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Шановні жителі Городнянщини!Шановні жителі Городнянщини!
Щиросердно вітаємо вас із величним святом Щиросердно вітаємо вас із величним святом 

Різдва Христова.Різдва Христова.
Із просвітленими душами усією громадою ми долучає-

мось до надзвичайно важливої, сакральної події для всього 
людства.

У ці просвітлені дні люди наближаються до Бога серцями, 
сповненими любові до близьких. Кожну домівку огортає тепло 
різдвяної свічки, очищує й захищає спільна молитва, поба-
жання одне одному добра.

Бажаємо вам, шановні мешканці району, Божого благо-
словення, любові, натхнення, злагоди, світлих життєвих обріїв 
і здійснення усіх ваших бажань!

Нехай Різдвяна зірка зігріває нас і об’єднує світлом людсь-
ких чеснот і цінностей. Надіємось, що Господь зміцнить нас у 
доброму здоров’ї та подарує душевний спокій.

З Різдвом Христовим!
Ю.ВИСОЦЬКИЙ.  Г.ПРИМАК.

Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.
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Разом з керівниками району Ю.В.Висоцьким та Г.Г.Примаком і сільським 
головою с.Макишина В.Т.Стадником Михайло Васильович побував у сім‘ї О.М.
Галька. Не так давно сім‘ю спіткала трагедія – з життя пішла дружина, і госпо-
дар зостався з малолітніми 4 дітьми. Двоє старших під опіку взяла бабуся. Сім‘ї 
доводиться нелегко. Але господар не впав у розпач, все робить, щоб доглянути 
дітей.

Народний депутат знайшов теплі від душі слова, щоб підтримати сім‘ю, го-
сподаря, цікавився проблемами, щиро поздоровив її з новорічним святом. Наче 
добрий чарівник, він привіз дітям подарунки і газову плиту – так потрібну сім‘ї.

В Івашківці М.В.Чечетов завітав у сім‘ю Валентини Григорівни і Олександра 
Олексійовича Кириченків. У них 7 дітей. Радісно, наче ластів‘ята, защебетала 
дітвора, одержуючи подарунки. А батьки щиро дякували депутатові за хороший 
подарунок – холодильник «Індезіт».

А у Великому Листвені вдячно прийняла новорічні поздоровлення і пода-
рунок від депутата – пилосос сім‘я Олександра Миколайовича і Раїси Іванівни 
Ющенків. У них 6 дітей.

Ростіть здорові і щасливі, дітки!

На знімку: М.В.ЧЕЧЕТОВ у сім‘ї ЮЩЕНКІВ.

Діти Городнянщини отримають подарунки від Ігоря РибаковаДіти Городнянщини отримають подарунки від Ігоря Рибакова    
Новорічних та різдвяних свят найбільше чекають діти. У семи районах 

області: Городнянському, Коропському, Корюківському, Новгород-Сіверському, 
Сосницькому, Семенівському та Щорському районах під час зимових канікул 
пройдуть свята «Ігор Рибаков — дітям». У Городнянському районі подарунки 
отримають півтори тисячі дітей віком до 12 років.  

Ігор Рибаков доклав усіх зусиль аби Новорічні та Різдвяні свята для діточок району були веселими та 
радісними з Дідом Морозом, Снігуронькою, хороводами навкруги ялинки, концертною програмою, танцями, 
піснями та подарунками.  

Свята пройдуть у навчальних закладах та дитячих садках району, Городнянському Будинку культури. Жодна 
дитина не залишиться поза увагою народного депутата. Всі діти району, навіть з найвіддаленіших сіл зможуть 
побувати на святі. Транспортом для проїзду забезпечує Ігор Рибаков. 

Кожна дитина отримає солодкий подарунок і привітання від народного депутата. Потурбувався Ігор Рибаков 
і про розваги, концертну програму та Новорічну виставу для малечі. Дійство буде казковим, цікавим і веселим.  

Ігор Рибаков впевнений, що такі свята дітям дуже потрібні. На його думку,  турбота про підростаюче покоління 
має бути постійною і не на словах, а на ділі. 

(Як проходили Новорічні ранки — читайте  в наступних випусках газети).
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Сесія відбулася 26 грудня. Перед її початком  голови
двох профспілкових організацій працівників освіти і науки
району вручили депутатам звернення з приводу хронічного
недофінансування галузі і просять депутатів посприяти
закладенню в бюджет достатнього – на 12 місяців
фінансування.

До речі, ситуація створилась непроста. На кінець року в
районі виникла солідна заборгованість по виплаті зарплати
педагогам (та й не тільки), нема коштів на підвіз школярів
до базових шкіл. З центральних органів влади робляться
заяви, що кошти є, все залежить від місцевих органів,
мовляв, вони використовують кошти не за призначенням.
Але насправді такими заявами перекладається відповідаль+
ність. Коштів у районному бюджеті було й закладено на
зарплату освітян лише на 10 місяців. Цей бюджет хронічно
дотаційний з центру, свої кошти в ньому складають всього
20 відсотків. «До речі, вже 27 грудня в район надійшла
додаткова дотація і всі борги по зарплаті погашено).

Тож звернення освітян, так би мовити, додали думок
депутатам. Не зовсім з передноворічним настроєм вони
приступили до розгляду питань порядку денного.

Перше – про програму соціально+економічного розвитку
району на 2013 рік, яку представив заступник голови
райдержадміністрації М.Ф.Силенко, було розглянуто
ретельно. Окремі депутати (П.І.Верхуша, О.І.Верхуша)
зауважили про деякі помилки та цифрові нестиковки в ній.
Знову завідома планується невиконання цільових районних
програм, бо нема коштів фінансувати їх. Тобто програма
розвитку по коштах не збалансоване з бюджетом району.
Фактично це бюджет не розвитку, а виживання, – сказав
депутат О.І.Верхуша. До речі, програмою дійсно розвитку
не передбачається. Обсяг промислового виробництва буде
на 12% менший торішнього. По багатьох галузях передбачено
оптимізацію (в освіті намічено закриття трьох шкіл).
Виступаючи по цьому питанню, голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький пояснив, що все+таки стояти на місці не
будемо: вишукаємо можливості відкрити пришкільні
дитсадки в Перепису, в Ільмівці. Продовжуватиметься курс

на енергозбереження, залучення інвестицій. Відповівши на
ряд запитань, доповідач М.Ф.Силенко визнав зауваження
слушними. Він підкреслив: враховано реальні фактичні
результати і на основі них зроблено прогноз.

Депутати прийняли програму.
Стосовно проекту бюджету, питання про який стояло

другим, то особливого обговорення не відбулось. Воно йшло
в режимі «запитання – відповідь». Заступнику начальника
фінансового управління Л.В.Кучерявенко довелось
переконати депутатів, що бюджет все ж треба затвердити.
У районному бюджеті власні доходи збільшено на 9%.
Більшою є дотація вирівнювання бюджету (на 5,8%). Але
хоч видатки теж збільшено (на 6,9%), їх вистачить на 9
місяців. Необхідно проводити оптимізацію мережі, уникати
непріоритетних видатків по окремих галузях. Бюджетні
асигнування такі: по освіті більші на 4 млн.035 тис. грн., але
зарплата всього на 9 місяців.  По охороні здоров’я  зарплата
– на 8,5 місяця. По галузі «культура» – зарплата на 9 місяців.

Звичайно, такий бюджет нікого не задовольняє. Окремі
депутати, оцінюючи його, говорили, що він  цілком залежить
від Державного бюджету. І це дійсно так. Але принцип
«скільки дадуть – стільки й візьмемо» теж вже не
задовольняє. Слід міняти формулу розрахунків у бюджеті.
Бо дотації, субвенції – все це ручне управління з центру, яке
не завжди об’єктивно враховує нагальні потреби і
особливості району.

Бюджет було затверджено. Проти нього голосував всього
1 депутат. Абсолютна більшість з них на сесії взяла на себе
відповідальність за виконання районного бюджету.

Було взято до відома звіт про відстеження
результативності регуляторного акту «Про тимчасовий
порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за
межами населених пунктів на території району» від 27
вересня 2011 року.

В кінці сесії депутати надали слово представнику
Городнянської вільної профспілки освіти В.Ф.Лепню, який
охарактеризував проблему фінансування галузі освіти та
пропозиції по вирішенню її.

Чотирнадцята сесія районної ради
затвердила бюджет та програму

соціально�економічного розвитку району

29 грудня у Городні у Городні було урочисто відкрито
районний центр надання адміністративних послуг.
Розмістився він у приміщенні районної ради на першому
поверсі справа. Центр підпорядкований райдержадміні+
страції і, як стало відомо, є першим таким в цій державній
структурі в Україні. Відтепер громадяни та суб’єкти
господарювання мають змогу одержувати всі
адміністративні послуги (довідки, дозволи, посвідчення
статусів, реєстрації), так би мовити, з єдиного вікна. Центр
матиме і використовуватиме солідну інформаційну базу
багатьох державних структур і відомств, він зорієнтований
на доступне, зручне та швидке обслуговування відвідувачів.

Примітним є те, що центр створювався в рамках проекту
громадської організації «Доброчин», яка співпрацює з
владою і надає відповідну допомогу. Саме при її підтримці
було облаштовано приміщення, надано відповідне
обладнання для роботи. В цьому напрямку плідно
співпрацювали райдержадміністрація та районна рада. За
прогнозами експертів відтепер зникне сама проблема

одержання послуги, бо вся інформація зосереджена в
одному місці, вона є доступною. Відтепер тільки
оперативність у пошуку і наданні її забезпечується
доступність до неї громадян.

Символічну червону стрічку на відкритті центру
перерізали народний депутат України М.В.Чечетов, голова
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та голова районної
ради Г.Г.Примак. Вони привітали з такою подією. З
привітаннями виступили також голова правління громадської
організації «Доброчин» Н.І.Дрозд, експерт О.В.Підгорний і
керівник проекту Г.Молох, заступник начальника головного
управління економіки облдержадміністрації С.І.Полторацька,
заступник голови райдержадміністрації М.Ф.Силенко,
депутат обласної ради В.І.Романчук та голова міської ради
А.І.Богдан.

З нагоди відкриття центру відбулась прес+конференція,
на якій її учасники обмінялися думками щодо розгортання
активної роботи в центрі.

На знімку: під час прес�конференції.

«Доброго дня, шановна редакціє!
Можливо,  ви мені допоможете з’ясувати таке

питання. Я  утримую корову та теличку, якій вже десять
місяців. Чи можу я оформити дотацію на утримання
молодняку ВРХ чи це вже запізно? Адже поки зробила
аналізи  крові тварин,  поки виготовили документи  –
багато часу пройшло.

А ще ситуація ускладнюється тим,  що прописана я
у  Городні, а   вже 15 років фактично проживаю у
Здрягівці, де  працюю продавцем  і  маю господарство.
Якось так вийшло, що з Городні я не виписалась і не
прописалась у Бутівській сільраді. Тепер працюю у
Здрягівці, а прописка – у Городні. Зважаючи на такий
факт у сільраді відповіли, що оформити документи на
дотацію  не мають права. Але ж тут моя робота , тут я
тримаю корівок… Як бути?

Л.БАСОВИЧ.
с.Здрягівка»

На питання  відповідає головний спеціаліст в галузі
тваринництва управління агропромислового розвитку
Г.В.КРАВЧЕНКО:

— Так, оформити документацію за утримання молодняка
ВРХ вже пізно. Постанова №342 від 23 квітня 2012 р. про
надання дотації на молодняк ВРХ  діє до першого грудня
2012 р.

Проте,  якщо ви проживаєте у с.Здрягівці і ведете
домогосподарство, то на  вас або,  можливо, на ваших
родичів,  у будинку яких ви проживаєте, відкритий
погосподарський номер. А однією  з умов отримання дотації
на молодняк є запис у погосподарські книзі, що ведеться
сільською радою. У місті ж дотація видається на підставі
довідки,  виданої міською радою.

Так як ви проживаєте у будинку своєї свекрухи, на їм’я
якої було відкрито погосподарський номер, і ви є
користувачем  домоволодіння та  ведете господарство, то
право на дотацію по молодняку ВРХ  по Бутівській сільській
раді ви мали незалежно від  місця прописки.

Цьогоріч першим
у Городні народився

хлопчик
Під Новий рік новонароджених у пологовому  відділенні

районної лікарні  не було. А ось 2 січня   у  Ірини Яківни та
Руслана Івановича Жибер  народився хлопчик вагою 3 400 г.
Це друга дитина у молодого подружжя і перший  громадянин,
який народився  цього року  на Городнянщині. Мама і синочок
почувають себе добре.

 Рік, що прийшов, обіцяє  близько 300 нових мешканців
нашого району. Хай щастить діткам та їх родинам  у Новому
році!

А.НЕМИРОВА.

Про перенесення
робочих днів у 2013 році

З метою створення сприятливих умов для святкування 1
і 2 травня – Дня міжнародної солідарності трудящих та 9
травня – Дня Перемоги, а також раціонального використання
робочого часу рекомендувати керівникам підприємств,
установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду
України, Українського державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та
банківських установ) перенести у порядку і на умовах,
установлених законодавством, у 2013 році для працівників,
яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома
вихідними днями, робочі дні з:

п’ятниці 3 травня – на суботу 18 травня;
п’ятниці 10 травня – на суботу 1 червня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у

зазначені дні визначає Національниц банк.

У новий рік – без
боргів

Як відомо, у районі у зв’язку з дефіцитом бюджету в
останні місяці року виникла заборгованість по заробітній
платі бюджетним установам. На жаль, таке було і в
позаминулі роки, тоді доводилось віддавати борги вже у
новому році.

На щастя, цього року такого не сталося. Завдяки вжитим
заходам уряд та облдержадміністрація зуміли вирішити
проблему. 27 грудня наш район одержав з державного
бюджету додаткову дотацію на вирівнювання фінансової
забезпеченості районного, міського та сільських бюджетів,
а вже наступного дня її було розподілено відповідно потреб.
Всі 6 мільйонів гривень, отже, пішли на погашення боргів по
зарплаті вчителям, працівникам охорони здоров’я та інших
структур. Вперше за останні 5 років район увійшов у новий
рік без таких боргів.

Райдержадміністрація тепер працює над розробкою
заходів по оптимізації мережі соціально+культурних закладів
і забезпеченню нормального функціонування їх відповідно
до насущних потреб населення.

Ю.ВИСОЦЬКИЙ.
Голова райдержадміністрації.
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На засіданні прес�клубу «Ділове слово» 18 грудня
було розглянуте питання підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання 2013 року. Начальник
методичного відділу Київського регіонального центру
оцінювання якості освіти Галина Паньків поінформувала
про порядок реєстрації для участі у тестуванні, а також
розповіла про нововведення процесу ЗНО наступного
року.

Реєстрація для участі у ЗНО�2013
Реєстрація на ЗНО�2013 триватиме з 4 січня до 5 березня

2013 року. У цей час майбутні вступники матимуть змогу
самостійно сформувати заяву�реєстраційну картку за
допомогою спеціальної програми, створеної фахівцями
Українського центру оцінювання якості освіти, яку буде
розміщено на веб�сайтах Українського та регіональних
центрів оцінювання якості освіти, або звернутися до одного
з пунктів реєстрації (інформацію про місце розташування
та розклад роботи пунктів реєстрації буде розміщено на
сайті КРЦОЯО). Абітурієнти можуть обрати не більше 4
навчальних предметів для складання тестів.

Під час роботи з програмою створення заяви�
реєстраційної картки абітурієнти зможуть зазначити
необхідність перекладу тесту та інформаційного бюлетеня
однією з мов національних меншин (російською, угорською,
румунською, молдовською, польською, кримськотатарською,
тестові завдання із світової літератури будуть перекладатися
російською мовою).

У спеціально відведених місцях заяви�реєстраційної
картки необхідно наклеїти 2 фотокартки розміром 3х4 см
(на документи) .

До заяви�реєстраційної картки необхідно долучити:
� копію паспорта (особи, яким станом на 1 вересня 2012

року не виповнилося 16�ти років, та які не отримали паспорт,
будуть мати змогу зареєструватися за свідоцтвом про
народження);

� копію документа про повну загальну середню освіту
або довідку з місця навчання;

� для осіб, у документах яких є розбіжності в
персональних даних, — копію документа про зміну прізвища,
імені, по батькові.

Радимо абітурієнтам зазначати адресу проживання на
момент проходження ЗНО, при цьому враховувати, що на
цю адресу надходитиме уся кореспонденція, надіслана для
участі у тестуванні.

Сформувавши пакет необхідних для реєстрації
документів, абітурієнти мають надіслати їх до регіональних
центрів оцінювання якості освіти поштою (дата відправлення
визначатиметься за поштовим штемпелем).

Відстежити стан оброблення реєстраційних заяв
абітурієнти зможуть в он�лайн режимі на сайті відповідного
регіонального центру за номером заяви�реєстраційної
картки або за штрих�кодом поштового відправлення.

Радимо не відкладати реєстрацію на останні дні, бо у
такому випадку абітурієнт може не встигнути виправити
можливі помилки, допущені під час реєстрації, або за
необхідності внести зміни до своїх  даних.

Вносити зміни до реєстраційних даних у 2013 році
можна лише до 19 березня.

У разі неналежного оформлення реєстраційних
документів  абітурієнтові повертаються надіслані ним
документи із зазначенням причин відмови в реєстрації.

За дотримання вимог щодо реєстрації абітурієнт
отримає поштою Сертифікат зовнішнього незалежного
оцінювання 2013 року, реєстраційну картку абітурієнта й
інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання.
2013 рік».

Інформаційні сторінки для кожного абітурієнта будуть
створені на веб�сайті Українського центру оцінювання якості
освіти.

      Графік проведення ЗНО�2013
Тестування розпочнеться 3 червня (хімія) та завершиться

27 червня (світова література).
Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання

розміщено на сайті Українського та регіональних центрів
оцінювання якості освіти.

Зовнішнє незалежне оцінювання з трьох предметів —
іноземних мов (08.06), географії (15.06) та фізики (22.06) –
буде проведено по суботах.

Тестування з української мови і літератури, історії України
та математики відбудеться у 2 сесії.

У 2013 до переліку предметів тестування вводиться
новий предмет — світова література.

Абітурієнти, які з поважних причин, визначених
Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у 2013 році, не змогли взяти участь в основній сесії
зовнішнього незалежного оцінювання, можуть протягом 5
робочих днів, включаючи день проведення тестування,
подати до відповідного регіонального центру заяву на
додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання,
долучивши  документи на підтвердження наявності поважних
причин.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання
буде проведено з 4 до 11 липня 2013 року.

      Нововведення
У 2013 році особи, які у поточному році навчаються за

кордоном, можуть взяти участь у зовнішньому незалежному
оцінюванні під час основної або додаткової сесії за їхнім
вибором.

Абітурієнти, які за релігійними переконаннями не можуть
взяти участь у тестуванні в суботу, можуть зареєструватися
для складання відповідних тестів під час додаткової сесії.

На інформаційних сторінках абітурієнтів, які вказали на
необхідність здійснення перекладу інформаційного
бюлетеня, буде розміщено бюлетень, укладений мовою,
вибраною під час реєстрації.

Звертаємо увагу, що абітурієнти, які виявили бажання
складати тести однією з мов нацменшин, отримають лише
зошит цією мовою. Тестовий зошит українською мовою
видаватися не буде.

Буде підвищено контроль на пунктах тестування щодо
недопущення порушення процедури проходження
зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадуємо, що протягом часу, відведеного для виконання
тесту, абітурієнт не повинен мати при собі будь�яких засобів
зв’язку, пристроїв обробки та зчитування інформації,
незалежно від того, вимкнені ці засоби чи ні.

Певні зміни відбулися і в змістовій частині проведення
ЗНО.

Зменшено кількість завдань в тестах з історії України та
всесвітньої історії (з 60 до 55), відповідно й часу на їх
виконання буде відведено менше (135 хвилин замість 150).

Не зважаючи на зменшення кількості завдань з фізики
(з 36 до 34), час на виконання тесту залишиться тим самим
(180 хвилин). Зменшено кількість завдань, де можливе
вгадування відповідей, шляхом розвантаження цієї частини
тесту від завдань, що потребують громіздких обчислень.

З метою підвищення точності вимірювання за рахунок
удосконалення критеріїв оцінювання власного висловлення
в тестах з української мови та літератури й російської мови
та з іноземних мов переглянуто систему оцінювання власного
висловлення.

      На що слід звернути увагу абітурієнтам
– Розподіл абітурієнтів за пунктами тестування

здійснюватиметься після завершення процесу формування
бази даних абітурієнтів та визначення кількості осіб, які
виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання з
певного предмета. При розподілі будуть враховуватися
адреса місця проживання абітурієнта та обрана ним мова
складання тесту.

Інформацію про місце, дату та час початку проведення
зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета
буде вказано в запрошенні�перепустці для участі в
зовнішньому незалежному оцінюванні. Запрошення�
перепустки надсилатимуться поштою не менше, ніж за три
тижні до початку проведення тестувань, абітурієнти також
матимуть можливість роздрукувати їх зі своїх інформаційних
сторінок, розміщених на сайті Українського центру
оцінювання якості освіти.

Для допуску на пункт тестування абітурієнт повинен мати
при собі документи, які необхідно пред’явити на вході до
пункту тестування:

– документ, що засвідчує особу (паспорт або свідоцтво
про народження, серія й номер якого зазначені в
Сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання);

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2013
року;

– запрошення�перепустку для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні.

У разі непред’явлення зазначених вище документів
абітурієнт не допускається до пункту тестування.

 До 5 липня 2013 року буде оголошено результати
учасників основної сесії зовнішнього оцінювання, до 16 липня
– результати абітурієнтів, які брали участь у додатковій сесії.

Пробне тестування 2013 року
У Чернігівській області 3978 осіб виявили бажання взяти

участь у 5987 тестуваннях пробного зовнішнього незалежного
оцінювання. З них здійснено оплату 3357 особами за участь
у 4851 тестуванні. Найбільше майбутні абітурієнти обирали
тестування з української мови і літератури — 1769 осіб,
математики — 1088 та історії України — 680 осіб. Виявили
бажання взяти участь у пробному зовнішньому оцінюванні
43,6 % випускників проти 36,6 % у минулому році.

Пункти пробного тестування будуть створені на базі
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів у 18 районах
Чернігівської області та у містах Чернігові, Прилуках, Ніжині.

Графік проведення пробного зовнішнього
незалежного оцінювання

23 березня – з української мови і літератури, біології,
фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з
іноземних мов (за вибором): англійської, німецької,
французької або іспанської;

30 березня – з математики, історії України, хімії,
географії, світової літератури.

Дата Тестування (основна сесія)
3 червня хімія
5, 6 червня українська мова і література
8 червня іноземні мови

(англійська, німецька, французька,
іспанська)

10 червня російська мова
12, 13 червня математика
15 червня географія
17 червня всесвітня історія
19, 20 червня історія України
22 червня фізика
25 червня біологія
27 червня світова література

Пільги – прийомним
сім’ям

Згідно змін, внесених до Закону України «Про охорону
дитинства», з 1 січня 2013 року  дитячим будинкам
сімейного типу і прийомним сім’ям, у яких не менше
року проживають троє або більше дітей, а також сім’ям
(крім багатодітних), у яких не менше року проживають
троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими
встановлено опіку чи піклування, надаються пільги.

Зокрема, передбачена пільга з оплати за користу�
вання житлом та комунальними послугами (газопоста�
чання, електропостачання та інші послуги) — 50%, а
також пільги на тверде паливо, скраплений балонний
газ, абонементну плату за користування квартирним
телефоном.

Законом України „Про охорону дитинства” передба�
чено, що багатодітна сім’я – це сім’я, в якій подружжя
(чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі,
разом проживає та виховує трьох і більше дітей, а також
кожен з подружжя, або один батько (одна мати), який
(яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та
самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти,
які навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх, професійно�технічних та вищих
навчальних закладах, – до закінчення навчальних
закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23
років. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону
дитинства» таким сім’ям надаються пільги по оплаті за
спожиті житлово�комунальні послуги.

Для оформлення та отримання посвідчень батьків
та дітей з багатодітної сім’ї необхідно звертатися до
відділу у справах молоді та спорту  Городнянської
райдержадміністрації.  Телефон для довідок: 2�14�55.

Для оформлення пільг в управління праці та
соціального захисту населення багатодітні сім’ї
подають такі документи: копії паспортів батьків (1,2,11
сторінки), копії свідоцтв про народження дітей, копію
пільгового посвідчення „багатодітна сім’я” та „дитина
з багатодітної сім’ї”, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків та інших обов’язко�
вих платежів, довідку про склад сім’ї, розрахункові
книжки (платіжні квитанції) за послуги.

Окрім того, багатодітним сім’ям необхідно
звернутися до всіх підприємств та організацій, які
надають їм житлово�комунальні послуги та послуги
зв’язку, із заявою про нарахування плати за ці послуги
із врахуванням пільг, передбачених Законом України
«Про охорону дитинства». Перелік документів, що
додаються до заяви, визначається підприємством чи
організацією, яка надає відповідну послугу.

За більш детальною інформацією звертатись до
відділу персоніфікованого обліку управління праці та
соціального захисту населення Городнянської
райдержадмністрації за адресою: вул. Леніна, 15,
м.Городня, кабінет №8. Тел. 2�15�39.

та інвалідам війни
 Законом України «Про внесення змін до Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 18 вересня 2012 року № 5279�
VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року,
передбачається, що учасникам бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни 1941�1945 років, яким
виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам війни
II і III груп з числа учасників бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941�1945 років, яким виповнилося
85 років і більше, надаються пільги, передбачені для
інвалідів війни I групи.

Зокрема, учасники бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941�1945 років, яким виповнилося
85 років і більше, набувають право на:

– 100�відсоткову знижку плати за користування
житлом (квартирна плата) у межах норм, передбачених
чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі
житла на кожну особу, яка постійно проживає у
житловому приміщенні ( будинку ) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

– 100�відсоткову знижку плати за користування
комунальними послугами (газом, електроенергією та
іншими послугами). Площа житла, на яку надається
знижка, при розрахунках плати за опалення становить
21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка
постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і
має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра
на сім’ю.

– для сімей, що складаються лише з непрацездат�
них осіб, надається 100�відсоткова знижка за користу�
вання газом для опалювання житла на подвійний розмір
нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну
особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на
сім’ю);

– 100�відсоткову знижку вартості палива, у тому
числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу
населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не
мають центрального опалення;

– позачергове безплатне встановлення квартирних
телефонів і позачергове користування всіма послугами
зв’язку. Абонементна плата за користування
квартирним   телефоном встановлюється у розмірі 100
відсотків від затверджених тарифів та іншими пільгами,
передбаченими чинним законодавством.

В.КРИВОЛАП.
В.о начальника управління праці та соціального

захисту населення.

ОФІЦІЙНО
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Магазин�салон «Континент» знають у місті і районі не
тільки як одного з піонерів торгівлі побутовою технікою. Цей
магазин відомий, перш за все, своїм особливим ставленням
до клієнтів. Індивідуальний підхід, уважність до запитів
покупця, гарантія, доставка та інше – це не тільки рекламний
тренд, а норма роботи усього колективу. Постійні клієнти
магазину вже давно більше, ніж покупці, а сам салон для них

такий собі неформальний клуб, у якому можна дізнатися
про новинки побутової техніки, переваги і недоліки моделей
різних виробників, підібрати собі електронного помічника
на різні випадки життя і під різні умови побуту.

Зважаючи на такі теплі стосунки, співробітники
«Континенту» не могли відбути свята якоюсь рядовою
рекламною акцією чи знижками. Хоч і останні у святкові дні
були доволі відчутними. Спеціально до Новорічних свят для
своїх клієнтів адміністрація магазину підготувала своєрідну
лотерею. Усі, хто з 1 листопада до 30 грудня зробив покупку
у салоні на суму більшу 300 гривень, автоматично ставали
учасниками розіграшу цінних призів.

30 грудня об 11�ій ранку відбувся розіграш цієї лотереї.
Слід відзначити, що призовий фонд вразив навіть гостей з
великих міст України. Було розіграно: три пляшки
шампанського, два електрочайники, дві праски, деко для
мікрохвильової пічки, сковороду, міксер та мороженицю.
Суперпризами лотереї стали мобільний телефон, цифровий
фотоапарат, пилосос, мікрохвильова піч та плазмовий
телевізор. Розіграш зацікавив немало покупців, тому зранку
у магазин прийшли близько ста чоловік.

Власник салону підприємець С.М.Лєпкін привітав гостей
і, запросивши у помічники маленького Богдана Гломозду,
почав лотерею. Спочатку озвучувався приз, а потім хлопчик
виймав квитки з прізвищами і номерами телефонів тих, хто
цей приз виграв. Цікаво, що кількох призерів довелось вітати
по телефону. У такий спосіб дізнався про виграш і власник
суперпризу – плазмового телевізора – Вадим Губар.
Напередодні він придбав у «Континенті» мобільний телефон
для сина.

– Важко повірити, що мені дістався цей виграш! Дякуючи
«Континету», ми будемо дивитися новорічні програми з дуже
високою якістю. Це найкращий подарунок під ялинку! –
прокоментував переможець лотереї.

Для Надії Сайфуліної виграна у лотерею мікрохвильова
піч була необхідністю. Жінка хотіла саме такий приз, і її
бажання дивним чином збулося. Приємними
несподіванками стали суперпризи для інших учасників
розіграшу – пилосос для Олександра Сергієнка, цифровий

фотоапарат для Олени Беляєвої  та мобільний телефон для
Анни Філіпович.

Таку передноворічну казку створив «Континент» для своїх
друзів, дозволивши співробітникам побути у ролі добрих
чарівників, а призерам – повірити у диво. Попереду – новий
рік, нові плани і проекти.

– Сюрпризи ще будуть! — запевнили «континентівці».
П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: під час розіграшу призів; Вадим ГУБАР
з неочікуваним суперпризом.

У останні дні грудня керівник сільгосппідприємства ТОВ
«Прикордонне» М.Ф.Кондратенко їздив у Київ за особливою
нагородою – за зайняте підприємством призове місце у
національному бізнес�рейтингу, який проводився за
підтримки Торгово�Промислової Палати України у рамках
єдиної загальнодержавної рейтингової програми
визначення лідерів агропромислового сектору за
офіційними даними державних органів статистики України.

Несподівана нагорода стала сюрпризом і для
керівництва ТОВ «Прикордонне», і для колективу. Як
зазначалось у повідомленні про результати бізнес�рейтингу,
«на основі науково обґрунтованої статистичної методології
зваженого ранжування агропідприємств ваше підприємство
займає 29�е місце у номінації «Лідер галузі з виробництва
яловичини за критерієм виробничої  ефективності серед
мікропідприємств Чернігівської області». Простіше кажучи,
ТОВ «Прикордонне» увійшло у ТОП – тридцятку
підприємств�лідерів і опинилось у десятці бронзових
призерів національного бізнес�рейтингу.

Серед критеріїв оцінювання підприємств були виручка
від реалізації яловичини, виручка від реалізації
сільгосппродукції, виробнича ефективність, середня
заробітна плата, кількість працюючих, обсяг виробництва
продукції та чистий прибуток по підприємству.

У нагороду ТОВ «Прикордонне» отримало грамоту,
медаль «Агропідприємство року» та золоту картку Universal
Bank для отримання 50�тисячного кредиту на вигідних
умовах.

— У нас у господарстві трудиться 12 чоловік, — каже
завідуюча фермою Оксана Миколаївна Нітченко. – На фермі
утримується 110 голів великої рогатої худоби. Нагорода для

НАГОРОДИ

нашого колективу стала приємною несподіванкою,
подарунком до новорічних свят. Це гарний знак і стимул до
нових здобутків у 2013�му році.

С.ТОМАШ.
На знімку: завідуюча фермою О. НІТЧЕНКО з сином

Мишком  і нагородами.

 Міська рада прийняла бюджет на 2013 рік
Остання – передноворічна сесія  депутатів міської ради

(тринадцята шостого скликання) відбулася 28  грудня 2012
року. Депутати встигли розглянути 28 питань, головними  з
яких  були — про Програму соціально�економічного розвитку
міста на 2013 рік,  бюджет міської ради на 2013 рік,
затвердження Генерального плану міста, орієнтовний план
роботи міської ради  на наступний рік, земельні питання.

На розгляд міської ради був запропонований бюджет
на 2013 рік по доходах в сумі 8136,285 тис. грн. З якого
загальний фонд становить 5 767,115 тис. грн. Спеціальний
фонд в сумі 2 369,170 тис. грн. складається з: бюджету
розвитку – 1 650,000 тис. грн.; коштів на ремонт доріг – 434
170 грн.; батьківської плати за відвідування в яслах�садках
– 240 000 грн.; природоохоронного фонду – 44 000 грн.; інших
надходжень  – 1 000 грн.

Виходячи з доходів бюджету, сесії були запропоновані
статті видатків, які фінансуються міською радою.
Обговорюючи бюджет, міський голова А.І.Богдан зазначив,
що доходи, які розраховані фінуправлінням
райдержадміністрації, реальні для виконання, хоча по
загальному фонду (з якого фінансується заробітна плата,
енергоносії, благоустрій міста та поточні витрати) вони не
забезпечують річних мінімальних витрат.

ЛИСТИ

З легким сміхом!
У Сеньківському сільському  Будинку культури  в ніч перед

Новим  роком було проведено конкурсну програму «Дива
трапляються під Новий рік». Усіх гостей зустріла  вітальним
покликом гілки та яскравими вогнями  новорічна ялинка. На
свято завітали не лише жителі села, але й гості з інших
місцевостей. Організатором заходу, яка й повела усіх
присутніх по сходах сміху, була директор сільського будинку
культури  І.М.Сіра.

У конкурсах брали участь як діти, так і дорослі. Вони
співали пісні, розповідали вірші,  кидалися «сніговими
кульками», їли лимони, римували і бажали один одному
щастя. У кінці дійства гостей запрошували до участі у
новорічній лотереї. А в кінці вже на вулиці запустили
різнокольоровий салют. Після нього вони відправились
назустріч невідомому новому року з надією на краще у
серцях.

Це свято не відбулося б, якби не допомога спонсорів, а
саме: інспекторів прикордонної служби  та директора
Мощенського сільського споживчого товариства
В.І.Шаповал.

О.СІРА.
Студентка  Ніжинського державного педуніверситету

ім.М.В.Гоголя.

Творчі пошуки вчителів
району тривають

Конкурс «Учитель року�2013»  проходив у таких
номінаціях: фізика, інформатика, російська мова, музичне
мистецтво.

Свої здобутки демонстрували вчителі О.В.Надточей, Р.Ю.
Позняк (Городянська районна гімназія), Н.І.Гопан
(Лемешівська школа), Т.В.Лях (Тупичівська школа) О.А. Ушак
(Смичинська школа), С.О. Кожем’яченко, О.Г.Грецька
(Бутівська школа).

Конкурсанти захищали свої педагогічні ідеї,
презентували результати практичної діяльності.

Найвідповідальнішим етапом конкурсу стало проведення
відкритих уроків на базі міських шкіл району, що дало
можливість всебічно оцінити діяльність кожного педагога.

Члени журі відмітили, що всі вчителі у своїй роботі
належну увагу приділяють пошуку раціональних та
інноваційних методів навчання і виховання, перебувають у
творчому пошуку оригінального розв’язання різноманітних
педагогічних проблем, здійснюють особистісно
орієнтований підхід до педагогічного процесу.

У ході конкурсу перевірялася не тільки фахова
майстерність, а й навички використання інформаційно�
комунікаційних технологій у практичній діяльності вчителя.

Переможці районного конкурсу «Учитель року�2013»
візьмуть участь в  обласному етапі в січні�лютому 2013 року.

В.ЛОСЬ.
Завідуюча районним методичним кабінетом відділу

освіти.

Проблемним залишається питання утримання ясла�
садків міста, розрахунок на які менший реальних витрат.
Цей розрив можна усунути тільки при виконанні доходної
частини бюджету, додатковою дотацією з районного
бюджету або жорсткою економією. Оптимізму додає бюджет
розвитку, з якого фінансуються капітальні вкладення.

Доповідаючи про програму соціально�економічного
розвитку міський голова надав перелік об’єктів, які будуть
фінансуватись з бюджету розвитку та коштів на ремонт доріг.
Сесія затвердила бюджет та програму соціально�
економічного розвитку міста на 2013 рік.

Треба зазначити, що прийняття проекту містобудівної
документації «Генеральний план м.Городні Чернігівської
області»  депутатами міської ради відбулося дуже своєчасно,
оскільки  без нього будь�яке  нове будівництво  у поточному
році стало б неможливим, що значно зупинило б розвиток
міста.

Серед інших нагальних питань депутати піднімали такі,
як виділення окремого приміщення для ФАПу в с.
Альошинському та  про будівництво приміщення для нового
великого універмагу біля  районної лікарни. «Чи буде від
такого  взагалі користь місту, чи буде отримувати кошти
міський бюджет від діяльності майбутньої фірми?».

А.НЕМИРОВА.
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6 січня – надвечір’я  Різдва Христового
(Різдвяний вечір). День суворого посту.
7 січня – Різдво Христове.

8 січня – Собор Пресвятої
Богородиці.
8—17 січня – Святки.
14 січня – святого Василія
Великого. Обрізання Госпо$
днє. Храмове престольне
свято у м.Городні (вул.
Пролетарська, Чапаєва).
18 січня – Хрещенський
свят$вечір.
19 січня – святе Бого$
явлення. Хрещення Господ$
нє.  Храмові свята у Півнів$
щині, Кусіях та Великому
Дирчині.
20 січня – Собор Предтечі і
Хрестителя Господнього
Іоанна.
25 січня – святої мучениці
Тетяни.

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

28
29
30
31

7
8
9
10
11
12
13

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

18
19
20
21
22
23
24

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

11
12
13
14
15
16
17

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

18
19
20
21
22
23
24

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна
Златоустого.
15 лютого – Стрітення Господнє. Престольне

свято у
Смичині.
18 лютого
– Святителя
Ф е о д о с і я
Чернігівсь$
кого. Пре"
с т о л ь н і
свята у Со$
л о н і в ц і ,
Старосіллі,
Автуничах,
Здрягівці,
Р а д я н с ь $
кому.

9 березня – Вселенська батьківська субота.
Поминання померлих.
11 – 17 березня — Сирна (Масляниця).

14 березня —
святої мучениці
Євдокії. Храмове
свято у Кузничах.
18 березня –
початок Великого
посту. Храмове
свято у Куликівці.
22 березня –
Сорока мучеників
Севастійських.
30 березня –
Преподобного
Олексія (свято
теплого Олексія).
П о м и н а л ь н а
субота.

7 квітня – Благовіщення  Пресвятої Богородиці.
8 квітня – Собор Архангела Гавриїла.
13 квітня – Поминальна субота.
28 квітня – Вхід Господень у Ієрусалим. Вербна
неділя.

1 травня – храмові свята у Розвинівці та Тополівці.
5 травня – Світле Христове Воскресіння. Великдень.
6 травня – Великомученика Георгія Побідоносця.
Другий день Світлого Христового Воскресіння.
Храмові свята у Тупичеві, Перше Травня (колишній
хутір Коновалів), Карпівці, Пекурівці, Куликівці,
Смичині.
7 травня – третій день Світлого Христового
Воскресіння. Храмове свято у Вихвостові.
9 травня – день поминання воїнів, загиблих у Великій
Вітчизняній війні. Храмове свято у Травневому.
14 травня – Радуниця. Поминання померлих.
21 травня – апостола і євангеліста Іоанна
Богослова. Храми у Ільмівці та Світанку.
22 травня – перенесення мощей святого Миколая
Чудотворця. Храми у Городні (вул.Кірова), Поліссі,
Солонівці, Старосіллі, Ваганичах, Великому Листвені,
Івашківці, Вершинах, Барабанівському.

27
28
29
30
31

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5

13 червня – Вознесіння Господнє.

Храмові свята у Гніздищі, Мощенці,

Лемешівці, Хоробичах, Безикові, Макишині,

Невклі, Гасичівці, Сутоках, Рубежі,

Перерості.

22 червня – Троїцька поминальна субота.

23 червня – День Святої Трійці.

Храмові свята у Городні (вул. Шевченка,

вул.З. Космодем’янської), Заліссі.

24 червня – День Святого Духа.

 Храмові свята у Хотівлі, Вокзал$Городні,

Перепису, Альошинському, Автуничах.

1 – 12 липня – Петрів піст.
7 липня —Різдво чесного славного Пророка, Предтечі
та Хрестителя Іоанна.
12 липня – святих апостолів Петра і Павла. Храмове
свято у Розвинівці.
21 липня – Казанської ікони Божої Матері.
26 липня – Собор Архангела Гавриїла.

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

1
2
3
4

2 серпня – пророка Іллі.
9 серпня – великомученика і цілителя Пантелеймона.
14 серпня – мучеників Макавіїв ( І$ий Спас). Храмове
свято у Городні (вул.Чорноуса).
14 – 27 серпня – Успенський піст.
19 серпня – Преображення Господнє (ІІ$ий Спас).

Храмові свята у
Хрипівці, Будищі та
Кусіях.
28 серпня – Успіння
П р е с в я т о ї
Богородиці. Храмові
свята у Кузничах,
Р а д я н с ь к о м у ,
Політрудні, Сеньківці,
Д е р е в и н а х ,
В о л о д и м и р і в ц і ,
Здрягівці, Берилівці.
29 серпня –
п е р е н е с е н н я
н е р у к о т в о р н о г о
Образу Господня ( ІІІ$
ій Спас). Храмові
свята у Горошківці та
День Доброму.

11 вересня – Усікновення глави святого Іоанна
Предтечі.
12 вересня – перенесення мощей благовірного
князя Олександра Невського. Храмове свято у
Хоробичах.
19 вересня – Чудо Архистратига Михаїла.
21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці.

Храмові свята у
Андріївці, Бурівці,
Д і б р і в н о м у ,
Л е м е ш і в ц і ,
Стовпівці, Лютежі,
Студенці, Рубежі та
Макишині.
22 вересня –
п е р е н е с е н н я
мощей святого
Ф е о д о с і я ,
а р х і є п и с к о п а
Чернігівського.
Храмові свята у
М о л о ж а в і ,
С о л о н і в ц і ,
С т а р о с і л л і ,
Автуничах.
27 вересня –
В о з д в и ж е н н я
Х р е с т а
Господнього.

9 жовтня – апостола та євангеліста Іоанна
Богослова. Храмові свята в Ільмівці,
Минаївщині, Світанку.

14 жовтня – Покров
П р е с в я т о ї
Б о г о р о д и ц і .
Храмові свята у
Дроздовиці, Бутівці,
П і в н і в щ и н і ,
Мощенці, Сутоках,
Мостах, Ближньому,
Тупичеві, Вихвостові,
Великому та Малому
Дирчинах, Лашуках,
К о н о т о п і ,
Ч е р е ц ь к о м у ,
Г а с и ч і в ц і ,
М и р о н о в о м у ,
Погорілому.

2 листопада – Дмитрівська поминальна субота.

4 листопада– Казанської ікони Божої Матері.

Храмові свята у

Перепису, Невклі,

Б е з и к о в і ,

Перерості.

21 листопада –

Собор Архистра$

тига Михаїла.

Храмові свята у

Хотівлі, Великому

Л и с т в е н і ,

Картовецькому

та Деревинах.

28 листопада –

п о ч а т о к

Різдвяного посту.

4 грудня – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Храмові свята
у Пекурівці та Карпівці.
6 грудня – Митрофана Воронезького. Храмові свята у
Володимирівці та Бурівці.
7 грудня – великомучениці Катерини. Храмове свято у День
Доброму.
19 грудня – святителя Миколая Чудотворця. Храмові свята у
Городні (вул.Кірова), Ваганичах, Івашківці, Довгому, Великому
Листвені, Старосіллі, Поліссі, Солонівці, Вершинах,
Барабанівському.

4
5
6
7
8
9
10

Икона «Умягчение злых сердец»
напоминает людям о спасительной
для души необходимости
милосердия, терпимости, иначе
все проявления недобрых чувств,
будто стрелы, пронзают грудь
Богоматери.

21
22
23
24
25
26
27

25
26
27
28

20
21
22
23
24
25
26

17
18
19
20
21
22
23

22
23
24
25
26
27
28

11
12
13
14
15
16
17

14
15
16
17
18
19
20

7
8
9
10
11
12
13

21
22
23
24
25
26
27

4
5
6
7
8
9
10

25
26
27
28
29
30

13
14
15
16
17
18
19

14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6

11
12
13
14
15
16
17

1
2
3

24
25
26
27
28
29
30

10
11
12
13
14
15
16



«Беларусь 1»

06.20 Эксцентрическая
комедия «Невероятные
п р и к л ю ч е н и я
итальянцев в России»
08.05 «Мастер путе�
шествий» (США).
Фильм «Мадрид».
08.30 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50  Заколдованный
участок
11.00 Тайны следствия.
11.30 «Зона Х».
12.15 Завтра – это мы!
12.40 Культурные люди
13.20  «Моя правда»
14.15 Клуб редакторов
15.10 Новости региона.
15.35 Тэлефільм АТН
15.50 Музыкальная
мелодрама «Уличные
танцы»
17.30 Коробка передач.
18.05 “Место встречи”.
19.10 Мюзикл «Новые
п р и к л ю ч е н и я
Аладдина» (Россия)
21.00 В центре
внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Комедийный
боевик «Свадебная
вечеринка»
00.10  «Заколдованный
участок».

НТВ

06.30 Остросюжетный
детектив «Агент осо�
бого назначения».
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алек�
сеем Зиминым».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая пере�
дача».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Поедем, пое�
дим!».
12.25 «Чудо техники» с
Сергеем Малозёмо�
вым.
13.00 Сегодня.
13.20 «Живут же люди!».
13.50 Сериал «Защита
Красина».
19.00 Сегодня.
19.30 Сериал «Защита
Красина».
00.25 Художественный
фильм «Шпильки�2».

7 СІЧНЯ 8 СІЧНЯ 9 СІЧНЯ 10 СІЧНЯ 11 СІЧНЯ 12 СІЧНЯ 13 СІЧНЯ

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 Анимационный
фильм «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(Россия).
10.40 Тайны следствия.
11.10 «Все путём!»
11.35 Земельный
вопрос.
12.10 Новогодний
мюзикл «Морозко»
14.05 Документально�
биографический цикл
«Моя правда «
(Украина). Фильм
«Надежда Бабкина».
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.25  «Небесный суд»
16.20 Врачебные тайны
16.45 «Невероятные
истории любви»
17.35  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное
интервью.
21.55 сериал «Бигль»
23.20 День спорта.
23.35  «Небесный суд»
00.30   «Звездные врата.
Первый отряд»

НТВ

07.30 Остросюжетный
сериал «Агент нацио�
нальной безопас�
ности».
09.00 Сериал «Воз�
вращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Таинственная
Россия»
11.10  сериал «Братья».
13.00 Сегодня.
13.25  сериал «Братья».
18.35 ЧП. Рассле�
дование.
19.00 Сегодня.
19.30 сериал «Паутина».
«Боец».
23.05 фильм «Жил�был
дед».
00.45  «Опергруппа».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное
интервью.
11.00  сериал «Бигль»
12.15 Новогодний
концерт с Юлией
Савичевой.
13.25  сериал «Чудеса
природы» (Германия).
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.30 «Небесный суд»
16.30 Коробка передач.
17.00 Завтра – это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.30 Сфера интересов.
18.45, 00.15 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное
интервью.
21.55 Церемония вру�
чения премий Прези�
дента Республики Бе�
ларусь «За духовное
возрождение» и спе�
циальных премий Пре�
зидента Республики
Беларусь деятелям
культуры и искусства
23.15  «Небесный суд»
00.40 День спорта.
00.55   «Звездные врата.
Первый отряд»

НТВ

08.10 Сериал «Воз�
вращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод по�
русски».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
14.35Сериал «Супруги».
15.35, 18.35 Обзор. Чре�
звычайное проис�
шествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
19.35  «Паутина».
23.05 «Опергруппа».
00.40 «Русский дубль».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное
интервью.
11.00  «Звучание
жизни»
12.15 Мелодрама
«Двойная сплошная.
Любовь» (Россия).
14.05  сериал
«Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.25  «Небесный суд»
16.30 Т «Казкі старога
Гродна» цыкла «Зямля
беларуская».
16.45 Перезагрузка.
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.55 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное
интервью.
21.55  сериал «Бигль»
23.25 День спорта.
23.35  «Небесный суд»
00.30 «Звездные врата.
Первый отряд»

НТВ

08.10 Сериал «Воз�
вращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие
вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
О к о н ч а т е л ь н ы й
вердикт».
14.35 Премьера.
Сериал «Супруги».
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное проис�
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и
показываем».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Паутина».
23.20  «Опергруппа».
00.55 Остросюжетный
сериал «Русский
дубль».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая
жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.30 Требуется.
10.45 Актуальное
интервью.
11.00  сериал «Бигль»
12.15 Новогодний кон�
церт с Николаем Гна�
тюком.
13.20 Культурные люди
14.00  «Звездные врата.
Первый отряд»
15.15, 19.20 Новости
региона.
15.30  «Небесный суд»
16.30  «Іванаўская
купель» цыкла «Зямля
беларуская».
16.45 «Здоровье».
17.30  «Маруся.
Испытания»
18.25 «Зона Х».
19.40 Калыханка.
19.50«Звездная жизнь «
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55  сериал «Бигль»
23.15 День спорта.
23.25  «Небесный суд»
(Россия). 4�я серия,
заключительная.
00.20 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «Мы
все хотим мороженого»
(США� Канада).

НТВ

08.10 Сериал «Воз�
вращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных».
14.35  «Супруги».
15.35, 18.35 Обзор. Чре�
звычайное проис�
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и
показываем».
19.00 Сегодня.
19.35 сериал «Паутина».
23.05 Алексей Нилов,
Евгений Дятлов и
Анастасия Микульчина
в фильме «Запрет на
любовь».
00.45 «Русский дубль».

«Беларусь 1»

07.25 Існасць.
07.50 Доброе утро,
Беларусь!09.00, 12.00,
15.00, 19.00 Новости.
09.15 Здоровье.
10.05 Комедийный де�
тектив «Заколдованный
участок» (Россия).
11.05 «Все путем!» �.
11.35 Земельный
вопрос.
12.15 Золотая коллек�
ция советского кине�
матографа. Эксцен�
трическая комедия
«Невероятные при�
ключения итальянцев в
России»
14.15 Вокруг планеты.
15.10 Новости региона.
15.35 Тэлефільм АТН
«Брагінскі кут» цыкла
«Зямля беларуская».
15.50 Комедия
«Новогодняя засада»
17.35   «Невероятные
истории любви»
18.35 Новости.
19.10 Мелодрама
«Счастье мое» (Россия)
21.00 Панорама.
21.40 Триллер
«Санктум»
23.35 День спорта.
23.45 «Мистические
истории « (Украина).
00.35   «Заколдованный
участок» (Россия).

НТВ

06.30 Остросюжетный
детектив «Агент осо�
бого назначения».
08.00 Сегодня.
08.20 «Смотр».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный пое�
динок» с Оскаром
Кучерой.
11.55 «Квартирный
вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 «Живут же люди!».
13.50 Юрий Архангель�
ский, Сергей Цепов,
Александр Большаков в
сериале «Защита Кра�
сина».
19.00 Сегодня.
19.25 Сериал «Защита
Красина».
00.20 Худ фильм
«Шпильки».

«Беларусь 1»

07.00 Доброе утро,
Беларусь!09.00, 12.00,
15.00 Новости.
09.15  «Иван Царевич и
Серый Волк» (Россия).
10.50 Новогодний
концерт
12.20 Главная ёлка
страны.
13.45 Комедийный
мультфильм «Астерикс
и викинги»
15.10 Новогодний кон�
церт с Дмитрием
Колдуном.
16.20 Новогодний мю�
зикл «Морозко»
18.15 Золотая коллек�
ция советского кине�
матографа. Мелодрама
«Москва слезам не
верит» (СССР).
21.00 Панорама.
21.35 Мелодрама
«Двойная сплошная.
Любовь» (Россия).
23.20 «Рождественский
турнир по хоккею на
приз Президента Рес�
публики Беларусь».
Дневник.
23.45 Фантастическая
комедия «Ангел�А»

НТВ

07.35  комедия «Удач�
ный обмен».
09.05 Сериал «Воз�
вращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Таинственная
Россия: Москва.
Матрона � заступница
столицы?».
11.15 Алексей Крав�
ченко, Сергей Жарков,
Вадим Цаллати в
детективном сериале
«Братья».
13.00 Сегодня.
13.20 «Дело вкуса».
13.50 Детективный
сериал «Братья».
19.00 Сегодня.
19.30 Детективный
сериал «Паутина».
«Коллекционер».
23.00 «Рождественская
встреча НТВ».
00.35  «Опергруппа».

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

7.00,23.05 Клуб гумору
7.50 «Дружина»
9.00 Різдвяні
Богослужіння
13.00 Д/ф «Рiздво»
14.00 Рiздвяний вертеп
15.00 Вiкно в Америку
15.20 Т/с «Маруся»
16.05 Концерт С.Ротару
17.15 Концерт
19.00 Рiздвяний вертеп
20.30 Урочистi заходи
21.00 Пiдсумки дня
21.10 «Мелодiя двох
сердець»
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23.50 Концерт

1+1

6.45 Х/ф «Рiздвяна
пригода»
8.25 Х/ф «Монстр у
Парижi»
10.10  фокусники
11.55 Х/ф «Лускунчик i
щурячий король»
13.50  «Сам удома�4»
15.20 М/ф «Льодови�
ковий перiод»
16.50 М/ф «Льодови�
ковий перiод�2»
18.35 «Розсмiши ко�
мiка»
19.30 ТСН
20.00  парад зiрок
21.30 «Iван Васильович
змiнює професiю»
23.25 Х/ф «Привiт сім’ї»

ІНТЕР

7.05 М/ф «Мегамозок»
8.30 «ДОстояние
РЕспублики»
10.45 Х/ф «Снiжний
янгол»
12.40 Мюзикл «Вечора
на хуторi бiля Дика�
ньки»
14.25 Концерт
16.30 Х/ф «Вiддам
кошенят у гарнi руки»
18.15 «Вечiрнiй квар�
тал»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Рiздвянi зустрiчi»

УТ�1

7.50 «Дружина»
9.00,19.35,21.25 Мiсце
зустрiчi
10.20,15.55 «Маруся»
11.05 Х/ф «Про Червону
Шапочку»
13.25 Бенефiс
Ю.Гальцева, О.Воробей
16.45 Українська пiсня
17.15 Крим�fest
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фестиваль
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.45 Концерт

1+1

7.00 «Шiсть кадрiв»
8.05 Х/ф «Лускунчик i
щурячий король»
10.00  фокусники
11.45 М/ф «Льодови�
ковий перiод�2»
13.20 Х/ф «Мiй хлопець
� янгол»(1)
15.15  «Iван Васильович
змiнює професiю»(1)
17.05 «Новорiчний
парад»
18.35 «Розсмiши ко�
мiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Новорiчний
детектив»
22.00«Мiцний горiшок»
0.45 Х/ф «За жменю
доларiв»

ІНТЕР

6.50 Х/ф «Рiздвянi
канiкули»
8.25 «ДОстояние
РЕспублики»
10.50 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
12.35 Т/с «Новорiчний
переполох»
16.15 Концерт
18.15 Х/ф «Будинок для
двох»
20.00 «Подробицi»
20.25 Т/с «Дiльничний»
22.05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна�4»
0.25 Х/ф «Якщо свекруха
� монстр»(2)

УТ�1

7.50 «Дружина»
9.00,16.20,21.25 Мiсце
зустрiчi
10.20,15.30 «Маруся»
11.05 Х/ф «Кортик»
14.35 Концерт О.Бiлозiр
17.35 Бенефiс
К.Новикової
19.10 Бiатлон
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фестиваль
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено
0.10 Концерт

1+1

7.40 Х/ф «Зроблено в
Америцi»
9.35 Найвидатнiшi фо�
кусники
11.20 Х/ф «Нiделяндiя»
14.45 «Голос. Дiти»
16.40 Х/ф «Новорiчний
детектив»
18.35 «Розсмiши ко�
мiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Свято пiд
замком»
21.45 Х/ф «Мiцний
горiшок�2»
0.05 Х/ф «На кiлька
доларiв бiльше»(2)

ІНТЕР

6.35 «ДОстояние
РЕспублики»
8.50,20.25 Т/с «Дiль�
ничний»
10.35 Концерт
12.40 Х/ф «Фантом»
14.20 Х/ф «Дiд Мороз
дзвонить тричi»
16.20 Х/ф «Терапiя
коханням»
18.15 «Вечiрнiй квар�
тал»
20.00 «Подробицi»
22.10 Х/ф «Транс�
формери�3»
0.50 Х/ф «Вхiд i вихiд»

УТ�1

7.50 «Дружина»
9.00,17.50,21.25 Мiсце
зустрiчi
10.15,15.45  «Маруся»
11.00 Х/ф «Бронзовий
птах»
14.15 «Трембiтар укра�
їнської душi»
16.30 Криве дзеркало
19.10 Бiатлон
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фестиваль
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.05 Клуб гумору

1+1

7.50 Х/ф «Кентервiль�
ский привид»
9.40 Найвидатнiшi фо�
кусники
11.25 Х/ф «Острiв
скарбiв»
15.00 «Голос. Дiти»
16.50 Х/ф «Свято пiд
замком»
18.30 «Розсмiши ко��
мiка»
19.30 ТСН
20.00  «Викрутаси»(1)
22.00 Х/ф «Мiцнiй
горiшок�3»
0.35 Х/ф «Хороший,
поганий, злий»(2)

ІНТЕР

7.05 «ДОстояние
РЕспублики»
9.05,20.25 Т/с «Дiль�
ничний»
10.50,18.10 «Вечiрнiй
квартал»
12.35 Х/ф «Терапiя
коханням»
14.30 Х/ф «Копальнi
царя Соломона»
16.25 Х/ф «Будинок для
двох»
20.00 «Подробицi»
22.15 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
0.25 Х/ф «Школа
виживання»

УТ�1

7.50 «Дружина»
9.00 Мiсце зустрiчi
10.25,16.00  «Маруся»
11.05 «Вiра. Надiя.
Любов»
11.55 «Надвечiр’я»
12.30 Х/ф «Останнє лiто
дитинства»
16.50 Концерт С.Ротару
18.25 Хокей
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фестиваль
21.25,23.00 Святкують
Дракони та Кролики
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi
23.00 Святкують
Дракони та Кролики

1+1

7.40 «Учень Мерлiна»
9.15 Найвидатнiшi
фокусники
11.00 Х/ф «Мобi Дiк»
14.40 «Голос. Дiти»
16.35 Х/ф «Викрутаси»
18.30 «Розсмiши комi�
ка»
19.30 ТСН
20.00 «Вечiрнiй київ»
21.50 Х/ф «Без компро�
мiсiв»
23.45 Х/ф «Людина з
Ларамi»

ІНТЕР

6.35 «ДОстояние
РЕспублики»
8.55,20.25  «Дiльничний»
10.40 «Вечiрнiй квар�
тал»
12.30 Х/ф «Меч вiдваж�
ного»
14.35 Х/ф «Аллан
Куотермейн i загублене
Мiсто Золота»
16.15 Х/ф «Я подарую
собi чудо»
18.05  «Новорiчнi Свати»
20.00 «Подробицi»
22.15 Х/ф «Тор»
0.15 «Великi перегони»

УТ�1

8.00 «Честь маю
запросити»
11.00 Мiсце зустрiчi
12.15 Концерт
О.Малiнiна
13.15 В гостях у Гордона
14.05 Магiя цирку
16.05 Новорiчий вогник
18.25 Хокей
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Українська пiсня
21.55 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено
0.15 Концерт

1+1

7.10 «Справжнi лiкарi»
8.05 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.00 Мультфільми
10.50 «Свiт навиворiт»
12.05 Мультфильм
12.40 Х/ф «Роман з
каменем»
14.40 Х/ф «Перлина
Нiлу»
16.40 «Вечiрнiй Київ»
18.30 «Розсмiши комi�
ка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Бiлоснiжка.
Помста гномiв»
22.10 Х/ф «Джулi i
Джулiя. Готуємо щастя
за рецептом»(1)
1.15 Х/ф «Скандальний
щоденник»(2)

ІНТЕР

6.35 «ДОстояние
РЕспублики»
9.00 Т/с «Дiльничний»
10.50 М/ф «Полярний
експрес»
12.30 Х/ф «Готель для
собак»
14.20 Х/ф «Я подарую
собi чудо»
16.10 Х/ф «Iронiя долi,
або З легкою парою»
20.00 «Подробицi»
20.25 Концерт
23.10 «У стилi джаз»
0.50 «Лемонi Снiкет»

УТ�1

9.05 Золотий гусак
10.10 Шеф�кухар країни
11.00 «Тiльки музика»
12.15 Х/ф «А життя
триває»
13.55,16.25 Бiатлон
15.00 Криве дзеркало
17.35 З Днем ТеБе!
18.25 Хокей:
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Фестиваль
21.30 Тарапунька i
Штепсель
22.55 Трiйка, Кено,
Максима
23.35 Концерт

1+1

6.40 Х/ф «Роман з
каменем»
8.40 Мультфiльм
9.00 «Лото�Забава»
10.00 Мультфільми
10.50 «Кулiнарнi курси»
11.15 «Чотири весiлля»
12.25  «Карнавальна нiч»
14.00 Х/ф «Книга
майстрiв»
15.55 Х/ф «Якось на
Новий рiк»
17.45,20.00 «Новорiч�
ний вечiрнiй квартал»
19.30,23.45 ТСН
22.45 «Свiтське життя»
0.20 Х/ф «Коханець ледi
Чаттерлей»

ІНТЕР

7.40 Мультфільми
10.00 «Школа доктора
Комаровського»
10.40 Х/ф «Мишаче
полювання»
12.30 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
14.20 Х/ф «Iсторiя
Попелюшки»
16.00 Т/с «Все, що нам
потрiбно»
20.00 «Подробицi»
20.25 Х/ф «Зимовий
круїз»
22.15 Х/ф «Капiтан
Америка»
0.20 Х/ф «Лунi Тюнз»
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Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад міста та сіл Городнянського
району, що підлягають відчуженню у 2013 році, затверджений  рішенням  тринадцятої сесії

районної ради  шостого скликання 20 грудня 2012 року

№ п/п Назва об’єкта Балансова вартість Місцезнаходження Балансоутримувач Спосіб
об’єкта відчуження

1. Учбовий корпус школи №1 119664,00 с.Хотівля,  вул. Відділ освіти рай� Аукціон
Попудренка,26. держадміністрації

2. Учбовий корпус школи №3 24292,00
3. Учбовий корпус школи №4 50471,00
4. Учбовий корпус школи №6 22092,00
5. Шкільний господарський сарай 2896,00
6. Шкільний господарський сарай 3614,00
7. Туалет 1208,00
8. Колодязь шахтний 732,00
9. Погріб похідний 338,00
10. Будівля  школи 16507,00 с. Солонівка,

вул.Святомиколаївська,73.
11. Будівля школи 65730,00
12. Будівля школи №1 30301,00 с. Дібрівне,

вул. Маркова,20.
13. Житловий будинок 10339,00
14. Житловий будинок 16798,00 с. Володимирівка,

вул. Леніна,182 .
15. Споруда школи №2 87039,00 с. Ваганичі,

вул.Леніна,4.

    Телефон для довідок (відділ освіти райдержадміністрації): 2=41=42.

ЄГЕР,  НАСТАВНИК  І  ДРУГ
На 51�ому  році підступна хвороба забрала життя Томаша Юрія Івановича. Майже 30 років

він присвятив лісу та його мешканцям. Єгер з великої літери, справжній пастир звірів, він знав
кожного мешканця свого обходу практично «в обличчя», читав особисті історії вовків, кабанів
і лосів по слідах, захоплююче розповідав про це товаришам по мисливській пристрасті. Всі,
кому пощастило хоча б раз побувати з Юрієм Івановичем у лісі, знаходив у ньому цікавого і
мудрого наставника на все життя, починав замислюватись над проблемами довкілля, по�
новому усвідомлював природу і своє місце у ній.

У далекому 1986 році Юрій Іванович був одним з перших, хто ціною власного здоров’я
захистив людство від страшної Чорнобильської біди. Отримавши близько 30 рентген, він
боровся за життя і тоді переміг. Багатьох товаришів навчив перемагати подібні хвороби за
допомогою цілющих рослин і грибів, яких знав безліч. Достойно пережив те, як жахались люди
у лікарні від нього та його колег у «чорнобильських комбінезонах», а потім ще гірше
відсахувались чиновники, які нібито «не посилали» ліквідаторів у пекло атомної катастрофи.
Саме там він уперше усвідомив беззахисність природи перед людською жадібністю, щодня
бачивши вбитий радіацією «жовтий» ліс.

 Працюючи єгерем у ДП «Городнянський лісгосп», а потім і у приватному мисливському
господарстві, Юрій Іванович запровадив ряд новацій в організацію мисливської справи. Він
першим у районі замислився про диференційовану підгодівлю диких тварин, завдяки якій
молодь копитних отримували не менше кормів ніж дорослі тварини. Популяризатор
правильного, спортивного полювання, Ю.І.Томаш зробив чималий внесок у розвиток
мисливської кінології району. Про його мисливських лайок ходять легенди, а їх нащадки радують
вже кілька поколінь мисливців виключними спадковими якостями.

 Ми всі втратили надійного друга, душевного товариша, добру та світлу людину. Мисливці
району висловлюють щирі співчуття дружині Галині Дмитрівні, дочці Ользі, рідним з приводу
смерті чоловіка, батька та дідуся Юрія Івановича. Віримо, що його добрий геній незримо
залишиться з нами.

Група товаришів�мисливців.

7 січня – 9 днів, як пішла з
життя найдорожча у світі людина,

матуся, бабуся, сестричка
ШКУТ Ніна Василівна

01.01.1959 р. – 30.12.2012 р.
Немає тих слів, щоб висловити свою

скорботу. Нема тієї сили, щоб
утримувати біль, який навіки поселився
у серці. Серце болить, душа голосить,

 Бо з нами вже тебе нема.
 Без тебе хата опустіла,
Не переступиш вже поріг.
 Сюди не прийдеш вже ніколи,
 Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом,

І вічне царство в небесах.
Тебе ніколи не забудем,
Ти дорога для усіх нас.

Вічно сумуючі рідні.

05 січня 2013 року – 9 днів
світлої пам’яті нашого дорогого

сина, чоловіка, батька, дідуся,
брата
ТОМАША

Юрія Івановича
19.02.1961 р. – 28.12.2012 р.

Пройдет зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.

Рідні.

7 січня – півроку світлої пам’яті нашого дорогого і
любого дідуся

ПОДКОПАЄВА Михайла Михайловича
02.06.1941 р. – 7.07.2012 р.

Всю жизнь свою не знал покоя,
С самим собой ведя борьбу.
За жизнь свою так много сделал,
И… торопил свою судьбу.
Все в этой жизни ты умел,
Но всем судьба распорядилась:
И тем, что сделать не успел,
И жизнью, что остановилась.
Скорбим и помним о тебе.

Сумуючі рідні.

3 січня – 9 днів світлої пам’яті
любого чоловіка, батька, зятя

ГРЕЧУХИ
Валерія Івановича

02.09.1966 р. – 26.12.2012 р.
Ушел из жизни очень рано,
Смерть мгновенно тебя забрала.
Я была с тобою рядом,
Помочь ничем я не смогла, прости.
Нашу боль слезами не измерить,
Нам тебя не вернуть, не забыть,
Остались воспоминания, боль,

печаль,
Страдание, разлука
И с болью в сердце остается жить.

Любимо, сумуємо: дружина, син, теща.

3 січня – 9 днів світлої пам’яті нашого любого синочка,
брата, дяді

ГРЕЧУХИ
Валерія Івановича

02.09.1966 р. – 26.12.2012 р.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.
Взять бы сердце в руки,
Да покрепче сжать,
Нету больше муки,
Чем детей терять.

Вічно сумуючі: мама, сестри і їх сім’ї.

Листи у газету
Непоправне горе спіткало нашу сім’ю. З життя пішов дорогий чоловік,

батько Гречухо Валерій Іванович. Від щирого серця хочемо висловити подяку
всім, хто розділив наше горе. Нехай береже всіх вас Господь Бог.

Родина покійного.
* * *

16 грудня пішов раптово з життя наш дорогий синочок Ковбаса Ігор
Володимирович. У цей тяжкий час прийшли на допомогу родичі, куми, сусіди,
друзі, колеги по роботі, однокласники і просто не  байдужі люди.

Низький уклін вам усім. Хай береже вас Господь Бог.
Сумуючі батьки, Власенки.

* * *
28 грудня 2012 року після тяжкої хвороби пішов з життя наш любий син,

чоловік, батько, дідусь, брат Томаш Юрій Іванович.
Горе від такої втрати безмежне. Дуже тяжко продовжувати жити, знаючи,

що рідної людини більше ніколи не буде поруч. Ми вдячні за моральну і
матеріальну підтримку тим, хто у чорну годину був поруч з нами, розділив з
нами горе і біль – сім’ям Кравченок, Заєць, Стародубців, родичам, кумам,
сусідам, друзям, керівнику ТОВ «Барс» Ковальову О.О. та єгерям,
керівництву і колективу ДП «Городнянський лісгосп», членам товариства
УТМР, ліквідаторам ЧАЄС. Ви були поруч з Юрою у житті – у хвилини
випробувань і у щасливі дні, для кожного з вас біль від його смерті – не
просто слова.

Хай  ваші родини не знають таких важких втрат, біда обходить ваші оселі,
а ваші рідні живуть довго і щасливо.

Родина покійного.

ВТРАТИ

РІШЕННЯ ГОРОДНЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
(тринадцятої  сесії  шостого  скликання) від 28  грудня 2012року

Про    план  прийняття регуляторних актів  на 2013 рік
 У відповідності до cт . 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності”,  міська  рада
 В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити   план  діяльності  з  підготовки  проектів  регуляторних актів на 2013 рік.

№ п/п Вид проекту Назва проекту Мета прийняття Строк підготовки Розробник проекту

1. Рішення сесії Про   встановлення Оптимізація місцевих Протягом  року Міська  рада
Городнянської місцевих податків та податків  та зборів,  збіль�
міської ради зборів шення  надходжень  до  місь�

кого  бюджету

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Ф.І.КУНДІКА.

                                                                     А. БОГДАН.
Міський голова.

Послуги лікарняної каси розширено
Наприкінці 2012 року — 21 грудня — відбулось засідання

правління Городнянської лікарняної каси. На ньому було
обрано голову правління – Ольгу Володимирівну Ігнатенко.

На засіданні також обговорювались важливі питання,
що стосуються діяльності каси. Зокрема, у зв’язку з різким
подорожчанням ліків було вирішено рекомендувати
збільшити благодійні внески для членів каси до 20 гривень
на місяць.

Також знято обмеження на допомогу у придбанні
медикаментів в усіх лікувальних закладах міста Чернігова.
Тобто, якщо раніше послугами лікарняної каси не можна було
скористатись при лікуванні  у онкологічному, шкірно�
венерологічному, туберкульозному диспансерах та
Чернігівській психіатричній лікарні, то відтепер послугами
лікарняної каси можна користуватись і у цих закладах.

В.ГОЛУБОВСЬКИЙ.
Лікар�експерт.

Напередодні Нового року
син убив матір

За період новорічних свят на Городнянщині трапилось
два гучні злочини

Про перший повідомив  сам підозрюваний –
громадянини Л.,1983 року народження, який подзвонив у
районне відділення міліції 29 грудня і розповів, що  знайшов
вдома  бездиханне тіло рідної матері, громадянки С., 1953
року народження. Загибла, її син та його співмешканка
проживали у Івашківці. Напередодні відзначали прийдешній
Новий рік. Але часто  відбувається так: де алкоголь, там
непорозуміння і сварки. Слідча  група, яка прибула на місце
злочину, знайшла труп жінки з двома  ножовими
пораненнями в області живота.

Як виявилось у ході розслідування, під час сварки син
пішов на кухню, взяв там ніж і двічі  вдарив матір у живіт.
Співмешканка намагалася зупинити та відволікти його,
покликала на допомогу сестру. Оскільки лезо ножа було
досить тонке, то значного крововиливу зовні  не трапилося,
потерпілій  невістка обробила рани, а від виклику швидкої
поранена  категорично відмовилась – можливо,
перебуваючи під дією алкоголю. Потім молоді жінки відвели
чоловіка  в інший будинок та й самі пішли з ним, щоб
приглядіти. Мати залишилась одна і померла від значного
внутрішнього крововиливу, непомітного ззовні. Син сам
подзвонив у міліцію, був затриманий  і щиросердно в усьому
признався. Новий рік він зустрів вже у Чернігівському
ізоляторі з перспективою  отримати після суду від 7 до 15
років позбавлення волі за статтею 115 Кримінального
процесуального кодексу України.

2 січня  2013 року  на пульт охорони надійшло
повідомлення, що  трапився  злочинний напад на магазин
«Побутова шара». Охоронці та слідчо�оперативна група
прибули на місце і побачили розбиту вітрину. Було чутно,
що  у приміщенні магазину знаходиться людина. Ним
виявився  мешканець Городні громадянин С., 1981 року
народження. Працівники міліції зустріли його на вулиці, коли
з награбованим він вилазив  через  отвір у склі. У кишенях
грабіжника  знайшли 8 телефонів, а на підвіконні лежали
підготовлені на винос ноутбук та електронна книжка.
Затриманий вже був раніше судимий за крадіжку, отримав
умовне. А тепер позбавлення волі стане для молодого
чоловіка справжнім.

26 грудня минулого року о  1 годині 20 хвилин  у районне
відділення МНС надійшло повідомлення про пожежу у
житловому будинку по вул. 8 Березня у м.Городні (власниця
будинку громадянка З., 1948 року народження). Причиною
пожежі стало необережне поводження з вогнем під час
паління.   Вогонь знищив ліжко та постільні речі, сам
житловий будинок  врятовано.

31 грудня о 17 годині 40 хвилин загорівся  житловий
будинок в господарстві гр.С., 1981 року народження, у
с.Пекурівці. Причина пожежі ще встановлюється.  Вогнем
пошкоджено стіну та перекриття, вікно, ліжко та постільні
речі.

2 січня 2013 року пожежею  знищено покрівлю на площі
25 кв.м., пошкоджено перекриття та стіни житлового будинку
у с.Солонівці. Власницею  є громадянка М., 1952 року
народження. Причиною пожежі стало  порушення правил
експлуатації пічного опалення.

Проте траплялися на новорічні свята не лише пожежі, а
й обмороження. Так, 28 грудня  з Городнянської ЦРЛ
надійшло повідомлення, що о  23�ій годині 30 хвилин до
приймального відділення поступив  мешканець м.Городні
громадянин К. з діагнозом «обмороження обох ступнів ніг»
та з підозрою на туберкульоз.

1 січня 2013 року  з обмороженням  лівої ступні ніг  у
приймальне відділення районної лікарні поступив
громадянин С.
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РЕДАКТОР   Л.ЯКУБЕНКО.

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

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

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

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 2/кімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай,
гараж, палісадник. Тел. 098*5635979.

— терміново 2/кімнатна квартира в центрі Городні,
недорого, торг; дача під жилий будинок (торг). Тел.: 067*
2456833, 067*2426422, 2*18*16.

— два крісла, книжкова шафа та дві полиці, шафа
для одягу, сервант. Тел. 068*3196150.

— гуси домашні. Тел. 097*7408551.
— обрізки з пилорами (береза, вільха, сосна). Тел. 067*

1908775, 066*2712566.
— нові сані, бричка, козирок. Тел. 096*1595921.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2*33*62, 096*3403112.
— картоплю по ціні 1 грн. за кг. Тел. 096*9818555.

Пропав мисливська собака (ягдтер’єр) чоловічої
статі, чорно/рудої масті. Дзвонити по тел. 050*4129074
(Льоня). Винагороду гарантую.

Загублений сертифікат на право на земельну частку (пай)
серії ЧН № 0170081, виданий на ім’я Зубова Івана
Георгійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Вже двадцять років отець Василій є настоятелем Свято*
Преображенської парафії с.Хрипівки. З нагоди ювілею та за
старанні труди во славу Української Православної Церкви він
нагороджений високою відзнакою – Почесним знаком
преподобного Лаврентія Чернігівського та архієрейською
грамотою з рук архієпископа Чернігівського та Новгород*
Сіверського Амвросія.

За цей час Свято*Преображенська церква стала для
багатьох місцевих жителів невід’ємною частиною життя,
зросла кількість прихожан. Їх силами впорядковано
територію біля церкви та зведено огорожу. Цієї осені у отця
Василія та його прихожан дійшли руки і до храму. Разом вони
зробили ремонт внутрішнього убранства церкви.

– Найбільше тішить серце, коли на свята у храмі та на
церковному подвір’ї велелюдно та урочисто. А піднесений
настрій передається кожному присутньому, – сказав отець
Василій.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: отець Василій ВУЧКАН з нагородами.

ВІДЗНАКА
БАГАТОРІЧНИХ

ТРУДІВ

ВІДЗНАКА
БАГАТОРІЧНИХ

ТРУДІВ

Число 5 6 7 8 9
Температура:
вдень  0 /3 /3 /6       /8
вночі  /1 /3 /7 /9       /12
Напрям вiтру Пн/с Пн Пн Пн     Пд/з

Опади

Шановні жителі Городнянського району!
Якщо ви хочете надійно зберегти свої гроші, та ще й
щомісячно отримувати від них гарантований дохід,
тоді звертайтесь в Городнянське відділення
кредитної спілки „Чернігівська”.

Ми пропонуємо вигідні умови по депозитних вкладах
людям з різними рівнями доходів.

Крім того, на вигідних умовах ми надаємо кредити
для вирішення різних побутових проблем.

Наша адреса: м. Городня, вул. Чумака,4.
Тел. 2/48/19.

Ми працюємо в будні з 9 до 17 год.
Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 101471 від 14.09.1998 р.
Ліцензія Держфінпослуг, серія АВ № 581586 від 01.04.2012 р.

Районна організація «Союз інвалідів Чорнобиля» глибоко
сумує з приводу передчасної смерті ліквідатора аварії на ЧАЕС,
шанованої людини

ТОМАША Юрія Івановича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Глибоко сумуємо з приводу передчасної, несправедливої
смерті чудової людини –

ТОМАША Юрія Івановича
і висловлюємо глибоке співчуття його рідним: матері,

дружині, доньці, сестрі, зятю – всім, кому його рання смерть
спричинила нестерпний біль.

Сім’я Чугай В.І. та О.Г.

Колективи магазинів «Ласощі», «Мрія» і «Престиж»
висловлюють глибоке співчуття Самодід В.І. та Томаш Г.Д. з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата та чоловіка

ТОМАША Юрія Івановича.

Колектив Городнянського районного управління юстиції
висловлює глибоке співчуття працівниці управління Северин
О.М. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

КОРЕНЄВА Михайла Івановича.

Колектив Вихвостівської сільської ради та працівники
Вихвостівського СБК висловлюють своє співчуття колишньому
секретарю Вихвостівської сільської ради та керівнику
аматорського хору Зеленовій Вірі Павлівні з приводу
передчасної смерті сина

ДМИТРА.

Колектив Солонівської сільської ради висловлює глибоке
співчуття члену виконкому сільської ради  ГРЕЧУХО Н.М. з
приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка

ГРЕЧУХИ Валерія Івановича.

Сім’ї Левченка О.М., Олійника І.А., Борсук С.М.  висловлюють
глибоке співчуття родині Гречухо з приводу передчасної смерті
чоловіка та батька

ГРЕЧУХИ Валерія Івановича.

Працівники Городнянської централізованої бібліотечної
системи, профспілковий комітет бібліотечних працівників
висловлють глибоке співчуття бібліотекарю Солонівської
бібліотеки/філії Гречухо Н.М. з приводу непоправної втрати –
передчасної смерті чоловіка

ГРЕЧУХИ Валерія Івановича.

Колектив Городнянського районного управління юстиції
висловлює глибоке співчуття старшому державному виконавцю
Козлову О.Л. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

КОЗЛОВОЇ Олени Степанівни.

Виконком Поліської сільської ради висловлює глибоке
співчуття працівниці клубу Т.В.Мемех з приводу тяжкої втрати
– смерті матері

ШКУТ Ніни Василівни.

Колективи магазинів «Ласощі», «Мрія», «Престиж»
висловлюють глибоке співчуття Іванчик Н.В. з приводу тяжкої
втрати – смерті батька.

Колектив Автуницької школи висловлює глибоке співчуття
вчительці школи Бахарєвій Л.І. з приводу тядкої втрати – смерті
чоловіка

БАХАРЄВА Володимира Олексійовича.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,

свиней. (Доріз цілодобово).
Тел.:  098/9842336, 067/8452878.

8 січня святкуватиме свій ювілей завідуюча магазином ТПП
с. Вокзал /Городня Валентина Григорівна ПЕТРЕНКО.

Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя і людської поваги.
Бажаєм здоров’я, добра,  довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття.
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

Колектив Городнянського МСТ.

Сердечно вітаємо з 16/річчям
Дарину Андріївну ШКОЛЬНУ. Бажаємо
міцного здоров’я і доброго настрою.

Поздравляем с днем рожденья.
Что задумала ты – пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
А любовь твоя будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

З любов’ю: мама, баба Рая, дід
Толя, баба Поля,  дядько Слава,

дядько Толя зі своїми сім’ями, брат
Саша та брат Андрій зі своїми сім’ями.

7 січня відзначатиме своє 50/річчя
наш коханий чоловік, люблячий
батько, зять Сергій Валентинович
КОВАЛЬСЬКИЙ.

Вітаємо тебе, наш дорогий, і
бажаємо:

Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья – ведь часто его не

хватает,
Желаем веселья – оно никогда не

мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит не

часто,
И просто желаем – огромного счастья!

З любов’ю: дружина, сини,
невістки, теща і вся велика родина.

5 січня святкує свій день народження Марія Григорівна
КАШУБА.

В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви.
Ты любима всеми нами,
Мы кровиночки твои.
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех святая,
Хоть строга порой была.
Жизнь нам всем ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,  от несчастий

берегла.
Мы хотим сказать спасибо,
За заботу и любовь,
Ведь за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь.

Адміністрація та профспілковий комітет ДП «Городнянський
лісгосп» щиро вітає працівників лісгоспу, ветеранів праці та їх
родини з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Нехай ці свята,  як вісники оновлення життя, нових мрій та сподівань,
дадуть вам та вашим родинам добро, мир і злагоду.

Бажаємо вам,  щоб у новому році ви зробили все те, про що мріяли
у попередньому.

Щастя вам, міцного здоров’я і здійснення всіх найзаповітніших мрій.

Шановні освітяни!
Від щирого серця вітаємо вас із

Новим 2013 роком та Різдвом
Христовим!

В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік –
З ним сердечно усіх вас вітаєм.
Зичим сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

Ю. ДЕНИСЕНКО.                                               Г.МИРОНЕНКО.
Начальник відділу освіти                              Голова РО Профспілки

7 січня святкуватиме свій
день народження наша дорога
матуся і бабуся Раїса Терентіївна
МЕМЕХ з Полісся.

Боже, Отче наш єдиний,
Нашу маму збережи,
Її  кожну  мить й годину у своїх

руках  держи.
Одаруй її здоров’ям, в смутку

завжди потішай,
В тяжкій праці повсякчасно  все

життя  благословляй.
Дай, щоб  люба наша ненька

довгі  роки прожила,
І здорова, і весела, всім на

радість нам була!
Люблячі діти та онуки.

Будь же счастлива ты,
    мама,

Живи много*много лет,
Оставайся  доброй  самой,
Лучший в мире человек!

Надя и другие.


