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ЩО? ДЕ? КОЛИ?ЩО? ДЕ? КОЛИ?

– Доїльний зал дає змогу покращити якість продукції, 
зменшує витрати на виробництво молока та разом з органіч-
ним виробництвом значно підвищує його вартість при реалі-
зації.

Витрати на виробництво скорочуються не тільки за раху-
нок економії на ручній праці доярок. Запроваджена у с.Трав-
невому поточно-цехова система передбачає раціональне ви-
користання кормів для кожної групи тварин у цехах сухостою, 
родильного відділення та у доїльній залі.

Розрахунок складових кормів здійснюється за допомо-
гою спеціальної програми. Для кожного цеху міксер готує 
точні та збалансовані кормові суміші, які роздаються тва-
ринам на кормові столи. Безприв’язно утримуються корови 
сухостійної та дійної категорій, які харчуються не по годинах, 
а протягом усього дня, керуючись лише власним апетитом. 
При цьому масова частка білку у збалансованому раціоні дій-
них корів становить 132 грами, а сухостійні корови отриму-
ють лише 60% білку від раціону дійних корів.

Реконструкція ферми торкнулася не тільки роздільного 
утримання стада. У Прибалтиці закуплено дві доїльні уста-

новки по шість місць у кожній. Їх перевага у тому, що ці уста-
новки пересувні, а тому мають змогу працювати влітку на 
пасовищі. При роботі у стаціонарному режимі доярка не має 
контакту з молоком. Корови дояться в установках, молоко по 
молокопроводу потрапляє у холодильник, охолоджується, а 
звідти – у цех розливу молока.

О.І.Коваленко поділився планами господарства на най-
ближче майбутнє:

– Ми плануємо реконструювати тваринницький комплекс 
у с.Здрягівка, нарощувати виробництво молока та розвива-
ти м’ясне скотарство. Планується також і оновлення породи 
дійного стада, прилиття нової крові до, загалом, непоганих 
місцевих корівок.

Європейський підхід у сукупності з органічним виробни-
цтвом вже сьогодні дає змогу господарству заробляти на яко-
сті, а не за рахунок обсягів виробництва. І хоч їх збільшення є 
також перспективним завданням для ПрАТ «Етнопродукт», та 
якість продукції завжди буде головною метою діяльності.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: О.І.КОВАЛЕНКО.

ЯКІСТЬ  ПОНАД  УСЕ!ЯКІСТЬ  ПОНАД  УСЕ!

З весною прийшла «Солов`їна родина»
Вже четвертий рік поспіль проходить на Городнянщи-

ні  фестиваль «Солов`їна родина». Черговий – IV  відкритий 
молодіжний  пісенний фестиваль «Солов`їна родина» відбу-
деться 6-7 квітня у районному будинку культури.  Крім укра-
їнських виконавців (з Городні, Щорса, Корюківки, Чернігова 
та Прилук), у ньому  візьмуть участь і  російські (з Климова). 
6-7 квітня фестивальна програма розпочинатиметься  об 11 
годині (вхід вільний). Гала-концерт фестивалю  почнеться 7 
квітня  о 15.00 (ціна квитка 10 грн. ).

«Сміхограй» 
Творча співдружність працівників Городнянської цен-

тральної бібліотеки та працівників і підопічних територіаль-
ного центру соціального обслуговування цього року надала 
змогу створити  клуб літніх людей «Золоте покоління», який 
діє при центральній бібліотеці. Ось уже друге засідання клубу 
пройшло 1 квітня і було присвячене Дню сміху. Бібліотекарі 
відійшли від традиційних форм заходів, провівши в цей день 
бібліотечний сміхограй «Гумористичні фантазії». Розповідь, 
звідки прийшов до нас неофіційний день сміху, як його свят-
кують у різних країнах та містах (наприклад, в Одесі), кумедні 
історії, гуморески звучали в залі. Та найбільш цікавими були 
гумористичні конкурси: «Анекдот в студію», «Корівки та до-
ярочки», конкурс одеситів, автогонки, «Світ мій, люстерко, 
скажи», патріотичний (з продуктами: «наливка», сало, огірок) 
та інші. Сподобались всім також дитячий гумор та жартівлива 
лотерея. Конкурси перемежовували музичні номери у вико-
нанні ансамблю «Ветеран».

Сьогодні на Сьогодні на 
Чернігівщині Чернігівщині 

діє 26 доїльних діє 26 доїльних 
залів, один залів, один 

з них у ПрАТ з них у ПрАТ 
«Етнопродукт». «Етнопродукт». 

Виконавчий Виконавчий 
директор директор 

господарства господарства 
О. І. Коваленко О. І. Коваленко 

озвучив мету озвучив мету 
використання використання 

такого такого 
обладнання:обладнання:

Комунальна преса Чернігівщини 
підтримує реформування ЗМІ. 

Із застереженнями
Більшість комунальних видань Чернігівської області 

позитивно ставляться до роздержавлення засобів ма-
сової інформації. Це з’ясувалося під час засідання «кру-
глого столу» на тему «Перспективи комунальної преси 
Чернігівщини у процесі реформування державних і ко-
мунальних ЗМІ», який відбувся 2 квітня у Чернігові.

Участь у ньому взяли керівники 23 комунальних газет 
Чернігівщини, а також представники органів влади, місцево-
го самоврядування, ЗМІ Чернігова.

Як зазначив директор Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Андрій По-
дорван, після доручення Президента України Віктора Яну-
ковича від 25 березня 2013 року щодо роздержавлення 
ЗМІ процес реформування комунальної та державної преси 
помітно активізувався. Глава держави доручив при розробці 
відповідного законопроекту врахувати пропозиції трудових 
колективів, професійних об’єднань, усіх тих, кого безпосе-
редньо стосується реформа.

Андрій Подорван також запевнив, що облдержад-
міністрація забезпечить усі необхідні умови для ефективного 
функціонування інформаційного простору Чернігівщини.

Голова Асоціації регіональних ЗМІ Олександр Назаренко 
проінформував, що наразі є два законопроекти про рефор-
мування комунальної і державної преси. Один з них, розро-
блений групою народних депутатів України, вже зареєстро-
ваний у парламенті. Інший, напрацьований Державним 
комітетом телебачення і радіомовлення, – знаходиться на 
завершальній стадії і найближчим часом також буде поданий 
на розгляд Верховної Ради.

Голова обласної організації Національної спілки жур-
налістів України Анатолій Тютюнник зазначив, що спілка бере 
безпосередню участь у розробці законопроектів, відстоюю-
чи інтереси трудових колективів редакцій. 

Медіаексперт Юрій Паперний поділився з колегами ін-
формацією про можливі ризики, які очікують журналістів у 
процесі реформування. 

Під час активного обговорення більшість редакторів ко-
мунальних газет висловилися на підтримку роздержавлення, 
зазначивши, що законопроект, розроблений Держкомтеле-
радіо, є найбільш прийнятним для комунальної преси.

Загалом прозвучали різні точки зору: від «роздержавлен-
ня треба проводити якнайшвидше» до «з реформою поспі-
шати не варто». Однак категоричних заперечень стосовно 
необхідності реформування комунальної преси висловлено 
не було.

Ухвалено заяву Асоціації регіональних ЗМІ. Пропозиції та 
зауваження до законопроектів передані розробникам.  

Асоціація регіональних ЗМІ.

Шановні роботодавці 
Чернігівщини!

Повідомляємо про проведення з’їзду роботодавців  
Чернігівської області, який відбудеться 19 квітня 2013 
року з 10.00 до 13.00 години за адресою: м. Чернігів, 
проспект Перемоги, 112, Чернігівський обласний Палац 
дітей та юнацтва.

Тема з’їзду : «Нагальні проблеми роботодавців», та 
підприємців, які гальмують розвиток економіки в регіоні 
та державі, та обговорення пропозицій щодо шляхів їх 
вирішення».

Запрошуємо вас взяти участь у роботі з’їзду.
Попередня реєстрація учасників буде здійснюватись 

до 16 квітня по тел. 677-909.
Ваше майбутнє у ваших руках!

Спільний представницький орган
сторони роботодавців Чернігівської області,

Обласне об’єднання
Організацій роботодавців «Сіверщина»,

(Голова правління Віктор ЛАЗАР).

У районній виборчій комісії
1 квітня відбулось засідання районної виборчої комісії, на 

якому було розглянуто питання щодо проведення позачерго-
вих виборів сільського голови в с. Деревини.

У зв’язку із заявами окремих членів територіальної сіль-
ської виборчої комісії про припинення виконання обов’язків 
членів комісії внесено такі зміни до складу комісії:

ЮРОВА Ніна Василівна, 1958 року народження, – голова 
комісії.

ШВЕЦЬ Марина Михайлівна, 1974 року народження, – 
заступник голови комісії.

СКОБЛИК Олена Володимирівна, 1963 року народжен-
ня, – секретар комісії.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Постановою Верховної Ради України від 20 березня 2013 

року №101-VII на неділю, 2 червня 2013 року призначені поза-
чергові вибори сільського голови у с. Деревини.

У відповідноті до вимог частин 1 та 7 статті 15 Закону 
України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Ре-
спуьліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів», Деревинською виборчою комісією офіційно оголошено 
день 13 квітня початком виборчого процесу.
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Нещодавно управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації зібрало керівників та спеціалістів 
сільгосппідприємств на семінар. Перед початком весняних 
робіт аграрії зібрались не тільки для живого спілкування та 
обміну досвідом, а й для вирішення насущних проблем.

Зібрання відкрив начальник управління О.М.Левченко, 
який охарактеризував підсумки роботи галузі за минулий 
рік та окреслив перспективи нового сезону. Він відзначив 
деяке зниження виробництва валової продукції тваринни-
цтва по більшості категорій на 1-3 % у порівнянні з минулим 
роком. Причому у деяких випадках скорочення показників 
відбулось за рахунок зменшення вартості продукції, у той 
час як обсяги виробництва перевищували минулорічні. Рос-
линництво стабільно зростає, причому переважно за ра-
хунок технічних культур. Льон-довгунець, соняшник та соя 
– лідери минулорічного врожаю. Картоплярство лишилось 
приблизно на тому ж рівні, а вирощування овочів збільши-
лось удвічі. 

Головний спеціаліст у галузі рослинництва Т.М.Приходь-
ко цікаво і доступно розповіла про нові перспективні культу-
ри, їхні сорти і гібриди та особливості посіву відповідно до 
наших місцевих умов. Якісне насіння, засоби захисту разом 
з усім необхідним для дотримання технологій виробництва 
коштують нині дорого, особливо для нашого небагатого хлі-
бороба, та такий витратний підхід на старті має й відповід-
ний результат, який відрізняється подекуди у рази як в уро-
жайності, так і якості продукції. 

Все більшого поширення на наших полях набуває куку-
рудза, а разом з нею і небезпечний шкідник – кукурудзяний 
стебловий метелик. Про його життєвий цикл і способи бо-
ротьби з ним присутнім показали цікавий науково-популяр-
ний фільм. 

Начальник сільськогосподарської інспекції А.І.Побилой 
акцентував увагу присутніх на низькій якості посівного ма-
теріалу у більшості господарств. А початкова якість насіння 
– це початкова якість майбутнього урожаю. Також він підка-
зав вигідний напрямок землеробства – вирощування бага-
торічних трав на насіння, попит на яке стабільний і щороку 
зростає разом із ціною.

Начальник відділення Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних за-
хворювань України у Городнянському районі В.П.Блинник 
нагадав присутнім про те, що найбільшою цінністю є людсь-
ке здоров’я і життя та закликав присутніх вжити всіх заходів 
для запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Більшість господарств, певно, вже визначились з чим 
і як вони розпочнуть посівну, однак відкритим лишається 
питання про стан озимих. Сувора затяжна зима з частими 
відлигами і заморозками не схиляє до оптимістичних про-
гнозів, а останні хуртовини взагалі створюють ситуацію 
з багатьма невідомими. Тепер від погоди залежатимуть і 
строки початку весняних польових робіт. Сподіваємось, 
нашим аграріям вистачить досвіду та витримки достойно 
розпочати новий польовий сезон.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

28 березня відбулось засідання колегії райдержадміністрації, на 
якому розглядались: стан виконання Програми реформування і ро-
звитку житлово-комунального господарства району за підсумками 
2012 року та  робота управління агропромислового розвитку рай-
держадміністрації щодо врегулювання земельних відносин в районі.

Інформуючи з першого питання, начальник відділу містобуду-
вання, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації А.М.Дуда озвучив 
головні проблеми розвитку житлово-комунального господарства. 
Це відсутність позитивних змін у створенні ринкових засад госпо-
дарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвести-
цій у підприємства галузі, а також критичний стан основних фондів 
підприємств ЖКГ  та недосконала тарифна політика, яка зумовила 
хронічну збитковість підприємств галузі.

В обговоренні питання взяли участь заступник голови райдер-
жадміністрації В.І.Черномаз, міський голова А.І.Богдан та начальник 
житлово-експлуатаційної дільниці М.І.Товста. Основні проблеми 
--  несвоєчасність надходження компенсаційних бюджетних коштів 
за використані громадянами субсидії, заборгованість бюджетних 
організацій за житлово-комунальні послуги, втручання державної 
казначейської служби у діяльність підприємств житлово-комуналь-
ної галузі тощо. Говорилось також про необхідність створення ОСББ 
– об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Для цього 
треба проводити роз’яснювальну і підготовчу роботу серед грома-
дян.

З другого питання членів колегії інформував начальник управ-
ління агропромислового розвитку райдержадміністрації О.М.Лев-
ченко. Він зазначив, що від дати видачі Указу Президента про 
розпаювання земель колгоспної власності минуло вже 18 років. І 
хоч робота в цьому напрямку проводилась упродовж усього періо-

ду, але земельні відносини в країні в цілому і у нашому районі зокре-
ма  все ще не можна вважати врегульованими. Право на привати-
зацію земельних ділянок мають 11 400 громадян, державних актів 
на право власності видано 5 861.  Набули права на земельну частку 
(пай) 15 193 громадянина, отримали сертифікати – 14 184. Фактич-
но оформлено 13 120 державних актів на земельні частки – 92,5%, 
видано громадянам 9 445 державні акти, що складає 66,6% від кіль-
кості отриманих сертифікатів. 454 власники земельних часток (паїв) 
отримали свої частки (паї) в натурі загальною площею 1684,39 га 
сільськогосподарських угідь.

У районі функціонують 33 сільськогосподарських підприємств, 
які використовують 19108,39 га землі, 15 недержавних сільського-
сподарських підприємств різних форм власності, які користуються 
10129,99 га, та 25 фермерських господарств, у користуванні яких 
знаходиться  5622,15 га землі. Таким чином, найбільш поширеними 
на Городнянщині є орендні земельні відносини. Разом з тим мало 
використовується земель запасу та земель резервного фонду. 4,5 
тисячі гектарів землі, вкритих лісом, не мають господаря. Це лісо-
смуги, механізм передачі яких не розроблено. Озвучувалась також 
проблема несплати орендної плати за землю у місцеві бюджети де-
якими сільгосппідприємствами та необхідність приділення макси-
мальної уваги розвитку у районі  тваринництва.

Начальник відділу Держкомзему у Городнянському районі Н.Ю.
Зенченко розповіла про перехід роботи відділу від системи держав-
ної реєстрації прав власності та користування земельними ділянка-
ми до Національної кадастрової системи і відповіла на запитання 
присутніх.

Колегія по обох питаннях затвердила проекти розпоряджень.
 С.ТОМАШ.

Дитячі проблеми 
державного значення

Прагнення Президента України Вік-
тора Януковича покращити умови життя 
українських дітей поступово перетво-
рюється на реальність. Така політика 
глави держави не залишилася непомі-
ченою ані простими громадянами, 
ані політичними експертами, ні навіть 
представниками опозиції.

27 березня Президент України доручив 
уряду в найближчі терміни підготувати змі-
ни до діючого в нашій державі законодав-
ства щодо соціального захисту українсь-
ких дітей. Такі зміни передбачають значне 
поліпшення матеріального стану сімей з 
дітьми, створення сприятливих умов для 
розвитку дітей та зростання рівня держав-
ної підтримки і захисту.

Про що ж йдеться у такому, без пе-
ребільшення, важливому та стратегічно 
доцільному дорученні українського Прези-
дента?

Розпочнемо наш аналіз з дошкільної 
освіти.

Зокрема,  Віктор Янукович доручив 
можновладцям створити умови для охо-
плення різними формами позашкільної 
освіти не менше 70% дітей відповідного 
віку (до 6 років). Також протягом 2013-2014 
років за дорученням глави держави відбу-
ватиметься розширення мережі дошкільних 
навчальних закладів для забезпечення охо-
плення такими закладами не менше 85% 
дітей відповідного віку.

Крім того, Президент наказав урядов-
цям забезпечити ефективну систему ран-
нього виявлення та своєчасної медичної 
реабілітації дітей із вродженими вадами або 
із затримками розвитку, а також забезпе-
чення їх належною медичною допомогою. 
Окрему увагу чиновників Віктор Янукович 
спрямував на надання необхідної психоло-
гічної підтримки сім’ям із хворими дітьми.

Законодавчі зміни, на яких наполягає 
Віктор Янукович, повинні забезпечити ска-
сування до кінця року рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму (гарантованого 
мінімуму) для дітей під час призначення 
державної соціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям. Також Глава держави дору-
чив прописати у вітчизняному законодав-
стві норму, що гарантуватиме зростання 
на 25% розміру виплат на догляд за дити-
ною-інвалідом з виключно високою мірою 
втрати здоров’я.

Не забув Президент нагадати урядов-
цям, аби нові законопроекти містили норми, 
які визначатимуть розмір виплати допомоги 
на дітей-інвалідів, над якими встановлено 
опіку чи піклування, на рівні не менше двох 
прожиткових мінімумів для дитини відповід-
ного віку без урахування державної соціаль-
ної допомоги на дітей-інвалідів. 

Також Кабінет Міністрів наразі створює 
всеукраїнську телефонну «гарячу лінію» з 
питань захисту сімей з дітьми, яка забез-
печуватиме оперативне реагування на по-
рушення прав дітей та випадки насильства 
стосовно дітей, надання невідкладної пси-
хологічної допомоги.

Отримала виконавча влада наказ від 
Президента й щодо створення в Україні 
центрів денного перебування для дітей-ін-
валідів, розширення мережі соціальних 
центрів матері і дитини, вдосконалення ро-
боти надання соціальних послуг вагітним 
жінкам та матерям з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах.

При підготовці відповідних законопро-
ектів про Державний бюджет України, в 
бюджети Автономної Республіки Крим, ін-
ших місцевих бюджетів країни планується 
окремо прописати видатки на позашкільну 
освіту, заходи зі створення сприятливих 
умов для розвитку дітей, поліпшення ма-
теріального становища сімей з дітьми, їх 
соціальної підтримки та захисту.

Загалом на програму Віктора Януковича 
«Діти – майбутнє України» у поточному році 
буде закладено при перегляді державного 
бюджету додатково 650-700 мільйонів гри-
вень. Найбільше  коштів планується витра-
тити на підтримку малозабезпечених сімей. 
Сума такої допомоги складатиме приблиз-
но 350 мільйонів гривень. 

На думку фахівців, такі кошти в держав-
ній казні сьогодні є. Їх можна вже закладати 
до бюджету і реалізувати доручення Прези-
дента ще у 2013 році. Шкода тільки, якщо 
цього не зрозуміють українські можновлад-
ці, відповідальні як за прийняття відповід-
них законодавчих змін, так і за імплемента-
цію таких змін в наше повсякденне життя.

Геннадій МИРСЬКИЙ. 
Журналіст.     

З КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Про ОСББ і земельні відносини

НАПЕРЕДОДНІ  НАПЕРЕДОДНІ  
ПОЛЬОВИХ  ПОЛЬОВИХ  

РОБІТРОБІТ

Справжня весна ще не настала, а комунальники вже готуються до її 
приходу. Почали вони з обрізання дерев на вулиці Чорноуса. І хоч гілки ще 
не заважають електричним мережам – крони вже неохайні. Тому праців-
ники ДП «Комунальник» разом із ФОП  О.Д.Павлович взялися упорядкува-
ти вуличні насадження.

Найближчим часом комунальники підстрижуть дерева по вулиці Чор-
ноуса і візьмуться за інші центральні вулиці міста, щоб до весняних свят 
кожна крона була охайною та причепуреною. Планується й подальше озе-
ленення міста. Новими насадженнями займатимуться, коли дозволить 
погода. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: працівники ДП «Комунальник» А.ВЛАСЕНКО та М.ТА-

ТАРЕНКО працюють на розчистці зелених насаджень.

ЗАЧІСКИ  ДЛЯ  ЗАЧІСКИ  ДЛЯ  
ДЕРЕВДЕРЕВ

В міжнародному автомобільному пункті пропуску «Сеньківка», 
під час оформлення на виїзд з України легкового автомобіля «Мер-
седес», яким керував 31-річний громадянин Республіки Молдова, 
спрацювала службова собака Емма.

Під час проведення спільного поглибленого огляду автомобіля 
прикордонним нарядом «спеціальна оглядова група» та інспекто-
ром митниці у багажному відділенні автомобіля, в запасному колесі, 
було виявлено пакунки з невідомою речовиною сіро-зеленого ко-
льору рослинного походження. 

У ході проведення огляду запасного колеса вилучено 21 пакунок 
такої речовини. Попередньо її вага складає близько 6 кг. Призначено 
експертизу виявленого зілля. 

У діях громадянина Республіки Молдова вбачаються ознаки зло-
чину, передбаченого статтею 305 Кримінального Кодексу України, 
а саме контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів.

О.ДУДКО. 
Помічник начальника прикордонного загону.

Емму зацікавило колесо!КОРДОН
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ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В.П. СИМОНКА

Життя. Подвиг. БезсмертяЖиття. Подвиг. Безсмертя
Продовження (поч. у № 51-52, 53-54, 

57-58, 61-62, 65-66, 89-91, 107-108, 111-
112 за 2012 рік, №7-8, 13-14, 23-24)

ОФІЦІЙНОДорогі жителі Сіверського 
краю!

Від щирого серця ві-
таю вас зі святом Благо-
віщення Пресвятої Бого-
родиці!

У цей світлий і радіс-
ний день, коли Архан-
гел Гавриїл приніс Божій 
Матері звістку, що через 
Неї прийде у світ Господь 
наш Христос Спаситель, 
бажаю вам усім доброї 
благословенної звістки 
Благодаті, щоби достой-
но нам  звершувати наші 
добрі справи заради спа-
сіння душі.

Але у той же час твер-
до прошу вас мати міцну 
віру в Господа Іісуса Хри-
ста й піклуватися про до-
бро у ваших душах, адже 
тоді й Господь пошле вам добробут у всьому.

Кожен із нас повинен постійно відвідувати храм 
Божий, молитися за Святу Церкву і нашу державу, щоби 
Господь дарував нам мир, щастя та благополуччя.

Завдяки безмежній любові Божої Матері до 
роду людського ми маємо нині велике щастя бути 
християнами, долучитися серцем до життя вічного 
і вже тут, на землі, пізнати небесну радість. Молюся 
разом з вами до Пречистої Діви Богородиці, щоби 
Вона своїм благодатним покровом завжди покривала 
нашу благословенну Чернігівську землю. Молюся за 
здоров’я та добробут усіх.

Нехай Господь допомагає всім нам!
Прошу ваших святих молитов!

Ваш Ігор РИБАКОВ.
* * *

Напередодні Благовіщення в 14 храмів, що в 
Городнянському районі, від народного депутата 
України Ігоря Рибакова надійшли «Молитвослови» та 
листівки-іконки Благовіщення, які будуть вручені під 
час богослужіння прихожанам.

Дотація за продану на забій худобу виплачується 
фізичним особам, фізичним особам - членам виробничих або 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також 
фермерським господарствам за вирощений та проданий 
на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають  
потужності для забою тварин, молодняк великої рогатої 
худоби та свиней (крім свиноматок і кнурів).

Дотація виплачується за умови вирощування ними худоби 
не менш, як протягом трьох місяців до моменту продажу на 
забій.

 Датою, від якої рахується три місяці вирощування 
молодняку великої рогатої худоби, вважається дата 
видачі паспорта великої рогатої худоби, а у разі набуття 
ідентифікованих тварин – дата їх прибуття в господарство 
нового власника, зазначена у паспорті великої рогатої худоби, 
засвідчена печаткою державної установи ветеринарної 
медицини.

Дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги в 
таких розмірах:

– 2,5 гривні за молодняк великої рогатої худоби живою 
масою не менш, як 330 кілограмів;

– 1,5 гривні за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою 
масою від 100 до 120 кілограмів;

–1 гривня за свиней (крім свиноматок і кнурів) живою 
масою від 120 до 150 кілограмів.

Для отримання дотації за місцезнаходженням 
господарства сільським, селищним чи міським радам 
подають такі документи:

–  фермерські господарства: один примірник приймальних 
квитанцій (форма ПК-1 або ПК-1 УКС), виданих суб’єктами 
господарювання, які мають власні (орендовані) потужності 
для забою тварин; копію довідки про включення до ЄДРПОУ;  
копію довідки або договора про відкриття рахунка в банку; 
оформлені в установленому порядку для: молодняку великої 
рогатої худоби – копію відомості переміщення тварин; свиней 

– копію реєстраційного свідоцтва свиней (для суб’єктів 
господарювання) (відомість переміщення);

– фізичні особи, фізичні особи – члени виробничих або 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів: один 
примірник приймальних квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 
УКС), виданих суб’єктами господарювання, які мають власні 
(орендовані) потужності для забою тварин; оформлені в 
установленому порядку для: 

молодняку великої рогатої худоби – копію відомості 
переміщення тварин;

 свиней (крім свиноматок і кнурів) – копію реєстраційного 
свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб’єктів); копії: 
паспорта; довідки або договора про відкриття рахунка в 
банку; документа, що засвідчує реєстрацію у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім фізичних 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера і мають відмітку в 
паспорті).

Зазначені документи приймаються щомісяця до 1 числа 
наступного періоду та до 1 грудня поточного року в порядку 
черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі 
обліку.

Сільські, селищні чи міські ради на підставі журналу 
обліку складають та подають щомісяця до 5 числа наступного 
періоду і до 5 грудня (станом на 1 грудня) в управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації реєстр 
фізичних осіб, фізичних осіб – членів виробничих або 
обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також 
фермерських господарств, які мають право на отримання 
дотації за продану на забій худобу, за формою, встановленою 
Мінагрополітики.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст у галузі тваринництва 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації.

До Херсонеського мису захисники Севастополя 
відходили розрізненими групами, ціною життя і крові 
відстоювали кожний метр кримської землі. І лише коли у них 
закінчилися патрони, німцям вдалося відтіснити їх від краю 
високого берега вниз, на кам’яні тераси у самого моря.

«10-12 чоловік із батальйона В.П. Симонка дісталися 
скель Колишньої бухти під вечір 5 липня, -- розповідає 
командир роти батальйону П.І. Стасовський. – У групі 
були Володимир Полікарпович, мій ординарець Барабаш, 
кілька бійців-мінометників і я. У кожного, хай і потай, ще 
жевріла надія на евакуацію. Але для цього ще треба було 
потрапити у розташування 35-ї морської берегової батареї, 
куди приходили катери, хоч їх не вистачало навіть для 
відправлення поранених. По наших обеззброєних бійцях 
фашисти били з усіх видів зброї. Під шаленим ворожим 

вогнем нам належало подолати 400-500 метрів. Ми були 
голодні, знесилені, без води і перепочинку».

«Група спинилася неподалік високої скелі на голому 
камінні, – пригадує далі Петро Іванович. Володимир 
Полікарпович запропонував хвилину перепочити. Двоє 
бійців поклали міномет. Капітан, як і завжди, був чистий 
і охайний, на гімнастерці – високі нагороди, з дня їх 

одержання він ніколи їх не знімав. На обличчі – приємна 
посмішка, красиві очі випромінювали впевненість і спокій. 
Він намагався і нас підбадьорити:

-- Ось ще годину-дві – і ми будемо у моряків. Не може 
бути такого, щоб хтось та не вирвався з цього пекла. 

На мить бійці в подумках перенеслись в рідні домівки. 
Може, й справді комусь з них випаде щастя зустрітися з 
матір’ю, дружиною, сином чи донькою, нареченою?

А з боку моря донісся гул літаків. Він швидко наростав.
-- Всім негайно під скелю! – скомандував Симонок.
Ми побігли в безпечне місце, а він залишився з 

мінометом. На низькій висоті, наближаючись до скель, 
фашистський пілот відкрив смертельний вогонь. Вмить 
Симонок послав у ствол єдину останню міну і вдарив по 
літаку. Постріл був настільки влучним, що літак одразу 
охопило полум’я, і за якусь сотню метрів він врізався в 
землю і вибухнув стовпом чорного диму».

Вже по війні, розповідаючи про подвиги В.П. Симонка, 
журнал «Техника молодёжи» цей постріл капітана-
мінометника назвав феноменальним, тобто виключно 
незвичайним. Подібний випадок збиття літака з міномета 
за роки війни назвати важко. Симонок це зробив і зовсім 
невипадково. Він чудово володів, здавалося б, такою 
простою зброєю, як міномет. Його розрахунки були 
блискавичні, влучення –стовідсоткове. Ще під Одесою він 
зумів підбити ворожий танк. Він особисто вчив мінометників 
бойовій майстерності, підрозділи, якими довелося йому 
командувати – від взводу до батальйону, носили звання 
снайперських. Останній його постріл був особистим 
салютом перемоги над ворогом. І сповна можна припустити, 
що Володимир Полікарпович був щасливий на ту мить.

А над скелями ревіли нові літаки. Пілот штурмовика, 
який йшов слідом за тільки що збитим літаком, не міг не 
помітити, звідки був здійснений постріл. Він спрямував туди 
свою машину і скинув бомбу.

-- Здавалося, що скеля здригнулася від вибуху, на нас  
посипались каміння, пісок, -- розповідає П.І. Стасовський. 
– Хоч прямого влучення і не було, кілька бійців були важко 
травмовані. Як тільки наліт ворожої авіації припинився, ми 
кинулися на місце, де залишився Володя. Видовище було 
жахливим: від бомби залишилася глибока воронка в діаметрі 
десь до чотирьох метрів. Ретельно обстежили територію 
навколо воронки, але ніяких слідів від комбата не виявили. 
Неподалік лише лежав міномет, присипаний камінням. 
Хвилиною мовчання пом’янули загиблого товариша, 
відважного воїна, палкого патріота Батьківщини.

Так загинув мій бойовий побратим, з яким пройшли 
пліч-о-пліч важку дорогу війни від Дунаю і до кримського 
Херсонеса. Чому Володимир не перебрався разом  нами 
під скелю, -- важко сказати. Можливо, не дозволила йому 
це зробити честь офіцера, честь Героя. Але ж так, дивлячись 
прямо смерті в очі, він розділив трагічну участь бійців-
чапаєвців.

Наскільки відомо, точної офіційної дати загибелі В.П. 
Симонка не встановлено. Архів дивізії останніх її боїв не 
зберігся. По суті, вести його вже було нікому, а те, що було 
зафіксовано, спалили, щоб не потрапило в руки німців.

За час оборони Севастополя ширилося чимало чуток 
про загибель Симонка. Та, як кажуть, всім смертям назло, 
він жив, воював і навіть не був поранений. Найтяжчим було 
випробування для комбата 
на Мекензієвих горах, 
коли німці спрямували 
сюди всі свої вогневі 
засоби. Тоді поліг кожний 
другий боєць. Це було 
на початку червня 1942 
року. Навіть тепер можна 
натрапити на публікації, у 
тому числі і в Інтернеті, про 
те, що Герой Радянського 
Союзу В.П. Симонок 
поліг смертю хоробрих 
при обороні Севастополя 
на Мекензієвих горах, 
за третього ворожого 
штурму міста, від бомби, 
що впала на бліндаж, 
де був командний пункт 
мінометного батальйону. 
Однак це не відповідає 
дійсності. Політрук роти Я.О. Пилипенко, однополчанин 
Володимира Полікарповича, засвідчує, що він розлучився 
з ним 24 червня. У цей день Яків Остапович був тяжко 
поранений і вивезений із Севастополя. Ширилася інша 
версія, що Симонок загинув під час одного з вуличних боїв, 
вже наприкінці залишення міста його захисниками. Але ж 
медсестра 31-го Пугачовського полку Вадемила Тарасова 
також говорить про свою останню зустріч з комбатом в 
останніх днях червня. Отже, найбільш достовірною датою 
дня загибелі В.П. Симонка є 5 липня, як це і засвідчує П.І. 
Стасовський. Петро Іванович точно вказує місце, де загинув 
Володимир Полікарпович.

Вдалося знайти ще одного ветерана Приморської 
арміїі, ветерана морської піхоти В.І. Якушина, жителя міста 
Дзержинська. Віктор Іванович пише, що особисто з В.П. 
Симонком він не був знайомий, але, як висловлюється 
ветеран, «зустрівся він вже із загиблим Героєм». Про цей 
факт піде розповідь у наступній публікації.

З групи бійців, про яку згадувалося вище, дістатися 
до 35-ї берегової батареї випало тільки одному – П.І. 
Стасовському. Він був поранений у ногу. Але, вже 
пробираючись по морській воді, не відчував сильного болю. 
Серед моряків, що ще залишилися на батареї, був лікар, він і 
надав пораненому допомогу. Та це вже були останні хвилини 
боротьби Приморської армії з німецько-фашистськими 
окупантами на Кримській землі. З моря підійшли німецькі 
катери, націлили гармати і кулемети і вибили з-під скель 
останніх захисників Севастополя. Петро Іванович вижив і в 
ці хвилини, вистояв у фашистських застінках.

М. ЄРМОЛЕНКО.
Далі буде.
На знімках: однополчани В.П. Симонка П.І. 

СТАСОВСЬКИЙ (фото 1978 р.), Я.О. ПИЛИПЕНКО (фото 
1979 р.).

Останній постріл. Феноменальний

Про надання дотації за вирощений  молодняк ВРХ 
та свиней у 2013 році
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     ОФІЦІЙНО

Якщо малюк народився 
не в лікарні

Народження дитини – безумовно, радість для батьків і 
усіх родичів. У минулому році на Чернігівщині народилось 
10 296 дітей. Більшість матерів народжують у пологових 
будинках та інших медичних закладах, але трапляються ви-
падки, коли дитина з’являється на світ поза лікувальним за-
кладом – вдома або у дорозі.

У таких випадках, щоб уникнути небажаних юридичних 
ускладнень, пов’язаних з державною реєстрацією народ-
ження дитини, необхідно негайно звернутись до медичного 
закладу. Медичний заклад повинен провести огляд матері  
та дитини і видати медичне свідоцтво про народження або 
довідку про перебування дитини під наглядом лікувального 
закладу.

Якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд мате-
рі та дитини, документ, що підтверджує факт народження, 
видає медична консультаційна комісія.

Кабінет Міністрів України 9 січня 2013 року прийняв по-
станову №9, якою затверджено Порядок підтвердження ме-
дичною консультаційною комісією факту народження жін-
кою дитини поза закладом охорони здоров’я.  Дана комісія 
розглядає питання щодо підтвердження факту народження 
дитини за письмовою заявою жінки, яка народила дитину, 
або її чоловіка, родичів, інших осіб, представника служби у 
справах дітей. 

Для цього заявнику необхідно не пізніше одного тижня 
з імовірного дня народження дитини подати до комісії такі 
документи: 

-- письмову заяву у довільній формі; паспорт чи інший 
документ, що посвідчує особу; обмінну карту пологового 
будинку чи пологового відділення; результати аналізів, уль-
тразвукового дослідження, проведених під час вагітності 
жінки, яка народила дитину; копію картки виклику медичної 
швидкої допомоги; довідку про генетичну спорідненість між 
жінкою, що народила, та новонародженою дитиною; ме-
дичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікуваль-
но-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народи-
лася поза закладом охорони здоров’я, та медичну довідку 
цієї ж комісії про огляд жінки для підтвердження факту на-
родження дитини; інші документи, які підтверджують надан-
ня медичної допомоги жінці у зв’язку з пологами.

Вказані документи подаються заявником у разі їх наяв-
ності.

Якщо медичні довідки у заявника відсутні, комісія при-
ймає рішення про обов’язковий огляд жінки та дитини і на-
правляє їх для проведення такого огляду.

За результатами аналізу документів комісія приймає рі-
шення  про підтвердження або відмову у підтвердженні фак-
ту народження дитини та складає висновок. 

Після підтвердження факту народження дитини заклад 
охорони здоров’я, під наглядом якого перебуває дитина, 
видає заявнику на підставі висновку комісії медичну довідку 
про перебування дитини під наглядом лікувального закла-
ду, яка є підставою для проведення державної реєстрації 
народження дитини в органах реєстрації актів цивільного 
стану. 

Ж.АКСЬОНЕНКО.
В.о. начальника відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційної служби  районного 

управління юстиції.

СВОБОДА ВИБОРУ
 

 Розмірковуючи над визначенням поняття «свободи», 
розумієш, що свобода у розумінні кожної людини різна, але 
всі її визначення пов`язані із можливістю бути незалежним, 
робити все, що визнаєш потрібним, налаштувати життя на 
свій вибір. Дуже часто ми не замислюємося про наслідки 
свого вибору та про те, що за словами німецького філософа 
І. Канта, свобода та правопорядок між собою нерозривно 
пов`язані. Він стверджував, що людина вільна, якщо вона 
повинна підкорятися не іншій людині, закону, обов`язково-
му для всіх.

На даний час по Городнянському району у криміналь-
но-виконавчій інспекції перебуває на обліку 115 осіб. Коли 
доводиться досліджувати причини вчиненого злочину за-
судженими,  то стає  зрозумілим, що у більшості випадків 
скоєного  людина винна сама, адже з  будь-якого скрутного 
становища можна знайти вихід, не порушуючи закону. На-
віть після призначеного судом покарання, не пов`язаного 
з позбавленням волі, дехто продовжує скоювати повторні 
злочини, порушує порядок та умови іспитового строку. Так, 
у 2012 році троє громадян повторно скоїли злочини. Їх від-
правлено до місць позбавлення волі. Чи знали ті особи про 
наслідки за скоєння ще одного злочину? Однозначно знали, 
але свідомо робили свій вибір, сподіваючись на безкарність 
та забуваючи, що наслідком невірного вибору стануть нові  
страждання.

У 2012 році п‘ятьом громадянам випробувальний тер-
мін замінено на позбавлення волі за порушення порядку та 
умов іспитового строку. Чи настільки ці умови нездоланні, 
потребують максимуму зусиль, щоб залишитись на свободі 
та налаштовувати життя на свій розсуд? Ні. Потрібно лише 
не порушувати громадський порядок та вчасно з`являтися 
на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції. Але 
ж, виявляється,  декому не під силу змінити встановлений 
порядок життя, подолати свої звички. Особливо дивуєшся, 
коли правопорушниками є не злочинці «зі стажем», котрі 
неодноразово перебували у місцях позбавлення волі, а жін-
ки,  –матері, доньки. На жаль, у більшості випадків причина 
одна -- жіночий алкоголізм. 

Проте ми вільні,  дійсно вільні вибирати те, що вважаємо 
за потрібне, та займатися тим, що по-справжньому значи-
мо і важливо для нас та  інших людей.

Ю.ВАСИЛЬЄВА.
Заступник начальника

Городнянського міжрайонного відділу 
кримінально-виконавчої інспекції.

Минулого тижня  на Городнян-
щині побував народний депу-
тат України, заступник голови 

фракції Партії регіонів М.В.Чечетов. Сьо-
годні Михайло Васильович вже не є кура-
тором  нашого району від  Верховної Ради, 
але  не забуває своїх знайомих, особливо  
багатодітні  родини та будинки сімейного 
типу. У поїздці  народного депутата супро-
воджували голова районної ради Г.Г.Примак 
та заступник голови райдержадміністрації 
П.А.Буйний.

 Першими відвідали  багатодітну родину 
О.М.Галька у с.Макишині. Обставини скла-
лися так,  що Олександр Миколайович сам  
виховує чотирьох дітей. Тож дізнавшись про 
це,  депутат намагається  допомагати бать-
ку. Раніше  подарував родині газову плиту, 
а  тепер приїхав з сертифікатом на ша-
фу-купе. «Ми слів на вітер не кидаємо, – з 
посмішкою зазначив Михайло Васильович, 
–  обіцяли шафу, то  скоро  її  встановлять, а 
платити доведеться тільки за доставку».

Потім Михайло Васильович навідався у 
с.Смичин  до Лідії Василівни та Олександра  
Миколайовича Даниленків, які чотири роки 
тому створили  дитячий будинок сімейного 
типу, у якому   виховуються п`ятеро дітей.  Їм 
депутат подарував музичний центр.

У с.Дроздовиці Михайло Васильович з 
новеньким кухонним комбайном зайшов  до 
Надії Вікторівни та Григорія Васильовича 
Богданів,  які виховують семеро дітей у ди-
тячому будинку сімейного типу, створеного 
на базі їх прийомної сім`ї.

– Ми дуже вдячні владі, яка  піклується 
про нас, допомагає. З будь-якого нагально-
го питання, у будь-який час  я можу зверну-
тися до голови районної ради Г.Г.Примака, 
де завжди знаходжу розуміння та підтрим-
ку.  Ще хочеться сказати, що при такій за-
вантаженості, як у Михайла Васильовича, 
постійно пам`ятати про наші проблеми та 
знаходити час  на те, щоб особисто вруча-
ти подарунки, дуже складно. Тому ми щиро 
вдячні  і за допомогу, і за увагу, – сказала 
Н.В.Богдан. 

А.НЕМИРОВА.

уинулого тижня  на Городнян-

Подарунки  Подарунки  
від  народного депутатавід  народного депутата

На фото: народний депутат М.В.ЧЕЧЕТОВ  у  родині О.М.ГАЛЬКА у 
Макишині.                .

На фронт  – сімнадцятирічним

Бойовий розвідник і голова колгоспу
Шановному Олексію Миколайовичу  Смирнову 17 березня виповнилося 92 роки. А колись він  двадцятидвохрічним мо-

лодим командиром роти сам ходив у розвідку разом із солдатами, йшов в атаку. Був бравим, сміливим  майором,  його 
називали «лісовим вовком», «людиною-легендою».  Втратив ногу. Але лихо не зломило чоловіка, він продовжував воювати 
далі. Фронтова подруга Наталія Бойко стала його дружиною. Разом вони виховали двох доньок, дочекались і онуків. 

 Після війни більше двадцяти років був головою Тупичівського колгоспу. Мало говорив. Зате багато працював. Вивів 
господарство у передовики, за що його  у 1966 році і нагородили орденом Леніна. 

Запам`яталося, як, виступаючи перед учнями, Олексій Миколайович сказав: «Дорогі мої!  Бажаю вам навчатися муж-
ності, стійкості, благородству у воїнів-розвідників Великої Вітчизняної війни. Думаю, що ніяких заперечень моєму  заклику 
не буде»…

Міцного здоров`я вам, Олексію Миколайовичу! Хай ще  не одне покоління бере з вас приклад.
З повагою Ф.САВЧЕНКО.

 Ветеран праці, с.Конотоп.

ЛИСТИЛИСТИ

17 лютого цього року не стало  нашого старшого товари-
ша, учасника бойових дій, інваліда Великої Вітчизняної війни 
Козла Петра Андрійовича. 

Народився він  7 листопада 1925 р. в с. Куликівці в зви-
чайній сім`ї селянина, закінчив 7 класів Куликівської школи. 
Вже 5 травня 1943 року  сімнадцятирічним був призваний до 
лав Червоної Армії. Служив стрілком  у 291-ому гвардійсь-
кому стрілецькому  полку. Воював на Другому Білоруському 
фронті, з автоматом в руках звільняв від німецько-фашист-
ських загарбників Білорусь, Польщу, Німеччину.

У грудні 1944 року він потрапив у ворожий полон, але  не 
зрадив рідну Вітчизну, тримався мужньо і достойно. З поло-
ну був визволений радянськими військами. У травні 1945-го 
сержант П.А.Козел  командував відділенням 38-го гвардій-
ського полку 102-ї стрілецької дивізії. Після закінчення Ве-
ликої Вітчизняної війни з липня 1945 по вересень 1947 року  
ніс службу в артилерійському полку. Повернувся  до рідної 
Куликівки він у 1949 році.

За мужність і відвагу, проявлені у роки Великої Вітчизня-
ної війни, Петро Андрійович нагороджений медалями «За 
відвагу» та орденами  «Великої Вітчизняної війни ІІ ступеня»  

та «За мужність».  У 2005 році Президент Білорусі Олександр 
Лукашенко нагородив Петра Андрійовича медаллю «За 
освобождение Белорусии».

Відбудовував село, підіймав колгосп «Шлях Леніна», 
потім колгосп імені Ілліча. Спочатку був  трактористом,  по-
тім -- бригадиром тракторної та рільничої  бригад, головою 
профкому. Став членом Комуністичної партії. Після виходу  
на пенсію Петро Андрійович не полишив  роботу в колгоспі. 
Він працював пасічником на колгоспній пасіці, передавав 
свій досвід молодим.

 Як і належить чоловікові,  відбудував будинок, посадив 
сад і виростив трьох дітей.   Виховав разом  з ними  п`ять 
онуків, дочекався чотирьох правнуків. 

Не марно пройшло його життя, Петро Андрійович віддав 
його  захисту  Батьківщини, звитяжній праці у рідному колго-
спі,  своєму селу, родині, дітям та онукам.  

Ми завжди будемо згадувати  Петра Андрійовича Козла 
як  мужню і відважну людину…

 В.КАРАНДІЙ.
Сільський голова с.Куликівки. 

Ось уже полишають нас і ті  мужні  ветерани Великої Вітчизня-Ось уже полишають нас і ті  мужні  ветерани Великої Вітчизня-
ної, які пішли на фронт  ще зовсім юними – сімнадцятирічними. ної, які пішли на фронт  ще зовсім юними – сімнадцятирічними. 
Відходять в  далечінь і стають рядками історії. І ми зобов`язані Відходять в  далечінь і стають рядками історії. І ми зобов`язані 
донести пам`ять про них до читача, до юних сердець їх земля-донести пам`ять про них до читача, до юних сердець їх земля-
ків,  щоб вони у сонячному сьогоденні зрозуміли як жили їх діди ків,  щоб вони у сонячному сьогоденні зрозуміли як жили їх діди 
(а інколи вже і прадіди), коли були сімнадцятирічними, як захи-(а інколи вже і прадіди), коли були сімнадцятирічними, як захи-
щали  свій дім і батьківщину, як щиро і віддано любили, жили і щали  свій дім і батьківщину, як щиро і віддано любили, жили і 
працювали.  працювали.    
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В.ЛАШУК.  В.ЛАШУК.  
с. Лашуки.с. Лашуки.

       ОСВІТА

17 дипломів на рахунку 17 дипломів на рахунку 
талановитої  учнівської молодіталановитої  учнівської молоді  

Пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 
із базових дисциплін, у якому брали участь 64 школярі району. Вони 
здобули 17 дипломів.

9 дипломів вибороли учні Городнянської районної гімназії. Серед 
них – 4 дипломи ІІ ступеня: Оксана Кисіль, 8 клас (українська мова та 
література); Анастасія Сакунова, 9 клас (російська мова та література); 
Ірина Гречуха, 11 клас – стипендіат голови облдержадміністрації 
(російська мова та література); Євгеній Волощук, 10 клас – стипендіат 
райдержадміністрації (біологія); 5 дипломів ІІІ ступеня: Ірина Гречуха, 11 
клас (інформаційні технології); Марина Середа, 11 клас (обслуговуюча 
праця); Владислав Тимошенко, 11 клас (фізична культура і спорт); Денис 
Коновалов, 10 клас (англійська мова); Владислав Гребінь, 9 клас (історія).

На рахунку Городнянської міської школи № 2 – 8 дипломів. Учениця 
8 класу Ірина Стьоба виборола І місце з російської мови та літератури. А 
взагалі учні обох городнянських шкіл – учасники олімпіади з російської 
мови та літератури – зайняли  І місце серед сільських районів. Іра 
на минулому тижні брала участь в ІV етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з російської мови та літератури  у  м.Ялта. 

Школярі міської школи № 2 вибороли 3 дипломи ІІ ступеня: Владислав 
Коваленко, 10 клас (екологія); Дмитро Захарченко, 10 клас (інформаційні 
технології); його брат – Ігор Захарченко, 11 клас (інформаційні технології) 
та 4 дипломи ІІІ ступеня: Катерина Чорна, 8 клас (російська мова та 
література); Дарина Кривошея, 8 клас (географія); Ірина Шпилюн, 11 
клас (педагогіка та психологія); Володимир Моцар, 9 клас (інформаційні 
технології).

Ці перемоги – предмет гордості не тільки для школярів та їхніх батьків, 
а й для педагогів, які доклали немало зусиль для підготовки до олімпіад 
талановитих учнів. Тож по праву здобутками пишаються і вчителі призерів 
– В.С. Кисіль, О.І. Мельник (2 переможці), В.В. Волощук, Д.О. Желдак, 
О.Г. Маклюк, А.В. Торін, Л.Є. Середа, С.М. Семенова (Городнянська 
районна гімназія), О.Г. Проценко  (2 переможці), С.О. Спешинська;  Н.В. 
Чугай(3 переможці), В.М. Дудко, О.В. Косач (Городнянська школа № 2).

Хочеться побажати переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів подальших успіхів у навчанні і нових 
успішних стартів, а Стьобі Ірині та її вчителю О.Г.Проценко – перемоги 
на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та 
літератури. 

О.СОРОКА.
Методист  райвідділу освіти.

Интересные зна-
комства бывают 
при встречах в 

редакции. Сидишь, никого 
не трогаешь. Руководишь 
личным составом отдела. 
Сам  что-то пишешь. Хоро-
шо… Как вдруг врывается 
к тебе в мысли уникально 
деятельный юный пират ра-
диоэфира:

– Сенсация! – орет. – 
«Мага вера». Лев Силенко!  
Это – ураган! Такого у нас 
еще не было.

– Вводи, Кукуричка, – досадно морщусь.
Вася вводит какого-то парня со cлегка припухшими 

веками. Тот явно не хочет работать, но, видимо, пообещал 
свое содействие в организации беседы. Жалею его.

– Хочешь пива?– спрашиваю, зная ответ.
– Йес! Дуже.
Выпил он. Вижу, что полегчало, сказал несколько пред-

варительных слов и ввел гостей… О Рунвере – Родной укра-
инской Вере, расскажу как–нибудь. Сегодня осколок об 
ином. Конечно же, я записал нововерцев, сделал сюжет в 
программу. От гонорара, неплохого, кстати, в дойчмарках, 
отказался.   И все ?

Нет. Баварцы – люди обязательные, и то, что они про-
никлись заботами американских украинцев в популяриза-
ции веры, которая призвана, подобно  убеждениям хиппи, 
все веры соединить, их увлекла, ничуть меня не удивила. 
Удивило приглашение, спустя полгода, посетить Германию. 
Конечно же, согласился. Тем более, что служил в свое вре-
мя, еще до крушения Берлинской стены, в ГДР, в маленьком 
селе Пакендорф, вблизи городка Цербст, где провела дет-
ство перспективная  русская царица… Какая? Я  снова от-
влекаюсь.  Короче, еду. Принимают гостеприимно, выдают 
по-немногу местных денег на «карманные», я тоже успеваю 
сдать в магазин кое-что из советского дефицита и изучаю 
программу визита, предложенную новыми знакомыми. 
Первое – посетить те места, где я служил. Хорошо. Эбер-
свальде, Ляйпциг, Дрезден, Магдебург, Дессау… Второе  
– алкогольный день. В  основном – пивной. Это – Мюнхен, 
Нюрнберг, Брюссель, (границы-то лишь для «совков»), а мы 
катаемся на машине принимающей стороны. И третье – ко-
нечно же, картинная галерея в Дрездене и театр, подарен-
ный Гитлером своей Еве в Дессау. Выбираю, без сомнения, 
второе. Не потому, что выпить хочется. Просто знаю, что в 
эти дни в Брюсселе поет мой  любимый «Роллинг Стоунз». 
«Оставь надежды, всяк сюда входящий!» – читаю в глазах 
немцев. Не оставляю. Едем. Конечно же, билеты в зал мож-
но купить, но… это дорого даже для бюргеров. Иду на всем 
известную журналистскую наглость. Прошу подвести меня 
к входу, где пройдут мои кумиры. Проходит Чарли, Билл, 
Кейт и вот – он, Мик. Я что есть силы ору, что я из Украи-
ны, где они еще не были, что Брайян Джонс сразил меня 
наповал своим неожиданным уходом из жизни, что я даже 
от советской милиции пострадал за «Роллинг», что, в конце 
концов, я хочу с ним говорить, как журналист.

– Окей, – отвечает Мик. – Фифтин минтс (пятнадцать 
минут!). 

Охрана пропускает. Немцы в недоумении и в восторге.
– Мик, – спрашиваю я. – Ты ж  ведь не только свою му-

зыку знаешь? 
– Конечно же, – смотрит внимательно. – Я очень люблю 

Бетховена, люблю вашего Щедрина, Мусоргского. Баха 
– недолюбливаю. Сложный и мрачный он. Кстати, я даже 
музыку вашего украинского Лысенка слушал. Что-то про 
Наталку. 

– Полтавку…
– Наверное. Это там, где Карла, шведского короля, раз-

били?
– Именно там, – смеюсь и удивляюсь, что собеседник 

мой и в музыке дока, и в вокале, и в композиции,  и в исто-
рии. Возраст? С ним пришла мудрость? Встречи? С ними 
пришло познание? Конечно же, и это.

– Как ты относился к хиппи?- волнуюсь, потому что этот 
вопрос для меня важен.

–  А как  относиться к юношеским поискам?—улыбает-
ся  с вопросом Мик.– Как  к художникам? «Покрась красную 
дверь в черное!». 

Мы  проговорили сорок пять минут вместо отведенных 
пятнадцати. Мик не поглядывал на  часы. Да их у него и не 
было. Пил сок, иногда  что-то шептал  нервному продюсеру 
и внимательно слушал каждый мой вопрос. Очевидно, ему 
была небезразлична эта беседа. 

Два часа  концерта пролетели незаметно. Праздник 
моей юности состоялся. Мик Джаггер метеоритом летал 
над сценой, и я даже не сожалел, что обязательный авто-
граф не был оставлен в записной книжке. Верю, что мы еще 
встретимся…

Відтепер чітко визначено, що вказівки дорожніх 
знаків мають пріоритети над «приписами» дорожньої 
розмітки. Інакше кажучи, коли знак дозволяє повертати чи 
розвертатися на проїжджій частині, такий маневр можна 
здійснювати навіть через нанесені на дорожнє покриття 
суцільні одну або й дві лінії. І навпаки – якщо розмітка ніби й 
дозволяє повертати, а знак вимагає рухатися лише прямо, 
керуватися треба останнім. До речі, до білої і жовтої дорожніх 
розміток додається ще й розмітка синього (місця паркування 
на проїжджій частині) та жовтогарячого(тимчасова розмітка) 
кольорів.

Запроваджено деякі нові дорожні знаки (див. зверху). 
Скажімо, в містах, де є такий  вид громадського транспорту, 
як трамвай, з’являться позначки «Пункт зупинки трамваю» 
і «Кінець пункту зупинки трамваю». Поблизу пам’ятників, 
храмів чи церков – знаки «Культова споруда». Промислові 
райони великих міст будуть відповідно позначені знаком 
«Промислова зона». До ділянок доріг, де порушення правил 
руху відслідковуватимуть за допомогою електронної 
апаратури, увагу водіїв привернуть знаками «Фото-, 
відеофіксація порушень».

Унормовано різночитання у водійському та даішному 
середовищах поняття «маневрування». Віднині це – 
«початок руху», «перелаштування транспортного засобу з 
однієї смуги руху на іншу», «поворот праворуч або ліворуч», 
«розворот», «рух заднім ходом» і «з’їзд на узбіччя». Але в 
жодному разі не на зелений майданчик чи клумбу, оскільки 

в ПДР документально запроваджується і таке визначення, 
як «газон» – «ділянка однорідної території з дерновим 
покриттям, що штучно створюється шляхом посіву й 
вирощування дерноутворюючих трав», де категорично 
заборонятиметься не лише стоянка, а й зупинка. Також 
покладено край дискусіям щодо того, коли настає темна пора 
доби. Якщо раніше Правила дорожнього руху трактували це 
поняття як «період від закінчення вечірніх сутінків (30 хвилин 
після заходу сонця) до початку ранкових сутінків (30 хвилин 
до сходу сонця), тепер це просто «частина доби від заходу 
до сходу сонця».

Правила доповнено вимогою, згідно з якою в період 
з 1 жовтня до 1 травня транспортні засоби зобов’язані 
рухатися за межами населених пунктів у світлу пору доби 
з увімкненими денними ходовими вогнями чи ближнім 
світлом фар.

Цілком логічно з Правил руху виключено й пункт, згідно 
з яким обгін транспортних засобів дозволено тільки з лівої 
сторони, позаяк він суперечить самому поняттю «обгін» 
– маневру, що передбачає виїзд на зустрічну смугу руху, 
розташовану ліворуч від автомобіля. Ця поправка зовсім не 
означає дозволу обганяти праворуч узбіччям дороги.

Посилились вимоги до проїзду повз транспортні 
засоби з розпізнавальним знаком «Діти»: при цьому водії, 
які рухаються суміжною смугою, повинні обов’язково 
знижувати швидкість, а в разі необхідності й зупинитися, 
аби уникнути можливого наїзду на малих пасажирів.

Мик

Нове у Правилах дорожнього руху
З 15 квітня набирають чинності зміни до Правил дорожнього руху, 

затверджені недавно Кабінетом Міністрів України

БІБЛІОТЕКА ДО 90-РІЧЧЯ 
УТВОРЕННЯ ГОРОДНЯНСЬ-

КОГО РАЙОНУ

На краєзнавчі 
теми

У Городнянській  центральній районній 
бібліотеці для бібліотечних працівників рай-
ону відбулося семінарське заняття за темою: 
«Краєзнавча робота: здобутки й перспекти-
ви».  

Бібліотекарі обговорили виконання рай-
онної краєзнавчої програми «Городнянщи-
на -- гордість моя», отримали консультацію 
«Краєзнавчий потенціал  сільських бібліотек: 
досвід, проблеми, наміри», послухали бесі-
ду-колаж «Городнянщина ювілейна», познай-
омились з краєзнавчими бібліографічними 
посібниками, виданими центральною бібліо-
текою району, переглянули буктрейлер «Нові 
краєзнавчі видання», блог про О.Мельник 
– бібліотекаря Дроздовицької бібліотечної 
філії, виконавицю автентичного співу. 

Своїм досвідом роботи поділилися Н.М 
Авдієнко (завідуюча Автуницькою б/ф), А.Д. 
Даниленко (бібліотекар І категорії з Бутів-
ки), Н.О. Потапенко (провідний бібліотекар з 
Івашківки), О.В. Буряк (бібліотекар І категорії 
з Перепису), Н.М. Бондаренко (провідний 
бібліотекар з Смичина), Н.М. Мартиненко 
(провідний бібліотекар з Великого Листве-
ну).  В Інтернет-центрі  центральної районної 
бібліотеки  учасники семінару знайомились 
з сучасним пошуковим апаратом, сайтами 
бібліотек області.

 Домашнім завданням бібліотекарів ста-
ло  оформлення книжково-ілюстративної 
виставки до 90-річчя утворення Городнянсь-
кого району. 

М.ОВСІЄНКО.
Директор центральної районної 

бібліотеки.

Торік у листопаді ухвалено Закон «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу 
чи її соціальний статус». Багатьох він торкається, так би 
мовити, комплексно, бо йдеться, нагадаємо, про перехід 
на нові зразки практично всіх особистих документів. 
Скажімо, в V розділі Перехідних положень цього закону 
зазначено, що обміну підлягають і водійські посвідчення, 
видані «... з використанням зразка бланка, затвердженого 
органом виконавчої влади СРСР». Причому такі радянські 
посвідчення на право керування транспортними засобами 
припиняють свою дію 1 січня 2014 року.

Державтоінспекція запевняє, що проблем з обміном 
водійських прав у реєстраційно-екзаменаційних підрозділах 

не буде. Тимпаче, що ця процедура не передбачає 
складання іспиту на знання Правил дорожнього руху. Для 
отримання посвідчення нового зразка в будь-який ВРЕВ на 
території країни треба подати паспорт, медичну довідку 
про придатність до керування транспортним засобом, 
екзаменаційну картку водія (якщо є), саме посвідчення 
водія і три фотокартки розміром 3,5х4,5.

Водії нашого району можуть обміняти посвідчення у 
відділенні реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ, яке 
обслуговує м. Чернігів, Чернігівський, Городнянський, 
Куликівський та Ріпкинський райони. 

Його адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 162-а. Тел.:  

код (04622)65-38-96, 3-13-24.

«Радянські» водійські посвідчення потрібно замінити«Радянські» водійські посвідчення потрібно замінити
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1 та 2-кімнатна квартири у центрі міста. Тел. 095-

8660481.
– 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 063-9482956, 

098-5813759.
– 3-кімнатна квартира у 9-типоверховому будинку. 

Тел.: 097-3874213, 2-42-93.
– 3-кімнатна квартира у центрі. Тел.: 066-3611003, 

093-0336913.
– будинок в с. Бутівка. Тел. 097-3105403.
– новий будинок по вул. Пирогова. Тел.: 2-27-82, 097-

9658905.
– газифікований будинок в центрі. Тел. 097-3398004.
– будинок зі зручностями і ремонтом. Тел. 098-4400751.
– будинок в с. Тупичів по вул. Чернігівській, 14/2. Тел.: 

097-3576705, 2-52-25.
– терміново будинок – 14500 у.о. Тел.: 063-7488111, 

093-3906622, 2-40-23.
– будинок з усіма зручностями в центрі, 13 соток землі, 

зручно для ведення домашнього господарства. Тел. 067-
8510881.

– склад, навіс. Тел. 063-7102377.
– ноутбук колишнього вжитку. Тел.: 050-9439004, 097-

3212934.
– коляска дитяча (літня) для двійнят. Тел.: 066-

3611003, 093-0336913.
– дитяча літня коляска. Тел. 098-9404050.
– дитячий велосипед колишнього вжитку. Тел. 2-39-

50.
– холодильник «Indezit”в ідеальному стані, (колиш-

нього вжитку – 1,5 роки). Тел.: 063-8096267.
– нова, гарна сукня для випускного вечора. Тел. 063-

8096267.
– випускна сукня, розмір 44-46, яскраво-червоно-

го кольору, корсет, пишна нижня спідниця, рукавички, 
кольє, діадема. Тел.: 2-48-28, 063-7425447.

– жеребець робочий віком 13 років. Тел. 097-8265592.
– корова віком 7 років, після отелу. Тел.: 3-93-42, 067-

8306522.
– корова тільна. Тел. 097-4186221.
– кінь віком 9 років. Тел.: 063-5677571, 097-1419435, 

9-86-83.
– телиця віком 1 рік. Тел.: 098-9301591, 3-95-68.
– корова віком 7 років. Тел.: 096-8579262, 067-6606315.
– сіно. Тел.: 2-12-88, 098-8936103.
– коза дійна молода, козлик віком 2 місяці і кізка. Тел. 

2-53-45.
– УАЗ-452 «Десна» вантажопасажирський; культи-

ватор – гребнеутворювач; саджалка СН-4Б. Тел. 097-
5429437.

– кабель 4-х жильний (мідь), стовпчики металеві – 6 
шт. Тел. 2-39-50.

– 4 листи оцинкованого заліза. Ціна нижча ринкової. 
Тел. 2-60-15.

– причіп 2ПТС-4, бджоли. Тел. 096-8493945.
– автомобіль «Камаз-5320» з причіпом ГКБ-8350. 

Тел. 050-8162053.
– два автомобіля ВАЗ-2101, 1300-1500. Тел.: 093-

3026656, 097-1137689.
– автомобіль «Волга» ГАЗ-24 в гарному стані. Тел. 

096-9399883.
– косарки, саджалки, плуги та ін. Тел.: 067-3398750, 

099-9517940.
– цегла червона, біла, бій цегли, шлакоблок, ра-

кушка, шифер, балки, крокви, опалубка, дошка, дро-
ва. Тел. 097-4868282.

КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-25-62, 

096-3403112.
– картоплю. Тел.: 050-8162053, 2-10-46.
– картоплю дорого (велику). Тел. 097-5236973, 2-35-

11.
– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.
– інвалідну коляску у доброму стані. Тел.: 2-49-96 з 

9.00 до 10.00, з 14.00 до 15.00.

Загублені диплом бакалавра серії КВ № 27844735 та 
диплом спеціаліста серії КВ 30214300, видані Українською 
академією бізнесу та підприємництва на ім’я Горелька 
Ярослава Олександровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.  

Могильні огорожі
ПАМ‘ЯТНИКИ

Професійно, якісно, акуратно.
Все для поховання від 950 грн.

Діють знижки.

ФОП Мокрій
Адреса: вул. 1 Травня, 50, тел. 2-60-
41, 097-1490663; вул. Волковича, 
39, тел. 2-18-55, 067-9573016.

ВІЧНА 
ПАМ’ЯТЬ

         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.

16 апреля с 14.00 в районном Доме культуры                  
Всеукраинский выездной лечебно-

диагностический медицинский  центр 
«Савитар»     предлагает: 

Комплексную диагностику всего организма, по-
зволяющую: выявить заболевания на ранних стадиях 
развития; определить причину заболевания,  склонность 
к хроническим, наследственным и онкологическим забо-
леваниям. 

Комплексная диагностика всего организма 
включает в себя осмотр: сердечно-сосудистой систе-
мы, сосудов головного мозга; нервной системы; верхних 
дыхательных путей: бронхов, легких и ЛОР-органов; же-
лудка и двенадцатиперстной кишки; толстого и тонкого 
кишечника; печени и желчного пузыря; почек и мочевого 
пузыря; молочных желез, репродуктивных мужских орга-
нов; эндокринных желез: щитовидной, поджелудочной, 
надпочечников, гипофиза; кожных, потовых, сальных же-
лез; крови, лимфы, тест организма на предмет аллергии; 
диагностирование гинекологических, урологических, ве-
нерических заболеваний.

Тестирование: на наличие новообразований (фи-
бромы, кисты, полипы, аденомы); на наличие бактери-
альной и вирусной инфекции (стафилококк, стрептококк, 
хламидии,  глисты, лямблии и др.). Результат выдается 
сразу.

По окончании обследования выдается выписка 
с диагнозом по каждому органу, назначается курс 
лечения препаратами, которые можно  приобрести 
сразу в Медцентре.

Обследование организма 125 грн. Повторное об-
следование 45 грн.
Запись на обследование по телефону: 066-761-92-99.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Хочу подякувати від щирого серця всім рідним, директору СТОВ 

«Агрос» Фаталієву Ісааху, кумам, сусідам, друзям, які підтримали 
мене в тяжку хвилину смерті нашого любого чоловіка, батька, діду-
ся, прадідуся Крамаренка Валентина Павловича. Нехай береже вас 
Господь.

Сумуюча дружина.

Колектив Городнянського міського споживчого това-
риства висловлює співчуття завідуючій магазином в с. 
Політрудня Левченко Н.В. з приводу тяжкої втрати – смерті 
батька

ЛЕВЧЕНКА Василя Марковича.

Колектив Солонівської сільської ради глибоко спів-
чуває секретарю сільради Шатило Т.О. з приводу тяжкої 
втрати – смерті матері

ГРЕЧУХО Ганни Іванівни.

Працівники Вихвостівської сільської ради та будинку 
культури висловлюють глибоке співчуття сільському голові 
Акуленку О.Г. з приводу смерті тестя

КРАМАРЕНКА Валентина Павловича.

Районна рада ветеранів та первинна організація вете-
ранів с. Вихвостів глибоко сумують з приводу смерті пар-
тизана, інваліда I  групи Великої Вітчизняної війни, голови 
первинної організації 

ГОНЧАРА Івана Михайловича
і висловлюють своє співчуття родині покійного. 

Колектив Вихвостівської школи глибоко сумує з приво-
ду смерті колишнього директора, ветерана Великої Вітчиз-
няної війни

ГОНЧАРА Івана Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного. 

Колективи відділу освіти Городнянської райдержадмі-
ністрації та РО Профспілки працівників освіти і науки Укра-
їни глибоко сумують з приводу смерті педагога, ветерана 
Великої Вітчизняної війни

ГОНЧАРА Івана Михайловича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

Педагогічний колектив, учні та техпрацівники Куликів-
ської школи висловлюють глибоке співчуття учениці 6 кла-
су Самоткан Катерині з приводу трагічної смерті сестри

АНАСТАСІЇ.

9 квітня – 40 днів світлої пам’яті 
ЖИГЛОВОЇ Ольги Олександрівни

19.03.1925 р. – 01.03.2013 р.
Спи спокойно, дорогая наша,
Мы память в сердце сохраним.
И о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.
Хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом‘яніть.

Сумуючі: діти, онуки, правнуки.

6 квітня – 40 днів світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка та зятя

ПАВЛОВИЧА 
Михайла Федоровича

13.11.1956 р. – 26.02.2013 р.
Любимый наш, родной, прости,
Мы не смогли тебя спасти.
И наши души так скорбят,
Что не вернешься ты назад.
Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі: дружина та сім‘ї Аліменків. 

6 квітня – 40 днів світлої пам’яті нашого дорогого 
батька, тестя та дідуся

ПАВЛОВИЧА Михайла Федоровича
13.11.1956 р. – 26.02.2013 р.

Любимый папа, ты был настоящим,
Ты мог и поругать, и пожалеть.
Ты строгим был, а так же был всех мягче,
Ты мог словами сердце нам согреть.
Спасибо, папа, за твои советы,
За понимание и за глаз тепло,
Мы не забудем никогда об этом,
И без тебя нам будет нелегко. 

Сумуючі: доньки, зяті та онуки. 

12 квітня – 40 днів світлої пам’яті
нашої матусі та бабусі

ЛИСИЦІ Любові Іванівни
25.04.1937 р. – 04.03.2013 р.

Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам провожать безмерно 
жаль.
Хранить твой образ будем в сердце 
вечно,
И память добрую, и вечную печаль.
Пускай земля тебе будет пухом,
А душе твоей царство небесное и веч-
ный покой.

Сумуючі рідні. 

Продам «Fiat-Scudo», 2007 р.в., V - 1,6, турбодизель, паса-
жирський, 8 місць, в ідеальному стані. Тел. (096)9763129.

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

Продаємо пам’ятники з м. Корюківки від 700 грн. 
(гранітні, з гранітною вставкою, мозаїчні), огорожі, 
квітники. Фотокераміка. Доставка. Установка. 

Адреса: м. Городня, вул. Комінтерна, 11-б (викон-
робська ділянка, район маслозаводу). 

Тел.: 066-6861916, 098-2623716.

Огорожі від 560 грн. по вул. Волковича, 33. 
Тел.: 050-6448751, 068-0931014.

У зв’язку з проведенням місячника по безпечному користуванню газом в побуті 
з 15.03.2013 р. по 15.04.2013 р. 

Городнянське РГГ нагадує: 
Це повинен знати кожний
До відома мешканців м. Городні та Городнянського  району.
Останнім часом почастішали випадки аварійних ситуацій з ви-

користанням газу в побуті, що призводить до пожеж, травмування 
та загибелі людей.

Виявивши несправності в газових приладах, при появі запаху 
газу, витоку газу з газопроводу чи газових приладів необхідно не-
гайно припинити використовувати газові прилади, не вимикати й не 
вмикати електроприлади, не використовувати відкритий вогонь, пе-
рекрити крани опусків до газових приладів.  Провітрити приміщен-
ня і негайно повідомити в аварійно-диспетчерську службу газового 
господарства по телефону «104».

З метою запобігання подібних випадків
потрібно:
Перед включенням газових приладів провітрити приміщення, 

відкрит кватирку чи фрамугу. Впевнитись у відсутності запаху газу в 
приміщенні. Кватирка повинна бути відкрита під час роботи газового 
приладу. Перед розпаленням грубки, котла чи газової колонки пере-
вірте наявність тяги в димовому і вентиляційному каналах. Наявність 
тяги в димовому каналі потрібно перевіряти під час роботи газових 
приладів. 

Не використовуйте несправні газові прилади. При відсутності чи 
зворотній тязі в димовому каналі використовувати газові прилади 
заборонено. 

Не залишайте без нагляду працюючі газові прилади. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
– встановлювати насоси з електродвигунами в систему опа-

лення без пристроїв захисного вимикання (ПЗВ) відповідного за-
землення з обов’язковою перевіркою параметрів електротехнічною 
лабораторією;

– замінювати та встановлювати газові котли, колонки та плити 
без погодження Городнянського РГГ;

– втручатися в щільність системи газопостачання;
– порушувати кріплення газопроводу;
– виконувати підвіску дротів електропроводки і кабельних ліній 

теле-радіо комунікацій на конструктивних елементах газопроводів;
– використовувати димові і вентиляційні канали без наявності 

акту перевірки тяги (актів ДВК). 
У разі порушення одного з пунктів газопостачання абонента 

буде припинено згідно Правил безпеки систем газопостачання 
України – (розділ 4,5).

ПАМ‘ЯТАЙТЕ:
Нехтуючи Правилами безпечного користування газом, ви нара-

жаєте себе, своїх близьких і сусідів на небезпеку і втрату своїх га-
зифікованих житлових будинків і квартир. 

Адміністрація Городнянського РГГ.

Птахопідприємство ТОВ «МК-Добробут» 
(м. Щорс, вул. Крупської, 9а) 

9 квітня 2013 року буде реалізовувати добових 
курчат бройлера (вакцинованих) за ціною 8 грн. за одну 
голову, а протягом місяця – підрощений молодняк брой-
лера кроссу РОСС-308. Довідки по тел.: 067-4421690, 
0(254)2-31-67, 0(254)2-35-91.

ДП «Городнянське лісове господарство»
 має можливість реалізувати: 

крупномірний  посадматеріал для озеленення са-
диб та територій (ялівець козацький, самшит вічнозеле-
ний, катальпа чудова, біота східна, дуб червоний, яблуня 
(щеплена), клен гостролистий, ялина звичайна, шипшина 
зморшкувата); сік березовий.
За інформацією звертатися по тел.: 2-43-34, 2-19-02.

Адміністрація лісгоспу. 

Бутівська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення вакантної 

посади спеціаліста II  категорії – бухгалтера.
Вимоги до кандидата: освіта відповідного про-

фесійного спрямування, стаж роботи за фахом не мен-
ше 5 років, володіння державною мовою, вміння працю-
вати на комп’ютері. 

Документи приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.

За довідками звертатися за адресою: с. Бутівка, 
вул. Леніна, 56. Тел. 3-71-37.

Підприємству в с. Хотуничі на постійну ро-
боту потрібен електрик не нижче 3-го розряду, 
з допусками до роботи. Тел. 067-8859886.
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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.

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Число  6 7 8 9 10

Температура:
вдень  +9 +5 +6 +8 +10
вночі  +4 +2 0 -1 +1

Напрям вітру Пн Пн-з Пн Пн-з Пн

Опади

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

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

Лицензия АГ № 578773.

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

КУПЛЮ новые военные сапоги 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.

КредитКредит
 безнал безнал

+НДС+НДС

КАПИТОШКАКАПИТОШКА
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% АКЦИЯАКЦИЯ

6 квітня святкує свій 55-річний 
ювілей наша люба дружина, мату-
ся, бабуся Любов Миколаївна ІГНА-
ТЕНКО.

Любимая мама!
От чистой души
Тебя с днем рожденья
Поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой 

жизненный век,
Здоровье и счастье тебе пусть 

прибудут, 
А горе и беды пускай позабудут!
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!

З любов’ю: чоловік, син, доньки, зяті та онуки.

4 квітня відсвяткувала свій день 
народження  невтомна трудівниця, 
мудра людина, безмежно любляча 
матір, бабуся і прабабуся Валенти-
на Савеліївна ІНДУЧНА з с. Дібрівне.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не висохне криниця,
Хай доля боронить від лиха і біди
І в осінь, і узимку, весною і у літню 

спеку!
З  великою любов’ю: родина 

сина Ростислава. 

7 квітня святкуватиме свій день 
народження наш любий чоловік та 
син Олександр Анатолійович СІРИЙ.

Дни рожденья много раз бывают,
И вот сегодня день такой.
Мы от всей души желаем
Жизни светлой и большой.
Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

З любов’ю: мати, дружина, 
Максим, Ярослав та Маша зі своєю 

сім’єю.

До нас їдуть «Кролики»

«Кролики» – комік-дует народних артис-
тів України  двох Володимирів –  Данильця 
та Мойсеєнка.

Створений у 1987 році режисером Укрконцерту Є.В.Пе-
ребийносом. Усі троє проживають у Києві. 

Назва дуету пішла від мініатюри автора Володимира 
Перцова «Кролики – це не тільки цінне хутро» (1986 р.). Ар-
тисти дуже влучно відчули, як необхідно країні посміятися 
над своїм пафосним минулим,  стряхнути з себе  неправду 
і нещирість. 

Учасники дуету космополіти – куди запрошують, туди і 
їдуть. Ніяких труднощів  із публікою ніде не мають.  За ви-
нятком тих випадків, коли, бувало,  кілька разів  у залі від-
ключали світло посеред концерту та доводилось працювати 
без мікрофону і при свічках. Зате публіка завжди бурхливо 
аплодує і цінує мужність артистів. А ще, бувало, на сцену 
під час концерту виходили  тварини (коти або собаки), і до-
водилось  якось обігравати цю незвичну ситуацію. Одного 
разу прямо посеред номеру на сцену вийшов п`яний  у дим 
робітник сцени,  тож довелось і його включити  у виступ. Це 
треба було бачити! Зал падав покотом…

Улюблений анекдот артистів на тему про кроликів такий:
«Розмовляють двоє чоловіків. Перший:
– Моя дружина  подарувала мені кролика на день  на-

родження… Що це могло означати?
Другий:
– Бери приклад!»
«Кролики» вважають, що сміх  – це великий лікар. Є 

навіть метод лікування – сміхотерапія,  люди  збуваються  
своїх страхів та проблем, почувають себе краще. Але «Кро-
лики» не люблять сатири. А ось гумор – це сміх від душі. Як 
кажуть, сатира скороминуща, а гумор – вічний. 

У Городні в районному будинку культури «Кролики» ви-
ступатимуть з новою програмою 20 квітня о 17 годині. Квит-
ки вже продаються.

2 квітня святкувала тридця-
тирічний ювілей Надюша Чугай 
– наша життєрадісна, добра, 
надійна і вірна подруга. Ми щиро 
вітаємо її, осипаємо квітами і по-
цілунками і бажаємо тільки світ-
лої і чистої дороги, райдужних 
сімейних днин, веселкового ща-
стя і сонячної долі.

Якби могли ми з неба зняти дві 
зорі,

Чи райдугу скрутити в перевес-
ло,

Тоді б, звичайно, ці дари
Ми в подарунок би принесли.
Але по слабкості людській
Ми не здійсним цього бажання.
Тому бажаєм від душі
Здоров’я, щастя і кохання!  
Обнімаємо, цілуємо, даруємо 

тобі всі весняні букети. Ми тебе дуже любимо і завжди хочемо 
бачити поруч з нами веселою, вродливою і щасливою!

Родини Томашів, Кримських, Борисенок, Перчаків.

30 березня Валерію Дейнеці, учню випускного 11-Б класу міської школи №2, 
раптом стало погано. Сильний головний біль буквально звалив хлопця з ніг. Та 
поряд були справжні друзі, які доставили юнака у міську поліклініку. Звідти він 
одразу ж потрапив у стаціонарне відділення Городнянської районної лікарні, а 
вже 1 квітня його перевели у Чернігівську обласну лікарню.

Там встановили остаточний діагноз – розрив судини головного мозку, вна-
слідок якого утворилась гематома. Вона тисне на життєво важливі центри моз-
ку. Врятувати життя та здоров’я Валерію може тільки невідкладна термінова 
операція в клініці ендоваскулярної нейрохірургії при Київському інституті ней-
рохірургії. Та коштує таке втручання недешево. За попередніми оцінками, опе-
рація обійдеться у кількадесят тисяч гривень. 

Батьки, рідні та близькі хлопця не мають таких грошей, тому звертаються до 
всіх небайдужих людей по допомогу. Колективи та вихованці міських шкіл вже 
почали збір коштів для лікування Валерія. Всі, хто має бажання та можливість 
допомогти, можуть перераховувати кошти за реквізитами:

Банк отримувача: ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку (МФО): 353348
Отримувач: ЧОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код (ЄДРПОУ) отримувача : 14245308
Розрахунковий рахунок отримувача: 262581306
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Дейнеки Тетяни Борисівни № 0141198700.

ДОПОМОЖЕМО ВАЛЕРІ!


