисний завод і пограбували все майно
землевласника Олексія Олександровича Свєчина. Завдано
збитків на 800 000  рублів. Тодішній керівник каральних
операцій генерал&ад’ютант Ф.В.Дубасов, доповідаючи про
це, писав, що «враждебной» агітації в Городнянському повіті
«много содействовали председатель земской управы
А.А.Свечин и другие». Між іншим, сам він після погрому
маєтку розпродав кілька сот десятин землі малоземельним
селянам за цінами, нижчими ринкових. Він також заплатив
юристу М.М. Могилянському гонорар (500 крб.) за захист
обвинувачених у погромах селян. Земельні володіння його
значно зменшилися – на 1400 десятин, вони становили у
1912 році 4783,5 десятини.

Можна наводити ще ряд маловідомих фактів із біографії
О.Свєчина, віднайдених О.Я.Рахно. Змовчати про його
благодійну діяльність не можна. Це окрема сторінка. Ось
маємо такий факт. У 1907&му році Олексій Свєчин подарував
Городнянському земству одну десятину землі у с.Кашпуровці
(що біля с.Дроздовиці) і побудував за власні кошти будинок
дл земської початкової народної школи, яка відкрилась 1
вересня 1908 року. Між іншим, Городнянська земська управа
клопоталась перед губернатором про те, щоб назвати цю
школу «имени жертвователя Алексея Александровича
Свечина». Але чернігівський губернатор у таємному листі
міністру народної освіти повідомив, що, будучи головою
Чернігівської земської управи, «Свечин открыто
покровительствовал и поддерживал материально всех
неблагонадежных лиц, охотно принимал их на службу в
земские учреждения, которые благодаря этому
переполнились за время его службы в земстве
антиправительственным элементом».

Клопотання, отже, не  було задоволено.
Після повалення самодержавства 12 травня 1917 року

губернська управа склала свої повноваження. Наступного
дня обирали нову. Головою управи обрали О.О.Свєчина.
Заочно, бо той перебував за кордоном. У вдячній телеграмі
на обрання О.О.Свєчин заявив: «Согласен. В переходное
время строительства государственной жизни на новых
началах, в пределах своих сил и разумения постараюсь
выполнить задачу, возложенную на меня собранием родной
Черниговщины. Верю, что здоровые зачатки земского дела,
так тяжело выношенные, в беспроглядном, в органически
ему враждебном прошлом, найдут для себя в будущем, в
условиях равенства и свободы, ту почву, которая даст полное
развитие началу местного самоуправления – этому
фундаменту действительно свободной демократии».

Земську управу він очолював до кінця 1918 року. Умови
діяльності  тоді були надзвичайно складними.

В період перемін влади О.О.Свєчин прогнозував, що до
нього, як великого землевласника, можуть бути застосовані
виняткові заходи того часу. Тому був вимушений емігрувати.
Він помер у Франції 1 квітня 1929р. в містечку Монтре
поблизу Парижа і похований на цвинтарі Пантен. Еміграція
для нього була найбільшим нещастям – зазначив його
сучасник М.М.Могилянський.

Таким він був і залишився в історії – людиною&патріотом,
яка надійно служила своєму народові і мала великі
устремління для його добробуту.

Л.ВАСИЛЬКО.

Серед багатьох імен, які зафіксовані в історії с.Тупичева, значиться
й ім’я поміщика Олексія Свєчина. На жаль, класовий підхід в
радянській історіографії не зміг об’єктивно і повногранно висвітлити
роль кожної особи в тогочасному суспільному житті. Для кількох
поколінь тупичівців (та й не тільки), які жили на зламі епох, тобто до і
після 1917 року, Свєчин був класовим ворогом, нещадним
експлуататором, якого ненавиділи селяни.

В історії Тупичева є такий факт: у 1905 році було спалено маєток
поміщика Свєчина, а виступи селян проти  нього жорстоко придушені.

Дослідження останніх десятиліть дали змогу повніше розкрити
соціальний статус Олексія Свєчина і його роль у суспільному житті
Чернігівщини. Викладач Чернігівського педуніверситету О.Я.Рахно,
вивчаючи історичну роль земства на теренах Чернігівщини, кілька років тому видав книгу під
назвою «Чернігівські земці», якою явив сучасникам цілу галерею людей – провідних діячів
цього суспільного інституту, які в період складних суспільних суперечностей дуже багато
зробили для модернізації тогочасного управління в напрямку його демократизації. Серед
таких був і Олексій Свєчин.

Нам є добра нагода подати більш3менш повний історичний портрет його у зв’язку з
відзначенням 2103ої річниці Чернігівської губернії, для розвитку якої він не шкодував сил. Та
й тому, що це ім’я у значній мірі пов’язане з Городнянщиною.

     Коли тримаєш у руках фотографічні пластинки на склі, немов переносишся на машині часу туди, де фотокамера схожа на ящик, а з
об’єктива обов’язково повинна вилетіти пташка…

     Хто зна, кого зафіксував невідомий фотограф, але те, що це знімки людей Городнящини, відомо достеменно. Може, у цих давніх знімках
хто впізнає своїх родичів чи знайомих – будемо вдячні за додаткову інформацію.

     Єдине письмове свідоцтво, залишене автором на коробці з пластинками, — каліграфічним рядком «Память лета 1912, свои 191431915».
Отже, маємо точне датування подій.
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Від губернії…
За даними 1845 року, у Чернігівській губернії  було 1892

міст і поселень. Налічувалось 1 мільйон 370 тисяч 160
жителів. Майже половину населення складали селяни, які
працювали в поміщицьких господарствах. Вільних
землеробів налічувалось всього 230. А от казенних селян

було 190 184 особи. У губернії також проживало 10 698
потомственних дворян, з яких всього 1 168 осіб мали право
голосу на Губернських зборах. На той час на Чернігівщині
налічувалось  4 576 священиків і їх сімей, 201 монах, 6 135
відставних солдат з їх дружинами, майже 5 тисяч купців.
Цікаво, що вже в ті часи купці повинні були декларувати свої
капітали. Великий прошарок населення становили козаки –
414 271 чоловік. Але багато з них займали вільні землі і
швидко поповнювали селянські ряди.

У губернії не було
багато військ. Піхотні
формування взагалі
не квартирували.
Налічувалось лише
близько 10 тисяч слу-
жак внутрішньої стра-
жі, воєнних кантоніс-
тів  і безстрокових
відпускників.

Серед населення
переважали малоро-
си. Було також «зафі-
ксовано» 1 679 ніжин-
ських греків і 1 895
колоністів (запро-
шених з Європи для
розвитку певних
галузей виробництва
в часи царювання
Катерини ІІ  німців і
чехів).

У губернії діяло
1149 церков, мо-
настирів і каплиць, у
тому числі  одна
лютеранська і одна
римсько-католицька.
Функціонувало три

гімназії, один ліцей, два благородні чоловічі  і сім жіночих
пансіонів, 36 повітових і приходських училищ, одна духовна
семінарія, чотири повітові і приходські духовні училища, 57
сільських приходських училищ Міністерства державного
майна.

У Чернігові була одна лікарня на 180 ліжок, у Ніжині – теж
одна, на 40 ліжок. А у всіх повітових містах ліжковий фонд
складав 325 ліжок. Були ще богодільні, будинки для сиріт,
інвалідів.

У губернії працювало 24 суконні фабрики ( що виробляли
полотно, парусину, шкарпетки, папір і тютюн) та 1201 завод
(переважно шкіряні, цукрові, миловарні, воскобійні,
найбільше – 964—винокурних, і тільки один – пивзавод).

… до району.
Згідно статистично-економічного довідника 1932 року,

на момент створення Чернігівської області її територія
становила 42 699 квадратних кілометри (Городнянський
район – 133, 200 га) і населяло область 2 971 317 громадян
( на Городнянщині – 76 341).

У Городнянському районі у 1932-му році діяли
електростанція, торфова артіль, перша виробнича артіль
«Червоний ходар», артілі по виробництву цегли та інших
будівельних матеріалів у Городні та Жоведське кооперативне
об’єднання «Вулкан». У Петрівці працювала ґуральня.

Станом на 11 липня 1941 року до народного ополчення у
містах та районах Чернігівщини влилося 64 787 чоловік, в
тому числі у Городнянському районі – 1 819.

Після успішної Перемоги у Великій Вітчизняній країна
відбудовувалась, вставала з колін. Трудящі Чернігівщини
активно включилися у загальнонародний процес
відродження величі своєї держави.

Скільки доріг було пройдено, скільки здолано висот
нашими земляками за цей  період! Не легкими і не
простими були вони. Як і для всього українського народу за
всю історію його існування.

Однак сьогоднішня рейтингова оцінка Чернігівської
області не дає підстав вважати, що ми не достойні слави
попередніх поколінь чернігівчан. У І кварталі 2012 року
Чернігівщина серед регіонів зайняла 9-те місце за
результатами діяльності. Дев’яте ж місце маємо і за рівнем
росту доходів місцевих бюджетів, а третє – по їх виконанню.

За розвитком споживчого ринку область мала 6-е місце,
що обумовлюється вищим середнього в Україні темпом
росту роздрібної торгівлі і одночасно меншим індексом цін.
А у спрямуванні житлово-комунального господарства
Чернігівщина посіла третє місце.

Можливо, це не так і багато, менше, ніж кожному з нас
хотілося б. Але це дійсно поступові кроки вперед. Це
творяться нові сторінки історії нашого рідного краю. І нехай,
вони не завжди радісні і оптимістичні. Світле, райдужне
майбутнє – такою була і залишається мрія кожної людини.  І
мріяти не тільки приємно, а й корисно. Але сьогодні у нас
інше завдання – згадати те, що було, щоб не обірвалася
ниточка часу…

НАШОЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ЦЕ ЦІКАВО

ДИВА  І  ГОРДІСТЬ
ПРИДЕСЕННЯ

Чернігівщина – це один з найцікавіших регіонів
сучасної України з величною історією, мальовничою
природою та вишуканими архітектурними
пам’ятниками державного і світового значення. Та
більшість цікавинок цієї землі часто лишаються поза
увагою не тільки гостей краю, а й місцевих жителів.
Ось ці цікавинки:

- Чернігівщина – друга за площею область в Україні;
- тут знаходиться крайня північна точка країни в

с.Мурав’ї;
- «Північні ворота України» - с. Сеньківка, місце, де

сходяться кордони трьох країн – України, Росії та Білорусі;
- це область, в якій знаходиться найбільше українське

село Кобижча, площею 1918 гектарів (Бобровицький район);
- це батьківщина сучасного вулика. Рамковий вулик

винайшов чернігівський поміщик Петро Прокопович у 1814
році;

- батьківщина легендарних Ніжинських огірків і
Чернігівського пива;

Офіційними чудесами Чернігівської землі
прийнято вважати:

- національний історико-культурний заповідник
«Качанівка» - єдиний в Україні архітектурний ансамбль такого
масштабу (площа - 732 гектари), який повністю зберігся
донині;

- Тростянецький дендропарк – один з найбагатших
парків країни з унікальною колекцією рослин;

- палац Галаганів у с. Сокиринцях – прекрасний
родовий козацький палац з англійським ландшафтним
парком довкола;

- Менський зоопарк, заснований місцевим
міліціонером Г.Полосьмаком. На площі у три гектари
проживають 550 звірів і птахів;

- національний історико-культурний заповідник
«Гетьманська столиця» у Батурині, колишня столиця
гетьманів Лівобережної України;

- зачарована Десна – головна водна артерія області,
мальовнича ріка, яка напуває більшість киян;

- Новгород-Сіверський – історичне княже місто з
комплексом історичних пам’яток часів Київської Русі. Нині –
невелике містечко, районний центр;

- Козелець – місто з багатою історією та духовністю.
Має ряд унікальних архітектурних пам’яток часів козацтва;

У переліку славних місць чільне місце займає сам
Чернігів. Також слід пригадати літописний Любеч, давній
Седнів, освічений Ніжин, войовничі Прилуки й, звісно,
сотенне містечко на кордоні – Городню. А ще – Мезинську
стоянку періоду неоліту, численну кількість церков,
монастирів та див природи.

Чернігівська земля дала світу немало
видатних синів, це:

- Добриня Никитич, билинний богатир, а, за деякими
даними, й Ілля Муромець – тобто двоє богатирів!

- Юрій Долгорукий, засновник Москви;
- Антоній Печерський, засновник Києво-Печерської

Лаври і монашества на Русі;
- Кирило Разумовський, останній гетьман

Лівобережної України;
- Іван Мартос, скульптор, автор пам’ятника Мініну та

Пожарському у Москві;
- Микола Кібальчич, винахідник і революціонер, автор

схеми першого в світі реактивного літального апарату;
- Олександр Довженко, кінорежисер світового рівня;
Чернігівщина тривожила уяву Т.Г.Шевченка, О.С.Пушкіна,

О.С.Грибоєдова, А.Б.Міцкевича, Л.М.Толстого та М.Горького
і зайняла достойне місце в їхній творчості.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ.
За матеріалами інтернет�видань.

Мовою яскравих
статистичних фактів

Нинішній Чернігівський край являє собою територію площею 31 903
кілометри квадратних, проживає тут 1088,5 тисячі громадян. Доля
Городнянщини у ньому відповідно 1 566 квадратних кілометрів, на яких
мешкають 30,2 тисячі жителів.

Такою була церква Святої Трійці у Городні.

Городня старожитна.

Підготувала С.ТОМАШ.

Палац Галаганів у с.Сокиринцях.



«Беларусь 1»

06.20  комедия «Украсть
Бельмондо»
07.55 «Мастер путешествий»
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50 Комедийный детектив
«Заколдованный участок»
10.55 Завтра – это мы!.
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.15 Еvrovision.
12.35 Культурные люди +.
13.10 Документально)
биографический цикл «Моя
правда» (Украина). Фильм
«Ирина Апексимова . Слезы
железной леди».
14.15 Клуб редакторов.
15.10 Новости региона.
15.30 Драма «Шоу Трумана»
(США).
17.20 Коробка передач.
17.55  «Звездная жизнь»
18.50 Мистическая комедия
«Трасса 60» (США)Канада).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30  «Подозрительные лица»
00.35 Комедийный детектив
«Заколдованный участок»

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки»
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.25  «Брэйн)ринг».
12.25 Теория невероятности.
«Родиться заново».
13.15 Х/ф «Фарфоровая
свадьба».
16.00 Наши новости.
16.20  «Фактор смеха».
17.25  «Грязные деньги».
18.25  «Песнi маёй краiны».
20.00 Контуры.
21.05 Фильм «Неадекватные
люди».
23.00 «Тайные знаки люди».
00.00)01.35 Гандбол.

НТВ

08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Чудо техники»
12.25 «Поедем, поедим!».
13.00 Сегодня.
13.15  комедиия«Аферисты».
15.00 «Таинственная Россия»
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по)русски».
17.10 «И снова
здравствуйте!».
18.10 «Бывает же такое!».
18.30 Чрезвычайное проис)
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.45 «ЦТ»
23.00 «Метла».
23.55 «Реакция Вассермана».
00.25 «Школа злословия».
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«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 Комедийный сериал «
Небесные родственники»
10.20 Командировка.
10.30 Тайны следствия.
11.05 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 «Спасите наши души»
13.20  «Будь в тонусе»
14.00  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Здравствуй, мама!»
16.15 Врачебные тайны
16.40 «Невероятные истории
любви» (Украина).
17.30  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 П «Украсть Бельмондо»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 «Шляхта Бонапарта».
22.35  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.00 День спорта.
00.15 «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Два с половиной
человека».  фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25  «Дорога в пустоту».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10)01.40 Ночные новости.

НТВ

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий)3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  «Россия для русских?»

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
08.45 Слово Митрополита
Филарета на начало
Рождественского поста.
09.10  комедия «Украсть
Бельмондо»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55 «Шляхта Бонапарта».
11.25 Реальный мир.
12.15  «Спасите наши души»
13.25  «Самобытные культуры»
14.00  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здравствуй, мама!»
16.20 Коробка передач.
16.55 Завтра ) это мы!.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  комедия «Украсть
Бельмондо»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 «Партизанка: 1812».
22.50  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.15 День спорта.
00.30  «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека».  фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05 «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25 «Дорога в пустоту».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10)01.40 Ночные новости.

НТВ

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Развод по)русски».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.20 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий)3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.35  «Надоело бояться»

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  комедия «Украсть
Бельмондо»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
11.00 «Партизанка: 1812».
11.40   «Зямля беларуская».
12.15  «Спасите наши души»
13.20 Культурные люди +.
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Еvrovision.
15.45 «Здравствуй, мама!»
16.40 Перезагрузка.
17.25 Мелодраматический
сериал «Маруся. Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50  комедия «Украсть
Бельмондо»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
22.00 «1812 год».
22.35  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.00 День спорта.
00.15 «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Дорога в пустоту».
22.15  «Тема дня».
22.25  «Дорога в пустоту».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.15 «Убойная сила».
01.10)01.40 Ночные новости.

НТВ

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели...».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  сериал «Дикий)3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  «Паутина» из цикла
«Следственный комитет».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  комедия «Украсть
Бельмондо»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55 «1812 год».
11.25 Реальный мир.
12.15  «Спасите наши души»
13.15 Завтра ) это мы!.
14.00  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 «Здравствуй, мама!»
16.15 Католические святыни
Беларуси.
16.45 «Здоровье». Ток)шоу.
17.25  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 00.20 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55  «Украсть Бельмондо»
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
22.00  «Мистические истории»
23.15 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «Звуки»
01.00 День спорта.
01.15  «Спасите наши души»

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Контрольная закупка».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20  «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Дорога в пустоту».
23.00  «Что? Где? Когда?» в
Беларуси.
00.15 «Вечерний Ургант».
01.10  «После школы».
02.05)02.35 Ночные новости.

НТВ

10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35  Сериал «Литейный».
21.20  фильм «Отпуск».
23.05  «Незабываемое шоу» из
цикла «Следственный
комитет».

«Беларусь 1»

06.35 Існасць.
07.00 Доброе утро, Беларусь!.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
09.55 Комедийный детектив
«Участок»
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.15 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Комедия «Девчата « (СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.30 «Фильм о фильме
«Украсть Бельмондо».
16.15 комедия «Украсть
Бельмондо»
17.20 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви» (Украина).
18.25 Тайны следствия.
19.10  комедия «Украсть
Бельмондо»
21.00 Панорама.
21.40 Завтра ) это мы!.
22.15 Международный
детский конкурс песни
«Евровидение)2012». Прямая
трансляция из Амстердама.
00.15 День спорта.
00.30  «Участок» (Россия) .
01.25 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.35 «Смак».
11.15 «Умницы и умники».
12.25 Фильм «Пенелопа».
14.15 «Минута славы» шагает
по стране».
16.00 Наши новости.
16.20 «Большие гонки.
Братство колец».
17.55  «Один против всех».
18.45 «Между небом и
землей». Концерт Стаса
Михайлова.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером»
22.45 «Что? Где? Когда?».
00.00 Фильм «Запределье».

НТВ

08.20 «Смотр».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Живут же люди».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 Фильм «Любовь под
грифом «Совершенно
секретно»)3".
15.05 «Женский взгляд»
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели….
17.10 «Очная ставка».
18.05 Спасатели.
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия)репортер».
19.55 Программа Максимум.
21.00 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 боевике«Шафт».
00.45 «Луч Света».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.05 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.25 Журналистcкое
расследование.
12.20  «Ледниковый период»
13.55 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.30  «Звездная жизнь»
16.25  «Мистические истории»
17.30 «Моя правда» (Украина).
18.30 Командировка.
18.45, 23.45 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.50 Комедийный сериал
«Небесные родственники»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.45  сериал «Звездные
врата. Первый отряд»
00.10 День спорта.
00.25  мелодрама «Добрая
подружка для всех» (Россия).

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито»
12.05 «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Время обедать!».
13.50 «Модный приговор».
14.55 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15  фильм «Как важно быть
серьезным».
18.00 Наши новости
18.20  «Обратный отсчет».
«Качество по)советски. Знак
времени».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.05  «Открытый формат».
22.10  «Леди Икс».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.50 «Убойная сила».
00.45)01.15 Ночные новости.

НТВ

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
Информационный детектив.
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Остросюжетный сериал
«Улицы разбитых фонарей».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Сериал «Литейный».
21.15  сериал «Дикий)3».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  «Черный полковник»

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.

УТ#1

8.00,12.00 Новини
8.20 Твiй голос
8.40 Кориснi поради
9.00 Пiдсумки тижня
9.55 «Легко бути жiнкою»
11.00 Шеф)кухар країни
12.15 Право на захист
12.35 Темний силует
12.45 Армiя
13.05 Х/ф «Балада про Берiнга
та його друзiв»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.40 Т/с «УГРО)1»
16.30 Т/с «Передiл»
18.10 Останнє попередження
18.35 Агро)News
19.05 Док. фільм
19.55,21.40 Новорiчний жарт
20.45 Сiльрада
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25 Т/с «Величне столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
17.10 Т/с «Величне столiття»
19.30,0.15 ТСН
20.15 Х/ф «Русалка»
0.30 Х/ф «Гомер та Еддi»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Слiпе щастя»
13.10 Х/ф «Три плюс два»
15.05 «Право на зустрiч»
16.05 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Санта)Лючiя»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Х/ф «У серпнi 44)го»

УТ#1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Свiтло
9.55 «Легко бути жiнкою»
10.35 Концерт
11.10 В гостях у Гордона
12.25 Хай щастить
12.55 «Секрети успiху»
13.25 Х/ф «Пацани»
15.00,18.20 Новини
15.30 Про головне
15.50 Т/с «УГРО)1»
16.40 Т/с «Передiл»
19.00 Екстрений виклик
19.45 Концерт Вiтаса
21.30 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15 «Мiняю жiнку»
21.50 «Українськi сенсацiї»
23.15 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «Слiдство вели…»
14.05 Т/с «Екстрасенси)
детективи»
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Санта)Лючiя»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Х/ф «Здивуй мене»

УТ#1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Уряд на зв’язку
10.00 «Легко бути жiнкою»
11.05 В гостях у Гордона
12.30 Кордон держави
12.55 Українська пiсня
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги»
15.00 Новини
15.40 Т/с «УГРО)1»
16.25 Т/с «Передiл»
18.15 «Шоу продовжується»
20.10,21.20,23.00 Концерт
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
0.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.10 ТСН
20.15 «Джентльменський
набiр»
22.00 «Територiя обману»
23.05 «Грошi»
0.25 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 Т/с «Екстрасенси)
детективи»
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Санта)Лючiя»
22.55 Т/с «Менти»

УТ#1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Книга.ua
9.40 «Легко бути жiнкою»
11.10 Здоров’я
12.20 Аудiєнцiя
12.45 Крок до зiрок
13.35 Х/ф «Чоловiчi тривоги»
15.00,18.20 Новини
15.35 Т/с «УГРО)1»
17.55 Останнє попередження
18.35 Бiатлон
20.00 «Сила, яка об’єднує
бiзнес»
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Дiм за тиждень»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.00 ТСН
20.15,21.45 «Чотири весiлля»
23.15 «Козирне патi»
23.30 Т/с «Полiцiя Гаваїв»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
12.15 «Слiдство вели...»
14.05 Т/с «Екстрасенси)
детективи»
16.00 Т/с «Щасливчик Пашка»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 Т/с «Санта)Лючiя»
22.55 Т/с «Менти»
0.55 Х/ф «Повернути Вiру»

УТ#1

8.00,12.00 Новини
8.40 Кориснi поради
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Д/ф «Кiнець свiту.
Лжепророки»
9.55 Театральнi сезони
11.05 «Вiра. Надiя. Любов»
12.30 «Надвечiр’я»
13.05 Околиця
13.30 Х/ф «Товариш генерал»
15.00 Новини
15.35 Д/ф «Долар»
15.45 Т/с «УГРО)1»
18.05 Шляхами України
18.25 Концерт
20.40 After Live
21.15,22.50 Шустер)Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 Мультфiльм
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття»
12.45 «Неймовiрнi перегони»
13.45 «Повне перевтiлення»
14.45 «Не бреши менi»
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Київ вечiрнiй»
22.00 Х/ф «Захисник»(2)
23.55 Х/ф «Мисливцi за
розумом»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10.05,12.15 Т/с «Одружити
Казанову»
18.10 Т/с «Кровинушка»
19.00 «Про життя»
20.00 «Подробицi»
21.00 «Велика Рiзниця»
23.00 «Велика полiтика»

УТ#1

8.00,9.50 Шустер)Live
9.30 Школа юного
суперагента
11.50,16.35,20.00 Концерт
14.25,17.25 Бiатлон
16.25 Зелений коридор
19.15 Свiт атома
19.35 Золотий гусак
20.40 Подiя тижня
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фiнал дитячого
«Євробачення»
23.15 Твiй голос

1+1

6.35 «Справжнi лiкарi»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільм
11.00 «Свiт навиворiт»
12.55 Х/ф «Феї. Фантастичний
порятунок»
14.35 Х/ф «Чорний лицар»
16.35 «Київ вечiрнiй»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.15 Х/ф «Алiса в Країнi
Чудес»
22.25 Х/ф «Планета мавп»

ІНТЕР

8.00 «Позаочi»
9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Україно, вставай!»
10.50 «Сiмейний пес»
12.10 «Велика Рiзниця»
14.10 Т/с «Менти»
17.55 Х/ф «Дiамантова рука»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Червоне або чорне»
22.20 Концерт
0.45 Х/ф «Бiле сонце пустелi»

УТ#1

9.05 Золотий гусак
9.30 Хто в домi хазяїн?
10.35 Маю честь запросити
11.20 Фiнал дитячого
«Євробачення»
13.25,15.25 Бiатлон
14.20 Шеф)кухар країни
16.20 Дiловий свiт
16.55 Концерт
21.00 Пiдсумки тижня
21.30 Точка зору
21.50 Головний аргумент
22.00 Фольк)music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото)забава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарна академiя»
11.25 «Давай, до побачення»
12.55 «Чотири весiлля»
14.10,20.15 «Голос. Дiти»
16.10 Х/ф «Москва сльозам не
вiрить»
19.30,23.00 «ТСН)тиждень»
22.00 «Свiтське життя»
0.00 Х/ф «Лоуренс
Аравiйський»

ІНТЕР

7.05 Мультфільми
8.25 «Глянець»
9.25 «Школа доктора
Комаровського»
10.00 Неділя з «Кварталом»
11.00 «Свати бiля плити»
11.25 «Весiльний розмiр»
12.25 «Вiнець безшлюбностi»
13.35 Т/с «Iлюзiя полювання»
18.00,21.00 Т/с «Скринька
Пандори»
20.00 «Подробицi тижня»
23.00 «Що? Де? Коли?»
0.15 Х/ф «Чоловiча iнтуїцiя»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2кімнатна квартира у військовому містечку, 2 поверх.
Тел.: 067�2688070.

— 2кімнатна квартира на 2�му поверсі (військмістечко).
Терміново, ціна договірна. Тел. 093�7316779.

– 3кімнатна квартира в 9�поверховому будинку. Тел. 096�
6355399.

— будинок по вул. Пролетарській, 119 (р�н маслозаводу).
Тел. 097�7486270.

— терміново будинок по вул. Жовтневій, 51/2, пл. 62 м. кв.
Є газ, вода, город 0,3 га.  Ціна договірна. Можливий торг. Тел.:
098�4368002, 099�4375007.

— будинок 80 м.кв. з госпбудівлями  (газ, вода). Тел. 2�18�
17.

— терміново чорноряба корова, теличка 8 місяців. Тел.
097�2844476.

— телиця віком 9 місяців. Тел.: 093�4326099, 097�7193488.
— кінь робочий віком 8 років. Тел. 3�64�65, 093�4202521.
— або обміняю «Фольксваген Т2», трактор Т25 (плуг,

причіп, культиватор та інше). Тел. 067�4610199.
— МТ11, можна по запчастинам. Тел.: 2�19�69, 096�7580801.
— трактор ЮМЗ6, комбайн АННА644, причіп 2ПТС4,

плуг, косарка, причіп одновісний. Тел. 098�6631602.
— екскаваторна  навіска «Борэкс” (спереду фронтальний

навантажувач,   ззаду екскаватор) на трактор Т�25. Тел. 067�
2644728.

— колінчатий вал Т40, новий. Тел. 2�52�17.
— шифер, червона цегла, вогнетривка цегла, дорожні

плити та перекриття. Тел. 067�2345270.
— в’єтнамське порося до 100 кг під заріз. Тел. 097�3497695,

098�5386378.
— брикет, дрова. Ціна договірна. Тел. 096�6110295.
— напівпровідникові діоди, сила струму 200 амперів,

газовий таганок на 2 конфорки. Тел. 2�26�03.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— корову червоної або червонорябої масті. Тел.: 093�

3136841, 093�7752150.
— дрібну картоплю з виїздом додому. Тел. 096�6490088.
— мотоцикли МТ12, К750, М72, М61, МВ750 та нові

запчастини до мотоциклів: МТ, Урал, К750, ІЖПланета.
Тел. 098�6995427.

Городнянська районна державна
адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця – головного спеціаліста відділу
фінансовогосподарського забезпечення апарату
райдержадміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища
відповідного професійного спрямування (бухгалтерський
облік), досконале володіння українською мовою, вміння
працювати на комп’ютері, стаж роботи за фахом – 1 рік.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П�2ДС,
копія документів про освіту, копія паспорту, декларація про
майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру
за 2011 рік, 2 фотокартки розміром 4х6 см.

Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою
службою.

Термін прийняття документів – протягом 30 календарних
днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, 3
поверх, каб. №2, тел. 21662.

Грип на порозі
Таке мале, а таке в’їдливе! От капосне! І ради не даси! Це ми  не про людину –

ці характеристики сміливо можна дати вірусу грипу, котрий, тільки�но починається
холодна пора року, безцеремонно підкрадається до нас. Грип – це одна з
найпоширеніших вірусних інфекцій у світі. Його поява фіксується на всіх
континентах, а люди хворіють незалежно від віку, статі та національності.

На відміну від гострих респіраторних вірусних інфекцій, грип завжди
починається раптово та бурхливо – хворий може точно вказати час початку
симптомів. Інкубаційний період його  дуже короткий – від зараження до перших
клінічних проявів зазвичай проходить 1�2 доби. На тлі  гарного самопочуття швидко
підвищується температура тіла до 39�40 о С, з’являється сильний головний біль,
біль у м’язах, суглобах, очних яблуках, світлобоязнь, рясне потовиділення, дещо
пізніше (на 2�3 добу) приєднується сухий кашель, задишка, закладеність носу. У
разі тяжкого перебігу грипу можливі судоми, галюцинації, носові кровотечі,
блювання. Ускладнення, які може викликати грип, часто є більш небезпечними,
ніж саме захворювання.

Вірус грипу небезпечний, але не всемогутній. Можна легко уникнути
зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватися кількох простих
правил:

— уникати скупчень людей під час сезону грипу  та ГРВІ – це дозволяє зменшити
вірогідність контактів із хворими людьми;

— користуватися при необхідності одноразовими масками, щоб захистити
себе та оточуючих від зараження. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває
рот і ніс;

— регулярно провітрювати приміщення та робити вологе прибирання;
— повноцінно харчуватись, висипатися, уникати перевтоми, стресів, більше

часу проводити на свіжому повітрі;
— мити часто руки з милом, бо інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та

очі.
Якщо ви все ж таки не змогли вберегтися та відчули, що хвороба здолала вас,

дотримуйтесь ще кількох необхідних вимог:
— залишайтеся вдома при перших ознаках хвороби і не йдіть на роботу. Якщо

захворіла дитина – не ведіть її до школи або до дитячого  садка. Обов’язково
викличте лікаря додому;

— регулярно провітрюйте та робіть вологе прибирання в кімнаті хворого;
— дотримуйтесь ліжкового режиму протягом всього періоду лихоманки;
 — протягом дня випивайте не менше двох літрів рідини – чай з лимоном, з

малиновим варенням, узвари;
— дотримуйтесь вітамінізованої дієти. Корисні свіжі ягоди  фрукти, що містять

вітамін С (лимони, апельсини, яблука).
Вакцинація – специфічний засіб захисту. Щорічна вакцинація є

найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Особливо
важливою вона  є для представників груп ризику (діти, вагітні, хронічні хворі, люди
похилого віку, особи з надмірною вагою).

Дотримання елементарних правил безпеки в період грипу суттєво підвищує
шанси уникнути підступного захворювання.

Л.ПОЛІКАРПОВА.
Лікар�інфекціоніст.

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Ой, летіли свійські гуси...
Такими словами, перефразувавши текст відомої пісні,

можна виразити проблему, котра щоосені  виникає у селах
нашого району.

Із приходом золотолистої пори птахи готуються до
польоту у вирій. Підкорюючись природному інстинкту,
випробовують на міцність свої крила і домашні гуси,
підіймаючись табунами в повітря. Не так високо, як би їм
хотілось, але достатньо, щоб накоїти біди і створити
проблеми.  Для енергетиків – це обриви  дротів, замикання
в лініях електропередачі, пошкодження підстанцій. Для
населення – небезпека враження електрострумом, вихід із
ладу електроприладів та темрява в будинках. А, крім того,–
відповідальність за наслідки заподіяної шкоди як людям,
так і енергопостачальній компанії. Ця відповідальність лягає
на власників домашньої птиці.

Уминулому році в с. Макишині в результаті «гусячої атаки»

у громадян було масово виведено із ладу телевізори,
холодильники, пральні машини та іншу побутову
електротехніку.

Нещодавно в с. Куликівці сталось три випадки
пошкодження домашніми гусьми ліній електропередачі.

Окрім названих сіл, найбільш проблемними в даному
питанні є Пекурівка, Смичин, Великий Дирчин, Конотоп.

Щоб не створювати  таких проблем для самих себе та
інших, потрібно просто пильнувати за домашньою птицею
та унеможливлювати її перельоти. Це, по – перше, позбавить
вас зайвого клопоту у «спілкуванні» із розлюченими
односельцями, а, по – друге, збереже кошти, пов’язані із
відшкодуванням збитків, котрі раптом виявляться
дорожчими за самих гусей.

П.ВЕРХУША.
Юристконсульт Городнянського РЕМ.

26 листопада – 40 днів світлої пам’яті
дорогої дружини

ХИХЛУХИ Тамари Миколаївни
2.01.1946 р. – 18.10.2012 р.

Минають дні, а біль у серці не згасає...
Була ти – щастя, стала – біль і рана,
Мій смуток без початку і кінця.
Вічна світла пам’ять про тебе у моєму серці.

Сумуючий чоловік.

40 днів світлої пам’яті
МАКАСЯ

Миколи Івановича
15.06.1931 р. – 16.10.2012 р.

Ты ушел навсегда в осень
журавлиную...

Не вернуть тебя назад, наш
единственный,

 Наш любимый, наш неповторимый…

Сумуючі рідні.

24 листопада – півроку світлої
пам’яті дорогого чоловіка, батька,

дідуся
ДУДКА Василя Тимофійовича
20.03.1942 р. – 24.05.2012 р.

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

Уже півроку тебе нема з нами,
Залишились в серці біль і рана.
Поки ми живі, з нами ти.
Нехай пухом буде тобі земля,
Царство небесне і вічний спокій твоїй

душі.
Хто пам’ятає – пом’яніть нашого

Василя Тимофійовича в цей день.
Сумуючі рідні.

25 листопада – 40 днів світлої пам’яті
АНОПРІЄНКО

Валентини Романівни
01.01.1953 р. – 17.10.2012 р.

Хоч уві сні для нас ти оживи,
У вічній за тобою ми скорботі
Тепер нема таких, як ти,
Ти – наше сонце, що зайшло на сході.

Сумуючі рідні.
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ЗА  РЕДАКТОРА   С.ТОМАШ.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків.

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

Покупаем металлолом от 300 кг
в любом количестве. Доставка. Резка.

Тел. 097/8571983.
Лицензия АГ №578773.

Постійно купуємо корів, телят,
коней, свиней, бичків (доріз).

Ціни високі.
Тел.: 066/4014326, 093/9178698.

телят, корів, коней, лошат, свиней.
  (Доріз цілодобово).

Тел.:  098/9842336, 067/8452878.
КУПЛЮ:

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

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2/93/00, 066/7493002, 098/5192982, 063/0203245.

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2/21/79, 067/3574593, 097/1442590.

Запрошуємо сільських голів взяти
участь у засіданні круглого столу

на тему «Інновації в новому Законі
України «Про зайнятість

населення», яке відбудеться
29 листопада 2012  року

о 10.00 год.
у приміщенні Городнянського
районного центру зайнятості

(м.Городня, вул.Волковича,24/д).

Порядок денний:
1. Стан ринку праці.
2. Презентація учасникам засідання круглого

столу роботи та послуг служби зайнятості.
3. Інформування сільських голів про нове в

законодавстві про зайнятість.
4. Зміни в порядку організації та фінансування

оплачуваних громадських робіт.

Адміністрація центру зайнятості.

ЦЕНТР   ЗАЙНЯТОСТІ
ЗАПРОШУЄ

РОБОТОДАВЦІВ!

До уваги осіб
з обмеженими

можливостями!
30 листопада 2012р. у приміщенні центру зайнятості

відбудеться День відкритих дверей для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

У  рамках заходу будуть проведитись:
2 консультації спеціалістів центру зайнятості;
2 психологічна діагностика;
2 професійна орієнтація.
> Для всіх бажаючих о 102ій годині відбудеться

інформаційний семінар.
> Об 112ій годині відбудеться засідання круглого столу

з представниками Пенсійного фонду, Фонду страхування
від нещасних випадків та представником Фонду інвалідів
управління соціального захисту.

> З 10200 до 11200 працюватиме „гаряча телефонна
лінія” за номером 2212275.

Ви можете отримати консультацію з будь2яких
хвилюючих вас питань, що належать до компетенції
служби зайнятості.

> 3 грудня о 9.00 та о 12.45 відбудуться безкоштовні
тренінги «Сучасні технології пошуку роботи. Що допоможе
працевлаштуватись?».

Запрошуємо бажаючих взяти участь у наших заходах.
Довідки по телефонах: 2/12/02, 2/12/75.

Адміністрація центру зайнятості.

23 листопада відсвяткувала свій
ювілейний день народження чудова
жінка і керівник Олена Євгеніївна
БИХОВЕЦЬ. 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.

З повагою: працівники всіх
закладів культури.

Учні 10/го класу Тупичівської  школи,
класний керівник та батьки висловлюють
глибоке співчуття Бондаренко В.В. з приводу
тяжкої втрати – передчасної смерті батька

БОНДАРЕНКА Віктора Олексійовича.

Колективи Городнянської районної
гімназії та загальноосвітньої школи I ст.
висловлюють щире співчуття комірниці
їдальні Воскобойник Л.В. та її родині з приводу
непоправної втрати – смерті батька

ДАНЧЕНКА Віталія Петровича.

Городнянський районний центр
зайнятості висловлює глибоке співчуття
Данченко Валентині Василівні з приводу
тяжкої втрати  – смерті чоловіка

ДАНЧЕНКА Віталія Петровича

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.

Только у нас!
Ювелирные изделия
из золота и серебра

В КРЕДИТ!!!

ПІНОБЛОКИ 500 грн/м.куб.
 Тел. 066/2004999.

Відкрився м’ясний магазин
«П’ятачок»

по вул. 1 Травня, 32 (в районі спортшколи).

Выполним все виды
ремонтно/строительных работ.

Качественно, недорого.
Тел.  098/6321751.

Ремонт Здаються в оренду приміщення ВАТ
«Агат» під пилораму, виробництво,
кафе, магазин. Тел. 097/5965050.

СВЯТА

20 листопада відсвяткував свій 60/річний ювілей Михайло
Васильович КОРЖАВІН.

Прийміть сердечні, теплі та найкращі
побажання з нагоди Вашого ювілею.

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя –
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна, нестаріюча душа.
Хай серце ще довго тріпоче у грудях,
Живіть до ста років на радість всім нам,
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Ласки від Бога, від людей добра
На многії, щасливії літа!

З повагою: колектив Тупичівського сільського
споживчого товариства.

25 листопада святкуватиме свій ювілей наш дорогий чоловік,
батько, брат, дядько, друг Олександр
Валентинович  КОРОБЕЦЬ із с. Вихвостова.
Щиро вітаємо його з цієї нагоди.

Є ювілеї досить різні, та є одна з найкращих
дат,

Коли вітає вся родина – тобі сьогодні 50!
Хай життя твоє квітує цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Лише здоров’я, щастя і любов.

З великою любов’ю і повагою: дружина, донька, сестра,
племінники, друзі.

20 листопада відсвяткувала свій ювілей наша люба матуся і
дорога сваха Наталія Михайлівна НАУМЕНКО з с. Тупичева.

Щиро вітаємо тебе з днем народження!
Нехай твоя доля буде довгою і щасливою.

Хай завжди оточують сімейний затишок та
гармонія.

Годам ушедшим не вернуться,
Быстрее птиц они летят.
Вот, не успела оглянуться,
А за плечами – 50!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И от души тебе желаем:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья и добра.

З любов’ю: сини, невістка, свати.

85/річний ювілей 27 листопада зустрічатиме жителька
Ваганич – красива, мила, щира, доброзичлива, привітна жінка
Ганна Стефанівна ЯКОВЕНКО.

Матусю2голубко, веселко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
Бо ви для нас ніжна і лагідна мати,
І кращої в світі нам годі шукати.
Дай Бог Вам ще років багато2багато,
Хай дні лиш хороші приходять до хати.
Хай будуть завжди і здоров’я,  і сила,
І доля довіку хай буде щаслива.
Наснага і мудрість у серці хай квітнуть,
Поки ювілей не настане столітній.

Донька та онуки.

Батюшка Василь та матушка Тетяна!
Щиро вітаємо

вас із 20/річчям
служби в Хри/
півській церкві.
Благодать, ми/
лість, любов, мир
від Бога Отця і
Христа Іісуса
Господа нашого
нехай буде завжди
з вами!

З Христовою
любов’ю

прихожани вашої
церкви.

Сила українського
слова

Основою, джерелом культури є мова. І той, хто не знає рідної мови або
цурається її, прирікає себе на злиденність душі, бо, як писав В.Сосюра:
«Мова – душа народу, а народ без мови не народ».

9 листопада в Городнянській школі №2 відбулося свято рідної мови
«Безцінна спадщина мого народу». Підготувала та провела його вчитель
української мови та літератури С.М.Масибут. Інсценізації, іскрометний гумор,
виразне читання віршів не залишили байдужими глядачів. Прозвучали пісні
про мову у виконанні Катерини Смаль.

У цей день учні 5211 класів писали диктанти, відвідали районну бібліотеку,
брали участь у різноманітних вікторинах, конкурсах. У 62В та 82А класах були
проведені виховні заходи «Мова – найцінніший скарб», «Мова калинова».

У фойє школи учні, учителі, батьки мали змогу ознайомитися з виставкою
газет, присвяченою Дню рідної мови.

Українська мова має майбутнє. Адже вона народжується не просто з уст
народу, а з глибин його серця й душі. Обов’язок кожного з нас – турбуватися
про її долю, удосконалювати, збагачувати.

Наталія ІЗОТОВА.
Міністр культури Шкільної республіки міської школи №2.


