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Шановні жителі Городнянщини! 
З нагоди визначної дати в історії сучасного державотворен-

ня від щирого серця вітаємо вас із Днем Соборності та Свободи 
України! 

Ми з радістю й гордістю відзначаємо дату об’єднання україн-
ських земель. Маємо надію та віру в те, що спільними зусиллями 
влада і громада зможуть зміцнити національну єдність та суве-
ренітет. 

Відданість великій меті та усвідомлення значущості здоб-
уття незалежності стали основою побудови сильної України, і є 
гарантією того, що соборна незалежна Україна завжди буде на-
лежати до кола розвинутих, перспективних і впливових держав 
світу. Таких держав, в яких забезпечені права і свободи людини 
та громадянина.

Ми переконані: віру в ці цінності сповідує кожен з нас. Ми 
твердо і послідовно будемо йти цим шляхом й надалі. 

Зі святом, шановна громадо! Від усією душі бажаємо усім 
миру, злагоди, єдності.

 Ю. ВИСОЦЬКИЙ.                   Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації.           Голова районної ради. 

Шановні співвітчизники! Дорогі друзі!  
Український народ 22 січня щорічно відзначає величну дату 

своєї багатовікової історії – День Соборності України.
За останні роки це свято набуло особливого змісту. Відповід-

но до Указу Президента України Віктора Федоровича Януковича 
почали разом відзначати і День Соборності, і День Свободи, які 
органічно пов’язані між собою за суттю та змістом. Це зроблено 
з метою консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та 
утвердження ідеалів свободи і демократії, виховання в громадян 
почуття національної гідності.

Це свято нагадує нам, що славна Україна не розділена, що 
немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина дер-
жава і ми - єдиний народ! Лише в єдності дій та соборності душ 
можемо досягти головної мети – розбудувати економічно й ду-
ховно багату, вільну демократичну Україну, якою пишатимуться 
наші нащадки. Отже, прийміть мої найщиріші привітання з нагоди 
найвеличнішого свята українського народу –Дня Соборності, уже 
незалежної України!

Щиро бажаю вам, шановні громадяни, міцного здоров’я, ща-
стя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє рідного 
краю та України! Зичу  вам благополуччя, сил і натхнення для но-
вих звершень в ім’я нашої держави!

Зі святом нашого єднання! Слава Україні!
З глибокою повагою

Народний депутат України
Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

ДО ВІДОМА ГРОМАДСЬКОСТІ!     
22 січня 2013 року о 10.00 год. біля пам’ятника Т.Г. Шев-

ченку (подвір’я районної гімназії) відбудеться урочисте по-
кладання квітів за участю керівництва району з нагоди Дня 
Соборності та Свободи України.

Запрошуємо керівників підприємств, установ, органі-
зацій, представників політичних партій та громадськості 
долучитися до урочистих заходів.

Оргкомітет. 

У сучасних умовах розвитку економіки, коли раніше 
потужні державні підприємства зійшли з арени, на їхні 

вакантні місця поспішили підприємства приватного 
бізнесу. Ми усі пам’ятаємо приватизацію, яка була 
не чим іншим, як передачею за копійки економічно 

потужного комплексу країни у приватні кишені. Як би не 
намагались нам «замилити очі» сьогодні, ми прекрасно 

знаємо, у чиїх руках перебувають могутні концерни, 
корпорації, цілі галузі економіки. Однак то у великих 

промислових зонах країни. Реструктуризація економіки 
з державної у приватну прокотилась руйнівною хвилею 

по країні, найбільше збитків завдавши дотаційним ра-
йонам та провінційній глибинці. Якщо у великих містах 

перетрубації врешті-решт стихли і більшість простих 
громадян все ж змогли знайти для себе роботу – нехай 

відтепер на приватника, без різних державних гаран-
тій, але все ж із терпимою заробітною платою, — то 

до таких неперспективних містечок, як наша Городня, 
економічним магнатам нема ніякого діла. Не вигідно 

це – витрачати кошти й час на відродження економіки 
у районах з невеликими трудовими та економічними 

ресурсами, та ще й з поганими дорогами. 
Отож і вийшло, що єдиним засобом існування для 

багатьох з наших громадян стало відкриття власної 
справи. Малий бізнес став великою долею у розвитку 

дотаційних регіонів – таких, як наша Городнянщина. Яка 
ж його роль сьогодні і  які тенденції у розвитку перева-

жають? Про це – наша розмова з начальником управ-
ління економіки та розвитку інфраструктури райдер-

жадміністрації Н.В.ЛЕБЕДЄВОЮ. 
— Наталіє Василівно, скільки на Городнянщині налі-

чується сьогодні малих підприємств?
— Дев’яносто дев’ять. І всі разом за 2011 рік вони дали 

обсяг реалізованих товарів, робіт, послуг на суму 53,7 міль-
йона гривень. Хоча ми очікували, що ця цифра буде меншою. 
Перевершили сподівання і надходження до місцевого бю-
джету району від діяльності суб’єктів малого бізнесу за 2012 
рік – вони склали 9,4 мільйона гривень, а це 34,4 відсотка від 
загальних обсягів надходжень. Найманих працівників у ма-
лому бізнесі маємо 921.  Середня заробітна плата на малих 
підприємствах примушує бажати кращого – у 2010 році вона 
складала 794,25 гривні, а у 2011-му – 735,02 гривні.  

— Чи спостерігається у районі тенденція до збіль-
шення кількості приватних підприємців?

— На кінець 2012 року у нас зареєстровано 723 підпри-
ємців-фізичних осіб, з них діючих – 665. За рік зареєстрували 
свою діяльність 95 підприємців, скасували державну реє-

страцію – 99. Хтось припиняє свою діяльність, хтось – навпа-
ки починає справу.

— Якими видами діяльності найбільше сьогодні за-
ймаються місцеві підприємці?

— Сімдесят відсотків займаються торгівлею ( у районі на-
лічується 224 торгові точки), близько десяти – виробництвом, 
сім – наданням платних послуг, решта – іншими видами діяль-
ності. На сьогодні нові робочі місця створюються у більшості 
випадків саме у малому бізнесі. За 2012 рік, наприклад, із 561 
нового місця 526 припадало саме на малий бізнес. Загальна 
чисельність зайнятих у сфері малого підприємництва – 2409 
осіб.

— Тобто, можна вважати малий бізнес значущою 
складовою економіки нашого району?

— Безсумнівно. І ми намагаємось робити все можливе, 
щоб не допустити погіршення темпів розвитку підприємни-
цтва. Зокрема, проводимо семінари, круглі столи, засідання, 
під час яких разом шукаємо шляхи вирішення проблемних 
питань, зокрема надавали роз’яснення з практичних аспектів 
застосування нововведень у Податковому кодексі, оподатку-
вання, порядку нарахування та сплати страхових внесків до 
Пенсійного фонду тощо. Реальною допомогою для підприєм-
ців-початківців став семінар, проведений спільно з ДП «Ре-
гіональний фонд підтримки підприємництва», на якому роз-
повідалось про можливість отримання кредитних ресурсів 
фонду, розвиток бізнес-ідей, написання бізнес-плану і таке 
інше. Відчутною підтримкою малому бізнесу є діяльність цен-
тру зайнятості. За  2012 рік було надано 26 одноразових до-
помог безробітним для відкриття власної справи. Також було 
надано 95 дотацій роботодавцям на створення робочих місць 
на суму 1429 тисяч гривень.

— Щорічно у рамках районної програми розвитку ма-
лого підприємництва передбачаються кошти для фінан-
сування підприємницьких проектів. Чи виділяються вони 
в реалії і чи передбачаються кошти для цієї ж мети у но-
вій Програмі на 2013-2014 роки?

— Райдержадміністрація передбачає постійно  можли-
вість отримати пільговий кредит для реалізації бізнес-ідей 
суб’єктам господарювання. Це близько 500 тисяч гривень. 
Для цього ми співпрацюємо з ДО «Регіональний фонд під-
тримки підприємництва» у Чернігівській області. На жаль, 
бажаючих отримати такий кредит серед суб’єктів малого під-
приємництва району не виявилось. Тобто, наміри були, але 
умови отримання коштів через Фонд сьогодні досить склад-
ні, тому бажаючих займатися оформленням таких кредитів не 
знайшлося.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

У сучасних умовах розвитку економіки, коли раніше страцію – 99. Хтось припиняє свою діяльність, хтось – навпа-

Велика доля малого бізнесу

     «Від зірки до води»  тривають святки. Дванадцять днів 
зимових свят завершуються сьогодні Водохрещем, або святом 

Богоявлення. Сьогодні чимало людей прийшли до храмів, 
святили воду і навіть купались в ополонці, щоб отримати з 

водою Божу благодать. 

Програми підтримки 
тваринництва 

будуть продовжені 
У 2012 році населенню району нараховано 192750 грн. 

спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження 
молодняка великої рогатої худоби, отримано 127500 гри-
вень. Крім того, відшкодовано з бюджету 35500 грн. за за-
купівлю установок індивідуального доїння корів. Найбільше 
дотацій за утримання та збереження молодняка  отримали 
мешканці Андріївської, Деревинської, Вихвостовської та Ма-
кишинської сільських рад.

За інформацією прес-служби Міністерства аграрної 
політики та продовольства України у 2013 році збереже-
но механізм підтримки виробників тваринницької продук-
ції та передбачено 650 мільйонів гривень на започатковані 
раніше програми підтримки тваринництва. Зокрема кошти 
планується спрямувати на надання спеціальної бюджет-
ної дотації за утримання та збереження молодняка ВРХ, на 
стимулювання будівництва сучасних тваринницьких ком-
плексів шляхом часткового відшкодування їхньої вартості, 
закуплених племінних телиць і корів. Також буде продовжено 
відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуаль-
ного доїння корів та виплачуватиметься дотація за вирощену 
і продану на забій худобу.

Окрім того, у державному бюджеті на 2013 рік передба-
чені кошти на спеціальну бюджетну дотацію за утримання та 
збереження молодняка овець.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст галузі тваринництва управління 

агропромислового розвитку.
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15 січня відбулося засідання президії районної ради.
На ньому було розглянуто остаточний текст звернення
депутатів районної ради до вищих органів влади щодо стану
місцевих бюджетів району.

Пропозиція прийняти звернення була подана
профспілковими організаціями працівників освіти та науки
району і схвалена депутатами на XIV сесії районної ради 26
грудня 2012 року.

Президія схвалила остаточний текст звернення районної
ради до Президента України, Прем'єр%міністра, Голови
Верховної Ради України, голів Комітетів Верховної Ради з
питань бюджету, з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування, народного депутата України І.О.
Рибакова, обраного в одномандатному окрузі №207, голів

Ми, депутати Городнянської районної ради Чернігівської
області,   представницького органу місцевого
самоврядування, обрані жителями району для захисту їх
інтересів, у відповідності до статті 40 Конституції України,
для отримання обґрунтованої відповіді звертаємось до Вас
з наступним.

Кожного року, у відповідності до частини 2 статті 77
Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини 1 статті 43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
районна рада в межах своїх повноважень, після прийняття
та офіційного оприлюднення Державного бюджету України,
у двотижневий строк  затверджує складений районною
державною адміністрацією районний бюджет, після чого
приймаються місцеві бюджети району.

З 2004 року районна рада  приймає районний бюджет з
видатками,  не розрахованими на забезпечення  утримання
бюджетної сфери на повний календарний рік. Спочатку така
різниця складала один місяць, потім два місяці, а останні
три роки бюджет приймався  з видатками всього на дев’ять
місяців.

Районний бюджет на 2013 рік ми вже затвердили з
видатками всього на 8%9 місяців, який, враховуючи
економічний стан в країні, є важким та складним в частині
його виконання.

Водночас звертаємо увагу, що 94%  видатків районного
бюджету    витрачається  на  оплату праці працівників та
енергоносії бюджетної сфери.

Аналогічний стан  формування та забезпеченості мають
усі інші місцеві бюджети  району, а саме:  міський та  30
сільських  бюджетів, які є дотаційними і на сьогодні
забезпечують  фінансування бюджетної сфери тільки на
рівні мінімальних потреб. На  соціально%економічний
розвиток відповідних територій  кошти  в місцевих  бюджетах
району   відсутні.

Не виправдались надії на збільшення ресурсу місцевих
бюджетів та створення умов для зміцнення їх бюджетів
розвитку і з  прийняттям нового Бюджетного кодексу України.
Прийняття Бюджетного  кодексу у редакції 2010 року  нічого
не змінило, а ще більше привело до розбалансованості
доходів та видатків загального фонду місцевих бюджетів
району на виконання делегованих законом повноважень
органами виконавчої влади та на виконання власних
повноважень місцевого самоврядування.

На сьогодні окремі  вимоги Кодексу  просто не
дотримуються та порушуються.  Так, у районному бюджеті
доходи I кошика, а саме:  склад доходів, що враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації
вирівнювання з державного бюджету), тобто доходи на
видатки,  що пов’язані з виконанням делегованих державою
повноважень та передані на виконання районним
державним адміністраціям,   плануються та
використовуються на видатки місцевого характеру та
програми місцевого значення, що визначені статтею 91
Бюджетного кодексу України.  Другий  кошик доходів  у
районному бюджеті взагалі відсутній, бо  єдиним
наповненням районного бюджету  є податок на доходи
фізичних осіб і, як правило, це податок  на заробітну плату.
А  кошти доходів  II кошика сільських бюджетів, що надходять
як плата за землю і є видатками на виконання власних
повноважень сільських рад на розвиток відповідних
територій громад,   використовуються  на видатки, пов’язані
з виконанням делегованих державою  повноважень. І на це
є об’єктивні причини, ці кошти витрачаються на заробітну
плату та енергоносії бюджетних установ.

На сьогодні всі 32 місцеві бюджети району є не
прогнозованими і виконуються в ручному режимі шляхом
внесення протягом року постійних змін до їх показників.

Ситуація з недофінансуванням місцевих бюджетів у
попередні роки вирішувалась своєчасним  наданням
протягом року з державного бюджету  додаткової дотації на

вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів, і вона не створювала певної соціальної напруги.
Але, починаючи з 2011 року, а особливо в 2012 році, ситуація
змінилася і, як наслідок, працівники закладів освіти, охорони
здоров’я, культури та соціального захисту систематично
несвоєчасно  отримували заробітну плату, що викликало
незадоволення у працівників бюджетної сфери.

У відповідності до  постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 року № 1149 «Деякі питання розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів», якою затверджені
формули їх розподілу,  розрахунковий показник обсягу
видатків бюджету району визначається на основі
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та
коригуючих коефіцієнтів до них з розрахунку на одну особу
(державне управління, охорона здоров’я, культура і
мистецтво,   фізична культура і спорт, соціальні програми
стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї), на дитину або учня –
освіта, на отримувача  соціальних послуг – соціальний захист
та соціальне забезпечення.

Тобто, якщо формувати районний бюджет з видатками
бюджетної сфери на 12 місяців за вищевказаним
нормативно%правовим документом і згідно доведених
контрольних показників Міністерства фінансів України, то
необхідно ліквідувати в районі  106 установ, зокрема,
місцевих  рад – 14 з 32 наявних, загально%освітніх шкіл – 11
з 27,  закладів охорони здоров’я  – 43 з 44, установ  культури
– 38 з 44 та скоротити 435 (25%) посад, у тому числі в органах
місцевого самоврядування – 58 одиниць  (40%), установах
освіти – 153 од. (18%), охорони здоров’я 173 од. (30%),
культури та мистецтва – 51 од. (32%.)

У результаті в більшості сіл району будуть повністю
ліквідовані всі установи соціально % культурної сфери (школи,
заклади охорони здоров’я, клуби тощо).

У Городнянському районі на даний час розташовано 77
населених пунктів, населення становить 29 тис. 876 жителів,
з яких   10 тис. 962 пенсіонерів та 4 тис. 455 дітей до 18 років.
що становить  51% до всього населення району. 12 тис. 538
громадян проживає в районному центрі, а 17 тис. 338 є
жителями сільської місцевості. Кожного року кількість
населення   зменшується на 500 % 600 жителів.   Район має
низький показник чисельності населення і розгалужену
мережу бюджетних установ. У районі також низькі показники
соціально%економічного розвитку, в тому числі по залученню
інвестицій,  високий рівень безробіття, тобто район має
ознаки депресивної території.

Порядок формування місцевих бюджетів у державі
необхідно переглядати та змінювати. Вважаємо, що сьогодні
формульна  система не може однаково застосовуватись для
формування місцевих бюджетів територій, що знаходяться
в різних   економічних умовах.  Сама система надання дотацій
вирівнювання та додаткових дотацій з державного бюджету
місцевим, на наш погляд, себе також не виправдовує та не
забезпечує розвиток територіальних громад. Для розвитку
таких районів, як наш, необхідно  розглядати можливість
надання  цільових субвенцій з державного бюджету.

Разом з цим потрібно  змінювати  податкове та бюджетне
законодавство, а саме: збільшувати надходження та  видатки
місцевих бюджетів у співвідношенні до державного.

В той же час  просимо звернути Вашу увагу та дати
оцінку правомірності дій  управлінню  Державної
казначейської служби України у Городнянському районі  щодо
несвоєчасного проведення платежів бюджетних установ у
2012 році.

Шановні Вікторе Федоровичу,  Миколо Яновичу,
Володимире Васильовичу та посадові особи, до кого
звертаємось! Просимо в межах своїх повноважень протягом
місяця розглянути наше Звернення та надати обґрунтовану
відповідь по суті.

Звернення підтримано депутатами 26 грудня
2012 року  на 14 сесії  районної ради .

обласної ради, облдержадміністрації та асоціації «Ради
Чернігівщини» щодо стану місцевих бюджетів району.

Головна теза звернення – врахувати особливості нашого
депресивного району і змінити  формулу фінансування
закладів освіти та інших бюджетних установ. (Звернення
публікується у цьому номері).

Президія районної ради розглянула також звернення
Громадської ради Городнянського історико%краєзнавчого
музею щодо проблем, що виникли, і закликала депутатів
взяти особисту участь у спонсорській допомозі музею. Зі
свого боку райдержадміністрація вже виділила певні кошти
для вирішення проблеми обігріву приміщення музею.

Засідання президії вів голова райради Г.Г. Примак. У
ньому взяв участь голова райдержадміністрації Ю.В.
Висоцький.

До вищих органів влади

депутатів Городнянської районної  ради Чернігівської області  до
Президента України, Прем’єр*міністра України, Голови Верховної Ради

України, голів Комітетів Верховної Ради України з питань бюджету,  з питань
державного будівництва та місцевого самоврядування, народного

депутата України І.0.Рибакова, обраного  в одномандатному  окрузі № 207,
голів обласної ради, облдержадміністрації та асоціації «Ради Чернігівщини»

щодо стану місцевих бюджетів району
— У понеділок, дійсно, нам було трохи сутужно, оскільки

у нас захворіло одразу два працівники. Працювала лише
одна каса. Але вже у вівторок комунальні платежі приймали
дві каси. Черги у залі – це ситуація періодична. І викликана
вона тим фактором, що люди йдуть платити за послуги одним
потоком – у той період, коли рознесуть квитанції за спожиті
електроенергію та газ. Зазвичай це триває кілька днів. До
того ж спостерігається ще й така особливість, як наповненість
клієнтами до обіду і одинокі відвідувачі у післяобідню пору.
Обумовлюється це тим, що із сіл до райцентру люди
приїжджають вранці. Та й жителі міста зазвичай поєднують
оплату комунальних з відвідинами ринку чи магазинів. От і
виходить: до обіду густо, а після – пусто.

Що стосується приймання плати за телефон та Інтернет
нашими працівниками, то ми це робили й раніше – у нас діє
договір про приймання таких платежів. Можливо, клієнтів
збільшиться, але ж люди все одно несуть до нас на оплату
квитанції за інші комунальні послуги. Відтепер до них
додасться ще одна. Це вплине хіба що на час обслуговування
одного клієнта. Але не думаю, що суттєво.

— Валентино Миколаївно, а як прокоментуєте чутки
щодо можливої виплати по другій тисячі знецінених
заощаджень вкладників колишнього Ощадбанку СРСР?

— З вересня 2012 року ми продовжуємо реєстрацію тих
громадян, які з тих чи інших причин не були внесені до
реєстру протягом 2008—2011 років. І продовжуємо видачу
Національних карток. Ті, хто отримав у свій час тисячу через
касу, ще до введення карток, теж повинні отримати таку
картку, але вже без грошей. Ті, хто реєструється після
вересня 2012 року, теж отримають Національні картки, але
без коштів на них, бо бюджетні кошти закладались тільки на
тих, хто своєчасно пройшов реєстрацію. Що стосується
подальших виплат вкладникам – другої, а то і третьої, п’ятої
тощо тисяч ( адже є і такі, у кого знецінились великі суми),
то для їх виплат теж повинні закладатись кошти при
формуванні Державного бюджету. І видаватимуться вони
після прийняття відповідної постанови про суму компенсації.
Ці кошти автоматично будуть надходити на Національні
картки вкладників.

— Але ж, як це не сумно, вкладників колишнього
СРСР з кожним роком меншає. Чи можуть спадкоємці
скористатись цими коштами на поховання померлих
вкладників?

— Ми продовжуємо внесення даних у «Реєстр вкладників
заощаджень громадян» для отримання коштів на поховання
померлих вкладників у 2006 – 2013 роках.  Для внесення
даних у Реєстр спадкоємці, які не отримали компенсацію на
поховання у 2006—2012 роках, повинні подати в установу
банку, де знаходяться компенсаційні рахунки померлого,
ощадні книжки померлого вкладника по компенсаційних
рахунках ( а у разі їх відсутності – ощадні книжки за вкладами
Ощадбанку колишнього СРСР), свідоцтво про смерть
вкладника та його ксерокопію, свій паспорт та ксерокопію
та реєстраційний номер облікової картки платника податку
з ксерокопією. Детальніше про все можна довідатись по
безкоштовній гарячій телефонній лінії  0 800 212 000 або
по телефону для довідок Чернігівського обласного
управління АТ «Ощадбанк» чи у нашому відділенні по
телефонах 2*17*25, 2*18*21. До речі, сума  коштів
допомоги збільшена – нині вона становить 1тисячу гривень
натомість 500 гривень у минулих роках.

Від автора. Ніби то розмова про здебільшого позитивні
моменти. Однак радіти від них не виходить. І зовсім не з
вини банківських працівників, а скоріше від невеселих реа%
лій життя.  Не від добра оплата послуг за телефонний зв’язок
та Інтернет перекладена на банки – за цим фактом криється
скорочення працівників, які раніше цим займались.
Отримати другу тисячу по знеціненим заощадженням – це
добре. Але ж давайте згадаємо, скільки можна було накупити
усякого добра на ту тисячу у радянські часи і що сьогодні
значить та тисяча – ба, навіть кілька тисяч. І, нарешті, сумним
пером про допомогу на поховання. Звичайно, добре, що її
призначають і навіть збільшують. От тільки гроші, зароблені
мозолями, краще згодилися б людині за життя. І скільки б
ми, пересічні громадяни, про ці аспекти не говорили, резуль%
тат незмінний. Вірніше, нема ніякого. Тож залишається єдине
– не зациклюватись на негативі. Приходити у банк, коли
там менші черги ( ми розказали коли), дещо урізати свої
потреби у порівнянні з радянськими (ну, щоб нинішніх тисяч
вистачало) і не помирати. Бо це нині теж дуже дорого.

С.ТОМАШ.

На минулому тижні до редакції звернулись
громадяни зі скаргами на великі черги у відділенні
Ощадбанку. «Неможливо заплатити за комунальні

послуги. Чи не пов’язана така ситуація зі
скороченням працівників на телеграфі, адже

відтепер платити за телефон належить теж на
пошті та у банківських установах?»

Щоб перевірити інформацію, завітала до
Ощадбанку у понеділок увечері. Біля єдиної каси,

що працює, – чоловік п’ять*шість. Ніяких
безкінечних черг чи ажіотажу. У вівторок вранці ще

раз навідалась у відділення. Досить людно.
Платежі приймають вже у двох касах. Стала у
чергу. Восьма. До віконця достоялась хвилин
через п’ятнадцять. Людей у залі побільшало.

Вирішила звернутись за коментарем до керуючої
Городнянським відділенням Ощадбанку

В.М.ЦЕЛУЙКО. Ось що вона відповіла:

Про черги у банках,
виплату

заощаджень
та допомоги

на поховання

ЗА ЧУТКАМИ І АВТОРИТЕТНО
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15 серпня минулого року Кабінетом
Міністрів України була прийнята Постанова
«Про затвердження порядку організації
інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»

Перш, ніж перейти до розмови про саму
проблему, хотілось би розповісти про одну
історію, яка трапилася в одному далекому
невеличкому місті.

Жила�була  дівчинка, як усі діти. Але
дівчинку та її родину  спіткала біда —
маленькій було діагностовано
смертельне захворювання  хребта.
Врятувати її можливо було тільки за
допомогою складної операції. Лікарі
зробили таку. Та на зміну одній біді
прийшла інша – дівчинка залишилася
назавжди прикутою до інвалідної
коляски. Прийшов час іти до школи, але
дівчинка була змушена сидіти вдома.
Хоч вчителі і приходили до неї, але
дитяча душа нудьгувала за однолітками.
Мати навчила цю дівчинку гарно
вишивати та в'язати. Дівчинка навіть
виплітала цілі великі картини. І
найгарнішу з них – поле пшениці, яка
буяла на фоні  сонця, що сходить,
дівчинка подарувала меру міста, у якому
мешкала. Розчулений мер пообіцяв їй,
що виконає будь�яке її бажання.  Родина
дівчинки була бідна, та й лікування
хвороб коштувало чимало, то мер
сподівався, що дівчинка попросить
комп'ютер, дорогий мобільний телефон
або  імпортну коляску. А вона сказала,
що більш за все на світі мріє навчатися
разом із здоровими дітьми. Мер міста
стримав своє слово. До початку нового
навчального року у зовнішній стіні 5�го
класу (дівчинка закінчила 4�й) прорубали
двері і збудували пандус, щоб вона
змогла самостійно підійматися і
опускатися на інвалідній коляці. На
святкуванні першого дзвоника новенька
школярка сказала, що немає на світі
щасливішої людини, ніж вона сама.
Найбільш цікаво, що наступного року
мер профінансував будівництво ліфта на
другий поверх школи, щоб дівчинка мала
змогу навчатися у кабінетах біології,

фізики та хімії. Спочатку дехто з
однолітків кепкував з новенької, але
класний керівник проводила постійні
роз’яснюючі бесіди. Достукатися до
дитячих душ було нелегко, та мудрість
вчителя перемогла. Поступово дівчинка
стала повноправним членом колективу,
діти звикли до неї та полюбили. Це
правдива історія, яка нещодавно
трапилася в одній з кримських шкіл.

Форма навчання, описана вище,  носить
назву інклюзивного, коли діти  з особливими
потребами, різних ступенів інвалідності,  але
спроможні засвоїти у тій чи іншій мірі (як,
до речі, і всі діти) програму, навчаються у
масовій школі. Інклюзія – це процес
реального включення інвалідів у активне
суспільне життя. Основний принцип
полягає в тому, що всі діти мають навчатися
разом, не дивлячись на певні труднощі чи
відмінності між ними. Інклюзивні школи
мають визнавати і враховувати  різноманітні
потреби своїх учнів  шляхом узгодження
різних видів і темпів навчання, а також
забезпечення  якісної освіти для всіх.
Інклюзивна школа забезпечує безбар’єрне
фізичне середовище, адаптує навчальні
програми та плани, методи та форми
навчання, тим самим надаючи можливість
усім дітям успішно навчатися, у тому числі й
дітям з особливими освітніми потребами;
залучає батьків до співпраці; співпрацює з
фахівцями з метою надання спеціальних
послуг відповідно до різних освітніх потреб
дітей; створює позитивну атмосферу в
середовищі та громаді взагалі.

Зарахування дітей з особливими
освітніми потребами до класів з
інклюзивним  навчанням  здійснюється
відповідно до висновку психолого/медико/
педагогічної консультації. Наповнюваність
класів з інклюзивним навчанням має
становити не більше, як 20 учнів. З них: одна
– три дитини з розумовою відсталістю або
вадами опорно/рухового апарату, або зі
зниженим зором чи слухом, або затримкою
психічного розвитку тощо; не більше, як двоє
дітей сліпих або глухих, або – з тяжкими
порушенням мовлення та складними вадами
розвитку, або тих, що пересуваються в

інвалідних візках. Особливістю навчального
процесу дітей з особливими освітніми
потребами є його корекційна
(виправляюча) спрямованість.

Відповідно до висновку  та за згодою
батьків,  для таких учнів учителі та
дефектологи розробляють індивідуальну
корекційну програму з урахуванням
навчальних, яка затверджується керівником
навчального закладу та переглядається двічі
на рік з метою її коригування. Особистісно
орієнтоване спрямування навчально/
виховного процесу здійснює асистент
вчителя, який бере участь у розробці та
виконанні індивідуальних навчальних планів
та програм, адаптує навчальний матеріал з
урахуванням індивідуальних особливостей
навчально/пізнавальної діяльності дітей з
особливими освітніми потребами.

Базовими навчальними закладами для
впровадження інклюзивного навчання в
районі визначено Городнянську школу № 2
та дитячий ясла/садок № 4. Запровадження
інклюзивного навчання в закладах освіти є
актуальним і для нашого району, так як у нас
є теж діти з особливими освітніми
потребами, що мають порушений слух, зір,
опорно/руховий апарат, тяжкі розлади
мовлення. Батьки учнів з особливими
освітніми потребами обирають різні шляхи
отримання освіти для своїх дітей:  навчання
в спеціальних школах/інтернатах області,
індивідуальну форму навчання та навчання
в класах загальноосвітніх шкіл. Потреби
дітей з порушенням інтелекту задовольняє
Городнянська спеціальна школа/інтернат.

На жаль, існують проблеми на шляху
впровадження інклюзивного навчання в
закладах освіти району. По/перше, це
відсутність фінансування. Відділ освіти
планує  на 2013 рік  кошти, виходячи з
можливостей бюджету,  для організації
інклюзивного навчання: введення по 0,5
посади асистента вчителя на кожен
інклюзивний клас; погодинна оплата
корекційно/розвиткових занять з
логопедом, психологом; обладнання
туалетних кімнат для дітей з обмеженими
можливостями, кімнат з лікувальної
фізкультури (у разі необхідності);

забезпечення спеціальною навчально/
методичною літературою,  комп’ютерною
технікою та відповідними програмами для
навчання дітей з порушенням
психофізичного розвитку; придбання
спеціально обладнаних автобусів з
підйомниками для перевезення дітей з
обмеженими фізичними можливостями
тощо.

Є проблемою те, що більшість дітей із
порушенням розвитку навчаються
індивідуально і позбавлені можливості
спілкуватися з однолітками. Організація
інклюзивного навчання для них була б
вдалою спробою ввести їх у суспільство,
створити умови для спілкування з
ровесниками, залучити до позакласної та
позашкільної роботи з урахуванням їх
інтересів, нахилів, здібностей, побажань,
віку, індивідуальних особливостей та стану
здоров’я .

Ще зовсім недавно питання інклюзії  у
нас в країні не піднімалося взагалі.
Суспільство вважало, що дитина/інвалід
має вести ізольоване від здорових дітей
життя. Навчання такі діти могли отримати
або в інтернаті, або  вдома – індивідуальне.
Все це вибудовувало стіну між дітьми/
інвалідами та іншим світом. Досвід Європи,
де вже давно не існує різниці між  хворими
та здоровими дітьми, показав, що від
спілкування виграють обидві сторони.
Слабкіші стають  більш сильними, більш
впевненими в собі, а сильні –  добрішими,
співчутливими, навчаються поважати і
любити людину незалежно від її фізичного
або психологічного стану.  І тепер в Україні
вже є перші паростки інклюзивного
навчання. У школах багатьох областей
відкрито спецкласи, де навчаються разом
як звичайні діти, так і з особливими
потребами.

Будь/яке починання, тим більш зовсім
нове, пов'язане з вирішенням дуже складних
питань. Але введення інклюзивного навчання
потребує саме життя.

Н. МОГИЛЕВЕЦЬ.
Завідуюча психолого�методико�

педагогічною консультацією
Городнянського райвідділу освіти.

Що таке інклюзивне навчання і яка потреба впровадження його в районі

10 січня в Києві такі збори відбулися у Городнянському
відділенні. Земляків щиро привітали з Новим роком перший
заступник голови ради Товариства «Чернігівське земляцтво»
В.В.Пушкарьов. А потім про роботу відділення в 2012 році
доповів П.С.Назимко – почесний голова відділення.

Розмова далі пішла в конструктивному плані, тим більше
з участю керівників району. Голова райдержадміністрації
Ю.В.Висоцький проінформував земляків про підсумки
минулого року, охарактеризував проблеми, які потребують
невідкладного вирішення. Основною з них є залучення
інвесторів для розвитку економіки. Торік зібрано непоганий
урожай, але ряд сільськогосподарських підприємств
потребують солідних капіталовкладень. І серед промислових
підприємств району є такі, яким потрібна допомога. Тож
давайте в цьому напрямку будемо співпрацювати
ефективніше.

Цю думку продовжили голова районної ради Г.Г.Примак
та міський голова Городні А.І.Богдан. Вони відзначили, що
земляки в Києві активно сприяють підг/
отовці кадрів для району. Ряд городнянців
опановують науку в Національній Академії
державного управління при Президентові
України, в технічних та гуманітарних вузах.
Відчутною є допомога окремим бібліоте/
кам, дитсадкам. Треба розширювати
сфери співробітництва і поєднувати
можливості.

Керівник юридичної фірми В.В.Балди/
нюк, який віднедавна став членом Това/
риства земляків, висловився за конкрети/
зацію районних проблем, над якими слід
працювати спільно. Ми повинні знати, які
бізнес/проекти реалізуються і які бізнес/
ідеї впроваджуватимуться в перспективі.
Він запропонував заснувати сторінку
відділення в Інтернеті.

Про потребу тісніших зв’язків з своєю
малою батьківщиною говорили голова
правління СВК «Мощенський» Ю.В.Пінчук,
завідуючий кафедрою Національного

Київського університету доктор філологічних наук
А.К.Мойсієнко, ветерани праці – активісти відділення
В.І.Верхуша, П.І.Пархоменко, М.І.Богдан.

Свої міркування висловив і В.В.Пушкарьов. Згідно статуту
Товариства  ми повинні лобіювати інтереси наших земляків
у вищих ешелонах влади, – сказав він. А для цього треба
використовувати різні форми і методи роботи.

Учасники зборів пропонували активно залучати в ряди
товариства киян/земляків, допомагати в працевлаштуванні,
налагоджувати тісні контакти з народними депутатами,
обраними у відповідних одномандатних округах.

Практично всі міркування лягли в основу рішення зборів.
А в кінці зібрання було вирішено організаційне питання.
Оскільки попередній голова В.О.Лашук не має змоги надалі
виконувати таке громадське доручення, обрано головою
відділення П.С.Назимка. А посаду першого заступника
довірили Ю.В.Пінчуку, а заступників – С.Я.Скидану та
М.І.Богдану.

На знімку: під час зборів земляків.

Тривають щорічні збори у відділеннях Товариства «Чернігівське земляцтво»

ЛИСТИ

Ті ялинки для мене
особливі…

Доброго дня, шановна редакція!
Може, ви мені допоможете або  нарешті

заспокоїте мою розтривожену  душу.
Зараз проходять такі гарні новорічні  та Різдвяні

свята. Здається, треба лише радіти, а у моїй душі
стільки  скорботи і не тільки цього року.

А справа в тому, що на  Червінському
кладовищі, де поховані мої дружина та син, біля
могилок я  колись посадив  два деревця туї. Не
встигли вони хоч трохи попідростати, як лиха рука
вирвала їх  з коренем. Проте у 2008 році я знов
посадив два деревця –  тепер вже ялинки. Вони
виросли метрів із півтора кожна. Але у 2012 році
якийсь вандал зрізав одну, а цьогоріч  – й іншу
ялинку.

Я їздив поливати ці дерева в спекотні часи
влітку, беріг і доглядав їх. Ті ялинки були для мене
особливими,  не для себе саджав їх. Вирубати  ті
деревця  — це як підрубати мою згадку про рідних,
дорогих людей.

Як не соромно тим, іншим,  хто займається
такою справою! Просто ганьба їм! Вони ходять по
квартирах і продають бабусям квіти, які забрали з
могил, розповідаючи, що мають родичів у
квіткових магазинах. Продають квіти з кладовищ
задешево, аби виторгувати на пляшку.

Мабуть, спочатку квіти, а тоді і ялинки. Потім
вже  не вбережеш і огорожі, які ми ставимо рідним
і близьким. Будуть гребти все,  збуваючи в
металобрухт.

Треба всім світом захистити кладовища від таких
нелюдів! От я зараз пишу про своє лихо, а там десь
щось знов тягнуть від беззахисних могилок…

Зрозумійте: не можу більш стримувати цей
крик у своїй душі. Бо ж така  біда  не тільки в мене.

Н.КРУМКАЧ.
Учасник Великої Вітчизняної війни, інвалід І/ої групи.

З обопільним прагненням
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НА  НОВОМУ  МІСЦІ
Будь-який переїзд вимагає чималого напруження волі і внутрішньої 

мобілізації життєвих сил – це в решті-решт чималий стрес. Для 
українця у Єгипті все чуже – від клімату і культури до суспільних норм.

Тому для роботи у Єгипті Юрій Шатило пройшов восьмимісячний 
курс спеціальної підготовки у Національній академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, де 
вивчав англійську мову, і, як виявилося недарма.

– Єгипет – колишня англійська колонія, тому більшість його 
населення володіє або розуміє англійську. Мені було значно легше, 
ніж дружині, бо мовний бар’єр, особливо в арабській країні, з 
категорично іншою культурою, звичаями і традиціями може бути не 
лише незручним, а й небезпечним. Мова стала у пригоді й на роботі, 
власне, для роботи я її і вивчав, – розповів Юрій.

Звісно, він вивчав не тільки мову. І хоч Єгипет – це Африка, однак 
це арабська країна зі специфічною культурою Близького сходу. А Схід, 
як відомо, – справа тонка і делікатна. Звичайно, жодна підготовка не 
навчить усім тонкощам і деталям, більшістю з яких Юрію довелося 
оволодівати по ходу та ділитись ними з дружиною.

Перше, що лякало, – це клімат і як його перенесе маленька 
Поліна. Однак зимовий переїзд 17 грудня 2010 року зустрів 
наших героїв помірним теплом. Вже потім, улітку Африка 
покаже нашим землякам справжню спеку. Часового стресу 
також не було – Каїр якимось дивом знаходиться в одному 
часовому поясі з Києвом. 

Пристосовуватися довелось до нового ритму життя, 
скутого суворими правилами співробітника посольства. 
Будь-яке переміщення, навіть у межах Каїру, треба було 
погоджувати з керівництвом. Час показав, що це був зовсім 
не зайвий захід безпеки. Катерині було ще важче – вийти 
у місто вона могла тільки у супроводі чоловіка, а більшу 
частину часу мусила знаходитись удома. Роботи для неї 
практично не було – час від часу у посольстві та консульстві 
звільнялись вакансії, та ненадовго, тому увесь свій час 
Катерина приділяла вихованню доньки, та рукоділлю. Разом 
з маленькою Поліною почала вивчати англійську мову, 
оволоділа в’язанням та вишивкою. 

Окрім правил посольства та мовного бар’єру, для молодої 
жінки європейської зовнішності потенційну небезпеку могли 
скласти жителі бідних районів, які у Єгипті завжди поруч із 
найреспектабельнішими місцями. Просто вулицю перейти – 
і ти вже в іншому світі. 

ЕКЗОТИЧНІ  МІКРОСВІТИ  
ЄГИПТУ

З реклам туристичних операторів Єгипет виглядає як 
казкова країна з казок тисячі й однієї ночі. Чарівні палаци, 
чисте море, прекрасні краєвиди – це лише невеличка 
частина туристичного Єгипту. Величні піраміди прадавньої 
цивілізації тривожать уяву більшості романтиків з дитинства. 
Та справжня суть будь-якого місця проявляється лише 
зблизька, коли усі ці чудеса можна побачити й відчути на 
собі. 

Той же Каїр на знімках наших героїв найчастіше виглядає 
сірим і недобудованим. Більшість будинків навмисне 
залишають з половинами поверхів, арматурою, що випирає 
зверху і боків – таким чином власники нерухомості ховаються 
від податків. За формально недобудовані будинки податок 
не сплачується. До того ж будують тут з місцевих матеріалів, 
які за кольором мало чим відрізняються від багнюки. 
Більшість краєвидів Каїру виглядає як сіре брудне 
місто, колориту якому додають звичні тут стихійні 
звалища, просто посеред вулиць, а подекуди й 
стихійні поховання померлих родичів поряд із 
будинками. 

Один з мікрорайонів, завдяки такому кладовищу 
поміж домами, так і називається – місто мертвих. 
А там, де злидні і бідність, звісно, є і злочинність. 
Оригінальне ставлення у єгиптян і до санітарних 
норм. Упритул до майстерні шиномонтажу чи 
авторемонту з відповідними брудом та кіптявою 
можуть торгувати овочами, фруктами і хлібом…

Мешкало подружжя в одному з будинків елітного 
каїрського району Мааді. Поряд з ними жили 
заможні єгиптяни, американці та голландці. Порядок 

у таких поселеннях забезпечується не 
стільки завдяки місцевій поліції, скільки 
силами «баобів» - консьєржів (дор-менів). 
Проживаючи у будинку, ці своєрідні 
«домові» забезпечують як чистоту під’їздів 
і прибудинкових територій, так і безпеку 
самого будинку, чим і заробляють собі на 
життя. А навпроти – через дорогу – одна з 
найзлиденніших трущоб. 

Так само поряд співіснують і релігійні 
пам’ятки. В Арабській Республіці Єгипет, 
окрім ісламських, чимало християнських 
святинь. Головний мусульманський храм - 
мечеть Муххамеда Алі в Каїрі доступна для 
туристів-іновірців у часи вільні від молитов. 
Під час молитви правовірних стороннім 
вхід заборонено. Більш демократичний 
доступ у християнські святині. Шатили 
всією родиною відвідали монастирі 
Святого Георгія у коптській частині Єгипту 
та Святої Катерини на Синаї. Піднялися на 
гору Синай, на якій, за легендою Мойсей 
отримав скрижалі з заповідями від бога, 
а також відвідали церкву, збудовану 
над місцем, де переховувались Марія із 
маленьким Ісусом від царя Ірода. 

Два роки тому, наша колега Катерина Шатило поїхала разом зі своїм чоловіко
він довго і старанно готувався. Дружина Катерина і донька Поліна поїхали у Єг

умов, прожити там два роки, а зар

НА СВІТІ БІЛОМУ
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 Копти – окремий народ з християнським 
віросповіданням. На честь своєї віри вони носять 
татуювання на зовнішній стороні правої долоні 
із зображенням хреста між великим і вказівним 
пальцями. Юрію довелось співробітничати із двома 
поліцейськими із зовнішньої охорони посольства, один 
з яких був християнином, а другий мусульманином. 
Різні віросповідання ніяк не позначались на їх 
товариських відносинах – на роботі та поза нею вони 
були справжніми друзями. 

 

ЗБЛИЗЬКА  ВСЕ  ТРОХИ  
НЕ  ТАК

Наша розповідь про земляків у Єгипті була б 
неповною без їх вражень від пірамід. Більшості людей 
вдається зберегти в собі юнацьку романтику, якою 
оповиті у нашій уяві давні світи і цивілізації. Однак 
сучасний туристичний сервіс навколо пірамід вносить 
ряд коригувань в натхненне сприйняття єгипетської 
історії. 

– По-перше, те, що можна оглянути в пірамідах і 
навколо них, – це дуже обмежені туристичні маршрути, 
за «парканом» яких працюють закриті археологічні 
експедиції з усього світу. По-друге, усі вільні ділянки 
навколо пірамід зайняті бедуїнами. Ці жителі пустелі 
чіпляються практично до усіх з пропозиціями покатати 
на верблюді, сфотографуватися (не задарма, звісно), 
чи щось придбати. Обов’язково «впарять» що-небудь 
непотрібне, особливо, якщо візьмеш у руки, тому слід 
двічі подумати – торкатись чогось чи ні, – розповіла 
Катерина.    

Увесь цей гамір доповнюють несамовиті крики 
верблюдів і їхній специфічний запах. На такому 
тлі романтика давнини кудись зникає, а піраміди 
втрачають свою велич і загадковість.

На загадковому східному базарі також треба бути 
уважним і обережним. Торгують тут люди переважно 
з нижніх прошарків суспільства, а тому малограмотні 
і іноземних мов не знають. Шатили ходили на 
місцевий базар за конкретними покупками і все, 
бо затримуватись тут, а тим більше захоплюватись 
розгляданням товарів – собі дорожче. 

У спілкуванні з місцевими також треба 
дотримуватися певних норм. У натовпах та на 
базарах у єгиптян дуже розвинуті «зграйні» почуття, 
коли група людей легко може відреагувати на заклик 
«наших ображають». Саме тому ті, хто прожив 
достатньо часу в арабському світі, рекомендують 
взагалі не вивчати образливих слів, бо не знаєш – 
не застосовуєш.

Побували наші земляки і на справжньому 
єгипетському весіллі. Одружувався син власниці 
будинку, у якому вони проживали. Як і більшість 
місцевих свят, відбувалось воно ввечері. Опів на 
дев’яту привезли молодих. Посадили на чільному 
місці, поспівали-потанцювали під барабани 
години три і все… Пригощали запрошених 
солодощами і колою. От і все весілля, хоча 
веселилися по-справжньому. Певно, єгиптянам, 
щоб повеселитись, не потрібні ріки горілки і гори 
закуски.

У священний місяць Рамадан життя країни 
призупиняється. Оскільки у світлу пору доби усі 
правовірні мусульмани постують, суспільство 
потроху оживає лише ввечері, коли можна їсти і 
пити. Вдень більшість мусульман відпочиває.

Не менш екзотичним є і свято принесення жертви 
Курбан-байрам, коли ріжуть жертовних тварин і 
вимазують їхньою кров’ю одне одного, будинки і 
автомобілі. Египтяни вірять у те, що жертовна кров 
приносить злагоду і удачу. Хоча видовище цього 
свята для непідготовлених шокуюче! 

ДОДОМУ  ДВІЧІ
Революційні події у Єгипті примусили 

співробітників посольства евакуювати свої 
родини, а також організувати роботи по евакуації 
українських громадян. Юрій Шатило брав активну 
участь у цьому. Зітхнув спокійно, коли отримав 
звістку з дому про те, що дружина з дочкою 
дістались додому благополучно. Згодом, коли 
революційні пристрасті стихли, вони повернулись 
у Єгипет. 

Більшість акцій протесту та сутичок 
демонстрантів з органами правопорядку 
відбувались на центральній площі столиці. 
Демонстранти там здерли тротуарну плитку і 

протестували з регулярними перервами на намаз (молитву). У решті 
районів траплялися поодинокі випадки мародерства, поширитись 
яким не дали баоби (дор-мени). Наглядачі будинків, особливо 
у забезпечених районах, разом із жильцями-добровольцями 
організували щось на зразок місцевої самооборони. Тож такі 
укріплені райони ласі до чужого добра обходили.

Зміна місця проживання, а в тому числі й способу життя, завжди 
загострює ностальгічні почуття. Особливо це відчувалось під час 
зустрічей із земляками, на грі параолімпійської збірної з волейболу, 
біля стенду Лесі Українки у всесвітньовідомій Александрійській 
бібліотеці. Найгостріше сумувала за батьківщиною маленька Поліна. 
На підльоті до Києва з ілюмінатора літака маленька патріотка 
побачила засніжені краєвиди і з нестримною радістю вигукнула:

– Україна! 
Додому з довготермінового закордонного відрядження родина 

Шатил прибула напередодні Новорічних свят. Поліна отримала 
дарунки від Святого Миколая і побула на святковому ранку у рідному 
дитсадку. Друзям та знайомим дісталися свіжі враження і подарунки 
з далекої землі. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: бедуїни верхи на верблюдах; під стінами мечеті 

Муххамеда Алі; молитва під час революції; у Александрійській 
бібліотеці біля стенду Лесі Українки; з друзями на Синаї; на 
легендарній землі пірамід; маленька Поліна на арабському 
весіллі.

ом Юрієм у далекий Єгипет, куди його направили служити в охороні українського посольства. До цього 
гипет з чоловіком та батьком без попередньої підготовки. Як їм вдалося пристосуватися до місцевих 
азом пережити ще й революцію, – про це наша розповідь.



«Беларусь 1»

07.25 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ».
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
09.10 Àðñåíàë.
09.40 Íàøè.
09.50 Ò\ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå».
10.50 Âðà÷åáíûå òàéíû ñ
äîêòîðîì À.Òåðåùåíêî.
11.30 «Çîíà Õ». Èòîãè íåäåëè.
12.10 Êîìåäèÿ «Àôîíÿ».
14.05 «Òðèóìô. Ãåðîÿì ñïîðòà
«. Äíåâíèê.
14.15 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.30 Çàâòðà – ýòî ìû!
16.00 Êóëüòóðíûå ëþäè +.
16.40 Âîåííûé äåòåêòèâ “Â
àâãóñòå 44-ãî…”.
19.00 Ôèëüì “Ðóñëàíà”.
20.00 Ìóçûêàëüíî-ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà “Ìåñòî
âñòðå÷è”.
21.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
21.55 Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäî-
âàíèå.
22.25 Òðèëëåð «Õîðîøèé âîð».
00.20 Õîêêåé äëÿ âñåõ.

ОНТ

08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü (ñ
ñóáòèòðàìè).
09.20 «Ñìåøàðèêè».
09.35 Ïîêà âñå äîìà.
10.30 Ôèëüì «Âåñíà».
12.25 Ôèëüì «Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ».
14.10 «Åäà êàê ëåêàðñòâî».
15.10,16.20 «Àáðàêàäàáðà».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.50 Ôèëüì «ÏèðàÌÌÌèäà.
18.50 «ß ëþáëþ Áåëàðóñü!».
20.00 Êîíòóðû.
21.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ».

НТВ

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû».
08.50 «Èõ íðàâû».
09.30 «Åäèì äîìà!».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à».
10.50 «Äà÷íûé îòâåò».
11.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!».
12.25 «×óäî òåõíèêè» .
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Ò\ñ «Âåðñèÿ».
15.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ:
ðåïòèëîèäû ñðåäè íàñ?».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.15 Ò\ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíè-
öà. Ïðîäîëæåíèå».
18.00 «Ðóññêèå ñåíñàöèè».
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ
ïðîãðàììà».
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå».
20.45 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå».
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!».
22.50 Áîåâèê «Àíòèñíàéïåð.
Âûñòðåë èç ïðîãøëîãî».
00.30 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà».
01.00 «Ëó÷ Ñâåòà».
01.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ».
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«Беларусь 1»

07.00, 08.00 (ñ ñóðäîïåðåâî-
äîì), 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
23.00 Íîâîñòè.
07.05, 08.05 Äåëîâàÿ æèçíü.
07.10, 08.10 Çîíà Õ.
09.10 Ò\ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèÿ».
10.05,19.55 Ò\ñ «Äæàìàéêà».
11.05 Äîê. ñåðèàë «Ïîä
ñîëíöåì».
12.10 «Òðèóìô. Ãåðîÿì ñïîðòà
«. Äíåâíèê.
12.25 Äîê. ñåðèàë “Áóäü â
òîíóñå!”.
13.00 Äîê. ñåðèàë «Ìàãèÿ
ïðèðîäû».
14.00,21.55 Ò\ñ «Áèãëü».
15.15, 19.20 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,23.30 Ò\ñ «Çâåçäíûå âðàòà.
Ïåðâûé îòðÿä».
16.20 Êóëüòóðíûå ëþäè +.
16.50 «Çäîðîâüå». Òîê-øîó.
17.35 Ò\ñ «Ìàðóñÿ. Èñïûòàíèÿ».
18.25 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
18.45, 22.50 «Çîíà Õ».
19.40 Êàëûõàíêà.
21.00 Ïàíîðàìà.
23.20 Äåíü ñïîðòà.

ОНТ

09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Äåøåâî è ñåðäèòî».
12.05 Ò\ñ «Íåðàâíûé áðàê».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 Ò\ñ «Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15 «Òû íå îäèí».
16.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ò\ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé
÷åëîâåêà».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ò\ñ «Àíãåë â ñåðäöå».
23.05 «Çàäèðû».
00.10 Êîìåäèÿ «Èäèîêðàòèÿ».

НТВ

08.10 Ò\ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå».
11.05 «Äî ñóäà».
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò».
14.25 Ò\ñ «Ñóïðóãè».
15.15 «Äåëî âêóñà».
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà».
17.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâè÷».
21.20 Ò\ñ «Çàùèòà Êðàñèíà».
23.05 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.30 Áîåâèê «Áðèãàäà».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 (ñ ñóðäîïåðåâî-
äîì), 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
23.00 Íîâîñòè.
07.05, 08.05 Äåëîâàÿ æèçíü.
07.10, 08.10 Çîíà Õ.
09.10,17.30 Ò\ñ «Ìàðóñÿ.
Èñïûòàíèÿ».
10.05,19.50 Ò\ñ «Äæàìàéêà».
11.05 Ò\ñ «Ïîä ñîëíöåì».
12.10 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
12.25 «Âñå ïóò¸ì!»
12.50 Çàâòðà – ýòî ìû!
13.20 Ïåðåçàãðóçêà.
14.00,21.55 Ò\ñ «Áèãëü».
15.15, 19.20 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25,23.30 Ò\ñ «Çâåçäíûå âðàòà.
Ïåðâûé îòðÿä».
16.40 Äîê. ñåðèàë «×óäåñà
ïðèðîäû»».
17.10 Âðà÷åáíûå òàéíû ñ
äîêòîðîì À.Òåðåùåíêî.
18.25 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
18.45, 22.50 «Çîíà Õ».
19.40 Êàëûõàíêà.
21.00 Ïàíîðàìà.
23.20 Äåíü ñïîðòà.

ОНТ

09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Äåøåâî è ñåðäèòî».
12.05 Ò\ñ «Íåðàâíûé áðàê».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 Ò\ñ «Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15  «Òû íå îäèí».
16.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ò\ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé
÷åëîâåêà».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ò\ñ «Âèêòîðèÿ».
23.05 Òðèëëåð «È ó õîëìîâ åñòü
ãëàçà 2».

НТВ

08.10 Ò\ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè».
11.10 «Äî ñóäà».
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò».
14.25 Ò\ñ «Ñóïðóãè».
15.15 «Äåëî âêóñà».
15.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà».
17.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
18.05 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâè÷».
21.20 Ò\ñ «Çàùèòà Êðàñèíà».
23.05 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.30 Áîåâèê «Áðèãàäà».
00.30 Ò\ñ «Äåìîíû».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 (ñ ñóðäîïåðåâî-
äîì), 09.00, 12.00, 15.00, 19.00
, 23.00 Íîâîñòè.
07.05, 08.05 Äåëîâàÿ æèçíü.
07.10, 08.10 Çîíà Õ.
09.10,17.30 Ò\ñ «Ìàðóñÿ.
Èñïûòàíèÿ».
10.05,19.55 Ò\ñ «Äæàìàéêà».
11.05 Äîê. ñåðèàë «Ïîä
ñîëíöåì».
12.10 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
12.25 Ôèëüì «Áîðäî è
Äîðäîíü».
13.00 Êîðîáêà ïåðåäà÷.
13.30 Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
14.00,21.55 Ò\ñ «Áèãëü».
15.15, 19.20 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 Ò\ñ «Çâåçäíûå âðàòà.
Ïåðâûé îòðÿä».
16.15 Äîê. ñåðèàë «Íåâåðîÿò-
íûå èñòîðèè ëþáâè».
17.05 Äîê. ñåðèàë «Ìàãèÿ
ïðèðîäû».
18.25 Ñôåðà èíòåðåñîâ.
18.45, 22.50 «Çîíà Õ».
19.45 Êàëûõàíêà.
21.00 Ïàíîðàìà.
23.15 Äåíü ñïîðòà.
23.30 Ò\ñ «Çâåçäíûå âðàòà.
Ïåðâûé îòðÿä».

ОНТ

09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Äåøåâî è ñåðäèòî».
12.05 Ò\ñ «Íåðàâíûé áðàê».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 Ò\ñ «Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15 «Òû íå îäèí».
16.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ
ñóáòèòðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 Ò\ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé
÷åëîâåêà».
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ò\ñ «Âèêòîðèÿ».
23.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Þðèÿ Áàøìåòà.

НТВ

08.10 Ò\ñ «Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ñëåäñòâèå âåëè…».
11.10 «Äî ñóäà».
12.05 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò».
14.25 Ò\ñ «Ñóïðóãè».
15.15 «Äåëî âêóñà».
15.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà».
17.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâè÷».
21.20 Ò\ñ «Çàùèòà Êðàñèíà».
23.05 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.
23.30 Áîåâèê «Áðèãàäà».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 (ñ ñóðäîïåðåâî-
äîì), 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
00.15 Íîâîñòè.
07.05, 08.05 Äåëîâàÿ æèçíü.
07.10, 08.10 Çîíà Õ.
09.10,17.30 Ò\ñ «Ìàðóñÿ. Èñïû-
òàíèÿ».
10.05 Ò\ñ «Äæàìàéêà».
11.05 Äîê. ñåðèàë «Ïîä
ñîëíöåì».
12.10 Èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà
«Âñàäíèê ïî èìåíè Ñìåðòü».
14.05 Ò\ñ «Áèãëü».
15.15, 19.20 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 Ò\ñ «Çâåçäíûå âðàòà.
Ïåðâûé îòðÿä».
16.20 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ.
16.30 Ôèëüì «Ðóñëàíà».
18.25, 23.50 «Çîíà Õ». Èòîãè
íåäåëè.
19.40 Êàëûõàíêà.
19.55 “Èñïûòàíèå áåçäåòíîñ-
òüþ”.
21.00 Ïàíîðàìà.
21.55 Ò\ñ «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè ëþáâè».
22.50 Äîê. ñåðèàë «Ìèñòè÷åñ-
êèå èñòîðèè».
00.30 Äåíü ñïîðòà.
00.45 Ôàíòàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
“Ñàíòà íà ïðîäàæó”.

ОНТ

09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Æèòü çäîðîâî!».
10.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Äåøåâî è ñåðäèòî».
12.05 Ò\ñ «Íåðàâíûé áðàê».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 Ò\ñ «Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15 Ïðåìüåðà. «Òû íå îäèí».
16.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20  «Æäè ìåíÿ». Áåëàðóñü.
18.55 «Ïîëå ÷óäåñ».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 Ê þáèëåþ Â.Âûñîöêîãî
«Âûñîöêèé. Ñïàñèáî, ÷òî
æèâîé».
23.35 «Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé
ãîä».
00.30 Ôèëüì «Èãðà â ïðÿòêè».

НТВ

08.05 Ò\ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà».
09.05 «Þëÿ Àáäóëîâà.Ìîÿ
èñïîâåäü».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Êîìåäèÿ «Ìàñêâè÷è».
11.05 «Äî ñóäà».
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò».
14.35 Ò\ñ «Ñóïðóãè».
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà».
17.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâè÷».
00.25 Ò\ñ «Äåìîíû».

«Беларусь 1»

07.00 Êîìåäèÿ «Àôîíÿ».
08.30 ²ñíàñöü.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè.
09.10 Çäîðîâüå.
10.00 Ò\ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå».
10.55 «Âñå ïóòåì!»
11.30 Çåìåëüíûé âîïðîñ.
12.10 Êîìåäèÿ «Áåðåãèñü
àâòîìîáèëÿ».
14.05 Òýëåô³ëüì ÀÒÍ öûêëà
“Çÿìëÿ áåëàðóñêàÿ”.
14.15 Âîêðóã ïëàíåòû.
15.15 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.35 «Ïåñíÿ ïðî äîëþ». Ðîê-
îïåðà Â.Ìóëÿâèíà.
16.45 «Ïîìí³ì, ëþá³ì,
ñïÿâàåì...» Êîíöåðò ïàìÿòè Â.
Ìóëÿâèíà.
17.35 Êîðîáêà ïåðåäà÷.
18.05 Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
18.35 Íîâîñòè. Öåíòðàëüíûé
ðåãèîí.
19.10 Êîìåäèÿ «Êèäàëû â èã-
ðå».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.40 Òðèëëåð “Ïëåòåíûé
÷åëîâåê”.
23.25 Ôèëüì “Èñïûòàíèå
áåçäåòíîñòüþ”.
00.20 Äåíü ñïîðòà.

ОНТ

08.00, 09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 «Ñìåøàðèêè».
09.20 «Çäîðîâüå».
10.25 «Ñìàê».
11.05 «Óìíèöû è óìíèêè».
11.50 «Æèâîé Âûñîöêèé».
12.45 Êîìåäèÿ «Ñòðÿïóõà».
14.05 «Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé
ãîä».
15.00,16.20 «Âûñîöêèé. Ñïà-
ñèáî, ÷òî æèâîé».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
17.55 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. «ß
íå âåðþ ñóäüáå…».
18.55 «Ñâîÿ êîëåÿ».
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
22.35 Ôèëüì «Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà».

НТВ

08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ñìîòð.
08.50 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì».
09.25 «Äåëî âêóñà».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà».
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê».
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Ò\ñ «Âåðñèÿ».
15.10 «Æåíñêèé âçãëÿä».
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè…».
17.10 «Î÷íàÿ ñòàâêà».
18.00 Ñïàñàòåëè.
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.30 Ò\ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà
Ãóðîâà».
22.45 Áîåâèê «Àíòèñíàéïåð.
Íîâûé óðîâåíü».
00.25 Ôèëüì «Äâîå â ÷óæîì
äîìå».

«Беларусь 1»

07.00,08.00(ñ ñóðäîïåðåâî-
äîì), 09.00, 12.00, 15.00, 19.00,
23.45 Íîâîñòè.
07.05, 08.05 Äåëîâàÿ æèçíü.
07.10, 08.10 Çîíà Õ.
09.10 Â öåíòðå âíèìàíèÿ.
10.00 Ôèëüì «Âëàäèñëàâ
Ãàëêèí».
11.00 Ôèëüì “Îò÷èìû çâåçä”.
12.10 Êëóá ðåäàêòîðîâ.
13.00 Âîêðóã ïëàíåòû.
13.50 Æóðíàëèñòñêîå ðàññëåäî-
âàíèå.
14.25 Òàéíû ñëåäñòâèÿ.
15.15, 19.20 Íîâîñòè ðåãèîíà.
15.25 Èñòîðè÷åñêèé áîåâèê
«Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà».
17.30 Äîê. ñåðèàë «Ìèñòè÷åñ-
êèå èñòîðèè».
18.30 «Òðèóìô. Ãåðîÿì ñïîðòà
«. Äíåâíèê.
18.45, 23.35 “Çîíà Õ”.
19.40 Êàëûõàíêà.
19.55 Ò\ñ «Äæàìàéêà».
21.00 Ïàíîðàìà.
21.40 Ôîðóì.
22.40 Ò\ñ «Áèãëü».
00.00 Äåíü ñïîðòà.

ОНТ

09.00 Íàøè íîâîñòè.
09.05 Êîíòóðû.
10.05 «Æèòü çäîðîâî!».
11.00 Íàøè íîâîñòè.
11.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
11.10 «Äåøåâî è ñåðäèòî».
12.05 Ò\ñ «Íåðàâíûé áðàê».
13.00 Íàøè íîâîñòè.
13.05 Íîâîñòè ñïîðòà.
13.10 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».
15.10 Ò\ñ «Îáðó÷àëüíîå
êîëüöî».
16.00 Íàøè íîâîñòè.
16.10 Íîâîñòè ñïîðòà.
16.15 «Òû íå îäèí».
16.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!».
18.00 Íàøè íîâîñòè (ñ ñóáòèò-
ðàìè).
18.15 Íîâîñòè ñïîðòà.
18.20 «Îáðàòíûé îòñ÷åò».
19.00 «Æäè ìåíÿ».
20.00 Âðåìÿ.
20.30 Íàøè íîâîñòè.
21.00 Íîâîñòè ñïîðòà.
21.05 «Îòêðûòûé ôîðìàò».
22.10 Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè.
«Ïðîðî÷åñòâà».
22.55 Ìèñòè÷åñêèé òðèëëåð
«Îìåí».

НТВ

08.10 Ò\ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòà-
ðà».
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ðóññêèå ñåíñàöèè».
11.05 «Äî ñóäà».
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ».
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò».
14.25 Ò\ñ «Ñóïðóãè».
15.15 «Äåëî âêóñà».
15.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà».
17.35 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Äåòåêòèâ «Ïåòðîâè÷».
21.20 Ò\ñ «Çàùèòà Êðàñèíà».
23.05 Ñåãîäíÿ. Èòîãè.

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 Íîâèíè
8.20 Äîê. ôiëüì
9.00 Ïiäñóìêè òèæíÿ
9.45,15.10 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»
11.20 Øåô-êóõàð êðà¿íè
12.30 Ïðàâî íà çàõèñò
12.50 Òåìíèé ñèëóåò
13.05 Êîðäîí äåðæàâè
13.20 Õ/ô «Âèçâîëåíà çåìëÿ»
14.40 Âiêíî â Àìåðèêó
15.05 Àãðîñåêòîð
16.00 Õ/ô «Ïîäâiéíèé êàïêàí»
18.20 Íîâèíè
18.45 Ñiëüðàäà
19.20 Êðèâå äçåðêàëî
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.30 Ìiñöå çóñòði÷i
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷i
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.45 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
9.25 Ìóëüòôiëüì
9.50,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷íå
ñòîëiòòÿ»
11.50 Õ/ô «Áóäèíîê iç
ñþðïðèçîì»
15.45 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
19.30,23.20 ÒÑÍ
20.15 Ò/ñ «Âñå ïî÷àëîñÿ ó
Õàðáiíi»
22.15 «Ãðîøi»
23.35 Ò/ñ «Òåîðiÿ áðåõíi»
0.35 Õ/ô «Ðåâîëþöiº, ÿ ëþáëþ
òåáå»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10 Ò/ñ «Øïèãóí»
12.35 «Äåòåêòèâè»
13.10 «Ñëiäñòâî âåëè»
14.35,18.10 Ò/ñ «Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî»
16.20 «Æäè ìåíÿ»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.35 Ò/ñ «Ìàð’¿íà ðîùà»
22.15 Ò/ñ «Çðàäíèê»

УТ�1

8.00 Íîâèíè
8.20 Äîê. ôiëüì
9.05 Ïðî ãîëîâíå
9.25,15.20 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»
11.00 Óðî÷èñòîñòi äî Äíÿ
Ñîáîðíîñòi Óêðà¿íè
12.35 «Ñåêðåòè óñïiõó»
13.05 Õ/ô «Iâàí Áàáóøêií»
15.15 Àãðîñåêòîð
16.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïiä âiòðè-
ëîì»
18.20 Íîâèíè
19.05 Êðèâå äçåðêàëî
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.25 «Àäðåíàëií»
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.45 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷íå
ñòîëiòòÿ»
12.00,20.15 Ò/ñ «Âñå ïî÷àëîñÿ
ó Õàðáiíi»
14.00 «Íå áðåøè ìåíi»
14.50 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
19.30,23.25 ÒÑÍ
22.15 «Óêðà¿íñüêi ñåíñàöi¿»
23.40 Ò/ñ «Òåîðiÿ áðåõíi»
0.40 Õ/ô «Âiäîáðàæåííÿ»(2)

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10,20.35 Ò/ñ «Ìàð’¿íà ðîùà»
11.00 «Ñëiäñòâî âåëè»
12.55,18.10 Ò/ñ «Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî»
14.40 «Ñóäîâi ñïðàâè»
15.20 «Ñiìåéíèé ñóä»
16.15 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàði¿»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
22.15 Ò/ñ «Çðàäíèê»
0.00 Õ/ô «Êðèâàâèé ñïîðò»

УТ�1

8.00 Íîâèíè
8.20 Äîê. ôiëüì
9.00,20.55 Îôiöiéíà õðîíiêà
9.05 Ïðî ãîëîâíå
9.35 Óðÿä íà çâ’ÿçêó
10.15,15.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»
11.45 Äîê. ôiëüì
12.30 Óêðà¿íñüêà ïiñíÿ
13.00 Õ/ô «Iâàí Áàáóøêií»
15.10 Àãðîñåêòîð
16.05 Õ/ô «Òàê i áóäå»
18.20 Íîâèíè
19.00 Áåíåôiñ Î.Âîðîáåé
20.50 Ìåãàëîò
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.35 Êðèâå äçåðêàëî
22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.45 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷íå
ñòîëiòòÿ»
12.00,20.15 Ò/ñ «Âñå ïî÷àëîñÿ
ó Õàðáiíi»
14.00 «Íå áðåøè ìåíi»
14.50 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
19.30,23.20 ÒÑÍ
22.15 «Òàáó»
23.35 Ò/ñ «Òåîðiÿ áðåõíi»
0.35 Õ/ô «Iðëàíäåöü»

ІНТЕР

9.00,12.00 «Íîâèíè»
9.10,20.35 Ò/ñ «Ìàð’¿íà ðîùà»
11.00 «Ñëiäñòâî âåëè»
12.55 Ò/ñ «Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî»
14.40 «Ñóäîâi ñïðàâè»
15.20 «Ñiìåéíèé ñóä»
16.15 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàði¿»
18.00 Íîâèíè
18.10 Ò/ñ «Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
22.15 Ò/ñ «Çðàäíèê»
23.55 Õ/ô «Àìåðèêàíñüêèé
íiíäçÿ-2»

УТ�1

8.00 Íîâèíè
8.20 Äîê. ôiëüì
9.05 Ïðî ãîëîâíå
9.25 Êðîê äî çiðîê
10.05,14.50 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»
11.50 Õ/ô «Àðìiÿ ÒÐßÑÎ-
ÃÓÇÊÈ»
13.15 Õ/ô «Îïåðàöiÿ
«Õîëüöàóãå»
14.45 Àãðîñåêòîð
15.40 Õ/ô «Ìiñüêi ïîäðîáèöi»
18.20 Íîâèíè
18.55 Êðèâå äçåðêàëî
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.30 Äîñâiä
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00 Ïiäñóìêè

1+1

6.45 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷íå
ñòîëiòòÿ»
12.00,20.15 Ò/ñ «Âñå ïî÷àëîñÿ
ó Õàðáiíi»
14.00 «Íå áðåøè ìåíi»
14.50 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
19.30 ÒÑÍ
22.15 Õ/ô «Ïîñåðåäíèê»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10,20.35 Ò/ñ «Ìàð’¿íà ðîùà»
11.00 «Ñëiäñòâî âåëè»
12.55 Ò/ñ «Æèòòÿ, ÿêîãî íå
áóëî»
14.40 «Ñóäîâi ñïðàâè»
15.20 «Ñiìåéíèé ñóä»
16.10 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàði¿»
18.10 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
22.15 Ò/ñ «Çðàäíèê»
0.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñüêèé
íiíäçÿ-3»

УТ�1

8.00 Íîâèíè
8.20 Äîê. ôiëüì
9.05 Ïðî ãîëîâíå
9.25 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
10.15 Ëåãêî áóòè æiíêîþ
11.05 «Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ»
12.05 «Íàäâå÷ið’ÿ»
12.35 Îêîëèöÿ
13.00 Õ/ô «Çàòîêà ùàñòÿ»
14.25 Àãðîñåêòîð
14.30 Ò/ñ «Ìàðóñÿ»
15.20 Õ/ô «Ìiðàæ»
19.05 Êðèâå äçåðêàëî
20.40 After Live
21.00 Ïiäñóìêè äíÿ
21.15,22.50 Øóñòåð-Live
22.45 Òðiéêà, Êåíî, Ñåêóíäà
óäà÷i
0.30 Ïiäñóìêè

1+1

6.45 «Ñíiäàíîê ç 1+1»
10.00,17.15 Ò/ñ «Âåëè÷íå
ñòîëiòòÿ»
12.00 Ò/ñ «Âñå ïî÷àëîñÿ ó
Õàðáiíi»
14.00 «Íå áðåøè ìåíi»
14.50 «Ñiìåéíi ìåëîäðàìè»
16.45 «ÒÑÍ. Îñîáëèâå»
19.30 ÒÑÍ
20.15 «Âå÷iðíié Êè¿â»
22.00 Õ/ô «Ïîãîíÿ»
0.05 Õ/ô «Ïëîòü i êðîâ»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Íîâèíè
9.10 Ò/ñ «Ìàð’¿íà ðîùà»
11.00 «Ñëiäñòâî âåëè»
12.55,18.10 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà
òàéãè»
14.40 «Ñóäîâi ñïðàâè»
15.20 «Ñiìåéíèé ñóä»
16.10 Ò/ñ «Ñåðöå Ìàði¿»
20.00 «Ïîäðîáèöi»
20.35 «Ñïðàâåäëèâiñòü»
22.35 Ò/ñ «Çðàäíèê»

УТ�1

8.00,9.50 Øóñòåð-Live

9.30 Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà

11.40 Íîâîði÷íèé æàðò

15.25 «Ìåëîäiÿ äâîõ ñåðäåöü»

17.45 Çîëîòèé ãóñàê

18.15 Ñâiò àòîìà

18.20 Æàðò

18.45 Êîíöåðò

20.40 Ïîäiÿ òèæíÿ

20.50 Ìåãàëîò

21.00 Ïiäñóìêè äíÿ

21.20 Óêðà¿íñüêà ïiñíÿ

21.50 Êðèâå äçåðêàëî

22.50 Ñóïåðëîòî, Òðiéêà, Êåíî

23.00 Òâié ãîëîñ

1+1

8.00 «Ñâiòñüêå æèòòÿ»

9.00 «Õòî òàì?»

10.10 Ì/ñ «×iï i Äåéë»

11.00 «Ñâiò íàâèâîðiò»

11.55 Ì/ô «Ðàïóíöåëü»

13.55 Õ/ô «Ëåäi-ÿñòðóá»

16.35 «Âå÷åðíié Êè¿â»

18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà»

19.30 ÒÑÍ

20.00 Õ/ô «Ïiðàòè Êàðèáñüêîãî

ìîðÿ-2»

23.15 Õ/ô «Âiéíà áîãiâ»

ІНТЕР

7.50 «Ñïðàâåäëèâiñòü»

9.55 «Îðåë i Ðåøêà»

10.50 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»

13.30 Ò/ñ «Êàòåðèíà»

20.00 «Ïîäðîáèöi»

20.25 «Þðìàëà-2012»

22.10 Õ/ô «Ñîëî íà ñàêñîôîíi»

0.10 Õ/ô «Âåäìåæàòíèê»

УТ�1

9.05 Çîëîòèé ãóñàê
9.30 Õòî â äîìi õàçÿ¿í?
10.30 Áëèæ÷å äî íàðîäó
11.00 Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè
11.45 Øåô-êóõàð êðà¿íè
12.40 Õ/ô «Âiääàòè øâàðòîâi»
14.05 «Íàðå÷åíà íàäiºþ»
15.15 Êîíöåðò
17.15 Äiëîâèé ñâiò
17.45 Çiðêè ãóìîðó
18.40 Êðèâå äçåðêàëî
20.40 Óêðà¿íà iííîâàöiéíà
21.00 Îôiöiéíà õðîíiêà
21.10 Ïiäñóìêè òèæíÿ
21.45 Òî÷êà çîðó
22.10 Ôîëüê-music
22.55 Òðiéêà, Êåíî, Ìàêñèìà
23.00 Åðà áiçíåñó

1+1

6.00 Õ/ô «Áåçáiëåòíi ïàñàæèð-
êè»
7.50 Ìóëüòôiëüì
8.10 «Ðåìîíò+»
9.00 «Ëîòî-Çàáàâà»
10.10 Ì/ñ «×iï i Äåéë»
11.00 «Êóëiíàðíi êóðñè»
11.25 «Âåëèêà ðiçíèöÿ»
13.10 Õ/ô «Àôîíÿ»
15.10 Õ/ô «Òðàâà ïiä ñíiãîì»
19.30 «ÒÑÍ-Òèæäåíü»
20.15 Õ/ô «Íàçàä äî ùàñòÿ, àáî
Õòî çíàéäå ñèíüîãî ïòàõà»
22.25 «Ñâiòñüêå æèòòÿ»
23.25 Õ/ô «Êîä Àïîêàëiïñèñà»

ІНТЕР

7.40 Õ/ô «Äâîº: ÿ i ìîÿ òiíü»
9.25 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñüêîãî»
10.00 Ò/ñ «×îêíóòà»
16.35 «Þðìàëà-2012»
18.15,20.50 Õ/ô «Îäèí ºäèíèé
i íàçàâæäè»
20.00, «Ïîäðîáèöi òèæíÿ»
22.35 Õ/ô «Ïiéìàé ìåíå, ÿêùî
çìîæåø»
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20 січня – рік гіркої втрати і
світлої пам’яті

МЕХЕДА Володимира
Володимировича

05.01.1947 р. – 20.01.2012 р.
Вот год прошел, но время нас не

лечит
И память в сердце молотом стучит,
Напоминая нам, что ты ушел

навечно,
Но нами ты вовеки не забыт.
И слышен нам, – то в шорохе, то в

стуке, –
Неторопливый шаг...

И сердце разрывает боль разлуки,
И снова слезы горя на глазах.
Царство небесное и вечный покой твоей доброй душе.

Сумуючі рідні.

17 січня – 2 роки світлої пам’яті
дорогої людини

ЛУЗАНА
Анатолія Миколайовича

10.08.1949 р. – 17.01.2011 р.
Пройдет зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.

Сумуючі: дружина, син з сім’єю.

40 днів світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка,

батька, дідуся
ОВЧАРЕНКА Бориса Григоровича

16.07.1936 р. – 12.12.2012 р.
Как пережить нам боль утраты
И как смириться с этой болью?
И в сердце нашем ты остался

навсегда,
И в памяти родных и близких.

Пусть земля будет пухом, а душе твоей вечный покой и царство
небесное.

Дружина, діти, онуки.

Нема болю більшого і горя страшнішого,
Ніж раніше себе поховати сина

24 січня – 40 днів страшної
втрати і світлої пам’яті

КОВБАСИ
Ігоря Володимировича

04.05.1976 р. – 16.12.2012 р.
Сыночек,  дорогой, прости, что не

смогли тебя сберечь,
Что не смогли тебя спасти,
Что не смогли тебе помочь.
Прости, прости.  Пожалуйста, сто

тысяч раз прости, прости, прости…
Сумуючі батьки і рідні.

18 січня – 20 років світлої
пам’яті

чоловіка, батька,  дідуся
ТУРЧИНА

Григорія Феодосійовича
27.05.1938 р. – 18.01.1993 р.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти нашей всегда.

Вічно сумуючі рідні.

18 січня – 9 днів світлої
пам’яті найдорожчої у світі

людини, чоловіка, батька, дідуся
ВОЛОЧКА

Геннадія Андрійовича
07.05.1946 р. – 10.01.2013 р.
Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Стал самым черным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.

Любимо, сумуємо: дружина,
сини, онуки.

19 січня – 9 днів світлої
пам'яті

КИРИЧЕНКА
Бориса Петровича

25.07.1934 р. –
11.01.2013 р.

Ушел из жизни ты мгновенно.
Ушел навеки, навсегда.
Ушел и не простился с нами
И опустела без тебя земля.

Сумуючі рідні.

ЛИСТИ
У ГАЗЕТУ

13 січня 2013 року померла наша
мама, бабуся Коваленко Ольга Іванівна.

У тяжку хвилину нас не залишили
наодинці з бідою друзі, сусіди. Щиро
дякуємо за допомогу Фоменко Любові,
Шиловій Вірі, Лашук Вірі Степанівні і всім
жителям шестиповерхівки, які підтримали
нас.

Низький уклін вам, добрі люди. Нехай
горе обходить ваші оселі, а Господь Бог
оберігає ваші родини.

Сумуючі донька і онуки.

* * *
Страшне горе увірвалося у нашу

сім’ю. Після складної операції,
реабілітації, знаходячись у край
складному стані, назавжди пішла від нас
дорога і люба дружина, мати, бабуся
Стрелок Галина Іванівна.

Хочемо подякувати за моральну і
матеріальну підтримку родичам, сусідам,
друзям: Масло Ф.А., Бурдукало Г.Т.,
Бойковій О.Г., Любимській Г.І., Півень
Л.В., Демиденко Г.А. та його рідним.

Щире вам усім спасибі і низький
уклін, добрі люди. Хай лихо обминає ваші
оселі.

Сім’я Стрелок та рідні.
* * *

Непоправне горе спіткало нашу
родину. 10 січня пішов з життя дорогий
чоловік, батько, дідусь Волочок Геннадій
Андрійович. Від щирого серця хочемо
висловити подяку за моральну і
матеріальну підтримку всім, хто розділив
наше горе.

Низький уклін вам усім. Нехай береже
вас Господь Бог.

Родина покійного.
* * *

11 січня пішла з життя дорога для нас
людина Кириченко Борис Петрович.
Висловлюємо щиру вдячність родичам,
сусідам, друзям, кумам, колегам, які
допомогли і підтримали нас у скорбні дні.

Хай береже вас Господь Бог.
Сім'я покійного.

Повідомлення
Згідно рішення Городнянської міської ради № 8 від 15.01.2012 р.

затвердити тарифи на послуги водовідведення, які розроблені шляхом
коригування по статті «ПаливноHмастильні матеріали» , по статті
«Заробітна плата» з 01.02.2012 року у розмірах:

водовідведення:
1. Населення – 8,50 грн за 1 м.куб
2. Бюджет – 8,89 грн. за 1 м. куб.
3. Інші – 11,59 грн. за 1 м. куб.
Перегляд тарифів на послуги водовідведення, які надаються

Городнянським ВУЖКГ, зроблено шляхом коригування по статті «ПальноH
мастильні матеріали», по статті «Заробітна плата», згідно статті 32
постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869.

Необхідність коригування тарифів викликана збільшенням вартості
паливноHмастильних матеріалів у 2012 році  з 6,33 грн. за 1 л бензину до
8,33 грн. без ПДВ, та 10,0732 грн. за 1 л. мастила  до 14,67 грн. за 1 л.
мастила, збільшення мінімальної зарплати з 1004 грн. у діючих тарифах
до 1134 грн. на 01.12.2012 року.

Для відшкодування різниці в тарифах коштів у міському бюджеті не
має. Проведення коригування дасть змогу підприємству надавати
безперебійно та у відповідній якості послугу з водовідведення.
Коригування тарифів по статті паливноHмастильні матеріали надасть
змогу підприємству вчасно і в повному обсязі розрахуватися за придбання
паливноHмастильних матеріалів.

  М. РУБАН.
Начальник Городнянського ВУЖКГ.

Не поспішайте  назустріч
смерті!

З початку  2013 року у Городнянському районі вже трапилося два ДТП (одне з
постраждалим, а друге — з матеріальними збитками).Тому ще раз  нагадуємо
незалежно від того, чи ви є пішоходом, водієм або пасажиром: виконувати правила
безпеки і  дорожнього руху життєво необхідно усім!

Дорожні обставини змінились, автомобілів стало значно більше, ніж  раніше. І
збільшується кількість аварій на шляхах. Частіше за все страждають пішоходи та
велосипедисти.

Шановні водії! Не перевищуйте дозволену швидкість і тримайте безпечну
дистанцію! Наближаючись до перехрестя чи пішохідного переходу, зменшуйте
швидкість. Завжди сідайте за кермо у  тверезому стані! Якщо відчуваєте втому,
відпочиньте, перш ніж рухатись далі! Необхідно впевнитись, що всі пасажири, які
знаходяться в автомобілі, пристебнули паски безпеки. У темний час доби чи при
незадовільних умовах на шляхах зменшуйте швидкість руху. Не наражайте на
небезпеку пішоходів. Помітивши на тротуарі дитину, будьте особливо уважними і
продовжуйте рух зі швидкістю, яка дозволяє уникнути небезпеки.

Шановні батьки! Навчіть дітей берегти себе, бути обачними  та уважними,
особливо в тих місцях, де багато людей і транспортних засобів. Діти  мало думають
про небезпеку, наражаються на неї, переходячи вулицю в непередбаченому місці,
несподівано вибігаючи  на проїжджу частину дороги перед транспортом, що
наближається, або  виходячи ізHза об’єктів, де обмежена видимість. А  в умовах
ожеледиці автомобіль не зможе зупинитися одразу.

Зимової пори рано починає темніти. Додому діти повертаються з гуртків чи секцій
у сутінках, тож необхідно подбати про те, щоб ваша дитина була помітною на узбіччі
дороги, на переході. «Оснастіть» її одяг, взуття чи рюкзак світловідбиваючими
елементами і тим самим захистіть  від небезпечного вечірнього транспорту.

Надаємо деякі рекомендації, щоб залишитись живим і неушкодженим під час
дорожнього руху. Пішоходові  (майже завжди)  можливо миттєво зупинитися біля
краю тротуару, а машину — неможливо зупинити миттєво. Чим більша швидкість
автомобіля, тим довший гальмівний шлях.

Переходячи дорогу по нерегульованому пішохідному переходу чи «зебрі»,
зупиніться на секундочку для того, щоб впевнитися, що всі водії вас помітили і дають
дорогу. Проконтролюйте, чи не наближається поза машиною, яка зупинилась, інша.
Ви ніколи не знаєте, хто за кермом, яка швидкість реакції у водія, який зараз стан
його здоров’я і досвід водіння. Завжди враховуйте, що водій може  не помітити чи не
зможе  об`їхати вас. Крім того, сучасні машини рухаються практично безшумно. Тож
коли переходите дорогу, не довіряйте тільки слухові, а ще й переконайтесь у безпеці
своїми очима.

Д.ДОНЧЕНКО.
Начальник ВДАІ Городнянського РВ УМВС.

Будьте на льоду
обачними

Городнянський  райвідділ  управління держінспекції з
техногенної безпеки рекомендує всім  жителям району бути
дуже обережними на льоду. А краще, враховуючи нестійкі
погодні умови, зовсім відмовтесь від виходу на лід. Батьки
повинні пильнувати  за дітьми, проводити профілактичні
бесіди та не дозволяти  гратися на льоду.

 З метою попередження травмування та загибелі людей
на водоймах  нещодавно ми провели рейд, у ході якого
працівники відділу роз’яснювали громадянам правила
безпечної поведінки на льоду. І все ж варто наголосити на
окремих моментах. Якщо товщина льоду менше 5 см, то на
нього краще не ступати. Якщо лід скрипить – з нього треба
негайно йти. Так само швидко треба покинути темний лід та
лід з тріщинами.  З недовірою слід ставитися до льоду,
який покритий товстим шаром снігу. Під ним, як правило,
вода замерзає  повільно й нерівномірно. Навіть натоптані
стежки становлять небезпеку.

Якщо з лунки вичавлюється вода, то треба покинути це
місце якнайшвидше. По крижаній поверхні можна ходити
тільки при гарній видимості, і не поодинці. У жодному разі
не  треба випускати на лід першим новачка, очолювати
колону повинен досвідчений рибалка з плішнею у руках. Якщо
лід не пробивається – все добре, йти можна. Інші рибалки
повинні йти слідами провідника на відстані 5 метрів один
від одного.Якщо ви раптом повертаєтеся з риболовлі
поодинці, то треба йти по слідах, які залишилися.

О.ДОВБИШ.
Інспектор Городнянського райвідділу управління

держінспекції з техногенної безпеки у Чернігівській
області.

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1Eкімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 098H
5241820.

— 2Eкімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай,
гараж, палісадник. Тел. 098H5635979.

— півбудинку по вул. Шевченка. Тел. 097H8758706.
— корова чорноHряба в с. Хоробичі. Тел. 098H2623759.
— корова віком 7 років в с. Хоробичі. Отел у березні.

Тел. 098H2949220,097H9928825.
— корова в с. Ільмівка. Тел. 096H7412486.
— корова червоноHряба віком 7 років в с. Тупичів. Тел. 3H

57H07.

— ліжко 1,90х0,97. Тел.: 2H41H26, 096H9128553.
— Москвич «Комбі» МE2125. Тел.: 2H38H97, 096H2361599.
— КАМАЗE5320 з причіпом. Тел. 050H8162053.
– трактори, преси, картоплеE та зернозбиральні

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчастини.
Доставка. Тел.: (244) 4H42H35, 099H0487886, 096H2625220.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2H33H62, 096H3403112.
— картоплю. Тел. 050H8162053.
— земельну ділянку під забудову. Тел. 050H6383167.

ЗНІМУ:
— квартиру або будинок, недорого. Тел.: 098H8659439,

093H1023358.

СЛУЖБА 101

СЛУЖБА 102

Про внесення змін до плану прийняття регуляторних актів на 2013 рік
Рішення чотирнадцятої сесії Городнянської міської ради шостого скликання від 17 січня 2013 року.

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сіерф господарської діяльності», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік і доповнити таким пунктом:

№ п\п Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки Розробник проекту
1. Рішення сесії ГороднянсьH Про встановлення мініH Легалізація на території СіченьHквітень Городнянська міська рада

кої міської ради мальної вартості  міської ради суб’єктів
місячної оренди 1 кв. м підприємницької діяльH
загальної площі нерухоH ності – фізичних осіб
мого майна

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кундіка Ф.І.
А. БОГДАН.  Міський голова.

Про встановлення мінімальної вартості оренди 1 (одного) кв. метра загальної площі нерухомого майна            ПРОЕКТ
Рішення чотирнадцятої сесії Городнянської міської ради шостого скликання від 17 січня 2013 року.

Розглянувши звернення Державної податкової інспекції у Городнянському районі про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) кв.
метра  загальної площі нерухомого майна, розрахунки вартості місячної оренди (додаються), керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 ст. 170 Податкового кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 1253 від 29.12.2010 року «Про
затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб згідно розрахунку:

Функціональне призначення Комерційна діяльність,  грн. м2 Виробнича діяльність, грн. м2 Некомерційна діяльність, грн. м2

Вартість за місяць «зона 1» 45,00 30,00 15,00
Вартість за місяць «зона 2» 34,00 23,00 11,00
Вартість за місяць «зона 3» 23,00 15,00 8,00

2. Проект регуляторного акту міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) кв. метра загальної площі нерухомого
майна разом з матеріалами аналізу регуляторного впливу регуляторного акту оприлюднити у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кундіка Ф.І.
А. БОГДАН.  Міський голова.
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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.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,

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

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.

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.

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.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор,

кровельный).
Сайдинг

УСТАНОВКА: дверей, окон, заборов (всех цветов).
Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067/4455696,
093/4194282.

Акція до 31.01.2013 р.
Товар обмежений.

2 поверх, м/н «Берізка»

Дошка для підлоги, вагонка, блок/хаус,
фальш/брус (ялина, сосна). Ціни виробника.

Тел.: 066/1072546, 098/8192223.

Поліська сільська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної

посади спеціаліста – землевпорядника.
Вимоги до учасників конкурсу: освіта за напрямком

підготовки геодезія, картографія та землевпорядкування,
спеціальністю землевпорядкування та кадастр,
землевпорядкування або іншою близькою до
землевпорядкування спеціальністю за освітньо*
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр,
спеціаліст або магістр.

Термін прийому документів – протягом 30
календарних  днів з дня оголошення конкурсу.

За довідками звертатися по тел. 3/71/99.

17 січня відсвяткувала свій ювілейний день
народження чудова жінка і шанований керівник
Любов Василівна ФІЛІАНОВА.

Колектив відділу статистики сердечно
вітає її з ювілеєм і бажає всього найкращого!

Руководителя на свете лучше нет,
И женщины красивей не найти!
Пускай повсюду лишь зеленый свет,
В решениях – лишь верного пути!

18 січня відсвяткувала свій день
народження дорога наша матуся і
сваха Галина Федорівна
КОНОВАЛЕНКО.

Милая мама, с днем рожденья!
Любви, удачи и терпенья!
Ты милый, добрый ангел наш,
Всегда поддержишь, не предашь.
Всегда готова дать совет
И мамы лучше в мире нет.
Мы тебя очень*очень любим,
С тобою рядом всегда будем!

Син, невістка, свати з
Дібрівного.

16 січня відсвяткувала свій день народження дорога дружина,
люба матуся, свекруха і бабуся Ніна Григорівна АНДРОС  з
с.Куликівки.

Бажаємо їй міцного
здоров’я, достатку, ясного
неба і тепла.

Хай добрий янгол береже
повік

Вогонь зорі, що долею
зоветься,

Життя, неначе вишитий
рушник,

Багрянцем калиновим
усміхнеться.

В житті хай завжди буде
свято,

А поруч всюди – рідні,
доброта.

Успіхів у всьому, радості
багато,

На кожну мить, на многії
літа!

З любов’ю та повагою:
чоловік, син, невістка та

онуки.

80/річний ювілей святкуватиме Катерина Лаврентіївна
КРАВЕЦЬ. Дорогу серцю іменинницю щиро,
ніжно, з вдячністю і любов’ю вітають діти,
онуки та правнуки.

Люба матуся, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любили, усім помагали,
Молились за нас, добра нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.

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

Продам «ВАЗ-2115», 2002 р.в., ЦЗ, сигналізація, фаркоп;
«ВАЗ-2105». Варіанти обміну. Т.: (063)5772551, (096)7331053.

Куплю хутро диких звірів та кролів.
Тел.:(098)8310756, (063)5676979.

РЕМОНТ, ЗМІНА ФОРМИ М`ЯКИХ МЕБЛІВ. Виготовлення бе/
тонних, ультрабетонних та гранітних пам`ятників. Металеві
огорожі. Фотокераміка. Ритуальні послуги. Розстрочка.

м.Щорс, вул.Леніна, 101 (автошкола).
Тел.: (093)6448375, (096)1330339.

Уточнення
У номері газети «Новини Городнянщини» від 5 січня ц.р. допущено

неточність. У статті на 2 стор. «Чотирнадцята сесія районной ради
затвердила бюджет та програму соціально*економічного розвитку
району» початок восьмого абзацу слід читати так: «Бюджет було
затверджено. «За» нього голосувало 37 депутатів, «проти» – 1,
«утрималось» – 5. І далі за текстом.

Колективи Городнянської районної гімназії та
загальноосвітньої школи глибоко сумують з приводу смерті
колишнього працівника

КИРИЧЕНКА Бориса Петровича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Всі з нетерпінням чекали цієї події – настання зимових
канікул, які  завжди пов’язані з  таємничими, щирими
новорічними святами, що супроводжуються чарівними
вогниками, запахом ялинки, очікуванням дива та здійснення
бажань. Але є на світі чудеса, що залежать тільки від нас.

Саме такими чудесами для дітей займався педагогічний
колектив Городнянського районного центру дитячої та
юнацької творчості. Для вихованців весело та цікаво
пройшли зимові канікули.  Розпочалися вони виставкою
творчих робіт „Новорічна фантазія”, до якої із задоволенням
долучилися і діти, і дорослі.

А найбільше задоволення вихованці отримали від
поїздки 12 січня у Київ. У столиці відвідали фабрику «Roshen»,
адміністрація якої люб’язно надала нашим дітям можливість
розкрити таємницю виготовлення цукерок,  ще й поласувати
смачним обідом. Побачили родзинку торгівельно*
розважального комплексу «Ocean Plaza» – величезний
акваріум зі справжніми акулами, скатами та іншими
морськими мешканцями.  Відвідали виставку страусів на
Хрещатику. Побували біля найбільшої ялинки України на
Майдані Незалежності.

Адміністрація центру дуже вдячна педагогічному
колективу, батьківському комітету, спонсорам (ПП Крутик,
ПП Стародубець, правлінню райспоживспілки), акторам*
аматорам за підтримку та допомогу в проведенні Новорічних
свят.

Н.СТАРОДУБЕЦЬ.
Культорганізатор центру.

Свято було яскравим
Ось уже рік при Дібрівненській бібліотеці діє

драматичний гурток «Наші таланти». За цей час члени гуртка
не раз радували жителів села своїми виставами. І навіть у
м.Городні бачили наші виступи.

Новий 2013 рік  гурток розпочав з новорічних поздо*
ровлень односельців. 13 січня Дід Мороз з Снігуронькою та
іншими новорічними персонажами запрягли коней і вітали
жителів села. Лунали новорічні пісні, щедрівки, частівки.
Дід Мороз пригощав сільську  дітвору солодощами. Як же
було весело! Радо зустрічали їх односельці. А
драмгуртківцям було особливо приємно від того, що вони
змогли зробити свято  яскравим та привабливим для усіх.

 В.ЧОРНА.
Бібліотекар с.Дібрівне.

16 січня відсвяткувала свій
ювілейний день народження
чарівна жінка, колега, добрий і
лагідний вихователь Вален/
тина Олексіївна НАЙДЬОН.

Від усіх наших відкритих
сердець прийміть найщиріші
вітання з нагоди прекрасного
ювілею і побажання міцного
здоров’я, щастя, радості, тру/
дової наснаги, достатку і добра.

Спасибі Вам, що ніжно
піклуєтесь про наших дітей і
відкриваєте їм шлях у великий і
цікавий світ знань.

От Вас зависит очень много –
Судьба до школьного порога,
И Ваша роль в ней так важна,
В Ваших руках растет душа.
Вы дарите детям радость и

заботу,
Хотя порою это нелегко,
И каждый день, в любое время

года
Им с Вами весело, уютно и

тепло.
Спасибо за любовь и

пониманье,
Ведь садик домом стал для них

вторым,

Пусть Ваши исполняются
желанья,

От всей души мы Вас
благодарим!

З повагою: батьки, діти та
колеги групи «Калинка» ясла<

садка №4.

19 січня святкує
свій ювілейний
день народження
голова Великодир/
чинської сільської
ради  Валентина
Василівна СЕРГІЯН/
СЬКА.

Щиро і сердеч/
но, з великою пова/
гою і теплотою віта/
ємо вас і бажаємо:

У цей особливий
святковий день

Вас ми хочемо
привітати,

Успіху, щастя і
здоров’я побажати.

Хай доля намітить
ще років багато,

Щоб жилось й
працювалось завзято.

Летять роки в
міжзоряний політ,

Але душа нехай
про це не знає,

І хай так буде ще з
півсотні літ,

Й бадьорість
Ваша не згасає.

Хай Бог освятить
Вашу долю

І рівну стежку
сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелеться до ніг.

З повагою: колектив сільської ради.

Число 19 20 21 22 23
Температура:
вдень  /4 /1 /4 /3       /6
вночі  /8 /1 /3 /5       /5
Напрям вiтру Сх Сх Пн/з Пн/с    Пн

Опади

Сьогодні у сільського голови Великого
Дирчина В.В.СЕРГІЯНСЬКОЇ ювілейний день
народження.

Сердечно вітаємо Вас, Валентино
Василівна, з такою датою. Будьте здорові у
всьому, залишайтесь і надалі життєрадісною,
небайдужою до всіх справ  та коханою і шанованою
чоловіком, дітьми і внуками. Нехай роки збережуть
Вашу активність і почуття високої відповідальності
за виконання доручень громади. Бережіть село!

Група  депутатів районної ради.

Друзі та їх сім’ї глибоко вражені раптовою смертю
ЖАЛОВСЬКОГО Валерія Стасовича,
яка сталася на 54 році його життя, і висловлюють глибокі

співчуття дружині та всім рідним. Мужньо перенесіть це горе.


