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ЩО? ДЕ? КОЛИ?
На минулому тижні за ініціативи народного депутата 

України Ігоря Рибакова, обраного по 207-му виборчому 
округу, парламент розпочав пленарне засідання вшануван-
ням хвилиною мовчання пам'яті жертв Корюківської трагедії 
у роки Великої Вітчизняної війни. 

«Ми не маємо права забувати етапи нашої історії, — 
прокоментував журналістам свою ініціативу Ігор Рибаков. 
— Це наш святий обов’язок перед загиблими від фашист-
ських куль. А депутати Верховної Ради, як народні обранці, 
зобов’язані вшанувати пам'ять семи тисяч безневинно за-
гиблих людей. Вони заповідали нам достойне життя, і ми 
повинні зробити все для того, аби виконати їх заповіт».

* * *
19 березня вихованці Городнянської школи мистецтв 

взяли участь в обласних конкурсах виконавців на музичних 
інструментах, вокалістів та ансамблів серед учнів початко-
вих спеціалізованих мистецьких навчальних закладів у місті 
Чернігові.

Виступи усіх дванадцятьох учасників були дуже вдали-
ми, про що говорить велика кількість дипломів лауреатів, 
привезених до рідної школи.  Три перші місця, 6 других і 7 
третіх місць у номінаціях вокал, фортепіано, духові інстру-
менти, мистецтво естради, ансамблева гра тощо. 

Попереду наших юних дарувань чекає ще багато конкур-
сів. 

На минулому тижні, 21 березня,  відбулися збори пра-
цівників районного територіального центру соціального об-
слуговування  (надання  соціальних послуг). В терцентрі на 
обслуговуванні знаходиться 1533 громадян похилого віку,  
не здатних або частково здатних на самообслуговування, 
соціальні послуги яким надають 78 соціальних робітників, 
тобто кожен з них обслуговує 10-12 підопічних. У минулому 
році терцентром було надано 639245 послуги. Проаналізу-
вали роботу цього закладу його завідуюча –  Н.К.Семенова, 
завідуючі відділень: соціальної допомоги вдома – А.В.Воро-

паєва, організації надання адресної натуральної та грошової 
допомоги – Н.В.Купріянова,  соціально-побутової адаптації – 
Л.В.Петлай. Думками щодо поліпшення роботи в цьому році 
поділилися  голова профспілкового комітету Н.М.Гатауліна, 
соціальні робітники С.О.Пацюк з с.Ільмівки  та О.М.Пьориш-
кова з Городні.

Метою зібрання також було вручення працівникам (за-
гальна кількість усіх працюючих –118 осіб)   велосипедів, кур-
ток, гумових чобіт тощо.  Перелічене є  своєрідним прилад-
дям для  роботи. 

Цього разу за допомогою райдержадміністрації  вдалося 
зробити таке забезпечення досить вагомим.  Так, працівники 
територіального центру отримали 34  українські велосипеди 
(«Ардис-Київ), 80 курток, 78 халатів, стільки ж пар резинових 
та дутих чобіт, а  ще й капці. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: працівники районного терцентру з новень-

кими велосипедами.

Погода і хліб
Щедрі снігопади минулих вихідних вплинули на визначення 

стану перезимівлі озимих культур на полях сільгоспвиробників.
Попередній прогноз такий: жита краще «виходять» із зими. 

Вегетативна маса на площах пшениці дуже ранніх строків сівби 
частково загинула.

Відрощування озимини показало деякий відсоток загибелі 
рослин, що знаходяться під льодяною кіркою в низинках.

Останній сніговий покров вплине на перезимівлю хлібів, і чим 
швидше він покине поля, тим швидше стануть зрозумілими його 
наслідки.

Т. ПРИХОДЬКО. 

Новенькі велосипеди, куртки, чобітки, 
халати та капці отримали працівники 

районного територіального центру

* * *
 На території області останнім часом зареєстро-

вано п’ять звернень громадян, які постраждали від 
нового та специфічного виду шахрайства. В усіх ви-
падках зловмисники примудрилися незаконно зняти 
кошти з банківських карток потерпілих. Найменша 
сума    становить 700 гривень, а максимальна  – 5000 
гривень.

 Шахраї через мережу Інтернет відстежують осіб, 
які виставляють на Інтернет-аукціонах або спеціалі-
зованих сайтах оголошення про продаж особистих 
речей. Зловмисник телефонує такій людині та вдає з 
себе покупця. Він домовляється перерахувати гроші 
за товар на банківську картку продавця, а для цього 
дізнається його прізвище, ім’я та по-батькові, а також 
номер картки.

Міліція звертається до всіх громадян: будьте 
обачливі, в жодному разі не довіряйте незнайомцям 
конфіденційну інформацію, зміст якої повинен бути 
відомий тільки вам. Справжні банківські працівники 
ніколи не займатимуться розв’язанням подібних пи-
тань за допомогою телефону. 

* * *
Депутата міської ради, самодіяльну поетесу та 

композитора В.Я. Хмеленок знають і в Японії. Так, на 
одному з веб-сайтів, присвячених  Катерині Білокур,  
розміщена пісня «Квіти – мої діти» про майстриню у 
виконанні Валентини Яківни (слова та музика теж її). 

Як виявляється, у далекій східній країні  дуже 
цікавляться творчістю української художниці 
Катерини Білокур та знаходять в ній щось близьке 
та зрозуміле для себе. А музичним супроводом  для 
картин великої українки на цьому сайті стала пісня у 
виконанні аматорки-городнянки. Адреса сайту:http:// 
www. tokiotales.com.

ПЕРЕХОДИМО  
НА  ЛІТНІЙ  ЧАС

Ідея переводу годинникової стрілки 
двічі на рік належить американському 
президенту Бенджаміну Франкліну. А в 
Україні на літній і зимовий час переходять 
з 1981 року – так у радянські часи еко-

номили електроенергію. І з тих же часів лікарі б’ють тривогу, бо 
більшість людей дуже важко пристосовуються до переводу го-
динників. 

У 2012-му році КабМін запропонував Верховній Раді відміни-
ти переходи на літній та зимовий час, однак законопроект так і 
не потрапив на розгляд депутатів.    

Отож, цьогоріч перехід на літній час Україна здійснить 31 бе-
резня о третій годині ночі переводом стрілки годинників на го-
дину вперед. 
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100 днів, що 
не змінили 

Україну
Наближається перший «ювілей» 

оновленого уряду Миколи Азарова. 
Нагадаємо, що у грудні 2012 року на 
своїй посаді залишився голова Кабінету 
Міністрів, а склад його заступників, як і 
низку міністрів, було замінено. Чи відчу-
ли ми після цього помітне покращення 
ситуації у державі? Питання, на преве-
ликий жаль, видається риторичним. 

Нині ми спостерігаємо погіршення еко-
номічних показників, якими намагається 
жонглювати офіційна статистика, і брак 
адекватних ініціатив, спроможних змінити 
ситуацію на краще. По суті, ситуація в країні 
тримається здебільшого на плечах простих 
трудівників, які самовіддано та чесно пра-
цюють і утримують власні родини. У склад-
ній економічній ситуації головне для влади 
– не заважати, однак не всі чиновники це 
розуміють.

Візьмемо, для прикладу, минулоріч-
ну ініціативу щодо оподаткування опера-
цій з продажу іноземної валюти. Добрими 
намірами – прагненням дати по руках ва-
лютним спекулянтам – прикривалося нама-
гання залізти в кишеню мільйонам україн-
ців. Ні для кого не таємниця, що нас з вами 
давно привчили зберігати заощадження у 
іноземній валюті, оскільки гривня, попри її 
стабільність, не викликає довіри громадян. 
Не будемо забувати про наших краян, що 
важкою працею забезпечують добробут 
власних родин на чужині. Парламент мину-
лого скликання не наважився підтримати 
цю ініціативу. Сподіваюсь, що і у нинішнього 
складу Верховної Ради вистачить розуму не 
ухвалювати антинародне за своїм змістом 
рішення.

Цікаво, що його ініціатором інформовані 
джерела впевнено називають тогочасного 
голову правління Національного банку Сер-
гія Арбузова. Кар’єра цього амбітного чи-
новника нагадує стрімкий злет з катапульти, 
адже ще вчора мало кому відомий банківсь-
кий працівник  з Донецька після  короткого 
перебування на посаді голови правління 
державного Укрексімбанку очолив Націо-
нальний банк, а в грудні минулого року обій-
няв посаду першого віце-прем’єра. Арбузо-
ва називають одним з головних фаворитів 
Віктора Януковича, який розглядається в 
якості перспективного претендента на по-
саду голови уряду.

Проте прем’єром продовжує працю-
вати Микола Азаров, а Сергій Арбузов тим 
часом демонструє активність в іншому на-
прямі. Зауважимо, що перший віце-прем’єр 
більше не є куратором євроінтеграції  – ці 
повноваження стратегічної ваги та значен-
ня Президентом передані секретарю РНБО 
Андрію Клюєву. Проте під час засідання 
погоджувальної ради парламенту перший 
віце-прем’єр запевнив парламентаріїв, що 
Кабінет Міністрів готовий відповідати на всі 
питання та співпрацювати з ними. Нині ро-
звиток ситуації у законодавчому органі поки 
не дає підстав говорити, що ситуація там 
контрольована та передбачувана, а діалог 
депутатів  з урядом йде у руслі конструк-
тиву. 100 днів роботи парламенту сьомого 
скликання експерти оцінюють надзвичайно 
скептично, звертаючи увагу на той факт, що 
КабМін так і не виніс на розгляд Верховної 
Ради програму власних дій. 

Однак Арбузов, як стверджують у Києві, 
не сидить, склавши руки.  Він наполягає 
на якнайшвидшому  створенні фінансової 
поліції, яка була б підпорядкована особи-
сто Президентові та мала б безпрецедентні 
повноваження щодо втручання в бізнесове 
та особисте життя громадян нашої країни. 
Ця неоднозначна та вельми резонансна 
ініціатива супроводжується посиланнями 
на європейський та світовий досвід. Нага-
даємо, що представники фінансово-еко-
номічного блоку уряду, куратором якого є 
перший віце-прем`єр,   пропонували запро-
вадити оподаткування депозитів громадян 
ще до того, як подібні заходи «економії» 
почали реалізовуватися у Європейському 
Союзі.

Маємо визнати, що протягом 100 остан-
ніх днів українська влада так і не зуміла 
порадувати своїх громадян адекватними 
антикризовими рецептами. В уряді бракує 
адекватних ініціатив та  дій в інтересах гро-
мадян та розвитку держави.

Віталій КОЖУХАР. 
Журналіст.

Український політикум, уся 
палітра політичних сил у парла-
менті, незалежно від ідеологічних 
переконань, повинні повною мірою 
глибоко усвідомлювати всю склад-
ність економічної ситуації не тільки 
в нашій країні,  а й у світі. А там, де 
ця ситуація посилюється політич-
ною нестабільністю, цілі країни ско-
чуються в безодню повного хаосу, а 
народи – до зубожіння.

З подій останніх років можна 
винести урок: будь-яке суспільство 
легко розколюється, а консолі-
дується з величезними складноща-
ми. Тому єдиний спосіб побудува-
ти вільну, демократичну, могутню, 
процвітаючу Україну - це вчитися 
домовлятися.

Вибори закінчилися. Сьогодні не можна допустити перетворен-
ня Верховної Ради в братську могилу демократії. Люди чекають від 
народних обранців не боїв без правил, не бездумного блокування 
трибуни, а прийняття законів, які забезпечать підвищення рівня 
життя, динаміку економічного зростання, фінансову стабільність, 
підтримку національного виробника, енергетичну незалежність на-
шої країни.

Що для цього необхідно? Насамперед – чітка, підтримана ос-
новними політичними силами і 
більшою частиною суспільства 
програма соціально-економічно-
го розвитку держави.

Такий масштабний, страте-
гічної значущості документ, спря-
мований на активізацію розвитку 
економіки, був ухвалений Урядом 
у присутності Президента Украї-
ни В.Ф.Януковича. Його виконан-
ня дозволить відчутно підвищити 
якість життя в Україні. Дуже важ-
ливо, що в центрі уваги зазначе-
ної програми стоїть людина та її 
інтереси, які реалізуються через 
динамічний розвиток економіки.

Але без вирішення проблем, 
які накопичувалися роками, складно знаходити можливості для ви-
конання поставлених завдань. І це вже наша спільна відповідаль-
ність – політиків усіх ідеологічних кольорів – вести професійну, 
аргументовану дискусію, що вимагає високої кваліфікації кожного 
її учасника. Або, забувши про обіцянки виборцям, як це роблять 
окремі політикани, базіки й демагоги, кликати на барикади, поля-
ризувати суспільство, дестабілізувати політичну ситуацію в країні, 
заганяючи економіку в глухий кут.

Як правило, за плечима таких горе-політиків немає жодних до-
сягнень. Їхнє природне середовище – безлад у суспільстві, коли в 
каламутній воді професіоналізм нікого не цікавить.

Виникає цілком закономірне питання, яке постійно витає в 
повітрі: що кардинально відрізняє Партію регіонів від наших політич-
них опонентів? У чому принципова різниця між нами й ними? Гадаю, 
не треба глибоко і детально вивчати програми партій, гортаючи їхні 
сторінки і звіряючи окремі статті й абзаци. Не в цьому суть. Головна 
відмінність зовсім в іншому. У розумінні суті демократії. У нашому 
розумінні формула демократії полягає у наступному. Ми ставимо 
знак рівності між демократією з одного боку і порядком, дисциплі-
ною і відповідальністю – з іншого. При такому розумінні демократії 
можна будувати і творити. Творити і будувати. Країну. Економіку. 
Щасливе життя. А ми – будівничі і творці.

У розумінні наших політичних опонентів демократія – це хаос, 
анархія і загальний бардак. При такій формулі демократії творити 
неможливо. Можна тільки руйнувати. Тому вони себе повністю іден-
тифікують як руйнівники. За прикладами далеко ходити не треба. 
З п'яти років, наданих для підготовки та проведення Євро-2012 в 
Україні, за перші три роки при помаранчевій владі в країні не було 
побудовано навіть собачої будки. Підготовка до чемпіонату була з 
тріском провалена. І тільки після обрання в 2010 році Президентом 
України В.Ф. Януковича ми були врятовані від загальної ганьби. 
За два роки було зроблено те, що слід було зробити за повноцін-
них п'ять років. Як результат, за оцінкою президента УЕФА Мішеля 
Платіні, ми провели кращу футбольну фієсту за всю історію євро-
пейських чемпіонатів, і тим самим зміцнили імідж України на міжна-
родній арені.

Серйозним викликом залишається соціальна нерівність у на-
шому суспільстві. Люди очікують відновлення принципу соціальної 
справедливості та підвищення рівня свого добробуту. Завдання 
влади – дати позитивну відповідь на ці очікування. На досягнення 
цих цілей спрямований затверджений Главою держави Національ-
ний план дій на 2013 рік з реалізації економічних реформ.

За підсумками роботи економіки в першому кварталі ми внесе-
мо зміни до Держбюджету і спрямуємо додаткові ресурси на підви-
щення соціальних стандартів і збільшення фінансування регіонів.

Президент країни В.Ф. Янукович виступив з ініціативами, спря-
мованими на підтримку материнства і дитинства. На чверть буде 
підвищено розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми, 
збільшено підтримку дітей з особливими потребами та сиріт. Буде 
створено 100 тис. нових місць у дитячих садочках, відновлено дитячі 
спортивні об'єкти. Це інвестиції у тих, хто будуватиме нашу країну 
завтра. Це найкраще вкладення в майбутнє Української держави.

Ми зобов'язані зробити світову кризу періодом відкриття нових 
перспектив для країни. Відносини з нашими партнерами ми розви-
ваємо виключно на основі дотримання та захисту національних ін-
тересів України. Триває пошук оптимальної моделі наших стосунків 
з Митним союзом, товарообіг з яким минулого року склав 63 млрд. 
доларів. І це не можна не враховувати.

Важливим етапом у наших відносинах з Європейським Сою-
зом став лютневий Брюссельський саміт. Ми отримали чіткий план 
спільних дій, результатом яких буде, ми сподіваємося, підписання 
восени цього року у Вільнюсі Угоди про асоціацію з ЄС.

Та не менш важливі для нас спільні дії депутатського корпусу. 
Будемо сильні всередині країни – будемо сильні і у світі. Партія ре-
гіонів відкрита для конструктивної дискусії. Але для діалогу потріб-
ні двоє. Це вулиця з двостороннім рухом. Ми очікуємо від опозиції 
кроків назустріч для вирішення актуальних проблем, що хвилюють 
країну.

Лад у країні буде тільки тоді, коли ми навчимося бути терпимими 
один до одного і, як у будь-якій демократичній державі світу, пова-
жати право кожного на вибір мови спілкування і віросповідання. На-
віть у Радянському Союзі церква була відділена від держави. А у нас 
в помаранчевий період намагалися мало не силою загнати всіх віру-
ючих до єдиної української помісної церкви, тим самим волею чи 
неволею провокуючи національний конфлікт на релігійному грунті. 
І тільки з обранням В.Ф. Януковича Президентом України державна 
влада перестала втручатися в справи церкви.

На жаль, зараз з'явилося багато політичних провокаторів, які 
намагаються спекулювати на дуже чутливій мовній проблематиці. 
Сьогодні практично весь народ України чудово розуміє дві мови – 
російську й українську, хоча половина людей розмовляє російською 
мовою, а інша половина – українською. Але якщо житель Львова 
приїде до Донецька і заговорить там щирою українською, то донеч-

чани його чудово зрозуміють. Так само і я, приїжджаючи на Львів-
щину, розмовляю російською, і всі мене чудово розуміють. На рівні 
простих людей як на Заході, так і на Сході України жодних проблем 
у мовній сфері немає. Фактично зараз в Україні на паритетних за-
садах склався статус двомовності. І по розуму нікому з політиків не 
треба було б «влазити» у тонку мовну сферу. Але, на превеликий 
жаль, у мізках окремих політичних авантюристів з'являються нав’яз-
ливі ідеї, що розколюють країну.

Хоча я глибоко переконаний, що справжній кладезь мудрості – 
це не сивочолі мужі в парламентських чи міністерських мантіях на 
плечах, а простий трудовий народ. Оскільки його мудрість йде від 
витоків. Від землі. Від самого життя. Якось на одному з промисло-
вих підприємств, у цеху я проводив зустріч з робітниками. Наприкін-
ці зустрічі було дуже багато запитань. Але особливо запам'яталось 
останнє питання, яке задав посивілий п'ятдесятирічний робітник, 
який не має вищої освіти. Але по тому, яке він поставив питання, і 
найголовніше, як він сам на нього відповів, я зрозумів, що у цієї про-
стої людини державного розуму значно більше, ніж у десятків на-
родних депутатів разом узятих. Він запитав: якщо розмовляють між 
собою двоє людей – два депутати, два міністри, два шахтарі, два 
металурги. Причому один говорить російською, а інший українсь-
кою, але при цьому вони один одного чудово розуміють. Хто, - го-
ворить він, - з них двох дурень? Я хотів було дуже делікатно відпові-
сти. Але він поклав свою мозолясту руку мені на плече і відповів сам. 
Дурень, – говорить він, – не той, хто говорить українською мовою і 
не той, хто говорить російською мовою. А дурень той, хто починає 
іншого вчити, якою мовою слід говорити. Хотілося б, щоб таких ро-

зумних людей з державним рівнем мислення було якомога більше в 
українському парламенті.

Згідно зі статтею 10 Конституції України державною мовою 
України є українська мова. При цьому частиною третьою цієї статті 
встановлено, що в Україні гарантується вільний розвиток, викори-
стання і захист російської мови.

У розвиток даного конституційного положення частиною 
третьою статті Закону України «Про засади державної мовної 
політики» встановлено, що «обов’язковість застосування державної 
мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільно-
го життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення 
права на користування регіональними мовами або мовами меншин 
у відповідній сфері та на територіях поширення». 

При цьому право на користування регіональними мовами, серед 
яких є і російська мова (частина друга статті 7 Закону), кореспон-
дується зі статтею 9 зазначеного Закону, за якою «засідання Вер-
ховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мо-
вою. Промовець може виступати іншою мовою …». 

Отже, право виступу промовця російською мовою на засіданні 
Верховної Ради України, її комітетів і комісій прямо передбачено За-
коном.

Крім того, будь-яка особа, яка робить спроби заперечити право 
народного депутата України – публічної особи, обраної виборцями, 
які підтримали програму партії, одним з пунктів якої є прагнення 
введення в Україні другої державної мови – російської, тим самим 
порушує статті 21-22 та 24 Конституції України, за якими:

«Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свобо-
ди людини є невідчужуваними та непорушними.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Консти-
туцією, не є вичерпними.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівни-
ми перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного 
та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками».

Адже з чого починався фашизм в Німеччині у тридцяті роки ми-
нулого століття? З виділення і звеличення однієї, вищої, арійської 
нації. 7 квітня 1933-го у фашистській Німеччині був прийнятий пер-
ший расистський закон Третього рейху – «закон про відновлення 
професійного чиновництва», який створив перепони «неарійцям» 
у доступі до державної служби. Згідно з цим законом, накладалися 
обмеження на адвокатів єврейського походження, почалося вигнан-
ня євреїв з вищих навчальних закладів. Закінчилося все це Бабиним 
Яром і концентраційними таборами, де були розстріляні і спалені 
живцем у печах крематоріїв мільйони безневинних єврейських гро-
мадян.

Сьогодні в Україні представники ультранаціоналістичної партії 
«Свобода» намагаються проголосити українську націю вищою, ти-
тульною. Хочеться запитати у цих молодчиків, які топтали у Львові 
своїми брудними черевиками святиню – Прапор Великої Перемо-
ги: хто їм дав право через майже 70 років від переможного 9 Травня 
1945 року, коли Радянський Солдат зламав фашизм і врятував увесь 
світ від фашистської чуми, знову публічно принижувати представ-
ників єврейської національності, називаючи їх другосортною нети-
тульною нацією, відкрито обзиваючи їх жидами , що сколихнуло всю 
прогресивну світову громадськість?

Особливо прикро і соромно, що так званий лідер об'єднаної 
опозиції Арсеній Яценюк не спинив, не змусив вибачитися перед ве-
ликим єврейським народом цих моральних виродків, аж до виклю-
чення партії «Свобода» зі складу об'єднаної опозиції, а, як страус, 
засунув голову в пісок і сором'язливо промовчав.

Таке враження, що він, рекламуючись як прогресивний європей-
ський політик, насправді намертво пристебнув себе до ультранаціо-
налістичної, екстремістської «Свободи», заснованої на принципах 
національної зневаги, расової і релігійної нетерпимості. В остаточ-
ному підсумку все це може стати серйозною непереборною переш-
кодою на шляху до великого європейського дому.

Партія регіонів рішуче засуджує цю людиноненависницьку ідео-
логію і на весь голос заявляє: «Фашизм в Україні не пройде! Парост-
ки фашизму ми будемо випалювати розпеченим залізом!».

На завершення хочеться сказати наступне. Так вже історично 
склалося, що на території нашої країни проживають представники 
різних національностей, що говорять різними мовами, носії різних 
національних культур, які сповідують різні релігії. Це ще раз під-
креслює, що Україна багатолика. Але вона одна. Одна для всіх нас. І 
нам разом у ній жити. Тому і підняти її ми зможемо, лише об'єднав-
шись. Тільки консолідувавши зусилля. Тільки всі разом. Взявши за 
основу вищі інтереси держави і народу.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,

перший заступник голови
фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

СЛОВО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

УКРАЇНА 
ДЛЯ ВСІХ ОДНА
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Рано, ой рано раділи ми приходу 
весняного тепла. Березневі снігопади 
та віхоли знову сколихнули найболючі-
шу зимову проблему району – розчистку 
доріг.

Нещодавно ми писали про скрутне 
становище у філії «Городнянський рай-
автодор». Дорожники вже зібрались, 
було, полегшено зітхнути – зиму пере-
жили. Але погода підкинула несподіва-
ний подарунок. От вже дійсно коли зима 
прийшла раптово – наприкінці березня! 
Як же справлялись зі стихійною ситуа-
цією у селах району? Всюди по-різному.

ЛЕМЕШІВКА. Сільський голова В.І.КО-
НОВАЛОВ повідомив, що вулиці села роз-
чищались у минулі вихідні за домовленістю 
з керівництвом  ФГ «СВ Зоряне» трактором 
Т-150. Чистилась і дорога до Городні. Хоча 
численні перемети довжиною понад 100 ме-
трів у різних місцях створювали для техніки 
відчутні перешкоди. Таким чином село не 
опинилось відрізаним від життя. У минулий 
понеділок трактор місцевого лісництва роз-
чищав дорогу  до Рубежа та Мальчі.

ІЛЬМІВКА. Голова села С.В.ГАВРИЛЕН-
КО розповів, що розчистка Ільмівки, Карпів-
ки та Світанку здійснювалась за допомогою 
техніки СТОВ «Прикордонне». Дорога ж до 
райцентру не чистилась до  25 березня. 
«Сьогодні пообіцяли розчистити», – додав 
голова під час розмови у понеділок.

АНДРІЇВКА. Тут у сільраді оптимістично 
повідомили, що ніяких проблем з розчист-
кою доріг нема. Сніг своєчасно прибирає 
з доріг О.І.Бондаренко – керівник ФГ «СВ  
Зоряне». За домовленістю з сільськими 
радами Андріївки, Солонівки, Лемешівки 
та філією райавтодору Олег Іванович вміло 
вправляється розчищати не тільки вулиці 

населених пунктів, а й дороги між ними, за 
що йому вдячні жителі цих громад.

МОЛОЖАВА. Тут сільська рада має аж 
75 кілометрів доріг, які треба розчищати від 
снігу! Непросте завдання. Сільський голова 
Л.В.КУЦА розповіла, що використовують-
ся всі можливості для забезпечення жит-
тєдіяльності населених пунктів. Минулої 
неділі дороги чистив трактор держлісгоспу. 
У понеділок пробивали дорогу до Переросту. 
А трактор Невклянського лісництва чистив 
до Залісся. І хоча не всі селяни задоволені 
якістю розчищення доріг, вони визнають, що 
це все ж краще, ніж взагалі нічого.

ВОЛОДИМИРІВКА. Тут ситуація най-
гірша. Дороги не прочищали. Принаймні, 
до минулого понеділка, коли готувався ма-
теріал. 

ТУПИЧІВ. Голова села Л.М.ШОВКОВА 
від імені усієї громади висловила вдячність 
керівнику СТОВ «Тупичівське» В.Т.Авдійку 
та трактористу Федору Меховському за до-
помогу у забезпеченні життєдіяльності сіл 
протягом березневих снігопадів. Трактор 
підприємства чистив дороги не тільки по 
Тупичеву, а й трасу до Великого Листвену, 
Бурівки, до івашківського та макишинського 
перехресть. А ще трактористу доводилось 
неодноразово допомагати водіям автобусів, 
автомобілів, які потрапили у замети. Дякую-
чи такому завзяттю, перебоїв у постачанні 
сільських жителів необхідними продуктами 
не було. Єдине, що було проблемним, – це 
здача молока. Два дні приймальні пункти не 
працювали.

КОНОТОП. «У нас дороги чистяться ре-
гулярно, – розповіла бібліотекар Н.П.МАГУ-
ЛА. – По селу навіть краще розчищені, ніж 
до Смичина. У понеділок їхали легковим 
автомобілем у Городню, то боялися, щоб зу-

стрічна машина не трапилась – розминути-
ся ніяк. А у Конотопі у нас і почищено гарно, і 
ліхтарі ввечері по всьому селі світять».

ХРИПІВКА. Сільський голова В.М.МИ-
НЕНКО повідомив, що 24 березня вулиці 
Політрудні та Хрипівки чистив трактор ФГ 
«Агросхід», а Півнівщини – трактор СТОВ 
«Іскра».  У понеділок всі села чистив Т-150 
з СВК «Зоря». Але одну вулицю у Політрудні 
і дві у Хрипівці не змогли прочистити через 
двометрові замети – техніка застряла. Чо-
тири сім’ї у Хрипівці  і стільки ж у Політрудні 
опинились взагалі відрізаними від світу. У 
вівторок зранку ситуація ще залишалась без 
змін.

БУРІВКА. У четвер, коли номер газе-
ти був майже готовий, у редакції пролунав 
дзвінок від жителів села щодо нечищених 
доріг і бездіяльності місцевого керівництва 
у цьому питанні.

* * *
Через «не весняні» проблеми було ви-

мушено змінено графік роботи відділення 
поштового зв’язку. Оскільки у суботу через 
заметіль пошту не було доставлено навіть 
у Городню з Чернігова, поштовики вийшли 
працювати у понеділок. Однак і 25 березня 
періодику не було доставлено в Ільмівку, 
Ваганичі, Володимирівку, Перепис та Дере-
вини – поштова машина не доїхала о чотир-
надцятій годині дня до цих населених пун-
ктів через нечищені дороги.

Автобусне сполучення населених пун-
ктів з райцентром теж було паралізоване 
у суботу. Транспортний зв’язок у минулі 
вихідні і у понеділок був тільки з обласним 
центром. Природа підгадала із сніговим 
сюрпризом: заметіль розжартувалась саме 
в період шкільних канікул. Інакше з організа-
цією підвозу учнів до опорних шкіл у район-
ному відділу освіти головного болю додало-
ся б.

С.ТОМАШ.

Несподівана заметіль, яка трапилась наприкін-
ці березня, набула найбільшої сили у суботу 23-го 
– якраз у міжнародний День метеоролога. Такий 
своєрідний сюрприз, може, і потішив професій-
не самолюбство спостерігачів за погодою, та для 
більшості жителів міста навряд чи був приємним. 
Людям довелося знову діставати сховані вже на 
літо снігові лопати і прибирати від снігу щонаймен-
ше власні подвір’я. Дехто прокидав і більше – на-
приклад, віддалені провулки. Та все ж на більшо-
сті вулиць комунальники оперативно впоралися зі 
стихією. 

Прокуратурою області 
спільно з працівниками 
УБОЗ УМВС України в Чер-
нігівській області за підо-
зрою в отриманні хабара 
затримано голову однієї з 
райдержадміністрацій об-
ласті

Посадовець отримав від представника 
комерційного підприємства 8 тисяч доларів 
США за видачу розпорядження РДА про на-
дання дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення в оренду 8 га зе-
мель державної власності.  

Відомості про кримінальне правопору-
шення внесено до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань. Досудове розслідування 
розпочато прокуратурою області за пра-
вовою кваліфікацією ч.3 ст.368 (одержання 
хабара) КК України.

Посадовець затриманий, йому пред’яв-
лено підозру у кримінальному правопору-
шенні. Проводяться слідчі дії, спрямовані 
на закріплення отриманих доказів та вста-
новлення обставин справи. 

Прес-служба прокуратури 
Чернігівської області.

Голова Чернігівської об-
лдержадміністрації Воло-
димир Хоменко прокомен-
тував факт затримання 
керівника однієї з райдер-
жадміністрацій за підоз-
рою в отриманні хабара

«Боротьба з корупцією — пріоритетне 
питання державної та регіональної політи-
ки. Саме корупційні діяння гальмують со-
ціально-економічний розвиток територій, 
знищують підприємницьку ініціативу, зво-
дять нанівець всі зусилля щодо реалізації 
реформ. Найнебезпечнішим наслідком ко-
рупції є втрата довіри людей до органів вла-
ди. Тому особи, які скоїли корупційні діяння, 
будуть обов’язково нести відповідальність 
незалежно від посад, звань та партійної 
приналежності», — повідомив керівник об-
ласті.

Володимир Хоменко також наголосив, 
що у грудні 2012 року відповідним розпо-
рядженням затверджено обласну програму 
запобігання і протидії корупції, метою якої 
стало об’єднання зусиль всіх органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів та територіальних 
підрозділів міністерств і відомств, громад-
ськості щодо боротьби з корупцією.

Прес-служба облдержадміністрації.

ОФІЦІЙНО Тим, хто пережив три місяці зими, четвертий – як сюрприз!
 Коротка хроніка подолання снігової стихії

ПРИМХИ ПОГОДИ

ЗАПІЗНІЛИЙ  
ЖАРТ  ЗИМИ

– Ми не Київ! – так з гордістю прокоментував стан вули-
ць Городні директор ВУЖКГ М.М.Рубан. І дійсно, незважаючи 
на вихідні дні, більшість центральних вулиць були розчищені. 
У понеділок уранці техніка дісталась найвіддаленіших пери-
ферійних частин міста. Боролися з негодою силами приватної 
вантажівки, обладнаної відвалом, трактора ДП «Городнянсь-
кий райагролісгосп», двох екскаваторів, трактора ВУЖКГ та 
трактора навчально-виробничого комбінату. Важкодоступні 
для техніки місця і тротуари чистили співробітники ДП «Кому-
нальник» вручну. Спільними зусиллями вдалося впоратися з 
наслідками заметілі та уникнути заторів важких вантажівок, 
що транзитом проходять повз місто.

Співробітники магазину «Забудовник» помітили пожвав-
лення попиту на снігоочисні лопати і майже розпродали їх за-
лишок на складі, який вже сховали до наступного сезону. Не 
засмутив сніг і дітей – вони ладні гратися у сніжки півроку.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: Н.М.ЛАШУК, тракторист-інструктор 
МНВК, розчищає місто від заметів; співробітник магази-
ну «Забудовник» О.І.ДЕЛЬФАС демонструє останні лопа-
ти зі складу.

Строки весняно-літньої 
заборони любительського 

лову риби на 2013 рік
Згідно наказу № 39-о від 20 березня 2013 

року, Управління охорони, використання і відтво-

рення водних біоресурсів та регулювання рибаль-

ства в Чернігівській області встановило такі стро-

ки заборони рибальства: 
- у всіх річках в корінних водах – з 1 квітня до 

20 травня включно; 
- у новостворених водоймах, а також в при-

датковій (заплавній) системі річок – з 1 квітня до 
29 червня включно. 

Також забороняється лов раків з 1 квітня до 10 
червня включно і з 20 липня по 5 вересня включно. 

Під час нерестового періоду заборонено 
будь-яке рибальство та пересування будь-яких 
плавзасобів, крім суден спеціально уповноваже-
них органів, які здійснюють охорону водних живих 
ресурсів. 

Згідно додатку № 1 до наказу, дозволяється 
любительський лов риби однією поплавковою або 
донною вудкою із одним гачком або спінінгом з 
берега. Зокрема: на р.Снов в межах населено-
го пункту м.Щорс по лівому берегу; р.Дніпро від 
с.Кам‘янка Ріпкинського району – 1,5 км за течією; 
р.Дніпро від затоки в районі с.Миси Ріпкинського 
району за течією 1 км; р.Дніпро в районі смт.Лю-
беч Ріпкинського району від Любецького затону за 
течією 1,5 км по лівому берегу; р.Дніпро в районі 
с.Неданчичі Ріпкинського району по лівому берегу 
від виходу Кривої річки до виходу затону «Якір» та 
затоні «Якір»; р.Пакулька від автомобільного мо-
сту через р.Дніпро до с.Пустинки Чернігівського 
району; р.Дніпро в районі с.Дніпровське Черні-
гівського району від «пам‘ятника» за течією 1,5 км; 
в Ріпкинському районі: в урочищі «Замглай».

Минулої неділі – 17 березня – вранці у районне відді-
лення міліції звернувся громадянин  С.,1981 року народжен-
ня, який працював у Києві,  але  прописаний у Городні. 

Громадянин розповів, що вночі  у нього з батьком вини-
кла сварка, у результаті якої останній отримав тілесні ушко-
дження, несумісні з життям. Просто кажучи, зарізав батька 
звичайним кухонним китайським ножем. 

За свідченнями працівників міліції, більшість убивств на 

побутовому ґрунті трапляється подібним чином.  Перед  до-
бровільним приходом у відділ міліції С. звернувся до співп-
рацівників  Городнянського карного розшуку,  запитавши, як 
йому  поводитися у подальшому, адже напередодні в  них з 
батьком була бійка, вбивати він його не хотів. Але так тра-
пилося. Проснувшись, він  знайшов батька вже  захололим. 
Бійка почалась  через прибирання приміщення, якого  вима-
гав син. Проте сваритися їм доводилося і раніше. Тому мати, 

яка померла у минулому році, знаючи про складні стосунки 
між батьком та сином, залишила  квартиру на двох власни-
ків, причому жоден не міг продати її без дозволу іншого. 

За фактом  порушено кримінальне провадження за оз-
наками, передбаченими ст.115 (вбивство). Громадянина С. 
затримали. Було проведено відтворення скоєння злочину 
на місці події, в результаті чого підозрюваний надав правди-
ві свідчення щодо вчинення ним злочину. 

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ Зарізав батька кухонним ножем
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–  Вікторе Івановичу, розкажіть про себе, будь ла-
ска.

–  Я виріс у селі, в сім’ї простих людей. Родом з Нехаївки 
Коропського району. Мама, Антоніна Василівна, працюва-
ла у рільничій бригаді. Тато, Іван Максимович, був робіт-
ником на автоматично-телефонній станції (АТС).  Мамі 68 
років, на жаль, хворіє. Проживає з моєю старшою сестрою 
у селі Карильському Коропського району.  Ще школярем я 
працював у Нехаївському сільгосппідприємстві «Прогрес». 
Був у комсомолі. Після школи пішов учитися на агронома, у 
Харківський державний аграрний університет. Повернувся 
у Нехаївку, працював у рідному сільгосппідприємстві на різ-
них посадах. Потім була служба в армії. Вступив у партію у 
2007 році. Система, яка була тоді, дала мені шанс по життю. 
Навчався безкоштовно. Якби на сьогоднішній час, батьки не 
спромоглися б назбирати суму, щоб я навчався. Отримав 
безкоштовну освіту і по життю далі пішов сам. Свідомо об-
рав Компартію. У мене коштів нема — я не бізнесмен. 

— Вас обрали  сільським головою у 31 рік. . .
 — Так.  З 1995 року і по 2001 рік я працював у місцевому 

сільгосппідприємстві «Прогрес». Був завідуючим дільницею 
рільництва -- бригадиром. Але у зв’язку з  пресловутими 
аграрними реформами, які були затіяні, сільгосппідпри-
ємство декілька разів реформували. Почалися невиплати 
зарплати. Працюєш, а прожити нема за що. Тому я напи-
сав заяву і пішов з сільгосппідприємства. У 2002 році мені 
запропонували висунути свою кандидатуру на голову сіль-
ської ради. Претендентів на посаду було три. Окрім мене, 
діючий голова сільради Валентина Пилипенко і Юрій Сидо-
ренко, завгар сільгосппідприємства. Переміг я.

— Чому вибрали вас, як вважаєте?
 — Очевидно, зіграло роль те, що я був принциповим і 

не боязким. Склалися напружені стосунки з головою сіль-
госппідприємства Петром Капицею. Валентина Василів-
на Пилипенко і зараз у нього в заступниках. Агрофірма на 
папері є, а фактично господарство в селі зруйноване. Ав-
топарк вивезений на металолом. Розбирають приміщення, 
на фермі залишилось 20 чи  30  корів. Районне керівництво, 
адміністрація не підтримували мене, а навпаки – всіляко пе-
решкоджала.

 Працювати було дуже нелегко. Тому я термін відбув -- 
чотири роки і на наступний строк свою кандидатуру вже не 
висував. Пішов працювати спеціалістом у районний відділ 
земельних ресурсів. А після земельного відділу вирішив 
обрати для себе партійну роботу. Працював, починаючи 
від секретаря районного комітету Компартії, тоді другим 
секретарем, потім першим і нарешті — другим секретарем 
обласного комітету.

– Як ви бачите процеси у сільському господарстві 
сьогодні?

– Якщо взяти малі або середні господарства, то їм дуже 
нелегко, адже вони не мають ніякої підтримки держави. 
Вони існують самі по собі. Ті холдинги, які є зараз, теж бе-
руть в оренду землі, які мають високу родючість у Полтав-
ській області або на півдні  України. Іде просто знищення 
земель. Власники цих корпорацій у гонитві за прибутками 
використовують землі ті самі. На одних і тих же територіях 
сіють  кукурудзу, соняшник кожен рік, не застосовуючи ні-
яких сівозмін. Основна їх мета --  отримання прибутку. Вони 

Традиційно День лісу співробітники ДП «Городнянське 
лісове господарство» разом зі своїми юними підопічними 
відзначають на ділянках. Однак запізніла зима не дає змоги 
розпочати посадку дерев. Тому вихованці учнівського лісни-
цтва разом із досвідченими лісівниками зібрались в актово-
му залі лісгоспу.

Перед присутніми виступив головний лісничий С.М.Зая-
ць, який привітав усіх з Днем землі та Днем лісу:

– Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 
прийняла 21 грудня 2012 року резолюцію, у якій 21 березня, 
починаючи з 2013 року, було оголошено Міжнародним днем   
лісів. Резолюція закликає всі держави організовувати захо-

ди, що стосуються всіх типів лісів та дерев, наприклад, кам-
панії посадки дерев. Що ми і зробимо найближчим часом, як 
тільки дозволить погода.

Ліси займають третину суші планети та виконують жит-
тєво важливі екосистемні функції. У світі налічується близь-
ко 1,6 млрд. чоловік, включаючи понад 2000 корінних на-
родів і народностей, які залежать від лісів в плані отримання 
засобів для існування.

Однак, незважаючи на екологічні, економічні, соціальні 
та медичні властивості, глобальна вирубка лісів продов-
жується загрозливими темпами: по 13 мільйонів гектарів 
лісу щороку. Поряд з цим ліси гинуть від пожеж, природних 

катастроф, хвороб та інших причин. Скорочення площі лісо-
вих масивів веде до непоправних негативних процесів, що 
має глобальне значення для всієї природи та життєдіяль-
ності всього людства. 

Керівник учнівського лісництва І.В.Омельченко цікаво 
розповіла про проблеми лісів Землі. Також вона розповіла 
про те, що у нашої планети є прапор, і запропонувала юним 
лісівникам придумати і намалювати прапор лісу з обов’язко-
вою розшифровкою символів. Це стало домашнім завдан-
ням юннатів до тих пір, поки не зійде сніг. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ЗНАЙОМТЕСЬ: НОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ОБЛИЧЧЯ

З сільських голів – у нардепи України
Після виборів у складі Верховної Ради з`явились нові 

обличчя. Так, за №26 по партійному списку Комуністич-
ної партії  України став народним депутатом  Віктор Гу-
бар. Йому 41 рік. Він  – другий секретар Чернігівського 
обкому Комуністичної партії,  живе у Чернігові з 2010 
року. Власного житла не має, бізнесу – також, машину 
звичайнісіньку – «Жигулі». На перші засідання  у Вер-
ховну Раду їздив  маршруткою, а по Києву – на метро. У 
звичайному костюмі, із звичайним годинником (хай би 
й інші депутати так!). До провладної більшості за пози-
цією своєї партії приєднуватися не збирається. Вважає, 
що таке поняття як принциповість не повинно  дозволя-
ти депутатам продаватися навіть і за мільйон доларів, 
щоб не знехтувати довірою людей. 

Так трапилося, що Віктор Іванович вибори виграв і 
став народним депутатом, а його безпосередній керів-
ник (Володимир Лещенко)  – не пройшов.  Але ніякого 
напруження у стосунках між товаришами по партії не 
виникло. Володимир Олексійович пообіцяв підлегло-
му усяку підтримку. Нагадуємо, загалом за Компартію 
на Чернігівщині проголосувало 13,2 відсотка виборців, 
які брали участь у голосуванні. Це більше, ніж на попе-
редніх виборах.

1 березня В.І.Губар проводив особистий прийом ви-
борців у Городні. Саме тоді наш кореспондент провела з 
ним розмову, що публікується.

отримали прибутки і там, як кажуть, хоч трава не рости. А 
за ними стоять  люди, які мають вплив на рішення Кабінету 
міністрів. Основна маса дотацій, які виділяються державою, 
іде на великі холдинги, а дрібні сільськогосподарські вироб-
ники так нічого і не отримують. Є програми, які фінансують 
великі підприємства. Складається така ситуація, що вижити 
сьогодні дрібним сільськогосподарським виробникам дуже 
тяжко. Тому повинно бути якесь  обмеження, щоб  не було 
масових захоплень, щоб не забрали всю землю на території 
України 2-3 холдинги.

Фракція Компартії України внесла проект стосовно 
форвардних заставних закупівель сільськогосподарської 
продукції. В чому сутність цього законопроекту? Малі та 
середні виробники сільськогосподарської продукції не от-
римують підтримки, яку може надати право застави на май-
бутній врожай і отримати кошти, такі необхідні для виро-
щування тієї чи іншої сільськогосподарської культури. І тим 
самим ми вирішили питання для покращення становища. Як 
ми знаємо, якщо не своєчасно обробити картоплю чи куку-
рудзу від шкідників, то ти можеш не отримати врожай. Ми 
внесли такий законопроект, але поки що Верховна Рада не 
працює належним чином.

– Які ваші думки стосовно приватизації землі? 
– Продовжено мораторій до 2016 року. Позиція Комуніс-

тичної партії відома давно: ми виступаємо проти продажу 
землі. Бо як може існувати на карті світу держава, земля 
якої продана, а власниками землі є люди, які проживають 
у  інших країнах? У Конституції чітко написано: господарем 
землі є народ України, він і має користуватися цим багат-
ством.

– Що б ви могли сказати про нинішню політичну си-
туацію в Україні?

– Вона  дуже складна. Буржуазна опозиція усіма  силами  
хоче прийти до влади, взяти реванш. Для цього  проводи-
лось і блокування Верховної Ради. І ми бачимо, що під час 
першого розблокування було спочатку прийняте  рішення 
про вступ до Євросоюзу… 

Комуністична партія виступає за  вступ у Митний союз. 
Більшість депутатів  та громадяни, які мають великі статки 
(мільярдні та мільйонні), дійсно хочуть у Євросоюз, бо там 
проживають і там їх вклади. Їх діти навчаються  у Європі 
або десь в Америці. Тому Україна їм  потрібна  не інакше, як  
територія, яка дає прибутки. Вони не думають про майбут-
нє нашої держави. І  налаштовані лише на те, щоб Україна 
приєдналася до  Євросоюзу. А ситуація у ньому на сьогодні 
дуже напружена,  деякі країни Європи мають чітке бажання 
вийти з названої спільноти, а деякі навіть не вводили  євро-
пейську валюту. 

Я думаю,  що нормальної роботи Верховної Ради най-
ближчим часом ми не побачимо. Буржуазна опозиція на 
сьогодні заявила, що вона дозволить  Раді працювати лише 
тоді, коли будуть підписані зміни до регламенту.  Усі ми ро-
зуміємо, що подібний процес може затягтися надовго.

– Чи дійсно опозиція хоче виборів?
– Сьогодні всі партії заявляють, що вони готові до вибо-

рів. Але на даному етапі це нікому не вигідно. Ані партії вла-
ди, ані партії опозиції. Ніхто не має впевненості, що зможе 
набрати більшість для прийняття необхідних рішень. Окрім 
того, їх не підтримають депутати, які проходили по мажо-
ритарних округах і які вже витратили чималі кошти на вибо-

ри. Та і у державному бюджеті немає коштів на проведення 
нової  виборчої кампанії. Я думаю, що найближчим часом 
будуть одні лише заяви. Але не виключаю одночасно про-
ведення президентських виборів і виборів у Верховну Раду.

– Чи доводилося вам стикатися у парламенті з ки-
мось з депутатів-«свободівців»?

– Особисто мені не доводилося. Для більшості людей 
не є секретом, що «Свободу» до ВР привела Партія регіонів. 
Тому влада і не реагує активно на їх поведінку.

–  Чи отримає Україна  черговий кредит від МВФ?
– Я не впевнений, що кредит дадуть. Адже там певні 

умови. По-перше, Україна має повернутися до співпраці з 
фондом. По-друге, має провести судові реформи. Це на-
правлене на те, щоб було проведене рішення про звільнен-
ня Луценка і Тимошенко. Третє – завершення реформ, що 
декларувались раніше, введення нового Трудового кодек-
су, щоб у найближчий час були проведені реформи у сфе-
рі сільського господарства, щоб вступив у силу закон про 
продаж землі. І коли усі ці умови будуть виконані, тільки тоді 
Євросоюз буде давати обіцяний кредит.

– А які ви бачите завдання перед Компартією Укра-
їни?

– Модернізація і омолоджування партії – таке рішення 
було прийняте на  з`їзді КПУ. Сьогодні необхідно виховувати 
молодь у дусі тих соціальних положень, які були  при Радян-
ському Союзі. Сьогодні ми бачимо, як наша молодь дегра-
дує. Молоді люди нічим не зайняті, опиняються на вулиці, 
яка їх і виховує. Ту жорстокість, яка є серед молоді, коли 
вони б`ють один одного,  знімають на відео, а потім викла-
дають в Інтернет. Це є негативний вплив Заходу, де в школах 
розстрілюють дітей, щоб молоді люди сприймали це як зви-
чайне явище. Але ж цього не повинно бути. Навпаки -- ма-
ють бути моральні цінності, повага до старших, щоб молодь 
мала якийсь напрямок розвитку, мету.  Зараз  молоді люди 
живуть практично одним днем. Роботи немає, немає умов 
для навчання.  Щоб навчатися у вищому учбовому закладі, 
щоб отримати освіту, треба  мати чималі кошти. І навіть коли 
людина освіту отримує, постає інша проблема – влаштува-
тися на роботу. Компартія внесла  новий законопроект, щоб 
молоді люди, які закінчили навчання, мали першочергове 
забезпечення роботою. Приватні компанії беруть на роботу 
людей лише з двох-трьохрічним стажем. Де можна його на-
бути? Молоді люди фактично  опиняються за бортом. Немає 
житла. Молодь стикається із масою проблем. 

– Яку мету перед собою ставить Комуністична пар-
тія зараз?

– Нам необхідно показати людям, що влада, яка є сьо-
годні в Україні, не служить народу країни. Тому Компартія 
проводить місячник за соціальну справедливість. Компартія 
хоче узагальнити  проблеми і виходити з більш конкретни-
ми пропозиціями стосовно вирішення їх. Компартія висту-
пає за відміну пенсійної  реформи, за недопущення нового 
трудового кодексу. Сьогодні в Україні ще діє  радянський 
кодекс законів про працю, людина хоч якось захищена  від 
посягань на її права. У неї є 8-годинний робочий день, на 
звільнення працівника дає згоду профспілка. Новим трудо-
вим кодексом передбачається 12-годинний робочий день, 
дається власнику право і змога звільняти працівника на свій 
розсуд. А це дуже небезпечно,  тому неможливо допустити 
введення такого кодексу. 

– Які подальші цілі, головна  мета партії?
– Взяти владу в свої руки, повернути країну народові.
– Але капіталісти вже  взяли землю і заводи, і тепер  

їх не відібрати мирним шляхом. 
– Я розумію, що це питання постає досить часто. Шляхів 

його вирішення може бути декілька. Але не може бути по-
вернення до тих часів, які були при Радянському Союзі, коли 
все було державним. 

Сьогодні позиція Комуністичної партії така. Якщо під-
приємство знаходиться у  приватній власності, керівник 
підприємства виконує всі зобов`язання, які він взяв на себе, 
тобто люди ходять на роботу, отримують достойну заробіт-
ну плату,  соціально захищені, якісь є допомоги на будів-
ництво садків, шкіл, підтримка цих закладів, лікарень, іде 
нормальне відрахування до державного бюджету, то ніяких 
питань не виникає. А якщо ці зобов`язання не виконуються, 
то однозначно вони повинні перейти до державної влас-
ності. І,  в принципі, Компартія виступає за націоналізацію 
стратегічно важливих підприємств. Таких, як машинобуду-
вання, енергетична галузь. Ці підприємства перебувають  у 
приватних руках.  Газове питання є нагальним. Ми знаємо, 
що близько 200 мільярдів куб. газу добувається на Україні, 
і цього газу за розрахунками вистачило б простим людям 
для використання. І газ був би набагато дешевший, ніж ми 
купуємо в Росії. Але сьогодні цей газ іде на підприємства, 
які знаходяться у приватній власності, або ж продається за 
кордон. 

От тому  наша мета – взяти владу в свої руки. Проте така 
мета в кожної політичної партії…

Розмову вела А.НЕМИРОВА.
На знімку: народний депутатат України В.І.ГУБАР.

НЕЗВИЧАЙНЕ

и що стосуються всіх типів лісів та дерев наприклад кам катастроф хвороб та інших причи

ДЕНЬ  ЛІСУ  НЕ  У  ЛІСІ
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Осколки

В.ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Віталій Корж – людина справді українського замісу. Він 
послідовно та принципово впродовж усіх трьох скликань 
Верховної Ради відстоює проукраїнську позицію. А робити 
подібне, як свідчать реалії життя вітчизняного політичного 
бомонду, прагне далеко не кожен державний муж, бо спра-
ва є не прибуткова. Парламентський сегмент життєдіяль-
ності досить часто порівнюють з великими грошима, суми 
яких, за припущенням різних джерел, у залаштункових тор-
гах обраховуються мільйонами. А ще ж і брудні оборудки, 
які у гучних скандалах зводять геть нанівець будь-які спро-
би розглядати велику українську політику у європейському 
контексті. Однак, на диво, у каламутному морі брехні та 
фальші, де запитань набагато більше, ніж відповідей, все 
таки з’являються справді моральні авторитети нації, які ма-
ють слугувати за приклад майбутнім українським поколін-
ням.

Ось і тепер у «Практичній філософії українства», яку ви-
пустило київське  видавництво «Фенікс», Віталій Корж за-

Изначально Алексей 
зовет меня прое-
хать в больницу к 

захворавшему другу. Кто та-
кой Алексей? О нем – особый 
осколок, который изрезал 
очень сильно в этой жизни. 
А, может быть и предстоя-
щей. Кто  знает? Тем более, 
пишется данное в полнолу-
ние. Я соглашаюсь, тем  бо-
лее, что Лесь наказал взять 
небольшую подборку соб-
ственных стихов. Не  грешен 
– пишу ночами. Мы едем. 
Спрашиваю:

– Пляшку брать? –  спрашиваю, ибо знаю что  Алексей – 
на творческих хлебах.

Алексей долго разминает «Приму», внимательно смо-
трит в  снег и отвечает:

– Нет, он не  пъет, – вздыхает.
Входим в палату в тот момент, когда из радиоточки зву-

чит нежная песня  о скрипке. Ее поют две очаровательные  
девушки.  У незнакомого мне мужчины в очках с огромной 
диоптрией – слезы в глазах:

– Тише, дочки поют, –  завороженно говорит он.   
– Леся и Галя? – Алексей смотрит на меня.
– Я не  знал, куда мы идем. А программа таки моя,– по-

чему-то оправдываюсь.
– Знакомься, Станислав Владимирович. Это Слава, он 

что-то пишет, кажется, стоящее, может, почитаешь и  ска-
жешь слово, –  Алексей обнимает, целует  друга.

– Кому писать–то, слово? – вопрошает Станислав. А  за 
эфир – спасибо. Так это вы?

– Работа такая, – отвечаю. – С одной из  сестер, ваших 
дочерей, как я понял, хорошо знаком.

 Мы довольно долго сидим в палате, медсестра укориз-
ненно смотрит на нас и советует не переутомлять больного. 
Тем более, что он в больнице все  что-то пишет, все время 
читает. Словом, неугомонный.

Несколько лет спустя,  тот же Алексей, Лесь, его еще 
зовут друзья, снова пригласил прокатиться. В Ирпень, где 
отдыхал и работал Станислав. В Доме творчества всех 
украинских писателей. Сейчас даже не знаю, существует 
ли он? От электрички прошли пару километров и долго сту-
чали в дверь, где обрел творческую мастерскую Станислав. 
Вошли, чай пили, говорили, а я не переставал удивляться 
тому,  какую уйму книг умудрился поэт и прозаик привезти 
из дому и взять из местной  библиотеки книг. И все  это на-
громождение литературы пестрело закладками, листочки 
дневника были стихийно измазаны всяческими почерками, 
кои показывали напряженную работу мысли  автора в раз-
ных и состояниях. Мне искренне понравилось, как человек 
работает на отдыхе…    

Вновь прошло несколько лет. Я забежал на минутку в 
киевский ВААП  (что-то вроде защиты авторских прав) За-
полнил причитающиеся анкеты и пригласил сотрудниц за-
ведения, Лену и Лесю на кофе. Поговорили о песнях, му-
зыке, об отце Лесином и  разбежались… Суета столичная… 
Сказал лишь, что сегодня Станислава увижу. Погрустнела 
Леся, улыбнулась, что любит, просила не передавать – сама 
скажет. Согласился.

Мы говорили с моим первым в жизни критиком,  извест-
ным исследователем творчества Павла Тычины очень дол-
го. И о Рубцове, и о Григоре, и об Иване и, конечно же, об 
Алексее.

– Спасибо тебе, что ты его в Вологду вытащил, – протер 
линзы очков Станислав Тельнюк. – Алексей к жизни возвра-
щается. Столько написал своих восьмистиший бесподоб-
ных. А переводов Рубцова…

Я промолчал, потому что вежливое «Пожалуйста» неу-
местно было…

  СПОРТ

ПРИЗЕРКИ  СВЯТКОВОГО  ТУРНІРУ
На честь 8 Березня та Всеукраїнського дня фут-залу 9-10 березня 

у Чернігові відбувся обласний чемпіонат з міні-футболу серед дівчат 
1999-2000 та 2002 років народження. 

У молодшій групі змагалися шість команд по коловій системі 9-го 
березня. Наші дівчата вибороли почесне третє місце. Валерію Седову 
було визнано кращим захисником турніру, а кращим гравцем команди 
– Марію Донцову. 

Наступного дня мірялися силами старші футболістки – 8 команд 
грали за груповою схемою. Наша команда впевнено переграла своїх 
опоненток по групі і вийшла у фінал, де поступилася команді Чернігів-
ської школи №35 і виборола срібло. Кращим гравцем команди визнано 
Тетяну Шевченко, а кращим захисником турніру - Анастасію Бурбу. До-
сягти такого результату нашим вихованкам допомогли юні футболістки 
з с.Мощенки, які зараз навчаються у спортивному інтернаті м.Черніго-
ва. 

Усі учасниці отримали медалі, пам’ятні дипломи та солодкі пода-
рунки. Команди підготували до чемпіонату тренери М.М.Купріянов, 
С.О.Кучерявенко та С.Г.Чертополох.

М.КУПРІЯНОВ.
Старший тренер ДЮСШ для дітей-сиріт «Олімп».

У Конотопській школі проводити тематичні вечори стало доброю тради-
цією. 22 березня сільською бібліотекою разом з учнями було організовано 
чергове свято – «Обереги нашого роду». Ця тема була обрана не випадково 

Станислав

Торкнутись мудрості народної
– адже, саме дякуючи цим святиням, україн-
ський народ зумів уберегти від забуття нашу 
історію, родовідну пам’ять, українську пісню і 
волелюбний дух. Батьківська хата, колискова 
пісня, дідусева казка, бабусина вишиванка, 
старі жорна, що годували в тяжке лихоліття, 
портрет найдорожчої людини на стіні – усе 
це наші непересічні символи, обереги.

Ведучі свята –  Роман Кашпур і Алі-
на Алієва зуміли створити неповторну ат-
мосферу вечора, разом з іншими учнями 
розповідаючи про те, як наша земля зберег-
ла свою співучу душу, свій волелюбний дух. 
Були розповіді про звичаї і традиції. І діти, і 
учителі, й батьки, запрошені на свято, дізна-
лись про те, що треба зробити, заселяючись 
у нову оселю, що – перед тим, як пекти хліб, 
що – щоб не пустити хворобу до хати,  дізна-
тись, з якими намірами зайшов у твою оселю 
незваний гість,  чому пічну діжу ніколи не ви-
носили з хати тощо.

Перемежовувались з розповідями пісні 
у виконанні Аліни Алієвої і Аліни Анопрієнко. 
Нагадала про традиції наших бабусь і пра-
бабусь і сценка про те, як саме молодята на 
рушничок ставали.

Ніхто з учасників не жалкував, що у сніго-
ву заметіль у п’ятницю ввечері добрався до 
рідної школи. Ми зуміли торкнутися душею 
заповіданих  настанов наших предків. Часи 
змінюються, а мудрість народу залишається 
вічно. Наше завдання – зберегти і передати її 
наступним поколінням.

Н.МАГУЛА.
Бібліотекар.

На знімку: під час свята.

НОВІ ВИДАННЯ

На тему ліквідації незалежності
Нещодавно у 

світ вийшла нова 
книга «Практична 

філософія 
українства» 

відомого 
громадсько-

політичного діяча, 
народного депутата 
України, кандидата 

економічних 
наук Віталія 

Терентійовича 
Коржа.

говорив вголос про непересічність та трагізм стану нашо-
го суспільства – про його безвідповідальність і пасивність 
упродовж майже чвертьстолітнього періоду незалежності. 
«Офіційна мафія в Україні визнає корупцію єдиним принци-
пом існування, а хабарі – обов’язковим елементом службо-
вої діяльності на всіх рівнях суспільної піраміди. І, як це не 
прикро, але режим сприяння для розвитку цієї антиукраїн-
ської системи створили Ми, громадяни України. Створили 
своєю байдужістю, безвідповідальністю, самозакоханістю, 
боягузством і елементарною, банальною глупотою...», -- 
робить висновок автор. Він так далеко заглиблюється в ана-
ліз колективної вади нашого племені, що часом здається, а 
чи не занадто кру-
то «бере» автор? 
Але продовжуючи 
питання гострого 
філософсько-ана-
літичного твору, 
впевнюєшся, що ні.

Одним словом, 
маємо нагоду по-
черпнути із філо-
софсько-публіцис-
тично-аналітичного 
джерела  відомого 
українського по-
літика свіжі думки 
про себе і про час, 
у якому живемо.

Свою нову кни-
гу Віталій Корж 
передав у районну 
бібліотеку. До речі, 
у ній є окремі факти 
із життя Городнян-
ського району.

О. ВЕРХУША.

Інфекційна захворюваність суттєво впливає на 
стан  здоров`я населення. Щороку в Городнянському 
районі офіційно реєструється близько 5,5-6 тисяч ви-
падків інфекційних хвороб. Більшість з них – це хворі 
на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), у тому 
числі й грип. За поточний період 2013 року захворіло 
1873 особи, із них 1322 (72,4%) --  діти віком до 17 
років. Пік захворюваності припав на лютий-березень. 
За цей період зареєстровано 904 випадки ГРВІ. Віру-
сологічною лабораторією обласної санепідслужби  з 
початку моніторингу вірусів грипу та ГРВІ з 1.10.2012 
обстежено 141 особу, з них з позитивним результатом 
– 9 осіб (грип типу В-4, грип типу А-5).

Випадки захворюваності населення ГРВІ реєстру-
ються  протягом всього року, однак різке зростання 
захворюваності відзначається в зимовий час. Хвора 
людина найбільш заразна у перші 3-5 днів хвороби, 
коли при кашлю та чханні з крапельками слизу вірус 
активно виділяється у навколишнє середовище. Най-

частіше зараження відбувається при вдиханні вірусу.  
Проте збудник грипу є нестійким  поза організмом 
людини, швидко гине при нагріванні,впливі ультрафіо-
летового випромінювання, дезінфікуючих засобів. 
Імунітет проти грипу тривалий, однак сам вірус має 
високу мінливість, тому багато людей хворіють неод-
норазово.

Основна умова ефективної профілактики – прий-
няття загальнозміцнюючих та стимулюючих імуні-
тет препаратів за 1-1,5 місяця до початку сезонного 
підйому захворюваності. Специфічним засобом  про-
філактики є щеплення, проведення якого значно зни-
жує ризик захворювання на грип, запобігає розвитку 
ускладненню, смертельних випадків. В аптечній ме-
режі району можна замовити вакцину для щеплення 
індивідуально, але попередньо для цього слід отрима-
ти дозвіл лікаря-терапевта.

Т.КАРПЕНКО.
Помічник епідеміолога райсанепідслужби.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВІ! Невгамовний вірус

ТРАДИЦІЇ
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира по вул. Чумака, 5/30, 5-й по-

верх, площа 37 м.кв., ціна – 9000 у.од. Терміново. Тел.: 2-10-
29, 093-4615101.

– 2-кімнатна квартира в центрі, 1 поверх. Тел. 097-
8317351.

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

– житловий будинок в с. Ясенівка по вул. Лермонтова, 
20 з госпбудівлями. Є газ, вода Тел. 2-60-07.

– частину будинку (2 кімнати) по І провулку Кірова, 8, 
кв.4. Тел.: 2-52-13, 096-3403436.

– недобудований будинок в м.Городні (піноблок, об-
кладений цеглою). Тел. 093-6246192.

– земельна ділянка  0,09 га. Тел. 097-6367511.
— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчасти-
ни. Доставка. Тел.: (244) 4 42 35, 099 0487886, 096-
2625220.

– ВАЗ-21063, 1988 р.в., ГАЗ. Тел. 093-6246192.
– ВАЗ-21083, 1990 р.в., стан відмінний. Тел. 096-

7593222.
– ВАЗ-2101, 1980 р.в. Тел. 067-4295633. 
– трактор МТЗ-80, картоплесаджалка 4-рядна у від-

мінному стані. Тел. 067-4616176.
– плуг 2-корпусний, копалка 2-х рядна навісна, ко-

сарка. Тел. 066-2247238.
– корова віком 8 років, після отелу. Тел. 097-1958411.
– корова з 3-м телям. Тел.: 097-6705501, 2-13-46.
– корова, телиця в с. Макишин. Тел.: 097-4394546, 

3-68-05.
– корова чорно-білої  масті віком 7 років в с. Хоробичі. 

Тел.: 098-4400746, 097-9928825.

Інформація Городнянської районної ради про 
оголошення конкурсу з вибору суб’єкта оціночної 

діяльності, який буде залучений до проведення 
незалежної оцінки

Назва об’єкта: гараж загальною площею 242,3 м2.
Місцезнаходження   об’єкта оцінки: м. Городня, вул. Леніна, 

14а.
Балансоутримувач: Городнянська районна рада.
Мета проведення оцінки:  визначення вартості об’єкта, який 

пропонується до відчуження.
Балансова вартість майна: 12864 (дванадцять тисяч вісімсот 

шістдесят  чотири ) гривні. 
Претенденти   на участь у конкурсі  подають  у запечатаному кон-

верті п ідтвердні  документи. До підтвердних  документів належать:
– заява про  участь  у  конкурсі  з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності за встановленою фо рмою (затверджена наказом Фонду 
державн  ого майна України №1270 від 29.08.2011р.);

– копія установчого документа претендента;
– копія сертифік  ату  суб’єкта  оціночної  діяльності,  виданого 

претендента Фондом державного майна України;
– інформація про претендента (документ,  який містить відомо-

сті про  претендента  щодо  його  досвіду  роботи,   кваліфікації   та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатно-
му складі та додатково залучаються ним,  з незалежної оцінки май-
на, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів  подається  в  запечатаному 
конверті і  має  містити  пропозицію  щодо  ціни  виконання робіт, 
калькуляції витрат,  пов’язаних з виконанням робіт,  а також строків 
виконання  робіт.  

 Конкурс відбудеться у Городнянській районній раді (кімна-
та №21) о 10.00 годині  23 квітня  2013 року.

Документи приймаються до 22 квітня   2013 року включно.
Заяви приймаються конкурсною комісією з відбору суб’єкта 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки  гаража за 
адресою: 15100, м.Городня, вул. Леніна,10, кімн.27. Додаткову 
інформацію можна отримати по тел. 2-74-21.

М. ДЕМЧЕНКО.
Голова конкурсної комісії з вибору суб’єкта оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки. 

ПРОДАМ трактор «ЮМЗ-6».
Тел. (098)3643628.

Продам японські скутери б/в без пробігу по Україні та нові 
«Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Тел. (067)3787277.

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

         www.price.ua
ДОСТАВКА ШИН І ДИСКІВ 

(на усі види авто- і сільгосптехніки)
Здійснюється по Чернігову і Чернігівсь-
кій області. Усі умови доставки ви мо-
жете уточнити у наших менеджерів за 
телефоном служби прийому замовлень:

(044)3606922, (068)0702689, (063)3913936.

Подяка від щирого серця
Хочу подякувати всім добрим людям – сусідам, друзям, кумам, 

рідним, знайомим, хто підтримав мене морально і матеріально в 
тяжкий для мене час  раптової смерті мого любого чоловіка Меняйла 
Геннадія Григоровича. 

Сердечно вдячна всім вам. Нехай Господь Бог береже вас і ваші 
сім’ї.

Дружина покійного.

27 березня – 9 днів світлої пам’я-
ті дорогого чоловіка 

МЕНЯЙЛА Геннадія Григоровича
11.10.1953 р. – 19.03.2013 р.

Не хватит сил, не хватит слез,
Чтоб пережить всю боль утраты.
Большое горе мне принес
Печали день и скорбной даты.
Такой любимый и родной,
Ты не придешь уже домой.
Господь тебя при-

звал к себе,
Скорблю и помню 

о тебе.
Жизнь когда-нибудь кончается,
Лишь бессмертна душа.
Помоги же мне, Господи,
Чтобы боль отошла.

Сумуюча дружина.

30 березня – 40 днів світлої 
пам’яті

ЄРМАКА Анатолія Глібовича
06.06.1927 р. – 19.02.2013 р.
Из жизни ты ушел внезапно,
Тебя нам не вернуть.
Ты в нашей памяти останешься 

навеки
И боль души ни чем не заглушить.
Родной ты наш, пока живем на 

свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Пусть земля тебе будет пухом,
А душе твоей вечный покой,
Царство небесное.

Сумуючі: дружина, сини, невістки, онуки. 

Заява про намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Публічне акціонерне товариство «Чернігівгаз» заявляє про 
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря від виробничого устаткування на проммай-
данчиках підприємства, розташованих за адресою: 

Городнянський РГГ, Чернігівська обл., м. Городня, пр. Бутька, 
26.

При роботі виробничого устаткування в атмосферне пові-
тря від стаціонарних джерел надходять: азоту оксиди, вуглецю 
оксиди, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, 
метали та їх сполуки, сполуки сірки, неметанові легкі органічні 
сполуки.

Адміністрація ПАТ «Чернігівгаз» зобов’язується виконувати 
норми і правила з охорони навколишнього природного середо-
вища та вимоги екологічної безпеки на всіх етапах експлуатації 
технічного обладнання. 

Для ознайомлення з більш детальною інформацією про от-
римання дозволу Городнянським РГГ  ПАТ «Чернігівгаз» зверта-
тися за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, пр. Бутька, 
26, тел. 2-10-21.

Із зауваженнями або запереченнями щодо отримання до-
зволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ПАТ «Чернігівгаз» звертатися протягом 30 календарних днів з 
моменту публікації заяви до міської ради за адресою: м. Город-
ня, вул. Леніна, 13.

УТОЧНЕННЯ
В інформації «Із рішення п‘ятнадцятої сесії Го-

роднянської районної ради шостого скликання від 
15 березня 2013 року», надрукованої в номері газе-
ти №23-24 від 23 березня 2013 року, в графі «Місце 
знаходження об‘єкту» слід читати: м. Городня, вул. 
Леніна, 14-а.

– сіно в тюках, дешево. Тел.: 093-6944842, 096-
1250559.

– сіно в тюках. Тел. 050-1880895.
– сіно. Тел.: 2-30-60, 2-40-10.
– софа розкладна, диван-книжка, вітальня (2 шафи і 

дзеркало тумбочкою). Тел. 063-8559073.
– ліжко у доброму стані, ширина – 96 см. Тел.: 2-41-26, 

096-9128553.
– комп’ютер у відмінному стані, терміново. Тел.: 093-

8632375, 066-0512830.
– монітор «Sаmsung». Тел. 098-9147709.
– телевізор «Сатурн», шафа 3-дверна (полірована), 

два домашні млини, стіл круглий, подушки, велосипе-
ди колишнього вжитку – 2 шт., бідони, газові балони – 
2 шт. (повні), картопля. Тел. 066-2934858 (Олексій).

– випускна сукня рожевого кольору, довга, розмір 
44-48 (корсет). Тел.: 093-3401663, 097-6116809.

– дитяча коляска універсальна – 1500 грн. Тел. 098-
4264206.

– цуценята породи «алабай», віком 1 місяць. Тел.: 
095-4954577, 097-5922790.

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

096-3403112.
– будинок зі всіма зручностями, площею більше 100 

м. кв. Тел.: 093-7367049, 099-2866720. 
– автопричіп з документами. Тел.: 3-71-88, 096-

6353068.
– аккордеон. Тел.: 2-21-35, 099-4217786.
– картоплю. Виїзд до продавця. Тел. 096-9818555.

ЗНІМУ:
– сім’я зніме 2- або 3-кімнатну квартиру. Порядок 

гарантуємо. Тел. 068-3852610.

ЗДАМ:
– квартиру. Тел. 067-3769103.

Загублене посвідчення інваліда II групи серії ААБ № 
312494, видане на ім’я Лисенка Володимира Ігоровича, 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублене свідоцтво на право власності на нерухо-
ме майно №153 від 20.08.2008р., видане на ім‘я Крупе-
ник Меланії Іванівни, Крупеник Маргарити Костянтинівни, 
Крупеник Марії Костянтинівни, Крупеника Вячеслава Кос-
тянтиновича, Крупеник Антоніни Костянтинівни, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.
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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: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696, 
093-4194282, 2-55-59. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

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

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

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Число  30 31 1 2 3

Температура:
вдень  +1  +2 +14 +12 +12
вночі  -6 -2 -1 +2 -1

Напрям вітру Пд Пд Пд Пд-з Зах

Опади

Розпродаж!
Тракторів від 12 до 80 к.с.

Сінтай, Джинма, Дон-Фенг, 
Феншоу.

Знижка до 2000 грн.
Доставка по області 

безкоштовно.
Саджалки, плуги, 

культиватори, сівалки і т.д.
Мотоблоки від 4 до 12,5 к.с. 

Власне виробництво
металочерепиці 
та профнастилу

(різні кольори та розміри)
Труба квадратна: 20х20, 
40х20, 40х40, 50х50, 60х40
Ціни найнижчі по області!
Доставка по області.

м.Чернігів, вул. Жабинського, 13.
Тел.: (0462) 67-22-22, 
063-5346200, 050-2931223.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

с. В.Мурвійка, вул. Вокзальна, 9, 
Куликівського району 
Чернігівської області.

Тел.:097-9660622, 063-3757710. 

КУПЛЮ кабину ГАЗ-53 старого образца. 
Тел.: (04645) 2-60-06, 096-8989960.

Постійно закуповуємо телят, корів, сви-
ней, коней, биків. Доріз цілодобово. Тел. 
068-3752462 (Київстар), 093-5930439 (Лайф).

Реализуем дрова-обрезки, плитку тротуар-
ную, еврозаборы бетонные, кольца бетонные, 
бордюры, водостоки. 

Адрес: г. Городня, ул. Аэродромная, 40.
Тел/факс: (04645) 2-60-06, 096-8989960.

Покупаем металлолом от 300 кг в 
любом количестве. Доставка. Резка. 
Тел. 097-8571983.

Лицензия АГ № 578773.

Хромовые – 220 грн.,
Фетровые – 300 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Бурки – 400 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Летные – 200 грн.

Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

Выезд по району, доставка, 
монтаж – бесплатно!

Самые низкие цены.
Тел.: 093-7879291, 067-9448017, 

(22) 937310. 

Окна. Двери.
От производителя.

Кредит
 безнал

+НДС

Вчора відсвяткувала свій 
70-річний ювілей наша люба 
дружинонька, найкраща у світі 
матуся і бабусенька Ольга Ти-
мофіївна КУЗОРА.

Лагідна, рідненька, добра і 
проста,

Наша дорогенька, наша золо-
та.

Натруджені руки, мудрії слова,
Тобі ніколи, люба, спокою 

нема!
Хай же не лютують у житті ві-

холи,
Зичимо здоров’я, щастя і те-

пла.
Щоб не знала, рідна, горя ти ніколи,
І до сотні років ти для нас жила!

З любов’ю: чоловік, діти та онуки.

3 квітня святкуватиме свій день народження наша люба 
дружина, матуся і бабуся Лариса Вікторівна СЕМЕРІЧ з с. 
Півнівщина.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчили робити добро.
За руки робочі, за хліб на столі –
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам 

дає.
З любов’ю: чоловік, діти та онуки.

29 березня відсвяткувала свій 
18-річний день народження Олена 
СЕМЕНЯКО.

В восемнадцать тебя встречает
Молодая, задорная юность,
Пусть весна тебя вдохновляет
И дарует любовь, радость, му-

дрость!
Желаем счастья тебе личного,
Благополучия безграничного,
Чтоб каждый день был светлым, 

ясным,
А мир вокруг – всегда прекрас-

ным!
З найкращими побажаннями – твої рідні.

1 квітня святкуватиме свій 80-річний ювілей наша 
матуся, бабуся, прабабуся Тетяна Степанівна СЛІСАРЕН-
КО.

Від щирого серця вітаємо її з 
цією датою!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили не-

взгоды,
Чтоб счастье и радость не знали 

разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и вну-

ки.
З любов’ю  і повагою: дочки, зяті, онуки і правнучки. 

29 березня відсвяткувала свій день народження 
наша дорога матуся, бабуся, прабабуся Наталія Олек-
сандрівна ПІСКУНОВА.

В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви.
Ты любима всеми нами,
Мы кровиночки твои.
Ты растила нас, родная, 
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех святая,
Хоть строга порой была.
Всем нам жизнь ты подарила,
Отдавала, что могла,
Одевала и кормила,
От несчастий берегла.
Мы хотим сказать «спасибо»
За заботу и любовь,
Ведь за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь.
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Ты родной наш человек.

З любов’ю: діти, онуки, правнуки.

27 березня відсвяткував 
свій 55-річний ювілей козак 
Городнянського полку, сот-
ник Віктор Миколайович ТАР-
НАВСЬКИЙ.

Вітаючи з днем народжен-
ня, бажаємо йому міцного здо-
ров‘я, любові і достатку, щоб 
удача та вірні друзі були поруч 
у житті.

Козаки та берегині 
Городнянського Свято-Мико-

лаївського полку.

Двері вхідні: Україна, Китай.
 Двері міжкімнатні: МДФ, 
ДСП, дерево.
Сайдинг фасадний, цоколь-
ний, великий вибір (від 45 
грн.)
Утеплювачі: пінопласт, мін-
вата,  скловолокно.
Котли газові, водонагрівачі, 
радіатори, труби (гарантія).
Металочерепиця, метало- 

профіль кровельний, пар-
канний (від 45 грн.).
Жалюзі вертикальні, гори-
зонтальні (широкий вибір).
Ламінат.
Душеві бокси та кабіни.
Гіпсокартон, ОSB та багато 
іншого.
Монтаж вікон, дверей, пар-
канів, опалення (демонтаж 

та установка).

СТЕКЛО ПЛАСТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 

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

КАПИТОШКА
магазин товаров для детей

СКИДКА
на все детские 
подгузники
«Pampers» –

Акция действует с 25.03 – 25.04 2013 г.
г.Городня, ул. Ленина, 4. Тел. 093-4367401.

10% АКЦИЯ

ТОВ ТД «РАТІБОР» 
с.Пекурівка

реалізує курей черво-
них. Ціна 15 грн. Працює-
мо без вихідних. 
Тел. 3-77-48.

П р о д а м 
цуценят ні-
м е ц ь к о ї 
в і в ч а р к и . 
Тел. 2-26-55, 

моб. 097-8925846.

Печи, камины, барбекю, ремонты любой 
сложности, отделочные работы. Тел. 068-
3877702, 093-045503, 098-6341744 (Юрий).

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

З 1 січня змінились ставки податків за окремими 
податками та зборами

ДПІ у Городнянському районі повідомляє, що Законом 
України від 20.11.2012р. №5503-VІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких 
податків і зборів» змінено ставки:

– збору за спецвикористання води – 49,24 грн. за 100 
куб.м води;

– екологічного податку – збільшені на 7,9 відсотка;
– збору за користування радіочастотним ресурсом – 

збільшені на 7,9 відсотка.
При цьому, згідно з пунктом 2 підрозділу 5 розділу ХХ 

«Перехідних положень» Податкового кодексу,  за податко-
вими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 
01 січня до 31 грудня 2013 року, ставки податку становлять 
75 відсотків від ставок, передбачених ст. 243-246 Кодексу (у 
2012 році – становили 50 відсотків). 

Граничним терміном подання податкової звітності за І 
квартал 2013 року є 10 травня 2013 року. 

Звертаємо увагу платників збору за спецвикористання 
води, що одночасно з декларацією до податкових органів 
необхідно подавати копії дозволу на спецводокористуван-
ня або договір на поставку води та статистичну звітність 
(ст.328.7 ПКУ).

В.ДУДКО.
Начальник відділу оподаткування  юридичних осіб

ДПІ у Городнянському районі.


