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22 січня в Україні відзначають День Со-
борності. У далекому 1919 році у цей день 
було проголошено Акт возз’єднання Україн-
ської Народної Республіки й Західноукраїн-
ської Народної Республіки. А за рік до цього, 
також у цей день, Центральна Рада проголо-
сила повну незалежність УНР.

Учні міських шкіл, представники політич-
них партій і громадських організацій Город-
ні, просто не байдужі 22 січня прийшли до 
пам’ятника Кобзарю, щоб відзначити свято 
об’єднання двох частин України в єдину со-
борну державу. Присутніх привітали голова 
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та го-

лова районної ради Г.Г.Примак.
– Ми з радістю та гордістю відзначаємо 

дату об’єднання українських земель. Віримо 
у те, що спільними зусиллями влада і грома-
да зможуть зміцнити національну єдність і су-
веренітет, — сказав Ю.В.Висоцький.

Учні гімназії та міської школи №2 привіта-

ли присутніх патріотичними віршами та істо-
рико-літературними нарисами, які дали змо-
гу подумки перенестись у 1919 рік.

Завершився мітинг покладанням квітів до 
пам’ятника Т.Г.Шевченку. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ. 

На знімку: під час мітингу.

СОБОРНОСТI  ЗИМОВИЙ  ДЕНЬ 

Напередодні Водохреща І.О.Рибаков привітав учнів 1-4 
класів із зимовими святами. Помічник-консультант народно-
го депутата А.М.Ладний почав «подарунковий тур» школами 
району з Хоробич, куди були підвезені учні молодших класів 
з Перепису, Автунич і Ваганич. Разом із головою райдержад-
міністрації Ю.В.Висоцьким вони привітали дітей зі святами. 
Різдвяно-новорічна програма, підготовлена аматорами на-
родного мистецтва за сприяння Ігоря Рибакова, подарувала 
святковий настрій не тільки дітям, а їхнім батькам і вчителям. 
Смачним додатком до цього стали солодощі для кожного 
учня.

Наступне дійство розгорнулось у залі районного будин-
ку культури, де зібрались учні молодших класів двох міських 

шкіл, обох інтернатів та Бутівської школи. Вокальний концерт 
за участю старших школярів та ровесників-глядачів миттєво 
полонив увагу залу. Діти тепло зустріли артистів і до кінця 
дійства оплески переростали в овації. Святковий настрій пе-
редався і дорослим. Мабуть тому, під час привітання дітей, 
голос Анатолія Ладного відверто тремтів. Та він упорався з 
емоціями і вручив кожному юному гостю свята новорічний по-
дарунок від депутата. Привітав дітей зі святами і голова рай-
ради Г.Г.Примак. Діти ж пообіцяли дорослим бути слухняними 
у новому році та радувати батьків старанністю у навчанні.

Ще дві зустрічі з дітьми відбулись наступного дня у Сми-
чині та Тупичеві, які супроводжувались концертними програ-
мами до свят. Особливо тепло гостей зустріли тупичівські 

батьки, які щиро подякували І.О. Рибакову за увагу до дітей. 
Подарунки від депутата отримали учні молодших класів усіх 
шкіл району – 1400 комплектів солодощів. А вихованці Ту-
пичівського підліткового клубу «Сучасник» передали І.О.Ри-
бакову виготовлений власними руками подарунок – вишиту 
серветку.

Ось що висловили учасники новорічно-різдвяних свят для 
дітей: 

Валентина РИСЬ, директор підліткового клубу «Су-
часник» c.Тупичів:

— Сільським дітям дуже необхідні такі свята, які зробив 
для них Ігор Олександрович. Це чудовий подарунок і справж-
нє диво — веселе і яскраве. Адже наші малюки особливо не 
розбалувані такою увагою до себе. З Ігорем Рибаковим ми 
співпрацюємо давно і відчули його реальну допомогу у вирі-
шенні проблеми відновлення опалення у нашому закладі. 20 
років наше приміщення практично не опалювалося. І в цьому 
році завдяки Ігорю Олександровичу у нас зараз тепло і за-
тишно. Загалом турбота нашого депутата про підростаюче 
покоління відчутна в усьому районі. Ми сподіваємося на по-
дальшу співпрацю з ним і партнерські відносини.

Карина КРАВЕЦЬ, учениця Великолиственської шко-
ли:

— Ігорю Олександровичу, хочу передати Вам велике спа-
сибі за подарунки і привіт від усіх учнів нашого класу. Нам 
дуже сподобалися цукерки, і концерт. 

Ірина ШЕБЕТА, заступник директора Смичинської 
школи:  

— За вікном снігова пороша, а у нашому залі світло, яс-
краво, весело і затишно. Такий подарунок нашим дітям зро-
бив Ігор Рибаков. Говорять, що людина славиться своїми 
трудовими досягненнями, але славиться вона і ставленням 
до дітей. Ми бачимо, що наш народний депутат про дітей пі-
клується. Дякую за це від імені усього вчительського та бать-
ківського колективу нашої школи. Хай буде йому здоров’я і 
щастя. 

 Для Ігоря Рибакова  дарувати дітям радість — це пря-
мий обов’язок. Тому у своїй діяльності багато уваги при-
діляє питанням повноцінного розвитку, навчання і ви-
ховання дітей. Постійно допомагає школам та дитячим 
садкам, сприяє вирішенню їхніх проблем на державно-
му рівні. Він упевнений, що виховувати дітей потрібно у 
любові і постійній турботі про них і сам подає цьому при-
клад.

П.ДУБРОВСЬКИЙ. 

На знімку: група дітей із солодощами у фойє будинку 

культури.
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 ОФІЦІЙНО

Про звіт щодо сум 

єдиного внеску
Постановою правління Пенсійного фонду України від 10 

грудня 2012 року №24-1 внесено зміни до постанови від 8 
жовтня 2010 року «Про Порядок формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання», змінено терміни та форму подання річної звітності  
фізичними особами-підприємцями до органів Пенсійного 
фонду України.

Згідно цієї постанови, фізичні особи-підприємці, в тому 
числі й ті, хто обрав спрощену систему оподаткування, по-
винні формувати та подавати до органів Пенсійного фонду 
звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступ-
ного за звітним періодом, за формою, згідною з додатком 
5 даного Порядку. Фізичні особи-підприємці, які забезпе-
чують себе роботою самостійно – займаються незалежною 
професійною діяльністю (а саме: науковою, літературною, 
артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а 
також медичною, юридичною практикою, у тому числі адво-
катською, нотаріальною діяльністю), а також особи, які про-
вадять релігійну (місіонерську) чи іншу подібну діяльність та 
отримують дохід безпосередньо від неї, за умови, що такі 
особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі 
за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду 
звіт один раз на рік до 1 травня року, наступного за звітним 
періодом згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Крім того, фізичні особи-підприємці зобов’язані пода-
вати звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємниць-
ку діяльність, крім фізичних осіб – підприємців, які обрали 
спрощену систему оподаткування та є пенсіонерами за 
віком або інвалідами і отримують відповідно до закону пен-
сію або соціальну допомогу.

Не відкладайте подання звітності на останні дні звітного 
періоду.

А.МИХАЛЬЧЕНКО.

Начальник відділу персоніфікованого обліку, інфор-

маційних систем та мереж.

ТЕХКОНТРОЛЬ  

ПОЧНЕТЬСЯ  НАВЕСНІ 
Початок весни завжди знаменує собою пожвавлення на 

полях сільськогосподарських підприємств. Більшість робіт 
здійснюється за допомогою техніки, тому важливо, щоб 
кожна машина своєчасно пройшла обов’язковий технічний 
контроль. Перевірки технічного стану наявної техніки здій-
снюватимуть спеціалісти технічного нагляду сільськогоспо-
дарської інспекції. У сільгоспвиробників вона почнеться 11 
березня у СТОВ «Віра» (с.Вихвостів) і закінчиться 12 серпня 
КП «Дроздовицьким» (с.Дроздовиця).    

Паралельно проходитимуть обов’язковий технічний 
контроль машини та механізми сільських рад. Перевірка 
почнеться з с.Вихвостів 11 березня і закінчиться у с.Мо-
ложаві 13 серпня. Контроль за технікою міськради здійс-
нюватиметься у другу п’ятницю кожного місяця. Перевірку 
техніки інших установ і організацій здійснюватимуть з 15 
травня по 10 вересня, яку відкриє  Хоробицька школа, а за-
вершить ТОВ «Еко Буд Баланс».

З питаннями щодо проходження технічного контролю 
техніки можна звернутись по телефонах у Городні: 2-16-37 
та у Чернігові 69-63-66. 

Ю.МАКАСЬ.

Головний спеціаліст технагляду сільськогосподар-

ської інспекції.
Минулий рік для відділу внутрішніх 

справ Городнянського району був на-
повнений значним змістом і подіями. 
Очікуємо на перші результати функціо-
нальної перебудови оперативно-служ-
бової діяльності в умовах нового 
Кримінального процесуального кодек-
су. 

Постійно контролюються питання 
додержання законності при прийомі,  
обліку та вирішенні заяв і повідомлень 
про вчинені кримінальні правопору-
шення, як і інші події. Забезпечуючи 
виконання вимог чинного законодав-
ства і нормативних актів МВС України, 
райвідділом проводились організаційні 
і практичні заходи, спрямовані на змі-
цнення обліково-реєстраційної дис-
ципліни та законності. Зареєстровано  
1618 заяв і повідомлень про злочини, у 
2011 року —1651.  

По 153 з них  порушені кримінальні 
справи (9,5 %). Прийнято рішення про 
відмову в порушенні кримінальної спра-
ви – 1362  (84,2 %), 103 повідомлення 
було передано для розгляду в інші ві-
домства й органи. Згідно вимог рішення 
по 1304 матеріалах прийняті в строк до 
3-х діб, що становить 80,6 %. Випадків 
укриття злочинів не виявлено.

Особлива увага приділялася вияв-
ленню суб’єктів господарювання, що 
задіяні у схемах виводу бюджетних ко-
штів у „тіньовий” обіг. 

На території району торік було ви-
явлено та притягнуто до кримінальної 
відповідальності 5 осіб за зберігання 

наркотичних речовин, а також 8 фак-
тів збуту наркотичних речовин. Всіх 
осіб притягнуто до кримінальної від-
повідальності.

Протягом 2012 року за сумлінне 
ставлення до своїх службових обов’яз-
ків та високий професіоналізм заохоче-
но 6 працівників кримінальної міліції.

Забезпечувався громадський поря-
док на вулицях міста та населених пун-
ктів району. 

Нашу діяльність оцінюють по-різно-
му. Проблем, безумовно, багато. Нова 
процедура порядку розгляду заяв та 
повідомлень, що надходять до органів 
внутрішніх справ, ліквідація стадії до-
слідчої перевірки обумовили направ-
лення до слідства переважної більшості 
матеріалів. Це призвело до суттєвого 
збільшення навантаження в розрахун-
ку на одного слідчого, у тому числі ма-
теріалами, у яких ознаки кримінального 
правопорушення не підтверджуються. 
Тому покращення взаємодії між опе-
ративними підрозділами та органами 
досудового розслідування щодо прове-
дення негласних слідчих (розшукових) 
дій є невідкладним завданням.  

Головне ж завдання в тому, що люди 
відчували реальні результати від нашої 
роботи. Сподіваюся, спільні зусилля 
за підтримки громадськості дозволять 
нам досягти позитивних зрушень. 

Є. КОЛПАЧЕНКО.

Начальник Городнянського РВ 

УМВС,

майор міліції.

Новітня історія України містить у собі бага-

то подій. Серед них – бій поблизу станції Крути 

29 січня 1918 року. Тут українська молодь зій-

шлася з більшовицькими військами. Як свідчать 

різні джерела, 116 студентів куреня січових 

стрільців та 200 юнкерів, захищаючись від мо-

сковської червоної навали, вступили в нерівний 

бій з військами, які мали кількісну перевагу. 

Студенти були недосвідчені, не навчені і геть 

погано озброєні. Понад 300 їх загинули. Були 

великі втрати з обох сторін.

Цей бій увійшов в історію як бій беззахис-

них, яких кинули на оборону Києва, з відбірними 

більшовицькими військами.

Через багато років вже в період незалеж-

ності України ця подія світить в історію май-

бутнього нашої держави як символ відданості і 

приреченості Вітчизні її синів і дочок.

29 січня відзначатиметься 95-та річниця 

бою біля с. Крути. В області відбудуться заходи 

з нагоди цієї дати.

Чотирнадцята сесія міської ради 6 
скликання, на якій був присутній голо-
ва райдержадміністрації Ю.В. Висоць-
кий,  відбулася 17 січня. 

Позачергове засідання  розглянуло 
внесення змін до рішення «Про бюджет 
міської ради на 2013 рік», доповнень 
до плану регуляторних актів на поточ-
ний рік та  необхідність встановлення 
мінімальної суми орендного платежу 
за нерухоме майно фізичних осіб.

Голова міської ради А.І. Богдан про-
аналізував виконання  Програми со-
ціально-економічного розвитку міста 
за минулий рік, яку в основному вда-
лось виконати. Коштів по загальному 
фонду  частково не вистачало. Проте у 
кінці року  ситуацію вдалося покращи-
ти. Продовжувалась співпраця  з міс-
цевими підприємствами та підприєм-
цям, які є основними наповнювачами 
міського бюджету. Вдавалося опера-
тивно реагувати  на всі прохання та 
знаходити   компроміс. Місцевим під-
приємцям надавалось першочергове 
право на виконання робіт по освоєнню 

коштів міського бюджету (щоб податки 
залишались на місцях).  За допомогою 
у Чернігів зверталися лише  при ре-
монті доріг.

Важко  було, але знаходили і за-
лучали інвесторів. І зараз вже закін-
чуються пусконаладочні роботи на 
підприємстві по виготовленню пілетів, 
розташованому на  території колиш-
нього аеродрому. Інвестовано  близько 
6 млн. грн. 

Найбільше видатків  міської ради  
було спрямовано на  дошкільну освіту, 
хоч у фінансуванні  минулого року  ви-
никли проблеми. Проте жодна дитина, 
батьки якої  хотіли віддати її  у дитса-
док, вдома не залишилася. За кошти 
державного бюджету (470 тис. грн.) 
встановлено блочну котельню на твер-
дому паливі в ясла-садку №4.

Завдяки допомозі з області вда-
лося відремонтувати дороги поруч з  
ринком. Зроблено поточні ремонти  у 
кількох  багатоповерхових будинках. 
Вдалося втримати тарифи на кому-
нальні послуги, вони  минулого року 

не підвищувалися. Збої по водопо-
стачанню, які час від часу траплялись, 
є результатом переоблаштування та 
ремонту водонапірної вежі. Взагалі ж 
роботи  з водопостачання по Городні 
слід вважати закінченими. Можна вже 
підводити воду і до Вокзал-Городні та 
до Хрипівки, де роботи уже ведуться. 
Встановлено ряд камер відеоспосте-
реження в центральній частині міста. 

Сесія внесла  зміни  до рішення від 
10 жовтня 2012 року «Про обмеження 
реалізації алкогольних, слабоалко-
гольних напоїв та пива на території Го-
роднянської міської ради». Розширено 
кількість статей, за якими можливо 
притягувати до відповідальності по-
рушників.

Депутати також  встановили міні-
мальну суму орендного платежу на 
нерухоме майно фізичних осіб та за-
твердили  Положення про органи са-
моорганізації населення у Городнянсь-
кій міській раді. 

А.НЕМИРОВА. 

Внесено зміни у бюджет 
поточного року

Крути: 95 років тому

 

До уваги абітурієнтів
Городнянський  РВ УМВС України в Чернігівській області 

запрошує випускників шкіл та осіб віком до 25 років на нав-
чання до вищих навчальних закладів системи МВС  України.

Конкурсний відбір кандидатів на денну форму навчання 
за державним замовленням здійснюється за результатами 
зовнішнього незалежного тестування, підтвердженого сер-
тифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, 
а також оцінки рівня фізичної підготовки вступників до ВНЗ 
співбесіди щодо готовності до навчання та проходження 
служби в органах внутрішніх справ. 

За більш детальною інформацією про вступ до вищих 
навчальних закладів МВС України звертатись у сектор ка-
дрового  забезпечення Городнянського РВ УМВС,  почина-
ючи з лютого 2013,  або за тел.. 2-18-12. 

А.РОСОМАХА.

Інспектор сектору кадрового забезпечення Го-

роднянського РВ УМВС.

Про вступ до прикордонної академії 
На виконання наказу Міністерства науки та освіти, мо-

лоді  та спорту України №1244 від 05.11.2012 року «Про за-
твердження умов прийому до вищих навчальних закладів 
України» розроблено правила прийому до Національної 
академії Державної прикордонної служби України  імені  
Б.Хмельницького на 2013 рік.

З правилами можна ознайомитися на веб-сайті академії 
за адресою: www.nadpsu.edu.ua.

За інформацією та роз’ясненнями щодо правил прийо-
му звертатись по телефонах: (0382) 65-51-40, факс (0382) 
72-08-02, комутатор (0382) 79-59-11 або (0382) 65-62-30, 
внутрішній 85-42, електронна поштова скринька: vstup_
nadpsu@pvu.gov.ua

О.ДУДКО.

Помічник начальника прикордонного загону.

Ðåôîðìè òðèâàþòü Розпочато прийом документів від 
громадських об’єднань для участі 

в установчих зборах  
для обрання складу Громадської 
ради при райдержадміністрації

На виконання постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996 «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» пові-
домляємо, що 11 лютого 2013 року о 
14.30 год. в приміщенні райдержад-
міністрації (м. Городня, вул. Леніна, 
10) відбудуться установчі збори ін-
ститутів громадянського суспільства 
для обрання нового складу Громад-
ської ради при райдержадміністрації. 

До участі у зборах запрошу-
ються представники громадських, 
релігійних, благодійних організацій, 
професійних спілок та їх об’єднань, 
творчих спілок, асоціацій, органі-
зацій роботодавців, недержавних 
засобів масової інформації та інших 
непідприємницьких товариств і уста-
нов, легалізованих відповідно до за-
конодавства України.

До ініціативної групи подається 
заява про бажання взяти участь в 
установчих зборах (з відповідними 
додатками) до 01 лютого 2013 року 
включно на адресу: каб. 40, вул. Лені-
на, 10, м. Городня, сектор з питань 
внутрішньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та ЗМІ апа-
рату райдержадміністрації.  Зразки 
документів розміщені на офіційному 
сайті райдержадміністрації у рубриці 
«Громадська рада».

Контактний телефон: 2-14-55. 

Відповідальна особа: Лиса Ольга 

Олександрівна.
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Командування фашистських військ не виконало вимогу 
Гітлера – покінчити із Севастополем за чотири дні. Захис-
ники морської твердині протиставили переважаючим силам 
ворога стійкість, мужність і відвагу. У  боях на підступах до 
міста вони знищили понад 15 тисяч солдат і офіцерів про-
тивника. Взимку і навесні 1942 року німці не вели активних 
наступаючих дій, але бої місцевого значення не припиняли-
ся. Та для обох сторін фронту було зрозуміло, що таке ста-
новище триватиме недовго. Фашисти  готували новий на-
ступ на Севастополь, захисники міста готувалися до відсічі 
ворогу.

25-а Чапаєвська дивізія під командуванням гене-
рал-майора Т.К Коломийця займала позиції в третьому сек-
торі оборони (від кінця Північної бухти до станції  Мекензієвї 
гори) шириною фронту 12 кілометрів. Оволодіння районом  
Мекензієвих гір давало б можливість ворогу мати  прямий 
вихід  до Севастополя. На цій ділянці фронту тримав обо-
рону 31-й Пугачовський полк, в тому числі і мінометна рота 
Симонка. Раз-у-раз німці відкривали вогонь по укріпленнях 
захисників міста, але суттєвого успіху не досягали. Розвід-
ка пугачовців діяла оперативно. Мінометники ліквідовували 
ворожі точки. А коли  звідти і здіймалася канонада, ворожі 
снаряди падали марно. Відстрілявшись, мінометники одра-
зу змінювали попереднє розташування. Така тактика успіш-
но застосовувалася Симонком ще під Одесою, що зберігало 
життя людей і техніку. Досвід висвітлювали фронтові газети, 
і він поширювався в інших частинах. 

У районі хутора Мекензія противник створив сильний 
опорний пункт, звідки обстрілював чапаєвців. 31-й Пуга-
човський  полк, полк морської піхоти за підтримки артилерії і 
берегових батарей, знищили ворожі укріплення і заволоділи 
хутором. Рота Симонка закріпилася на нових позиціях. Мі-
нометники не понесли втрат і готові були далі бити ворога. 
От тільки побільше було б снарядів. Їх чекали з блокованого 
міста, де  було налагоджене виготовлення мін і інших боє-
припасів. 

На передову подзвонили зі штабу Приморської армії. 
В.П.Симонок зняв трубку.

— Товаришу молодший лейтенанте, дорогий Володи-
мире Полікарповичу, сердечно вітаю вас з присвоєнням 
звання Героя Радянського Союзу, — почув знайомий голос 
генерал-майора І.Ю Петрова і виструнчився, – немов сто-
яв перед командуючим. А Іван Юхимович вів далі: — Щой-
но Москва передала по радіо Указ Президії Верховної Ради 
СРСР. Медаль «Золота Зірка» і орден Леніна будуть вручені  
урочисто, як тільки нагороди надійдуть в штаб армії. А ку-
курудзяне поле я пам“ятаю. Бажаю вам стійкості, мужності і 
перемог над ворогом. І хай обминають всі ворожі кулі.

— Служу Радянському Союзу! Щиро дякую за нагороду.  
Буду бити ворога, як і присягнув Батьківщині, — чітко від-
повів генералу Симонок. 

А від несподіваного повідомлення швидко забігало сер-
це. Воює він, як зобов“язує честь офіцера. Жаль, що гинуть 
друзі, товариші. Боляче, що ворог  топче рідну землю. А ви-
сока нагорода належить всій сім“ї мінометної роти. Вони 
гідні її. 

В.П.Симонок згадав кукурудзяне поле, про що обмовив-
ся генерал. Сталося те у районі Дальника під Одесою, де 

рота вела оборонні бої. На передову приїхав генерал-май-
ор І.Ю.Петров – на тоді командир 25-ї Чапаєвської дивізії. 
Мінометники окопалися на зібраному пшеничному полі. За 
700-800 метрів у високій кукурудзі зосереджувалися нім-
ці для нового наступу. Іван Юхимович вийшов з машини і, 
привітавшись з бійцями, швидко поліз на скирту, щоб краще 
розгледіти ворога. Та тільки він взяв у руки бінокль, як по-
ряд з ним опинився Симонок, і вони обоє по соломі сповзли 
вниз. У цю мить фашисти відкрили шалений вогонь, скирта 
спалахнула, як свічка. Мінометники відкрили вогонь у від-
повідь і ліквідували ворожу точку. Вони ще довго згадували з 
гумором цей випадок.

11 лютого 1942 року  газета «Правда»  у статті «Герой Ра-
дянського Союзу» розповіла про подвиги В.П.Симонка при 
обороні Одеси. Але ж і при обороні Севастополя він неодно-
разово проявляв особисті мужність і героїзм. Ходили навіть 
легенди. В одній з газет йшлося, що Симонку присвоєно Ге-
роя за оборону Севастополя посмертно. Указ вийшов через  
чотири місяці після подання командуванням на присвоєння 
звання. І всі ці дні рота Симонка не  залишала передової 
фронту. Командуючий Чорноморським флотом Ф.С.Ок-
тябрьський нагородив його орденом Леніна, який був вру-
чений воїну ще до виходу указу.

 Після обнародування указу про нагородження Симонка 
медаллю «Золота Зірка» і другим орденом  Леніна  було ого-
лошено наказ командування N-ської частини:

«1. Молодшому лейтенанту Симонку присвоїти звання 
лейтенанта.

2. Лейтенанту Симонку присвоїти звання старшого лей-
тенанта. 

3. Старшому лейтенанту Симонку присвоїти звання ка-
пітана. 

4. Капітана Симонка призначити командиром міномет-
ного батальйону».

Відтепер під командуванням Симонка воювали понад 
півтори сотні людей, воїни багатьох національностей Союзу.

Бойовий товариш Володимира Полікарповича Петро 
Іванович Стасовський, металург з Дніпропетровська, з яким 
ще зустрінемося пізніше, пригадує ті часи. 

— Я, як і Володя, теж командував ротою мінометників  
Пугачовського полку. Коли ж його призначили комбатом, я 
став йому підлеглим. Дружили ще міцніше. Під час одного 
обстрілу наших позицій мене поранило в руку. Медсестра 
батальйону Ваделина Тарасова зробила  перев'язку, і я вва-
жав поранення незначним. Володю якраз викликали в штаб 
армії для вручення нагород Героя. Командування батальй-
оном він поклав на мене. Відсутній він був дві доби, а мені 
здалося цілу вічність. І не тільки тому, що довелося відби-
ватися від фриців. Рука страшенно розболілася, почалася 
гангрена. Комісар батальйону, політрук Криворучко наполя-
гав, щоб я негайно відправився у медсанбат. Я відмовився, 
допоки повернеться Симонок. І ось вночі на підводі приїхав 
комбат. Довідавшись про мій стан, Володя вилаяв мене лег-
ким матюком і наказав тією ж підводою їхати в Севастополь. 
Капітан медичної служби, талановитий хірург Очкінадзе  
вийняла з рани осколок і цим зберегла мені руку. Я одразу ж 
повернувся на фронт. З підв’язаною рукою підійшов допові-
сти Симонку. Він глянув на мою руку і вже нелегким російсь-

ким матюком добре вилаяв мене.
— Повертайся назад, поки підвода тут, і не з'являйся  з 

пов'язкою, — наказав він.
Я вийняв руку з пов'язки і доповів чисто по-військовому:
— Товаришу комбат, капітан Стасовський прибув у ваше 

розпорядження для подальшого проходження служби.
Володя посміхнувся, обняв мене так, що в очах зірочки 

засвітилися, адже стис і рану.
— Дивись, Петре, ще раз розходиться твоя рука, не здо-

брувати тобі, — сказав він.
Цей епізод я розповів, щоб на батьківщині В.П.Симонка 

знали, якою чудовою людиною був ваш земляк. Він був сер-
дечним, чуйним, турботливим до всіх підлеглих, його люби-
ли бійці, високо цінувало командування.

 Присвоєння Симонку звання Героя Радянського Союзу 
стало важливою подією для 25-ї Чапаєвської дивізії, адже 
він став першим у ній, хто в роки Великої Вітчизняної удо-
стоївся цього найвищого звання.

М.ЄРМОЛЕНКО.

На знімку: В.П.СИМОНОК на передовій позиції 

(фото 1942 року). 

                                                          Далі буде.

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.П.СИМОНКА

Життя. Подвиг. Безсмертя
Продовження (Поч.  у № 51-52, 53-

54, 57-58, 61-62,  65-66, 89-91, 

107-108, 11-112 за 2012 рік)

9 січня відбулось чергове засідання 
громадської ради Городнянського істори-
ко-краєзнавчого музею, до складу якої вхо-
дять представники громадських організацій та 
просто небайдужі до долі закладу люди. Вони 
зібрались щоб вирішити кілька нагальних пи-
тань. 

Створений на ентузіазмі та коштах меце-
натів, музей опинився наодинці з фінансовими 
проблемами. Давно потребує ремонту дах, по-
трібен звичайний міський телефон, а з прихо-
дом холодів терміново потрібне фінансування 
на опалення. У більшості залів холодно, як на 
подвір’ї. Такий режим руйнує експозиції. Осо-
бливо від перепадів температур і підвищеної 
вологості повітря потерпають стенди — карка-
си розклеюються, облуплюється фарба, лакові 
покриття. Щоб зупинити руйнування потрібен 
стабільний температурний режим.

Присутні вирішили звернутись із клопотан-
ням до райдержадміністрації про фінансову 
підтримку музею, до районної ради із пропози-
цією створити спеціальну комісію, яка б взяла 
музей під опіку, а також організувати зустріч 
з підприємцями міста і району, показати їм 
здобутки історико-краєзнавчих досліджень та 
запросити їх до співпраці.

Слід зазначити, що протягом тижня голова 
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький вирішив 
питання оплати за опалення, а президія рай-
ради підтримала пропозицію про участь депу-
татів у спонсорській допомозі музеєві. Голова 

райради Г.Г.Примак закликав керівників депу-
татських фракцій взяти активну участь у такій 
акції.

Вже сьогодні співробітники музею готу-
ються до 90-річчя району, тому збір експонатів 
радянського післявоєнного періоду триває. 
Громадська рада музею принагідно звертаєть-
ся до всіх небайдужих з проханням надати для 
цієї експозиції предмети побуту, інструменти, 
усе, що могло б характеризувати життя жителів 
району у період з 1945 по 1991 роки. Задумано 
також цікавий проект дослідження історії най-
старших підприємств району. Сподіваємось, 
ще лишились старожили, яким є що розповісти 
про становлення і розвиток механічного заво-
ду, маслозаводу, заводу продтоварів, держ-
лісгоспу, сільгосптехніки і сільгопхімії та інших 
підприємств. 

Не треба забувати про те, що музей – це 
один з чинників історичної, народної і куль-
турної пам’яті. Це – неспотворена історія у ре-
чах, яка лишається нащадкам, це історія саме 
нашого району без узагальнень на область, 
країну, більші геополітичні угруповання, а ще 
й чималий туристичний чинник. Ми регулярно 
забуваємо про зручність географічного поло-
ження Городнянщини, чи просто не хочемо про 
це замислюватись, однак рано чи пізно цей 
фактор буде вирішальним у нашому житті. Ось 
тоді музей, як ніколи, стане у нагоді. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

  МУЗЕЙ: РОБОТА  НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Хочете служити 

за контрактом?
На сьогодні для бажаючих проходити службу за контрактом є вільні вакансії у вій-

ськових частинах А-0281 м.Житомир (аеромобільні війська) та А-1815 смт. Гончарівсь-
ке (сухопутні війська).

Військовослужбовці за контрактом отримують відповідне грошове забезпечення 
від 1500 до 3000 гривень на місяць. Крім того, раз на рік видається матеріальна до-
помога у разі місячного грошового забезпечення, а під час вибуття у щорічну чергову 
відпустку виплачується грошова допомога на оздоровлення у розмірі місячного гро-
шового забезпечення.

Військовослужбовці за контрактом мають право на отримання вищої освіти у ви-
щих учбових закладах та право стати на чергу для отримання житла.

Держава гарантує стабільне грошове забезпечення, безкоштовне медичне обслу-
говування, пільговий відпочинок у санаторіях Міністерства оборони України з членами 
сім’ї, обов’язкове державне страхування, забезпечення житлом (на період першого 
контракту – гуртожитком), пільги при вступі до вищих військових навчальних закладів 
Міністерства оборони України, соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей згідно з чинним законодавством України.

Більш детально про умови служби за контрактом можна дізнатись, звернувшись 
до Городнянського районного військового комісаріату особисто або по телефону 
2-17-80.

І.БАТЮК.

Військовий комісар.

Уточнення
У номері газети «Новини Городнянщини» від 19 січня 2013 р. на стор. 7 у пові-

домленні про зміну тарифу по статті водовідведення була допущена помилка.
Перше речення слід читати: «Згідно рішення виконкому Городнянської міської 

ради №8 від 15.01.2013 р. затвердити тарифи на послуги водовідведення, які ро-
зроблені шляхом коригування по статті «Паливно-мастильні матеріали», по статті 
«Заробітна плата» з 01.02.2013 року.». Далі – за текстом. 

КУЛЬТУРА
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Наші передплатники, які стали призерами 
щорічного розіграшу, отримали свої виграші. 
Городнянка Олена Федорівна Соседко, яка 
проживає по вул. Заводській, передплачує 
«Новини Городнянщини» вже більше 10 років. 
Виграш мобільного телефону став для неї 
приємною несподіванкою – у сім’ї з двома до-
рослими синами цей засіб спілкування не буде 
зайвим.

Надія Вікторівна Каленько з Великого Дир-
чина також давня шанувальниця газети. Наш 
приз – набір посуду, — це другий виграш у її 

житті. До цього вона вигравала лише у «Лото-Забава». Разом 
з чоловіком вони мають двох дочок і онуку – отже, буде кому і 
для кого готувати.

Третій призер розіграшу Анатолій Михайлович Дробноход 
з Бурівки по приз ще не приїздив. Сподіваємося, що він не ба-
ритиметься і найближчим часом отримає виграний комплект 
постільної білизни. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ. 

На знімках: редактор Л.ЯКУБЕНКО з призеркою      

О.СОСЕДКО; Н.КАЛЕНЬКО тільки-но отримала приз.

ПРИЗИ  ДОСЯГЛИ  ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

Саму ідею щодо цього виношував колишній 
голова виконкому Городнянської міської ради, 
добре відомий усім нам П.Д. Шаповал давно. 
Згодом він працював на високих державних 
посадах, має ранг Надзвичайного і Повноважного 
Посла України. 

Торік у світ вийшла його книга-альбом про 
історію його рідного села Жовтневе Коропського 
району. Це художньо-документальна розповідь 
про долю своїх земляків, заснована на численних 
архівних документах, спогадах односельчан, 
проілюстрована фотознімками різних періодів 
нашої історії. Петро Дмитрович, мабуть, не 
був би Шаповалом (самим собою), вшанованим високим 
громадським званням, якби не вважав справою честі 
і обов’язку підготувати і видати книгу про наше місто. 
Працюючи на всіх посадах, він постійно опікувався 
розвитком Городні, підтримував тісні зв’язки з її керівниками 
та багатьма людьми. Його увагу не обминали публікації 
у пресі, наукові дослідження та архівні матеріали, що 
стосувались нашого краю. До того ж  у силу службових 
відносин йому просто пощастило співпрацювати з двома 
талановитими журналістами – С.О. Закусилом та Н.О. 
Авер’яновою, які щоразу підхоплювали його пропозиції 
та ідеї і спільно реалізовували їх. Так народилась спочатку 
книга «Як жита наливні, половіє доля» – про людей і час, про 
Шаповалів рід, яка вийшла у 2008 році. Потім була книга про 
рідне село Жовтневе.

Праця у Городні на автопідприємстві, а потім на  посаді 
голови міськвиконкому стала для П.Д. Шаповала основою 
для життєвого злету на високі державні посади.

– Але історія не застигає, бо життя не стоїть на місці. 
Хтось народжується, хтось помирає, щось нове приходить 
у нашу пам’ять, а щось забувається, – сказав П.Д. Шаповал, 
відкриваючи зустріч з активістами міста 18 січня у залі 
засідань міської ради. – Ми є свідками різних подій і змін у 
нашому житті, були учасниками перетворень, і наш обов’язок 
– зафіксувати це для наступних поколінь. Досі не написано 
більш-менш повної історії Городні від незапам’ятних часів 
до наших днів. Хіба що були окремі спроби на краєзнавчому 
рівні, та й то більше в  періодичних виданнях. Потрібна 
цілісна узагальнююча систематизована книга про історію 
Городні, без данини часу, з науковою концепцією. Музей є 
музеєм, він є специфічним закладом, виконує свою роль. 
А книга про історію Городні – це буде своєрідний музей у 
кожному домі. Тож давайте гуртом підготуємо таку книгу, – 
закликав Петро Дмитрович присутніх у залі.

А на зустріч на запрошення прийшли ветерани праці 
М.К. Єрмоленко, В.Ю. Зорик, І.А. Манич, В.М. Сотник, В.О. 
Кононюк, Р.М. Мельникова, Г.В. Зацаринна, Т.П. Ткаченко, 

П.І. Іванов, А.П. Сердюк, А.П. Денисенко, 
директор історико-краєзнавчого музею О.Г. 
Смаль та науковий працівник цього закладу 
А.В. Михалькевич, завідуюча районним архівом 
Л.С. Демянцева, редактор газети «Новини 
Городнянщини» Л.М. Якубенко, колишній 
начальник райсільгоспхімії О.М.Кривець. А разом 
з П.Д. Шаповалом приїхали заступник начальника 
обласної дирекції державного підприємства 
«Укрпошта» О.О. Тимощук (до речі, він очолює 
товариство городнянців-земляків у Чернігові), 
директор Чернігівського медичного коледжу М.М. 
Самойленко, журналістка Н.О. Авер’янова. Усі 
вони так чи інакше у свій час пов’язані з Городнею 
– народились чи працювали в місті, чи за своїми 
службовими обов’язками  багаторіч опікувались 
ним. Вони – володарі багатющої інформації, 
безпосередні учасники чи свідки подій. У зв’язку 
з пропозицією П.Д. Шаповала й зав’язалась 
розмова. До речі, активно підхопив її міський 
голова А.І. Богдан, який саму ідею оцінює як дуже 

своєчасну і цілком результативну.
Що потрібно? Найперше – зібрати матеріал і друковані 

джерела – архівні документи, фотознімки, спогади 
очевидців тощо, які б засвідчили про події, масові заходи, 
що відбувались у Городні на підприємствах, у трудових 
колективах, у суспільному житті. Треба в історії відтворити 
те, яким було життя батьків, дідів і нас самих. У місті у свій 
час були видатні люди – документи про них теж слід подати.

– Дуже прикро, що мало є матеріалів про роки тимчасової 
окупації фашистами Городні, – звернув увагу П.Д. Шаповал. 
– Та й період відбудови народного господарства після війни 
забувається. А як Городня зустріла незалежність України – 
де про це спогади? Нема. Поки що жива пам’ять, треба все 
відтворити устами сучасників.

Жодного заперечення з цього приводу не виникло. 
Навпаки – розмова охопила ширше коло питань. Вона 
торкнулась і допомоги місцевому музею: слід зібрати кошти 
з кожного городнянця, щоб цей заклад зробити достойним 
нашого часу. О.О. Тимощук пообіцяв організувати на цю 
справу й земляків у Чернігові.

Отже, до роботи. Ініціативна група звертається із 
проханням до всіх городнянців та жителів-земляків інших 
міст,надати цінні матеріали з історії Городні, і передати 
ці матеріали в музей або в редакцію газети «Новини 
Городнянщини». Адже якщо це цінні реліквії для сімей, то 
вони є безцінними й для історії. Наприклад, листи з фронту 
до рідних. 

П.Д. Шаповал вважає, що всі можливі матеріали слід 
зібрати до початку березня ц.р. Тож давайте поспішати. 
Звертайтесь у музей чи в редакцію газети . Ми в газеті 
відкриваємо спеціальну рубрику. Ваші імена увійдуть в 
історію, у літопис нашого міста. А ця історія уже є, бо за 
всіма нами стоїть минуле, від якого, як би ми не хотіли, 
відхреститись не можна. Воно з нами. Давайте гуртом 
зафіксуємо його для нащадків.

На знімках: учасники зустрічі; П.Д. ШАПОВАЛ дарує 

свою книгу з автографом.

Л. ВАСИЛЬКО.

Напишемо історію Городні
Таку пропозицію 

висловив П.Д. Шаповал 

– Почесний громадянин 

нашого міста під час 

зустрічі з групою 

активістів у міській раді

 ПОЗИТИВ

З чесністю 

та людяністю
Незначна подія інколи може дати міцний заряд позити-

ву, або ж – навпаки—засмутити не на жарт. 
На минулому тижні у четвер в обідню пору я зайшла, як і 

звичайно, у магазин «Седам», що у центрі міста.  Скупилася 
напередодні вихідних – продукти,  миючі засоби тощо. За-
несла сумки на роботу (це поруч), дочекалася п‘ятої години 
та й рушила з поклажею додому. Вже у хаті виявила, що не 
вистачає миючого засобу для сантехніки. «На роботі випад-
ково залишила», — майнула думка. У п’ятницю думка про 
пропажу вивітрилась з голови. Так і не перевірила, у кабінеті 
залишилась покупка чи ні. 

Вже у понеділок з‘ясувалось, що на роботі я нічого не 
залишала. Виходить, покупка так і залишилась у магазині. 
Точно пам’ятаю, що її оплачувала. Мабуть, забула біля каси. 

У понеділок після роботи знову зайшла у «Седам» за по-
купками. Про засіб навіть не питала – стільки часу спливло, 
соромно й згадувати.  У продавців щодня така маса людей 
перед очима, чи до мого товару їм, до того ж  не дуже доро-
гого? Яким же було моє здивування, коли касир, посміха-
ючись, запитала: «А миючий засіб не Ви у нас залишили?». 
«Так, пляшечку лимонного кольору», — знітившись, зізна-
лась я. Відверто кажучи, у мене навіть думки такої не було, 
що можна повернути так роззявкувато втрачену річ. Навіть 
якби персонал не звернув на неї увагу, у магазині ж стільки 
народу перевертається – будь-хто міг спокійнісінько взяти 
її, залишену на столику.

З магазину вийшла з чудовим настроєм – не у такому 
вже й поганому світі ми живемо, якщо у ньому ще є чесність 
і порядність. А колективу магазину «Седам» окреме спасибі 
– за уважність і чуйність до людей. 

С.ТОМАШ.
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* * *

Я ходил по белым облакам,
Из ручьев пил солнце, а не воду,
Сосны гладил по коричневым бокам –
Хорошо...и я отсюда родом.
Это здесь зимой шалуньи-ели
Осыпали серебристым снегом,
Грустные березы вдаль глядели,
Пахло Русью, свежестью и негой.
И, прощаясь с кленом у дороги,
Уходя отсюда в странствия по свету,
Навсегда запомню маму на пороге...
Сторону, которой краше нет.

* * *

Аисты, аисты – детство далекое,
Вешние воды стремятся потоками,
Ласточки в небо взлетают высокое –
Воспоминанья становятся строками.
Аисты, аисты – детство далекое,
Клен и береза, налитые соками.
Выросли дети и стали высокими,
Как вам остаться не одинокими?..

Вальс при свечах
Ты, ночь и свечи,
Старый забытый романс,
Руки, губы и плечи...
Нас поглотил с Тобой вальс.

Припев: 

Вальс, вальс, вальс при свечах,
Искры, горящие в черных очах,
Звезды в руках и над головой,
Давай, давай не прощаться с Тобой,
Давай, давай не прощаться с Тобой.

Рядышком сядь ты со мною,
Гитару в руки возьми
И звуки незримой волною
Щедрой рукою плесни.

Припев.

Свеча последняя тает,
Уносится музыка прочь,
И нас с Тобой обнимает
Безбрежная звездная ночь.

Припев.

Пусть он останется с нами,
Пусть он волнует всегда.
И пусть не уходит с годами
Любовь и души теплота.

Припев:

Пусть, пусть наша любовь
Каждое утро рождается вновь,
А когда солнца пламень зачах,
Кружит нас, кружит нас вальс при свечах,
Кружит нас, кружит нас вальс при свечах.

Когда душа впадет 

в анабиоз...
Когда душа впадет в анабиоз –
Не будет сцен, не будет слез,
Не будет радости, ни грез,
Не будет ревности, ни поз.
Новый абзац – анабиоз.
И по осенней по листве,
По умирающей траве.
Не босиком, хотя босяк,
С собою в ссоре, как дурак –
Бреду в бреду – вот так?!

Ах, у Юлечки...
Ах, у Юлечки глазки карие,
Ах, у Юлечки гибкий стан!
А сама она вся звездюлечка,
В ней сокрыт любви океан!
Ах, у Юлечки ножки стройные –
Позавидует кардебалет.
А сама она вся достойная
Быть счастливою тысячу лет!

Припев: 

Пусть кружит нас танец страстный,
Пусть кружится Твоя голова,
Пусть минуют нас беды странствий,
Зависть, страх и людская молва!
Это девочка, словно цунами,
Ах, Камчатка наш дальний рубеж.
Как прекрасна, вы видите сами –
В черном, в красном, в зеленом и в беж!

Я уткнусь бездыханно в коленки,
Что даруешь мне жизнь или смерть?
Благосклонность иль пытки-застенки,
Или право надежду иметь?

Припев:

Рожденной в год Змеи
Стройна и гибка...
Не смертелен твой укус,
Но ты – Змея.
Обнять – ошибка,
Прикоснуться не боюсь,
Хоть ты – Змея.

Не обижайся,
Если резок буду я –
Ведь ты – Змея.
Но не сдавайся
В круговерти бытия,
Ведь ты – Змея.

Даешься в руки,
Пресмыкаться не хотя,
Хоть тя – Змея.
Ползя от скуки,
Никого не возлюбя,
Ведь ты – Змея.

И нет обиды –
Для меня ты все же друг,
Хоть и Змея.
Одна без свиты,
Разорвав порочный круг,
Да! Ты – Змея...

Вірші, щоб відчути їх красу, треба декламувати, а пісні – співати. Цю істину мені нага-
дала збірка поезій «Стихи рождаются под сенью ночи» Леоніда Дудка, уродженця Город-
ні, а нині москвича.

Збірка вийшла в кінці минулого року в Москві в авторському редагуванні. В анотації 
зазначено, що на суд читачів представлено різні поетичні жанри: вірші, пісні про любов 
і дружбу, жартівливі та іронічні рядки, філософські роздуми і «капустники», навіяні по-
дорожжю по світу. І в цьому не засумніваєшся, прочитавши їх. Автор за освітою, так би 
мовити, «технарь», та все ж в душі тримає стільки почуттів і тепла, що в нього є постійна 
потреба поділитись ними з колегами, друзями, коротше кажучи – з аудиторією. І Леонід 
Дудко вміло використовує ту чи іншу нагоду для цього, знаходить адреси. 

Коли читаєш (декламуєш) окремі його вірші, в душі іноді зринає мелодія: народжуєть-
ся пісня. І не біда, що мелодія не зафіксована у збірці нотними знаками, вона написана 
під супровід гітари.

Примітно й те, що чимало віршів написані в Городні, в ранню молодість автора. А вже у 
розквіті життєвих сил він зізнається: «...осознал конечность бытия, как мостик к Вечному, 
свои оставлю строки...». А рядки ці справді змістовні і трепетні.

Пропонуємо ряд віршів із збірки Леоніда Дудка.
Л.ВАСИЛЬКО.

КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКІВ

«...свои оставлю строки...»

Это было год назад. Зашел я в Городнянский терцентр,  
прочел объявление  о перечне услуг и увидел предложение, 
от которого отказаться не смог! «Ящик» я давно выбросил — 
не выношу «мыла», рекламы и зомбирования политикой, а в 
Интернет зашел бы, да полстолетия назад этому в школах 
не учили… Вот и стал заниматься компьютером на индиви-
дуальных курсах (бесплатно!) в отделении социально-бы-
товой адаптации. Теперь без труда общаюсь с друзьями в 
Контакте и в Одноклассниках, а уж сколько интересной ин-
формации  здесь  – не передать!

Далеко не все пенсионеры знают о существовании это-
го отделения, а некоторые, может, и знают, да не решают-
ся зайти. Вот поэтому и хочу рассказать о нем. Уверен, что 
найдутся люди, которых эта информация заинтересует. 

Отделение было открыто в октябре 2010-го. Своего по-
мещения не имеет, поэтому приют получило рядом с тер-
центром,  в Клубе ветеранов. Обслуживает оно пенсионеров 
и людей с особенными потребностями старше 18 лет. Два 
женских клуба по интересам: тут  и  кулинария, и вышивка, 
изготовление различных украшений и поделок, обмен опы-
том по другим житейским вопросам. Мужчины здесь поче-
му-то менее активны — в основном это любители шахмат.

 Работают  две группы «Здоровья» — общеоздорови-
тельная,  и для людей с ограниченными физическими воз-
можностями, где специально подобран  комплекс упраж-
нений, ведется контроль давления и измерение пульса. 
А поскольку своего помещения нет, занятия проводятся в 
арендуемом зале Дома культуры в разные дни. 

Особой популярностью пользуются экскурсионные 
поездки, которые организуют сотрудники отделения – до-

говариваются о маршруте, собирают деньги, заказывают 
автобус, экскурсовода, решают все возникающие неуря-
дицы. Кстати, такие коллективные поездки обходятся не 
дорого, цена их обычному пенсионеру вполне по карману, 
так что желающих хватает. Например,  на экскурсию в Сед-
нев  набралось столько желающих, что ездили два раза. А 
еще побывали  в Чернигове, Новгород-Северском, слуша-
ли концерт в филармонии, смотрели спектакль «За двумя 
зайцами» в Молодежном театре, и это не весь перечень.  
Масса впечатлений, фотографий, положительных эмоций… 
Спросите себя: а когда вы в последний раз были в театре, 
филармонии, на экскурсии? То-то же. А на танцах? Летом по 
инициативе и при участии сотрудников терцентра за симво-
лическую плату на танцплощадке эта традиция возобнови-
лась. Звучали и баян, и  популярный когда-то (да и теперь!) 
вокально-инструментальный ансамбль, записи популярных 
мелодий прошедших лет. Были интересные викторины. Та-
кой ностальгией повеяло, словно окунулся в дни юности. 

Были также встречи с кардиологом, представителем 
пенсионного фонда, юристами по вопросам наследства, 
приватизации земли, где прозвучали ответы на самые 
разные вопросы. Проводилась юморина, вечер поэзии, а 
совместно с сотрудниками читального зала  центральной 
районной библиотеки – встречи в литературно-музыкаль-
ной гостинной на темы: песни военных лет, лекарственные 
травы, вышивки, юбилей А.Малышка. Не были забыты и по-
допечные стационарного отделении в Великом Дырчине, 
которых ко Дню независимости навестила с поздравлением 
бригада самодеятельных артистов терцентра с ансамблем 
ветеранов. 

В ближайших планах отделения – создание клуба «Хо-
зяин». Все знают, как тяжел труд земледельца, особенно 
для пожилых людей. Но существуют технологии, которые 
значительно облегчают этот труд, позволяют избавиться от 
перекопки почвы, значительно уменьшают полив, а, самое 
главное — позволяют получить не вредную для организма,  
экологически чистую продукцию. Есть люди, которые все 
это уже опробовали, и с успехом применяют на практике. 
Поэтому будем организовывать встречи с людьми, которые 
все это уже опробовали,  делиться опытом, смотреть свои-
ми глазами, как все делается, обмениваться семенами, ез-
дить на сельскохозяйственные выставки, организовывать 
покупку перспективных сортов, садово-огородного инвен-
таря. Так что, если захотите, присоединяйтесь, двери отде-
ления всегда открыты. 

Теперь о грустном. В Прилуках,  например, отделе-
ние социально-бытовой адаптации имеет  собственное 
помещение из нескольких комнат, равных по площади 
всему нашему терцентру. Для Городнянского отделения 
социально-бытовой адаптации  перспективы нет ника-
кой. А если нет даже элементарных удобств, то как мож-
но обслуживать человека с  особенными потребностя-
ми, если у него возникнут потребности естественные? 
В общем, с учетом кризиса надеяться на «покращення 
життя» ни сегодня, ни в будущем не приходится. Но на-
дежда все-таки остается. Надежда на нашего депутата 
И.А.Рыбакова, на его благотворительный фонд «Миссия 
Милосердия», на то, что социальная сфера для него дей-
ствительно  была и остается приоритетной, и он честно 
выполнит свои предвыборные обещания. 

 А.БЕНДРИК.
г.Городня.

ОСОБЛИВА ДУМКА Жизнь на пенсии только начинается…

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я 

Щоб серце 
не боліло 

Серцево-судинні захворювання 

стійко утримують першість серед  усіх 

інших захворювань ХХІ століття, прий-

шов їх час. Відійшли в минуле епідемії 

чуми, тифу, віспи, але їх місце не зали-

шилося незайнятим. Про профілактичні 

засоби та лікування серцево-судинних 

хвороб розповідає кардіолог Городнян-

ської районної лікарні В.М.ПИРОГОЇД: 
— Система кровообігу людини створена 

так, що для нормального її функціонування 
людина повинна проходити не менш 6 км 
кожного дня. Але чи маємо ми для цього час 
та бажання? Може здаватися дивним, але 
більшість  хвороб серцево-судинної систе-
ми  виникає не через перевантаження її, а  
навпаки – через  хронічну, постійну недо-
вантаженість.  Малорухливе життя призво-
дить до ожиріння, легеневої та серцевої 
недостатності, атеросклерозу. Зменшення 
фізичних навантажень — до  перевантажень 
нервово-психологічних.

— При яких ознаках захворювання 
серця або судин слід звертатись до ліка-
ря? 

— Хвороба часто розвивається непоміт-
но для хворого,  відхилення від норми мо-
жуть проявити себе лише при обстеженні 
кардіологом. Серце треба оберігати, як 
своє, так і чуже. І якщо на роботі  з сторон-
німи людьми ми намагаємося стримува-
ти прояв негативних емоцій, то на рідних 
виплескуємо все, що накопичили за увесь 
день. Нерідко нам відповідають тим же. Так 
народжуються не тільки взаємні образи, а й 
серцево-судинні захворювання. Якщо б усі 
могли  змінити своє ставлення до світу, то із 
серцем мали б менше проблем. Кардіологи 
радять  ставитися доброзичливіше до лю-
дей,  намагатися забути образи, навчитися 
вибачати, як –то кажуть, від «усього серця». 
Крім того, слід пам`ятати, що любити світ 
треба починати з себе. Кожній людині по-
трібні позитивні емоції. Тож визначайтеся, 
де ви  можете їх знайти якомога більше. Фі-
зичні робота, вправи, повноцінний сон, не-
досолена та нежирна їжа, відмова від палін-
ня, алкоголю,  підтримка водного балансу, 
а також  профілактичні  заходи  як масаж, 
медотерапія,  фітотерапія і тощо. 

У випадку першого больового  синдрому  
потрібно зупинити   рухову  активність. Для 
полегшення  випити «серцеві каплі» (корва-
лол чи валокордин), валідол, а також нітро-
препарати:  нітрогліцерин, нітросорбід. Для 
кожного хворого виключно  индівідуально  
призначаються ліки та  фізіотерапевтичні 
процедури, необхідні  саме для нього. 

—  А якщо необхідне хірургічне втру-
чання? 

—  Якщо є показання стентування або 
аортокоронарного шунтування, ми надаємо 
потрібне направлення. Стентування  є опе-
рацією  для розширення  коронарних судин. 
Така операція у багатьох випадках дозволяє 
відродити нормальний кровообіг. Аортоко-
ронарне шунтування представляє собою 
оперативне втручання, у  результаті якого 
створюються нові шляхи кровотоку. 

Великий розвиток останнім часом от-
римали методи малоінвазійної  та  ендо-
скопічної кардіохірургії, при яких хірургічне 
втручання проводиться через невеличкий 
розріз або зовсім без нього. Подібні опера-
ції проводяться  у спеціалізованих клініках 
столиці,  але  останнім часом стали можли-
вими і у Чернігові, де створений центр сер-
цево-судинної хірургії у другій міській лікар-
ні. Пацієнти, яким була проведена операція 
на судинах, зараз почувають себе добре, 
знаходяться під наглядом лікаря.

Розмовляла А.НЕМИРОВА.



«Беларусь 1»

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.10 Арсенал.
09.40 Наши.
09.55 Т\с «Мужчина во мне».
10.55 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
11.30 Зона Х. Итоги недели.
12.10 Комедия «Особенности
национальной охоты».
14.05 «Триумф. Героям
спорта».
14.15 Клуб редакторов.
15.15 Новости региона.
15.30 Завтра – это мы!
16.05 Культурные люди +.
16.40 Ретро8комедия
«Покровские ворота» .
19.05 Фильм «Орнелла Мути».
20.00 «Место встречи».
21.00 В центре внимания.
21.55 Журналистское
расследование.
22.30 Драма «Море внутри» .

ОНТ

08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 Воскресная проповедь
(с субтитрами).
09.20 «Смешарики».
09.35 «Непутевые заметки».
09.55 Пока все дома.
10.50 Фильм «Деловые
люди».
12.25 «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник».
13.25 Фильм «Самая
обаятельная и привлекатель8
ная».
15.00 «Игорь Кваша. Личная
боль».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20 Фильм «Тот самый
Мюнхгаузен».
18.50 «Я люблю Беларусь!».
20.00 Контуры.
21.05 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон».
00.30 Комедия «Ты – мне, я 8
тебе».

НТВ

08.00 Сегодня.
08.20 «Живут же люди!».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Дачный ответ».
11.50 «Поедем, поедим!».
12.25 «Чудо техники».
13.00 Сегодня.
13.20 Т\с «Версия».
15.05 «Сталинград. Противос8
тояние».
16.00 Сегодня.
16.20 Т\с «Гражданка началь8
ница. Продолжение».
18.05 «Русские сенсации».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.45 «Центральное
телевидение».
21.55 «Ты не поверишь!».
22.50 «Реакция Вассермана».
23.25 «Луч Света».
23.55 Фильм «Фокусник82».
01.35 «Школа злословия».

28 СІЧНЯ 29 СІЧНЯ 30 СІЧНЯ 31 СІЧНЯ 1 ЛЮТОГО 2 ЛЮТОГО 3 ЛЮТОГО

«Беларусь 1»

07.00,08.00 (с сурдопере8
водом), 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10,17.30 Т\с «Маруся.
Испытания» .
10.05,19.55 Т\с «Джамайка».
11.00 Док. сериал «Под
солнцем» .
12.10 «Триумф. Героям
спорта «.
12.25 Док. сериал «Будь в
тонусе!»
13.00 Док. сериал «Магия
природы».
13.30 Фильм «Швейцария и
Альпы».
14.00,21.55 Т\с «Бигль».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т\с «Звездные врата.
Первый отряд».
16.15 Культурные люди +.
16.50 «Здоровье». Ток8шоу.
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
21.00 Панорама.
23.15 День спорта.
23.30 Т\с «Звездные врата.
Первый отряд».

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито».
12.05 Т\с «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Доброго здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 Т\с «Обручальное
кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с
субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Т\с «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т\с  «Виктория».
23.10 «Задиры».

НТВ

08.10 Т\с «Возвращение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Чистосердечное
признание».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Т\с  «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер8
ка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Петрович».
21.15 Т\с «Одинокий волк».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Боевик «Бригада».

«Беларусь 1»

07.00, 08.00 (с сурдопере8
водом), 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10,17.30 Т\с «Маруся.
Испытания».
10.05,19.55  Т\с «Джамайка».
11.00 Док. сериал «Под
солнцем».
12.10 Актуальное интервью.
12.25 «Все путём!»
12.50 Завтра – это мы!
13.20 Перезагрузка.
14.00,21.55 Т\с «Бигль».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25,23.30 Т\с «Звездные
врата. Первый отряд».
16.20 Земельный вопрос.
16.50 Тэлефільм АТН «Волаты
зямлі Віцебскай» цыкла
«Зямля беларуская».
17.05 Врачебные тайны с
доктором А.Терещенко.
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.50 Зона Х.
19.40 Калыханка.
21.00 Панорама.
23.15 День спорта.

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито».
12.05 Т\с «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10  «Доброго здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 Т\с «Обручальное
кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с
субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Т\с «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т\с «Виктория».
23.10 Комедия «Оптом
дешевле 2».

НТВ

08.10 Т\с «Возвращение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Таинственная Россия:
рептилоиды среди нас?».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.25 Т\с  «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская
проверка».
17.35 «Говорим и
показываем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Петрович».
21.20 Т\с «Одинокий волк».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Боевик «Бригада».

«Беларусь 1»

07.00,08.00 (с сурдопере8
водом), 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.00 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10,17.30 Т\с «Маруся.
Испытания».
10.05,19.55 Т\с «Джамайка».
11.00 Док. сериал «Под
солнцем» .
12.10 Актуальное интервью.
12.25 Фильм «Рождество в
Швейцарии».
12.55 Коробка передач.
13.30 Тайны следствия.
14.00,21.55 Т\с «Бигль».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25,23.30 Т\с «Звездные
врата. Первый отряд».
16.20 Док. сериал «Невероят8
ные истории любви» .
17.15 Тэлефільм АТН «Подых
Чашніцкай зямлі» цыкла
«Зямля беларуская».
18.25 Сфера интересов.
18.45, 22.50 Зона Х.
19.45 Калыханка.
21.00 Панорама.
23.20 День спорта.

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито».
12.05 Т\с «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Доброго здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 Т\с «Обручальное
кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Премьера. «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с субтит8
рами).
18.15 Новости спорта.
18.20 Т\с «Два с половиной
человека».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Т\с «Ночные ласточки».
23.10 «На ночь глядя».
00.05 Комедия «Сдохни, Джон
Такер!».

НТВ

08.10 Т\с «Возвращение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Следствие вели…».
11.10 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окон8
чательный вердикт».
14.25 Т\с  «Супруги».
15.15 «Дело вкуса».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер8
ка».
17.35 «Говорим и показы8
ваем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Петрович».
21.20 Т\с «Одинокий волк».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Боевик «Бригада».

«Беларусь 1»

07.00,08.00 (с сурдоперево8
дом), 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 00.15 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.10,17.30 Т\с «Маруся.
Испытания».
10.05 Т\с  «Джамайка».
11.00 Док. сериал «Под
солнцем» .
12.10 Комедия «Золушка из
Запрудья».
14.00 Т\с «Бигль».
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Т\с «Звездные врата.
Первый отряд».
16.20 Актуальное интервью.
16.35 Фильм «Орнелла Мути».
18.25, 23.45 Зона Х. Итоги
недели.
19.40 Калыханка.
19.55 Фильм «Звездные
вдовцы».
21.00 Панорама.
21.55 Док. сериал «Невероят8
ные истории любви».
22.50 Док. сериал «Мистичес8
кие истории».
00.30 День спорта.
00.45 Фильм «Круиз мечты».

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 «Жить здорово!».
10.20 «Понять. Простить».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито».
12.05 Т\с «Неравный брак».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Доброго здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 Т\с «Обручальное
кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 Фильм «Индиго».
18.00 Наши новости (с
субтитрами).
18.15 Новости спорта.
18.20  «Жди меня». Беларусь.
18.55 «Поле чудес».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
22.40 «Вечерний Ургант».
23.35 Фильм «Братья».

НТВ

08.05 Т\с «Возвращение
Мухтара».
08.55 «Судебный детектив».
10.00 Сегодня.
10.20 «И снова здравствуй8
те!».
11.15 «До суда».
12.05 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.35 Т\с  «Супруги».
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер8
ка».
17.35 «Говорим и показы8
ваем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Петрович».
23.00 Боевик «Бригада».
00.55 Комеди «Масквичи».

«Беларусь 1»

08.20 Існасць.
08.50 Слово Митрополита
Тадеуша Кондрусевича на
Праздник Сретения Господня.
09.00, 12.00, 15.00, 19.00
Новости.
09.10 Здоровье.
10.00 Т\с «Мужчина во мне».
11.00 «Все путем!»
11.30 Земельный вопрос.
12.10 Мелодрама «Любовь
земная».
14.00 «Страна лесов и озер».
14.15 Вокруг планеты.
15.15 Новости региона.
15.35 Комедия «Золушка из
Запрудья».
17.30 Коробка передач.
18.05 Тайны следствия.
18.35 Новости. Центральный
регион.
19.10 Комедия «Хоттабыч».
21.00 Панорама.
21.40 Детективный триллер
«Выкуп».
23.15 Фильм «Звездные
вдовцы».
00.15 День спорта.

ОНТ

08.00, 09.00 Наши новости.
09.05 «Смешарики».
09.20 «Здоровье».
10.25 «Смак».
11.05  Фильм «Горячий снег».
13.25 Рождение легенды.
14.25 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
16.00 Наши новости.
16.15 Новости спорта.
16.20  Комедия «Операция
«Ы» и другие приключения
Шурика».
18.05  «Один против всех».
18.55 Сольный концерт Анны
Шаркуновой.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05 «Сегодня вечером».
22.45 Комедияи «Пес Барбос
и необычный кросс», «Само8
гонщики».
23.25 Комедия «На
Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон8Бич
опять идут дожди».
01.05 Фильм «Фантастичес8
кая четверка 2: Вторжение
серебряного серфера».

НТВ

08.00 Сегодня.
08.20 Смотр.
08.50 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.25 «Дело вкуса».
10.00 Сегодня.
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Сегодня.
13.20 Т\с «Версия».
15.10 «Горячий снег
Сталинграда».
16.00 Сегодня.
16.20 «Следствие вели…».
17.10 «Очная ставка».
18.00 Спасатели.
18.30 Чрезвычайное проис8
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.30 Т\с «Одиссея сыщика
Гурова».
22.50 Фильм «Терра Аль8
Каида».
23.50 Фильм «Фокусник».

«Беларусь 1»

07.00,08.00(с сурдоперево8
дом), 09.00, 12.00, 15.00,
19.00, 23.45 Новости.
07.05, 08.05 Деловая жизнь.
07.10, 08.10 Зона Х.
09.15 В центре внимания.
10.10 Комедия «Кидалы в
игре».
12.10 Клуб редакторов.
12.55 Вокруг планеты.
13.45 Журналистское
расследование.
14.25 Тайны следствия.
15.15, 19.20 Новости региона.
15.25 Военный детектив «В
августе 448го…»
17.35 Док. сериал «Мистичес8
кие истории».
18.30 «Триумф. Героям
спорта».
18.45, 23.35 Зона Х.
19.40 Калыханка.
19.55 Т\с «Джамайка».
21.00 Панорама.
21.40 Форум.
22.40 Т\с «Бигль».
00.00 День спорта.

ОНТ

09.00 Наши новости.
09.05 Контуры.
10.05 «Жить здорово!».
11.00 Наши новости.
11.05 Новости спорта.
11.10 «Дешево и сердито».
12.00 «В.Высоцкий и М. Влади.
Последний поцелуй».
13.00 Наши новости.
13.05 Новости спорта.
13.10 «Доброго здоровьица!»
14.10 «Модный приговор».
15.10 Т\с «Обручальное
кольцо».
16.00 Наши новости.
16.10 Новости спорта.
16.15 «Ты не один».
16.55 «Давай поженимся!».
18.00 Наши новости (с субтит8
рами).
18.15 Новости спорта.
18.20 «Обратный отсчет».
19.00 «Жди меня».
20.00 Время.
20.30 Наши новости.
21.00 Новости спорта.
21.05  «Открытый формат».
22.10 «Вечерний Ургант».
22.50 Фильм «Раба любви».

НТВ

08.10 Т\с «Возвращение
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 «Русские сенсации».
11.05 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
14.20 Т\с  «Супруги».
15.10 «Дело вкуса».
15.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер8
ка».
17.35 «Говорим и показы8
ваем».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.35 Детектив «Петрович».
21.20 Т\с «Одинокий волк».
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Боевик «Бригада».

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 Пiдсумки тижня
9.30 Екстрений виклик
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф8кухар країни
12.40 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10 Армiя
13.25 Х/ф «Остання крадiжка»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.20 Euronews
15.35 Наука
15.40 Агросектор
15.50 Х/ф «Пацани»
17.30 Т/с «Соло для пiстолета
з оркестром»
19.00 Сiльрада
19.20 Новорiчна нiч на
Першому. Краще
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Криве дзеркало
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.40,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.40 Х/ф «Назад до щастя,
або Хто знайде синього
птаха»(1)
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.25 ТСН
20.15 Т/с «Цiкава Варвара»
22.25 «Грошi»
23.35 Т/с «Теорiя брехнi»
0.40 Х/ф «Картахена»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Один єдиний i
назавжди»
13.00,18.10 Т/с «Господарка
тайги»
14.45 Х/ф «Кадет»(1)
16.20 «Жди меня»
20.00 «Подробицi»
20.35 Т/с «Мар’їна роща»
22.20 Т/с «Бригада»(2)

УТ"1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Аудiєнцiя
9.45 «Секрети успiху»
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Гордона
12.35 Хай щастить
12.55 Крок до зiрок
13.45 Х/ф «Циклон роз8
почнеться вночi»
15.00,18.20 Новини
15.35 Наука
15.40. Агросектор
15.55 Х/ф «Слiдством вста8
новлено»
17.30 Т/с «Соло для пiстолета
з оркестром»
19.00 Екстрений виклик
19.45 Криве дзеркало
21.25 «Адреналiн»
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.40,20.15 Т/с «Цiкава
Варвара»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.35 ТС
22.30 «Українськi сенсацiї»
0.00 Т/с «Теорiя брехнi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.35 Т/с «Мар’їна
роща»
10.55 «Слiдство вели»
12.50,18.10 Т/с «Господарка
тайги»
14.30 «Судовi справи»
15.20 «Сiмейний суд»
16.15 Т/с «Вищий пiлотаж»
20.00 «Подробицi»
22.20 Т/с «Бригада»(2)

УТ"1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.05 Околиця
9.30 Уряд на зв’язку
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Гордона
12.35 Книга.ua
13.00 Українська пiсня
13.35 Х/ф «Костянтин Засло8
нов»
15.00,18.20 Новини
15.35 Наука
15.40 Агросектор
15.50 Х/ф «На семи вiтрах»
17.30 Т/с «Соло для пiстолета
з оркестром»
19.05 Бенефiс О.Воробей
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Криве дзеркало
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.30,20.15 Т/с «Цiкава
Варвара»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.35 ТСН
22.30 «Iлюзiя безпеки»
0.00 Т/с «Теорiя брехнi»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
«Новини»
10.55 «Слiдство вели»
12.50,18.10 Т/с «Господарка
тайги»
14.30 «Судовi справи»
15.20 «Сiмейний суд»
16.15 Т/с «Вищий пiлотаж»
20.00 «Подробицi»
22.20 Т/с «Бригада»(2)

УТ"1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Караоке для дорослих
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 В гостях у Гордона
12.35 Про головне
12.50 Здоров’я
13.40 Х/ф «Стрiли Робiн Гуда»
15.00,18.20 Новини
15.35 Наука
15.40. Агросектор
15.55 Х/ф «Раллi»
17.30 Т/с «Соло для пiстолета
з оркестром»
19.10 Криве дзеркало
21.30 Досвiд
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.30,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.35,20.15 Т/с «Цiкава
Варвара»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.30 ТСН
22.25 «Моя хата скраю»
23.40 Т/с «Теорiя брехнi»
0.35 Х/ф «28 днiв потому»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.35 Т/с «Мар’їна
роща»
10.55 «Слiдство вели»
12.50,18.10 Т/с «Господарка
тайги»
14.30 «Судовi справи»
15.20 «Сiмейний суд»
16.15 Т/с «Вищий пiлотаж»
20.00 «Подробицi»
22.20 Т/с «Бригада»(2)

УТ"1

8.00 Новини
8.20 Док. фiльм
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Д/ф «Контингент»
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 «Надвечiр’я»
12.15 Свiтло
12.40 «Вiра. Надiя. Любов»
13.35 «Адреналiн»
15.00 Новини
15.35 Агросектор
15.50 Криве дзеркало
20.40 After Live
21.15,22.50 Шустер8Live
22.45 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
0.30 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.35,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.40,13.45 Т/с «Цiкава
Варвара»
14.50 «Сiмейнi мелодрами»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Вечiрнiй київ»
22.00 Х/ф «РЕД»(2)
0.10 Х/ф «28 днiв потому»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Мар’їна роща»
10.55 «Слiдство вели»
12.50,18.10 Т/с «Господарка
тайги»
14.30 «Судовi справи»
15.20 «Сiмейний суд»
16.15 Т/с «Вищий пiлотаж»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Справедливiсть»
22.30 Т/с «Бригада»(2)

УТ"1

8.00,10.15 Шустер8Live
9.55 Школа юного
суперагента
12.35 Криве дзеркало
17.00 «Секрети успiху»
17.35 Х/ф «Пiдданi революцiї»
19.00 Золотий гусак
19.30 Жарт
19.55 Зiрки гумору
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Українська пiсня
22.00 Зiрки гумору
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.00 Твiй голос

1+1

8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 «Свiт навиворiт»
11.50 Х/ф «Агент Кодi Бенкс»
13.50 Х/ф «Мiсiс Даутфайр»
16.30 «Вечiрнiй київ»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря83»
23.15 Х/ф «День бабака»

ІНТЕР

7.55 «Справедливiсть»
9.55 «Орел i Решка»
10.50 «Велика Рiзниця»
13.45 Т/с «Сашко, кохання
моє»
17.10 Концерт
20.00 «Подробицi»
20.25 «Юрмала82012»
22.10 Х/ф «Стерво»(2)
0.10 Великий бокс

УТ"1

7.40 «Дружина»
9.05 Х/ф «Новi пригоди
капiтана Врунгеля»
10.20 Крок до зiрок
11.05 Маю честь запросити
11.50 Хто в домi хазяїн?
12.10 Караоке для дорослих
12.55 Золотий гусак
13.25 Шеф8кухар країни
14.15 Ближче до народу
14.50 Новорiчна нiч
17.40 Дiловий свiт
18.15 Криве дзеркало
21.00 Пiдсумки дня
21.30 Точка зору
21.50 Головний аргумент
22.00 Фольк8music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт+»
9.00 «Лото8забава»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 Х/ф «Золоте теля»
15.15 Х/ф «Самозванка»
19.30 «ТСН8тиждень»
20.15 Х/ф «На гачку»
22.10 «Свiтське життя»
23.10 Х/ф «Платон»(2)

ІНТЕР

6.30 Х/ф «Син Рембо»
8.10 Великий бокс
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 Х/ф «Максим
Перепелиця»
12.00 Х/ф «Самогонники»
12.25 Т/с «Якщо небо
мовчить»
16.30 «Юрмала82012»
18.15,20.55 Т/с «Лорд. Пес8
полiцейський»
20.00,0.40 «Подробицi тижня»
22.40 Х/ф «Термiнатор83»
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1�кімнатна квартира у військовому містечку, 1 поверх. Тел.:
2�21�84 після 18 год., 097�1235246.

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

— 2�кімнатна квартира в центрі. Тел.: 096�9429271, 096�
9689962.

— 2�кімнатна квартира. Тел. 067�1403897.
— 3�кімнатна квартира у 9�ти поверховому будинку. Тел.: 067�

4204062, 2�42�93.
— будинок в с. Тупичів. Є газ, свердловина, госпбудівлі, 18

соток землі, поруч ліс, ставок. Тел. 096�6871608.
— будинок 122 кв.м., з меблями, 1994 р. будівлі по вул.

Радгоспній, 26. Тел. 099�5280888.
— будинок 50 м.кв. зі зручностями. Тел.: 093�8473835, 067�

9158738.
— будинок в центрі с. Тупичів, Городнянського р�ну,

Чернігівської обл., 85 соток землі, 2 сараї, погріб, газ, телефон,
колодязь. Ціна договірна. Тел.: (044)411�20�54, 067�1971755.

— півбудинку по вул. Шевченка. Тел. 097�8758706.
— корова віком 6 років в с. В.Листвен. Тел.: 096�7113414.
— корова білої масті віком 9 років, отел у березні в с. Хрипівка.

Тел. 2�19�62.
— тільна телиця, отел у березні. Тел. 096�8000131.
— поросята корейські, чорні віком 3 місяці. Тел.: 2�26�64,

096�2408801.
— трактор ЮМЗ�6. Тел. 098�7048101.
— трактор Т�40 А; новий мотор трактора Т�40 А. Тел.: 096�

8783759, 096�8493946.
— два трактори МТЗ�80, автомобілі «Форд�Кур’єр», 2000

р.в. та «Ауді�А�6», 1995 р.в. Тел.: 093�7166581, 096�0827717.
— скутер «Сузукі Летс»�2, стан відмінний, 3600 грн., сидіння

ВАЗ�2108. Тел. 066�7487876.
— пральна машина автомат колишнього вжитку. Тел. 097�

2718067.
— сіно в тюках. Тел. 095�7352072.
— нові сані, козирок, бричка. Тел. 096�1595921.
— склад 1000 кв.м., із залізною дорогою по вул. Вокзальній.

Тел. 099�5280888.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2�33�62, 096�3403112.
— баян. Тел. 096�6079333.

ЗНІМУ:
— квартиру або будинок, недорого. Тел.: 098�8659439, 093�

1023358.

Зник собака (лайка) чорної масті з білою плямою на грудях.
Хто знає його місцезнаходження, прошу повідомити по тел.: 2�22�
48, 2�10�63 (винагороду гарантую).

Загублений проїзний квиток СВ 005100 на ім’я Ітченка  Юрія
Сергійовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублений атестат про середню освіту, виданий на ім’я
КУЩАНА  Олександра Миколайовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
17 січня 2013 року несподіване горе спіткало нашу родину – раптово

пішов з життя наш дорогий чоловік, люблячий батько і найкращий у світі
дідусь Жаловський Валерій Станіславович.

У найтяжчу хвилину нас морально і матеріально підтримали родичі,
сусіди, друзі і просто знайомі.

Сердечно дякуємо всім, а особливо другу сім’ї Шарудилу М.О.
Низький уклін вам, добрі люди. Нехай горе обходить ваші оселі

стороною.
Сумуючі: дружина, донька і онука покійного.

27 січня – півроку світлої
пам’яті

нашої дорогої матусі, бабусі,
тещі, свекрухи

БЕБКО
Парасковії  Никифорівни

08.08.1943 р. – 27.07.2012 р.
Дорога, рідна наша, ми тебе

пам’ятаємо, любимо, сумуємо. Вічна
світла пам’ять про тебе в наших серцях.

Ты в нашей памяти останешься
навеки,

И боль души ничем не заглушить.
Родная наша, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Хто забув – згадайте, хто пам’ятає – пом’яніть нашу рідну в цей

день.
Сумуючі рідні.

27 січня – півроку світлої
пам’яті

БЕБКО
Парасковії Никифорівни

08.08.1943 р. – 27.07.2012 р.
Земля тебе пусть будет пухом,
И вечное царство в небесах.
Тебя никогда мы не забудем
Ты дорога в наших сердцах!

Сумуючі: діти і онуки.

30 січня – 40 днів світлої пам’яті
ЯКУШ Любові Миколаївни

с. В. Листвен
15.07.1960 р. – 22.12.2012 р.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Остались в сердце боль и рана…
Пока мы живы – с нами ты!
Все говорят, что время лечит,
Но легче нам не стало, мама.
Все мы уйдем когда�то в вечность,
Но почему же ты так рано?

Сумуючі: діти, онуки та рідні.

30 січня  минає 40 днів, як пішов
з життя наш дорогий чоловік,

батько і дідусь
ШАНОЙЛО Михайло Пилипович

18.11.1935 р. – 22.12.2012 р.
Сльозами не повернути тебе назад,
Тяжчої втрати не буває.
Душа у нас весь час болить,
У серці біль не затихає.
Нехай земля тобі буде пухом. Царство

тобі небесне і вічний спокій.
Сумуючі рідні.

25 січня – 9 днів світлої пам’яті
найдорожчої в світі людини, чоловіка,

батька, дідуся
ЖАЛОВСЬКОГО

Валерія Станіславовича
13.09.1959 р. – 17.01.2013 р.

Пішов негадано й неждано ти із життя,
За ту межу, яка зоветься небуттям.
В тяжку хвилину болю й самоти.
Пробач, ми не змогли допомогти.
Твого життя промінчик тихо згас,
Ти з неба зараз дивишся на нас,
Благословляєш нас життям іти,
В серцях твій світлий образ берегти.

Сумуючі: дружина, донька, онука.

ТРАГЕДІЇ

Звів рахунки з життям
Ввечері 18 січня, напередодні свята Водохреща, у

Півнівщині знайшли повішеним Миколу Б.
Чоловіку було 46 років. У нього залишились дружина,

син�дев’ятикласник та батьки, які мешкають у цьому ж селі.
Причини такого вчинку односельцям незрозумілі.
Щоправда, кажуть, дружина у нього товаришувала з
оковитою. Сам чоловік теж від чарки не ухилявся, але
помірно.  Сім’я, каже сільський голова В.М.Миненко, на
обліку, як неблагополучна, не перебувала.  Ще зранку у
родині, кажуть, нібито все було  гаразд. Що стало причиною
такого безрозсудного вчинку – залишається тільки
здогадуватись та чекати висновку правоохоронних органів.

Документ містить низку важливих інновацій, що
стосуються всіх основних фігурантів ринку праці:
роботодавців і найманих працівників, молоді, яка
розпочинає трудову діяльність, і громадян старшого
віку. Торкнуться новації й державних установ, що
забезпечують формування та реалізацію державної
політики у сфері зайнятості населення, а також
контроль за додержанням законодавства про
зайнятість. Не обійшов закон і приватні компанії, які
надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
тощо.

Детальніше про основні зміни в законі  розповідає
директор районного центру зайнятості
Т.В.ЗАХАРЧЕНКО.

– Людина, яка не працює і звернулася у центр зайнятості
в пошуках роботи, відтепер отримуватиме статус
безробітного з першого дня реєстрації, якщо підходящої
роботи для неї нема. Причому звертатися можна до будь�
якого центру зайнятості
– незалежно від зареє�
строваного місця про�
живання. Допомога по
безробіттю виплачуєть�
ся з восьмого дня після
реєстрації. Максималь�
ний розмір її  буде єди�
ним по всій Україні і
становитиме чотири
прожиткові мінімуми
для працездатних осіб.

– Чим цікаві зміни
в законі  для робото1
давців?

– Передбачено
стимулювання роботодавців до створення нових робочих
місць та працевлаштування на них громадян, недостатньо
конкурентоспроможних на ринку праці, зокрема, молоді,
жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій
громадян. Виплачуватиметься компенсація роботодавцю в
розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за відповідну особу.

Закон про зайнятість
населення: нові зміни

Із 1 січня 2013 року набрав чинності  Закон України
«Про зайнятість населення», який був підписаний

Президентом України 5 липня 2012 року
– Тетяно Віталіївно, хто може отримати ваучер на

навчання?
– Згідно з новим законом, громадяни віком від 45 років

зі страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до
досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера
для оплати навчання новій професії або підвищення своєї
кваліфікації. Вартість такого ваучера встановлюватиметься
у межах вартості навчання, але не вище ніж 10 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб. Оплата ваучера здійсню�
ватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок
безробіття.

– Закон встановив гарантії захисту прав громадян
від дискримінаційних проявів на ринку праці.Що саме
мається на увазі?

– Роботодавцям забороняється вдаватись до обмеження
щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або
чоловікам, за винятком специфічної роботи, що може

виконуватися виключно
представниками певної
статі, а також вимагати
від людей, які праце�
влаштовуються, надання
відомостей про особисте
життя. Роботодавці зо�
бов’язані забезпечувати
гідні умови праці, які
відповідають вимогам
законодавства у сфері
оплати праці, охорони і
гігієни праці. Робото�
давцям забороняється
застосовувати працю
громадян без належного
оформлення трудових

відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових
відносин.

Сьогодні Президентом України встановлено строк
приведення законодавчих актів  до норм нового закону  «Про
зайнятість населення». Таким чином, очікуємо змін в умовах
реєстрації громадян, організації громадських робіт,
організації навчання та інших, про які ми будемо повідомляти
читачів.

Увага, роботодавці! Новим законом передбачено
штраф у розмірі двох мінімальних заробітних плат за
кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні осіб,
яким надаються додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню ( соціально1незахищених осіб). Якщо
раніше центр зайнятості направляв таких осіб на роботу
згідно розпорядження райдержадміністрації, то
відповідно до нового закону роботодавці самі
розраховують 5% квоту (аналогічно 41х відсоткової квоти
при працевлаштуванні інвалідів) і звертаються до центрів
зайнятості за сприянням у підборі та працевлаштуванні
даної категорії громадян.

24 січня – 2 роки світлої
пам’яті чоловіка, батька, дідуся

КОРОТКОГО
Миколи Миколайовича

31.08.1945 р. – 24.01.2011 р.
2 года, как ушел ты в бесконечность,

А мы все ждем, чтоб ты вернулся к нам
опять, Ведь ты, родной, от нас теперь
вдали, С тобой навечно мы в разлуке.
Пускай в лучах сияющего света Не
ведает преград твоя душа. Будем
помнить тебя мы всегда и любить,
Просто ты далеко�далеко… Будем в
сердце своем образ твой хранить,
Вспоминать – и нам станет легко.
Память в наших сердцах воскресит тебя
нам, Родной, любимый наш.

Сумуючі: дружина, діти, онуки.

Дороговкази
для мовників

У сьогоднішньому світі не можна вважатися
культурно�просвіченою людиною без знання
мов, досконало хоча б однієї – рідної. Що
стосується українців ( та й не тільки їх), на них
завжди тисне діалектний момент – чи то з півдня,
чи з півночі, чи з іншого боку. Але, тим не менше,
існує літературна (загальновживана) мова у
практичному використанні. І прагнення знати і
використовувати її активно і правильно –
неодмінний елемент розвитку культури особи.
З цього погляду буде корисною подана нижче
інформація.

У 2010 – 2011 роках у Києві вийшли з друку три
наукові праці мовознавця і літературного редактора
Марії Волощак: «Складні випадки правопису та
відмінювання прізвищ і географічних назв», «Збірник
мовностилістичних порад» та довідник з українського
слововживання «Неправильно�правильно».

Ці видання можуть стати добрими посібниками
для тих, хто прагне досконало володіти українською
мовою. Адже, не секрет, що нині як в усному мовленні,
так і в офіційних документах досить часто українські
прізвища пишуться неправильно, а іноді й просто
спотворюються. У книгах вміщені відповіді на
запитання: чому при написанні російських прізвищ
українською мовою треба писати Артем’єв, але
Савельєв, Прокоф’єв, але Третьяков, чому ми пишемо
Карпенкові�Карому, але Кос�Анатольському, як
правильно писати складні географічні назви тощо.

Збірник мовностилістичних порад містить слушні
рекомендації щодо слововживання, лексики,
фразеології, морфологічних форм та синтаксичних
конструкцій.

Довідник «Неправильно�правильно» вміщує
матеріал за алфавітом за частиномовною належністю
ключових слів у словосполученнях. Ключові слова –
це ті слова, вживання яких є помилковим.

Відомий філолог, славіст Ізмаїл Срезневський
сказав: «Без усякої іншої науки ще можна обійтися,
без знання рідної мови обійтися не можна». Книги
Марії Волощак – з тих,  які треба мати, як кажуть,
напохваті. Замовити їх можна за адресою: ПП»Фірма
літературного редагування і перекладів Волощак»,
а/с 160, м.Київ�1, 01001. Тел. (044) 3531977,  050�
3859186, e�mail: voloschak@yandex.ru .

НОВІ КНИГИ
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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.

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.

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

Тел.: 066/1072546, 098/8192223.

Число 26 27 28 29 30
Температура:
вдень  /11 /12 /7 /4       /3
вночі  /11 /15 /13 /5       /5
Напрям вiтру Пн/с Сх Пд/с Пд    Пд

Опади

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

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

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

Продам бетонозмішувач (80 л) з редуктором та вер*
стат деревообробний побутовий (220 V). Т. (097)5320201.

Продам «ВАЗ-2101» червоного кольору, у гарному
стані. Ціна 8500 грн. Торг. Тел. (098)7912515.

Продам будинок (89,3 м2, нова забудова) у Щорсі, всі зручності у бу*
динку, комунікації, у хорошому житловому стані. Т. (063)4544716.

З легкої руки родини Луговських, про яких ми писали в одному з
попередніх номерів газети, снігова скульптура набуває все більшого
поширення у місті. Цього разу на пустирі по вулиці Будівельників у
Городні з’явилася оголена натура. Автори цього дива залишились
невідомими, хоч сусіди, певно, знають їх особисто. Нам
прокоментували лише, що зліпили нагу діву місцеві юнаки.

Чим надихалися юні автори — залишається лише здогадуватися.
Може, вражені самотністю оголеного по пояс козака, вирішили зліпити
йому подругу, а може просто використали один із класичних сюжетів
образотворчого мистецтва. Гола леді граційно сидить у сніговому
кріслі. Щоправда, хтось вже встиг відбити скульптурі руки, тому
автоматично виникає асоціація з Венерою Мілоською.

Тепер чиясь покинута ділянка привертає до себе увагу перехожих,
а мікрорайон славиться своїми ентузіастами. Погодьтесь – це не так
вже й мало у нашому сірому повсякденні!

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: оголена натура зі снігу.

ВЕНЕРА  З  ВУЛИЦІ
БУДІВЕЛЬНИКІВ

24 січня відсвяткував 25/
річний ювілей Дмитро
Миколайович СТРАДОМСЬКИЙ
з с. Андріївки.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм.
Живи нам на радість у щасті та

мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та

сили.
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З любов’ю: мама, брат,
рідні, друзі.

27 січня святкуватиме свій 80/
річний ювілей наша люба матуся,
теща, бабуся, прабабуся
Валентина Федотівна ШОМАН.

Усією душею тебе ми вітаємо,
І дуже сердечно і щиро бажаємо:
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: правнуки,  онуки,

зяті, доньки.

21 січня відсвяткувала свій
ювілей чудова жінка і шановна
матушка Дарія Степанівна
Ковалівська.

Від усіх наших сердець
прийміть найщиріші вітання з днем
народження і побажання всього
найкращого!

Сонця і тепла Вам до Вашої хати,
Здоров’ям і друзями будьте багаті.
У настрою доброму, в радості й згоді
Сто років живіть, як кажуть в народі.
Душу хай гріє людська доброта,
Будьте здорові на довгі літа.

З любов’ю та повагою:
прихожани Свято3Миколаївського храму Раїса, Ніна, Анна,

Тетяна та інші.

Сердечно вітаємо з 50/річним ювілеєм козаків
Городнянського Свято/Миколаївського полку – підосавула
Володимира Миколайовича ОЛЕКСІЄНКА та осавула Вадима
Анатолійовича ПОТАПОВА.

Бажаємо, браття козаки, міцного здоров’я, миру і добра, сімейного
благополуччя. Хай береже вас Господь.

Козаки і берегині Городнянського Свято3Миколаївського
козацького полку.

22 січня відсвяткував свій ювілейний день народження
любий чоловік, тато, дорогий зять, син  БОГДАН Олександр
Петрович з Конотопу.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Пусть будут праздничные речи,
И пожеланья от друзей,
Ведь возраст твой еще не вечер,
А лишь заметный юбилей.

З любов’ю рідні

Колектив Городнянської школи/мистецтв висловлює глибоке
співчуття техпрацівниці Реуцькій Т.І. з приводу передчасної
смерті батька

ТУРЕЙСЬКОГО Івана Семеновича.

Колектив працівників Лемешівської школи глибоко співчуває
колишній вчительці історії Коноваловій В.І., її рідним і близьким
з приводу тяжкого і непоправного горя – смерті батька

ТУРЕЙСЬКОГО Івана Семеновича.

Колектив Лемешівської сільської ради та депутати сільської
ради висловлюють глибоке співчуття голові сільської ради
Коновалову В.І. та його дружині Коноваловій В.І. з приводу тяжкої
втрати – смерті тестя та батька

ТУРЕЙСЬКОГО Івана Семеновича.

Однокласники 10/Б класу 1977 року випуску Городнянської
школи №1 глибоко сумують з приводу передчасної смерті
однокласника

ЖАЛОВСЬКОГО Валерія Станіславовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Рада сільгосппідприємств району та колектив управління
агропромислового розвитку глибоко сумують з приводу раптової
смерті колишнього керівника КСП ім. Мічуріна

ДУДКА Анатолія Васильовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

ВИГОТОВЛЯЄМО: гранітні пам’ятники від
1000 грн.; бетонні – від 400 грн.; металеві
огорожі; фотокераміку.

Надаємо ритуальні послуги, обслуговування
могилок. При виконанні ритуальних послуг діє знижка
10% на виготовлення огорож, пам’ятників.

Установка. Доставка. Розстрочка.
м. Городня, вул. 1 Травня,50, вул. Волковича,39.
Тел.: 2/60/41, 2/18/55, 097/1490663, 063/

9814105, 067/9573016, 093/1023321.

Охоронній фірмі потрібні на роботу охоронники.
З/пл. від 90 до 100 грн. за добу, своєчасно.

Тел.: 095/8335578, 098/8128084.

Виконаємо всі види
р е м о н т н о / б у д і в е л ь н и х

робіт. Якісно. Недорого. Тел. 098/6321751.

ЖАХ!

Голодні свині з’їли
свиноматку

У Півнівщині «свиняча епопея» продовжує розгортатись.
Ми розповідали читачам про Геннадія Горбунова, який
утримує стадо свиней. Причому займається цим специфічно
– як слід тварин не годує, влітку тримає на випасі, а взимку
– як складеться. Цьогоріч, кажуть селяни, складається так,
що пацям доводиться урізувати свій раціон до порубаного
ялинового гілля.

Куди тільки не зверталися селяни з вимогою припинити
свавілля – адже голодні тварини не тільки риють влітку
пасовища, нівечать людські городи, а ще й є реальною
загрозою для людей, особливо для дітей. На жаль,
допомогти жителям Півнівщини вирішити цю проблему не
спішать.

Чашу терпіння селян переповнив недавній випадок, коли
голодні свині з голоду з’їли свиноматку у власному стаді. До
цього, кажуть, свиноматка ганялася по селу за однією з його
жительок. Тварини від голодного виснаження доведені до
стану агресивності.

— Буду звертатись у Київську службу захисту тварин, —
каже сільський голова В.М.Миненко. – Ситуація тривожить.
Всі попередні звернення до різних інстанцій результату не
мали. Може, хоч захисники тварин якось зможуть вплинути
на власника голодного стада.

С.ЧУГАЙ.

ПРОДАЄТЬСЯ ГОРОДНЯНСЬКА ПАЛИВНА БАЗА.
ТЕЛ. 097/4036520.


