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ТАК СЛУЖАТЬ ЗЕМЛЯКИ

Репортери поспішили

У Городні, в оселі О.М.Кухаренка пролунав телефон-
ний дзвінок.

– Папа, ви, напевне, чули по радіо, що в Іва-
но-Франківському впав військовий літак, – говорила Наталія 
Володимирівна. – Та ви не хвилюйтесь, з Сашком все гаразд. 
Він вам зателефонує.

В Олександра Михайловича боляче йокнуло серце. Не 
отямився від похорон дружини Наталії Іванівни, діти ще не 
прийшли в себе, хоч і дзвонять щодня, та цей дзвінок від не-
вістки особливо збентежив. Він знає, що Олександр злітає з 
аеродрому Івана-Франківська. Напевне, щось таки сталося. 
Зателефонував синові. Відповів не за першим викликом. На-
решті почув рідний голос, впевнений і бадьорий.

– Про все розкажу пізніше, коли повернуся додому. Ре-
портери перебільшили. Ну, то їхня справа шукати сенсації 
навіть і там, де їх немає. Будьте спокійні. Ніякий літак не впав, 
– сказав Олександр.

Наш земляк, полковник Олександр Кухаренко, заступник 
командира повітряного командування «Захід» з авіації, на-
чальник авіації дійсно в той день був у повітрі. Те, що сталося 
там, називають нештатною ситуацією, екзаменом для нього 
на мужність і майстерність.

Злетів першим

В Івано-Франківськ перегнали літак Л-39. До речі, такі 
літаки ми, городнянці, часто бачили в небі над мі-
стом, коли тут діяв військовий аеродром, де курсан-

ти Чернігівського вищого училища льотчиків вчилися літати. 

Навчально-бойовий літак Л-39 має свої переваги перед су-
часними надзвуковими реактивними винищувачами. Це так 
звана спарка, коли в небо злітає молодий льотчик з інструк-
тором і разом в польоті відпрацьовують відповідні вправи. 
А ще Л-39 значно простіший в управлінні, менше витрачає 
пального тощо. Тож практично всі курсанти освоюються в 
професії на такій машині. В Івано-Франківську мали налітати 
відповідні години випускники Харківського університету По-
вітряних Сил.

Як і прийнято в авіації, першим облітати машину мав ко-
мандир. Осіннього дня за чудової погоди Л-39 підняли в небо 
полковник Олександр Кухаренко та інсруктор, начальник по-
вітряної вогневої та тактичної підготовки бригади тактичної 
авіації майор Андрій Кротов. Олександр Кухаренко мав відно-
вити для себе навички польоту на навчальному літаку, впев-
нитися, що машина придатна для польотів, і молоді пілоти 
можуть впевнено сідати за штурвал.

Програма польоту була розрахована на 40 хвилин. Олек-
сандр Кухаренко зайняв перше місце в кабіні, за ним сидів 
Андрій Кротов, який сприяв  польоту. Випробували систему 
управління літака, роботу двигуна в різних режимах, навіга-
ційну систему, швидкість набору максимальної висоти, ви-
конали складний пілотаж і інше. Зауважень до роботи літака 
практично не було. Керівник польоту дав команду залишити 
зону і повернутися на посадку. Пілоти виконали маневр над 
злітно-посадковою смугою. З повітря її було добре видно. 
Ще мить – і літак має покотитися по бетонці. У визначеном 
місці спробували випустити шасі. Та індикатори, що сигналі-
зують випуск стійок шасі, продовжували світитися червоним. 
Шасі не випускаються. Посадка літака неможлива.

Закінчення на 4 стор.

ОФІЦІЙНО

Триває приписка 
до призовної дільниці
Військовий комісар Городнянського районного вій-

ськового комісаріату  видав наказ «Про проведення у 
2013 році приписки громадян 1996 року народження 
до призовної дільниці Городнянського району».

Цим наказом з 3 січня по 31 березня 2013 року 
оголошується приписка до призовної дільниці Го-
роднянського району юнаків 1996 року народження. 
Явці у військовий комісаріат підлягають усі юнаки, що 
народилися з 1 січня по 31 грудня 1996 року включно, 
і постійно або тимчасово проживають на території Го-
роднянського району, а також громадяни старшого 
призовного віку, які не були приписані раніше.

Всі, хто підпадає під цей перелік, зобов’язані при-
бути за адресою: м.Городня, вул.Чорноуса,40 у визна-
чений час, маючи при собі документи, зазначені у 
повістці. Ті, хто не отримав повістку, повинні прибути 
до районного військового комісаріату не пізніше 1 лю-
того 2013 року, маючи при собі документи, що посвід-
чують особу.

Керівники підприємств, установ, організацій та на-
вчальних закладів зобов’язані звільнити призовників 
на час, необхідний для проходження приписки, і за-
безпечити їх своєчасну явку до райвійськкомату.

І.БАТЮК.
Військовий комісар.

ФІНАНСИ

Всі бюджети 
затверджено

Згідно Бюджетного кодексу України, після того, як 
сесія районної ради затверджує районний бюджет ( це 
було зроблено 26 грудня 2012 року), тридцять сільсь-
ких та міська рада теж повинні затвердити свої бюд-
жети не пізніше, ніж у двотижневий термін. Робиться 
це у такій послідовності тому, що через районний бюд-
жет надходять дотації вирівнювання забезпеченості 
місцевих бюджетів.

Як повідомила в.о. начальника фінансового управ-
ління Л.В.Кучерявенко, всі сільські та міська ради опе-
ративно затвердили свої бюджети ще до нового року.  
Загальна сума дотацій у район становить 51 мільйон 
565 тисяч 700 гривень. З них 5, 073 мільйона заплано-
вано для міської та сільських рад, решта – для район-
ного бюджету.

С.ТОМАШ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ 

РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Відповідно до вимог Закону України « Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , з 
метою одержання зауважень і пропозицій від населення, 
підприємств, установ, політичних та громадських організацій, 
у наступному номері газети «Новини Городнянщини»  буде 
оприлюднено проект рішення сесії  міської ради «Про  
визначення  мінімальної  суми  орендного  платежу за  
нерухоме  майно  фізичних  осіб» та аналіз його регуляторного  
впливу, розроблений міською радою.

Проект спрямований на встановлення  суми  місячної  
орендної  плати  одного  квадратного  метра  загальної  
площі  нерухомості  з  урахуванням  місця  її  розташування. 
Підставою для розробки проекту рішення є Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податковий  
Кодекс  України,  Постанова  Кабінету  Міністрів  України 
від  29.12.2010 року         №  1253  та  інші законодавчі   акти  
України. 

Проект разом з аналізом регуляторного впливу 
оприлюднюється в  районній газеті  «Новини  Городнянщини»  
та  на  сайті  міської  ради.  З  тестом проекту та аналізом його 
регуляторного впливу можна ознайомитися в  міській раді.

Зауваження та пропозиції , що надходитимуть від 
зацікавлених осіб, приймаються у письмовій формі протягом 
місяця з дня оприлюднення на адресу розробника.

А.БОГДАН.          
Міський  голова.                                          

Наш земляк 
полковник 
Олександр 
КУХАРЕНКО 
зберіг літак 
в аварійній 
ситуації, 
за що 
удостоєний 
ордена 
«За мужність»
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– Яка головна мета податкових
нововведень?

– Більшість нововведень Податкового
кодексу, які вступають у дію з початком року,
запроваджуються з метою зменшення
податкового навантаження на платників
податків.

– Чи зменшиться документообіг?
– Так, наприклад, з 1 січня докорінно

змінюється підхід до декларування та сплати
податку на прибуток. Декларацію платники
подаватимуть тільки один раз за підсумками
року.

– Які ще новації передбачені у сплаті
податку на прибуток?

– Платники цього податку

сплачуватимуть
а в а н с о в и й
внесок з податку
на прибуток,
я к и й
становитиме 1/
12 нарахованої
до сплати суми
податку за
п о п е р е д н і й
податковий рік
без подання
п о д а т к о в о ї
декларації.

У січні&
лютому 2013
року авансовий
внесок з податку
сплачуватиметься
у с і м а
платниками у
розмірі 1/9
податку на

прибуток, нарахованого у податковій
звітності за 9 місяців 2012 року, а потім лише
раз на рік.

Авансовий внесок щомісяця
сплачуватимуть платники податку на
прибуток, у яких об’єкт оподаткування за
останній звітний податковий період
перевищує 10 млн. гривень, в районі таких
підприємств налічується три.

– Що суттєво зміниться в уже
знайомих видах платежів?

– Змінено розміри сплати переробним
підприємствам позитивної різниці між
сумою податкових зобов’язань та сумою
податкового кредиту звітного періоду,
визначеної у податковій декларації з ПДВ
щодо діяльності з постачання продукції. Такі

Зарплату –
під контроль

Прем’єр&міністр України
М.Я.Азаров на першому в цьому
році засіданні уряду рішуче
поставив вимогу перед керів&
никами міністерств і відомств,
місцевих адміністрацій з перших
днів року проблему з виплатою
зарплати взяти під особливий
контроль. Зарплата, відпускні,
лікарняні, соціальні допомоги
тощо повинні виплачуватися
повністю і вчасно. «Треба орга&
нізувати роботу так, щоб раз і
назавжди поставити крапку в цій
справі», – сказав він. Поставлено
зокрема вимогу,  щоб міністерство
соціальної політики запровадило
щотижневий моніторинг виплати
зарплат і соціальної допомоги.

2013�й – Рік дитячої
творчості

Указ про це підписав Президент
України В.Ф.Янукович. Для цього
є всі підстави, адже охоплення
дітей і підлітків позашкільною
освітою сягає всього 37&40%. В
2013 році намічено зробити
докорінне покращення у цій
справі. Різні гуртки, художні студії,
спортивні секції – основні напря&
ми роботи. Головне – забезпечити
достатнє фінансуванняя та зро&
бити позашкільну освіту доступ&
ною не тільки в містах, а й селах.

Аптечним кіоскам –
ні!

Відтепер лікарські засоби
продаватимуться лише через
аптеки чи аптечні пункти. Справа
в тому, що в аптечних кіосках нема
можливості належним чином
зберігати ліки, а також створити
нормальні умови для покупців. До
того ж такі пункти порушували
вимоги ліцензій.

Держлікслужба вважає, що й
без аптечних кіосків у країні
достатньо закладів по продажу
ліків.

Сила закону
З 1 січня 2013 року набули

чинності положення 2 кодексів, 52
законів, 39 актів Кабміну та 1 Указ
Президента України. Зокрема,
закони про Державний бюджет
України, про Державний земель&
ний кадастр, про громадські
об’єднання, про гарантію держави
щодо виконання судових рішень,
про екстрену медичну допомогу та
інші. У багато раніше прийнятих
законів внесено зміни. У двох
кодексах – Бюджетному і
Податковому вступають в силу
окремі статті.

Депутати будуть
звітувати

У січні&березні 2013 року
проходитимуть звіти депутатів
районної ради перед виборцями.
Рішення про це прийняла тринад&
цята сесія районної ради шостого
скликання.

Йдеться про роботу депутатів
на своїх округах та закріпленій
території. Зауваження і пропозиції
виборців передбачається узагаль&
нити, щоб потім врахувати їх
інтереси у подальшій роботі ради.

З початком нового
2013 року вступають у

дію нові норми
Податкового кодексу

України. Більше 50�ти
змін вступають у дію з
1 січня. Однак далеко

не всі вони актуальні
для нашого району. Про

те, які зміни
податкового кодексу і

яким чином
стосуватимуться

платників податків в
умовах Городнянщини

ми запитали у
начальника ДПІ у

Городнянському районі
І.Ю.НЕВРОВОЇ.

підприємства сплачуватимуть  до
спеціального фонду Державного бюджету
України 40%, а на спеціальний рахунок у
казначействі – 60%.

Також для податку на додану вартість
запроваджується нова єдина форма
декларації.

– Чи передбачається послаблення
податкового тиску на певні види
діяльності?

– Так, при відчуженні транспортних
засобів, не оподатковуватиметься дохід,
отриманий протягом звітного року від
продажу (обміну) одного з об’єктів рухомого
майна у вигляді легкового автомобіля,
мотоцикла або мопеда.

До розрахунку загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу не
включатимуться доходи, отримані від
продажу власної сільськогосподарської
продукції, що вирощена, відгодована,
виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена
або перероблена безпосередньо фізичною
особою на земельних ділянках, розмір яких
не перевищує 2 гектарів.

Також до таких розрахунків не
включатиметься сума доходу, отримана
платником податку за здану ним вторинну
сировину, побутові відходи, брухт
кольорових металів.

– Які нові податки запроваджуються
на місцевому рівні?

– Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки. Ставки цього податку
прийматимуть рішеннями сільських,
селищних та міських рад. Оскільки цей
податок є новим, деякі аспекти його
застосування будуть детальніше розглянуті
у наступних публікаціях.

Розпитав П.ДУБРОВСЬКИЙ.

 Перед різдвяними святами на вулиці Пролетарській у Городні стихійно
зібрались жителі, щоб порадитись. Проблема, яка постала перед ними,
спільна для всього кутка з прилеглих вулиць Чапаєва і Горького, бо
зламався «журавель» над колодязем. Щороку він рятує людей та їх городи
у посуху, а також тоді, коли виникають перебої з водопостачанням. Як
запевнили присутні на зустрічі, – це останній колодязь&журавель у Городні,
і люди хочуть відновити його. Звісно, поставити дах та коловорот для
підйому відра простіше, та усі на цьому кутку хочуть бачити цей колодязь
саме із журавлем.

     Самим їм не впоратися, бо для ремонту, окрім матеріалів і умілих
рук, потрібна ще й техніка. Громада направила делегацію до міського
голови по допомогу, а також просила редакцію звернутися до керівників
організацій міста допомогти з ремонтом коромисла. Люди вже збирають
кошти і готові вийти на суботник. Можливо, така справа зацікавить
лісівників чи водгоспівців, а, може, ще кого з небайдужих. Сподіваємось,
їм вдасться зберегти останнього у місті «журавля» у його оригінальному
вигляді, тим більше, що вода у колодязі чиста і смачна.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: П.КОВАЛЕНКО, Н.КИРИЛЕНКО та О.КИРИЛЕНКО біля

зламаного журавля.

ВРЯТУВАТИ
ОСТАННЬОГО  ЖУРАВЛЯУ святкові дні Нового року до дітей приходить

Дід Мороз та приносить подарунки. Саме про
це подбали представники громадських
організацій Городнянщини під час проведення
стажування у рамках реалізації проекту «Школа
розвитку локальних ресурсів громадських
організацій Городнянського району». Діти з 21
сім’ї, які опинились у складних життєвих
обставинах, та 5 творчо обдарованих дітей –
переможців обласних та республіканських
конкурсів (вихованці Є.В.Ніколаєнко) раділи
солодощам та іграшкам. А стало це все,
завдячуючи проекту районної благодійної
організації «Світло Аратти», який  реалізується
за фінансової підтримки з обласного бюджету
на виконання обласної Програми сприяння
розвитку громадянського суспільства на 2012&
2015 роки «Чернігівська громада».

З 1 грудня представники 10 громадських
організацій Городнянщини проходили навчання
у «Школі розвитку локальних ресурсів
громадських організацій». Саме під час
тренінгових занять громадські лідери оволоділи
знаннями та практичними навиками залучення
фінансування з місцевих джерел, організації
роботи з волонтерами для виконання корисної
справи, основ використання PR&технологій.
Особлива увага приділена темам фінансового
менеджменту у громадських організаціях та
основам написання проектних пропозицій.

Логічним завершенням навчання стала
організація спільної справи для громади. За
вікном вирувала зима, на порозі Новий рік, а
громадські діячі із задоволенням,
використовуючи здобуті знання, об’єднали
спільні зусилля, залучивши фінансування з
місцевих джерел, перетворилися на казкових
Дідів Морозів та Снігуроньок.

Проект став корисним для громадського
сектору Городнянщини. Розрізнені між собою
організації за місяць стали єдиною сім’єю, яка
прагне працювати на благо громади, кожного її
жителя. Пам’ятайте: «Тільки разом ми сила!».

Т.ВИСОЦЬКА.
 Координатор проектів Городнянської

районної благодійної організації «Світло
Аратти».
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Закінчилась передплатна кампанія на періодичні видання на 2013
рік. Ми дуже вдячні нашим читачам за те, що вони залишаються нашими
відданими друзями. Наш тираж на нинішній рік – 4 588 примірників. Це
значить, що «Новини Городнянщини» читають майже у кожній оселі
району.

Проводячи традиційний розіграш призів, ми не обирали поштові
відділення, де передплатників більше по кількості. У проведенні лотереї
нам допомагали неупереджені помічники – двоюрідні братик і сестричка
Миколка Чугай та Іринка Слюнкова, які у день зимових канікул гралися
на дитячому майданчику біля пошти. Саме діти витягували з барабану
папірці, на яких були написані назви всіх 27 поштових відділень у районі.
Три виграшні виявились з написами: м.Городня, Великодирчинське та
Бурівське поштові відділення.

Таким же методом розігрувались призи серед передплатників
районної газети з цих відділень. Володарем першого призу —
мобільного телефону «Nokia» стала Олена Федорівна Сусідко з Городні.
Другий приз – набір каструль – отримає Надія Вікторівна Калінько з
Великого Дирчина. А   Анатолію Михайловичу Дробноходу з Бурівки
дістався комплект постільної білизни.

Вітаємо наших переможців і запрошуємо їх з’явитися у редакцію
газети для отримання подарунків.

Але, шановні наші читачі, не забувайте про те, що передплата на
«Новини Городнянщини» триває. Якщо ви газету замовите до 25 числа
місяця, то одержуватимете її з 1 числа наступного місяця. Тож не
пориваймо зв’язків. Краще єднатися, аніж розлучатися.

С.ТОМАШ.
На знімку: начальник Городнянського відділення ЧДУДП

поштового зв’язку Т.Л.ПІДГОРНА з Миколкою ЧУГАЄМ та Іринкою
СЛЮНКОВОЮ під час розіграшу.

Поздравляю всех с  Новым 2013 годом!
С Рождеством! Желаю всем здоровья,
благополучия, творческих успехов! Вот и еще
один год пролетел. Был он добрым и
тревожным, и, как все предыдущие, оставил
свой след в жизни каждого, как и  в истории.

Мы в своей «Калине» продолжали
трудиться для собственной радости, для
многочисленных поклонников украинской
культуры. В марте 2012 г. прошли очередные
«шевченківські читання» в научной
библиотеке университета. Молодежь,
студенты из украинских семей тоже
принимали активное участие, выступал хор,
зал был полон.

В апреле 2012 года провели праздник,
посвященный Пасхе, совместно с
диаспорами Польши и Греции. Было очень
интересно: стенд с литературой, слайды,
рассказывающие о традициях, выступление

Привіт з Карелії
За тисячі кілометрів  нині мешкає від

рідного міста  колишня городнянка. Але не
забуває про свою велику та малу батьків*
щину, через газету  розповідає про діяльність
української діаспори в Карелії.  Ось і знов у
редакцію  «Новин Городнянщини» прийшло
від неї поздоровлення з новорічними
святами та розповідь про далеке українське
товариство під назвою «Калина».

НАШІ ПЕРЕМОЖЦІ

Так уже склалося, що на території
Бутівської сільської ради не проживає
людей, яким  би виповнилось 100 років. Але
до цієї дати наближається В. Б.
Воскобойник. Варвара Борисівна
народилася в  Бутівці  16 листопада 1914
року. У день  її народження з подарунками
прийшли привітати іменинницю  голова
сільради  В.В.Холій та  місцеві депутати.
Від усіх мешканців  села вони побажали їй
доброго здоров’я і сил, щоб дожити до 100
років і ще більше.

 У своєму досить солідному віці  Варвара
Борисівна зберегла ясний розум і світлу
пам’ять. Вона народилася в буремні роки –
у розпал Першої світової війни, напередодні
великих потрясінь 1917 року. Все майже
столітнє життя села  та країни пройшло
перед її очима. Вогняні роки війн і голоду,
розбудова країни після Великої Вітчизняної
війни і її становлення. Сім’я Леоненків (таке
було прізвище нашої героїні в дівоцтві) жила
надзвичайно бідно. Грамоти  вивчилися у
лікнепі, а з моменту  створення колгоспу
працювала в ньому. Ще до війни робила в
Гомелі посильною у прокуратурі. Невдовзі
вийшла заміж і взяла теперішнє прізвище
Воскобойник. Народилась дочка Валя, яка
померла в 5 років. Чоловіка забрали на
фронт, звідки він не повернувся. Не
повернувся і молодший брат Іван. Загинув

27 грудня 1943 року і похований в

Гомельській області.  А  Антон, теж молодший
за Варвару Борисівну,  – повернувся.

хора, национальные костюмы. Мы были
организаторами, поэтому накрыли
праздничный стол со всеми атрибутами.
Гостям пришлись по вкусу и «страви», и
сувениры. В мае заключительного концерта
украинского  хора не было, он находился в
Москве. Представители диаспоры осенью
были на конгрессе, посвященном 75Mлетию
ГУЛАГа, во Львове, где их  встречали,
предоставили слово и на трибуне, и на
телевидении. 8 декабря 2012 года мы
провели вечер, посвященный 90Mлетию
писателя и юмориста  Павла Глазового.
Нашлись его земляки, нашлись украинцы,
знающие наизусть множество его юморесок.
Зрительский зал был просто переполнен. А
10 декабря в Музыкальном театре состоялся
торжественный вечер, посвященный 20M
летию создания республиканского центра
национальных культур. Присутствовал и

глава республики, и мэр города, и другие
представители власти. Я уже писала, что в
такой малонаселенной республике (с учетом
ее огромной территории) проживет более
130 народностей и национальностей,
создано более 50 диаспор. Все
национальные вопросы поддерживаются
руководством. Украинская диаспора тоже
приближается к своему юбилею. И на этом
вечере она была широко  представлена.
Одно уже то, что почетный председатель –
Лариса Григорьевна Скрипникова –
единственная женщина в России,
награжденная орденами Святой Ольги 2Mй
и 3Mй степени за вклад в дело сохранения
украинской культуры за пределами Украины,
говорит само за себя. И ее выступление (все
участники выступали на родном языке), и
выступление хора, как всегда, были
встречены овациями – так здесь чтут
украинскую культуру. Поэтому я, находясь так
далеко от Городни, почти не чувствую своей
оторванности от «рідного краю», а если
учесть, что очень часто заглядываю на сайт
Городни, то, будто, никуда и не уезжала.

 Желаю вам всяческих земных благ,
горожанам – достойной жизни в наше
нестабильное время и надежд на светлое
будущее.

В.ПРОКОПЬЕВА (АКСЮТКО).
г. Петрозаводск. Карелия.

Ми повинні їм
низько

вклонитися
і не маємо

права забувати
Далеко не єдиній Країні Рад, а навіть і

всьому світу відомі приклади героїзму
військовослужбовців та  й звичайних
громадян під час Великої Вітчизняної війни.
Але разом з тим  залишається і багато
невідомих вчинків масового героїзму
десятків, навіть і сотень  тисяч  людей,  які
здійснили подвиг, як під час німецької
окупації, так і в останні роки існування Країни
Рад.

 З величезним хвилюванням, яке
охоплювало мене до глибин душі, проMчитав
я статтю «З Польщі до Конотопу – з двома
маленькими синами» у «Новинах
Городнянщини» від 22 грудня 2012 року.
Уявіть тільки, що довелось перенести і
пережити Ніні Яківні, долаючи тисячі
кілометрів  з двома маленьким дітками,
влітку під пекучим сонцем, вдень
білоруськими болоMтами, де так багато
комарів…  А   треба ж було нагодувати,
перевдягти і умити малих, та й самій щось
їсти. Тим більш, що йшла вона в основному
по землі зайнятій німцями, адже історичним
фактом є той, що на шостий день війни
фашисти вже були у Мінську. Скільки жахів
та хвилювань довелось пережити їй на
цьому нелегкому шляху! Бо тількиMно
дізналися б німці чия то дружина з двома
дітками, її, напевне, було  б розMстріляно.
Гітлерівці особливо ненавиMділи
прикордонників та війська НКВД.

УсеMтаки з допомогою добрих людей їй
вдалося добратися до батьків чоловіка в
с.Конотоп.  Міська жінка, вона не злякалася
ані важкої праці, ані сільського
господарства. Як то кажуть, була людиною
індустріалізації, стала людиною
колективізації. А скільки їх  ще залишилося
невідомими, таких жінок, які  пережили
подібне, вистояли, дивлячись в очі біді…
Мабуть, сотні тисяч… Хіба їх життя  не є
великим подвигом, боротьбою за свій
народ, свою рідну Батьківщину?! Хіба не з
них ми маємо брати приклад сьогодні? І не
тільки приклад. Ми  повинні їм низько
вклонитися за все те, що вони  перенесли
та зробили.

Пишу цього листа ще й тому, що я добре
знаю с.Конотоп, у мене є там родичі.  А Ніна
Луківна Козел працювала разом з моїми
тітками Варварою Лапою та Ганною Богдан
у колгоспі. Остання, Ганна Петрівна, до речі,
була багато роMків ланковою та передовою
колгоспMницею, виховала і виростила трьох
синів.

Сьогодні таких людей, як Ніна Луківна,
вже немає серед живих, але ми повіки
зобов’язані їм за те, що у післявоєнні роки
вони відбудували  з руїн країну, завдяки ним
ми і живемо сьогодні у достатку.

І ще одне — не менш важливе.  Зараз є
«батьки», які сьогодні кидають  малеMньких
дітей самих, а інколи навіть і на загибель –
то по вокзалах, то просто на смітниках.
Жахливо, важко  зрозуміти, як можна було
дійти до такого злочину. І так хочеться до
подібних гореMбатьків звернутися і сказати:
«Замисліться люди над подвигом Ніни
Луківни,  проMчитайте ще раз статтю про
таку  жінку, яка провела  живими через
вогонь лихоліття двох своїх синів, виростила
їх та ще й дев’ять онуків. Тож давайте і ми
будемо намагатися бути такими сильними
та відповідальними, як  вони, бо  тут наші
перемоги і успіхи у майбутMньому, заради
дітей, онуків та всієї Батьківщини!».

В.ДАНИЛЕНКО.
м.Городня.

Працював у колгоспі на різних роботах. Але
старі рани передчасно звели його в могилу
на початку 80Mх років минулого століття.

Під час війни  матір забрала Варвару
Борисівну  в село. Тож в  окупацію була вдома.
У  голод  доводилось   збирати  мерзлу
картоплю, з якої  робили пампушки. Вижили
головним чином завдяки  корівціM
годувальниці. Багато людей у ті часи пішли
з голодних місць, вимінюючи на  коштовні
речі будьMякі харчі. Але смерть знаходила їх
і в дорозі.  Пам’ятає Варвара Борисівна, як
помер молодий хлопець, якого поховали в
садку.

Після визволення села працювала
свинаркою, дояркою та на  різних роботах. І
так було до самої пенсії. Батько помер
невдовзі після війни, а потім і матір.
Залишилася сама. Останнім часом  Варвара
Борисівна  вже нічого з господарства не
тримає, хоч раніше і доглядала  багато
худоби. Минулу зиму пережила не просто,
проте їй у всьому допомагає соціальний
працівник Ірина Гончаренко. На цю ж зиму
погодилась пожити у родички, адже роки
таки беруть своє. Але влітку збирається
знову  до рідної хати.

В.НАГОРНИЙ.
с.Бутівка.

На знімку: Варвара Борисівна
ВОСКОБОЙНИК.

РЕЗОНАНС

ПОВІДОМЛЕННЯ
17 січня 2013 року в 14 год. 30 хв. в

приміщенні актового залу міської ради
відбудеться засідання 14 сесії
Городнянської міської ради 6 скликання з
таким порядком денним:

1. Про внесення змін до рішення
міської ради від 28.12.2012р. «Про бюджет
міської ради на 2013 рік».

2. Про виконання Програми
соціального і економічного розвитку міста
за 2012 рік.

3. Про бюджет міської ради за 2012
рік.

4. Про внесення доповнення до плану
регуляторних актів на 2013 рік.

5. Про встановлення мінімальної суми
орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб.

6. Інші питання.
А.БОГДАН.

Міський голова.
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Управління взяв на себе

Екіпаж набирає висоту. Пального ще на 20 хвилин
польоту. Використовуючи різні маневри, льотчики
прагнуть випустити шасі. Нарешті виходить

передня і права стійки. Лівий контролер світить червоним
кольором. Пройшли на висоті ста метрів над стартом.
Керівник польоту підтвердив, що вийшли лише дві стійки,
можливості посадити літак немає, пропонується
катапультувати і залишити машину.

У Олександра Кухаренка на це миттєва реакція. Машину
не залишить, катапультувати не буде.

– Відповідальність і управління беру на себе, буду садити
літак на запасну грунтову смугу без шасі, – відповів пілот.

Запасна смуга йде паралельно бетонній. Це звичайна
земля, позначена пірамідами. Льотчик при посадці має
врахувати найменшу нерівність, в’язкість грунту тощо.
Пального ще на кілька хвилин. Його треба випалити до
мінімуму, щоб на випадок торкання з землею «брюхом»
машина не спалахнула. Екіпаж проводить літак на висоті
одного метра над землею зі швидкістю 200 кілометрів на
годину. У ці хвилини на місце посадки прибувають
рятувальні служби. Прибули машини навіть з цивільного
аеродрому. Мабуть, в цей напружений момент слух дійшов
до журналістів, і хтось, щоб першим видати сенсацію,
сповістив про аварію літака.

А екіпаж Л139 діє по1іншому. Він до краплі зосереджений,
щоб зберегти машину і себе. Ось ще один маневр над злітно1

посадковою смугою, літак майже торкається землі, але знову
набирає висоту. І ще один захід на посадку. Олександр
Кухаренко веде машину так, щоб не було хльосткого удару,
літак «брюхом» торкається землі і ковзає по ній понад 200
метрів, швидкість гаситься, його трохи розвертає. І він
зупиняється. Посадити літак вдалося, як кажуть, безболісно.
Пілоти підняли ліхтар кабіни і залишили її.

Секунда вічності
– Ось тоді відчув я радість, навіть ейфорію – все

закінчилося добре. Зітхнув з полегшенням. Навколо було
багато людей і техніки. Нас одразу оглянули лікарі, поставив
запитання психіатр. До речі, після нештатної ситуації не
кожний пілот, особливо з молодих, через нервовий стрес
здатний сісти за штурвал. І щоб вийти із стресу,
пропонується підняти в повітря інший літак. Якщо пілот не
зробить цього одразу, він може і зовсім не літати. У нас все
було гаразд: ніяких равм, ніяких стресів, ніяких інших
відхилень. Після виходу з літака, я ще раз помітив: трава на
землі надзвичайно зелена, і красива, небо блакитне, сонечко
привітне. І на цій землі є найдорожчі люди, які чекають на
тебе, – розповідає полковник Олександр Кухаренко.

Вже за сімейною традицією після завершення кожного
польоту Олександр Кухаренко одразу телефонує дружині,
що все гаразд. Зараз робити цього не довелося. Наталія
Володимирівна теж була на місці посадки літака. І коли
бачила сріблясту машину, що з шаленою швидкістю
наближається до землі, долі секунди їй здалися вічністю.

За рядком біографії
Безмежне блакитне небо манило

Олександра з дитинства. Навчаючись у
Городнянській середній школі, він на станції
юних техніків виготовляв моделі літаків і з ними,
образно кажучи, літав у небі. У 17 років став
кандидатом у майстри спорту з авіамоделізму.
У 1981 році вступив у Чернігівське вище
авіаційне училище льотчиків. По закінченню
молодий лейтенант ніс службу в Групі
радянських військ у Німеччині наполегливо
оволодівав професією, пройшов повний курс
підготовки на літаку МІГ123, потім МІГ129, на
якому літає 23 роки. Ніс службу в Середній Азії
і на Далекому Сході. Після здобуття Україною
незалежності повернувся на Україну. Два роки
навчався в академії Бундесверу, де світову
військову справу освоювали посланці 46 країн.
Повернувшись на батьківщину, очолив
авіаційну винищувальну бригаду, а в 2006 році
призначений на посаду заступника командира
повітряного командування «Захід» з авіації –
начальник авіації. Літати не припиняв. На

Одразу після Різдва, 8 січня,
городнянські аматори разом із
працівниками відділу культури і туризму
райдержадміністрації підготували для своїх
земляків та гостей міста справжню
різдвяно1новорічну казку. Вона стала
логічним продовженням прем’єрного
проекту «Про Івана…», якого на 8 березня
минулого року одружували, а тепер
відправили «по ялинку». Тому й починалась
вистава відеорядом із попередньої казки,
щоб освіжити враження тих, хто її бачив на
власні очі, та ознайомити із сюжетом нових
глядачів.

Побудована у формі мюзиклу постановка
просто захопила увагу залу. Органічне

поєднання майстерної гри акторів,
абсолютно новий репертуар музичних
номерів, свіжі декорації і костюми створили
справжній ефект присутності. Окремо
хотілося б відзначити світлове оформлення
сцени в цілому та окремих епізодів зокрема,
яке не тільки підкреслювало сюжетну лінію,
а й додавало правдивості і казковості
одночасно. Не обійшлося й без прив’язки
до сучасної дійсності. Почалося все з того,
що у царстві криза, казна порожня, бояри
жирують, а у царя1батюшки навіть ялинки
нема у палаці. Зате на фоні цього занепаду у
прикордонників є і хліб, і до хліба…

Та навіть негативні персонажі виявилися
симпатичними і досить дружніми. Такий

ТАК СЛУЖАТЬ ЗЕМЛЯКИ

рахунку півтори тисячі годин нальоту і понад 5 тисяч польотів.
Політ на Л139 для нього не міг бути складним, а виявився
надзвичайно небезпечним. Пілоти могли  катапультувати і
залишити машину. Життя найцінніше. Якщо за аварійної
ситуації льотчик не в змозі посадити літак, катапультування
для нього є єдиним правильним рішенням. Ніхто не буде за
це йому дорікати, це не вплине на його подальшу службу.
«Ми свідомо ризикували, але були впевнені в успіху. Я
особливо задоволений, що вийти з нештатної ситуації випало
б мені як командиру льотчиків і як їхньому наставнику. Я не
уявляю, як сприйняв би, коли б така ситуація сталася з
малодосвідченим льотчиком» – каже Олександр Кухаренко.
Посадка літака на «брюхо» – перший випадок в новітній
українській авіації.

Указом Президента України Віктора Януковича полковник
Олександр Кухаренко нагороджений орденом «За мужність».
Нагорода вручена напередодні Дня Збройний Сил України.
Такого ж ордена удостоєний і майор Андрій Кротов.

– Чим ще запам’ятався для вас минулий рік? –  запитав
Олександра Олександровича.

– 2012 рік можна вважати роком великого кроку вперед
у підготовці український авіаторів. Завдяки покращеному
забезпеченню середній наліт льотчика досяг 50 годин. Це
найбільше, ніж в будь1який попередній рік. Професія
льотчика поступово здобуває колишнього престижу. Кількість
охочих вступити в Харківський університет Повітряних Сил
помітно збільшилась. І це тішить. А в очах колег бачу гордість
і задоволення від роботи в небі, – відповів полковник
Олександр Кухаренко.

Він і далі продовжує вдосконалювати особисті навички,
передає досвід молодим колегам, і, як військовий
управлінець, робить усе, щоб система підготовки українських
пілотів працювала найкращим чином.

М.ЄРМОЛЕНКО.
На знімках: Олександр КУХАРЕНКО в літаку перед

стартом; з групою товаришів.

Як і годиться українському соколуЯк і годиться українському соколу

ВИСТАВИ

позитивний задум реалізувала автор
сценарію і режисер вистави Світлана
Самусь, не побоявшись одного з
найскладніших театральних жанрів –
мюзиклу. Певно, їй було на кого опиратись,
бо 22 актори зіграли щиро і натхненно.
Хореографічні постановки від Олени Дудко
розфарбували загальну ідею енергійним
водограєм дії, а головний герой Іван, якого
майстерно зіграв Олександр
Бондаренко, був настільки
рідним і знайомим, що навіть
дорослі щиро вболівали за
його сценічну долю, не кажучи
вже про дітей. Оригінальності
додали авторські переробки
текстів відомих пісень та

аранжування
мелодій від
Володимира
Бендрика.

О к р е м о
хотілося б
в і д з н а ч и т и
контакт із за1
лом. Приєм1
но, що з року
в рік наші гля1
дачі стають
більш актив1
ними і при1
вітними, а це
о с о б л и в о
п і д т р и м у є
тих, хто на
сцені. КВН1
івський ку1
раж, на який
с п и р а л о с ь
усе дійство,
п о д а р у в а в
чималий за1
ряд позитиву
гостям свята.

Дві типові постановки, об’єднані за1
гальною ідеєю, могли б створити
своєрідний театральний серіал. Проте
творці казок «Про Івана» цю ідею серйозно
не розглядають, бо серіали вже набридли
на телебаченні. Сподіваємось, що нові п’єси
будуть не менш захоплюючими.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: сцени з мюзиклу.



512 CІЧНЯ 2013 РОКУ «Новини Городнянщини»

Я стоял на четырехчасовой вахте,
было время подумать и заглянуть
в прошлое.

Конечно, все начинается с мечты. Когда�
то давно возникла идея – построить дере�
вянный корабль и отправиться на нем в
дальнее плавание. С тех пор периодически
в сознании возникали образы ладьи. Но
наиболее ярко эти образы  я начал видеть
три�четыре года назад, когда утром
совершал пробежки вдоль реки. В этот
момент приходили как бы яркие вспышки,
дежа�вю, где мне совершенно отчетливо
виделось, как из�за туманного поворота
реки появляются ладьи древних русичей и
дракары варягов. Эти картины остались
глубоко в памяти и не давали покоя. Обычно
все свои мечты я проверяю врменем,
потому что у меня бывает много идей, но
что�то уходит на второй план, и я к ним
больше не возвращаюсь, а есть такие,
которые не дают покоя много лет. Вот,
допустим, взять кругосветную экспедицию
на мотоциклах. Она прошла не случайно – я
и мой брат�близнец Александр еще в 13�
14 лет мечтали отправиться в большое
путешествие на мотоциклах, быть бродяга�
ми на дороге, превратить путешествие в
образ жизни. Тогда, в детстве, мы рисовали
в воображении далекие миры, полные
загадок и нераскрытых тайн. Вместе с
братом мы по многу раз перечитывали
приключенческие романы, строили модели
кораблей, лепили из пластилина целые ар�
мии и придумывали им истории. К счастью,
родители не глушили в нас эти ростки,
позволили нам жить своей жизнью. Мы же
с братом не хотели идти по проложенной
колее – нам хотелось быть свободными
людьми. Мы сторонились разных школьных
линнек, субботников, коллективных меро�
приятий. Помните песню группы «Ария»
«Беспечный ангел»? А романы Жюля Верна?
Вот именно о такой жизни – свободнщй, наполненной
романтикой – мы и мечтали. И через много лет мечта сбылась
– на мотоциклах «Урал» мы проехали по всем материкам,
кроме Антарктиды.

Кроме мечтаний о мотоциклетных путешествиях были
мечты и другие – например, построить парусник и путе�
шествовать на нем. Все началось точно так же, как и в случае
с мотоциклами – с детства мы лепили суда из пластилина,
а паруса шили из ткани. При этом мы всегда уделяли много
внимания тому, чтобы наши модели были похожи на ори�
гинал. Повзрослев, мы стали интересоваться судомоде�
лизмом – искусством строительства точных копий кораблей.
Нам понадобилось много времени, чтобы научиться
тонкостям этого ремесла. Например, чайный клипер
«Фучжоу» делали полгода, по несколько часов каждый день.

Еще через несколько лет мы стали учиться строитель�
ству уже не игрушечных, а настоящих кораблей. На некоторое
время пришлось оставить нашу мечту – время было
тяжелое, поэтому  нужно было думать о том, как заработать
на кусок хлеба. Работали плотниками, строителями,
электромонтерами, занимались комерцией, да Бог еще
знает чем. Закончили ПТУ по специальности «электро�
монтер», затем художественную школу, стали жить отдельно
от родителей. Примерно тогда же мы начали регулярно
заниматься спортом. Для достижения своей мечты я стал
серьезно готовиться – регулярно увеличивал нагрузки на
тренировках. Спорт как таковой меня никогда не
интересовал, но тренировки я никогда не оставляю. Здесь,
что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло.
С самого детства я хотел связать жизнь с какой�нибудь
романтической профессией, пытался поступить в
мореходное училище, но медкомисся забраковала – у нас с
братом Александром оказался врожденный порок сердца.

Тогда, в 18 лет, я понял, что надо брать себя в руки, ина�
че я превращусь в инвалида. Начал я со здорового питания,
затем использовал различные методики оздоровления. Мой
первый спортивный опыт был коротким – 14 минут чередовал
ходьбу с бегом, но позже, через два года, мог пробежать
уже около часа. Даже принимал участие в соревнованиях по
марафону в г.Жигулевске. Осилить его с первого раза я не
смог, пробежал только 30 км из необходимых 42 км. Через
несколько лет упорных тренировок мы с братом сумели
осилить дистанцию, пробежав ее за 4 часа 22 минуты.

Помню, однажды запланировали с братом бежать с утра
марафон, просыпаемся – а на улице мороз под тридцать.
Конечно, хотелось «перенести на завтра», или вовсе не
бежать, но мы с братом решили – надо, значит надо! Так что
на дистанцию мы вышли с решительным настроем. Нас
сопровождал на машине  брат Игорь, который каждые
несколько километров давал нам горячего чая. Помню,
Александр носил тогда бороду, на котрой из�за мороза
свисали сосульки. Своей цели мы достигли – прошли эту
дистанцию, хотя последние километры давались очень
тяжело. С тех пор я каждый год пробегаю несколько
полумарафонов и один целый марафон. Вот так получилось
– если бы не проблемы со здоровьем, я бы не начал
тренироваться, а спорт и дисциплина дали мне очень многое.

Так что о своей мечте мы не забыли, стали заниматься
спортом, еще открыли небольшой бизнес, которым
занимались именно с прицелом на путешествия. В средствах
были, правда, очень ограничены, и в походы поначалу ходили
редко. В основом это были короткие вылазки по р.Урал. Не
всегда мы могли купить себе хорошее туристическое
снаряжение. Вместо рюкзаков использовали сумки, вместо
спальных мешков – одеяла, еду готовили на костре. Лодки у
нас тоже не было, а по реке сплавляться очень хотелось.
Можно было бы конечно, пойти в центр туризма и совершать

походы с опытными туристами, но мы с братом решили
развиваться по�своему. То есть, следуя совету Владимира
Высоцкого, «выбираться своей колеей».

Мы брали незамысловатое снаряжение и провизию:
одеяла, спички, консервы, чай, сухари, топоры и тому
подобное. Пробираясь по пойменным лесам вверх по
течению Урала, рубили сухие деревья, связывали стволы
веревками, и на таких плотах сплавлялись вниз по реке.
Однажды во время похода плот пропитался водой и
потяжелел, медленно погружаясь в воду, но мы продолжали
плыть, хотя вода уже стала гулять по «палубе», наше
снаряжение намокло. В этот момент мы проплывали мимо
аула, а местные жители, столпившись на берегу, с
изумлением смотрели на нас. Их взору предстала странная
картина – три человека сидят на поверхности воды и не
только не тонут, но еще и плывут по течению без какого�либо
плавательного средства. Правда, не все походы были такими
примитивными, был двухсоткилометровый сплав с опытным
инструктором и хорошим снаряжением на спасательном
плоту по весеннему бурному Уралу.

В 25 лет я открыл для себя мир парусного флота,
причем с неожиданной и приятной стороны. До
этого мне казалось, что той романтики,

почерпнутой из приключенческих книг про первооткры�
вателей, путешественников�мореплавателей, в наше время
уже нет. Я продолжал искать, до этого слышал и читал, что
существуют яхтенные кругосветные гонки, проходят
различные фестивали старинных парусных судов, но тот
мир парусов был недосягаем и нереален. Как�то я был в
гостях у своего дяди Александра Николаевича Радченко в
Тольятти, и услышал от него рассказ о том, что местные
яхтсмены прошли вокруг Европы на двух больших
пятнадцатиметровых яхтах по рекам, морям и даже по океану.
На меня этот рассказ подействовал невероятно, оказы�
вается, романтика парусов так близка! Так почему же я
раньше ничего подобного не слышал?! Тогда я понял, что
надо вливаться в это движение – яхтинг. Побывал в
тольяттинском яхт�клубе «Дружба», увидел парусники, яхты,
все это меня настолько впечатлило, что я долго не мог уйти
оттуда. Я пристально разглядывал каждую яхту, воображение
унесло меня к далеким морям и островам, и с тех пор я
навсегда потерял покой. Мне очень хотелось совершать
дальние плавания. Я поступил учиться на яхтенного рулевого
2�го класса, это одна из низких должностей на яхте, ниже
только юнги. А выше по ступеням флотской иерархии –
рулевой 1�го класса и яхтенный капитан.

В 1999г., когда мне было 25 лет, я всю зиму, каждые
выходные, ездил на машине из Уральска в Тольятти учиться
на рулевого. Бывало, что и в будние дни оставался.
Необходимо было подготовиться к весенним экзаменам,
которые были очень серьезными. Их принимали старые
морские волки, многие из которых ходили по разным морям.
К счастью, я все сдал, получив удостоверение яхтенного
рулевого 2 класса, а брат не сдал, и пересдавать не захотел.

Зато мы подружились со многими опытными яхтсменами
– Ильей Подгорных и Сергеем Лапкиным. Илья тоже был
страстным мечтателем, и мы вместе ходили по жигулев�
скому водохранилищу. Через год мы решили устроить поход
в Казань, для чего снарядили шестиметровую яхту «Нева».
Это был наш первый совместный опыт, при этом мы
сработались, получили хорошую практику. С тех пор мы
стали друзьями.

Но меня уже тогда волновало море, я мечтал о дальних
морских путешествиях. Для этого нужно было искать свою
яхту, поскольку ходить на чужих яхтах и в разных незнакомых
экипажах меня не устраивало. К тому времени я уже скопил
небольшую сумму денег и решил купить какой�нибудь

парусник. Но моих средств – пятнадцати
тысяч долларов – оказалось недостаточно.
Небольшие морские яхты, оборудованные
всем необходимым для дальних морских
плаваний – компасом, GPS, лагом, хороши�
ми парусами – стоили от двадцати пяти
тысяч. Поэтому летом 2000 года после
упорных трудов я заработал необходимую
сумму и решил приобрести судно. О покупке
новой яхты не могло быть и речи – слишком
дорого. После долгих поисков  в Интернете
и яхтенных журналах я нашел в порту Но�
вороссийска девятиметровую яхту «кар�
тер�30» 1984 года постройки. Хотя ей было
уже почти 16 лет, яхта была в хороших руках
и находилась в приличном состоянии –
крепкий корпус, хорошие паруса, внутри
порядок.

Вначале хозяин требовал за яхту 34
тысячи долларов, но после долгих перего�
воров мы договорились на 30�ти. Приш�
лось, правда, занимать у знакомых, хотя не
все встретили мою идею с пониманием.
Многие пытались отговорить, советовали
купить квартиру, но им было трудно понять,
что все эти годы я шел к своей мечте о
дальних путешествиях. Слишком часто мы
задаем себе вопрос – зачем? Жизнь
приучила нас действовать прагматично,
расчетливо. Но у каждого должна быть своя
Мечта. Иногда она кажется нелепой,
слишком далекой – до тех пор, пока ты не
решишься ее приблизить и осуществить.
Но, к сожалению, так бывает не часто.
Большинство с годами забывают о своих
грезах, изменяют сами себе. Что же тут
поделать – в обыденной жизни так мало
места для Мечты...

Но вернемся к нашему повествованию.
Никого не слушая, я собрал все наличные
деньги, спрятал в дверь автомобиля,
поехал с братом в Новороссийск и стал,
наконец, владельцем маленького парус�

ника. Правда, прежде чем отправиться в плавание, необ�
ходимо было хорошо отремонтировать лодку. Мы познако�
мились с местным яхтенным капитаном Владимиром
Павловым. Это был опытный моряк, владевший английским
языком и прекрасно знавший море. Во многом он стал для
меня учителем.

Лодку мы назвали «Тасманией» и через какое�то время
сходили в первое плавание в Грецию, дошли до острова
Хиос. Затем побывали в Турции, на Черном море несколько
раз попадали в осенние 8�бальные штормы. Это были новые
впечатления – сильные ветры, шторма. Я был поражен
бушующим морем, которое схватило нас в свои суровые
объятия. Так мы прошли свое боевое крещение, бури нас
очень закаливали. Именно тогда, после своего первого
шторма, стоя за штурвалом, я ощутил неведомый ранее запах
романтики. Вновь вспоинались строки Высоцкого – «весь
мир на ладони, ты счастлив  и нем, и только немного
завидуешь тем, другим, у которых вершины еще впереди...».

Позднее я задавал себе вопросы – как же герои
прошлого, первооткрыватели, искатели
приключений, моряки, как они ходили по морям?

Неужели это так тяжело? Таким море я еще не видел. Это
была тяжелая, каторжная работа – бесконечные вахты у
штурвала, авралы, работа с парусами, морская болезнь,
недостаток пресной воды. А самое страшное – монотонность,
когда вокруг тебя многие сутки только волны, вода и
небо...Очень часто во время штормов хотелось бежать,
хотелось навсегда закончить с этим. Но каждый раз я
говорил себе: «Сергей! Ты должен быть мужчиной! Ты должен
идти до конца по выбранному пути». Именно тогда я
попрощался со многими идеалистическими представле�
ниями о путешествиях, которые я нарисовал себе в юности.

Впрочем, первый поход в Турцию и Грецию стал очень
удачным. Мы прошли Мраморное и Эгейское моря, Босфор,
несколько раз совершали вылазки на греческие и турецкие
берега, хотя нередко это было рисковано. Мы ночевали в
горах, утром спускаясь вниз, где общались с местными. На
обратном пути в Россию нас снова накрыл шторм в семь
баллов, причем часто приходилось идти против ветра.
Наконец мы прибыли в Новороссийск, где и закончилось
наше первое серьезное плавание под парусом. Этот поход
дал нам хороший опыт, уверенность в своих силах и позволил
ответить на многие вопросы.

Позднее, в 2001 году, мы совершили еще целый ряд
походов по Черному морю. Также приняли участие в парусном
чемпионате России по Азовскому и Черному морях, где
заняли четвертое место в своем классе. Павлов при этом
всегда был капитаном, а я – его помощником. В 2002 году я
организовал плавание на «Тасмании» вокруг Европы по
маршруту длиной около шести тысяч миль, или, иначе, в
десять тысяч километров. Маршрут протянулся от
Новороссийска до Санкт�Петербурга. Это было серьезное,
многомесячное тяжелое плавание. Впрочем, мы
благополучно финишировали в Санкт�Петербурге. В том
же 2002 году мы отправились в кругосветку на мотоциклах
«Урал», которая продлилась один год и десять месяцев.
Это был очень непростой проект – по бездорожью, по
пустыням, в общей сложности – около 75000 кв. Самыми
тяжелыми участками стали Нубийская пустыня в Африке и
три великие австралийские пустыни – Виктория, пустыня
Гибсона и Большая песчаная.

Но даже когда мы ехали вокруг света, я уже думал о
другом маршруте. Я мечтал пройти на гребной лодке через
океан. Наш знаменитый учитель, великий российский
путешественник Федор Конюхов прошел на гребной лодке
через Атлантический океан, а мы решили идти через
Индийский. Но это – уже следующая история...

У «Новинах Городнянщини» за останні роки було вміщено кілька публікацій про
братів Синельників – Сергія та Олександра. Вони – заслужені мандрівники Росії.
Брати&близнята народились у Казахстані. Їх батько – Віктор Семенович Синельник
– виходець із Городні. У нашому районі живуть його батько Семен Якович і його
молодший брат Михайло Семенович. Ще один син Семена Яковича – Анатолій
живе у Миронівці Київської області. Великий, отже, рід Синельників.

Три роки тому брати&близнюки Сергій  і Олександр гостювали у Городні,
розповідали нашим кореспондентам про свої унікальні подорожі.

Нагадаємо нашим читачам, що брати Синельники у 2002&му році здійснили
подорож на яхті навколо Європи (6000 морських миль – від Новоросійська до
Санкт&Петербурга), у 2002&2004р.р. – кругосвітню експедицію на мотоциклах
«Урал» – перший в історії мотомаршрут на 5 континентах Землі. Згодом була
подібна експедиція на мотоциклах «ИЖ» пустелями Середньої Азії, Близького Сходу
та Африки. Потім Сергій та Олександр подолали понад 1 тис. км пішки – по Західній
Сахарі територіями воюючих держав.

Два роки тому вони почали реалізацію проекту «Подорож навколо світу на
древньослов’янському човні «Русич» від Тольятті через Чорне, Середземне і
Червоне моря в Індійський океан». Проект здійснюється у три етапи і присвячений
великому вченому і мандрівнику М.М. Міклухо&Маклаю.

На початку травня минулого року і напередодні 95&річчя городнянської газети
брати Синельники сердечно привітали нас з ювілеєм. А восени у Городні побував
їх батько Віктор Семенович, який завітав до нас у редакцію, щоб від імені своїх
синів подарувати щойно видану книгу «Экспедиция «Из варяг в персы». Її автор
Сергій Синельник у присвяті на книзі написав нам такі рядки: «Спасибо, что не
забываете и пишете о нас».

Ми сердечно вдячні братам за подарунок (у книзі вміщені репродукції картин
Олександра Синельника). Бажаємо їм щасливих мандрівок по рідній планеті
ЗемлЯ, здійснення всіх мрій. Зазначимо, що повна назва книжки така:
«Экспедиция» «Из варяг в персы» – волжский путь на ладье «Русич».

Ми вирішили опублікувати кілька уривків з цієї книги.
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08.05  «Мастер путешествий»
(США). Фильм «Каркассон и
Пиренеи».
08.35 Врачебные тайны
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.50 Комедийный сериал
«Мужчина во мне « (Россия).
11.00 Тайны следствия.
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Завтра – это мы!
12.40 Культурные люди +.
13.15  «Моя правда «
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 «Магия природы»
16.00 Комедийный боевик
«Корсиканец»
17.45 Коробка передач.
18.15 «Место встречи».
19.10 Комедийный детектив
«Кидалы в бегах» (Россия).
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Мелодрама «Мои
черничные ночи»
00.10 Комедийный сериал
«Мужчина во мне» (Россия).

ОНТ

07.00  «Воскресное утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
09.55 Пока все дома.
10.50 «Фазенда».
11.35 Комедия Эльдара
Рязанова «Невероятные
приключения Итальянцев в
России».
13.35 Комедия «По семейным
обстоятельствам».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  Среда обитания.
17.10 Премьера. Лирическая
комедия «Отдам котят в
хорошие руки».
18.50  «Я люблю Беларусь!».
20.00 Контуры.
21.05  фильм «КомандаFА».
23.20 «30 лет. Начало». ЮбиF
лейный концерт Димы
Билана.
00.50F02.20 «Телефонная
будка».

НТВ

06.35 Остросюжетный
детектив «Агент особого
назначения».
08.00 Сегодня.
08.20 «Медицинские тайны».
08.50 «Их нравы».
09.30 «Едим дома!».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.20 «Первая переFдача».
10.50 «Дачный ответ».
11.55 «Поедем, поедим!»
12.35 «Чудо техники»
13.20  сериал «Версия».
15.00 «Таинственная Россия:
загадочные черепа или опыты
над человечеством?».
16.00, 19.00 Сегодня.
16.20 «Гражданка начальF
ница. Продолжение».
18.05 «Русские сенсации».
20.00 «Чистосердечное
признание».
20.50 «Юля Абдулова.Моя
исповедь».
21.45 «Ты не поверишь!».
22.45 «Реакция Вассермана».
23.15 Боевик «Антиснайпер.
Двойная Мотивация».
00.50 «Луч Света».
01.20 «Школа злословия».
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07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15  «Джамайка»
10.20 Командировка.
10.30 Тайны следствия.
11.00 «Все путём!»
11.35 Земельный вопрос.
12.10 Тэлефільм АТН
12.25 «Будь в тонусе!»
13.05  «Звездные врата.
Первый отряд»
14.00  сериал «Бигль»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25  «Магия природы»
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.
19.45 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55  сериал «Бигль»
23.20 День спорта.
23.35  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.20 «Два с половиной
человека». Многосерийный
фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Метод Фрейда».
23.05 Премьера. «Задиры».
00.10 «Бывшие жены».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10  Сериал «ВозвраFщение
Мухтара».
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 Премьера. Сериал
«Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.40, 18.35 Обзор. ЧрезвыF
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показыF
ваем».
19.00 Сегодня.
19.35  «Паутина».
21.20 «Защита Красина».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «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 Концертная программа.
12.10 Тэлефільм АТН
12.25 Документальный
сериал «Чудеса природы»
(Германия).
13.05 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд»
14.00 Детективный сериал
«Бигль»
15.15, 19.20 Новости
15.25 Документальный
сериал «Магия природы»
16.30 Коробка передач.
17.00 Завтра – это мы!
17.30  сериал «Маруся.
Испытания» (Украина).
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.55 Зона Х.
Криминальные новости.
19.45 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Детективный сериал
«Бигль»
23.20 День спорта.
23.35 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд» (СШАFКанада).

ОНТ

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Два с половиной
человека». Многосерийный
фильм.
18.55 «Пусть говорят»
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Ангел в сердце».
23.05 Остросюжетный фильм
«Морской пехотинец».
00.45F01.15 Ночные новости.

НТВ

06.00 Профилактика.
10.00 Сегодня.
10.20 «Развод поFрусски».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25   «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. ЧрезвыF
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показыF
ваем».
19.00 Сегодня.
19.35  «Паутина».
21.20  Сериал «Защита
Красина».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «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 Концертная программа.
12.10 Тэлефільм АТН «Подых
Чашнiцкай зямлi» цыкла
«Зямля беларуская».
12.25 Культурные люди +.
13.00 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд»
13.55 Детективный сериал
«Бигль»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Документальный
сериал «Магия природы»
16.50 Перезагрузка.
17.30  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.55 Зона Х.
Криминальные новости.
19.45 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Актуальное интервью.
21.55 Детективный сериал
«Бигль»
23.20 День спорта.
23.35 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд»

ОНТ

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
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  «Ангел в сердце».
23.05 Кэмерон Диас в
комедии «Подальше от тебе».
01.15F01.45 Ночные новости.

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10   «Возвращение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Премьера. Сериал
«Супруги».
15.35, 18.35 Обзор. ЧрезвыF
чайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показыF
ваем».
19.00 Сегодня.
19.25  «Паутина».
21.20  Сериал «Защита
Красина».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Русский дубль».

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10  «Джамайка»
10.10 Сфера интересов.
10.25 Требуется.
10.45 Актуальное интервью.
10.55 Концертная программа.
12.15 Тэлефільм АТН «Горацкія
пацехі» цыкла «Зямля
беларуская».
12.30 Завтра – это мы!
13.00 Фантастический сериал
«Звездные врата. Первый
отряд»
14.00 Детективный сериал
«Бигль»
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Документальный
сериал «Магия природы»
16.50 «Здоровье». ТокFшоу.
17.35  сериал «Маруся.
Испытания»
18.25, 00.05 Зона Х. Итоги
недели.
19.45 Калыханка.
19.55 Документальный цикл
«Звездная жизнь» (Украина).
Фильм «Отчимы звезд».
21.00 Панорама.
21.45 Наши.
21.55 Документальный
сериал «Мистические
истории» (Украина).
23.00 Сериал «Мастера
ужасов». Фильм «Слово на
букву «В» (СШАF Канада).
00.45 День спорта.

ОНТ

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
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.
21.05 «Две звезды».
23.05 Леонардо Ди Каприо в
приключенческом фильме
«Пляж».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10  Сериал «ВозвраFщение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова
здравствуйте!».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.30 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Премьера. Сериал
«Супруги».
15.35, 18.35 Обзор. ЧрезвыF
чайное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.40 «Говорим и показыF
ваем».
19.25  «Паутина».
23.00 Художественный фильм
«ШпилькиF3».
00.40  сериал «Русский дубль».

«Беларусь 1»

07.50 Доброе утро, Беларусь!
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
10.00 Комедийный сериал
«Мужчина во мне» (Россия).
11.05 «Все путем!»
11.35 Земельный вопрос.
12.10 Тэлефільм АТН
«»Брагінскi кут» цыкла «Зямля
беларуская».
12.25 Золотая коллекция
советского кинематографа.
Лирическая комедия «Родня»
(СССР).
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Документальный
сериал «Магия природы»
(ЧехияFВеликобритания).
16.05 Мелодрама «Инсайт»
17.50 Документальный
сериал «Невероятные
истории любви»
18.35 Новости. Центральный
регион.
19.10 Комедийный детектив
«Кидалы»
21.00 Панорама.
21.40 Премьера.
Исторический фильм «Орел
девятого легиона» (США).
23.35 День спорта.
23.45 Комедийный сериал
«Мужчина во мне « (Россия).
00.35 Перезагрузка.

ОНТ

07.00  «Субботнее утро».
08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.25 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 «Умницы и умники».
11.55 Галина Польских,
Фрунзик Мкртчян в комедии
«Суета сует».
13.35 Премьера. «Евгений
Весник. Живите нараспашку».
14.35 «Абракадабра».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 «Абракадабра».
Продолжение.
17.00  фильм Станислава
Говорухина «…В стиле Jazz».
18.45 «Минута славы».
Золотые страницы. Часть 2Fя.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Я пою».
23.25 Форест Уитакер в
фильме «Последний король
Шотландии».
01.25F03.00  «Ниагара».

НТВ

06.30 Остросюжетный
детектив «Агент особого
назначения».
08.00 Сегодня.
08.20 Смотр.
08.50 «Готовим».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20сериал «Версия».
15.10 «Масквичи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.00 Спасатели.
18.30 Чрезвычайное происF
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.30  сериал «Одиссея
сыщика Гурова».
22.55 боевик «АнтиснайFпер».
00.35 «Концертный зал НТВ»

«Беларусь 1»

07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10 В центре внимания.
10.00 Клуб редакторов.
10.45 Вокруг планеты.
11.30 Журналистское
расследование.
12.10 Мюзикл «Новые
приключения Аладдина»
13.55  «Синяя птица».
15.15, 19.20 Новости
15.30 Документальный цикл
«Звездная жизнь» (Украина).
Фильм «Неизвестные дети
известных родителей».
16.30 Документальный
сериал «Мистические
истории» (Украина).
17.35 ДокументальноF
биографический цикл «Моя
правда»
18.30 Командировка.
18.45, 23.35 Зона Х.
19.45 Калыханка.
19.55  «Джамайка»
21.00 Панорама.
21.45 Форум.
22.40  сериал «Бигль»
00.00 День спорта.
00.15  «Звездные врата.
Первый отряд»

ОНТ

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 Премьера. «Доброго
здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 «Обручальное кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
18.55 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  фильм «Метод
Фрейда».
23.05 Триллер «У холмов есть
глаза».

НТВ

06.00  «НТВ утром».
08.10  «Возвращение
Мухтара».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.20 Премьера. Сериал
«Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.35, 18.35 Обзор. ЧрезвыF
чайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проF
верка».
17.35 «Говорим и показыF
ваем».
19.00 Сегодня.
19.35  «Паутина».
21.20«Защита Красина».
23.05 Сегодня. Итоги.
23.30  сериал «Русский дубль».

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 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Дитячий фестиваль
10.15 «Щасливi долонi»
11.30 Х/ф «МакарFслiдопит»
12.40 Змiнимо свiт на краще!
13.05 Право на захист
13.25 Темний силует
13.35 Х/ф «Звичайне диво»
14.40 Вiкно в Америку
15.05 Т/с «Маруся»
16.40 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 АгроFNews
18.55 Фестиваль в Коблево
19.35,21.25 Мiсце зустрiчi
22.55 Трiйка, Кено, Секунда

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття»
11.45 Х/ф «Бiлоснiжка. Помста
гномiв»
13.50 Х/ф «Якось на Новий
рiк»(1)
15.45 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.10 ТСН
20.00 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiтнi»
0.25 Х/ф «Перлина Нiлу»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Iронiя долi, або З
легкою парою»
13.25 «Слiдство вели...»
14.15 Х/ф «Зимовий круїз»
16.10 «Жди меня»
18.10 Т/с «Життя, якого не
було»
20.00 «Подробицi»
20.35 Т/с «Дiльничний»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне
затемнення»
23.25 Х/ф «Пригоди молодого
Шерлока Холмса»

УТ�1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Фестиваль в Коблево
9.50,15.05 Т/с «Маруся»
11.20 Х/ф «МакарFслiдопит»
12.40 Хай щастить
13.00 Х/ф «Вальс довжиною в
життя»
16.35,19.35 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 Романси А.Малiнiна
20.55 Офiцiйна хронiка
21.20 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття»
11.50 Х/ф «Чемпiони з
пiдворiтнi»
15.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.10 ТСН
20.00 Т/с «Шерлок»
22.00 «Українськi сенсацiї»
23.25 Х/ф «Ларго Вiнч.
Початок»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.35 Т/с «Дiльничний»
11.05,13.00 «Слiдство вели...»
13.55 «Детективи»
14.20 «Судовi справи»
15.10 «Сiмейний суд»
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.10 Т/с «Життя, якого не
було»
20.00 «Подробицi»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс»

УТ�1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.30 Фестиваль в Коблево
10.25,15.00 Т/с «Маруся»
11.15 Х/ф «МакарFслiдопит»
12.45 Українська пiсня
13.20 Х/ф «Схiдний коридор»
16.35,19.30 Криве дзеркало
18.20 Новини
18.40 Кконцерт
20.50 Мегалот
21.25 Концерт П.Зiброва
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття»
11.50 Т/с «Шерлок»
13.45 «Не бреши менi «
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.05 ТСН
20.00 Т/с «Шерлок»
22.00 «Табу»
23.20 Х/ф «Ларго Вiнч. Змова
в Бiрмi»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.35 Т/с «Дiльничний»
11.00,13.00 «Слiдство вели...»
13.50 «Детективи»
14.20 «Судовi справи»
15.10 «Сiмейний суд»
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.10 Т/с «Життя, якого не
було»
20.00 «Подробицi»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс»

УТ�1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25,14.25 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
12.05 Крок до зiрок
12.50 Х/ф «Завтра буде пiзно»
15.15 Наш спорт
15.25 Бiатлон
17.10 Концерт С.Ротару
18.20 Новини
18.40 Криве дзеркало
21.20 Концерт О.Малiнiна
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття»
11.50 Т/с «Шерлок»
13.45 «Не бреши менi»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,0.35 ТСН
20.00 Т/с «Шерлок»
22.00 Х/ф «Рекрут»
0.50 Х/ф «ГопFстоп»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 «Новини»
9.10,20.35 Т/с «Дiльничний»
11.05,13.00 «Слiдство вели...»
13.55 «Детективи»
14.20 «Судовi справи»
15.10 «Сiмейний суд»
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.10 Т/с «Життя, якого не
було»
20.00 «Подробицi»
22.25 Д/ф «Росiя. Повне
затемнення»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс»

УТ�1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20,14.40 Т/с «Маруся»
10.55 Х/ф «Син полку»
11.55 «Вiра. Надiя. Любов»
12.50 «Надвечiр’я»
13.25 Х/ф «Гiркий ялiвець»
15.25 Бiатлон
17.10 Концерт
19.55 Зимовий жарт
20.40 After Live
21.15,22.50 ШустерFLive
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття»
11.50 Т/с «Шерлок»
13.50 «Не бреши менi»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.00 «Вечiрнiй Київ»
21.50 Х/ф «Возмездие»(2)
0.10 Х/ф «Братство вовка»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Дiльничний»
11.05,13.00 «Слiдство вели...»
13.50 «Детективи»
14.20 «Судовi справи»
15.10 «Сiмейний суд»
16.05 Т/с «Серце Марiї»
18.10 Т/с «Життя, якого не
було»
20.00 «Подробицi»
20.35 Х/ф «Її серце»(1)
22.30 Д/ф «Росiя. Повне
затемнення»
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс»

УТ�1

8.00 ШустерFLive
11.15 Рейтинг платникiв
податкiв
12.45,16.10 Бiатлон
14.10 Мiсце зустрiчi
15.10 В гостях у Гордона
17.50 Золотий гусак
18.15 КримFmusic fest
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.15 Українська пiсня
21.45 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 Мультфільми
11.00 «Свiт навиворiт»
12.00 М/ф «Рiздвяня iсторiя»
13.55 Х/ф «Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка»
16.35 «Вечiрнiй Київ»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря»
23.10 Х/ф «Кримiнальна фiшка
Генрi»(2)

ІНТЕР

6.30 Х/ф «Синдбад»
8.10 Х/ф «Полi: історiя папуги»
10.00 «Орел i Решка»
11.00 «Велика Рiзниця»
13.00 Т/с «Катерина»
20.00,0.10 «Подробицi»
20.25 «ЮрмалаF2012»
22.20 Х/ф «Шерлок Холмс»
0.45 Х/ф «Заводiй»(2)

УТ�1

8.20 Смiх з доставкою
9.05 Золотий гусак
10.10 Маю честь запросити
10.55 Ближче до народу
11.30,15.10 Бiатлон
13.00 ШефFкухар країни
13.50 Криве дзеркало
18.05 КримFmusic fest
21.00 Пiдсумки тижня
21.30 Фестиваль в Коблево
22.00 ФолькFmusic
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.05 «На вiдстанi душi»

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «ЛотоFЗабава»
10.10 Мультфільми
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Велика рiзниця»
13.00 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї»
15.10 Х/ф «Вагiтна бабуся»
19.30 «ТСНFтиждень»
20.15 Х/ф «Zолушка»(2)
22.15 «Свiтське життя»
23.15 Х/ф «Прада i почуття»

ІНТЕР

7.20 Мультфільми
10.10 «Школа доктора
Комаровського»
11.00 Х/ф «Хочу дитину»
13.00 Т/с «Чокнута»
16.25 Х/ф «Її серце»
18.20,20.55 Т/с «Шпигун»
20.00,0.50 «Подробицi тижня»
22.35 Х/ф «Подорож машиною
часу»



712 СІЧНЯ 2013 РОКУ «Новини Городнянщини»

На 61�му році життя в місті
Чернігові раптово помер
Душейко Анатолій Дем’янович –
найвідоміший музикант
Городнянщини 70�их–80�их
років минулого сторіччя.

А.Д.Душейко народився 25
серпня 1952 року у сім’ї також
відомого на Городнянщині
музиканта Дем’яна Тихоновича
Душейка, який все життя віддав
розвитку музики,
особливо жанру
духового оркестру.
Мабуть, цей факт

став вирішальним і у життєвій долі Анатолія,
який після закінчення 8�ми класів
Городнянської школи №1 вступив до
Гомельського музичного училища імені
Соколова. Потім армійська служба у
військовому оркестрі м.Чернігова. Найвищим
мистецьким сходженням Анатолія стали
виступи у складі відомого українського ВІА
«Світязь» Волинської філармонії, де він грав
на трубі поруч із відомим співаком Василем
Зінькевичем.

Глибокі музичні знання, досвід виступів на
престижних фестивалях і концертах, лідерські
якості характеру стали визначальними у його
творчості. В 70�ті – 80�ті роки минулого
сторіччя Анатолій Душейко, керуючи ВІА
«Райдуга», «Литвини», естрадними
колективами льонозаводу та районного
будинку культури, зробив неоцінимий творчий

12 січня – 10 років світлої
пам’яті нашої любої донечки,

сестрички
ХИТРОВОЇ

Світлани Сергіївни
9.08.1985р. – 12.01.2003р.

Время не лечит, и каждый день,
Боль сжимает наши сердца,
Как же нам тебя, Светочка, не

хватает.
Сердце болит и плачет душа,
Взять бы сердце в руки
Да покрепче сжать,
Нету большей муки, чем детей

терять.
Вічно сумуючі: мама, папа,

сестричка, брат, племінниці.

12 січня – рік світлої пам’яті
КИРИЛЮКА

Володимира Юхимовича
16.03.1938 р. – 12.01.2012 р.

Почернело сердце, опустел наш дом,
И куда не глянешь – пустота кругом,
Больно пережить нам родную утрату,
Ты закрыл все двери и ушел куда�то.

Вічно сумуючі: дружина, діти,
онуки.

11 січня – 40 днів світлої пам’яті
дорогого нашого батька, дідуся

КУКОВИЦІ
Олександра Пимоновича

18.03.1928 р. – 11.01.2013 р.
Никто не смог тебя спасти,
И больше к нам ты не вернешься.
Остались в сердце боль и рана,
И сколько будем живы мы,
Скорбить и помнить будем вечно.

Сумуючі рідні.

13 січня минає 10 років, як перестало битися серце
найдорожчої для нас людини

БУЛАВИНА Івана Дмитровича
20.03.1932 р. – 13.01.2003 р.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, любимый

нами человек.
Вічно сумуючі рідні.

11 січня – 40 днів світлої
пам’яті

нашої дорогої мами
РОСОЛ Валентини Іванівни
10.03.1930 р. – 3.12.2012 р.

Більшої втрати немає,
Як втрата твого життя.
Серце в печалі ридає
І немов зупиняє буття.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш тебе,
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.

Сумуючі рідні.

17 січня – 40 днів світлої пам’яті
дорогої мами, бабусі

ЗІНЬКЕВИЧ
Зінаїди Кузьмівни

И не забыть, и не воскресить тебя,
родная,

Осталась только память да боль
щемящая.

Із сумом: доньки Олена, Ірина та
онука Маша.

13 січня – 4 роки світлої пам’яті
дорогої нам людини

ПОЛОВОГО
Миколи Михайловича

28.11.1961 р. – 13.01.2009 р.
Більшої втрати немає,
Як втрата сина свого,
Серце в печалі ридає,
Але не поможе ніхто.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш його,
А в пам’яті житиме вічно,
Житиме образ його.

Сумуючі: мама, рідні.

17 січня – минає півроку з тих
пір, як увірвалося у нашу сім’ю

страшне і непоправне горе. Ми
втратили нашого рідного, любого

тата, дідуся, чоловіка
БУДНИКА Миколу Івановича

28.08.1950 р. – 17.07.2012 р.
Забрал к себе тебя творец,
А нам оставил боли муки,
Любимый, дорогой, отец,
В глазах темно, затихли звуки.
Остановился мир огромный,
И замер, словно нереальный,
Поблек, тоской заполоненный,
Навек стал серый и печальный.
Что не смогли сберечь, прости,
Прости, что были с тобой споры,
Обиды нам все отпусти,
Прости, отец нам все укоры.
Не ведаем, что мы творим

Кто ближе всего –
не ценим мы,

Теперь ночами мы не спим
Под жуткой тяжестью вины,
Прощай отец, родная кровь,
Прости, любимый человек,
Живет к тебе у нас любовь,
И будет жить она � вовек.

Вічно сумуючі: діти,
онуки, дружина.

ВТРАТИ

внесок у розвиток і популяризацію естрадного та духового
жанрів мистецтва району, виховав та передав досвід великій
кількості городнянських музикантів.

Анатолій Дем’янович був простою веселою людиною,
гарним другом. Пам’ять про нього назавжди збережеться у
їх серцях.

Група товаришів$музикантів.

На знімках: А.Д.ДУШЕЙКО; Анатолій ДУШЕЙКО у
складі ансамблю «Світязь».

З родини музикантів

Серед  переліку знаменних та пам’ятних дат
Городнянщини першою йде січневий ювілей  —
орденоносця, знаменитої сортувальниці Городнянського
льнозавододу В. І. Луговської – 11 січня  Валентині Іванівні
виповнюється 75 років. Льонозавод і сам  ювіляр  — вже 80
років із дня заснування підприємства. До речі, інше велике
городнянське підприємство теж є ювіляром: маслозаводу
цього року — 85 .

У березні очікуємо на такі ювілеї – 65 років від дня
народження знаного та  шанованого городнянцями
Повноважного посла України в Киргизії та Білорусії Петра
Дмитровича Шаповала (1 березня), який за свою  трудову
діяльність встиг обійняти чимало  керівних посад  у Городні,
Щорсі та  Чернігові. А 23 березня виповнюється 90 років
від дня народження учасника Великої Вітчизняної війни,
командира кулеметної роти героя Радянського Союзу О.П.
Жижкуна. Олексій Петрович  народився в Городні. Нині його
ім’я носить одна з вулиць міста.

А вже у квітні – восьмого — святкуватиме разом з
друзями  та шанувальниками свій 55�річний ювілей
заслужений артист України Анатолій Федорович Кобзар,
який  народився на хуторі Рубежі Городнянського району.

27 квітня виповнюється 165 років від дня народження
Миколи Петровича Червинського,  який мав родинний
маєток у Будищах, був доцентом та професором
сільськогосподарської Тимирязівської академії наук,
автором підручника «Общее животноводство» та 60�ти праць
з вівчарства та свинарства, займався благодійництвом та
меценатством.

Влітку у червні — вчительські ювілеї. Серед них 1 червня
— у лауреата Міжнародного рейтингу популярності «Золота
фортуна», заслуженого вчителя України Галини
В`ячеславівни Зацаринної. 4 червня виповнюється 90 років
від дня народження  заслуженого вчителя Української РСР
Людмили Семенівни Воронюк (Теренецької). У 2013 році
виповнюється також 115 років від дня народження Акуліни
Іванівни  Прянішнікової, яка  народилася у с.Добрянці (тоді
Городнянського повіту), закінчила Городнянську гімназію,
брала активну участь у революції 1917 року і у 1919 завідувала
Городнянським повітовим відділом освіти. Була делегатом
Всеросійського з`їзду вчителів�інтернаціоналістів та 8�го
з`їзду рад у Москві. Кілька разів зустрічалася з Леніним,
листувалася з Н.К.Крупською. Похована у Києві.

У липні (24) виповнюється 60 років  від дня народження
артиста  оригінального жанру,  члена  Асоціації діячів
естрадного мистецтва України. Михайла Дмитровича
Твердого, який народився у м. Городні.

85 років від дня народження  виповнюється 24 серпня і
організатору Гельсінської Спілки, депутата Верховної Ради
України кількох її скликань, голові Української
республіканської партії, почесному громадянину м.Городні,
який народився у с.Хрипівка (проживає у м.Києві) —Левку
Григоровичу Лук’яненку.

14 вересня – 55 років  голові  районного Німецького
культурного центру «Взаємодія», самодіяльному поету,
автору багатьох підручників із іноземних мов – Миколі
Павловичу Хмеленку.

Нинішній рік – рік ювілеїв наших видатних хірургів. Так
26 листопада –155 років від дня народження видатного
українського хірурга, академіка АН УРСР, одного з
засновників вітчизняної хірургії, професора М.М.Волковича.
Написав 84 наукові праці з медицини. Народився в  м.
Городні.

А 6 грудня 2013 року  відзначимо 100 років від дня
народження відомого  українського хірурга, члена�
кореспонденте АН СРСР, заслуженого діяча  науки України
М. М. Амосова. Під час Великої Вітчизняної війни  Микола
Михайлович  керував  військовим шпиталем у Хоробичах.

8 грудня 80�річний ювілей у  доктора історичних наук,
заслуженого працівника Народної освіти України
П.С.Назимка, який народився у Хотівлі.

Заслуженому працівнику сфери послуг України —
Валентині Іванівні Барковській, яка працювала директором
СП «Виробничо�торгівельне обєднання» у Городні, 17 грудня
виповнюється 75 років.

З історичних подій. У році, що прийшов,  першій згадці
про Хоробичі – 860 років, про Хотівлю – 510,  про Смичин –
350, про Ваганичі – 295. Серед інших історичних дат – 210
років від  дня затвердження першого регулярного плану
м.Городні. А ще – 170 років  від часу першого візиту на
Городнянщину Тараса Шевченка, який, подорожуючи з
Петербургу на Україну, проїжджав по шляху Добрянка—
Дроздовиця—Городня—Дібрівне—Смичин—Седнів. 140
років тому було відкрито  залізничну станцію Городня, яка
належала до Любаво�Роменської залізниці. 125 років тому
було встановлено у Городні гармати, як  пам’ятний знак на
славу жителів міста, які брали участь у війні проти шведів у
1708�1709 роках. 110 років тому  встановлено пам’ятник на
могилі лікаря, етнографа і фольклориста. С.Д.Носа.

75 років  минуло з того часу, як у Вихвостові було створено
літературно�меморіальну кімнату М.М.Коцюбинського. Нині
вона стала народним музеєм М.М.Коцюбинського «Фата
моргана».

23�24 вересня Городнянщина відзначатиме 70 років з
дня визволення від німецько�фашистських  окупантів. До
цієї визначної дати приєднується ще одна –  70�річчя від
створення на території Городнянського, Климівського(Росія)
та Терехівського(Білорусія) партизанського загону ім.
Пархоменка, який було організовано  взимку 1943 року.

35 років тому у день Перемоги 1978 року у Городні було
відкрито Меморіал Слави у вигляді скульптури Скорботної
матері та  гранітних надгробків з іменами похованих тут
героїв громадянської війни та Великої Вітчизняної.
Встановлення прізвищ полеглих воїнів та збір коштів на
меморіал здійснювались з ініціативи редакції газети
«Сільські новини».

Проте головний ювілей у 2013 році – це ювілей самого
Городнянського району, якому виповнюється 90 років від дня
утворення.

Хочеться щиро подякувати працівникам бібліотеки, які
своєю  копіткою працею донесли до нас усі  відомості про
історичні події та дати. Деякі з них ми і нагадали  нашим
читачам.

А.НЕМИРОВА.

У 2013�му Городнянському району  —  дев’яносто років
Напередодні Нового року  Городнянська районна

бібліотека  традиційно підготувала та  випустила  календар
«Знаменні та пам’ятні дати Городнянщини в 2013 році»
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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.

— 2/кімнатна квартира. Тел. 067*1403897.
— земельна ділянка, гараж. Тел. 098*9112222.
— корова дійна з 2*м телям. Тел. 068*3196143.
— ВАЗ/2105 та по запчастинах ВАЗ/2101, ВАЗ/2105.

Тел. 098*7753430.
— автомобіль ВАЗ/2106, 1980 р. в. Тел.: 066*9751816,

093*5686378.
— дрова, шифер, балки, крокви, опалубка, цегла,

шлакоблок, ракушняк, бетонні стовпчики. Тел. 097*
4868282.

— дрова порубані. Тел. 097*8712116.
— контейнер на ринку з товаром. Тел. 093*3365584.
— в’єтнамські поросята; ноутбуки колишнього вжитку.

Тел. 2*48*35, 098*4689939.
— поросята корейські, чорні віком 3 місяці. Тел.: 2*26*

64, 096*2408801.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2*33*62, 096*3403112.
– дрібну картоплю. Тел.: 063*8541219, 2*10*44.

ЗДАМ:
— 1/кімнатну квартиру в центрі міста. Тел. 050*4653950.
— в оренду 3/кімнатну квартиру в центрі міста (або

подобово). Тел.: 097*7519386, 063*9367841.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,

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

Куплю молочних телят
Тел.: 2/18/70, 050/1351139, 096/1660551. Михайло.

9 січня відсвяткував свій день народження чудова людина,
талановитий керівник Олег Миколайович БОБРИНЦЕВ.

Тож прийміть сердечні, теплі та найкращі побажання з цієї
нагоди.

Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті – лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіху й терпіння,
У справах – вічного горіння,
В сім’ї – любові і тепла.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого  Вам треба.

Правління СГВК «Зоря» та колеги по роботі.

15 січня святкуватиме своє 80/
річчя наша люба матуся, бабуся і
прабабуся Матрона Петрівна БОБРИК.

Усією душею тебе ми вітаємо
І дуже сердечно і щиро бажаємо:
Ну хоч до ста років дожити зумій,
Бо дуже потрібна ти нам, зрозумій.
Кріпися ще, рідна, здоров’ячко май,
А ми тебе любимо всі – так і знай!

З любов’ю: син, доньки зі своїми
сім’ями.

Городнянська районна рада висловлює глибоке співчуття
водію Ніконову Р.П. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

ПЕТРА   ВАСИЛЬОВИЧА.

Городнянська районна організація Партії регіонів висловлює
глибоке співчуття голові Хотівлянської первинної організації
Партії регіонів Ніконовій Т.М. та члену партії Ніконову Р.П. з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка і батька

НІКОНОВА   Петра Васильовича.

КУПУЄМО ДОРОГО
корів, коней, бичків, лошат.

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

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

Двері вхідні: Україна, Китай.
 Двері міжкімнатні: МДФ,
ДСП, дерево.
Сайдинг фасадний, цокольний,
великий вибір (від 45 грн.)
Утеплювачі: пінопласт,
мінвата,  скловолокно.
Котли газові, водонагрівачі,
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало/

Стекло Пласт НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН

Звертатися: вул. Петровського, 2 (територія ринку, біля  м*ну „Наша ряба”)
з 9.00 до 14.00 год., або по тел.: 2/60/47, 063/0215624.

профіль кровельний, парканний
(від 45 грн.).
Жалюзі вертикальні,
горизонтальні (широкий вибір).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Гіпсокартон, ОSB та багато іншого.
Монтаж вікон, дверей, парканів,

опалення (демонтаж та
установка).

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

На всі товари – знижка 10%.

ПРОДАЄТЬСЯ ГОРОДНЯНСЬКА ПАЛИВНА БАЗА.
ТЕЛ. 097/4036520.

Чистимо колодязі. Спилюємо аварійні дерева.
Робимо груби, печі, каміни.

Приймаємо замовлення від сільрад по благоустрою.
Тел.: 099/7390941, 063/2682958, 067/9032147.

Ільмівська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади – спеціаліст (бухгалтерський облік).
Вимоги до учасників конкурсу: освіта відповідного

професійного спрямування за освітньо*кваліфікаційним
рівнем – спеціаліст.

Стаж роботи за фахом не менше 5 років.
Термін прийому документів – протягом 30 календарних

днів з дня оголошення конкурсу. За довідками звертатися
по тел. 3/66/42.

Городнянська районна державна
адміністрація

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця – головного спеціаліста
відділу фінансово7господарського 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 форми
П*2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту, декла*
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансо*
вого характеру за 2012 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 кален*
дарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна,
10, 3 поверх, каб. №2, тел. 2/16/62.

Щороку на Різдво біля оселі Луговських по вулиці
Чумака, 9, виростають величні снігові постаті, які
приваблюють перехожих, туристів, а надто дітей. Навіть
водії машин, незважаючи на важку зимову дорогу, не
лінуються зупинитись, аби помилуватись та
сфотографуватись на пам’ять біля снігових скульптур.

У минулі роки тут посміхались перехожим Дід Мороз
зі Снігуронькою та архангел Михаїл з вогняним мечем
стояв на варті. На цьогорічні зимові свята біля воріт встав
голопузий велетень*козак у широченних шароварах, з
шаблею на поясі і люлькою у роті. Певно, творці цього
сніговика надихались піснею про пана*полковника.
Завдяки уміло вставленим кришечкам з*під мінеральної
води вийшов він аж занадто синьооким, що додало
доброзичливості усій композиції. Креативно вирішена й
люлька, змонтована з величезного конденсатора і шматка
товстого дроту.

Рукотворне диво подарували батькові Михайлу
Олександровичу Луговському син Владислав з невісткою
Тетяною. Добра сімейна традиція переходить з року в
рік. Композиції стають все більшими і яскравішими.
Надокучають лише ті, хто цікавиться скульптурою вночі,
особливо автомобілісти, які не соромляться підсвічувати
козака фарами, а разом з ним і півбудинку через вікна.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку:  М.О.ЛУГОВСЬКИЙ зі сніговим козаком.

РІЗДВЯНИЙ
КОЗАК  ЗІ  СНІГУ

Продам трактор «Т-25» з агрегатами.
Тел. (097)8094038.

ДОРОГО куплю гарбузове насіння та квасолю.
Тел. (096)7043068.

Число 12 13 14 15 16
Температура:
вдень   0 /2 /5 /4       0
вночі  /6 /4 /8 /9      /4
Напрям вiтру Пд/с Сх Пн/з Пд    Сх

Опади

Адміністрація райлікарні повідомляє, що при
необхідності медичний огляд всі бажаючі можуть пройти
в бактеріологічному відділі клініко*діагностичної
лабораторії Городнянської райлікарні.

СЛУЖБА 102

ДТП після дискотеки
Різдвяна ніч  почалася у Городні з  трагічного ДТП.

Повертаючись з дискотеки, шофер легкового автомобіля
ВАЗ 2107 (як було встановлено пізніше) збив  на проїжджій
частині  вулиці Леніна  людину. За попередніми даними
слідства,  ДТП трапилось близько дванадцятої години ночі.
Водій  автівки з міста аварії зник, не викликавши швидкої,
не повідомивши в міліцію.

Збитий  – зовсім ще молодий хлопець, студент –
залишився лежати у  калюжі власної крові. Він пролежав так
аж до  другої години ночі.  Перехожих, звичайно, в такий
час, тим більш під Різдво, було небагато. На постраждалого
звернули уваги лише  хлопці, які  їхали з дискотеки. Вони
викликали  швидку та повідомили у районний відділ міліції.
Оскільки на вулиці було тієї ночі близько *5о С, то в
потерпілого, крім численних переломів, ще й обмерзлі
кінцівки. Покликати на допомогу не мав можливості,  бо
втратив свідомість. Зараз хлопець знаходиться у
Чернігівській лікарні у важкому стані. Злочин буде
кваліфікований в залежності від тяжкості  нанесених   йому
ушкоджень.

Прибувши на місце події, слідча група  знайшла  один з
склоочисників,  друзки від фари, деталі кріплення, які й дали
змогу встановити  марку машини та  знайти її.


