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У районі тривають весняно-по-
льові роботи. Підживлено озимих 
більше, ніж на 5 тис.га. Органічних 
добрив внесено майже 10 тисяч тонн, 
і ця робота продовжується. Закупле-
но 2,5 тисячі тонн мінеральних до-
брив, що значно більше, ніж у мину-
лому році.

Ярі культури посіяно на площі 6 
тис.га. Майже 2 тис.га займають зер-
нобобові, 1,5 тис.га – овес, але це 
лише половина минулорічного посіву.

Кукурудза на зерно посіяна на 
700 гектарах, а по прогнозу займе 

майже 5 тис.га. Технічних культур по-
сіяно 800 га, з них соняшнику – 480 
га, льону-довгунця – 180 га. 

Кормових культур для тваринни-
цтва ( однорічні трави різного при-
значення) посіяно 372 га, кукурудзи 
на силос – 170 га. 

Підживлення багаторічних трав 
проведено на площі понад 500 гек-
тарів.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст в галузі 

рослинництва управління агро-
промислового розвитку. 

Зранку 9 травня вулиці міста замайоріли прапорами, 
вітаючи жителів та гостей зі святом Перемоги. Вздовж цен-
тральної вулиці вишикувались ошатні шеренги школярів з 
квітами і повітряними кульками у руках, утворивши живий 
яскравий коридор, яким рушила урочиста колонна. І хоч 
організатори свята запропонували ветеранам прибути од-
разу до меморіалу Скорботна Мати, більшість сивочолих 
захисників Вітчизни стали до строю. Разом із учнівською 
молоддю, прикордонниками, військовими, представника-
ми влади, місцевого самоврядування та громадських ор-
ганізацій ветерани крокували містом, освітлені весняним 
сонцем, теплом щирих посмішок своїх дітей, онуків і прав-
нуків, виблискуючи золотом та сріблом безцінних бойових 
нагород. 

На урочистому мітингу ветеранів привітали в.о.голо-
ви райдержадміністрації М.Ф.Силенко, голова райради 
Г.Г.Примак та міський голова А.І.Богдан. До їх привітань 
долучились аматори народного мистецтва і творча юнь. 
Від школярів району з Днем Перемоги ветеранів привітала 
учениця міської школи №2 Марина Левкович. Вони вкло-
нились всім, і мертвим і живим, хто здолав страшні воєнні 
дороги та виніс на своїх плечах важкі роки повоєнного ли-
холіття.

Від ветеранів привітав присутніх М.П.Бабаєв. Він 
нагадав основні віхи всенародного спротиву німецько-
фашистській навалі:

– Захисники Радянської вітчизни розвіяли міф про не-
переможність гітлерівської орди, – сказав він і підсумував: 
– Чим більше минає літ, тим величнішою стає пам’ять про 
подвиг героїв-визволителів рідної землі, а День Перемоги 
– найвеличніше свято нашого народу!

Л.О.Мацапура, яка пройшла дорогами війни від Го-
родні до Берліну, у своєму привітанні порівняла квіти ро-
зрив-серця з душами, понівеченими війною.

Здригнулись серця учасників мітингу від пісні у вико-
нанні Інни Морозової «Будь же ты проклята всеми, война!» 
І відтаяли, підспівуючи за Катериною Смаль всенародну 
«Катюшу». Концертна програма тонко відтінила характер-
ний настрій Дня Перемоги – свята зі сльозами на очах. На 
честь Перемоги, во славу героїв відсалютували з автоматів 
прикордонники відділу «Гірськ», віддавши військові почесті 
солдатам Великої Вітчизняної війни.

Люди поклали квіти до меморіалу. Разом з ветеранами 
пригадували рідних, однополчан і товаришів. Тут відправив 
отець Мирон і панахиду по загиблих у війні. Після урочи-
стостей ветеранів запросили на солдатську кашу і фрон-
тові сто граммів.

ВІДКРИТО  ГРОМАДСЬКУ  
ПРИЙМАЛЬНЮ

8 травня у штабі Партії Регіонів 
почала діяти громадська приймаль-
ня народного депутата Ю.Р.Мірошни-
ченка, яку відкрила його представник 
О.О.Кузьминська. Це був її перший візит 
у Городню, тому Оксана Олександрівна 
більшість часу присвятила знайомству з 
насущними проблемами міста і району, 
обговорювала з колегами по партії ор-
ганізаційні питання та планувала роботу 
приймальні.

Зустрітись з представником 
Ю.Р.Мірошниченка у громадській прий-
мальні громадяни зможуть щочетверга з 
10-ї до 16-ї години.

НАЙВЕЛИЧНІШЕ  СВЯТО  НАРОДУ

Діти тим часом малювали на асфальті. П’ятдесят юних 
художників прикрасили тротуари міста своїми роботами, і 
тематика їхніх картин була далекою від війни – сонце, квіти 
й ластівки домінували на малюнках. Навіть поодинокі мальо-
вані танки і літаки були мирно прикрашені кульками і прапор-
цями.

ПОСІВНА – 2013

Хліборобські справи

9 травня у Городні
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ров’я, сили та бадьорості. Святковою була й погода, яка віта-
ла теплом і сонцем усіх на фоні заквітчаних садів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: під час святкувань.
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Якщо хочете 
усиновити дитину…

Кожен, хто народжується претендує на щасливу долю. 
Але чому одні її мають, а інших вона вперто обмина? Кажуть: 
«Щасливими не народжуються, ними стають…» І вирішаль-
ну роль у цьому відіграє сім’я… Значення сім’ї та сімейного 
виховання надзвичайно важливе для кожної людини. У ро-
дині тебе розуміють, вибачають, підтримають, допоможуть 
знайти свій шлях у житті. Учені стверджують, що тільки в 
сімейному оточенні виростає здорова, добра, розумна, 
щаслива, самодостатня людина. Щоправда, сім’ї бувають 
різними: повними, неповними, багатодітними, бездітними.

Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеть-
ся електронний банк даних дітей, на обліку перебувають 
49 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
110 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. З них 77 дітей, які виховуються під опікою або піклу-
ванням громадян. У трьох дитячих будинках сімейного типу 
та дев’яти прийомних сім’ях, що функціонують на території 
району, утримуються, виховуються та навчаються 34 дити-
ни, що мають  відповідний статус. Звернувшись до служби 
у справах дітей райдержадміністрації, можна отримати не-
обхідну інформацію щодо оформлення опіки (піклування), 
створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного 
типу, усиновлення дитини, з питань проходження навчання 
щодо проблем, які виникають у вихованні дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування.

На жаль, життя буває жорстоким і непередбачуваним, 
виникають ситуації, коли дитина залишається без бать-
ківського піклування. Тому, шановні, зрозуміймо потребу ді-
тей, позбавлених такого жаданого людського щастя – жити 
в родині. Зробімо благородну справу: не оминаймо своєю 
увагою тих, хто цього потребує. Родина – то святий вузол, 
яким поєднуються  люди у суспільстві. У кожної  дитини – 
повинна бути затишна оселя, де б вона мала змогу всебічно 
розвиватись. Подарувавши дитині щастя родинного тепла, 
цим самим ви отримаєте підтримку в старості.

І. СТАРОДУБЕЦЬ. 
Завідуюча сектором опіки та піклування служби 

у справах дітей райдержадміністрації. 

Тимчасова допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати 
дитину або місце 

проживання їх невідоме
Допомога призначається дитині віком до 18 років тер-

міном на 6 місяців в розмірі 30 відсотків прожиткового 
мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку, у 
випадках, коли:

– рішення суду про стягнення аліментів з одного з 
батьків не виконується у зв‘язку з ухиленням від сплати 
аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого май-
на, на які за законом може бути звернено стягнення;

– один з батьків перебуває під арештом, слідством, на 
примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого 
визнано в установленому порядку недієздатним, а також 
перебуває на строковій військовій службі;

– місце проживання (перебування) одного з батьків не 
встановлено;

– якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій 
грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів 
на одну дитину, тобто менший за 30 % прожиткового міні-
муму, встановленого законом для   дитини відповідного 
віку.

Для призначення допомоги на наступний шестимісяч-
ний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє 
про обставини, що можуть бути підставою для продовжен-
ня виплати допомоги.

Допомога не призначається на дітей, які перебувають 
під опікою чи піклуванням або на повному державному 
утриманні.  

Якщо виникне можливість стягнення аліментів з 
одного з батьків, суми сплаченої УПСЗН тимчасової 
допомоги будуть стягуватися з неплатника аліментів 
у судовому порядку.

Більш детальну інформацію можна одержати по теле-
фоном «гарячої лінії» 2-16-11 або безпосередньо в управ-
лінні праці та соціального захисту населення.

В.КРИВОЛАП.
Начальник управління соціального захисту населення.

Про утворення виборчої дільниці 
на позачергових виборах сільського 

голови с. Деревини 2 червня 2013 року
Відповідно до статті 3, частини першої-четвертої 

статті 21, статті 23, пунктів 1,2 частини першої статті 24 
Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів», Городнянська районна виборча 
комісія постановила:

1. Утворити на території села Деревини одну звичай-
ну виборчу дільницю № 05018, до якої входить населений 
пункт село Деревини Городнянського району Чернігівсь-
кої області.

2. Межі дільниці: село Деревини Городнянського рай-
ону Чернігівської області.

3. Місцезнаходження дільниці: село Деревини, вул. 
Гагаріна, 1-а.

Орієнтовна кількість виборців – 405.
Приміщення для голосування знаходиться за адре-

сою: с. Деревини, вул. Гагаріна, 1-а, будинок культури.
Голова районної виборчої комісії   А. МИХНО.
Секретар                      Т. ПОКОРМЯХО.

Пасха — улюблене і найсвітліше свято для людей, адже 
воно символізує оновлення та відродження світу. Особливе 
ставлення до Великодня і в народного депутата України Іго-
ря Рибакова. Він живе з глибокою вірою у душі, допомагає 
реставрувати та відновлювати храми. А у с.Бутівка Сосни-
цького району збудував церкву. І на Пасху селянам вже не 
треба було йти за 15 кілометрів, аби посвятити паску — вони 
зробили це уже вдома.  

З почуттям любові та глибокої поваги Ігор Рибаков поз-
доровив жителів району з Великоднем. 

Багато жителів прийшло до храмів святити паски, пода-

ровані Ігорем Рибаковим. Напередодні свята малозабезпе-
чені родини, інваліди, ветерани війни, багатодітні родини, 
будинки сімейного типу, інтернати, територіальні центри та 
інші незахищені категорії громадян отримали такі дарунки 
саме від нього. До пасхального набору увійшли паска, свічка 
та іконка з благословення Митрополита Володимира.  

«Пасха — це свято із свят, торжество із торжеств. У кож-
ної людини повинен бути святковий пасхальний стіл, — на-
голосив Ігор Рибаков». На Благовіщення прихожани церков 
району також отримали від Ігоря Рибакова поздоровлення 
та подарунки: молитвослови та іконки. Люди вдячні своєму 

народному депутату за увагу та сердечне ставлення 
до них.  

Тамара ГОРДІЄНКО, жителька Городні:
— Настільки приємно було отримати пасочку, сві-

чечку, іконку від Ігоря Олександровича. Я дуже вдяч-
на йому за таку турботу. Ніколи раніше до нас з такою 
чуйністю не ставився жоден депутат. Знаю, що він ба-
гато добра робить для нас, простих людей. Хай Бог 
йому допомагає і захищає. Я буду за нього молитися. 

 Людмила ДОРОШЕНКО, жителька Городні:
— У мене хвора дитина, має інвалідність. У найве-

личніше свято Великодня ми відчули, що про нас ду-
мають і дбають. Свічечка та пасочка, подаровані, Іго-
рем Олександровичем, дала нам віру і надію. Він чуйна 
людина. Спасибі йому велике за добре і щире серце. 
Всі мої знайомі вірять, що Ігор Рибаков зробить все, 
аби ми не відчували себе одинокими. 

На День Перемоги ветерани скуштували справж-
ню польову кашу від Ігоря Рибакова. 

Микола ІВАЩЕНКО.

Ігор РИБАКОВ: « У  к о ж н о ї  л ю д и н и 
п о в и н е н  б у т и  с в я т к о в и й  п а с х а л ь н и й  с т і л »

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за січень–лю-

тий 2013р. вироблено кормів готових для сільськогоспо-
дарських тварин та свійської птиці на 5,5% менше, ніж за 
відповідний період минулого року. Круп кукурудзяних – 
98,1%. Виробництва тари дерев’яної та її частин,  деревини, 
уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм за 
цей період не було.

Реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 
суму 2884,8 тис.грн. Основну частку в обсягах реалізації 
становить продукція підприємств з виробництва деревини, 
уздовж розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм – 
125,0%. Питома вага продукції підприємств з виробництва 
олії нерафінованої – 33,3%.

В обсязі продукції, реалізованої підприємствами пере-
робної промисловості, сировинна займає 97,4%.

ТВАРИННИЦТВО
У сільськогосподарських підприємствах, порівняно з 

2012р., обсяги виробництва  молока збільшилися на 138,7 т 
(на 6,3%), а  м’яса -  зменшилися на 26,1 т (на 15,3%).

За   січень-березень 2013р.  аграрними  підприємствами   
вирощено 261,1 т  худоби та птиці, що на 116,9 т (на 81,1%) 
більше, ніж реалізовано на забій.

Вищий, ніж торік, був середній надій молока від однієї 
корови, він становив 766 кг проти 694 кг у минулому році.

У сільськогосподарських підприємствах району пого-
лів’я великої рогатої худоби збільшилося на 228 голів (на 
2,9%) і становить 8 210 тварин,   корів – на 26 голів (на 0,2%), 
а поголів’я свиней зменшилося на 123 голови (на 45,2%) і 
становить 149 тварин. 

Загальне надходження приплоду телят збільшилося на 
159 голів (на 11%), а поросят зменшилося на 39 голів (на 
63,9%). У розрахунку на 100 маток, які були на початок року, 
вихід телят збільшився на 4 голови (на 10,8%), а поросят 
зменшився на 116 голів (на 51,3%).

Відсоток падежу великої рогатої худоби збільшився з 0,3 
до 0,4.

На 1 квітня  п.р. в сільськогосподарських підприємствах 
було у наявності кормів усіх видів 52053 ц.к.од., що менше 
на 10510 ц.к.од. в порівнянні  з відповідним  періодом  ми-
нулого року.

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно-
виробленої аграрної продукції за січень–березень  2013р. 
порівняно з відповідним періодом 2012р. збільшився у 2,5 
р. Обсяг реалізованої продукції тваринництва зменшився на 
1,5%,   рослинництва – збільшився у 12,6 р.

Частка продукції рослинництва в загальній вартості 
реалізованої продукції становила 66,9%, тваринництва – 
33,1%.

Станом на 1 квітня 2013р. у сільськогосподарських під-
приємствах було в наявності 3644 т зернових культур, у тому 
числі пшениці – 716 тонн. 

ТРАНСПОРТ
Упродовж січня-березня 2013р. підприємства авто-

мобільного транспорту, з урахуванням перевезень, вико-
наних фізичними особами-підприємцями, перевезли 2,01 
тис.т вантажів (47,3% до січня-березня 2012р.). Обсяг вико-
наного вантажообороту становить 704,65 тис.ткм (47,0%).

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
За березень 2013р. обсяг реалізованих послуг (вклю-

чаючи ПДВ) становив 986,2 тис.грн., з яких  709,7 тис.грн. 
(72%) реалізовано населенню, решта – підприємствам, ор-
ганізаціям та іншим споживачам.

 У структурі послуг за видами економічної діяльно-
сті найбільша частка серед реалізованих послуг припадає 
на послуги пошти і зв’язку –  61%, транспорту – 15,9%, на 
операції з нерухомим майном припадає 2% загального об-
сягу реалізованих послуг, на індивідуальні послуги – 3,3%. 
Підприємствами сфери послуг за березень 2013р.  було ви-
конано 54,5 тис. замовлень за основним видом діяльності. 
Середня вартість одного замовлення по району становила 
18,1 грн.

ФІНАНСИ
За січень-березень 2013р. доходи місцевого бюджету 

склали 29 млн.грн., видатки – 32,5 млн.грн. 
Доходна частина бюджету сформована за рахунок по-

даткових (18,4% загальної суми) та неподаткових (2,3%) 
надходжень, дотацій з державного бюджету (73,7%). Значну 
частину загальної суми доходів становить прибутковий по-
даток з громадян – 11,6%, або 3,4 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направ-
лені  на соціальні заходи – 28,8 млн.грн. (88,4%), з них на 
освіту – 11 млн.грн. (33,8% цієї суми), охорону здоров’я – 
4,9 млн.грн. (15%), соціальний захист населення – 11,4 млн.
грн. (35,1%), культуру та мистецтво – 1,3 млн.грн. (3,9%). На 
державне управління було витрачено 1,5 млн. грн. (4,8% за-
гальної суми видатків).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 
Упродовж січня-лютого 2013р. субсидії для відшкоду-

вання витрат на оплату житлово-комунальних послуг при-
значено 306 сім’ям.Загальна сума призначених субсидій 
становила 62,3 тис.грн.(у місті  – 48,5 тис.грн., у сільській 
місцевості – 13,8 тис.грн.) 

Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в лю-
тому, становив 203,7 грн. 

За січень–лютий 2013р. населенням району сплачено за 
житлово-комунальні послуги 3215,3 тис.грн., що становить 
103,2% нарахованої суми.

Заборгованість населення на кінець лютого 2013р., 
включаючи борги попередніх років, становила 1840,9 тис.
грн., за електроенергію – 194,0 тис.грн. Найбільшу частку 
боргу становить заборгованість за газопостачання – 1275,1 
тис.грн. 

РИНОК ПРАЦІ
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець берез-

ня становила 1079 осіб,   або 82,2% всіх безробітних пра-
цездатного віку. Допомогу з безробіття отримували 69% 
осіб, які мали статус безробітного. Рівень зареєстрованого 
безробіття в цілому на кінець березня становив 6,1%.

За сприяння служби зайнятості в  березні 2013р. було 
працевлаштовано 95 осіб, або 8,8% від загальної кількості 
безробітних. 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримали 
допомогу у зв’язку з безробіттям впродовж березня 2013р., 
становила 715 осіб. Середній розмір допомоги по безробіт-
тю становив 922 грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 березня 2013р. в районі, за оцінкою, проживало 

29,7 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2013р. чисельність 
населення зменшилась на 72 особи.

Це відбулося  в основному за рахунок природного ско-
рочення, яке за цей період становило 58 осіб. Міграційне 
скорочення становило 14 осіб.

Упродовж  січня–лютого 2013р. в районі народилося 
більше на 7 дітей,  ніж у січні–лютому 2012 року. Рівень на-
роджуваності збільшився з  10,5% до 12,2%. 

  Рівень смертності  збільшився з  22,8% до 24,3%. 
Л.ФІЛІАНОВА.

Начальник відділу статистики.

Соціально-економічне становище Городнянського району 
за січень-березень 2013 року
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Сергій АВЕРЧЕНКО: 
майданчик ЧАЕС може 

стати плацдармом розвитку 
атомної галузі України

17 квітня 2013 року народний депутат України( фрак-
ція «УДАР Віталія Кличка»), чернігівець  Сергій Аверченко 
виступив з доповіддю на Парламентських слуханнях "Про 
стан, заходи  і перспективи подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи".

Він почав свій виступ з питання майбутнього  зони від-
чуження та Чорнобильської атомної електростанції. «Що 
ми отримаємо наприкінці всіх заходів, які приймаються для 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи? Звалище 
радіоактивних відходів розміром з деякі європейські краї-
ни чи облаштовану виробничу територію? Для мене, як для 
голови підкомітету з питань державної політики у сфері по-
водження з відходами, це дуже важливе питання. Це важ-
ливе питання і для всього українського народу», – зазначив 
народний депутат.

Наводив народний обранець і приклади з  світового 
досвіду, і з досвіду Російської Федерації щодо повторного 
використання для потреб атомної енергетики майданчиків 
атомних електростанцій, що знімаються з експлуатації. Він 
вважає такий підхід розумною альтернативою пошуку нових 
місць для розміщення потенційно небезпечних виробництв. 

«Майданчик Чорнобильської станції може стати пла-
цдармом розвитку атомної галузі України, взявши на себе 
централізоване вирішення питань кінцевого етапу жит-
тєвого циклу атомних електростанцій. А саме: зберігання 
відпрацьованого ядерного палива, переробку накопиче-
них рідких та твердих радіоактивних відходів, підготовку 
кваліфікованого персоналу для роботи з радіоактивними 
відходами, виготовлення бочок, контейнерів для радіоак-
тивних відходів.На сьогодні вже практично створені всі ці 
умови: завершено будівництво заводів з переробки радіо-
активних відходів та виготовлення контейнерів, практично 
готові майданчики для зберігання відпрацьованого пали-
ва, існує інфраструктура забезпечення життєдіяльності та 
фізичного захисту, а головне – є люди, фахівці, які навчені 
в роботі з радіоактивними відходами», – говорив Сергій 
Аверченко, уточнюючи, що в лютому брав участь у виїзному 
засіданні Комітету з питань екологічної політики, природо-
користування та ліквідації наслідків Чорнобильської ката-
строфи на атомній електростанції.

Сергій Аверченко наголосив на тому, що ефективне та 
раціональне використання інфраструктури Чорнобильсь-
кої станції повинно бути частиною державної політики. Не-
обхідна  державна програма розвитку майданчика Чорно-
бильської станції та зони відчуження в цілому, як ланки, що 
сьогодні відсутня в технологічному ланцюжку атомної галузі 
України. І в цьому питанні депутат звернувся за допомогою 
до керівників зони відчуження і Чорнобильської атомної 
станції. «В ситуації, коли є гостра необхідність зменшувати 
навантаження на  бюджет України, такий крок дозволить по-
вернути в народне господарство об'єкти, що розташовані в 
депресивному регіоні.  І  зона відчуження стане промислово 
розвинененим майданчиком», – додав він. 

Водночас народний депутат привернув увагу до найго-
стрішого соціального питання українського сьогодення – до 
проблем людей, які особливо постраждали внаслідок аварії 
на ЧАЕС. Як приклад, навів звернення інвалідів-ліквідаторів 
з Чернігівщини, колишніх бійців 731 окремого батальйон 
спецзахисту. «Вони вже через три дні після аварії – 29 квітня 
1986 року вступили в двобій з атомним лихом. Завантажу-
вали гелікоптери піском і свинцем, обслуговували трубо-
провід реактора та проводили дезактивацію приміщень. 
Були в самісінькому пеклі. А вдячність для них через 25 років 
– Постанова Кабінету Міністрів  від 23 листопада 2011 року 
(№1210), якою введено формулу  розрахунків для пенсій 
ліквідаторам та інвалідам Чорнобиля. Так ось, на думку цих 
людей, вказану постанову нічим іншим, як злочином проти 
справжніх чорнобильців, вважати не можна.  Депутат звер-
нувся до колег по Верховній Раді з проханням забезпечи-
ти підтримку ліквідаторам, щоб у них залишилося відчуття 
гордості за свій подвиг. І мова йде не тільки про державні 
нагороди, а й про забезпечення адекватного соціального  
захисту, про увагу до їхніх проблем і потреб», – закінчив свій 
виступ народний депутат від «УДАРу».

Інваліди та учасники війни 
подорожуватимуть безплатно

Протягом травня інваліди (І-ІІІ груп) та учасники Ве-
ликої Вітчизняної війни можуть здійснити необмежену 
кількість безплатних поїздок у вагонах першого класу 
всіх поїздів Інтерсіті+. Така пільга їм надається у рамках 
благодійної акції «Ми пам’ятаємо», яку підтримала Рада 
Укрзалізниці.

Отож, з 1 по 31 травня 2013 року згаданим категоріям 
надається право нелімітованого безплатного проїзду в 
усіх поїздах Інтерсіті+, які курсують з Києва до Дніпро-
петровська, Донецька, Львова та Харкова. Усіх ветеранів 
забезпечать безплатними продуктовими наборами та 
чаєм. Особам, які їх супроводжують (не більше 1-ї лю-
дини), надається 50%-на знижка на проїзд. Благодійна 
акція не поширюється на вагони 2-го класу Інтерсіті+ та 
на інші поїзди. Щоб здійснити безплатну поїздку, інваліди 
та учасники Великої Вітчизняної війни повинні пред’явити 
у залізничній касі відповідне посвідчення за формою, що 
діяла на 01 січня 1992 року, і отримати в залізничних касах 
безплатні квитки на період травневих  перевезень.

Двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок 
первого года. Суббота. Ясная солнечная погода.  
Утром прошел слепой дождик. Так у нас называют 

дожди, которые идут при светящихся лучах солнца.
К шестнадцати часам школьный двор Деревинской 

земской школы заполнили учителя, родители и школьники по 
случаю окончания неполной средней школы выпускниками 
седьмого класса. Школьные торжества открыл завуч школы 
Мажуга Иван Гаврилович. На торжествах присутствовал 
весь сельский актив. С чувством глубокой радости стояли 
в первой шеренге выпускники седьмых классов. Двадцать 
четыре мальчика и девятнадцать девочек. Хотя в некоторые 
годы их было и больше. Стоят празднично одетые, ну просто 
ангелы. Смотришь и не веришь, что прошло всего семь лет. 
Как они повзрослели, как мужественно смотрят их глаза!..

Родители, у многих слезы на глазах, – в ожидании 
момента вручения  свидетельств об образовании. Зачитали 
приказ по школе. Директор не спеша вручил выпускникам 
свидетельства об окончании школы, поздравлял каждого с 
пожатием руки под бурные аплодисменты присутствующих.

Затем были вручены отличникам почетные грамоты. 
Многие родители получили от директора школы 
благодарственные письма. Мероприятие закончилось 
встречей рассвета у пруда, что возле Маяка.

О чем думали в эти минуты родители и их дети?.. То было 
воскресное утро двадцать второго июня тысяча девятьсот 
сорок первого года.

На рассвете неожиданные «громовые» раскаты 
привлекли внимание детей и их родителей. Без грозовых 
туч гром, – такого у нас почти не бывает. Но гром продолжал 
греметь все сильнее и сильнее.

На западе появилось первое зарево огромного 
масштаба. Восход солнца – но почему на западе, а не на 
востоке? Неужели свет перевернулся? О катастрофе никто 
не сообщал. Почему синоптики до сих пор молчали?..

Но раскаты грома все продолжались, вроде бы 
приближаясь к пруду. Люди расходились по своим 
домам с улыбками на лице. Еще о новостях, поступивших 
от Советского Информбюро, никто ничего не знал. 
Единственный в селе радиоприемник на сухих анодных 
батареях оказался неисправным. Ни рации, ни телефонной 
связи с районом не оказалось.

Около семи часов утра примчался с района в седле 
на вороном коне связной из райкома партии. Пакет с 
шифром «Совершенно секретно» был вручен председателю 
сельского совета. Тимофей Андреевич, вскрыв пакет, о чем-
то задумался. Пока он один в сельсовете.

Срочно провести собрание сельского актива, – такое 
было принято решение председателем.

Посыльные ушли по всем улицам села. Но им было 
непонятно – к чему такая оперативность?

Тревожное сообщение, о котором в селе еще никто 

не знал, раздирало совесть души председателя. Он долго 
не мог придти в себя, не понимал, как донести до людей 
сообщение райкома партии. Актив в полном составе не мог 
собраться. Большинство его членов оказалось за пределами 
населенного пункта. Председатель решает вопрос сбора 
всех лиц, причастных к охоте. И собирает их с полным 
снаряжением. Это оказались самые дисциплинированные 
люди. В течении двух часов все собрались в сельском клубе  
с полной выкладкой боеприпасов. Не оказалось только 
двоих: Якова Марковича Новика и Федора Александровича 
Савенко. Они оба пасечники и были вдалеке.

В клубе дым стоял столбом. Умные же, 
дисциплинированные, а курят страшно, имея при себе 
огнеопасные предметы.

Конечно, они сидели и ждали, что председатель 
мобилизует облаву на волков – их в это время порядочно 
развелось. Шушукались между собой, как могли. За столом 
двое – председатель исполкома Борсук Тимофей Андреевич 
и секретарь Кравченко Иван Пантелеевич.

– Товарищи, – сказал Борсук, – как вы смотрите на то, 
чтобы помочь государству собственным оружием?

Все переглянулись между собой. Это еще чего? Неужели 
не хватает оружия?

Пока Тимофей готовил охотников к откровенной 
беседе, многие деревинцы, находясь в Гомеле и Тереховке, 
слышали о случившейся трагедии.

– Так вот, товарищи, пусть для вас уже не будет 
секретом, –  начал председатель. – Сегодня в четыре часа 
утра без объявления войны Гитлер напал на Советский 
Союз…  Немецкие самолеты бомбили Киев, Одессу, Львов 
и другие города нашей страны. Жестокие бои идут по 
всей линии фронта от Черного до Балтийского моря. Так 
что ваша помощь нужна государству сегодня, как никогда. 
Фашизм засылает на территорию страны своих шпионов и 
диверсантов. Нам необходимо  создавать истребительные 
отряды по борьбе с немецкими лазутчиками. С этого 
момента все имеющееся у вас вооружение подлежит 
мобилизации на оборону, для защиты нашего государства. 
Поэтому сейчас, не выходя из этого зала, каждый  из вас 
обязан сдать свое оружие, подойдя к этому столу.  Обратно 
вы его получите после особого распоряжения Ставки 
Верховного Главного  Командования…

С болью в душе и сердце люди расставались с тем, 
к чему так давно привыкли. Целуя стволы и приклады, 
бывшие охотники поочередно ставили свои ружья в уже 
приготовленные школьные пирамиды, получая расписки 
у секретаря. Охотники с большим возмущением уходили 
домой. Они были разного возраста – военнослужащие, 
военнообязанные и отставного возраста. Но у всех 
появилась одна общая боль – война.

Н. РОНДАРЬ.

Напередодні Дня Перемоги вете-
рани Великої Вітчизняної війни, які є 
підопічними територіального центру, 
у подарунок отримали продуктові на-
бори. Можливість закупити подарун-
ки стала завдяки небайдужості при-
ватних підприємців міста, зокрема 
ТОВ «Паливна Компанія Біоресурс», 
Короткого О.М., Бессонова О.Д., 
Волощука В.І., Єрмоленка І.В., Зай-
ця О. П., Конончук Н.А., Кульчицької 
В.П., Кукобка О.Ф., Короткого С.М., 
Котова А.М., Каткова В.В., Лучнікової 
Л.В., Міхневич Т.В., Прус І.В., Сма-
ля С. Д., Стародубець Л.В., Талалай 
Т.В., ДП ТОВ «Конвалія», Алексієнко 
Н.В.,  Борисенка А.Д., Воробйової 
Л.В., Гузя А.П., Кучерявенка В.І., Ма-
клюк М.Д.

Щира подяка  всім вам за вашу 
людяність,  чуйні серця та  доброту 
душі.

На знімку: працівниця центру Н.В. 
КУПРІЯНОВА вітає ветерана війни та 
праці Павла Калениковича ЛАШУКА.

Роблячи добро, зігріваємо серця

ВОЙНЫ НАЧАЛО
«Думая о будущем, нельзя забывать о прошлом», – этот афористический тезис пронизывает все 

составные части рукописных воспоминаний бывшего председателя Городнянского городского со-
вета депутатов трудящихся Николая Александровича Рондаря. Напомним жителям нашего района: 
Н.А. Рондар родился в 1929 г. в с. Деревины. После службы в Советской Армии остался жить и рабо-
тать в России – в Волгограде. В 1977-1979 годах работал на должности председателя Городнянского 
исполкома городского совета депутатов трудящихся. Потом возвратился в Волгоград. О своей жиз-
ни и жизни многих своих сверстников-земляков написал воспоминания под названиеми «Лихоле-
тье», «Войны начало», «Оккупация» (трилогия) и «У отцовского порога», «Уходили на службу ребята». 
Эти воспоминания бесценны для нас своим документализмом, который дает основание утверждать: 
именно так было в Деревинах. Именно такую жизнь прожило поколение, ярким представителем ко-
торого и особой личностью был Н.А. Рондарь. Умер он в 2003 году и похоронен в Волгограде.

Редакция намерена опубликовать некоторые отрывки из воспоминаний Н.А. Рондаря в газете. 
Ниже один из них.

ІСТОРІЯ В ІМЕНАХ, ПОДІЯХ І ФАКТАХ

Інваліди та учасники війни 
подорожуватимуть безплатно

Протягом травня інваліди (І-ІІІ груп) та учасники Ве-
ликої Вітчизняної війни можуть здійснити необмежену 
кількість безплатних поїздок у вагонах першого класу 
всіх поїздів Інтерсіті+. Така пільга їм надається у рамках 
благодійної акції «Ми пам’ятаємо», яку підтримала Рада 
Укрзалізниці.

Отож, з 1 по 31 травня 2013 року згаданим категоріям 
надається право нелімітованого безплатного проїзду в 
усіх поїздах Інтерсіті+, які курсують з Києва до Дніпро-
петровська, Донецька, Львова та Харкова. Усіх ветеранів 
забезпечать безплатними продуктовими наборами та 
чаєм. Особам, які їх супроводжують (не більше 1-ї лю-
дини), надається 50%-на знижка на проїзд. Благодійна 
акція не поширюється на вагони 2-го класу Інтерсіті+ та 
на інші поїзди. Щоб здійснити безплатну поїздку, інваліди 
та учасники Великої Вітчизняної війни повинні пред’явити 
у залізничній касі відповідне посвідчення за формою, що 
діяла на 01 січня 1992 року, і отримати в залізничних касах 
безплатні квитки на період травневих  перевезень.
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ЛИСТИ

Воєнні й повоєнні злидарі
Моя мама – вдова-солдатка. У перші дні війни з трьома 

дітьми вона вимушена була тікати зі Львівщини, бо бать-
ко, який працював там на керівній посаді, одразу пішов на 
фронт. І загинув у 1942 році.

Доля закинула нашу сім’ю у Городню, на таткову бать-
ківщину. Але тут ми не знайшли 
притулку. У нас не було ніяких засо-
бів до існування, і ми змушені були 
тинятися по селах, сподіваючись 
тільки на людське милосердя. Мама 
і два моїх старших брати наймалися 
на будь-яку роботу за миску супу, 
за постій. Німецькі окупанти ганяли 
матусю в ліс на роботу, яка була не 
під силу хворій, слабкій жінці.

У 1943 році старшому брату ви-
повнилось вісімнадцять, і він пішов 
до лав Червоної Армії. З мамою за-
лишилось нас двоє – тринадцяти-
річний брат Валентин і я – трирічне 
дівча. Як ми вижили – досі розумом 
не збагнеш. Тільки у 1946 році маму 
взяли на роботу у дитячі ясла педа-
гогом-вихователем. Може, хто з жителів пам’ятає її – Марію 
Гнатівну Світличну, лагідну жінку, «тьотю Марусю», як клика-
ли її вихованці, яких вона любила всім серцем.

У яслах мама отримувала, хоч і мізерну, але зарплату, 
яка дозволяла нам розжитися «баландою» -- супом з борош-
на, запареного окропом. І хоча навіть такої їжі нам катастро-
фічно не вистачало, і голодні судоми зводили живіт, ми жили 
надією, що колись страхіття злиденного життя все ж минуть. 
А від зневіри нас рятували примовки до їжі, які веселили нас 
і скрашували голодне життя. Мама часто їх вживала, щоб 
відволікти від невеселих думок. Бувало, кажу на місцевому 
суржику: «Мамо, я хочу хлєба…», а вона з усмішкою: «Поска-
чи до неба». Або: «Я хочу молока…». А у відповідь: «Ну, то по-
скачи до бика». «Я хочу єсті…» -- «Проти ночі і так зтуляться 
очі».  Попхикаю, попхикаю, слухаючи такі жартівливі поради, 
та й стишусь. А наша тітка Ірина, таткова сестра, яка втра-
тила чоловіка на війні, неймовірно голодувала, але гумору 
не втрачала. Полюбляла казати: «Хай хоч вовна, аби кишка 
повна». З тими словами наїсться супу з лободи, звареного у 
манюсінькому горщику, та й не журиться».

«Ян хон блен»
Якось я і моя подружка Тома Хорошкевич гралися вдома 

у сусідської дівчинки Луїзи. Її мама саме пекла млинці. Вони 
так смачно пахли, що у нас лоскотало у носі від тих пахощів. 
І так нам хотілося отого найсмачнішого у світі млинця, за-
мішаного на воді… Але як же його висловити, оте своє ба-
жання?

І тоді я тихесенько кажу Томі «Ян хон блен». Вона одра-
зу зрозуміла мою конспіративну мову і у відповідь мені теж 
пошепки : «Ян хон блен».  Потім ми вдвох уголос, як закли-
нання, повторювали ті магічні слова, які означали :  «Я хочу 
млинця». Сподівались, що тітка Марія зрозуміє нас і при-
гостить пахучим делікатесом. Однак чи то наше заклинан-
ня не подіяло, чи то просто Луїзиній мамі не спало на думку 
пригостити зголоднілих дівчаток млинцями, але ми залиши-
лися з самими думками про їжу.

Але млинці ті запам’ятались назавжди, і коли випадає 

рідка нагода поспілкуватись нам із Томою, ми завжди згаду-
ємо той випадок і наше конспіративне «Ян хон блен».

Деруни
У 1946 році я пішла у дитячий садок. Тоді існував такий 

порядок: діти повинні були приносити з собою хліб, здавати 
його виховательці, а вже потім вона видавала його на обід.

Для нашої сім’ї хліб все ще 
залишався мрією. Я зазвичай носила у садок деруни у ма-
ленькому згорточку. Але як же мені хотілося хліба! Навіть 
запах його вчувався всюди, а смак я чула в уяві, у роті, на 
язиці…

Справжній хліб довелось скуштувати багато пізніше. 
Його випекла у печі на капустяному листі мама Наді Мурав-
ко – тітонька Мотря. Ото був хліб! Теплий, духмяний, хруст-
кий, із золотавою кірочкою! Тітка Мотря вийме його з печі 
на дерев’яній лопаті, покладе на стіл під льоновий рушник і 
скаже: «Хай чахне». Хліб парує, розносить неймовірні запа-
хи стиглого жита, лану, вітру. А ми заворожено дивимось на 
паляничку і чекаємо, доки нам у руки дадуть по окрайчику, 
посипаному сіллю та натертому часником. Ото смакота!...

Але поки, у 1946-му, ми раді були й дерунам з іноді 
мерзлої картоплі, смаженим невідомо на чому. Тоді і така їжа 
була не у всіх сім’ях, які втратили годувальників. Бо городи 
засадити було нічим – перекопували чужі городи, шукаючи 
картоплини, що залишились у землі. Та й ті здобутки збе-
рігати було ніде – такі сім’ї  тулилися у крихітних кімнатах, 
без сараїв та погребів. Тільки згодом, трохи розжившись, 
матуся кожної весни саджала картоплю, а ми з братом до-
помагали їй у городніх справах.

Чіпси
Звісно, тоді й слова такого не було. Але тепер, сміючись, 

я згадую, що у голодному дитинстві ласувала справжніми 
чіпсами.

Ввечері мама прибігає з роботи додому, де я вже жду-не 
діждуся її. У кімнатці холодно, аж пара з вуст іде. Суп, що 
мама вранці варила, я давно вже з’їла. У плиті сіріє тільки 
невеличка жменька попелу. Нічим ні душі зігріти, ні «черв’яч-
ка заморити». 

Мама швиденько кидається готувати вечерю з того, що 
принесла. Ось поставила чугунок з картоплею на плиту, че-
кає, доки розгоряться якісь тріски. Мені ж чекати ніколи. Я 
беру сирі картопляні кружечки  й кладу їх прямо на залізні, 
трохи іржаві гарячі кружки плити. Як тільки картопля трохи 
припечеться ( а часто , було, й підгорить), я пожадливо ха-

паю своє приготування. Замурзане личко, але оченята сяю-
чі. Ще б пак – ох і смачні були ті чіпси. Куди сучасним!

Галети і ковбаси діда Федора
У ті часи жив у Городні дядько Федір з дружиною Євгені-

єю Тихонівною та п’ятьма дітьми. Трудолюбивий був, охочий 
до всякої роботи. Багатодітна сім’я жила у скруті, але у домі 

панували злагода й любов. 
Жінку свою інакше, як на 
ім’я-по батькові, не нази-
вав. Лишень, коли постарі-
ли вже, гукав : «бабо!». Але 
й то виходило лагідно, ніби 
воркування.

Було у Федора своє, 
особливе меню, яким він 
усіх частував.  Як хто на 
поріг, він : «Бабо, печи га-
лети!». Назву ту він чув від 
німців. А жінка її втілила в 
життя – замісить тісто, на-
пече пісних коржів. От тобі 
й галети.

А то Федір замовляє: 
«Бабо, жар ковбаси!». Єв-

генія Тихонівна дістає з бочки квашені огірки, накришить їх 
кружальцями і смажить на олії чи ще на чомусь. От тобі й ді-
дові ковбаси. Чого тільки не доводилось вигадувати, щоб не 
занепасти духом і вижити.

Весняні ласощі
Недаремно кажуть: земля – наша годувальниця. Її дари 

у голодні роки ставали справжнім рятувальним кругом. На 
пагорбах ми збирали щавель і варили з нього зелений борщ. 
Діти їли «опуцьки» -- довгі, соковиті стебла щавлю. А ще ми 
смоктали молоді кленові плоди – «крилатки», їли цвіт білої 
акації, смакували слизькувато-солодке листя і маслянисті 
зернятка липи, кругленькі слизькуваті сім’янки калачів. 

І, якщо із житлом якось все владналось, – у старих, на-
півзруйнованих будинках, як у рукавичці, мешкали бідняцькі 
сім’ї, – то голод довго катував нас, примушував шастати по 
чужих садах за «зеленками», по чужих городах за огірком чи 
морквиною. Про яблука не було й мови – мама, було, купить 
на базарі улежаних дичок-гнилок, наїмося з хлібом – і ситі 
та задоволені. Ми збирали ягоди, гриби в опустілих окопах 
та у вирвах від ударів бомб, гризли солодкуватий «клей» на 
вишнях і раділи, що життя продовжується.

У благенькій одежині, у таких же обутках дітвора вибіга-
ла з холодних домівок гратися на вулицю. Босоніж гасали по 
глибоких калюжах, каталися на санчатах чи іржавих ковза-
нах, або й просто на трісці, на старих лижах без кріплень, 
які у школі видавали на вихідні. І – всупереч усьому – були 
щасливі. 

Зараз кажуть: «То люди старого гарту». Не будемо пе-
ребільшувати. На долю кожного покоління випадають свої 
іспити. Нашими були війна, голод і холод. Від самого народ-
ження ми щодня були вимушені боротися за життя. Але ми 
вистояли, вижили і сталево загартувалися. І то є приклад 
для усіх поколінь, які постають перед новими і новими ви-
пробуваннями.

Т.КРЖЕМІНСЬКА.
м.Суми.

Ми мали 
вижити 

будь-що!

Ми – це ті, хто пережив війну, повоєнні роки, розруху, голод і холод. Я не хочу наголошувати 
на усіх бідах, які важким тягарем, непоправними втратами лягли на плечі радянського народу у 
період Великої Вітчизняної війни, у роки відбудови після неї. Бо, можливо, хтось скаже: «Наві-
що ворушити гірке минуле?». І все ж забувати його не можна. Бо ще живі свідки того жахливого 
часу, коли свобода і радість життя мали ціну мільйонів смертей.

Уважаемые сотрудники редакции!
Поздравляю всех с наступлением 

весны, Первомаем, очередным днем 
рождения газеты! Всех с Днем Победы! 
Это ведь юбилейный год освобождения 
Городни! На май пришлось и Светлое 
Христово Воскресение! Желаю всех благ 
вам, сотрудникам и горожанам! После 
долгой зимы все мы заслужили празд-
ничного настроения. У нас тоже насту-
пает тепло, с северной стороны еще ле-
жат сугробы, с южной – зеленеет трава 
и цветет мать-и-мачеха. Приближаются 
белые ночи, прибывают силы и повыша-
ется тонус. Наше общество трудилось, 
несмотря на холода и непогоду. В этом 
году 20-летний юбилей. В связи с этим 
открыта выставка в Центре националь-
ных культур, куда приводят школьников 
и студентов. Прошли очередные «Шев-
ченківські читання» на базе ПетрГУ. Тема 
главного сообщения: «Почтовые открыт-
ки, посвященные Т.Г. Шевченко и его 
произведениям». Они существуют с 80-х 
годов 19 века и сохранилось их более ты-

сячи. Очень интересно. Выступал укра-
инский хор, мужской ансамбль, стихи чи-
тали дети и студенты. Очень трогательно. 
Предстоит официальный прием по пово-
ду юбилея, приезжают высокие гости. И 
впереди – гала-концерт хора. Как я уже 
писала, желающих послушать – более, 
чем достаточно.

В связи с юбилейной датой для Город-
ни хочу отметить, что благодаря энтузи-
азму земляков в интернете на сайте го-
рода много и материала на историческую 
тему (и не только), и фотографий разных 
лет. Все это очень интересно и познава-
тельно, особенно для подрастающего 
поколения.

Благодарна вам за газету, за напеча-
танное моё письмо.

Желаю вам здоровья, успехов в рабо-
те! Многие газеты не выдержали испы-
тания временем и реформами. Продол-
жайте хранить наши «Сільські новини»!

17 апреля 2013 г. 
Вера ПРОКОПЬЕВА (АКСЮТКО).

г. Петрозаводск. Карелия.

НАМ ПИШУТЬ

Снова май, весна и День Победы.
На священной, яростной войне
Воевали прадеды и деды
Тех, кто сами взрослые вполне.

За десятилетия и годы,
Что прошли с жестокой той войны,
Бури прошумели над народом
и огромной больше нет страны.

А кого, с годами, воспитали?
Обижают наших стариков,
Ведь разменною монетой стали
Ордена былых фронтовиков.

Расспросить бы о боях и ранах 
Детям сыновей и дочерей,

Пока живы, к счастью, ветераны,
Узники фашистских лагерей.

Окружить бы всех теплом, заботой,
Обеспечить, наконец, жильем
За такую тяжкую работу:
Защитить отечество свое.

Чтоб нашли всех ордена, медали,
Встретились союзник, друг и брат,
Чтобы, наконец, земле предали
Всех погибших на полях солдат.

По планете новый век шагает –
Противоречивый, непростой.
Нас объединяет, примиряет
Этот день – действительно святой.

В. ПРОКОПЬЕВА (АКСЮТКО).

9 Мая
...И ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДНИ

Для нашої сім’ї хліб все ще
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Мой друг работает в 
аэропорту «Жуля-
ны» в вычислитель-

ном центре. Там стоит много 
непонятных  мне агрегатов, в 
коих струится магнитофонная 
широкая лента, выдает все дан-
ные на печатное устройство 
и… даже шарашит небольши-
ми цифирками да буковками 
на полуметровых бумажных 
полотнах портреты Джоконды, 
Эйнштейна, Хемингуэя, есте-
ственно, с бородой и… тише! 
– Мика Джаггера. Сии произ-

ведения дедушки-компъютера украшали квартиры многих 
представителей киевской интеллигенции. Это считалось 
хорошим тоном – иметь у себя дома портреты людей, из-
вестных миру. По нынешним временам это, конечно же, 
примитивно, но в те годы даже шариковая авторучка была в 
диковинку и считалась событием. А уже жвачка?... Да не об 
этом речь сегодня.

Все это диковинное  оборудование надлежало трижды в 
день протирать спиртом. Протирали. Экономили. Выпива-
ли излишки. Как говорил один из героев фильма «Покров-
ские ворота» - «А кто не пъет?». Великолепный Броневой!

Нам с Вадимом Ефановым надлежит сдать его смену. 
Все в норме. И мы – в норме. Может, немного не выспались, 
а спать-то на дежурстве и не положено, так всю ночь читали 
и пели Есенина. «Не жалею, не зову, не плачу», «Никогда я 
не был на Босфоре», «Отговорила роща золотая»…

И входит в зал сменщик Вадима, тоже инженер. Входит 
не один, а с человеком, чье лицо мне так знакомо.

– Знакомьтесь, – говорит Олег. – Это Юра, мой друг. А 
это – Вадим, мой коллега и его сопесенник, Слава.

– Ну, Вадима я уже знаю, а вот сопесенника, как ты ска-
зал?... – Юрий добро и мудро улыбается. – Кстати, ты не-
плохо взял верхнее «ля».

– Спасибо, – отвечаю. – Учился.
– А слабо взять высокую ноту в песне народной? – Юрий 

явно в юморе.
– Это после бессонной ночи-то?- спрашиваю. – Ты уж 

лучше услади душу киевскую. Я ведь не только узнал тебя, 
но много лет люблю твои песни и арии. Точнее, песни в ис-
полнении Юрия.... Стоп. Фамилия в «Осколках» называется 
в финале.

– Пожалуйста. – И Юрий поет «Києве мій». Без капри-
зов, без скованности, во весь голос. Удивительный голос. 
Волшебный тембр. Уникальная любовь к Вечному Городу. И 
глаза. Искренние, чистые, светлые. Любящие Жизнь.

– Ты точно его узнал? – спрашивает Вадим, когда мы 
вышли на улицу.

– Конечно же. Ведь это Светлый Человек, а не Черный, 
как у Есенина. И зовут его – Юрий Гуляев.

Юрий

Загальна декларація прав людини, Конституція України, 
Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод гарантують невід’ємне право на свободу об’єднань 
громадян. Адже, об’єднавшись, громадяни можуть 
ефективніше захищати та задовольняти свої законні 
соціальні, економічні, творчі, науково-культурні та інші 
інтереси.

22 березня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон 
України «Про громадські об’єднання», який вступив у силу 
з 1 січня 2013 року.

Попередній Закон України «Про об’єднання громадян» 
був прийнятий ще у 1992 році, він давав тільки основи для 
того, щоб створити громадську організацію та брати участь 
у її діяльності. Як згодом виявилось, у порівнянні із законами 
інших європейських держав, цей закон не давав можливості 
подальшого розвитку громадським організаціям в Україні, 
залучення нових учасників, пошуку і забезпечення коштів 
для стабільної роботи.

На сьогодні порядок створення громадського об’єднання 
регламентується такими основними нормативно-
правовими актами: Законом України «Про громадські 
об’єднання» і Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб-підприємців».

 Громадське об’єднання – це добровільне об’єднання 
фізичних осіб та\або юридичних осіб. Воно за організаційно-
правовою формою утворюється як громадська організація. 
Реєстрація таких утворень здійснюється безоплатно 
органами виконавчої влади, а плата справляється лише 

за внесення змін до статуту, видачу дубліката оригіналу 
свідоцтва про реєстрацію чи статуту громадського 
об’єднання.

Законом визначено право громадських об’єднань 
на участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, що утворюються органами державної 
влади та місцевого самоврядування для проведення 
консультацій та підготовки рекомендацій з питань, що 
стосуються сфери їхньої діяльності.

Новим Законом у сфері діяльності громадських 
об’єднань знижено вік для засновників молодіжної 
громадської організації – з 15 років до 14 років, 
закріплено право юридичних осіб приватного права бути 
засновниками громадських об’єднань, утворених у формі 
громадських спілок. За громадськими об’єднаннями зі 
статусом юридичної особи закріплено права на здійснення 
підприємницької діяльності. Детальніше врегульовано 
процедуру реєстрації та відмови у такій, в тому числі 
встановлено на нормативному рівні строк розгляду 
документів для реєстрації (7 днів).

Реалізуючи норми закону, держава сприяє активній 
самоорганізації населення, розуміючи, що громадські 
об’єднання – це рушійна сила, спосіб змін у суспільстві, 
ефективний інструмент реалізації та захисту спільних 
інтересів відповідно до Конституції України.

В. ЧЕРНЕНКО.
Начальник районного управління юстиції.

Напередодні травневих і великодніх свят у районному будинку культу-
ри влаштували виставку робіт дитячої художньої студії «Весна». Вражен-
ня від побаченого особливе. Дитяча щира безпосередність, поєднана із 

Порадуйтесь «Весною»
вмінням передати оточуючий світ (хай і не та-
кий різноманітний) відчувається одразу. Ма-
буть, дорослі не зуміють відтворити так свою 
уяву.

На виставці представлені роботи дітей 
віком від 5 до 12 років, які відвідують цю студію. 
А існує вона вже більше двадцяти років при 
будинку культури. Керує студією людина, яка 
добре розуміється в живописі і взагалі в обра-
зотворчому мистецтві, талановита Олена Ми-
хайлевич. Вона напрочуд скромно розповідає 
про себе, трохи більше – про юних художників 
– п‘ятирічних Діму Бодяка і Владу Шоупець, 
шестирічну Поліну Ігнатичеву та восьмирічну 
Яну Павлович. Втім, вона дуже точно оцінює 
здібності кожного.

На виставці дуже помітно виконання твор-
чого завдання – намалювати великодні пи-
санки. З ним добре справилися усі студійці. 
Малюнки, аплікації, поробки із застосуванням 
техніки квілінгу (об‘ємні поробки з паперу) 
викликають захоплення. Порадіймо за «Весну» 
і її юні таланти.

На знімках: під час виставки; творіння 
юних студійців.

ТАЛАНТИ

Міжнародна організація охорони праці оголоси-
ла 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці десять 
років тому, щоб привернути увагу світової спільноти 
до масштабів проблеми та знизити рівень смертності 
і травматизму на виробництві. Щороку більше 350 ти-
сяч осіб гинуть від нещасних випадків на виробництві, 
а сумарна смертність від професійних захворювань 
перевищує 2 мільйони випадків!

Підтримують міжнародні ініціативи і у нас. 30 
серпня страховий експерт відділення виконавчої 
дирекції фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві С.М.Лисогор і голова 
профкому ДП «Городнянське лісове господарство» 
Я.Г.Коваль відвідали О.М.Муру та її дочку Дарину. 
Їхній чоловік і батько Володимир Олександрович 
загинув на заготівлі лісу у 2005 році. Гості привезли 
матеріальну допомогу родині і подарували дівчинці 
плюшеве ведмежа. Ольга Михайлівна із дочкою по-
дякували за підтримку та розповіли про успіхи Дари-
ни у навчанні і творчості. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: С.ЛИСОГОР, Я.КОВАЛЬ та О.МУРА 

з дочкою Дариною.
          

Міжнародна організація охорони праці оголоси-

ТЕПЛА  ІНІЦІАТИВА

 8 травня - День Товариства 
Червоного Хреста України 

ЗА  ПРИНЦИПОМ  ГУМАННОСТІ
Товариство Червоного Хреста України – це понад 6,5 

мільйона людей, об’єднаних в майже 47 тисяч первинних 
організацій, організацію Автономної республіки Крим, 24 
обласні, Київську і Севастопольську міські організації. Се-
ред них – і червонохресна спільнота Чернігівської області, 
яка цього року разом з іншими відзначає 95-річчя з часу за-
снування організації.

Червоний Хрест залишається вірний своїм традиціям та 
принципам. Це, перш за все, допомога незахищеним вер-
ствам населення, допомога при аваріях, катастрофах, зем-
летрусах, це дотримання принципів гуманності, нейтраль-
ності, незалежності. Але усі ці традиції та принципи  були б 
неможливі без сотень небайдужих благодійників, волонте-
рів та безпосередньо кістяка Товариства.

У роки незалежності Товариство створило власну Служ-
бу розшуку людей. Вона безкоштовно допомагає людям 
знайти близьких, які зникли в результаті збройних кон-
фліктів, стихійного лиха, техногенних катастроф, сучасних 
міграційних процесів та інших екстремальних ситуацій. Та-
ким чином, український Червоний Хрест сприяє як співвіт-
чизникам, так і іноземцям у поновленні втрачених родинних 
зв’язків.

З 1 квітня по 1 травня проводився Всеукраїнський місяч-
ник Червоного Хреста під гаслом «Сила гуманності». Під час 
нього Городнянська районна організація зібрала від насе-
лення– 1376 одиниць одягу та 70 пар взуття, які пішли на 
допомогу 215 особам -- інвалідам, багатодітним сім’ям та 
людям, які опинились у складних життєвих обставинах. 

Серед дітей міста було проведено конкурс малюнку на 
тему «Сила гуманності», кращі малюнки направлені на об-
ласний конкурс.

Активно підтримують ідею Червоного Хреста районна 
державна адміністрація, відділ статистики, центр соціаль-
них служб сім’ї, дітей та молоді, а також територіальний 
центр соціального обслуговування, розповсюджуючи мар-
ки Товариства.     

Т.ПАНЧКОВСЬКА. 
Голова районної організації Товариства Червоного 

Хреста України.

ЛЮДИНА І ЗАКОН

Об’єднання громадян – важливий інститут 
демократичного суспільства
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира в центрі з ремонтом. Тел. 067-
6802553.

– будинок площею 92 кв.м. Є гараж, сарай, погріб, зе-
мельна ділянка 6 соток. Тел.: 2-16-65 після 18.00 год., 066-
1166184, 093-8314411, 098-8485296.

– 1-кімнатна квартира загальною площею 29,8 кв.м. у 
1-поверховому будинку по вул. Радянській, 58 у м. Городні. 
Тел. 096-8881322.

– 3-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.: 
099-5511284, 063-8171014.

– 3-кімнатна квартира по вул. Перемоги. Тел.: 097-
9155191, 096-1662003.

– будинок по вул. Жовтневій, 51/2. Є город, вода, газ, 
гараж, підвал. Тел.: 098-4368002, 099-4375007.

– будинок на 2 входи в м. Городні по вул. Чорноуса, 83. 
Можливий торг. Тел. 2-51-95, 098-7885420.

– лоша (кобила) віком 1 рік, міцної статури, тем-
но-каштанового кольору в с. Тупичів. Тел. 096-1454460.

– в’єтнамський кабанчик віком 6 місяців та кізочка 
віком 1,5 місяці. Тел. 2-53-45. 

– корова. Тел. 068-9190433, 093-7277231.
– кінь в с. Великий Дирчин. Тел. 098-3127014.
– робоча кобила 9 років. Ціна 9 тис. грн. Тел. 096-

8510921. 
– земельна ділянка площею 12 соток по вул. Проле-

тарській, 93 в м. Городня. Тел. 2-10-27, 093-8516198.
– земельна ділянка 0,09 га під забудову. Тел. 067-

3185544.
– земельна ділянка під забудову. Тел. 097-3474209.
– або здається в оренду дачна ділянка в Черемош-

ному. Тел.: 2-17-52, 099-3413381.
– ноутбук ASUSх75VD (був у вжитку 1,5 міс.) у стані но-

І вічною хай буде пам’ять
Минає 40 днів, як пішов 

із життя Іван Михайлович 
ГОНЧАР – ветеран педагогічної 
праці, невтомний працівник  
освітянської ниви району.

Усе своє життя він присвятив 
справі виховання підростаючого 
покоління. Після закінчення 
Чернігівського педінституту 
працював учителем, потім 
директором Вихвостівської 
школи (з 1961р. по 2004р). Він 
був талановитим педагогом, 
справжнім професіоналом. Його 
любили і поважали учні, колеги, односельці.

Все його життя пронеслося у творчому неспокої. Він 
поспішав жити, робити людям добро. Справедливим, 
добрим, уважним, щирим запам’ятають Івана 
Михайловича учні, яких він випустив зі стін школи. Таким 
він залишиться і в нашій пам’яті.

Пам’яттю ми тримаємося, живемо і діємо. Пам’яттю 
виховується молодь і твориться сьогодення. Тож нехай 
вічною буде пам’ять про Вас, Іване Михайловичу.

Освітяни району.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-інтернату вис-
ловлює глибоке співчуття заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Яцко О.М. з приводу тяжкої втрати – смерті батька

Миколи Олексійовича.

Виконком Деревинської сільської ради висловлює співчуття бух-
галтеру Хоробичівської сільської ради Головач  О.М. з приводу тяжкої 
втрати – передчасної  смерті   чоловіка  

ГОЛОВАЧА Миколи Миколайовича.

Районна Асоціація фермерів та приватних землевласників глибо-
ко сумує з приводу трагічної смерті голови ФГ «Сапфір ММ» 

ГОЛОВАЧА Миколи Миколайовича
і висловлює співчуття родині загиблого. 

Сім’ї Сліпець, Богдан, Лавських, Ігнатенко глибоко сумують з при-
воду трагічної смерті 

ГОЛОВАЧА Миколи Миколайовича
і висловлюють співчуття дружині та дітям покійного. 

Учні 7-А класу Городнянської школи №2, їх батьки, класний керів-
ник та перша вчителька висловлюють глибоке співчуття

ГУЛЬТЯЄВУ Андрію з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Райдержадміністрація і районна рада глибоко сумують з приводу 
трагічної смерті голови фермерського господарства  «Сапфір ММ» с.
Хоробичі

ГОЛОВАЧА Миколи Миколайовича
і висловлюють глибоке співчуття сім‘ї покійного. 

Колектив Хоробичівської сільської ради глибоко сумує з приводу 
трагічної смерті голови фермерського господарства «Сапфір ММ» , ко-
лишнього голови СВК «Україна», депутата сільської ради

ГОЛОВАЧА Миколи Миколайовича
і висловлює співчуття його дружині – головному бухгалтеру сіль-

ської ради Головач О.М., дітям та близьким. 

Синочку, я до тебе небо б 
прихилила, щоб тільки ти ожив.

ФЕДОРЕНКО 
Володимир Олександрович.

14 травня тобі було б 33…

Ти в сни приходиш з ясними зірками,
Вночі, коли вже сонце не сія,
Так з дня у день нестерпними роками
Тебе світанок з сонцем розділя.

Мама. 

9 травня - 4 роки світлої пам’яті
ПІНЧУК Олександри Глібівни

Не віриться, що серед нас тебе немає, 
хоча і минув рік, як пішла ти в інший світ.

Ти залишаєшся в нашій пам’яті любля-
чою матір’ю, ласкавою бабусею.

Світла пам’ять про тебе, вічна вдячність 
серед тих, кому віддала свою доброту і ла-
ску, частинку своєї душі в наші душі.

Пам’ятаємо, сумуємо.
Родина, родичі. 

6 років світлої пам’яті
ГУЛАЯ 

Миколи Петровича
19.12.1987 р. – 08.05.2007 р.

Без тебе так важко і гірко на світі,
І сонце не так зігріва,
Пішов ти з життя у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба.
Вічне царство небесне і вічний спокій.

Сумуючі: рідні та близькі 
покійного. 

11 травня – 5 років світлої пам’яті
ДОЛЬСЬКОГО 

Павла Олексійовича
23.12.1917 р. – 11.05.2008 р.

Уже 5 років минуло, як пішов ти, доро-
гий наш батько, за далекі обрії. Та світло 
і сила твоєї душі допомагають нам жити. 
Ми звіряємо своє життя за твоїм  мірилом. 
Усі, хто знав Павла Олексійовича, згадай-
те його добрим словом.

Сумуючі доньки та онуки.  

14 травня – рік світлої пам’яті
СОРОКИ Миколи Івановича

18.04.1936 р. – 14.05.2012 р.
Земная жизнь сложна и скоротечна,
И дорогих нам вспоминать безмерно 

жаль.
Хранить твой образ будем в сердце 

вечно
И память добрую, и вечную печаль.
Помним. Скорбим. 

Сумуючі рідні.

вого + сумка і мишка у подарунок. Тел. 093-3401539.
– причіп до легкового автомобіля, ліжко 2-спальне. 

Тел.: 2-19-93, 097-6556058.
– газовий котел КСТ-16 для обігріву будинку газом, 

вугіллям і дровами. Тел. 2-26-94.
– циркулярний деревообробний верстат з двома 

електродвигунами 4,5 і 1,5 кВт та все необхідне обладнан-
ня. Тел. 2-26-94. 

– деревообробні верстати: токарний і рейсмус. Тел. 
063-6165631.

– дошка обрізна, товщина 50 мм, довжина 6 м. Тел. 
2-23-82, 097-5512554.

– ВАЗ-2101, 1978 р.в., у нормальному стані, жовтого 
кольору, саморобний трактор з двигуном УД2, з причі-
пом та плугом з документами. Ціна договірна. Тел. 097-
9662260, 097-6372235.

– саморобний трактор з причіпом, двигун УД2. Тел. 
067-4596354. 

– гній. Можлива доставка. Тел.: 096-4800472, 4-01-39.
– бджолині сім,ї. Тел. 098-9314390.
– косарка кінна, гумовий хід (колишнього вжитку). Тел. 

063-7870185.
– трактор Т-16 М та мотоцикл з коляскою ІЖ-Ю-4 у 

робочому стані. Тел. 2-28-28. 
— 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.

–  «Престиж». Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові ди-

вани (пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які 
куточки, стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), 
дивани-малютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, 
шафи, підставки для квітів, комоди, журнальні сто-
лики, стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, 

комп’ютерні стіль-
ці, приліжкові тум-
би, ліжка 1-спаль-
ні, ліжка 2-спальні, 
матраци пружинні, 
трюмо, трильяжі.  
Корпусні меблі: 
стінки, дитячі, кух-
ні, вітальні. М’які 
меблі на замов-
лення, великий 
асортимент тканин 
в наявності і на за-
мовлення.  Дитячі 
коляски (зимо-
во-літні). Холо-
дильники та газові 
плити колишнього 
вжитку. Тел.: 2-41-
66, 096-3378845, 
096-1730943. Дзво-
нити з 9.00 до 17.00.

КУПЛЮ:
– корів, коней. 

Дорого. Перевезен-
ня. Тел.: 2-25-62, 
096-3403112.

ООО «ВВФ И КОМПАНИЯ» с 15 мая начинает 
оказывать юридические услуги:

- предоставление консультаций;
- оформление документов по недвижимости;
- содействие в признании права собственности;
- составление заявлений, жалоб и других документов 

правового характера;
- осуществление представительства интересов граж-

дан по их поручению в суде.
Адрес: г. Городня, ул. Ленина, 3 (райсоюз).
Тел.: 063-8570779, 2-51-60.
Сайт: vvfkom.a5.ru.

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

Здам в оренду приміщення під пилораму 
або склад. Тел. 097-1334939.

Фирма «ВВФ И КОМПАНИЯ» открывает 
с 15-го мая в здании по адресу: 

ул. Ленина, 3 (райсоюз) 
фотостудию ВЛАДИМИРА ФАЕВЦОВА:
- художественный портрет;
- студийный гламурный портрет;
- репортаж (свадьба, юбилеи, корпоратив и т.п.);
- рекламная и техническая съемка;
- фото на документы.
Набирается группа на курс профессиональной фото-

графии.
Телефоны для контактов: 2-51-60, 066-9111777, 

063-8570779. Сайт faevtsov.a5.ru

Агенство Праздников ООО «ВВФ 
И КОМПАНИЯ» 

оказывает услуги по организации и проведению 
праздников: свадеб, юбилеев, выставок, презента-
ций, банкетов, концертов, шоу-программ, детских 

игровых шоу и т.д.
К вашим услугам:
индивидуальный подход;
современная звуковая аппаратура;
ведущий;
профессиональная фото- и видеосъемка;
опытные вокальные группы (живое исполнение, широ-

кий репертуар);
реальные цены.
Оплата за услуги возможна и в безналичной форме.
Заявки по тел.: 2-51-60, 066-9111777, 063-

8570779. Сайт: vvfkom.a5.ru.

12 травня – 3 роки світлої пам‘яті нашого синочка 
МИХЕЄНКА 

Дениса Володимировича
27.06.1990р. – 12.05.2010р.

Три года, как тебя сынок не стало
Но рана кровоточит до сих пор.
О, Господи, какие силы надо,
Чтоб выдержать такую боль.
Очень больно и горько осознавать, 

что тебя больше нет с нами рядом.
Кажется, ты с нами рядом.
Кажется, ты на минутку вышел.
Вот войдешь и снова улыбнешься.
Больше никогда ты не вернешься.
Птица черная внезапно появилась, 
Птица чорная с собою позвала.
Собрался ты очень быстро, не про-

стился
С нами не простился, и ушел
А мы, как прежде, тебя ждем.
Хотим мы голос твой услышать
В прощальном крике журавля,
Хотим мы образ твой увидеть
Хотя бы раз издалека.
Все, кто знал нашего Дениску, помяните вместе  с нами.

Сумуючі: мама, тато, брат Костя і всі рідні.

жа

ве
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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, свиней.

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

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металочерепиця.
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.

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

Лицензия АГ № 578773.

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

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Летные – 200 грн.

Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

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

093-6211312.

16 березня 2013 року відбулась першість рай-
ону з настільного тенісу. Серед 17 шкільних та ко-
манди вихованців підліткового клубу «Сучасник» 
Тупичівської сільради перше командне місце ви-
бороли учні Тупичівської школи, на другому міс-
ці – івашківські тенісисти, третє місце – команда 
міської школи №2.

В особистій першості серед дівчат перше міс-
це поділили Вікторія Макаренко (команда Тупи-
чівської школи) та Марина Міткевич (вихованка 
Тупичівського підліткового клубу «Сучасник»), на 
другому місці – Дарія Школьна з Івашківки, на тре-
тьому – Марина Середа (команда Городнянської 
районної гімназії).

Серед хлопців в особистому заліку переміг 
Владислав Ворона з Івашківки), срібло виборов 
Олександр Шабовта (команда Тупичівської шко-
ли),бронза у Миколи Фенни (команда міської 
школи №2).

28 березня 2013 року на першість району 
змагались волейболісти 9 команд (7 шкільних і 
2 команди ДЮСШ). Впевнено перемогли грав-
ці команди районної гімназії (тренер А.В.Торін), 
друге місце вибороли гравці Смичинської школи, 
а третє – Великолиственські волейболісти. Кра-
щим гравцем турніру визнано гравця гімназійної 
команди Олександра Силенка.

Футболісти зустрілись на міні-полях 20 квітня. 
З 14 шкільних команд кубок турніру здобули фут-
болісти обласної школи-інтернату для дітей-сиріт, 
другими стали гравці з Івашківки, третіми – тупи-
чівські футболісти. Серед команд шкіл І-ІІ ступеня 
перемогли конотопці, на другому місці – команда 
Бурівської школи.

Переможці і призери змагань нагороджені 
грамотами і спортивними медалями відділу осві-
ти.

20 квітня спортивна команда учнів 6-х класів 
Городнянської районної гімназії під керівництвом 
А.В.Торіна брала участь в обласному турі Всеу-
країнського спортивно-масового заходу «Олім-
пійське лелеченя».

В нагороду за участь учні отримали від Чер-
нігівського обласного осередку Національного 
олімпійського комітету України спортивні м’ячі, 

СПОРТ ВЕСНЯНІ  МІЖШКІЛЬНІ  СТАРТИ
Березень і квітень виявили-

ся насиченими спортивними 
змаганнями серед школярів 
району

методичну олімпійську літературу, солодощі та безкоштовні квитки на 
одноразове відвідування «Макдональдсу».

М.ІТЧЕНКО.
Методист райметодкабінету.

На знімках: переможці турніру з міні-футболу – команда шко-
ли-інтернату для дітей-сиріт; юні футболісти з Конотопу.

Шановні ветерани!
Від щирого серця вітаємо вас із 

67-річчям Перемоги над фашист-
ськими загарбниками.

Це свято для нас пов’язане з вес-
ною, народженням та розквітом ново-
го життя. Подвиг воїнів – переможців 
непідвладний часу, як і безмежна наша 
вдячність всім, хто відстояв Батьківщи-
ну, виявив нездоланну мужність та нез-

ламність духу. 
Саме вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим, що 

сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани, посміхатися 
сонцю.

Здоров’я вам та злагоди, добра і благополуччя.
Адміністрація та профспілковий комітет

ДП «Городнянський лісгосп».

8 травня відсвяткував 75-річний 
ювілей Анатолій Михайлович БАТЮК.

У цей  святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі тебе вітаєм,
Здоров’я, радості бажаєм.
Живи на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та сили,
Хай доля дарує довгі літа, 
А в серці довіку живе доброта.

З повагою всі рідні. 

9 травня відсвяткувала свій ювілей люба донечка, 
мама, дружина, бабуся та свекруха Ла-
риса Михайлівна РЕУЦЬКА.

Боже, Отче наш єдиний,
Нашу доньку й маму збережи,
Її кожну мить й годину у своїх руках дер-

жи.
Одаруй її здоров’ям, в смутку завжди 

потішай,
В тяжкій праці повсякчасно все життя 

благословляй.
Дай, щоб люба наша донька довгі роки 

прожила,
І здорова, і весела всім на радість нам була!

З любов’ю:  мама, чоловік, сини, невістка, онучка та 
сестри з сім’ями.

14 травня 60-річний ювілей святкуватиме найкраща в 
світі дружина, матуся, бабуся Ганна Миколаївна ЛЕОНЕН-
КО.

Рідненька бабусю і мамочко мила!
Спасибі, що ти нас з любов’ю зростила!
Хай весни до тебе летять журавлями,
Щоб ти не старіла, рідненька, з роками!
Дозволь, наша рідна, тебе привітати,
Келих піднести, ніжно-ніжно обняти,
Сказати найкращі для тебе слова,
Щоб ти здоровою завжди була!
Живи у здоров‘ї, у щасті, у силі,
Літа проти тебе хай будуть безсилі,
Нехай зозуля для тебе кує щоліта
Многая, многая, многая літа!

З повагою: чоловік, дочка, син, невістка, зять та 
онуки. 

13 травня святкуватиме свій 
25-річний ювілей наша любляча 
сестричка, невістка ДЕДОВСЬКА 
Тетяна Михайлівна з Городні.

Від щирого серця вітаємо її з цією 
датою! 

В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим.
Чтоб заботы и печали ты не знала 

никогда,
Чтоб здоровье и удача были ря-

дышком всегда!
З любов’ю: сестра Марина, брат Вітя і зять Олександр. 

 НАГОРОДИ 

З державною 
відзнакою

Людмила Семенівна Демянцева вже понад 15 років 
очолює архівний відділ Городнянської райдержадміністра-
ції.  Головною відзнакою працівників архіву, безсумнівно, 
повинна бути висока відповідальність. Адже у їхні обов’яз-
ки входить не тільки зберігання документів Національного 
архівного фонду, а ще й видача довідок соціально-правово-
го характеру – як то про стаж роботи, уточнення майнових 
та земельних питань тощо. А ще архівні працівники стежать 
за  правильністю ведення діловодства у районі.

Згідно розрахунків, у архівному відділі райдержад-
міністрації повинно працювати три спеціалісти. Але, зважа-
ючи на скрутне фінансове становище, Людмилі Семенівні 
доводиться справлятися одній. Під її опікою на сьогодні на 
зберіганні  перебуває 30,5 тисячі документів. Господарство 
чималеньке, вимагає неабиякого досвіду та відповідаль-
ності. Саме тому за багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків 
та з нагоди 90-річчя від дня створення Державного архіву 
Чернігівської області нещодавно Л.С.Демянцева була від-
значена Подякою Голови Державної архівної служби Украї-
ни О.П.Гінзбурга. 

С.ТОМАШ.

ВАГОНКА
ДОШКА 

ДЛЯ ПІДЛОГИ
БЛОК-ХАУС

Ціни від 
виробника.
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Городнянщини» без-

посередньо або по 
тел.: 2-47-00, 2-12-70.

Останній термін 
подачі реклами 

в номер – до 17.00 
вівторка.


