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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 і під-
приємців. Обговорення пропозицій щодо шляхів їх вирі-
шення».

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).

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №144/2013-рп
Звільнити ВИСОЦЬКОГО Юрія Віталійовича з посади 

голови Городнянської районної державної адміністрації 
Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини пер-
шої статті 30 Закону України «Про державну службу» за по-
рушення Присяги державного службовця.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
8 квітня 2013 року.

Порядок денний чергового пленарного тижня роботи 
парламенту насичений дійсно важливими питаннями еко-
номічного і соціального характеру, ухвалення яких чекають 
від нас люди. Адже ми працюємо в умовах, без перебільшен-
ня, надзвичайного економічного стану у навколишньому світі. 

Досить згадати про потрясіння у банківській системі Кіпру, 
проблеми в економіці всієї Європи, щоб зрозуміти: єдиною 
вірною відповіддю України на виклики, що виникають, є чітка 
робота всього державного механізму і парламенту – як важ-
ливої його складової. 

Криза в економіці на сьогоднішній день не подолана, і 
для того, щоб домогтися «потепління» економічного клімату 
в нашій країні, необхідне невідкладне ухвалення низки най-
важливіших рішень. 

При всій повазі до гуманітарних цінностей – не про мову, 
не про пам'ятники потрібно говорити сьогодні. А про те, як 
підвищити місце України у світових бізнес-рейтингах. Про те, 
що реальна незалежність прийде до нас лише за умови, що 
ми забезпечимо енергетичну незалежність своєї країни.

Народ України ставить пряме запитання: чи стане ниніш-
ня Верховна Рада місцем, де якісно обговорюються і прийма-
ються потрібні країні закони?

Поки, на жаль, опозиційна частина парламенту чітко 
спрямована виключно на політику. Вони готуються до пре-
зидентських виборів, і їм, схоже, зовсім нецікаво розглядати 
економічні законопроекти. Рутинна робота над законами не 
така ефектна з точки зору піару, не така показова для електо-
рату, як запальні промови.

Але ж це не позиція справжнього патріота. Чи можете ви 
собі уявити, що група медиків або вчителів через свої політич-
ні погляди заблокувала роботу лікарні або школи? Я такої 
ситуації навіть не припускаю, тому що знаю, що прості наші 
люди – розумні і, попри матеріальні труднощі, пам'ятають про 
свій обов'язок. А ось в українському парламенті, на жаль, тра-
пляються ті, хто забув про свій обов'язок перед виборцями.

Тим часом очікують невідкладного розгляду внесені Пре-

зидентом і урядом законопроекти. Вони стосуються перера-
хунку пенсій, спрощення процедури започаткування бізнесу, 
наповнення бюджету та інших питань, які торкаються життя 
реальних людей.

Але чи буде ефективним законодавчий орган, у якому ча-
стина депутатів тільки те й робить, що шукає привід для кон-
флікту? То мова їм не сподобається, то особа виступаючого, 
то ще щось ...

Зрозумійте, панове: мешканці Сходу країни – такі, які 
вони є. Вони люблять українську, але у них є і російська мова, 
якою висловлюють свої думки мільйони наших співгромадян. 
Вони не менш за вас люблять Україну. Але ламати їх марно і 
не потрібно.

Дійшло до того, що одна фракція расових патріотів зажа-
дала в апарату парламенту інформацію про національність 
кожного народного депутата! Так ми далеко зайдемо! Чи від-
повідають ці расистські вимоги нормам європейської демо-
кратії? Звичайно ж, ні. І чи варто після цього дивуватися тому 
іміджу, який нерідко приписується Україні у світі?

Час припиняти подібні витівки. В іншому разі рано чи піз-
но, але неминуче постане питання про дієздатність Верховної 
Ради сьомого скликання.

Народ уже втомився від неробства цього парламенту. 
Терпець у людей може урватися. Караул може втомитися. Ми 
вже отримуємо пачки листів з різних регіонів України, зі Сходу 
і Заходу, у яких виборці висловлюють готовність підтримати 
ініціативу Харкова і Херсона про створення ініціативних груп з 
проведення відповідного чинному законодавству (а воно вже 
є) всеукраїнського референдуму. На нього пропонується ви-
нести такі питання: про розпуск парламенту, про скорочення 
чисельності депутатського корпусу до 300 осіб, про позбав-
лення народних обранців депутатської недоторканності, про 
позбавлення парламентаріїв усіх пільг і про вибори за мажо-
ритарною системою.

Я переконаний, що цей референдум пройде на ура і на 
Заході, і на Сході. Народ з величезною радістю проголосує 

за скорочення кількості нероб під куполом парламенту до 300 
осіб, за позбавлення їх недоторканності і всіх пільг. І особли-
во – за перехід до мажоритарної системи, де конкретний ви-
борець обиратиме конкретного депутата, а не партійні бонзи 
формуватимуть списки депутатів за гроші, як це робиться в 
опозиції. Народ розуміє, що весь бедлам і бардак у парла-
менті йде від партійних списків.

Може, цього й домагаються представники радикальних 
політичних сил, які дестабілізують роботу Ради в надії підви-
щити свій рейтинг на перевиборах. Але чи потрібні нові вибо-
ри країні? Питання риторичне. Особливо в нинішніх умовах, 
коли влада докладає значних зусиль, щоб забезпечити до-
даткові надходження до аж ніяк не безрозмірного бюджету, 
які можна буде спрямувати на підвищення соціальних стан-
дартів і забезпечення потреб регіонів.

Партія регіонів не боїться демократичного волевиявлен-
ня народу та виграє і позачергові вибори. Але з позиції інте-
ресів держави ці вибори подвійно невигідні народу. З одного 
боку, вони потягнуть за собою дестабілізацію політичної си-
туації в країні, розкол у суспільстві, протистояння Західної 
України і Східної, відволікання влади від вирішення злободен-
них соціально-економічних питань, що зрештою застопорить 
успішний рух країни вперед. З іншого – на виборчу кампанію 
будуть потрібні мільярдні суми з держбюджету замість того, 
щоб використовувати їх на соціальні потреби простих людей. 
За великим рахунком, вибори сьогодні Україні не потрібні.

Для цього необхідно знайти спільну для більшості депу-
татського корпусу основу, на якій і будувати нашу роботу. Та-
кою міцною основою може стати ухвалення законопроектів, 
спроможних об'єднати зал. Прикладом консолідації стало 
прийняття в першому читанні постанови про вибори в Києві. 
За підсумками дискусії ми знайшли компроміс, який дозво-
лить забезпечити право киян обирати владу у своєму місті.

Але потрібно врахувати, що це питання вийшло за рамки 
суто правового і набуло політико-правового характеру. Тому 
цілком логічно, що остаточне рішення про вибори в столиці 

Патріотизм влади – у консолідації зусиль

До уваги жителів району!
19 квітня 2013 року з 10 години у приміщенні проку-

ратури Городнянського району (м.Городня, вул. Чорноуса, 
40) проводитиметься особистий прийом громадян заступ-
ником прокурора Чернігівської області ПІДГАЙНИМ Оле-
гом Станіславовичем.

Довідки по тел. 2-11-97.

У ці дні тільки й розмов: повінь! Так, всюди підтоплює. 
Люди з досвіду знають, що вода має велику силу. Між селами 
Великий і Малий Дирчин рівень води в р.Снов піднімається, 
вода, обійшовши міст, прорвалась через дорогу. Села роз‘єд-
нані. Ситуація контролюється, треба бути обачним усім служ-
бам, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність людей.

В цілому паводок у районі не загрозливим. Але ось що 
написано в доповідній до райдержадміністрації, яку подало 
Городнянське управління Держтехногенбезпеки, перевірив-
ши стан гідротехнічних споруд: «На території району 15 
гідроспоруд, з них три на території міської ради, решта на те-
риторії сільрад. Під час перевірки виявлено технічні несправ-
ності, більшість споруд мають зношену запірну і регулюваль-
ну арматуру, порушені затвори, підйомники і гідромеханічне 
обладнання. Під час огляду споруд біля озера Черемошне 

виявлені порушення дамби, що можуть спричинити виник-
нення надзвичайної ситуації. Після розпаювання майна СТОВ 
«Росія» гідротехнічна споруда нікому не передана на баланс».

Тож управління Держтехногенбезпеки пропонує РДА 
прийняти рішення щодо належності найбільшої гідротехніч-
ної споруди на о.Черемошне.

Але ж чому про це згадуємо, коли, як кажуть, півень вже 
клюне? Минає 26 років, як виникло рукотворне Черемошне. 
За приблизними підрахунками в ньому близько 4 мільйонів 
кубометрів води. Чи витримає запруда цьогорічний об‘єм, 
який навіть збагнути важко? Справжня міна надзвичайної си-
туації закладена біля Городні. Думаймо, як «розмінувати», бо 
час і природа роблять своє.

На знімку: розлив р.Чибриж поблизу «маслоза-
водівського» мосту.

Закінчення на 2 стор.

Відомості, зазначені у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов‘язання 

фінансового характеру за 2012 рік 
керівників Державної податкової інспекції 

у Городнянському районі
Загальна сума сукупного доходу начальника ДПІ у Го-

роднянському районі І.Ю.Неврової склала 89142 грн. (в т.ч. 
заробітна плата 70466 грн.). У особистій власності знахо-
диться 1/2 квартири площею 29,3 кв.м.

Загальна сума сукупного доходу першого заступника 
начальника ДПІ у Городнянському районі О.М.Лукашенко 
склала 58576 грн. (в т.ч. заробітна плата 58576 грн.). В осо-
бистій власності знаходиться квартира площею 37,6 кв.м.
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У районі практично завершилось проведення загальних 
зборів сільських громад. Не відбулись вони лише у Моложав-
ській сільській раді через весняне бездоріжжя. Не так просто 
організувати підвіз жителів з дев’яти населених пунктів, що 
входять до сільради, по розмитих ґрунтових дорогах. Сіль-
ський голова Л.В.Куца повідомила, що попередньо збори 
призначено на 18 квітня – за умови, якщо до цього часу під-
сохнуть грунтові шляхи.

Сходи громадян проводились за участю голови районної 
ради або його заступника, голови райдержадміністрації та 
його заступників, керівників чи посадових осіб структурних 
управлінь і відділів райдержадміністрації, різних установ та 
організацій району. 

У своїх звітах голови сільських рад проаналізували вико-
нання  бюджетів, програм соціально-економічного та куль-
турного розвитку сіл та доповіли про плани на 2013 рік. Жи-
телі громад також обговорювали на зборах питання, що їх 
найбільш хвилюють. 

Про підсумки кампанії проведення загальних зборів ми за-
питали у голови районної ради Г.Г.ПРИМАКА. Він проаналізу-
вав їх так:

– Жителі майже всіх територіальних громад незадоволені ста-
ном доріг загального користування та доріг по населених пунктах. 
Жителі Переписької сільради, наприклад, вже четвертий рік пору-
шують питання закінчення розпочатого будівництва дороги до села 
Кусії, яка будується відповідно до державної програми. А у Вели-
кому Дирчині вже років із п’ять виноситься проблема встановлен-
ня належного сполучення з Малим Дирчином, який постійно відрі-
зається водою через руйнування насипної дамби під час весняної 
повені.

У комунальній власності сільських рад сьогодні знаходиться по-
над 160 кілометрів доріг, з них майже 50 кілометрів – грунтові. Ці 
дороги були побудовані колгоспами понад 30 років тому за їх ра-
хунок, з найпростішими типами конструкції дорожнього покриття, 
яке не було розраховане на навантаження від сучасного автотран-
спорту. Увесь цей час дороги не обслуговувались і не ремонтува-
лись. Це проблема, яка місцевими силами вирішитись не може, а 
потребує державного втручання, зокрема перерозподілу субвен-
ційних коштів, які почали виділятись з минулого року. З цього при-
воду на останній сесії депутати районної ради прийняли Звернення 
до Прем’єр-міністра України, Міністерства фінансів, Державного 
агентства автомобільних доріг України щодо перегляду викори-
стання субвенції. 

Одним з найважливіших питань, що сьогодні турбують жителів 
громад, є реформування в галузі охорони здоров’я. Люди бояться 
можливих негативних наслідків реформи для існуючої мережі ме-
дичних закладів. Такі питання виникали на сходах у Володимирівці, 
Дроздовиці, Мощенці, Пекурівці. А у Дібрівному, Конотопі та Вели-
кому Дирчині громади схвильовані можливим закриттям сільських 
шкіл.

У найвіддаленіших селах району – Володимирівці, Ільмівці, Ле-

мешівці, Ваганичах, Івашківці, Сеньківці, Перепису, а також у Мо-
щенці, Дроздовиці, Макишині та Великому Дирчині занепокоєні та 
стурбовані станом організації гасіння пожеж у сільській місцевості. 

Серед нагальних проблем селян провідне місце займають низь-
кі закупівельні ціни на молоко, стан автобусного сполучення сіл з 
районним центром, зайнятість працездатного населення і – най-
болючіші – земельні питання. Крім того, на сходах обговорювались 
поточні проблеми життя громад – ремонти клубів, ФАПів, стан коло-
дязів, упорядкування кладовищ, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
тощо.

– Григорію Григоровичу, а які цьогорічні особливості можна 
відзначити у проведенні загальних зборів?

– Не лише цього року, а взагалі за кілька останніх можна поба-
чити тенденцію до того, що інвестори не мають бажання особисто 
брати участь у зібранні громад. У той час, коли треба було брати 
землю в оренду, вони були активні – приїжджали, обіцяли, переко-
нували, умовляли. Нині ж здебільшого перші особи активного діало-
гу з громадами уникають – натомість присилають своїх заступників, 
юристів тощо. Людям це не подобається, бо вони хочуть з перших 
вуст послухати як виконуються обіцянки щодо виплати орендної 
плати, майнових паїв, перезаключення договорів тощо. Думається, 
це велика помилка з боку орендарів. Всі проблеми можна виріши-
ти лише у ході конструктивного діалогу, де визначається, хто чого 
прагне. Довіру людей втратити легко, а наслідки цього непередба-
чувані.

Ще одна особливість проведення зборів громад – це те, що 
останніми роками на них приходить значно менше громадян. На 
мій погляд, це викликано тим, що у громадах поступово зникає со-
ціальна напруга, більше питань вирішується на місцях. Особлива 
активність на сходах відзначається там, де болючі питання стоять 
руба: наприклад, закриття шкіл чи ФАПів. Тож, думається, у даному 
випадку цей показник є позитивним.

–  Але ж його можна розглядати і як втрату довіри у людей 
до того, що щось може змінитись на краще. Особливо у селі, 
яке зависає у тьмі соціальних проблем.

– Я не згоден. Сходи громад – той захід, який не тільки викриває 
болючі нариви на тілі села, а й допомагає знайти шлях їх лікування. 
Звісно, є питання, які потребують вирішення на районному, облас-
ному чи навіть державному рівнях. Для цього на зборах присутні 
керівники району. Ми у свою чергу, наприклад, звертатимемось до 
обласних органів виконавчої влади за допомогою у вирішенні таких 
питань, як  перегляд порядку використання субвенцій на утримання 
та ремонт доріг, припинення росту цін на ліки, підняття та встанов-
лення справедливих закупівельних цін на молоко, укріплення на-
сипної дамби на дорозі до Малого Дирчину, закінчення будівництва 
дороги на Кусії. Але є безліч поточних питань, у тому числі й земель-
ні, які вирішувати належить саме громаді. Саме для цього й існують 
загальні збори, на яких жителі всією спільнотою повинні визначити 
проблему, а потім знайти шлях її вирішення. У цьому вся суть са-
моврядування.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

Дбати про майбутнє 
– дбати про дітей
Так вже повелося з давніх-давен, 

що процвітали в світі ті держави, які 
дбали про майбутні покоління своїх 
громадян. Справді, сьогодні важ-
ко знайти успішну сучасну країну, в 
якій би не створювалися найкращі 
умови для дітей. І, навпаки, ті дер-
жави, де питанням підтримки моло-
дих громадян не приділяється не-
обхідна увага – знаходяться серед 
аутсайдерів, як за рівнем життя, так 
і за рівнем культури.

А що ж Україна? Маючи вже понад два 
десятиліття незалежного існування, до-
недавна наша держава практично не при-
діляла належної уваги вирішенню кричущих 
соціальних питань, пов‘язаних із життям 
багатодітних сімей, дітей-інвалідів, мало-
забезпечених родин тощо. Іноді складалося 
враження, що керманичі держави прийшли 
до влади просто, щоб заробити, нічого не 
вкладаючи в розвиток своєї Батьківщини.

Тільки із приходом до влади ниніш-
нього Президента – Віктора Федоровича 
Януковича з‘явилася надія на вирішення у 
проблемах соціальної справедливості, зо-
крема – досягнення гідного забезпечення 
населення. Розпочаті у 2011 році масштаб-
ні реформи були запорукою майбутніх змін 
на краще у всіх сферах життя країни. Надія 
лише зміцнилася після оприлюднення со-
ціальних Ініціатив Президента, які спря-
мовані на подолання бідності, соціальної 
несправедливості та інших кричущих про-
блем українського суспільства. І ось наста-
ла черга реалізації тих соціальних ініціатив, 
які спрямовані безпосередньо на сприяння 
соціальній підтримці дітей.

На поточний рік заплановано збільшен-
ня матеріальної допомоги малозабезпече-
ним сім‘ям, а також збільшення надбавки по 
догляду за дитиною-інвалідом, збільшення 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, що 
мають інвалідність.

Інше важливе питання – забезпечення 
всебічного розвитку маленьких громадян. 
Задля цього передбачено забезпечення до-
ступу кожної дитини до дошкільної освіти, 
державна підтримка розвитку та оздоров-
лення обдарованих дітей, започаткування 

з 2013 року Президентської програми 
для талановитих дітей «Інтелектуальне май-
бутнє України».

Для розвитку творчих здібностей кожної 
дитини здійснюватиметься модернізація 
дитячих спортивних майданчиків, плануєть-
ся проведення в 2014 -2015 роках Націо-
нального турніру шкільних баскетбольних 
команд Євро-2015.

Не забуті й діти з особливими потреба-
ми. Для них будуть забезпечені необхідні 
засоби реабілітації, навчальна література 
спеціальних навчальних закладів для дітей з 
порушеннями зору. Держава допомагатиме 
забезпечувати дітей-інвалідів умовами для 
виховання в сім'ї. Заплановане також роз-
ширення мережі центрів матері та дитини.

Окреме місце займають проблеми ран-
нього виявлення і своєчасної медико-со-
ціальної реабілітації для дітей з вродженими 
вадами або із затримками розвитку, ство-
рення всеукраїнської «гарячої телефонної 
лінії» з питань захисту сімей з дітьми.

Заплановане збільшення державної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям є про-
довженням соціальних ініціатив Президента 
України Віктора Януковича, проголошених 7 
березня 2012.

Підвищену допомогу, як малозабезпе-
чені, отримають 140 000 сімей.

Збільшення допомоги забезпечить до-
даткове зростання доходів малозабезпе-
ченої сім'ї з дітьми до кінця 2013 року – в 
середньому на місяць на 619 грн на сім'ю, 
у 2014 – в середньому на 976 грн на сім'ю 
(порівняно з початком 2012 року).

Хтось може зауважити: чи не пізно почи-
нати такі важливі програми? Так, дійсно, ба-
гато часу було згаяно у попередні роки. Але 
хтось мусив почати вирішувати ці питання. 
Іще якихось кілька років – і ситуація могла 
вийти з-під контролю. Слід віддати належне 
владі, яка дбає про молодих громадян. Така 
влада дбає про майбутнє своєї країни.

М.ХОЛОДНА.
Журналіст.

РОБОТА РАД Допомогти самим собі

буде ухвалено нами на підставі висновків 
Конституційного суду, які, як всі ми сподіває-
мося, будуть зроблені в розумні терміни.

Практично одностайну підтримку народ-
них депутатів отримав договір з Євросою-
зом про пом'якшення візового режиму.

Я переконаний, що і надалі виконання 
пунктів Плану першочергових заходів щодо 
інтеграції України в ЄС, які знаходяться в 
межах компетенції Верховної Ради, відбу-
ватиметься в режимі максимального спри-
яння всіх фракцій. Це створить передумови 
для підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 
листопаді поточного року.

При цьому хочу звернути увагу, що кро-
ки до зближення з Європейським Союзом 
ми розглядаємо не як самоціль, а як стимул 
для нашої держави з точки зору продовжен-
ня масштабної модернізації, додержання 
принципів демократичного розвитку і вер-
ховенства права.

Не збираємося ми відмовлятися і від 
взаємовигідної співпраці з державами-чле-
нами Митного союзу, загальний товарообіг 
з якими досяг 65 млрд. доларів, перевищив-
ши обсяг торгівлі з Євросоюзом.

Для захисту наших національних інте-
ресів у відносинах з усіма партнерами, чи 
то на Заході, чи на Сході, ми зобов'язані 
відмовитися від ідеологічної упередженості 
і керуватися виключно економічним прагма-
тизмом.

Тому сьогодні, коли представники опо-
зиції, її лідери, які були лідерами помаран-
чевої революції та голосно й харизматично 
закликали і обіцяли з Майдану, намагаються 
діяти тими ж методами у парламенті, постає 
питання: невже це частина еліти українсько-
го суспільства? Невже це одні з найсвідомі-
ших, найвідповідальніших і найдосвідчені-
ших у питаннях державного будівництва, 
управління, законотворення? Чи для того 
забезпечили їм виборці представництво у 
законодавчий гілці влади, щоб вони відшлі-
фовували саме досвід порожніх обіцянок, 
необґрунтованих звинувачень, закрикувань 
та блокувань, набутий під час Майдану та 
бездарного владарювання протягом п'яти 
років?

Сьогодні лунають заклики до нових по-
встань з боку опозиційних парламентсь-
ких фракцій «Батьківщина», «Свобода» та 

«Удар». Знову виходять на вулиці, бентежать 
народ, цинічно викривлюючи факти, безсо-
ромно паплюжачи те добре, що було досяг-
нуте та побудоване без їхньої  допомоги та 
попри їхнє негативне втручання. Тому логіч-
не запитання: «А судді хто?» Адже їхні «здоб-
утки» всім відомі.

Невже вони – руйнівники та екстремали, 
які не хочуть чи не здатні до пошуку ком-
промісів, до відпрацювання консолідованих, 
взаємоузгоджених рішень, а спромагають-
ся діяти не тільки непарламентськими, а й 
нецивілізованими методами, сподіваються, 
що народ України забув постпомаранчевий 
хаос, розбрат і нищення основ економічно-
го добробуту? Ні, шановні народні обранці! 
Не сподівайтеся на те, що отримаєте мож-
ливість для продовження шабашу та руйну-
вання того, що було здобуто людьми, зокре-
ма й вашими виборцями, з 2010 року.

Безперечно, не все так добре, як хотіло-
ся б, є над чим думати й працювати. Але 
сьогодні нам вдалося побудувати добро-
сусідські відносини як з європейськими 
державами, так і країнами СНГ. Система-
тизуються й налагоджуються економічні 
механізми, які покладаються в основу су-
спільного відтворення та соціального забез-
печення.

Проте для сталого розвитку потрібна 
стабільність. Як усередині країни, так і у від-
носинах з країнами-партнерами. Розхиту-
вання човна, війна, ворожнеча,  екстремізм,  
протистояння – це шлях у нікуди.  Саме  
слово "парламент" виникло від французь-
кого "рагlег", що означає "говорити". Го-
ворити задля пошуку законодавчих шляхів 
зміцнення нашої держави й державності, 
задля відродження цінностей, які об'єдну-
ють навколо суспільно значущих цілей, для 
запровадження гідних і не важливо – євро-
пейських чи азіатських, австралійських або 
американських цінностей. Так, а чим вони 
гірші? Важливо те, що ці цінності, які ха-
рактеризують і забезпечують гідне життя, 
не з'являться в Україні, якщо ми, не зали-
шивши каменя на камені, приєднаємось до 
будь-якого союзу чи об'єднання. Ні для кого 
не секрет, є проблеми у країнах Європейсь-
кого Союзу – Італії, Іспанії, Греції, Угорщині, 
Болгарії та інших. Чи вони будуть годувати 
нас – сірих і убогих – та радіти цьому, коли 
самі потерпають від наростання безробіття, 

скорочення соціальних виплат і непомірних 
платежів?

Якщо є у когось на це сподівання, то 
вони марні. Не хочу розчаровувати, але й 
дармовим локомотивом для нас ніхто не 
буде. Тому що кожна держава та її уряд тур-
бується, перш за все, про свій добробут і ви-
будовує перспективи, зокрема, щодо вико-
нання зобов'язань перед населенням своїх 
країн. А це стає дедалі складніше в умовах 
обмежених природних ресурсів, без їх залу-
чення ззовні. Проте, на жаль, сильні та ро-
звинені країни не мають обмежень стосовно 
тих, кому вони виставляють умови.

Таке враження, що в нашій країні це зро-
зуміло усім, крім опозиційних фракцій, а 
перш за все, їхніх лідерів. Уже і Юрій Луцен-
ко закликав опозиційних лідерів припинити 
блокування у парламенті та почати нарешті 
працювати. Я думаю, у зв’язку з цим він і 
заявив, що не бачить серед трійки сьогод-
нішніх лідерів опозиції жодного реального 
кандидата в президенти.

Отже, звертаюся до вас, шановні коле-
ги – лідери та представники опозиції: пра-
цюймо! Говорімо, слухаймо та чуймо один 
одного, аргументуймо пропозиції, вдоско-
налюймо правове поле, кристалізуючи за-
конодавство. Працюймо на благо нашого 
спільного, єдиного й нероздільного дому – 
України! У якій ми не гості, не спостерігачі, а 
дбайливі та відповідальні господарі.

Немає іншого шляху, щоб відчувати себе 
гідно у будь-якому ефективному об'єднанні 
або партнерських зовнішніх стосунках, крім 
створення чітко працюючого механізму ре-
гулювання умов суспільного відтворення у 
своїй державі.

Україна має природні ресурси, людсь-
кий потенціал та інституційну основу для 
розвитку. Сьогодні важливо тільки одне 
– консолідувати зусилля усіх фракцій, усві-
домлюючи роль парламенту та його історич-
ну місію у прийнятті виважених, необхідних 
для відродження нашої країни і добробуту її 
майбутніх поколінь рішень – своєчасних, гід-
них і патріотичних.

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, перший 

заступник голови депутатської фракції 
Партії регіонів у Верховній Раді України.

Патріотизм влади – у консолідації зусиль
Закінчення. Поч. на 1 стор.
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Центр надання адміністративних послуг Городнянської райдержадміністрації.

До відома фізичних осіб та суб’єктів господарювання!
У приміщенні Городнянської райдержадміністрації (I поверх) діє центр надання адміністративних послуг. Адміністративні послуги 

надаються згідно затвердженого переліку (розпорядження голови Городнянської РДА № 63 від 01.04.2013р.):

№ п/п Назва адміністративної послуги
Назва органу, який надає адміністративну 

послугу
Городнянська райдержадміністрація

1 Видача довідки з реєстру документів дозвільного характеру Дозвільний центр райдержадміністрації
2 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї Відділ у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації
3 Видача посвідчень дитини з  багатодітної сім’ї Відділ у справах молоді та спорту 

райдержадміністрації
4 Видача цільового направлення випускникам загальноосвітніх  навчальних закладів, які постійно проживають у сільській місцевості або селищі 

міського типу, у вищі педагогічні навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації
Відділ освіти райдержадміністрації

5 Видача Єдиного квитка Відділ освіти райдержадміністрації
6 Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у власність)* Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації

7 Видача цільового направлення абітурієнтам, які проживають у сільській місцевості або селищі міського типу, в вищі навчальні заклади І-ІІ 
рівнів акредитації

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

8 Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

9 Надання дозволу на виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

10 Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання земельної ділянки в оренду* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

11 Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки * Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

12 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

13 Затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

14 Затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

15 Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки* Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

16 Надання паспорта прив’язки тимчасової споруди (ТС) для провадження підприємницької діяльності Відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства райдержадміністрації

17 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства райдержадміністрації

Місцеві адміністративні органи
18 Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових об’єктів 

та об’єктів іншого призначення; впровадження нових технологій , передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, 
механізмів, устаткування та продукції; оренду будь-яких приміщень

Районний відділ Управління Держтехногенбезпеки у 
Чернігівській області

19 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових 
продуктів, підконтрольних санітарній службі

Чернігівське міжрайонне управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Чернігівській 
області, Городнянське відділення

20 Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення Чернігівське міжрайонне управління Головного 
управління Держсанепідслужби у Чернігівській 
області, Городнянське відділення

21 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні Відділення Державтоінспекції  Городнянського РВ 
УМВС України в Чернігівській області

22 Погодження дорожнього перевезення небезпечних вантажів (крім міжнародних перевезень дорогами, що входять до затверджених 
маршрутів руху)

Відділення Державтоінспекції  Городнянського РВ 
УМВС України в Чернігівській області

23 Погодження проекту щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу 
та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг

Відділення Державтоінспекції  Городнянського РВ 
УМВС України в Чернігівській області

24 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування 
та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Управління ветеринарної медицини в 
Городнянському районі

25 Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній 
службі, та  для агропродовольчих ринків

Управління ветеринарної медицини в 
Городнянському районі

26 Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Управління ветеринарної медицини в 
Городнянському районі

Регіональні адміністративні органи
27 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки 
Територіальне управління Держгірпромнагляду у 
Чернігівській області

Примітка: 
 * – земельні ділянки, що знаходяться за межами населених пунктів

ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА

ЩОБ  НЕ  ВИСНАЖУВАТИ  ЗЕМЛЮ
Тривають перевірки сільськогосподарських товариств 

управлінням контролю за використанням та охороною зе-
мель державної інспекції сільського господарства у Черні-
гівській області. За перший квартал перевірено п’ять гос-
подарств на площі 8793, 3 гектара. Більше, ніж на половині 
площ (4764, 5 гектара) виявлено порушення. Найтиповішим 
є відсутність проекту землеустрою щодо еколого-еконо-
мічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь – на 
площах 4551,3 гектара. Ще 213, 2 гектара використовують-
ся взагалі без правовстановлюючих документів.

– Використання земель без обґрунтованих сівозмін 
веде до виснаження ґрунтів, зниження їх родючості. Таке 
ставлення є безвідповідальним і безгосподарським, – про-
коментував спеціаліст відділу оперативного контролю за 
дотриманням вимог земельного законодавства М.М.Хай-
лук.

Всім порушникам земельного законодавства було на-
дано приписи щодо виправлення помилок, а трьох земле-
користувачів оштрафовано за невиконання вимог приписів. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

7 квітня християни всього світу відзначили Благовіщен-
ня. З цієї  нагоди в усіх церквах району пройшли святкові бо-
гослужіння, під час яких були передані прихожанам святкові 
привітання від народного депутата України Ігоря Рибакова.

Благочинний Городнянського округу  протоієрей  Мирон 
подякував народному депутату України за привітання та до-
помогу церквам. 

– Такого ще не було, — сказав благочинний Городнян-
ського округу, — щоб народний депутат працював з такою 
наполегливістю і ентузіазмом. Ми всі бачимо, як він допома-
гає церквам, турбується про нас з вами. Все, що він робить, 
йде від душі. 

Ігор Рибаков передав також прихожанам молитвослови 
та іконки з благословенням митрополита Володимира.  

Наш народний депутат добре відомий в окрузі, як люди-
на глибоко віруюча, він не тільки відновлює та реставрує, а 
й будує нові храми. Нещодавно у селі Бутівка Сосницького 

району відбулося освячення хреста та фундаменту під бу-
дівництво нової церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Бага-
то років жителі Бутівки і ще шести навколишніх сіл до церкви 
ходили за 15-20 кілометрів. Нарешті їх довгоочікувана мрія 
здійснилася завдяки своєму народному депутату.  

Жителі Городні та сіл передають свої вітання та слова 
подяки Ігорю Рибакову.

Галина МУРАВКО, прихожанка Спасо-Преображен-
ської церкви с. Хрипівка:

– Я бажаю Ігорю Олександровичу здоров’я та благодаті 
в усіх його хороших намірах. Він багато робить для нашого 
району, області. Велике за це йому спасибі.

Галина БІЛА, прихожанка Спасо-Преображенської 
церкви с. Хрипівка: 

– Я завжди стежу за тим, що робить Ігор Рибаков. Нещо-
давно прочитала про нього в газеті і, на-
віть, заплакала, настільки мене вразили 
його доброта та щедрість.

Любов ВАСИЛИШИНА, прихожан-
ка Спасо-Преображенської церкви с. 
Хрипівка:

– Ми дуже часто отримуємо від Ігоря 
Рибакова подарунки. Нехай мати Божа 
завжди береже його та веде по життю. 
В Євангеліє сказані золоті слова: як ти 
хочеш, щоб поступали з тобою, так і ти 
поступай з людьми. На прикладі Ігоря 
Рибакова видно, що він завжди добре 
ставиться до людей, дає гроші на ремонт 
церкви, дарує духовну літературу. Благо-
слови його Господь!

Анастасія ПІДЛІСНА, Прихожанка 
Свято-Миколаївської церкви, м.Го-
родня:

– Хай Бог дає Ігорю Рибакову  здо-
ров’я та натхнення. Ми завжди молимо-
ся за нього і впевнені, що він опікувати-
меться нами і зробить ще багато добрих 
справ.

В.МИХАЙЛОВА.

Від серця, від душі
 Благовіщення на городнянській землі

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Байдужості не місце серед нас 
Мабуть, кожен житель міста бачив у магазинах скриньки 

для благодійних внесків, на яких було написано: «Відгукніть-
ся, будь ласка! Вашої допомоги потребують діти-інваліди!». 
Це районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді збирав кошти на лікування дівчинки з особливими по-
требами.

Спеціалісти центру, порадившись з батьками дитини, 
разом з підприємцями провели акцію «Не будь байдужий!». 
Вона тривала протягом місяця. За цей час було зібрано по-
над 1000 гривень.  Отже, ще не зчерствіли людські серця, 
не спустіли душі, якщо біль чужої родини знаходить відгук 
у них. Зібрані кошти було передано матері хворої дівчинки 
для придбання необхідних ліків, які сім’я не могла придбати 
без сторонньої допомоги.

Хтось скаже: не така вже й значна сума. Можливо, це й 
справді крапля у морі – адже не часто ми замислюємось над 
тим, скільки серед нас живе  людей,  які потребують  допо-
моги. Напевне, усім нам треба зупинитись і озирнутись. Хай 
наші чуйність і увага врятують життя, зупинять загрозу, на-
дадуть можливість просто жити. Адже милосердя – це здо-
ров’я  душі, а здоров’я – це милосердя тіла.

Г.НАГОРНИЙ.
Директор Городнянського районного центру для сім’ї, 

дітей та молоді.



 4     Новини Городнянщини   13 КВІТНЯ 2013 РОКУ

Скільки не утримували цьогоріч  весну в полоні  зимові віхоли, але  все ж 
таки вона прийшла. Прийшла і принесла з собою  дзвінкоголосий  чарівний  
міжнародний пісенний фестиваль «Солов`їна родина».

Чотири роки тому  цей фестиваль розпочинався як одноденний, але 
набрав оберти, многолосся. І цієї весни на Благовіщення у ньому взяло 
участь більше 200  співаків у номінаціях – народна, естрадна, академічна 
пісня, народний, естрадний, академічний ансамбль. Кожна номінація 
ділилась на вікові категорії: до 9 років, від 10 до 12 років, від 13 до 17 років 

СолоСолов‘їні голосив‘їні голоси  

Велика річ – прогрес, а у світі інформації – Інтернет. Не 
було б його – городнянці, та й ми, журналісти, навряд чи діз-
налися б про місцевого каскадера, який вранці 6 квітня збив 
огорожу мосту по вулиці Радянській і разом зі своїм авто пір-
нув у бурхливі води Чибрижу. Рятувальна операція за участю 
рятувальників МНС та співробітників ДАІ тривала близько 
півгодини, якщо вірити зазначеному на знімках 
хронометражу. 

Чимало перехожих стали свідками події, але 
офіційної інформації від зазначених служб редак-
ція так і не отримала. Певно, усі сподівались зали-
шити ситуацію на рівні чуток. Та знайшовся неві-
домий, який сфотографував і вивісив в Інтернеті 
знімки події. За неперевіреною інформацією водій 
автомобіля був п’яний. І якщо це так, то у такому 
стані він міг загрожувати не тільки огорожі мосту. 

Принагідно хочеться звернутися до керівни-
цтва ДАІ та райвідділу МНС з пропозицією проко-
ментувати для городнянців цю подію та з’ясувати 
ступінь вини цього «каскадера». А також всім буде 
цікаво дізнатися про те, яку відповідальність поне-
се водно-автомобільний стрибун.

Ще дуже хочеться своєчасно отримувати опе-
ративну інформацію по кожному з подібних випад-

ків, а не читати інструкції з правил дорожнього 
руху чи користування вогнем у побуті на сторінках 
газети. Зазначеним службам є про що розпові-
сти, крім загальновідомих правил, та вони чомусь 
не поспішають цього робити – не можуть чи не 
хочуть? Тоді постає наступне запитання: - ЧОМУ? 

Сподіваємось отримати від них офіційну відповідь на всі ці 
запитання найближчим часом.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: рятувальна операція «Городнянський 

«Шумахер».

та від 18 до 35 років. Найбільше конкурсантів було 
зі Щорса. Наші сусіди здивували усіх  великими 
досягненнями саме  у виконанні народних пісень.

І хоч організаторам «Солов`їної родини» 
довелось зіткнутися з серйозними проблемами, 
фестиваль працював два дні – 6 та  7 квітня, аусі 
його учасники поїхали додому задоволеними – з 
подарунками та дипломами. Хтось отримав диплом 
учасника,   а хтось – переможця.  Звісно,  хвилювались 
всі, бо конкурс є конкурсом. Десятирічний Денис 
Храмов з Климово, який запам`ятався глядачам і 
журі своєю завзятістю виконання пісні з репертуару 
«Любе» «Батько Махно», так розхвилювався, що 
в нього розійшлися  шви  від недавньої хірургічної 
операції. Хлопчик мріє стати справжнім артистом. І 
ми впевнені – буде!

Чи можна було назвати аматорськими блискучі, 
чудові виступи самодіяльних артистів? Вони 
усі, як один, вражали  потужними вокальними 
даними та справжнім артистизмом на такому  
рівні, що компетентному  журі було важко 
визначити – хто ж  кращий?  Журі працювало у 
такому складі: голова – директор міжнародного 
молодіжного фестивалю «Мистецькі барви» 
О.О.Дубовик з Прилук та Заслужена артистка 
Автономної республіки Крим Марина Кехтер, 
виступи яких  глядачі почули та побачили у гала-
концерті;  також  головний хормейстер обласного 
навчально-методичного центру культури та 
мистецтв О.А.Коцур; спеціаліст вищої категорії, 
старший викладач кафедри музики і методики 
музичного виконання Прилуцького гуманітарного 
музичного коледжу С.О.Білобловський. Другого 
дня до складу журі приєдналися начальник відділу 
культури Климівської райдержадміністрації С.О 
Білоус та начальник відділу культури Добрушського 
райвиконкому Г.П.Козирєв.

Гран-прі фестивалю вибороли Ольга Чалая з 
Прилук з піснею «Ostand up» у номінації «Естрадна 
пісня», (вікова категорія від 18 до 35 років). Слід 
зазначити, що у цій віковій категорії журі довелося 
особливо важко – нелегко  довелось обирати  
найкращого серед кращих, адже усі аматори тут 

були сильні, яскраві, з прекрасними  голосами та 
справжньою артистичною харизмою. Перше місце 
у цій  же категорії також забрали Прилуки – Оксана 
Галитка за  виконання пісні «Любов». 

Городнянці теж показали себе гідно. Перше 
місце у номінації «Естрадна пісня» (вікова категорія  
від 10 до 12 років) зайняла Поліна Морозова,  а 
естрадний ансамбль «Райдужні нотки» різними 
групами з Городнянської школи мистецтв 
зайняв два призові місця у своїй номінації. Журі 
сподобались виступи Поліни Мехед  з піснею 
«Шерлок Холмс», Святослава Роди («Самолетик»), 
Уляни Торіної («Нон-стоп»,  «Вальс Анастасії»), 
Анастасії Ровник, Олени Нємкіної, Тетяни Дельфас, 
Ольги Сірої та фольклорного ансамблю «Барвінок» 
під керівництвом Олександра Ушака (смичинці 
аккомпонували самі собі і співали). Здається, усім 
їм лише трохи не вистачило до перемоги… Але за 
рік – новий фестиваль, знов скличе усіх своїх  друзів 
Городнянщина, і учасників  «Солов‘їної родини»  
очікуватимуть нові перемоги. 

Чудовий фестиваль не відбувся б  без 
спонсорів. Тож необхідно щиро подякувати їм. 
Це  райдержадміністрація,  В.А. Баглай ( ТОВ 
Торговий дім  «Ратібор»), ЗАТ «Городнянський 
комбікормовий завод», приватні підприємці С.М. 
Лепкін, В.І. Волощук, Н.А. Конончук, С.М.Короткий, 
Л.В.Стародубець, О.М.Короткий, Л.В.Смаль, 
Л.П.Піпенхаген, І.М.Морозова, О.В.Крутиков, 
Л.М.Дубинська, Н.В.Олексієнко, Т.В.Козлова, О.П. 
Заєць, М.М.Аліменко, Н.М.Гулевич, Л.С.Кайдала, 
О.І.Харкевич, О.Ф.Крутік.

А.НЕМИРОВА. 
На знімках: дует у складі Аліни 

ТОВСТИЖЕНКО та Даші ЗБИРЕНКО зі Щорса 
(І-е місце в номінації «Народна пісня», вікова 
категорія від 13 до 17 років); голова журі вручає 
диплом Альоні ПАХОТІНІЙ з Климова (І-е місце 
в номінації «Народна пісня», вікова категорія 
до 9 років); Денис ХРАМОВ з мамою; Поліна 
МОРОЗОВА з Городні. 

РЕПЛІКА АВТО  ПІРНАЮТЬ – СПЕЦИ  МОВЧАТЬ

ФЕСТИВАЛІ
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Вячеслав ЛАШУК.  Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.с. Лашуки.

У дні весняного пробудження кожен з нас може за-
примітити його прикмети. Дарма, що ще морозець під-
тряхує землю, та недарма все оживає. Правда, не так, як у 
попередні роки, – весна забарилася, на календарі вже 13 
квітня.

Але в природі, як у Бога, все готове. За якусь мить може 
розтанути сніг, розстелиться смарагдова трава по землі, за-
співає на своїй арфі жайвір.

Минулої неділі було велике дванадесяте свято – третє за 
значенням народно-релігійне свято у православ‘ї – Благові-
щення Пресвятої Богородиці. За народним ствердженням, 
воно вважається «третьою зустріччю весни» – після Стрі-
тення та Сорока Мучеників. Третя – себто остання зустріч, 
після якої зима вже не повернеться. І прикмети весняного 
оновлення в природі одна за одною наступають. На квітни-
ках, де проталини, вже зацвіли підсніжники, на городах під 
тинами зеленими списами потяглась кропива, на луках і в 

У Чернігові вийшло в світ друге видання книги «Трудом і 
звитягою освячені». Це художньо-документальна розповідь 

про село Жовтневе 
Коропського району 
– рідне село Надзви-
чайного і Повноваж-
ного посла України 
П.Д.Шаповала, який 
у семидесяті роки 
працював у Город-
ні на посаді голови 
міськвиконкому. Про 
перше видання цієї 
книги наша газета 
вже писала. Дореч-
но тут нагадати, що 
автори книги – П.Д.
Шаповал, журналі-
сти С.О.Закусило та 
Н.О.Авер‘янова, ви-
давець В.М.Лозовий 
зробили її унікаль-
ною.

Це публіцистика, втілена в гарну поліграфічну форму. 
Оскільки зміст книги не змінився, скажемо лише про те, 
чим було викликане перевидання книги. Насамперед тим, 
що перший її тираж не задовольнив попиту. По-друге, од-
разу після виходу першого видання до авторів книги надій-
шли не тільки схвальні відгуки, а й багато нових документів 
і фотознімків з державних і особистих архівів земляків, які 
долею розкидані по всьому світу. Тому автор цього проекту 
П.Д.Шаповал і прийняв рішення перевидати – в основному 
доповнити книгу новими документами. 

Зокрема, поміщено фотокопія так званої «Разсчетной 
книжки» 1910 року – на одержання продовольчого забезпе-

чення сім‘ї нижнього військового чину, яка видавалась во-
лосним правлінням. Так от, щомісяця ця допомога складала 
4-15 рублів – залежно від віку, працездатності членів сім‘ї.

Читачеві буде цікаво знати й про те, яким був розмір 
пенсії в 1921 році – у новому виданні вміщено копію пенсій-
ної книжки однієї із жительок с.Жовтневе, а також копію кви-
танції про сплату продподатку в 1923 році. 

«Настрій села і  бідняцько-середняцької маси благодій-
ний» – таке речення запам‘ятовується з документу «Політ-
сводка до Р.П.К.» – про перебіг хлібозаготівлі по с.Жовт-
невому на 1 грудня 1932 року. Автор пише і про «нажим» у 
хлібозаготівлях, про штрафи. Із таких та інших документів, 
які були німими, а насправді красномовними свідками свого 
часу, глибше дізнаєшся про суспільні процеси і їх віддзер-
калення в історії села. А історія с. Жовтневе Коропського 
району – типовий зразок історії будь-якого поліського села. 

З цього погляду дуже хорошу ідею подав П.Д.Шаповал – 
про створення книги про Городню, про що ми повідомляли 
наших читачів. Відбулись збори активу міста, на яких П.Д.
Шаповал та присутні обговорили можливості такої роботи і 
схвалили ідею і пообіцяли підключитись до її реалізації.

Як повідомив редакцію нашої газети П.Д.Шаповал, вже 
багато городнянців подали свої спогади, документи про 
різні періоди життя та праці, про видатних земляків. Визна-
чено структуру видання, впорядковуються зібрані матеріа-
ли. Але,  зауважив Петро Дмитрович, час не жде, визначено  
певні календарні строки видання книги про історію Городні, 
яких слід дотримуватись. Тому й прохав нагадати про це. 

Якщо у когось із городнянців є цікаві історичні 
документи, прохання передати їх у редакцію на-
шої газети або в історико-краєзнавчий музей. 
Вони будуть обов‘язково передані тим, хто готує 
видання. Ми повинні зафіксувати наше минуле.

Л.ВАСИЛЬКО.

ПРИРОДА І МИПРИРОДА І МИ Лелечин благовістЛелечин благовіст
лісах пробуджується всяка живина, що 
спала у землі, – жаби, мурашки, плазу-
ни. І бджоли почули весну.

На Благовіщення прилетіли лелеки 
і вже позаймали свої гнізда. Наш коре-
спондент сфотографував  цю птаху в с.
Поліссі 8 квітня. А на знімку, що поруч, 
лелече гніздо в с.Смичині на дереві по-
серед вулиці. Сюди, очевидно, лелеки 
вже не прилетять. Їх і торік вже не було. 
Кажуть, це тому, що поруч хата-пустка, 
в ній вже ніхто не живе. А лелеки зазви-
чай у таких випадках полишають свої 
гнізда.

Яка погода була на Благовіщення, 

така буде й на Великдень. Гарна погода – гарний буде вро-
жай. Благовіщення без ластівок – холодна весна. Якщо на 
Благовіщення півень на порозі нап‘ється, то на Юрія віл на-
пасеться. Ці та інші прикмети можна перевірити.

Лелечий благовіст пробудив землю. Природа оживає. 
Відчуймо і в собі нові сили для життя, для нових діянь.

Л.ВАСИЛЬКО.

Від Жовтневого – до Городні
ГОТУЄТЬСЯ ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ ПРО НАШЕ МІСТО

Ось і скінчилась зима. У повітрі відчувається весняне 
пробудження природи. Прокидається від сну і наша Город-
ня. Красиве наше місто – зелене, квітуче. Є у ньому і гарні 
місця для відпочинку. Ось, наприклад, парк, де розташова-
ний меморіал Скорботної Матері. Тут не тільки можна відпо-
чити на лавочці під розлогими деревами чи погуляти з ди-
тиною – тут завжди проводяться урочистості  на такі свята, 
як 1 Травня, День Перемоги, День незалежності, День міста 
тощо.

Єдине, що не дає спокою нам усім у цьому чудовому 
парку, – це нашестя пернатого воїнства. Численні зграї 
граків, галок, ворон не дають постояти чи посидіти спокійно 
у хвилини відпочинку. Зручні лавочки виявляються геть за-
бризканими пташиним послідом. Не можна спокійно і прой-
ти по зеленій алеї – доводиться весь час остерігатись, щоб 
якась пташина не посадила тобі на потилицю свою «мітку». 

Знаю, що і молоді мами переймаються цією проблемою – 
адже у парку через пташину армію просто неможливо гуля-
ти з маленькими дітьми.

Чи не можна якось вплинути на те, щоб перната орда 
зникла з облюбованого нею скверу? Я не варвар і не закли-
каю бездушно нищити птахів. Але ж можна якось спробувати 
зарадити цій біді – за допомогою мисливців, які б холостими 
патронами розганяли граків та галок кілька днів. Можливо, 
тоді вони знайдуть собі інше місце.

На День Перемоги знову зберуться сивочолі ветерани 
та громадськість міста біля могил воїнів, які віддали за нас 
своє життя. Давайте ж разом із місцевою владою потурбує-
мось про те, щоб останній притулок народних героїв був у 
якнайкращому стані – вони цього заслужили.

М.КРУМКАЧ.
Учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні.

ЛИСТИ ЧИТАЧІВ Пернате нашестя?

«Где ж ты дымчатый, сизый мой селезень…» – пи-
сал в своих черновиках Алексей – поэт, о котором я 
обязательно еще расскажу. Ведь очень много своих 
творений…Лесь писал от аорты. Стихи лились не по-
током – сгустками. Он переживал за  грусть друга. 
Мне, к счастью ли, досаде ли, сожалению ли, дове-
лось быть присутственным  при сием  процессе на-
писания слов...

Как  описать создание стихов, рассказов, пове-
стей, картин, романов, лепку заготовок скульптур? 
Я  этого не знаю, да и знать, пожалуй, не вожделею. 
Это дела сугубо индивидуальные. Боже, как я не лю-
блю истасканных слов! Но иногда без них никак не 
обойдешься...  Пишет Алексей, потягивает «Приму», 
чаем каждую строчку запивает, ибо диабет у него… 
Пишет. А если вдруг появляется вино аль водка, иль 
еще что-либо спиртное, то тогда уровень произво-
дительности произведения стихотворной продукции 
взлетает очень высоко…

Упаси меня, Всевышний, от агитации за этакие  
стимуляторы творчества. Их же в природе всего два: 
Бог и талант… Талант, дарованный Богом. Посему, 
вернемся к Григору. Впрочем, о нем мы только начи-
наем говорить, не так ли?

… Мы сидим втроем в «забегаловке»… Ничего, 
окромя чаю,  в горло не лезет, потому что разговор 
точится очень серьезный, о фабуле, сюжете, в конце 
концов, подтексте нового рассказа Григора. Мол-
чим, пъем чай, слушаем… Мысль моя волнуется,  да 
что ж такое происходит? Ведь это  единственный в 
моей жизни человек, который  выносит на мнение 
друзей еще не созданное… Что это? Проба? …

– Ты знаешь, – Григор напряженно смотрит нам 
в глаза.– Я у Леся прочел восьмистишие, попросил, 
дабы он посвятил его мне. Знаешь, почему? Там кон-
цовка такая предвещательная…

–  Ты, Вы – суевер, Григор?– спрашиваю, зная от-
вет.

– Да.– отпивает глоточек чаю. – Там, у него, в 
Алексея, финал печален, помнишь: «Дробью подло-
сти врезали утром, не успел я подняться вразлет…». 
Меня добивают.

– А я люблю страждаться. Извини – сражаться. – 
угрюмо смотрю в глаза человеку необычайному. 

– Ну, и смотри, – сердится. – А я не принимаю гря-
зи. Во всем. Я – чист и, наверное, светел…  Но… это 
они позже поймут, – улыбается грустно Григор.

– Дай Бог, дай Бог. За все добро расплатимся до-
бром…– Далее – молчу.

– Рубцов! Спасибо Лесику. Ты приобщил и его?– 
взгляд Григора стал веселее.

– Увы, он еще до нашего знакомства пишет о Ни-
колае Рубцове,– вздыхает Алексей. Лесь – поэт, о 
котором, как я обещал, будет особый, наибольший 
осколок…

Мы добро расходимся и не видимся несколько 
лет с Григором. Его любят, цитируют, захваливают, 
чего он очень не любит, критикуют. А  как же, ведь так 
принято у нас?  Ой, у них… Молчит Григор, пишет. 
Звонит как-то:  «Давай поговорим, есть сюжет»...

Встречаемся. Стоим  на Печерске. Молчим. Ни  
слова… Разошлись…

Рушится Софиевский собор… Не стало Григора… 
Душит ветер. Давит непонимание: ну, как же так, 
пришел Человек со своей болью, со своей наградой, 
наконец-то врученной, а ты, жена Алексеева,  и на 
порог не пустила?   Да что же это твориться?

Пошел Григор Тютюнник и… не знаю, пил ли, нет 
ли, но  жизни себя лишил…

Я всегда обхожу тот дом, где жил  когда-то Григор, 
где жил Лесь. Я просто читаю их книги. И счастлив я…

Григор

ПРОЕКТИ
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 063-9482956, 
098-5813759.

–1-кімнатна квартира в центрі – 8 тис. у.од., торг. Тел.: 
096-7046131, 063-1462607.

– 2-кімнатна квартира з індивідуальним опаленням в 
центрі  міста. Є погріб, сарай. Тел.: 097-7408539, 2-32-81.

– 2-кімнатна квартира на 3-му поверсі по вул. Пере-
моги, буд. 72. Тел. 2-27-05. 

– невелика 2-кімнатна квартира загальною площею 
34 м.кв., житлова – 18 м.кв. Автономне опалення, 2 поверх. 
Тел. 066-2947217.

– 2-кімнатна квартира, 1 поверх, зручна для житла, 
магазину або офісу. Тел. 068-0607833.

– будинок в м. Городні по ІІ пр. Ювілейному, 15. Тел.: 
097-5803191, 093-7135798. 

– будинок, 80 кв. м. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел. 2-18-
17. 

– будинок. Є газ, вода, ванна. Тел.: 096-5227683, 093-
4617167.

– будинок по вул. Вокзальній. Тел. 096-0652912.
– житловий будинок в с. Ясенівка по вул. Лермонтова, 

20 з госпбудівлями. Є газ, вода. Тел.: 2-60-07, 2-54-05.
– терміново будинок  в м. Городні, по вул. Жовтне-

вій, 51/2. Гараж, підвал, город. Можливий торг. Тел.: 098-
4368002.

– дачна ділянка із забудовою. Тел.: 066-2131895, 
098-7695717.

– земельна ділянка 0,9 га, приватизована, під забу-
дову. Тел. 093-7503092, 2-40-01.

– корова віком 6 років в с. Великий Листвен, після оте-
лу. Терміново. Тел. 095-0974214.

– корова віком 6 років в с. Макишин. Тел.: 3-68-77, 063-
5805712.

– корова чорно-білої масті. Тел. 096-1256530.
– тільна телиця в с. Хрипівка. Тел. 097-7363312. 
– телиця віком 1,5 року. Тел. 096-0815985, 096-7547859.
– кози та козенята. Тел. 2-10-44, 063-8541219.
– кобила віком 8 років, віз та збруя. Тел. 098-5825396.
– коляска (зима-літо), сіро-салатового кольору, у гар-

ному стані. Ціна – 900 грн. Тел. 096-1454226.
– бджолині сім‘ї. Тел. 096-8493946, 096-8783759.
– випускна сукня, рожевого кольору, довга, розмір 44-

48 (корсет). Тел.: 093-3401663, 097-6116809.
– котел КСТ-16 КГ універсальний, новий. Тел. 095-

7421189. 
— 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.

– Ява-350.638, 1989 р.в., 12 В, пенал, пробіг 63 тис. 
км. Тел. 097-6525621.

– автомобіль ВАЗ-21099, 2011 р. в. Тел. 098-5825396.
– мікроавтобус «Фольксваген» ЛТ-28, 1986 р.в., 

газ-бензин, об’єм двигуна – 2,4 см.куб., недорого. Тел. 097-
5922790.

– косарка, картоплесаджалка для мотоблока. Тел. 
096-0652918.

– трактор ЮМЗ-6 КЛ, причіп 2ПТС-4. Тел. 096-
8493946, 096-8783759.

– культиватор, диски до трактора Т-25. Тел. 067-
5263741.

– культиватор навісний, пружинний. Тел. 098-
5244112.

– силові діоди з радіаторами, сила струму 200 А. Тел. 
2-26-03.

– пральна машина LG (автомат) колишнього вжитку. 
Тел. 098-5825396.

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

096-3403112.
– картоплю. Тел.: 2-42-47, 096-7593283.
– посадкову та велику картоплю. Виїзд до продавця. 

Тел. 096-9818555.
– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.

ЗНІМУ:
– сім‘я зніме будинок на тривалий термін. Порядок 

гарантуємо. Тел. 098-2524330.
– будинок у приватному секторі. Тел. 096-7547859.
– гараж у військовому містечку. Тел. 066-9311456.

ЗДАМ:

– будинок з можливістю подальшого викупу. Тел. 
096-6079333.

Загублене свідоцтво платника єдиного податку Б 
875894 від 24.01.2012р. видане на ім‘я Василевського А.В, 
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

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 дільниця, поблизу маслозаводу). 

Тел.: 066-6861916, 098-2623716.

Колективи Управління боротьби з організованою зло-
чинністю України в Чернігівській області  та Городнянського 
РВ УМВС України в Чернігівській області глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті колеги та товариша 

КАМКА Максима Миколайовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

Колектив Городнянського району електричних мереж 
висловлює глибоке співчуття заступнику директора з енер-
гозбуту Камку М.П., рідним і близьким з приводу тяжкої втра-
ти – передчасної смерті сина

КАМКА Максима Миколайовича.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює глибоке 
співчуття заступнику директора з навчально-виховної робо-
ти  Камко Л.В. з приводу передчасної смерті сина

МАКСИМА.   

Класний керівник та випускники 11-Г класу 2000 року 
випуску Городнянської школи №1 глибоко сумують з приво-
ду передчасної смерті однокласника 

КАМКА Максима
і висловлюють щире співчуття родині покійного.

Випускники 11-А класу 2010 року випуску Городнян-
ської школи №2  та їх батьки висловлюють глибоке співчуття 
класному керівнику Камко Л.В. з приводу тяжкої втрати – 
передчасної смерті сина

КАМКА Максима Миколайовича.

Виконком Тупичівської сільської ради висловлює глибоке 
співчуття Зенченко Н.Ю. з приводу тяжкої втрати – смерті чо-
ловіка

КАМКА Максима Миколайовича.

Колектив Городнянської екологічної інспекції висловлює 
глибоке співчуття Камку М.П. та його сім,ї з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті сина

МАКСИМА.

Сім‘я  Венгер Ю.П. висловлює глибоке співчуття родині 
Камка М.П. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті 
сина

МАКСИМА. 
Сумуємо разом з вами.

Сім‘я Лемешка В.Б.глибоко співчуває Камку М.П. та його 
родині з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сина

МАКСИМА.

Випускники 11-Б класу 1996 року випуску висловлюють 
співчуття класному керівнику Камко Л.В. з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті сина

КАМКА Максима Миколайовича.

Випускники 2003 року 11-Б класу висловлюють своє 
співчуття класному керівнику Камко Л.В. з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті сина

КАМКА Максима Миколайовича.

Друзі та близькі висловлюють глибоке співчуття Бухінік 
А.В. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

БЕЗРУЧКА Василя Михайловича. 

Працівники Макишинської  школи сумують з приводу 
смерті вчительки-пенсіонерки 

КНИР Надії Романівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Педагогічні працівники Макишинської школи сумують з 
приводу трагічної смерті випускниці школи 

РОМАНЕНКО Анастасії Сергіївни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.

Відділ Держземагентства у Городнянському районі ви-
словлює глибоке співчуття начальнику відділу Зенченко 
Н.Ю. та головному спеціалісту-юрисконсульту відділу Камку 
Д.М. з приводу смерті чоловіка та брата.

Педагогічний колектив Макишинської школи висловлює 
співчуття вчительці Авраменко С.В. з приводу смерті батька 

ОЛЕФІРА Василя Івановича.

Педагогічний колектив Мощенської школи висловлює 
глибокі співчуття завучу школи Павлович О.М. з приводу пе-
редчасної смерті брата 

НЕМИЛОСТИВОГО Володимира Миколайовича.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Щиро дякуємо директору Городнянського СП ВТО Козел Л. В., 

директору Городнянської райспоживспілки Жоголку О. В., сусідам, 
друзям, співробітникам, рідним, усім – хто підтримав нас морально і 
матеріально в тяжкий час раптової смерті любого батька та чоловіка 
Самборського Олександра Володимировчиа.

Сердечно вдячна сім‘я Самборських.

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані без пробігу по Україні 
та нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Можливий кредит. Т. (067)3787277.

Продам контейнер (5 т). Ціна договірна. Т. (096)0503662.

Продам «ВАЗ-2121» (Нива).
Тел. (097)9673966.

Продам «ВАЗ-2106», 1983 р.в., у доброму стані. 
Ціна 16 тис.грн. Тел. (063)7807322.

Продам «ВАЗ-2115», 2002 р.в., варіанти обміну. 
Тел.: (068)1938464, (096)4993265.

Продам «Славуту», 1,2, 2005 р.в., пробіг 75 тис.км, у хо-
рошому стані. Ціна 24500 грн. Торг. Тел. (096)1739963.

Продам трактор «ЮМЗ-6», генератор 2КВт.  
Тел.: (068)0930228, 0(254)2-17-11.

Продам «Т-25». Тел.: (096)4304465, (097)3926194.

18 квітня – 2 роки світлої пам’яті
ТУПИКА Дмитра Тимофійовича з с. Дібрівне

Весна пришла, расцветают нарциссы и тюльпаны,
Только очень жаль, что тебя нету с нами.
Кто забыл – вспомните,
Кто помнит – помяните.

Сумуючі односельці. 

15 квітня – рік світлої пам’яті
ВАСИЛЕВСЬКОГО 

Василя Михайловича
17.02.1950 р. – 15.04.2012 р.
Уже год, как тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило наши раны
И не излечит никогда.
Родной ты наш, пока живем на 

свете, мы будем тебя помнить и лю-
бить.

Сумуючі: діти, онуки, 
дружина.

18 квітня – 5 років світлої пам’яті
СОРОКИ Володимира Романовича

02.02.1954 р. – 18.04.2008 р.
Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты.
Господь призвал тебя к себе,
На память нам оставив даты.

Таня. 

3 роки світлої пам’яті
синочка і брата

МАЛЯРЕНКА Віктора Миколайовича
01.11.1965 р. – 19.04.2010 р.

Прошла зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами, сыночек, не будет тебя,
Бог оставил одни горькие слезы.
Скорбим и помним о тебе,
Не погасить нам боль утраты.
Господь тебя призвал к себе,
На память нам оставил даты.

З любов’ю: мама, тато, сестра і син Сергій. 

12 квітня – 9 днів світлої 
пам’яті

 нашої дорогої матусі та бабусі
БОНДАРЕНКО Любові Павлівни
21.08.1936 р. – 04.04.2013 р.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза,
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы – жива и ты.
Вечный покой твоей душе и царство небесное.

Сумуючі: діти та онуки. 

13 квітня –  2 роки світлої пам’яті 
ХІБИ 

Юлії Іванівни
06.07.1940 р. – 13.04.2011 р.

И не забыть, и не воскресить тебя, 
родная, 

Осталась только память да боль 
щемящая.

Сумуючий чоловік.

11 квітня – півроку, як немає з нами нашого найдо-
рожчого і любого татуся і дідуся 

АНІЩЕНКА Миколи Петровича
12.01.1954 р. – 11.10.2012 р.

Никто, ничто мне не заменит
Твои глаза, улыбку, смех…
Никто, ничто уж не изменит -
На небесах теперь отец.
И каждый день я вспоминаю,
Прощенья у тебя прошу, 
Молиться за тебя я не устану,
Лишь одного я не пойму…
Ну почему судьба жестока?
Уходят лучшие от нас…
И почему Господь сурово 
Забрал тебя, отнял у нас?
Как же плохо и тяжело без любимого, родного папочки.

Сумуючі: доньки та онуки. 

14 квітня – 10 років, як пішов з 
життя наш дорогий чоловік, синок 

і брат 
ШАРАПАТИЙ Юрій Леонідович
05.03.1954 р. – 14.04.2003 р.

Роки, як птахи, відлітають
Від нас у вирій, в довгу путь.
Та птахи з вирію вертають,
А нам тебе не повернуть.
Життя, як крапля в морі,
В глибині вічності зникає.
Лиш в небесах, де світять зорі,
Твоя душа, мабуть, літає.
Царство небесне і вічний спокій 

твоїй душі, а нам вічна печаль.
Сумуючі: дружина Валентина, батьки, 

брат Володимир з сім’єю.

Про затвердження технічної документації 
по визначенню  нормативно-грошової оцінки 
земель с. Павло-Іванівського Городнянського 

району Чернігівської області
Із рішення тринадцятої сесії 6 скликання Городнянської 

міської ради від 28 грудня 2012 року

Розглянувши технічну документацію по визначенню нор-
мативно-грошової оцінки земель    с. Павло -  Іванівського Го-
роднянського району Чернігівської області, керуючись ст. 26 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Земель-
ним Кодексом України та  Податковим  Кодексом, міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити нормативно-грошову оцінку  земель с. Пав-

ло-Іванівського  Городнянського району Чернігівської області 
згідно технічної документації по визначенню нормативно-гро-
шової оцінки земель с. Павло-Іванівського, виготовлену     ДП 
«Чернігівським науково – дослідним та проектним інститутом 
землеустрою».

1.1 Затвердити базову вартість земель населеного пункту 
3,64 грн. за 1 м. кв.

1.2 Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2014року.
А.БОГДАН.

Міський голова.
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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: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.

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.

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Число  13 14 15 16 17

Температура:
вдень  +9 +9 +11 +15 +17
вночі  +6 +6 +5 +3 +7

Напрям вітру Пl Пд Пд Пд-з Пд

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

Продам цуценят німецької вівчарки. 
Тел. 2-26-55, моб. 097-8925846.

11 квітня відсвяткувала свій 50-річний ювілей наша 
люба дружина, невтомна трудівниця, безмежно любляча 
матір, бабуся Наталія Федорівна ЖАЛОВСЬКА.

Ювілей – це як зустріч з зорею,
Тож завжди молодій ти душею.
І в цю знаменну світлу дату,
В житті, що птахом лине в вирій,
Ми від душі тобі бажаєм
Добра, удачі, щастя, миру!
Нехай твоя доля не ходить стежками,
Де терни колючі розсипало зло,
Де сльози і розпачу панують над нами
І занедбано топчуть це щедре добро.
Хай в домі твоєму ніколи
Притулку не буде журбі,
Здоров’я, тепла і любові
Навіки зичим тобі.

З любов’ю: чоловік, діти і онуки.

14 квітня святкуватиме 60-річний ювілей наша хреще-
на Ганна Миколаївна ДЕМИДЕНКО.

Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастье,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Пусть Ваши дети не приносят огорче-

ний,
Пусть будет в доме множество внучат.
И радостно Вам будет – нет сомнений,
Смотреть, как бегают, смеются и кри-

чат.
З повагою сім‘я Кучерявенків.

9 квітня відсвяткував свій 60-річний ювілей наш доро-
гий батько та дідусь Володимир Михайлович АНІЩЕНКО із 
с. Куликівка.

Від усього серця шлем подяку бать-
ку

За душевну щедрість, вдачу вольо-
ву,

Неспокійне серце, працьовиті руки,
За любов і гордість, мудрість, до-

броту.
Бажаєм добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і довгого віку!
Миру і злагоди світлої в хаті,
Днів якнайбільше, щастям багатих!

З любов’ю: син, невістка, онука.

Любу онучку, донечку, племін-
ницю, хрещеницю Оксанку ЯКО-
ВЕНКО вітаємо з днем народження. 
13 квітня їй виповнюється 7 років.

Зіронька наша ясная!
Щиро тебе ми вітаємо,
Зичимо щастя й добра.
Рости весела і здорова,
Літай у снах на кульках кольоро-

вих.
Гарно вчись, щоб більше знати –
Цікавого на світі так багато.

З любов’ю рідні.

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 взимку, весною і в літню 

спеку!
З  великою любов’ю: родина 

сина Ростислава. 

Шановна Валентино Савеліївно!
Редакція газети щиро просить вибачення за помилку. Ми 

приєднуємося до привітань і бажаємо Вам здоров’я!

14 квітня святкуватиме своє 
60-річчя козак Городнянського пол-
ку, старший вахмістр Віталій Олек-
сандрович АТРОЩЕНКО.

Щиро вітаємо з ювілеєм і бажа-
ємо міцного козацького здоров’я, 
любові, радості та родинного за-
тишку. 

Хай береже тебе Господь.
Козаки та берегині Город-

нянського Свято-Миколаївського 
полку. 

15 квітня святкує свій 
55-річний ювілей наша люба 
дружина, матуся, бабуся Марія 
Миколаївна ЧЕРНЕНКО.

Мамочка наша родная, люби-
мая,

Бабушка славная, незамени-
мая!

С днем рожденья тебя по-
здравляем,

Всяческих благ тебе мы же-
лаем:

Чтобы ты никогда-никогда не 
болела,

Чтобы ты никогда-никогда не 
старела,

Чтоб вечно была ты такой мо-
лодой,

Веселой и нежной, и доброй такой.
З любов’ю: чоловік, син з невісткою, донька зі своєю 

сім’єю. 

Складання позовних заяв, скарг.
Вирішення кредитних, сімейних 
спорів.
Захист в кримінальному процесі.

м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

Внимание!Внимание!
В воскресенье, 14 апреля, на рынке будут реали-

зовываться мед из южных регионов Украины, одеяла 
из натуральной овечьей шерсти (полуторные, дву-
спальные,  «евро», детские) и лук-севок. 

Приглашаем приобрести товары!

Козелецький технікум ветеринарної медицини 
Білоцерківського національного аграрного універ-
ситету запрошує на день відкритих дверей, який 

відбудеться  26 квітня 2013 року.
Відділення: ветеринарна медицина продуктивних і 

дрібних тварин (денна форма навчання).
Прийом документів для вступу з 01.07.2013 року.
Вступні іспити для абітурієнтів з базовою загальною 

середньою освітою з предметів: українська мова (дик-
тант) і біологія (усно).

Абітурієнти з повною загальною середньою освітою 
надають сертифікати Українського центру оцінювання 
якості освіти з української мови та літератури і біології або 
хімії.

Наша адреса:1700, Чернігівська обл., смт. Козе-
лець, вул. Сім’ї Розумовських, 41. Тел. (04646) або 
(02446) 4-15-96, 2-12-00, факс 2-14-83.

E-mail:techvet@cg.ukrtel.net сайт: techvet.org.ua
Ліцензія АВ № 552235 від 16.08.2010 р.

ПРОДАЮ кримський ракушняк без посередників. 
Доступні ціни. Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 

093-6211312.

Продається перегній 20-річної давності. 
Тел. 098-9149866.

Виконуємо всі види будівельних робіт.  Розбір, 
зборка, ремонт будинків, сараїв, дахів. Спилюємо 
аварійні дерева з електриком. 

Тел.: 099-7390941, 067-9032147.

Розвал-сходження коліс, чистка форсунок, Розвал-сходження коліс, чистка форсунок, 
діагностика інжектора.діагностика інжектора. Європейські технології і об-
ладнання. Тел. 093-7062872, 098-2168663, 098-3803205.  

Лемешівська сільська рада 
повідомляє про те, що рішенням 19 сесії 6 

скликання від 27.12.2012 року затверджена 
технічна документація з технічної оцінки земель 
с. Рубіж та с.Мальча Лемешівської сільської 
ради.

Дана технічна документація використову-
ється для розрахунку державного земельного 
податку, орендної плати та державного мита.

Виконком сільської ради.

Меблі для всіхМеблі для всіх
вул. 1 Травня, 21, II поверх – «Берізка».

Пасхальні знижки
на кухні, кухонні куточки та деякі меблі до 250 грн.

Адвокат.

ПРИЗОВІ  РАКЕТКИ  ОБЛАСНОЇ  ПЕРШОСТІ
29 березня у смт Куликівці відбулася відкрита першість області з 

настільного тенісу. За підтримки Тупичівської сільської ради та осо-
бистої ініціативи Є.В.Шабовти юні тенісисти мали змогу помірятися 
силами на обласному рівні. 

У молодшій віковій групі друге та третє місця вибороли відповід-
но Владислав Сахновський та Денис Канадиб, у середній  - «срібло» 
в Олександра Шабовти, а першою ракеткою області у старшій віковій 
групі стала Вікторія Макаренко, яка впевнено виборола перемогу. 

Настільний теніс у Тупичеві набуває все більшої популярності 
завдяки зусиллям тренерів Є.В.Шабовти та М.В.Зуба, яким вдаєть-
ся розвивати спортивні таланти вихованців. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку : В.САХНОВСЬКИЙ, В.МАКАРЕНКО, Є.ШАБОВТА, 

О. ШАБОВТА, Д. КАНАДИБ.


