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Опади

Вітаємо вас з Днем Захисника 
Вітчизни!

 Подвиги захисників нашої держави – це ве-
лика і велична правда історії, яку не спотворити 
і не перекреслити жодним змінам у сучасному 
мінливому світі. 

Це постійна школа виховання молоді, яка 
присвятила себе військовій професії і служить 
справі збереження миру у своїй країні та дале-

ко за її межами. Це взірець патріотизму для кожної чесної людини 
і свідомого громадянина, свідчення єдності всіх поколінь нашого 
народу. 

Бажаємо вам незламної волі, надійного родинного тилу, здо-
ров’я, звершення всіх ваших мрій і побажань, високих досягнень у 
нелегкій праці на благо держави.

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

Шановні захисники 
Вітчизни!

У всі часи захисники Вітчизни боронили 
рідну землю, свободу і право народу жити у 
мирі і злагоді на своїй землі.

У грізні роки воєнного лихоліття 1941-
1945 років, при виконанні інтернаціональних 
обов’язків на теренах інших держав, 
несучи службу в Збройних Силах України, 
зміцнюючи могутність нашої держави, ви 
проявляли високий патріотизм і мужність, 
які є яскравим прикладом для наслідування 

нащадками.
Особливу шану і вдячність висловлюю старшому поколінню 

захисників, які не лише здолали криваву фашистську орду, а й 
великими героїчними зусиллями змогли відродити господарство 
країни.

І сьогодні ваші посивілі чола, натруджені руки на знають 
спокою. В міру своїх сил і можливостей ви берете участь у житті 
сільських і селищних громад, ділитеся своїм мудрим житейським 
досвідом з підростаючим поколінням, виховуєте святу любов до 
рідної землі.

Дорогі друзі! Бажаю всім міцного здоров’я і твердості духу. 
Хай ваші державні нагороди за ратні і трудові подвиги освітлюють 
дорогу нащадкам. 

Хай людська повага і шана зігрівають ваші серця та вселяють 
надію на краще майбутнє.

Низький вам уклін!
З глибокою повагою і щирістю 

М.ЧЕЧЕТОВ.                              
Народний депутат України,перший заступник голови 

парламентської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 
України.                                      

15 лютого ветерани воєнних конфліктів, які воювали на 
території інших держав, вкотре зібрались біля пам’ятника 
воїнам-інтернаціоналістам. Більшість з них склали ті, хто 
виконував свій обов’язок в Афганістані. До них приєдналися 
голова райради Г.Г.Примак, голова міськради А.І.Богдан, 
заступник голови райдержадміністрації В.І.Черномаз, 
козаки Свято-Миколаївського полку та представники 
громадських організацій. Присутні вшанували пам’ять 
загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятника 
і меморіальних дошок у міській школі №2. 

Тут відбулась традиційна зустріч з учнями й урочисті 
збори воїнів-інтернаціоналістів. Ветеранів привітали зі 
святом голова райради Г.Г.Примак та заступник голови 
райдержадміністрації В.І.Черномаз. Почесними грамотами 
райдержадміністрації нагородили Л.В.Лапу, О.І.Харченка, 
С.М.Семеняка та М.П.Дударенка; грамотами райради 
– А.В.Лошика, В.М.Бакуринського та О.С.Лисицю. 

Ветеранськими медалями учасників локальних війн, 
війни в Афганістані та «За охорону Державного кордону» 
нагороджено А.В.Якуша, В.В.Дуденка, Л.П.Оліфіренка, 
В.І.Коваленка та О.В.Самодіда.

Художня частина дійства, в якій органічно переплелись 
історія афганської війни, долі її учасників, пісні, фотографії 
та спогади, не залишила байдужих у залі. Знаково й те, що 
незалежно від політичної концепції та часто змінюваних 
політичних курсів країни у міській школі №2 завжди 
пам’ятають своїх героїв. Бо помиляються політики, вони 
й повинні нести відповідальність. А солдати, які чесно 
воювали за інтереси Батьківщини, заслуговують лише на 
шану і повагу.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: група ветеранів-інтернаціоналістів біля 

пам’ятника воїнам-афганцям.

19 лютого жителі Бурівської сільради зібрались у будинку 
культури для проведення підсумкового сходу села. У ньому 
взяли участь голова райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та 
начальник управління агропромислового розвитку О.М.Лев-
ченко. 

Сход почався приємним моментом – напередодні сіль-
ський голова В.М.Мукосій відсвяткувала свій ювілейний 
день народження. Тож Ю.В.Висоцький поздоровив її з такою 
подією, вручив спільну грамоту райдержадміністрації та рай-
онної ради та подякував Вірі Михайлівні за її беззмінну бага-
торічну працю на своєму відповідальному посту і за те, що їй 
вдається організовувати роботу сільської ради так, що вона є 
однією з кращих у районі.

Свій звіт сільський голова почала з того, що запропону-
вала хвилиною мовчання вшанувати пам’ять тих односельців, 
які пішли з життя у 2012-2013 роках. Загалом у Бурівці про-
живає 475 громадян, ще 31 – у хуторі Безикові. Населення 
утримує 109 корів, 9 телиць, 11 коней. У господарствах є 22 
трактори, 7 мотоблоків, вантажний автомобіль, 40 легкових 
автівок. 

На території сільської ради діють три магазини, ФАП, 
школа і дитячий садок, будинок культури, бібліотека, від-
ділення поштового зв’язку, СТОВ «Бурівське». Сільський 
голова зупинилась на роботі кожного закладу окремо, а їх 
керівники доповнили її розповідь, озвучивши нагальні про-
блеми. Зокрема, у будинку культури необхідний капітальний 
ремонт підлоги. Для цього спільно із сільрадою вже заготов-
лено 10 кубометрів лісу і доставлено його на місцеву пилора-
му. Проблемою є і відсутність музичної апаратури, необхідної 
для проведення дискотек та інших заходів. Директор школи 
В.В.Дробноход говорила про тепло і комфорт у школі та дит-
садку.  У нинішньому році Бурівській школі виповнюється 100 
років, тож вона закликала всіх надати посильну допомогу і 
взяти участь у проведенні такого значного свята для села. 

У минулому році сільська рада виділяла 1000 гривень 
місцевому ФАПу на придбання медикаментів з коштів самоо-
податкування. Цьогоріч, хоч ФАП і знаходиться не на балансі 
сільради, також було одноголосно вирішено надати для тієї ж 
мети 500 гривень.

Проблемним для Бурівки є продовження роботи над 
освітленням вулиць. Значна частина села вже освітлюється. 
За допомогою депутата І.М.Якуба вже придбані лічильники, 
ліхтарі, патрони для освітлення по вулицях Луговій, Леніна, 
Вихвостівській – загалом протяжністю 5 км. Треба виготов-
ляти проектно-кошторисну документацію. А це значні кошти.

Дільничний інспектор міліції І.М.Половий зазначив, що 
Бурівська сільська рада благополучна щодо криміногенної 
ситуації. За минулий рік на її території не було зафіксовано 
жодного злочину. Дільничний наголосив на профілактич-
них моментах щодо посіву маку та коноплі, а також на про-
типожежній безпеці населення і деяких нових моментах у 
Кримінально-процесуальному кодексі.

До директора СТОВ «Бурівське» М.П.Сокоренка у при-
сутніх теж виникали питання. Зокрема прохалось виділяти 
періодично трактор для збору сміття по вулицях села. Під-
приємство надає посильну допомогу жителям – саме сюди 
звертаються у разі похорон, весілля тощо. Директор СТОВ 
– частий гість у школі, він не обходить своєю увагою і під-
тримкою дітей. А ще товариство утримує пожежну охорону, 
що для села є дуже важливим. Воно обробляє всю землю, 
яку орендує, і розраховується за її оренду. У планах – подаль-
ший розвиток і тісна співпраця із громадою. Саме для цього 
на сході обговорювався порядок укладення соціальної угоди 
між громадою і орендарями.

Перед селянами також виступили О.М.Левченко, який 
розкрив деякі питання, що стосувались майнових відносин, 
оренди землі та реалізації деяких державних програм у сфері 
агропромислового  комплексу. Голова райдержадміністрації 
Ю.В.Висоцький відповів на  питання присутніх, пообіцяв до-
помогти вирішити нагальні проблеми – зокрема щодо про-
ведення вуличного освітлення та транспортного сполучення 
Бурівки з Городнею.

На минулому тижні сходи громад також відбулись у Поліс-
сі, Андріївці, Хоробичах, Пекурівці, Великому Листвені та 
Вихвостові.

       
  С.ТОМАШ. 

 

До відома виборців району
Відповідно до плану другої сесії Верховної Ради України 

народний депутат України В.І. Губар (фракція Комуністичної 
партії) у п’ятницю, 1 березня, буде проводити особистий 
прийом виборців Городнянського району.

Місце прийому – кімната місцевого самоврядування 
(приміщення районної ради, другий поверх).

Години прийому: з 10 до 13 год.
Після закінчення прийому о 14.00 годині в залі засідань 

міськради відбудеться зустріч з виборцями.
Довідки по тел. 2-19-82.

Шановні городнянці та гості Шановні городнянці та гості 
нашого міста!нашого міста!

3 березня 2013 року о 12.00 год у районному будинку 
культури відбудеться творчий звіт Городнянського району 
«Квітуй во славу України, талантів молодих перлина». 
Свою майстерність представлять кращі аматорські 
колективи, а також молоді виконавці – лауреати обласних 
та міжнародних фестивалів та конкурсів.

У фойє працюватиме виставка робіт дитячих гуртків 
та народних майстрів.

Вартість квитка 10 грн.
Оргкомітет.

СХОДИ ГРОМАД

Проблеми вирішуються громадою

ЩИРА  ШАНА  СОЛДАТАМЩИРА  ШАНА  СОЛДАТАМ
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В Україну мають 
потрапляти 

тільки перевірені 
ліки 

і за доступною 
ціною

Закон про ліцензування імпорту 
лікарських препаратів покликаний 
реалізувати основну вимогу: в Україну 
мають потрапляти тільки препарати, які 
реально використовуються у світовій 
медичній практиці, і за ціною, яка співставна 
з ціною у сусідніх країнах. Цей головний 
принцип і передбачений у заходах, які 
Уряд здійснює для наведення порядку на 
фармацевтичному ринку. Про це заявив 
Прем’єр-міністр України Микола Азаров 
під час засідання Кабінету Міністрів. Він 
наголосив: закон про ліцензування імпорту 
ліків пройшов максимальне обговорення 
з громадськістю, лікарями, учасниками 
ринку.

За його словами, після прийняття закону 
минуло сім місяців – цілком достатньо 
часу, щоб виконати всю необхідну роботу 
із впровадження його в дію. «Однак певні 
ділки фармацевтичного ринку разом із 
недобросовісними чиновниками зробили 
все, щоб зірвати дію норм цього закону», – 
заявив Микола Азаров.

На своєму засіданні Уряд розглянув 
стан справ із впровадженням системи 
ліцензування. Було прийнято рішення 
запроваджувати цю систему у кілька 
етапів. Причому на першому етапі 
(півроку), передбачено виключно заявний 
принцип ліцензування: «Тобто ліцензія 
видаватиметься просто на заяву імпортера, 
– наголосив Микола Азаров. – Тому 
спекуляції щодо можливого дефіциту, 
припинення постачання ліків треба 
розцінювати як саботаж і безпідставні 
спекуляції, які до того ж аморальні щодо 
стурбованих пацієнтів і нашого суспільства».

За його словами МОЗ, Держлікслужба, 
інші органи, зокрема правоохоронні, 
повинні підключитися до впровадження 
системи ліцензування і оперативно 
реагувати на проблеми. «Попереджаю про 
персональну відповідальність посадових 
осіб у першу чергу за забезпечення прав 
пацієнтів на доступне та якісне лікування. 
Здоров’я людей – головне для нас. Нікому 
не дозволено спекулювати на цій темі. А 
тим більше – не виконувати вимог закону», 
– заявив Глава Уряду.

Держлікслужба провела детальні 
консультації з учасниками фармацевтичного 
ринку і пояснила правила роботи. Всі 
питання щодо ліцензування зняті. Але 
залишається ще одне питання, наголосив 
Микола Азаров: «Я доручив віце-прем’єр-
міністру Костянтину Грищенку розібратися: 
хто саме несе персональну відповідальність 
за зволікання із впровадженням норм 
закону щодо ліцензування імпорту 
лікарських засобів. І як саме кваліфікувати 
дії цих посадових осіб. А також, хто несе 
персональну відповідальність за те, що 
протягом півроку не було забезпечене 
впровадження Закону про швидку 
і екстрену медичну допомогу». Він 
зобов’язав К.Грищенка особисто доповісти 
про зроблені висновки.

«Я чітко заявляю: на фармацевтичному 
ринку будуть встановлені цивілізовані 
правила, які мають забезпечити населення 
усім необхідним асортиментом сучасних 
лікарських засобів належної якості та за 
доступною ціною», – заявив Прем’єр-
міністр.

Департамент інформації та комунікацій  
з громадськістю Секретаріату КМУ.

Шановний Миколо Яновичу!
До мене, як до народного депутата України, надійшло звернення 

від депутатів Городнянської районної ради  Чернігівської області 
щодо критичної ситуації, яка склалался в бюджетній сфері.

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», Городнянська 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.

На 2013 рік районний бюджет затверджено з видатками всього 
на 8 місяців, який, враховуючи економічний стан в країні є важким та 
складним в частині його виконання.

Одночасно 94% видатків районного бюджету витрачається на 
оплату праці працівників та енергоносії бюджетної сфери.

Аналогічний стан формування та забезпеченості мають усі інші 
місцеві бюджети Городнянського району (1 міський та 30 сільських 
бюджетів), які всі є дотаційними і на сьогодні забезпечують тільки 
фінансування бюджетної сфери на рівні мінімальних потреб. На 
соціально-економічний розвиток відповідних територій кошти в 
місцевих бюджетах району відсутні.

На сьогодні 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 в 
попередні роки вирішувалась своєчасним наданням протягом 
року з державного бюджету додаткової дотації на вирівнювання 
фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, 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 викликає 
незадоволення у працівників бюджетної сфери.

На сьогоднішній день по Чернігівській області дефіцит коштів на 
оплату праці працівників бюджетної сфери складає 410,7 млн. грн. 
При цьому середня заробітна плата працівників бюджетної сфери 
області значно нижча, ніж по Україні, зокрема, в сфері державного 
управління – на 11,5%, в сфері освіти – на 2,8%, в сфері охорони 
здоров’я – на 7,5%.

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 здійснювати формування районного бюджету 
на 12 місяців з врахуванням вимог вищевказаного нормативно-
правового документу та доведених контрольних показників 
Міністерства фінансів України, 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, в 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%).

В результаті в більшості сіл району будуть повністю ліквідовані 
всі установи соціально-культурної сфери (а це – школи, заклади 
охорони здоров’я, клуби тощо).

Така ситуація в бюджетній сфері Городнянського району 
негативно впливає на його соціально-економічний розвиток, в 
тому числі по залученню інвестицій та подоланню безробіття.

Очевидно, що порядок формування місцевих бюджетів 
необхідно переглядати та змінювати. Зокрема, потребує 
доопрацювання механізм визначення розрахункового показника 
обсягу видатків бюджету району, який визначається на основі 
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих 
коефіцієнтів до них, оскільки така формульна система не може 
однаково застосовуватись для формування місцевих бюджетів 
територій, що знаходяться в різних економічних умовах.

Разом з тим, у разі незбалансованості місцевих бюджетів 
держава може забезпечувати їхню збалансованість шляхом 
передачі додаткових фінансових ресурсів у вигляді міжбюджетних 
трансфертів (дотацій, субвенцій).

Пунктом 9 Прикінчевих положень Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2013 рік» передбачається, що 
Кабінет Міністрів України на основі моніторингу виконання 
Державного бюджету України за підсумками І кварталу 2013 року 
повинен внести пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів 
та їх фінансового забезпечення.

Крім того, статтею 77 Бюджетного кодексу України 
передбачається, що Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим, обласні, районні, селищні, сільські ради при затвердженні 
відповідних бюджетів у першочерговому порядку повинні 
враховувати потребу в коштах на опалту праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 
на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними установами.

З огляду на зазначене, на підставі ст. 15 Закону України «Про 
статус народного депутата України», прошу Вас, шановний 
Миколо Яновичу, дати необхідні доручення щодо призначення 
міжбюджетних трансфертів (дотацій, субвенцій) для збалансування 
показників місцевих бюджетів Городнянського району Чернігівської 
області за підсумками виконання Державного бюджету України у І 
кварталі 2013 року.

Про вжиті заходи прошу повідомити у встановлений законом 
термін.

З повагою
народний депутат України    

І.О. РИБАКОВ.

Відповіді на звернення депутатів районної ради
На минулій сесії районної ради її депутати звернулись з 

листом до найвищих органів влади України, голів Комітетів 
Верховної Ради України з питань бюджету, з питань державного 
будівництва та місцевого самоврядування, народного 
депутата І.О. Рибакова, а також до обласних структур влади.

Суть звернення – пропозиція змінити так звану формульну 
систему формування місцевих бюджетів, бо вона не враховує 
суттєвої специфіки депресивних територій. Наш район має 

низьку кількість населення, але дуже розгалужену мережу 
бюджетних установ. Принцип надання дотацій вирівнювання 
та додаткових дотацій з державного бюджету такому району 
є неефективним.

19 лютого депутатам районної ради надійшли 
повідомлення з Адміністрації Президента України та відповідь 
від народного депутата України І.О. Рибакова.

Подаємо їх нижче.

    Голові Городнянської районної ради
    Г.Г. ПРИМАКУ
    15100, Чернігівська область,
    м. Городня, вул. Леніна, 10

Шановний Григорію Григоровичу!
Повідомляємо, що Ваше звернення щодо необхідності, зокрема, 

врахування особливостей територій, які мають розгалужену мережу 
бюджетних установ, під час визначення обсягів дотацій і субвенцій, 
що передбачаються у Державному бюджеті України місцевим 
бюджетам, розглянуто та надіслано до Кабінету Міністрів України 

для опрацювання, вжиття заходів реагування та інформування про 
результати.

З повагою
Перший заступник Глави Адміністрації Президента 

України   І. АКІМОВА.

До мене, як до народного депутат України, надійшло звернення 
від депутатів Городнянської районної ради щодо критичної ситуації 
у бюджетній сфері. Поділяючи занепокоєння авторів звернення, 
водночас вважаю за необхідне відзначити таке.

Бюджет на 2013 рік, як зазначав Глава держави, це – скоріше 
бюджет «виживання», а тому задовольнити не може нікого. І головне 
його завдання – не допустити погіршення соціального захисту 
громадян.

У зв’язку з цим, цьогоріч порівняно з минулим роком на 45% 
зростають вилучення з місцевих бюджетів до Державного бюджету 
України. Разом з тим,  затверджені показники місцевих бюджетів не 
забезпечують розвиток місцевих громад та виконання покладених 
на них повноважень. Нагальний дефіцит фінансових ресурсів на 
виконання делегованих повноважень становить майже 30 млрд. грн. 
Як наслідок, в останньому кварталі 2013 року працівники бюджетної 
сфери залишаються незабезпеченими заробітною платою, відсутні 
кошти на оплату комунальних послуг та енергоносії.

Зазначене свідчить, що проблема віднайдення необхідних 
коштів є вкрай складною. У зв’язку з цим очікується перегляд 
державного бюджету починаючи з І-го кварталу 2013 року, 
зокрема його видаткової частини, на необхідності чого нещодавно 
наголошував і Президент України В. Янукович, який відзначив, що 
у березні Уряд на основі моніторингу виконання Держбюджету має 

подати до парламенту пропозиції щодо підвищення соціальних 
стандартів та їх фінансового забезпечення.

На основі цього мною було підготовлено та направлено 
Прем’єр-Міністру України М. Азарову депутатський запит щодо 
призначення міжбюджетних трансфертів для збалансування 
показників місцевих бюджетів Городнянського району Чернігівської 
області за підсумками виконання Державного бюджету України у І 
кварталі 2013 року (копія запиту додається).

Запит буде оголошено на найближчому пленарному засіданні 
Верховної Ради України після  того, як лідери парламентських 
фракцій знайдуть компроміс щодо шляхів нормалізації роботи 
парламенту.

Принагідно вважаю за необхідне також відзначити, що робота 
над взятими мною під час виборчої кампанії зобов’язаннями 
щодо вирішення нагальних проблем виборців триває постійно. 
Упевнений, що вони обов’язково будуть вирішені.

Завжди відкритий до діалогу зі своїми виборцями. Про усі гострі 
проблеми та негаразди, що турбують людей, прошу інформувати 
мене письмово.

Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо їх подолати!
  З повагою народний депутат України  

 І.О. РИБАКОВ.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ УКРАЇНИ АЗАРОВУ М.Я.

щодо проблемних питань формування  показників місцевих бюджетів 
Городнянського  району Чернігівської області

Депутатам Городнянської районної ради

Пряма телефонна 
лінія

У вівторок, 26 лютого з 14.30 до 15.30 
год. кожен бажючий житель району може 
поспілкуватися телефоном із завідуючою 
сектором Чернігівської міжрайонної дер-
жавної фінансової інспекції в Городнян-
ському районі НЕМИЛОСТИВОЮ Світ-
ланою Іванівною. Вона відповідатиме 
на ваші запитання. Ви зможете повідо-
мити про факти порушень фінансово-
го законодавства, щодо використання 
бюджетних коштів.

Телефонуйте за номером 2-35-21.
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Народився я у Красноярську. Ріс у 
сім’ї залізничників. Коли почалась Велика 
Вітчизняна війна, навчався в училищі, щоб 
продовжувати батьківську справу. Але мріяв 
я про небо з раннього дитинства. І ті думки 
ніяк не давали мені спокою.

Отож, коли мені виповнилось 17 років, 
я вирішив, що вже досить дорослий і 
самостійний для того, щоб вирішувати 
самому свою подальшу долю. Щоб вступити  
у Харківську авіаційну школу радистів-
стрільців-бомбардирів, яка у 1943 році діяла 
як евакуйована саме у Красноярську, мені 
довелось перебороти чимало перешкод, 
адже на той час залізничники бронювались 
для роботи у тилу. Однак мені все ж вдалося 
зробити вдалий крок до своєї мрії. А вже у 
1944 році я закінчив Челябінську вищу школу 
авіаційних штурманів авіації дальньої дії  і 
разом з екіпажем був направлений у 208-
ий  полк важких бомбардувальників  авіації 
дальньої дії, який формувався у Могильові 

на базі окремого авіаційного планерного 
полку, особистий склад і техніка якого 
(літаки ДБ-3Ф та ІЛ-4) теж були передані  
208-му полку. У квітні 1945 року за заслуги 
у Великій Вітчизняній війні нашому полку 
було присвоєно звання Гвардійського. А вже 
через місяць була Перемога!

Здрастуй, місто Городня!
У Городню ми прилетіли у травні 1946 

року. Спочатку нам з висоти здалося, 
що містечко геть усе вкрите сніговою 
ковдрою – так буйно у цю першу повоєнну 

весну цвіли сади. Аеродрому, як такого, 
не було – був просто злітно-посадковий 
майданчик, на який ми і приземлились. 
Полк, яким командував підполковник 
В.І.Лукин, нараховував три ескадрильї по 
10 машин ( у кожній – по чотири чоловіки 
екіпажу), батальйон забезпечення, техніку, 
зв’язківців. За деким з нас летіли і сім’ї. Так 
що питання про наше розселення  стояло 
ребром. Казарма була одна. Шукали 
квартири.

Я спочатку поселився у крихітній кімнатці 
по вулиці Петровського, яка знаходилась у 
приміщенні колишнього банку. Пізніше мене 
взяло на квартиру подружжя Волошок, яке 
мешкало по вулиці 1 Травня, біля пожежної 
частини. Відтепер у мене вже була більш 
простора і світла кімната. Почались звичайні 
службові будні.

І польоти, і пісні, 
і футбол…

Льотна практика по перенавчанню на 
літаки В-25 проходила у Новозибкові, на 
ІЛ-4 – у Городні. Ми любили свої машини 
і лагідно називали їх «Іллюшами». Літак 
міг летіти з тонною бомб без дозаправки 
більше трьох тисяч кілометрів!  Ми літали 
на полігони України, Росії, Білорусі. 
Відпрацьовуючи стрільбу і бомбометання, 
бували на Балтійському і Чорному морях. 
Польоти проводились здебільшого вночі і у 
важких метео-кліматичних умовах. У 1946 
році полк зайняв перше місце по дивізії, 
а у 1947 –му – став одним з кращих полків 
Білоруського військового округу. 

Наше командування  приділяло 
велику увагу не тільки навчанню, а й 
організації дозвілля офіцерів і рядових. 
Ще у Могильові було створено хоровий 
колектив військових під керівництвом 
капітана Босака. Я теж із задоволенням 
співав у хорі. Ми були найспівучішим 
полком – навіть усім колективом їздили 
у Москву на огляд військових хорів. У 
столиці нас радо приймали у Будинку 
Радянської Армії імені М.В.Фрунзе. 
Там ми теж зайняли призове місце. 
У Городні наш хор поповнився 
голосистими дівчатами і солістом 
В.І.Павловичем, який під час виступів 
одягав форму старшини. 

Наші хлопці із задоволенням 
також брали участь у роботі трьох 
драматичних гуртків. А ще – грали 
у футбол, пристрастним уболівальником 
якого був наш командир В.І.Лукин. Майже 
під час кожного матчу він стояв поза 
воротами і уболівав за свою команду, при 
цьому голосно кричав і махав руками. І наша 
команда виправдовувала його довіру – вона 
завжди була однією з кращих. На матчі, у 
яких вона брала участь, сходилось чи не усе 
населення Городні. Це було справжнє свято.

Сніг на аеродромі 
розчищали лопатами

На аеродром для польотів ми ходили 
пішки. А штаби і їдальня знаходились у 
центрі міста. Наш штаб був якраз напроти 
нинішньої дев’ятиповерхівки. Штаб дивізії 
– у двоповерховій дерев’яній будівлі 
колишнього готелю. Їдальня ж була там, 
де нині продмаг (проти ринку), а  УЛО 
розташовувалось там, де нині учбовий 
комбінат. Взимку, бувало, як замете, снігу 
навалить… Доки до аеродрому доберемось 
– втомимось. А ще ж перш, ніж приступити 
до польотів, всі брали у руки лопати і 
розчищали злітну смугу – снігоочисної 
техніки тоді не було. Скільки снігу було 
перелопачено!  

Ми літали на далекі відстані, знаходились 
у повітрі від трьох до шести годин. Але ми 
були молоді і здорові. І після польотів, ледь 
відпочивши, бігли на танці і побачення. 
Носили у кишенях щось солоденьке для 
дівчат, зекономлене на обідах, – час-то був 
голодний.

«Ну а девушки, 
а девушки – потом…»

Дівчат катастрофічно не вистачало. Адже 
разом з нами у Городні ще розташовувався 
121-ий Гвардійський Севастопольський 
Червонопрапорний полк дальньої авіації, 
яким командував з 1949 по 1950 рік двічі 
Герой Радянського Союзу Олександр 
Гнатович Молодчий.  Я якраз чергував на 

КПП, коли йому присвоїли чергове звання 
– полковник. Керівник польотів повідомив 
це Герою по рації. А він у відповідь всіх 
запросив на бал.

Саме у Городні у 1949 році я знайшов 
своє щастя, свою долю, свою дружину, свого 
янгола-охоронця. Протягом 52 років вона 
зігрівала мене своїм коханням і турботою. 
І я навіть не здогадувався, що багато років 
ходив на свої польоти з хрестиком, таємно 
зашитим під підкладку льотної куртки її 
руками. Адже тоді з релігійними питаннями 
у військових було дуже строго. 

Пілот завжди дивився смерті прямо у вічі. 
Літаки не були досконалими. Вони інколи 
падали. Та і така штука, як людський фактор, 
тобто звичайна помилка, не виключалися. І 
у нас у полку була трагедія – загинув екіпаж 
бойового командира Хрола, який пройшов 
війну. Він складався з чотирьох чоловік… 
Хлопці поховані на городнянській землі. І 
від імені усіх нас – їхніх бойових товаришів 
– низький уклін всім, хто пам’ятає і доглядає 
за їхніми могилами.

Той, хто піднімався у небо, 
цього ніколи не забуде
У кінці 1951 року наш полк 

передислокували у селище Сеща, що 
на Брянщині. Там я прослужив майже 8 
років. А у 1958 році полк розформували у 
зв’язку із скороченням армії. Тоді я з сім’єю 
повернувся у Городню. Працював на різних 
посадах. Але через усе своє життя я проніс 
свою любов дитинства – любов до неба…

Віктор КОВАЛЬ.
Колишній заступник штурмана 208-

го  полку важких бомбардувальників  
авіації дальньої дії.

На знімках: В.А.КОВАЛЬ; 
екіпаж «ІЛ-4». Фото 1946 р.

    ОФІЦІЙНО
Розпорядженням райдержадміністра-

ції з метою забезпечення працевлашту-
вання безробітних, які перебувають на 
обліку в районному центрі зайнятості на-
селення, встановлено межу доступності 
послуг транспортного обслуговування 
при визначенні підходящої роботи без-
робітним на підприємствах, в установах, 
організаціях з графіком роботи з 8.00 год 
до 18.00 год між такими населеними пун-
ктами: Городня-Чернігів, Городня-Дібрів-
не, Городня-Смичин, Дібрівне-Городня. 
Отже, робота в цих пунктах, які забезпе-
чені доступним транспортним сполучен-
ням, буде визнаватися для безробітних 
підходящою.

* * *
На виконання Указу Президента про 

проведення в цьому році в Україні Року 
дитячої творчості райдержадміністрацією 
прийнято розпорядження про обласний 
творчий звіт колективів художньої са-
модіяльності Городнянського району – 
художників, умільців, гуртківців закладів 
культури і освіти. Звіт відбудеться 3 бе-
резня у районному будинку культури під 
девізом «Квітуй во славу України талантів 
молодих перлина!». Затверджено склад 
організаційного комітету по проведенню 
звіту. Очолив його  заступник голови рай-
держадміністрації П.А. Буйний.

Зобов'язано відділи культури та 
освіти, сільських голів забезпечити на-
лежну підготовку та участь в обласному 
звіті.

За прогнозами, високої повені з нега-
тивними наслідками цього року не очікуєть-
ся. На даний час рівень води в річках нижчий 
за середні допустимі показники. Вихід води 
на заплави також не становитиме загрози.

З метою зменшення негативних наслід-
ків співробітниками Держслужби з надзви-
чайних ситуацій району спільно з представ-
никами органів місцевого самоврядування 
та керівниками відповідних організацій пе-
ревіряється стан водорегулюючих споруд 
та стан населених пунктів, які, за прогнозом, 
потрапляють в зону негативного впливу 
весняної повені та льодоходу. Проблемним 
залишається транспортне сполучення між 

селами Малий Дирчин та Великий Дирчин 
внаслідок того, що р. Снов в останні роки 
змінює своє русло і може зруйнувати до-
рогу-дамбу та відрізати міст від прокладе-
ної до нього дороги. Фахівцями підрозділу 
Держслужби з надзвичайних ситуацій 
району було проведено інструктажі серед 
населення, яке потрапляє в зону негатив-
ного впливу весняної повені, щодо правил 
поведінки та порядку дій в разі виникнення 
надзвичайних подій.

К. ДЕГТЯРЕНКО.
Старший інспектор райвідділу 

управління державної інспекції з техно-
генної безпеки.

11 лютого жителі с.Дібрівного лишились без телефонного 
зв’язку. Як виявили співробітники цеху електрозв’язку, приміщення 
місцевої АТС практично повністю вийшло з ладу. Причина цьому – 
аварійний стан даху приміщення. Зв’язківці вже давно орендують 
частину місцевого клубу під АТС, і так само давно дах цього клубу 
перебуває в аварійному стані. Недавня відлига пролилася щедрим 
дощем на обладнання станції. 

 – За тиждень нам вдалося відновити роботу більшої частини 
обладнання. Відремонтовану апаратуру ми накрили поліетиленовою 
плівкою, але це не вихід, а тимчасовий захід. Так чи інакше, а дах 
треба ремонтувати, – прокоментував начальник Городнянського 
цеху телекомунікаційних послуг №14 В.А.Сліпець і додав: – Подібна 

проблема існує і у Великому Дирчині. Там телефонна станція 
взагалі знаходиться у приміщенні, з якого зняли покрівлю. Лише 
шість листів шиферу лежить над АТС. Обладнання там також давно 
працює в поліетиленовій упаковці…

Оскільки приміщення належать сільрадам та 
сільгосппідприємствам, тенденція із замоканням та пошкодженням 
станцій телефонного зв’язку лишатиметься неприємно стабільною. 
Переносити АТС на нове місце навряд чи хто наважиться, а от 
відремонтувати дахи над ними необхідно. Капітальний ремонт 
клубного даху у Дібрівному планується, але як і яким коштом це 
робитиметься, -- поки що невідомо. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Благодійність 
«Аратти»

14 лютого Городнянський територіаль-
ний центр одержав більше 200 одиниць 
різних видів одягу і стільки ж взуття від Чер-
нігівської громадської організації «Аратта». 
Ця добровільно утворена структура з ен-
тузіастів  багато років займається благодій-
ною діяльністю і вже вдруге надала допо-
могу Городнянському центру. Напередодні 
вона передала комплект комп'ютерного 
обладнання для Городнянського німецько-
го культурного центру «Взаємодія» на звер-
нення його керівника М.П. Хмеленка.

Одяг та взуття призначені малозабез-
печеним громадянам та підопічним тери-
торіального центру.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ЗАХИСНИКА ВІТЧИЗНИ

Небо живе у душіНебо живе у душі

Готуймося до повені

ЗВ’ЯЗОК  ПІД  ПЛІВКОЮЗВ’ЯЗОК  ПІД  ПЛІВКОЮ
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Нічну тишу «розірвав» телефонний дзві-
нок. Коли жінка взяла слухавку, незнайомий 
чоловічий голос повідомив, що її сина за-
тримали співробітники міліції, оскільки той 
потрапив у «негарну історію», а зараз якраз 
вирішується питання його подальшої долі. 
«Але не все так погано, і ситуацію можна 
виправити, – запевнив невідомий добродій. 
– Для позитивного вирішення питання мілі-
ціонерам потрібно віддати певну суму. Гроші 
слід перерахувати на вказаний банківський 
рахунок, після чого її сина одразу відпу-
стять».

Налякана мати, почувши невтішну нови-
ну про сина, зібрала гроші і  почала слухняно 
виконувати поради «посередника», навіть 
не подумавши перевірити інформацію, не 
передзвонила синові. Через дві години той 
сам обізвався, живий і здоровий. Тільки тоді 

мати зрозуміла, якої помилки припустилася.
Лише протягом останніх днів в області 

трапилося три такі випадки. Шахраї ошука-
ли потерпілих на загальну суму 40 тис. грн.

Останній випадок трапився в обласно-
му центрі. 41-річна жінка перерахувала на 
вказаний зловмисниками рахунок 32 тисячі 
гривень, навіть не пересвідчившись у до-
стовірності отриманої інформації.

Про такі випадки телефонного шахрай-
ства міліція через обласні ЗМІ регулярно 
повідомляє та попереджає громадян. Та 
громадяни все одно потрапляють на гачок 
шахраїв.

У зв'язку з цим – кілька корисних порад 
для громадян як не стати жертвою телефон-
них шахраїв.

По-перше, спробуйте негайно перевіри-
ти отриману інформацію. Передзвоніть 

тому, хто потребує негайної допомоги або 
людям, які можуть в даний момент бути по-
руч і підтвердити чи спростувати сказане.

По-друге, запитайте невідомого про 
щось особисте – наприклад, у яке місто він 
телефонує, чи як звати того, хто «потребує 
допомоги», скільки йому років тощо. Швид-
ше за все, аферисти працюють навмання і 
так швидко не зорієнтуються. Просто кла-
дуть слухавку.

Якщо скажуть, що телефонують з міліції, 
– передзвоніть у вказаний відділок і перевір-
те інформацію. Так само і з лікарнями чи ін-
шими закладами. Це займе лічені хвилини, 
але збереже ваші кошти і нерви.

Як правило, такі телефонні шахраї «пра-
цюють» серед ночі, коли важко орієнтувати-
ся та логічно мислити. І все-таки спробуйте 
заспокоїтись, зосередитись і діяти виваже-

но. Якщо ви або ваші знайомі все ж потра-
пили в подібну ситуацію, і незнайомі люди, 
представляючись міліціонерами, вимагають 
у вас гроші за вирішення якихось питань, 
негайно телефонуйте в міліцію. Цим ви або 
убезпечите себе від шахраїв, або, в разі під-
твердження інформації, що особи дійсно є 
працівниками міліції, допоможете очистити 
ряди правоохоронців від випадових людей. 
Телефон довіри райвідділу міліції УМВС 
України в Чернігівській області – 2-15-63 та 
з мобільного 102.

І. БОГДАН.
Заступник начальника райвідділу 

міліції УМВС України в Чернігівській 
області.

А почалось все з журналу «Піонер»
Народився Юрій у 1969 році у м. Городні. Він – середній 

з трьох синів сьогодні, на жаль, вже покійних Ганни Андріїв-
ни та Івана Андрійовича Морозів. Починав учитися у Го-
роднянській школі №3 у першої вчительки Наталії Павлівни 
Плотникової. Згодом школи об’єднали, і Юрій продовжив 
навчання у міській школі №2. 

— Ще коли я вчився у четвертому класі, до рук мені по-
трапив популярний серед школярів на той час журнал «Піо-
нер», — розповідає він. – Це був святковий липневий ви-
пуск, присвячений Дню Військово-Морського флоту СРСР. 
Там були цікаві розповіді про тих, хто зв’язав своє життя з 
морем. Мені чомусь впав у очі заголовок «Якщо ти хочеш 
стати моряком». Напевне, він і вирішив мою подальшу 
долю. Бо іншої професії я для себе з тих пір вже не бачив.

Навчаючись у восьмому класі, Юрій прийшов у Го-
роднянський райвійськкомат. «Я хочу вступати у Ленін-
градське Нахімовське училище», — впевнено заявив. Тоді 
ж хлопець написав листа на ім’я начальника училища з 
проханням надіслати йому виклик. У райвійськкоматі заве-
ли особову справу, юнак пройшов прискіпливий медичний 
огляд і став чекати виклик.

І ось 12 липня 1984 року п’ятнадцятирічний Юра разом 
з батьком  вирушили з дому на залізничний вокзал, щоб 
поїздом мандрувати до своєї мрії у Ленінград. У цей же 
день мама зі старшим братом Сашком також відправилися 
у подорож – до Києва, а звідти літаком в Іркутськ, де знахо-
дилось льотне авіаційне училище, куди збирався вступати 
Сашко, закінчивши десятирічку. На жаль, старшому брату 
не поталанило. А от Юркова мрія збулась. Відтоді і почався 
відлік його навчанню. А затим і службі у Військово-Морсь-
ких Силах.

Здрастуй, місто-герой Севастополь!
У 1986 році після закінчення Ленінградського учили-

ща ім. Нахімова Юрія Мороза без вступних іспитів було 
направлено  на навчання у Чорноморське вище військо-
во-морське училище ім. Нахімова у Севастополі. Він став 
курсантом факультету ракетно-артилерійського озброєн-
ня надводних кораблів.

П’ять курсантських років виявились цікавими, змістов-
ними і пролетіли, як одна мить. У 1990 році, на четвертому 
курсі Юрій одружився на дівчині з рідного міста Олені Лє-
бедевій, яка працювала вихователем у дитячому садку №1.  

Життя молодої сім’ї було помережане довгими міся-
цями очікування та радісними днями нечастих зустрічей. 
Олена жила з батьками у Городні, а Юрій закінчував нав-
чання. Після того, як хлопець став випускником і отримав 
звання лейтенанта, його було направлено на службу в Чер-
вонопрапорну Камчатську флотилію Тихоокеанського фло-
ту. Два роки довелось служити на Камчатці. Юрій на різних 
посадах займався здебільшого мобілізаційною роботою. 
Додому випадало приїжджати лише раз – два на рік. 

У квітні 1991 року Юрій приїхав додому на два тижні. 
Тільки і встиг забрати дружину з новонародженою Марин-
кою з пологового будинку. Наступного разу побачив донь-
ку тільки через три місяці. Втретє довелось зустрітися, 
коли Марина вже робила перші кроки.

— Але , не зважаючи, що донька мене бачила дуже рід-
ко, дядею ніколи не називала, — радо зізнається сьогод-

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

Юрій Іванович Мороз – капітан 
І рангу, нині заступник начальни-
ка мобілізаційного управління Ге-
нерального штабу Збройних Сил 
України, — наш земляк. За його пле-
чима – 28 років служби спочатку на 
благо Радянського Союзу, а після 
його розвалу — України.

Коли збуваються Коли збуваються 
дитячі мріїдитячі мрії

ні Юрій. – Родина завжди була і є для мене сенсом життя, 
надійною гаванню. Весь час у думках я був поруч з ними. І 
коли у 1993 році Радянський Союз остаточно розпався, я 
повернувся на Україну і отримав можливість жити з моїми 
рідними справжньою єдиною сім’єю.

У Міністерстві Збройних Сил України Юрію Морозу за-
пропонували по приїзді служити у Військово-Морських Си-
лах України на початковому етапі їх формування.

Юрій з сім’єю прибув знову у Севастополь, у офіцер-
ський батальйон, який складався здебільшого з таких же 
кадрових військових, які поверталися в Україну з усіх куточ-
ків колишнього Радянського Союзу. Тоді ще навіть частин 
військових не було, а на озброєнні – лише два військових 
кораблі. Тоді ж у Севастополі почав організовуватись штаб 
Військово-Морських Сил України. Саме у ньому Юрій Мо-
роз пройшов шлях від офіцера до начальника відділу коман-
дування Військово-Морських Сил України.

По теренах долі військових
Сім’ю Морозів у Севастополі знову чекали непрості часи 

випробувань. Подружжя з дворічною донькою було виму-
шене винаймати житло, оскільки квартирне питання  було 
безнадійним.

— У Радянському Союзі моя офіцерська зарплата скла-
дала у порівнянні 120 доларів, а у Севастополі вона змен-
шилась до 16, — згадує Юрій. – Десять з них доводилось 
віддавати за квартиру. Лєна на той час не працювала, зай-
малась донькою. Лише згодом вдалось отримати кімнату у 
гуртожитку.

Повільно, натужно, але життя починало ставати у колію. 
У 1997 році Олена також призвалась на службу У Військо-
во-морські Сили. Спочатку – матросом контрактної служби 
у вузлі зв’язку. Потім – у новій частині, яка сформувалась на 
базі вузла зв’язку, вже у званні мічмана. Несе службу Олена 
Іванівна і нині.

Маринці довелось рости на рідкість самостійною дів-
чинкою. Напевне, у неї просто не було іншого вибору – у 
ситуації, коли і мама, і татко несуть військову службу, від-
бувають добові чергування, просто не можна бути іншою. 
Навіть першокласницею вона сама добиралася до школи і 
назад додому. Зараз дівчина – студентка п’ятого курсу Се-
вастопольського Таврійського університету економічно-гу-
манітарного факультету. Її майбутня спеціальність – менед-
жер по туризму.

Власне житло сім’я отримала тільки у 1999 році. Вийшов 
указ Президента України про шефство регіонів України над 
Військово-Морськими Силами. Отоді Чернігівська область і 
виділила кошти для придбання квартири у Севастополі офі-
церу-земляку Юрію Морозу. Скільки щастя було опинитися 
у власних стінах після гуртожитку та винайманого житла!

Кроки до висот
У 2006 році Юрій Мороз закінчив Військово-Морсь-

ку Академію. Отримав спеціальність «магістр військового 
управління». Почались цікаві часи. Юрію було запропо-
новано пройти навчання у школі НАТО у німецькому місті 
Обераммергау, що  біля Мюнхена, у баварських Альпах. 
Це навчання проводилось у рамках впровадження нового 
пілотного проекту щодо посиленого навчання військових. 
Там Юрій закінчив курси резервних сил НАТО. 

Для вільного володіння англійською мовою довелось 
три з половиною місяці вчитися у центрі мовної підготовки 
національного університету Угорщини імені Міклоша Зриньї 
у Будапешті. І вже у наступному 2007-му році Юрія Іванови-
ча Мороза перевели служити у Генеральний штаб Збройних 
Сил України на посаду заступника начальника мобілізацій-
ного управління. Нині у його обов’язки  входить організація 
бойової мобілізаційної готовності Збройних Сил та інших 
військових формувань України – прикордонників,  внутріш-
ніх військ, СБУ та інших.

—Зараз відбувається глибоке реформування Зброй-
них Сил України, — каже Юрій Іванович. – Проводиться їх 
оптимізація, і взагалі вся система переживає великі зміни. 
Звісно, служити у таких умовах непросто. Втім, військова 
служба ніколи не була легкою. Нині нам знову доводиться 
жити окремо: Лєна з донькою у Севастополі, а я – у Києві у 
гуртожитку. Але у 2013-му  році я вже збираюсь звільнятись 
і переїжджати у Севастополь, до сім’ї. Я люблю це південне 
місто. У ньому пройшло моє життя.  Однак і Городню люблю 
не менше. У нас був дуже дружний клас. Ми зустрічаємось 
з однокласниками при найменшій можливості по приїзді 
у Городню. Там, у Севастополі, ми організували щось на 
зразок маленького городнянського земляцтва. Я, напевне, 
найстарший з усіх нинішніх городнянців, хто  там служить. 
Слово «земляк» для нас не просто слово. Ні у кого з нас не 
було у Севастополі рідні, тож ми підтримували і допомагали 
одне одному і тоді, і зараз. Наш помічник командуючого Вій-
ськово-Морськими Силами України – капітан другого рангу, 
городнянець Андрій Гришенькин. Капітан другого рангу і 
Євгеній Бачинський, теж городнянець.  

На жаль, нема вже серед живих батьків Юрія та старшо-
го брата Олександра. Але при найменшій нагоді і він, і Оле-
на з донькою приїздять у місто свого дитинства, до мами 
та бабусі Надії Михайлівни, яка намагалась бути поруч у всі 
важкі часи життя родини. Тут залишились рідні домівки, ву-
лиці, тут живуть і працюють друзі та однокласники. Тут ча-
стинка їхньої душі і їхнього серця, сюди незмінно ведуть усі 
дороги – з усіх країн, з усіх міст, з усіх морів.

С.ТОМАШ.
На знімках: Ю.МОРОЗ; він же з сім‘єю.  
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17 лютого козаки Свято-Миколаївського полку 
їздили у Новгород-Сіверський на запрошення своїх 
колег-побратимів. Привід для зустрічі був сумний і 
водночас символічний – День смерті легендарного 
козацького полковника, національного героя Івана 
Богуна. 

На запрошення новгород-сіверських козаків прибули 
також представники козацьких громадських організацій 
з Шостки, Чернігова, Корюківки та Стародуба (Росія). 
Городнянське козацтво на зібранні представляли 
О.І.Лукаш, С.М.Варлига, І.Т.Грецький, В.О.Кононюк, 
Ю.П.Лях, В.М.Коваль та А.М.Коваленко.

Козаки поклали квіти на могилу легендарного 
полковника, яка знаходиться на високому кургані над 
Десною, віддали шану пам’яті народного героя та 
помолилися. Після урочистостей вони зібрались за 
круглим столом у штаб-квартирі місцевого козацтва, 
радилися і планували свою міжрайонну та міжнародну 
діяльність на майбутній рік. Одним з рішень, яке було 
прийнято одразу і одноголосно, було відзначати День 
пам’яті Івана Богуна щорічно.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: козаки на могилі І.БОГУНА.

К читателю
Эти шкицы (небольшие зарисовки) написал человек, который поч-

ти 30 лет работал журналистом. Собственно, таким он остался навсег-
да. Вячеслав Лашук – уже известная личность нашим читателям, он 
поселился и живет в маленьком родовом хуторке Лашуки, а точнее, в 
пространстве между периферией и столицей. Ссылаясь на известное 
нам латинское изречение «Nulla dies sine linea»,  он уже не писать не 
может. То есть, жить ни дня без строчки. Волей судьбы и профессии он 
встречался с многими выдающимся личностями и, глубоко осмыслив, 
решил поделиться воспоминаниями о них с читателями. В его худо-
жественных эскизах  что-то очень точно подмечено, а, может быть, и 
что-то не так. Пусть оценит это знающий.

«Осколки» – ну почему такое название?, – ставил я сразу вопрос 
перед собою. – Образ-то не очень привлекательный, из боевого ар-
сенала. Но, прочитав несколько зарисовок о людях, которых знал, ко-
го-то из них, к сожалению, уже нет, в моей душе что-то взорвалось, 
взволновало, словно осколок, врезалось в память и запечатлилось 
где-то далеко-далеко. Вячеслав воссоздал целую галерею образов 
людей из своей памяти.

Есть в этих зарисовках особая лаконичность, чувственность и тро-
гательность. В них соподчены слово, мысль и образ. Они написаны с 
завидной простотой, невычурно и емко. И, наверное, эти «осколки» 
навсегда останутся в моей душе и никаким хирургическим вмеша-
тельством оттуда их не вынуть. Да и стоит ли это делать?..

Пожелаем не останавливаться автору, не ставить точку, а лишь 
троеточие, ибо вокруг нас еще очень много людей – достойных и во-
все не таких. К тому же творчество у Лашука не заканчивается, а обя-
занность людей нашей профессии – открыть новый мир и, как писал А. 
Довженко, увидеть в луже солнце.

Л. ЯКУБЕНКО.

ЕКСКЛЮЗИВЕКСКЛЮЗИВ

ОсколкиОсколки

НА  МОГИЛІ  БОГУНАНА  МОГИЛІ  БОГУНА

Ада
Морозный вечер не обжигал, а почему-то  согревал. 

Странно. Зима все ж. Я ходил у троллейбусной оста-
новки маршрута №18 на улице Вышгородской в Киеве и 

встречал по поручению соседки ее преподавательницу, Аду Нико-
лаевну. Кто такая, почему не знаю?,– вспоминал я реплику Бабоч-
кина в роли Чапая. Как мне ее распознать?

– Да узнаешь ты  ее. Сто  раз видел.– Вот и все объяснения.
Хожу. Жду. Изучаю троллейбусы. Седые. Холодные. С дивными 

узорами на стеклах… С отпечатками пятикопеечных монет на инее.
– Вы меня ждете?- неожиданно вопрошает такая знакомая и 

почти родная женщина.
– Конечно же Вас, Ада Николаевна,– я смущен.
– Тогда идем. Далеко ли?
– Да не очень…
Хрустит снег под сапогами. Тусклый свет не мешает рассмо-

треть мою очень красивую спутницу. И я бережно поддерживаю 
под локоток главную героиню  моей «Варшавской мелодии», кою я 
и в самом деле видел едва ли не сто раз в Театре русской драмы. 
Это она! Ада Николаевна.

Уже много лет спустя встретил я ее вновь у станции метро «Кре-
щатик». Та же рассеянная улыбка, тот же теплый, мудрый взгляд…

– Добрый день, Ада Николаевна!
– Здравствуйте, поэт Слава.
Покраснел и вновь мысленно перенесся в тот давний зимний  

вечер. Тогда в старенькой  двухэтажке все  было весело и искрен-
не. Студенты «театралки» забавлялись, играли, пели, танцевали, 
корчились в ролях, кто-то читал стихи, я, наверное, тоже. И одна  
Ада Николаевна не веселилась. Она просто улыбалась. Лишь угол-
ками глаз. Да  еще уста ее что-то шептали. Что? То мне неведомо.

Это знала она, Ада Николаевна Роговцева. Спасибо ей за пода-
ренную любовь. К жизни…

Олег
Смешной какой-то снег вихрится над открытым бассейном 

столичного стадиона «Динамо». Суетится, в глаза норо-
вит попасть. «Искупаться бы,» – думаю я, пряча под полу 

пальто старенький магнитофон «Репортер-5» венгерского произ-
водства, поскольку боится он холода, плохо понимая, что предсто-
ящее интервью с известным футболистом и моим извечным со-
перников в первенствах юношей Киева, может не записаться. Что 
ему, магнитофону? Ну, устал, замерз, батарейки в конце концов 
сели о холода… Да на авторском тексте в студии повторит журна-
лист свой текст, думает, наверное, агрегат звукозаписывающий. 
Ишь, железяка…

Вхожу в подбассейную баню. Витя Колотов удивленно смотрит 
на меня, Володя Трошкин приветливо кивает, а Олег, добродушно 
улыбаясь, говорит:

– Присаживайся. Я сейчас.  
Присаживаюсь, не снимая пальто, потому что снег и мороз все 

еще ощущаю даже спиной. Достаю из кармана согретую кассету, 
новенькую, фирмы «Сони», заряжаю ее в магнитофон, прокручи-
ваю туда - обратно, дабы  не подвела в беседе. И…

– О чем говорить будем? – Олег  улыбается своей необычной 
саркастической усмешкой.

– Ну, уж точно не о березовом листике на твоем плече, – отве-
чаю.– Да так, просто о Киеве.

– Интересно,– взгляд Олега становится серьезным. – Люблю я 
этот вечный и великий город. Ты знаешь, так хорошо поутру про-
снуться и просто побродить по его лабиринтам, посмотреть на 
Подол с Лысой горы, пройти мимо Замка Ричарда, выйти на набе-
режную, долго смотреть на течение Днепра. Такая мощь, энерге-
тика… Одно слово… Киев,– опять улыбнулся Олег.– Люблю я его. 
Достаточно?

–Нет, Олег. Есть еще вопрос, – смотрю на собеседника, как 
вратарь на нападающего. – А как ты ответишь на вот  это – что в 
разговорах твоих с журналистами неожиданным было? А?

–Ну, старик,- Олег Блохин пожимает плечами. – Никогда в жиз-
ни у меня не брали интервью в бане. Прикольно…

Смеемся громко мы, и сдерживают смех ребята – Виктор, Во-
лодя. Виталий, Женя. Стоит ли сейчас всех их называть?  Конечно 
же, стоит. Но… позже… 

У новій редакції Закону України 
«Про зайнятість населення», який 
вступив у дію з 1 січня 2013 року, 
спрощено процедуру працевлашту-

вання окремих категорій іноземців.
Роботодавцям не потрібно буде отримувати дозвіл 

на працевлаштування:
– іноземців, які постійно проживають в Україні;
– іноземців, які набули статусу біженця відповідно 

до законодавства України або одержали дозвіл на іммі-
грацію в Україну;

– іноземців, яких визнано особами, що потребують 
додаткового захисту, або яким надано тимчасовий за-
хист в Україні;

– представників іноземного морського (річкового) 
флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на 
території України;

– працівників закордонних засобів масової інфор-
мації, акредитованих для роботи в Україні;

– спортсменів, які набули професійного статусу, ар-
тистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за 
фахом;

– працівників аварійно-рятувальних служб для вико-
нання термінових робіт;

– працівників іноземних представництв, які зареє-
стровані на території України в установленому законо-
давством порядку;

– священнослужителів, які є іноземцями і тимчасо-
во перебувають в Україні на запрошення релігійних ор-
ганізацій для провадження канонічної діяльності лише 
у таких організаціях за офіційним погодженням з орга-
ном, який здійснив реєстрацію статуту (положення) від-
повідної релігійної організації;

– іноземців, які прибули в Україну для участі у реалі-
зації проектів міжнародної технічної допомоги;

– іноземців, які прибули в Україну для провадження 
викладацької діяльності за фахом у державних вищих 
навчальних закладах на їх запрошення; 

– інших іноземців у випадках, передбачених зако-
нами та міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Для працевлаштування інших категорій іноземців 
роботодавець зобов’язаний отримати у встановлено-
му законодавством порядку дозвіл на використання їх 
праці.

Інформацію щодо порядку видачі дозволу на засто-
сування праці іноземця або особи без громадянства на 
території України можна отримати по тел. 0(222) 4-23-
08 (інспекція по контролю за додержанням законодав-
ства про зайнятість населення Чернігівського обласно-
го центру зайнятості).

Адміністрація Городнянського районного цен-
тру зайнятості.

Центр зайнятості інформує

Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту 
облдержадміністрації О.С.Сердюк та її заступник 
Н.І.Кожушко привезли новенькі дитячі ліжка для трійні. 
Старші діти отримали солодощі. 

Також до родини завітали голова райради Г.Г.Примак 
та заступник голови райдержадміністрації М.Ф.Силенко, 

які оглянули новоотриманий будинок та поспілкувались з 
господарями про насущні проблеми. 

Ліжка надані родині у рамках обласної програми 
«Реалізація cтратегії демографічного розвитку 
Чернігівської області до 2015 року».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: в гостях у Бистревських.
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25 ЛЮТОГО 26 ЛЮТОГО 27 ЛЮТОГО 28 ЛЮТОГО 1 БЕРЕЗНЯ 2 БЕРЕЗНЯ 3 БЕРЕЗНЯ
УТ�1

8.00 Новини
8.15 Х/ф «Чаклунка»
9.00 Пiдсумки тижня
9.35 Екстрений виклик
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф�кухар країни
12.35 Право на захист
12.55 Темний силует
13.05 Дiловий свiт
13.10 Енергоблок
13.20 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
14.40 Вiкно в Америку
15.00,18.20 Новини
15.15 Наука
15.25 «Трембiтар української
душi»
16.00 Х/ф «Вiчний поклик»
18.30 Агро�News
19.00 Сiльрада
19.20,21.30 Криве дзеркало
20.55 Офiцiйна хронiка
21.00 Пiдсумки дня
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.10 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi пригоди
Шурика»
13.55 «Не бреши менi»
15.00 «Сiмейнi мелодрами»
16.00 «Простошоу»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
20.15 Т/с «Завтра буде
завтра»
22.45 «Грошi»
0.05 Т/с «Незабутнє»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Х/ф «Зникла iмперiя»
11.20 Х/ф «Любити не можна
забути»
13.35 «Слiдство вели»
14.30 «Юрмала»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
20.00 «Подробицi»
20.30 Т/с «Двадцять рокiв без
любовi»
22.25 Т/с «По гарячих слiдах»
0.25 «Друге пришестя Ванги»

ICTV

7.50 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини
10.10 Х/ф «О, везунчик!»
12.15,22.10 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
12.45 Факти. День
13.10 Т/с «Бомбило»
14.55 Х/ф «Грозовi ворота»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Т/с «Балада про
бомбера»
23.15 Свобода слова

СТБ

8.05,18.20 «Правда про зiрок»
9.50 Х/ф «Троянда вiтрiв
прощальних»
11.40 «МастерШеф»
18.00,22.00 «Вiкна�Новини»
20.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Детектор брехнi»
23.20 «Битва екстрасенсiв»
0.25 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

9.00 Х/ф «П’ятий елемент»
11.40,17.55,20.50 Т/с
«Воронiни»
13.25 М/с «КiтПес»
14.50 Т/с «Друзi»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50,21.55 Т/с «Свiтлофор»
19.00,0.55 Репортер
19.50 Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
23.00 Т/с «Щасливi разом»
0.00 Т/с «Щоденники
вампiра»

ТЕТ

7.00 Мультфільми
9.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки � вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55 У ТЕТа тато!
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35,20.30 Нумо, браття!
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20,21.35 Одна за всiх
19.25 Богиня шопiнгу
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Дурнєв+1
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

7.20 Ранок з Україною
9.20,13.50,17.15 Т/с «Слiд»
10.00,12.00 Т/с «Ви
замовляли вбивство»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 «Говорить Україна»
20.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва»
22.00 Х/ф «Мумiя�3»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Х/ф «Чаклунка»
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Аудiєнцiя
9.45 «Секрети успiху»
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три
вокзали»
12.35 Крок до зiрок
13.15 Хай щастить
13.45 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
15.00,18.20 Новини
15.25 «Трембiтар української
душi»
16.05 Х/ф «Вiчний поклик»
18.45 Тиждень
19.25 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»
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде
завтра»
14.55 «Сiмейнi мелодрами»
15.55 «Простошоу»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
22.45 «Українськi сенсацiї»
0.05 Т/с «Незабутнє»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без любовi»
11.05,12.15 «Слiдство вели»
14.05 «Судовi справи»
15.00 «Сiмейний суд»
16.00,22.25 Т/с «По гарячих
слiдах»
18.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
20.00 «Подробицi»
0.25 Д/ф «Дивна справа.
Распутiн»

ICTV

7.50 Екстрений виклик
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини
10.10,16.45 Т/с «Менти»
12.05 Анекдоти
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.45,22.10 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
14.45,20.05 Т/с «Балада про
бомбера»
18.45 Факти. Вечiр
23.20 Х/ф «Невидимий бiк»

СТБ

6.10,16.00 «Все буде добре!»
8.00,18.20 «Правда про зiрок»
9.40 «Зiркове життя»
10.40 Х/ф «Бажання»
12.50 «МастерШеф»
18.00,22.00 «Вiкна�Новини»
20.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей»
0.20 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

9.00 Т/с «Не плач за мною,
Аргентино!»
10.05,15.50 Т/с «Кадетство»
11.05,17.55,20.45 Т/с
«Воронiни»
13.25 М/с «КiтПес»
14.50 Т/с «Друзi»
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор»
19.00,0.50 Репортер
19.50 Т/с «Щоденник лiкаря
Зайцевої»
23.00 Т/с «Щасливi разом»

ТЕТ

7.00 Мультфільми
9.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки � вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55,19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35,20.30 Нумо, браття!
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20,21.35 Одна за всiх
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для Ю�туб’а
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

7.20 Ранок з Україною
9.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд»
10.00,20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
12.00 «Нехай говорять»
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.00,19.00 Подiї
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 «Говорить Україна»
22.00 Т/с «Подружжя»
0.00 Т/с «Грiмм»

 УТ�1

8.00 Новини
8.15 Х/ф «Чаклунка»
9.05 Околиця
9.30 Уряд на зв’язку
10.15 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три
вокзали»
12.50 Книга.ua
13.10 Українська пiсня
13.45 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
15.00,18.20 Новини
15.25 «Культ особистостi»
15.45 Х/ф «Вiчний поклик»
19.05,21.25 Криве дзеркало
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
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»
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде
завтра»
14.55 «Сiмейнi мелодрами»
15.55 «Простошоу»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.50 ТСН
22.45 «Табу»
0.05 Т/с «Незабутнє»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без любовi»
11.05,12.15 «Слiдство вели»
14.05 «Судовi справи»
15.00 «Сiмейний суд»
16.00,22.25 Т/с «По гарячих
слiдах»
18.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
20.00 «Подробицi»
0.25 «Парк автомобiльного
перiоду»

ICTV

7.45 Несекретнi файли
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини
10.10,16.45 Т/с «Менти»
12.10 Анекдоти
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.40,22.10 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
14.45,20.05 Т/с «Балада про
бомбера»
18.45 Факти. Вечiр
23.20 Х/ф «Король говорить!»

СТБ

7.00,16.00 «Все буде добре!»
8.55,18.20 «Правда про зiрок»
10.40 «Зiркове життя»
11.40 «Кохана, ми вбиваємо
дiтей»
13.20 «МастерШеф»
18.00,22.00 «Вiкна�Новини»
20.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Хата на тата»
0.15 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

9.00,19.50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
10.00,15.50 Т/с «Кадетство»
11.00,17.55,20.45 Т/с
«Воронiни»
13.20 М/с «КiтПес»
14.55 Т/с «Друзi»
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор»
19.00,0.55 Репортер
23.00 Т/с «Щасливi разом»

ТЕТ

7.00 Мультфільми
9.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки � вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55,19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35,20.30 Нумо, браття!
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20,21.35 Одна за всiх
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для Ю�туб’а
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

7.20 Ранок з Україною
9.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд»
10.00,20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»
12.00 «Нехай говорять»
14.40,22.00 Т/с «Подружжя»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.00,19.00 Подiї
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Слiд. Краса
вимагає жертв»
0.00 Т/с «Грiмм»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Х/ф «Чаклунка»
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.20 Караоке для дорослих
10.10 Т/с «Маруся»
11.40 Т/с «Москва. Три
вокзали»
12.30 Х/ф «Тiнi зникають
опiвднi»
14.55 Бiатлон
16.40 Про головне
17.10 Х/ф «Вiчний поклик»
18.20 Новини
19.05 Криве дзеркало
21.30 Досвiд
22.50 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.25,20.15 Т/с «Завтра буде
завтра»
14.55 «Сiмейнi мелодрами»
15.55 «Простошоу»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30,23.55 ТСН
22.45 «Моя хата скраю»
0.10 Т/с «Незабутнє»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10,20.30 Т/с «Двадцять
рокiв без любовi»
11.05,12.15 «Слiдство вели»
14.05 «Судовi справи»
15.00 «Сiмейний суд»
16.00,22.25 Т/с «По гарячих
слiдах»
18.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
20.00 «Подробицi»
0.25 Д/ф «Дивна справа»

ICTV

7.45 Максимум в Українi
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини
10.10,16.50 Т/с «Менти»
12.15 Анекдоти
12.35,13.00 Т/с «Кодекс честi»
12.45 Факти. День
13.40,22.10 Т/с
«Прокурорська перевiрка»
14.45,20.05 Т/с «Балада про
бомбера»
18.45 Факти. Вечiр
23.15 Х/ф «Початок»

СТБ

6.25,16.00 «Все буде добре!»
8.15,18.20 «Правда про зiрок»
10.00 «Зiркове життя»
11.00 Х/ф «Молода дружина»
13.00 «МастерШеф»
18.00,22.00 «Вiкна�Новини»
20.00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Кулiнарна династiя»
0.15 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ

9.00,19.50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
10.00,15.50 Т/с «Кадетство»
11.00,17.55,20.45 Т/с
«Воронiни»
13.25 М/с «КiтПес»
14.50 Т/с «Друзi»
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор»
19.00,0.55 Репортер
23.00 Т/с «Щасливi разом»

ТЕТ

7.00 Мультфільми
9.00 Т/с «Кремлiвськi
курсанти»
10.00 Т/с «Всi жiнки � вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
12.00 Т/с «Метод Лаврової»
12.55,19.25 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35,20.30 Нумо, браття!
15.35 Вайфайтери
16.15 Т/с «Чемпiонки»
17.15 10 крокiв до кохання
18.20,21.35 Одна за всiх
19.50,22.25 Т/с «Вiсiмдесятi»
22.00 Велика рiзниця
23.00 Надто грубо для Ю�туб’а
23.25 Анекдоти
0.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

7.20 Ранок з Україною
9.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд»
10.00,20.00 Т/с «Кордон
слiдчого Савельєва»(1)
12.00 «Нехай говорять»
14.40,23.00 Т/с «Подружжя»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.00,19.00 Подiї
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Слiд»
22.00 Д/с «1941»
0.00 Т/с «Грiмм»

УТ�1

8.00 Новини
8.15 Х/ф «Чаклунка»
9.00,21.00 Пiдсумки дня
9.25 Д/ф «Корюкiвська
трагедiя»
10.15 Т/с «Маруся»
11.00 Концерт
13.10 «Надвечiр’я»
13.40 «Адреналiн»
15.00 Новини
15.20 Криве дзеркало
16.25 Бiатлон
18.15 «Шоу продовжується»
18.55 Футбол. «Шахтар» �
«Волинь»
21.15 Концерт
22.55 Трiйка, Кено, Секунда
удачi
23.00 Пiдсумки

1+1

6.45 «Снiданок з 1+1»
10.00 «Шiсть кадрiв»
10.25,17.10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
12.25 Т/с «Завтра буде
завтра»
14.55 «Сiмейнi мелодрами»
15.55 «Простошоу»
16.45 «ТСН. Особливе»
19.30 ТСН
20.15 «Вечiрнiй квартал»
22.00 Х/ф «Липучка»
23.50 Х/ф «Дика штучка»

ІНТЕР

9.00,12.00,18.00 Новини
9.10 Т/с «Двадцять рокiв без
любовi»
11.05,12.15 «Слiдство вели»
14.05 «Судовi справи»
15.00 «Сiмейний суд»
16.00 Т/с «По гарячих слiдах»
18.10 Т/с «Шлюб за
заповiтом»
20.00 «Подробицi»
20.30 «Шустер Live»
0.00 Х/ф «Аналiзуючи те...»

ICTV

7.50 Стоп�10
8.45 Факти. Ранок
9.15,19.20 Надзвичайнi
новини
10.10,16.55 Т/с «Менти»
12.10 Анекдоти
12.45 Факти. День
13.00 Т/с «Кодекс честi»
13.50 Т/с «Прокурорська
перевiрка»
15.00 Т/с «Балада про
бомбера»
18.45 Факти. Вечiр
20.05 Х/ф «Непереможний»
23.50 Х/ф «Залiзна ледi»

СТБ

7.05,18.00 Х/ф «Сiмейний
дiм»
17.50,22.00 «Вiкна�Новини»
20.05,22.25 «Моя правда»
0.15 Х/ф «Молода дружина»

НОВИЙ КАНАЛ

9.00,19.50 Т/с «Щоденник
лiкаря Зайцевої»
10.00,15.50 Т/с «Кадетство»
11.00,17.55,20.45 Т/с
«Воронiни»
13.25 М/с «КiтПес»
14.50 Т/с «Друзi»
16.50,21.50 Т/с «Свiтлофор»
19.00,0.50 Репортер
23.00 Т/с «Щасливi разом»

ТЕТ

7.30 Мультфільми
9.00 Т/с «Всi жiнки � вiдьми»
11.00 Т/с «Та, що говорить з
привидами»
12.55 Богиня шопiнгу
13.30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14.35,19.25 Нумо, браття!
15.35 Вайфайтери
16.15 Чортiвня щодня
17.15 10 крокiв до кохання
18.20 Одна за всiх
20.30 Вiталька
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця
23.00 Бабуни & дiдуни
0.00 Т/с «Реальна кров»

УКРАЇНА

7.20 Ранок з Україною
9.20,13.10,17.15 Т/с «Слiд»
10.00 Т/с «Кордон слiдчого
Савельєва»
12.00 «Нехай говорять»
14.40 Т/с «Подружжя»
15.40 Щиросерде зiзнання
16.00 Критична точка
17.00,19.00 Подiї
18.00 Т/с «Нерiвний шлюб»
19.20 «Телезiрка»
22.10 Т/с «Мент у законi»

УТ�1

7.30 Фiльм�концерт
9.05 Школа юного
суперагента
9.25 Як це?
9.50 Досвiд
11.15 Х/ф «Мiраж»
14.55 Бiатлон
15.50 В гостях у Гордона
16.45 Бiатлон
18.00 20�рiччя Асоцiацiї
автомобiлiстiв України
19.05 Золотий гусак
19.40 «Мелодiя двох сердець»
20.50 Мегалот
21.00 Пiдсумки дня
21.40 Без цензури
22.10 Українська пiсня
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено
23.05 Ера здоров’я

1+1

6.15 Х/ф «Мiя та мiльйонер»
8.00 «Свiтське життя»
9.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 «Свiт навиворiт»
12.00 М/ф «Бернард»
12.35 Х/ф «Остання пiсня»
14.45 Х/ф «Джордж iз
джунглiв»
16.40 «Вечiрнiй квартал»
18.30 «Розсмiши комiка»
19.30 ТСН
20.00 Х/ф «Паралельнi свiти»
22.10 Х/ф «Серед бiлого дня»
0.00 Х/ф «Шкiра, в якiй я живу»

ІНТЕР

9.00 «Орел i Решка»
10.00 «Смачне побачення»
11.00 «Вечiрнiй Київ»
12.55 Т/с «Танки бруду не
бояться»
17.05 «Юрмала»
20.00 «Подробицi»
20.25 «Юрмала�2012»
22.20 «Viva! Найкрасивiшi�
2012»
0.20 Х/ф «Кращий друг»

ICTV

7.15 Х/ф «Залiзна ледi»
9.20 Зiрка YouTube
9.40 Дача
10.50 Квартирне питання
11.45 Дивитися всiм!
12.45 За кермом
13.10 Х/ф «Непереможний»
16.50 Несекретнi файли
17.50 Максимум в Українi
18.45 Факти. Вечiр
19.00 Х/ф «Мiсто злодiїв»
21.30 Х/ф «Законослухняний
громадянин»
23.30 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку�2»

СТБ

6.25 Х/ф «Бiле сонце пустелi»
7.50 «Караоке на Майданi»
8.50 «Їмо вдома»
9.50 «Хата на тата»
11.45 «Моя правда»
15.15 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19.00 Х/ф «Кров не вода»
22.35 «Детектор брехнi»
23.30 «Зiркове життя»
0.30 Х/ф «Суєта суєт»

НОВИЙ КАНАЛ

6.40 Т/с «Ластiвчине гнiздо»
8.00 Новий погляд
9.00 Мультфільми
10.00 Файна Юкрайна
10.55 Уральськi пельменi
12.25 Люди ХЕ
13.25 Нереальна iсторiя
14.45 Т/с «Татусевi дочки»
16.10 Х/ф «Карате�пацан»
19.10 Х/ф «Найманi вбивцi»
22.00 Х/ф «Блейд�2»
0.20 Х/ф «Я йду � не плач»

ТЕТ

7.40 Мультфільми
11.00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13.10 Т/с «Половинки»
14.50 Х/ф «Як одружитись з
мiльярдершою»(1)
16.50 Х/ф «Нью�Йоркське
таксi»
18.50 Х/ф «Таксi�3»
20.40 Вiталька
22.25 Що якщо?
23.00 Х/ф «28 тижнiв потому»

УКРАЇНА

9.00 Т/с «Iнтерни»
10.00 Таємницi зiрок
11.00 Найкращий кухар на селi
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.50 Х/ф «Мелодiя кохання»
15.30 Т/с «Слiд»
18.00,19.20 Т/с «Умови
контракту»
19.00 Подiї
21.20 Т/с «Друге повстання
Спартака»
23.20 Т/с «Дикий»

УТ�1

7.40,23.40 «Дружина»
9.05 Хто в домi хазяїн?
9.30 Крок до зiрок
10.10 Караоке для дорослих
10.55 Шеф�кухар країни
11.45 Маю честь запросити
12.30 Бiатлон
13.25 Ближче до народу
14.00 Х/ф «Робота над
помилками»
15.20 Золотий гусак
15.55 Бiатлон
16.55 Тиждень
17.25 В гостях у Гордона
18.15 «Секрети успiху»
18.50 Концерт
20.40 Головний аргумент
21.00 Пiдсумки дня
21.25 Точка зору
21.50 Подорожуй свiтом
22.20 Фольк�music
22.55 Трiйка, Кено, Максима
23.00 Ера бiзнесу

1+1

7.50 Мультфiльм
8.10 «Ремонт +»
9.00 «Лото�Забава»
10.10 М/с «Чiп i Дейл»
11.00 «Кулiнарнi курси»
11.25 «Шiсть кадрiв»
12.20 «Недiля з Кварталом»
13.20 Х/ф «Ваша зупинка,
мадам»
15.20 Х/ф «Поцiлунок долi»
19.30,0.35 «ТСН�тиждень»
20.15 Х/ф «Побачення»
22.10 «Свiтське життя»
23.10 «Що? Де? Коли?»

ІНТЕР

7.40 Х/ф «Ми iз джазу»
9.30 «Школа доктора
Комаровського»
10.05 «Юрмала�2012»
12.05 Т/с «На сонячнiй сторонi
вулицi»
17.50 Х/ф «Угода»
20.00 «Подробицi тижня»
20.55 Х/ф «Вовчий острiв»
22.55 Х/ф «Спецназ мiста
янголiв»

ICTV

7.00 Квартирне питання
7.50 Анекдоти
8.10 Дача
9.15 Основний iнстинкт
9.50,13.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи
11.30 Козирне життя
12.00 Мульт особистостi
12.20 Кримiнальний облом
14.15 Х/ф «Наперекiр смертi»
16.10 Х/ф «Мiсто злодiїв»
18.45 Факти тижня
19.30 Х/ф «Невiдомий»
21.50 Х/ф «Невидимка�2»
23.35 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку�3»

СТБ

7.15 «Їмо вдома»
8.15 «Кулiнарна династiя»
10.10 «Караоке на Майданi»
11.05 Т/с «Метод Фрейда»(1)
15.25 Х/ф «Кров не вода»(1)
19.00 «Битва екстрасенсiв»
20.00 Х/ф «Ой, ма�моч�ки!»(1)
22.05 Х/ф «Привiт, кiндер!»(2)
0.15 Х/ф «КостяНiка. Час лiта»

НОВИЙ КАНАЛ

8.00 Запитаєте у лiкаря
8.25 Мультфільми
10.00 М/ф «Карлик Нiс»
11.45 Т/с «Щасливi разом»
13.45 Х/ф «Карате�пацан»
16.30 Х/ф «Найманi вбивцi»
19.20 Х/ф «Вертикальна
межа»
22.00 Х/ф «Блейд: Трiйця»(2)
0.15 Х/ф «Блейд�2»

ТЕТ

7.40 Мультфільми
12.40 Приколи на перервi
13.10 Х/ф «Пiд суворим
наглядом»
15.05 Х/ф «Нью�Йоркське
таксi»
17.05 Х/ф «Таксi�3»
18.55 Нумо, браття!
20.00 Шури�Мури
21.00 Т/с «Вiсiмдесятi»
23.00 Х/ф «Мрiяти не шкодить»

УКРАЇНА

9.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.45 Х/ф «Лiсове озеро»
15.30 Т/с «Слiд»
17.10 Т/с «Умови контракту»
19.00 Подiї тижня
20.00,21.00 Т/с «Iнтерни»
23.00 «Великий футбол»



 23 ЛЮТОГО 2013 РОКУ    Новини Городнянщини     7

            МІНІ-ФУТБОЛ

Турнір набрав обертів
Майже місяць триває традиційний районний турнір з 

міні-футболу на відкритих майданчиках м. Городні та села 
Вихвостів. Команди розділені на дві зони. У Вихвостівській, 
«південній зоні», грало 6 сільських команд і перший етап 
змагань вже завершено. Підсумкова турнірна таблиця в цій 
зоні має наступний вигляд.

Вихвостів  («південна зона»)

   Ігор Очок
1. Тупичів  5 11
2. Куликівка  5 11
3. Вихвостів-1  5 10
4. Вихвостів-2  5 5
5. Конотоп  5 4
6. Івашківка  5 1

Дві путівки до фінальної частини турніру тут здобули ко-
манди Тупичева та Куликівки.

У «північній» -- міській зоні – попередні змагання ще три-
вають. Турнірна таблиця станом на 23 лютого має такий 
вигляд.

Першість району із зимового міні-футболу («північ-
на зона»)

    
    Ігор Очок
1. «Енергія» (Городня)  5 13
2. ФК «Городня»   6 14
3. «Ветеран» (Городня)  5 10
4. «Пушки» (Городня)  6 10
5. «Юність» (Городня)  5 8
6. «Олімп» (Городня)  6 8
7. «Агросистема» (Городня) 5 6
8. Автуничі   5 5
9. Мощенка   5 1
10 ДЮСШ (Городня)  6 -

Згідно положення про змагання, до фінальної частини 
турніру з цієї підгрупи потраплять чотири перших команди.

Турнір планується завершити на початку березня. Ор-
ганізатором турніру  є райрада спортивного товариства 
«Колос».

Проблеми порушення мовлення у дітей сьогодні стали 
частим явищем.  Коли дитина погано розмовляє,  дорослі 
вважають, що вона ще виговориться. Але якщо до 6 років 
мова не стала кращою – ця помилка батьків може дуже до-
рого коштувати їх дитині. Сьогодні близько 200 учнів та до-
шкільнят нашого району мають порушення мовлення, у  10% 
– тяжкі порушення. 

У міських школах працює вчитель-логопед відділу 
освіти. Логопедичною допомогою охоплено 70 школярів. У 
дошкільних навчальних закладах міста з березня 2007 року 
введено по 0,5 посади логопеда. Заняття у цьому навчаль-
ному році відвідують 50 дошкільнят. Проте проблемою є те, 
що кількість дітей, які одночасно відвідують логопедичний 
пункт, має становити не більше 30, а фактична цифра – біль-
ша у два рази. 

З 1 вересня 2012 року на базі Городнянської спеціаль-
ної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів відкрито 
перший клас для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, в 
якому навчаються за програмою загальноосвітньої школи. 

Щороку логопедом відділу освіти у квітні–травні  прово-
диться обстеження мовлення учнів шкіл району. Трапляєть-
ся так, що після першого заняття у дитини виправляється 
незначне порушення звуковимови, а деякі діти та батьки са-
мостійно працюють над порушенням мовлення, враховуючи 
поради логопеда.  Дітям з більш складними дефектами мов-
лення пропонується відвідувати  заняття на логопедичному 
пункті під час шкільних канікул. Та, на жаль, батьків, бажаю-

чих  возити дитину в Городню на заняття, зовсім небагато 
– до 5 на рік. 

Під час обстеження спостерігається, що у хлопчиків 
частіше бувають розлади мовлення, ніж у дівчаток. У них 
мова з’являється пізніше, тому хвилювання батьків з  цієї 
причини можуть бути даремними. 

Якщо малюк має знижений інтелект або затримку 
психічного розвитку, необхідно звернутися за допомогою 
до дитячого психіатра, який медикаментозно стимулює ро-
звиток зон мозку, що  відповідаючть за мову. Це слід робити 
як можна раніше. Наслідками грубого ставлення до дити-
ни, виховання методами силового примусу можуть стати 
затримки й дисгармонія розвитку. Діти, що перебувають у 
такій атмосфері, стають  агресивними, дратівливими, ін-
коли пасивними, замкнутими. Їхній мовленнєвий розвиток 
відстає від ровесників на кілька років. Теплі стосунки в сім’ї, 
які забезпечують почуття захищеності, емоційного комфор-
ту, необхідні для гармонійного розвитку дитини.   

Мовлення розвиватиметься тоді, коли формуються 
знання дитини про навколишній світ. Слово народжується 
в образах, почуттях, уяві. Тому діти повинні сприймати не 
тільки на зір, але й на слух,  на дотик, на смак, на запах. Ці 
поради допоможуть батькам «підштовхнути» розвиток мов-
лення їхнього малюка.  Але робота логопеда, без сумніву, 
прискорить цей процес у разі потреби. 

Н.МОГИЛЕВЕЦЬ. 
Учитель-логопед відділу освіти.                                            

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
4 лютого 2013 р. пішов з життя наш дорогий і любий син Бебко 

Михайло Іванович. Щиро вдячні учням і колективам районної гімна-
зії та загальноосвітньої школи, школи №2, колективу обласної шко-
ли-інтернату, колективу нафтобази, родичам, кумам, друзям, знайо-
мим і всім людям, які підтримали нас морально і матеріально.

Нехай ніколи ніяке лихо не переступить поріг вашої оселі.
Доземний уклін вам, люди.

Рідні покійного.

12 лютого – 9 днів світлої 
пам’яті дорогого, люблячого 

сина
БЕБКА Михайла Івановича

02.06.1995 р. – 
04.02.2013 р.

Не хватит сил, не хватит 
слез,

Чтоб пережить всю боль 
утраты.

Большое горе нам принес 
Печали день и скорбной 

даты.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.

Скорбим и помним о  тебе,
Не погасить нам боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
На память нам оставив даты.

Сумуючі: мати, батько, брат і рідні.

25 лютого – 40 днів світлої 
пам’яті дорогої для нас людини – 

чоловіка, батька та дідуся
ЖАЛОВСЬКОГО 

Валерія Станіславовича
13.09.1959 р. – 17.01.2013 р.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.
Сердце все не верит
В горькую утрату,
Будто ты не умер,
А ушел куда-то.

Вічно люблячі і сумуючі: дру-
жина, донька, внучка.

КРИВОЛАП  КРИВОЛАП
Валентина Михайлівна Олександр Венедиктович
30.12.1929 р. –    24.06.1923 р. –
12.01.2007 р.        17.02.2008 р.
Сердце болит, не хочется верить, что вы ушли от нас.
Помним. Скорбим.

Доньки, син, онуки і правнуки. 

23 лютого – рік світлої 
пам’яті

ЦИМБАЛІСТА 
Анатолія Анатолійовича

23.07.1974 р. – 
23.02.2012 р.

Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
На память нам оставив даты.

Помяните, кто знал и пом-
нит Анатолия.

Сумуючі рідні. 

21 лютого – 6 років 
світлої пам’яті 

дорогого, любого сина, 
чоловіка, батька

ГОРДІЄНКА 
Миколи Миколайовича

30.06.1966 р. – 
21.02.2007 р.

Боль утраты для нас не 
померкла,

В наших думах всегда ты 
живой.

Мало Бог тебе жизни от-
мерил,

Рано обрел ты вечный 
покой.

Сумуючі: мати, дружи-
на, син, рідні.

25 лютого – 40 днів 
світлої пам’яті

дорогого батька, чоло-
віка, брата

МАЛАХА 
Миколи Івановича

28.09.1927 р. – 
17.01.2013 р.

Ты в нашей памяти оста-
нешься навеки,

Боль души ничем не за-
глушить.

Родной ты наш, пока мы 
будем жить на свете,

Тебя мы будем помнить и 
любить.

Пусть земля будет тебе 
пухом, вечный покой и цар-
ствие небесное.

Глибоко сумуючі рідні.

Колектив Городнянського БТІ висловлює глибоке спів-
чуття техніку Бруй С.М. з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері.

Куплю гарбузове насіння та квасолю.
Тел. (096)7043068.

Продам «ВАЗ 21114», 2005 р.в., у гарному стані.
Тел. (068)1313782.

Продам новий дерев‘яний будинок  у Щорсі, 
вул.Молодіжна,22. Газ, вода – поряд. Ліс і річка поряд. 

Тел. (098)1252523.

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

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА 

и порушення мовлення у дітей сьогодні стали чих возити дитину в Городню на заняття зовсім не

Якщо у дитини порушена моваЯкщо у дитини порушена мова

20 лютого – Всесвітній 
день соціальної 
справедливості

26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея ООН 
проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної спра-
ведливості, що відзначається щорічно з 2009 року. 

З метою популяризації Дня соціальної справедливості 
в Городнянському районному центрі зайнятості у цей день 
було проведено заходи, в яких взяли участь представники 
районної та місцевої влади, податкової інспекції, Пенсій-
ного фонду, Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві, управління соціального захисту, 
центру соціальних служб у справах дітей, сім’ї та молоді, 
районної бібліотеки.  Було проведено семінари: для мо-
лоді, для осіб, які потребують додаткових соціальних га-
рантій, для осіб, яким залишилось 10 і менше років до на-
стання права на пенсію.

На засіданні «круглого столу» представники влади та 
керівники соціальних структур міста ознайомились з ос-
новними статтями нового Закону України «Про зайнятість 
населення», станом ринку праці у Городнянському райо-
ні. У світлі новацій чинного законодавства за „круглим 
столом” розглянули питання організації громадських ро-
біт. Запрошені наголосили, що однією з ознак соціально 
справедливого суспільства є гарантія того, що люди, які 
в силу різних причин перебувають у скрутних життєвих 
обставинах чи потребують соціального захисту, мають 
можливість отримати належну підтримку. Сьогодні на за-
безпечення добробуту громадян спрямована соціальна 
політика держави. Створена і діє мережа соціальних уста-
нов, удосконалюються форми надання соціальних послуг.

Адміністрація центру зайнятості.

Земля із с.Лемешівки, спаленої 
в роки Великої Вітчизняної вій-
ни фашистами, буде закладе-
на в фундамент Хреста першої 
черги Меморіального комплек-
су пам’яті жителів населених 
пунктів України, який споруд-
жуватиметься у Корюківці

На виконання Указу Президента України від 22 вересня 
2011 року № 925 «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами 
Корюківської трагедії» та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25 квітня 2012 року № 235-р «Про заходи у зв’яз-
ку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії» 1 березня 
2013 року у м. Корюківці будуть проведені жалобні заходи 
у зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії, у ході 
яких буде проведено урочисту закладку землі зі спалених 
сіл Чернігівської області, пам’ятної капсули у фундамент 
Хреста I-ї черги Меморіального комплексу пам’яті жителів 
населених пунктів України, знищених фашистськими оку-
пантами.

19 лютого представники громадськості на чолі із заступ-
ником голови райдержадміністрації П.А. Буйним побували в 
с. Лемешівці, де було проведено відбір землі із Меморіалу 
слави героям-визволителям для закладки Меморіального 
комплексу в м. Корюківці.

Земля передана для підготовки пам’ятної капсули.

    ВІКНО В СТАТИСТИКУ
Оплата населенням району житлово-комунальних 

послуг та електроенергії за 2012 рік
За 2012 рік населення Городнянського району сплатило за 

спожиті житлово-комунальні послуги 10,8 млн.грн. Нараховані 
за рік суми відшкодовано на 95,1%.

У грудні середні нарахування на одного власника особового 
рахунку за житлово-комунальні послуги та електроенергію (з ро-
зрахунку 150кВт/год на місяць) становили 462,64 грн.

На кінець грудня населення заборгувало за житлово-кому-
нальні послуги 1,9 млн.грн. Найбільшу частку боргу становила 
заборгованість за газопостачання – 72,9%.

Борги за 3 місяці й більше мали: за централізоване опалення 
та гаряче водопостачання – 54,7% власників особових рахунків, 
за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 
43,7%, за централізоване водопостачання та водовідведення 
– 34,4%, за вивезення побутових відходів – 31,8%, за газопоста-
чання – 1,9%.

Крім того, 201,8 тис. грн. становила заборгованість за елек-
троенергію, а боржниками за 3 місяці й більше з цього виду по-
слуг були 0,5% користувачів.

Головне управління статистики у Чернігівській області.
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Куплю корів, коней, телят, лошат, 
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 

098-5192982, 063-0203245.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

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

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Продається порошок для вигрібних ям,
 туалетів. Тел. 050-3426999, 063-7980085. 

ПРОДАЮТЬСЯ:
— 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай, 

гараж, палісадник. Тел. 098-5635979.
– 1-кімнатна квартира, або обміняю на 2-кімнатну з 

доплатою. Тел. 093-4615101, 2-10-29.
– 1-кімнатна квартира в центрі – 8 тис. у.од. Торг. Тел.: 

096-7046131, 063-1462607.
–1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 063-0537444.
– 2-кімнатна квартира. Терміново. Тел. 067-1403897.
– будинок по вул. Леніна, 76 з госпбудівлями. Тел.: 

2-12-34, 063-0238728, 098-6653666.
– будинок, 80 кв.м. Є вода, газ, госпбудівлі. Тел. 2-18-

17.
– півбудинку по вул. Щорса, 98. Тел. 2-59-52, 097-

7652962.
– недобудований будинок в м. Городні (піноблок, об-

кладений цеглою), 20 соток землі. Тел. 063-4777860.
– будинок (недалеко від центру, біля школи). Тел.: 2-40-

23, 093-3906622.
– тільна телиця у с. Макишин. Отел у березні. Тел. 

3-68-25, 096-8000131.
– теличка чорно-біла віком 11 місяців; корейські 

свині. Тел. 097-8420894, 098-9648039.
– саморобний трактор з документами. Тел.: 098-

9404016, 2-14-00.
– культиватор КПС-4 (пружина), землеобробний 

агрегат РВК-3, навантажувач ПКУ-0,8 (КУН), косарка 
КРН-2,1 (4 тарілки). Тел.: 067-5092970, 099-1335834.

– трактор Т-16, причіп  2ПТС-4. Тел.: 096-8783759, 
096-8493946. 

– трактор ЮМЗ-6. Тел. 098-7048101.
– ВАЗ «Калина», 2006 р.в. Колір – сірий металік. Тел. 

063-7128957.
– ВАЗ-21061. Тел.: 098-5457509, 093-1434941.
– ВАЗ-2101, ВАЗ-2105. Тел.: 098-7753430, 097-

1137689.
– килим для підлоги колишнього вжитку синьо-бе-

жевого кольору, розмір – 3,5х3 м у доброму стані. Ціна до-
говірна. Тел. 095-5159934.

– дрова, балки, крокви, шифер, опалубка, дошка, 
цегла червона, біла, бій цегли, шлакоблок, ракушка. 
Тел. 097-4868282.

– піаніно (німецьке). Тел. 3-54-36.

 КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-33-62, 

096-3403112.
– мотоцикл «ІЖ-Планета-3» з документами. Тел. 

093-5980756.
– картоплю за ціною 1-1,2 грн./кг. Виїзд до продавця. 

Тел. 096-9818555.
– котел КСТ-16 (новий). Тел. 096-6847848.

 ПОСЛУГА:
– догляну дитину або немічну людину, надам до-

помогу у навчанні. Освіта вища – педагогічна. Тел. 099-
7391832.

– шукаю жінку по догляду за дитиною і хворою лю-
диною з проживанням у сім‘ї. Тел. 063-7176936.

Загублений державний акт на право приватної влас-
ності на землю серії I-ЧН № 035058 від 15.04.1996 р., вида-
ний на ім’я Мельника Володимира Дмитровича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

М.К. ЄРМОЛЕНКУ – 75М.К. ЄРМОЛЕНКУ – 75
20 лютого наш колега – ветеран журналістики Михайло Єрмолен-

ко зустрів своє 75-річчя від дня народження. Нам приємно привітати з 
такою поважною датою людину, яка багато років і сил віддала районній 
газеті, а також «Деснянській правді», працюючи в редакціях на різних по-
садах, і яка зберегла справді завидну творчу журналістську активність. 
До того ж не кожному вдається бути вірним своїй професії. А Михайло 
Кирикович незрадливо підтвердив відданість їй.

Він змалечку пізнав неймовірні труднощі і бідність, коли післявоєнної 
пори довелось жити з матір'ю і сестрою в землянці, бо село Солонівка, де 
він народився, було геть спалене фашистами. Нелегкими були й шкільні 
часи, юність, коли довелось змужніти значно раніше, ніж його ровесники. 
Але вистояв, пережив, вивчився.

У Михайла Кириковича в одній особі злилися мужицька жилавість і 
висока інтелігентність духу, простота і складність, ніжна чутливість і му-
дрість душі. Він без міри відповідальний і загартований часом, ніколи не 
розмінювався і не поступався своїми життєвими принципами. Нам хо-
четься і хочеться багато сказати про колегу, якого шануємо. А ще дода-
мо: у союзні часи він відзначений орденом  «Знак Пошани».

Ми бажаємо Вам, Михайло Кириковичу, доброго здоров'я, невтомних 
літ і надалі зберігати творчу активність. Ваше слово хай ще послужиться 
нам і всім жителям Городнянщини.

Колектив редакції газети «Новини Городнянщини».

20 лютого відсвяткував своє 
70-річчя Віктор Олексійович БОНДА-
РЕНКО.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души 

желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой 

век!

З любов’ю: дружина, діти, онуки.

22 лютого відсвяткувала свій 
ювілейний день народження наша 
кохана дружина, рідна матуся і 
люба бабуся Валентина Андріївна 
ВЕРХУША.

Живи нам на радість у щасті та 
мирі,

Хай Бог посилає здоров’я та сили,
Хай доля дарує ще довгі літа,
А в серці довіку живе доброта!

З любов’ю: вся родина.

25 лютого святкуватиме свій 50-річний ювілей Петро 
Антонович ДУБРОВА з м. Городні.

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

З повагою: хрещена Ніна і сім‘я 
Акуленок з Вихвостова.

23 лютого відзначає своє 
16-річчя наш люблячий онучок, 
племінник та турботливий брат 
Владислав Олегович КОВАЛЕНКО.

Тебе всего лишь – 16,
Вся жизнь и счастье впереди,
Сумей найти, сумей дождаться,
И в суете не прогляди.
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Будь всегда здоровым ты,
Пусть сбываются мечты.

З любов’ю: бабуся Валя, дідусь Василь, Наташа, 
Ваня.

Коханого чоловіка, сина, брата, батька та дідуся Во-
лодимира Федоровича ЛЕБЕДУ з с. Бурівка щиро вітаємо 
з ювілеєм!

Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть.
А серце таке ж молодеє і досі,
І руки спочинку ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас, – хто далеко, хто 

близько –
Всі Ваші тривоги і світлі думки.
Спасибі за все Вам, вклоняємось 

низько,
Здоров’я і щастя на довгі роки.

З повагою: дружина, батько, брат, сини Геннадій та 
Сергій, невістки, онуки Євген та Богдан.

23 лютого святкує свій 55-річний ювілей Микола Сер-
гійович ДЖОЛА.

Рідні від усього серця вітають його з 
ювілеєм!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от 

смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 

светились,
Чтоб все пожелания осуществились.
З любов’ю: дружина, діти та онук 

Микола.

В воскресенье, 24 февраля, на территории рын-
ка будут реализовываться мед из южных регионов 
Украины и одеяла из натуральной овечьей шерсти. 
Приглашаем приобрести товары.

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГОКУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь-якому стані: ікони до 60000 грн., хрести, 
лампади, чеканки з ікон; самовари до 6000 
грн.; ордени трудові і бойові до 50000 грн., 
медалі до 2000 грн., значки; книги до 5000 грн.; 
фотографії до 300 грн., листівки; грамофони до 
5000грн., монети, статуетки до 700 грн., посуд 
до 40000 грн., жіночі прикраси; годинники 
наручні часів СРСР, картини СРСР і старовинні 
до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год. 
(на площі біля м-ну «Берізка»).  Тел.: 098-557-96-44. 

Державна податкова інспекція 
у Городнянському районі Чернігівської 
області Державної податкової служби 

оголошує конкурс на заміщення вакантної поса-
ди:

- старшого державного податкового інспектора 
сектору інформатизації та обліку платників податків;

У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, 
які мають повну вищу освіту відповідного професійно-
го спрямування (фінансово-економічна або технічна 
– за спеціальністю з комп’ютерних технологій), за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, які 
вільно володіють державною мовою, чинним законодав-
ством, нормативними актами, що регулюють діяльність 
органів Державної податкової служби України.

Подаються документи: заява, заповнена особова 
картка (форма П-2 ДС), дві фотокартки (4 х 6), копії до-
кументів про освіту, декларація про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, 
медична довідка про стан здоров’я (форма 133-о), копія 
паспорта, копія військового квитка.

Термін прийняття документів – протягом 30 кален-
дарних днів з дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов‘язків, розміру та умов оплати праці надається 
працівником, відповідальним за кадрову роботу. 

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Го-
родня, вул. Леніна, 4. Тел. 2-11-56.

Здолати хворобу повинні!
З метою привернення уваги суспільства до проблем най-

більш незахищених верств населення , поліпшення умов їхнього 
життя шляхом надання цій категорії громадян та медико-соціаль-
ним закладам, що ними опікуються, адресної матеріальної та на-
туральної допомоги, з 24 лютого по 24 березня 2013 року прово-
диться  місячник боротьби з туберкульозом під гаслом « Здолати 
можемо й повинні!».

  Мета проведення місячника – збір коштів, одягу, взуття, за-
собів гігієни, постільної білизни, продуктів харчування та надання 
гуманітарної  й фінансової допомоги.

Чернігівська обласна організація Товариства Червоно-
го Хреста знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса 
1-Б. Тел. (04622)4-00-92; (04622)4-02-42.   Наш р/рахунок 
26008000036846, код 02940397, банк ПАТ « Укрсоцбанк»,   
м. Київ, МФО 300023. Банки одягу знаходяться в кожній міській 
та районних організаціях, в м. Чернігові за адресою: м. Чернігів, 
вул. проспект Миру, 44, тел. 660 – 822.

Будемо вам дуже вдячні!  
Оксана РУБЕЦЬ.

Голова Чернігівської обласної організації Товариства 
Червоного Хреста.


