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ПЕРЕДПЛАТА – 2013 

З «Новинами» – у друге півріччя 
Не встигли й оком моргнути, як 2013-ий докотився до травня. Майже закінчується перше півріччя. Скіль-

ки новин і цікавої інформації за цей час встигли подарувати «Новини Городнянщини» своїм читачам! Ми вже 
випустили 38 номерів газети, а це – 152 сторінки. Черговий том літопису нашого району. 

Якою є районна газета – судити читачам. Але колектив намагається зробити її якомога кращою, ін-
формативною, цікавою. Кількість передплатників залишається стабільною. На сьогодні наш тираж – 4 634 
примірники. А це значить, що «Новини Городнянщини» читають майже у кожній родині району.

Нині настав час продовжити наш конструктивний діалог з передплатниками на друге півріччя. Ми не 
агітуємо за нас або проти когось – просто нагадуємо нашим прихильникам, щоб не забули завітати до по-
штового відділення і передплатити «Новини Городнянщини» на ІІ півріччя 2013 року.

«Новиногороднянці».

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ІГОР РИБАКОВ 
НАЛАШТОВАНИЙ НА КОНКРЕТНУ РОБОТУ

Шановні працівники 
культури 

та майстри народного 
мистецтва!

Щиро вітаємо вас із 
професійним святом!

Своєю плідною, творчою працею та силою духу ви 
звеличуєте рідний край, виховуєте в людині почуття 
прекрасного, вміння розуміти мистецтво. 

Невтомними творчими пошуками та духовними 
здобутками ви примножуєте національну культурну 
спадщину! Даруючи людям радість і збагачуючи велич 
Городнянського краю, ви робите неоціненний внесок в 
скарбницю духовності. 

З нагоди свята зичимо вам довголіття і здоров’я, 
щастя, добробуту і благополуччя в родинах, творчих 
успіхів і достатку. 

Хай у праці вас завжди супроводжують творче 
натхнення, оптимістичний дух і щира віра у щасливе 
майбутнє рідного народу і нашої держави.

М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
В.о. голови райдержадмі- Голова районної
ністрації.   ради. 

ЗАВТРА – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ 

ТА МАЙСТРІВ НАРОДНОГО 
МИСТЕЦТВА

Перебування в Городні народного депутата 
Ігоря Рибакова

«Гаряча лінія»
З метою забезпечення оперативного реагуван-

ня на факти незаконного втручання службових осіб 
контролюючих та правоохоронних органів у діяль-
ність підприємств установ, організацій та інших 
господарюючих суб‘єктів в прокуратурі Городнян-
ського району впроваджено телефон «гарячої лінії» 
–  2-11-97.

С.РОЗИНКА.
Прокурор району, радник юстиції.

ВЕСНА – 2013

Урожай росте. 
Чи буде збут?

У минулому році у районі намітилась тенденція до відро-
дження льонарства як сільськогосподарської галузі. Фер-
мерське господарство «Льон-канат» ( заступник директора 
М.Б.Степанцов) посіяло 530 гектарі вльону-довгунця. Уро-
жай трударів порадував – отримали майже по 10 центнерів з 
гектару льоноволокна. Можна було б вважати такий початок  
дуже успішним, якби не одне але: виникли проблеми зі збу-
том продукції.

У нинішньому році ФГ «Льон-канат» засіяв 465 гектарів 
льоном. У Дібрівному вже з’явились сходи. І хоча, не зважа-
ючи на ранню спеку, посівам не дошкуляє льонова блошиця, 
все ж сходи потребують хімічного прополювання. Тракторис-
ти В.В.Посохов та С.М.Тарарако разом з іншими аграріями 
успішно підкоряють один за одним етапи польових робіт. 
Робиться все для того, щоб урожай порадував показниками. 
Було б добре, якби й реалізація продукції не підводила тру-
дарів.

С.ТОМАШ.  

«Гаряча лінія»
З метою забезпечення оперативного реагуван-

ня на факти незаконного втручання службових осіб 
контролюючих та правоохоронних органів у діяль-
ність підприємств установ, організацій та інших 
господарюючих суб‘єктів в прокуратурі Городнян-
ського району впроваджено телефон «гарячої лінії» 
–  2-11-97.

С.РОЗИНКА.
Прокурор району, радник юстиції.

13 травня в Городні перебував Ігор Рибаков – народний 
депутат від виборчого округу №207, куди входить і Городнян-
ський район. 

В адміністративному приміщенні районної ради Ігор Ри-
баков провів робочу нараду з міським та сільськими голова-
ми, яку запропонував назвати Радою району.  

У своєму вступному слові він, коротко охарактеризу-
вавши ситуацію в парламенті, грунтовно виклав свої наміри 
щодо роботи в окрузі і виконання програми. «Я не блокую ро-
боту в сесійному залі, не розвішую лозунгів, – підкреслив він, 
– я працюю над законопроектами». Ним внесено проект за-
кону про оренду землі. Пропонується закріпити мінімальний 
розмір орендної плати не менше 5% її вартості, а за оренду 
майна – 7%. Кожен сільський орендодавець зможе одержа-
ти додатково від 3 до 7 тисяч гривень. Запропоновано для 
підприємців і підприємств на селі законодавчо встановити 
норматив робочих місць і цим самим ліквідувати безробіття. 
Ігор Рибаков виступає за відміну антинародного пенсійного 
закону, який поставив людей на межу бідності. Депутат впев-
нений, що при наступному розгляді в парламенті такої пропо-
зиції за відміну цього закону проголосує абсолютна більшість 
народних обранців.

Пріоритетними напрямками у своїй діяльності Ігор Риба-
ков назвав допомогу районам у ремонті лікарень, шкіл, дит-
садків, доріг. Уже у  шести районах він відкрив за свій рахунок 
благодійні автобусні маршрути з сіл до райцентру – один раз 
на тиждень. У Городнянському районі народний депутат іні-
ціює за власні кошти відкрити три таких маршрути. 

Інтереси жителів округу для депутата є головним об’єк-
том у діяльності. Він розповів про заходи, які намітив у ду-
ховній сфері. У кожному районі округу побудує православний 
храм. Такий вже споруджено у с. Бутівка Сосницького району. 
А на Городнянщині церкву збудує у с. Дібрівному та с. Пе-
курівці, допоможе відремонтувати храм у с. Макишині.

Відчутну допомогу сільським жителям депутат надав цієї 
весни в оранці городів, облаштуванні кладовищ, воїнських 
поховань та пам’ятників. З нагоди Великодня від Ігоря Ри-
бакова жителі району одержали разом з вітанням і пасхальні 
подарунки, а ветеранам на свято Перемоги влаштував сол-
датську кашу.

– Я завжди працюватиму в інтересах виборців, – підкрес-
лив Ігор Рибаков. — Ми розпочали серйозні справи, і процес 
цей не зупинятиметься. 

Закінчення на 2 стор.
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ІГОР РИБАКОВ 
НАЛАШТОВАНИЙ НА КОНКРЕТНУ РОБОТУ

Квітнева толока у Хрипівці цього року дала відчутні пози-
тивні результати: крім того, що працівники бюджетних уста-
нов, сільської ради та жителі села прибирали та чепурили 
прилеглі території до установ і вулиці села, було розпочато 
ремонт дерев’яного мосту, що на дорозі до с. Петрівки Щор-
ського району і через який місцеві жителі ганяють худобу на 
випас. Цей міст знаходився в аварійному стані вже років зо 
п’ять. З року в рік не вдавалось у бюджеті сільської ради від-
найти кошти на матеріали та проведення  ремонтних робіт. 

– Два роки я шукав можливості спиляти сухостій у лі-

сосмугах, – розповів сільський голова В.М.Миненко. – Але 
законодавство не дозволяє виконати цей задум. Тому у 
нинішньому році ми закупили лісоматеріал і домовились з 
ПП «Воїнов» у с. Політрудня про його розпиловку. Оскільки 
виготовлення проекту реконструкції та кошторисної доку-
ментації зайняло б багато часу і коштів, вирішили провести 
ремонт необхідного громаді мосту своїми силами.

Допоки жінки трудилися на прибиранні територій, се-
меро чоловіків – Олександр Купріянов, Анатолій Реуцький, 
Віктор Жук, Юрій Пустельник, Микола Самійленко, Володи-

мир Руденко та Михайло Руденко почали ремонтні роботи. 
Сільський голова каже, що за такого почину і сприятливих 
умов міст буде відремонтовано до кінця травня. Єдине, що 
турбує громаду – це те, що міст розрахований на легковий 
транспорт, худобу та пішоходів, але ним іноді користуються 
окремі господарі і для перегону тракторів. Можливо, саме 
це і призвело старий міст до аварійного стану. Ремонтники 
сподіваються, що над їхньою працею глумитися не будуть, і 
міст довго і вірно служитиме жителям Хрипівки.

С.ТОМАШ.

БЛАГОУСТРІЙ Сила громади – в єдностіЙ

Закінчення. Поч. на 1 стор.

В.о. голови райдержадміністрації М.Ф. Силенко висло-
вив глибоку вдячність народному депутату за все зроблене. 
Його конкретні кроки назустріч людям — живе наповнення 
змісту девізу його передвиборної програми – «Разом ми 
зможемо більше!». 

Заступник голови облдержадміністрації О.М. Шанойло, 
який взяв участь у розмові, теж подякувавши за турботу про 
село, за активну позицію депутата у відстоюванні потреб 
селянина, зокрема щодо оренди землі, висловився за те, 
щоб змусити інвесторів турбуватися про збереження та від-
творення родючості землі. Сьогодні виробництво продукції 

рослинництва неможливо розвивати без супутного розвит-
ку тваринницької галузі. І в цьому напрямку слід дещо під-
правити існуюче законодавство. В унісон ця пропозиція і з 
думками Ігоря Рибакова: землю виснажувати соняшником, 
кукурудзою чи іншими культурами – це ганебна практика не-
добросовісних інвесторів. На них слід покласти відповідаль-
ність за бережливе використання землі, за соціальний ро-
звиток тієї чи іншої території.

Потім до розмови долучилися керівники громад. Дяку-

ючи народному депутату за активну допомогу, вони інфор-
мували його про стан справ, невідкладні проблеми, які їм 
самотужки не вирішити.  Ігор Рибаков одразу ж відповідав, 
що завжди підставить своє плече. 

«Разом ми зможемо більше!» – цей принцип пронизує 
його конкретні рішення. Скажімо, проблема поганих доріг, 
що актуальна для всіх сіл, – як її вирішити? «Я візьму в орен-
ду грейдери, «КаМаЗи», оплачу щебінь, зарплату водіям, а 
ви (звертаючись до керівників громад) організовуйте робо-
ту по впорядкуванню шляхів, – запропонував депутат. – Ро-
зробіть строки, графік, сформуйте команду виконавців. Все 
це від вас залежить». 

Як не погодитись з таким варіантом? А мова йде про ве-
ликий обсяг робіт.  

До депутата 
були висловлені 
прохання втрути-
тись у вирішення 
проблеми вулич-
ного освітлення. 
Відчувається мо-
нопольний тиск 
енергокомпанії 

на сільські ради, яка 
вимагає виготовляли 
відповідні проекти за 
великі гроші. То як бути 
в такій ситуації? У сіль-
ських рад таких коштів 
немає. А енергетики, 
користуючись моно-
польним становищем, 
навіть знімають дроти 
з колись існуючого ву-
личного освітлення.

Виявилось: цю 
проблему Ігор Рибаков 
знає. Він повідомив, 
що вже звертався до 
багатьох інстанцій, не 
тільки до енергетиків. 
Обіцяють знизити 

вартість виготовлення проекту до 20 відсотків від попе-
реднього рівня оплати. Тож втручання народного депутата 
є істотною підмогою. «Але, – зауважив Ігор Рибаков, – за 
електроенергію треба платити. Такий закон ринкових відно-
син».

Відкритий діалог Ігоря Рибакова і присутніх у залі керів-
ників тривав більше години. Висловитись і почути відповіді 
була змога у всіх. 

Підсумовуючи розмову, народний депутат зазначив, що 
тільки в злагоджених і скоординованих діях, єдиною коман-
дою можна успішно вирішити порушені проблеми і виконати 
намічені завдання. Ігор Рибаков підкреслив, що він налаго-

див систему контролю за ходом реалізації домовленостей, 
розповів про конкретні особисті найближчі плани. Вже з кін-
ця травня по липень включно цього року він буде зустріча-
тись безпосередньо у селах – з жителями.  

Чітко сформовані завдання, до виконання яких народ-
ний депутат долучився в цьому році, і вже верстаються пла-
ни на 2014-й.  

Під час візиту Ігор Рибаков побував у міському дитсадку 
№4, цікавився умовами для дітей, виступив перед колекти-
вом. І малюки, і дорослі вітали гостя. А він  завітав до них з 
подарунками. Депутат оглянув блочно-модульну котельню, 
переобладнання якої стало можливим завдяки сприянню 
Ігоря Рибакова. Відтепер переобладнана котельня нор-
мально забезпечує приміщення теплом і дозволяє в 4 рази 
менше витрачати коштів на паливо.

Після дитсадка у громадській приймальні Ігор Рибаков 
провів прийом виборців.

Л. ВАСИЛЬКО.
На знімках: під час зустрічі перебування народного 

депутата Ігоря РИБАКОВА 13 травня 2013 р. у Городні.
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Із сесії міської ради, яка 
заслухала інформацію про 
дію закону по спрощенню 
реєстрації прав на нерухоме 
майно та окремі аспекти зе-
мельних питань, що відбула-
ся 25 квітня 2013 року. 

П`ятнадцята сесія міської ради шостого 
скликання обговорила інформацію про дію  За-
кону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також  
зміни  в діюче законодавство стосовно земель-
них питань.  Депутатів інформували С.М.Спутай, 
О.М.Кривець, Н.Ю.Зінченко та А.М.Дуда. 

Завідуючий сектором реєстрації речових 
прав на нерухоме майно С.М.Спутай охарек-
тиризував дію правил реєстрації на житлові бу-
дівлі, споруди,  квартири та їх окремі частини, 
інші житлові приміщення тощо. Термін прове-
дення державної реєстрації  складає 14 робо-
чих днів та державної реєстрації обтяження – 1 
день. Коштує це 240 грн. (з них 140 за надання 
витягу, а 119  -- мито). Перереєстрація обхо-
диться у 120 грн. Черг на місці не утворюється, 
оскільки саме заповнення бланків займає кілька 
хвилин. І якщо у першому кварталі  деякі питання 
були ще не з`ясовані, як у  законодавстві, так і 
відповідно у роботі на місцях, то  тепер процес, 
як то кажуть, пішов. Налагоджено  координацію 
з іншими службами.

Юрист міської ради І.І. Підлісна повідомила, 
що багато питань виникає при реєстрації зе-
мельної ділянки. Як можна зареєструвати спо-
чатку земельну ділянку, а потім – будівлю? Якщо 
землю  видано під новобудову, то зрозуміло. А 
якщо дім вже є? Або, наприклад, якщо будинок 
приватизований,  а земля – ні?  Усі ці питання по-
требують додаткових консультацій в усіх трьох 
названих інстанціях, що теж є  чималим клопо-
том для громадян. 

Як відомо, деякі функції  бюро технічної ін-
вентаризації перебрала на себе служба держав-
ної реєстрації прав на нерухоме майно. Керівник 
Городнянського госпрозрахункового бюро тех-
нічної інвентаризації О.М.Кривець повідомив, 
що зараз їх служба займається лише виготов-
ленням технічної документації, визначенням 
площ, об`ємів. Відповідно зараз роботи  у БТІ 
значно поменшало, що незабаром  може по-
значитись і на фінансовому становищі установи.  
Погоджуються в області нові розцінки на  по-
слуги БТІ, адже тарифи мають бути затверджені 

обласною адміністрацією. У технічному паспорті 
не пишеться власник, а лише – замовник. 

Продовжуючи  тему, головний архітектор 
району А.М.Дуда  пояснив, що  раніше  для 
реєстрації нерухомості були потрібні лише доку-
менти на землю, паспорт БТІ -- і документ вже 
можна отримати. Тепер необхідний ще й план 
забудови та детальний план території. Винятком 
є випадки, коли у власника є так званий «черво-
ний» акт старого зразка.  Тоді план забудови  не 
потрібен. В усіх інших випадках  на ділянки дер-
жавної або приватної форм власності, де відсут-
ня документація, необхідний такий план. Його 
підписують у чернігівських відповідних устано-
вах. Городня має новий хороший генеральний 
план, але не має плану забудування території. 
Його ще треба розробити, як і схему зонування, 
якщо не буде внесено змін у законодавство.

Саме собою приходить питання: якщо лю-
дині була раніше виділена земельна ділянка, 
то ж їй відповідно хтось надав дозвіл на її ви-
ділення? Чи то було рішення сесії міської ради 
(яка нині втратила більшість своїх повноважень 
у цьому), або були якісь договори тощо. Зали-
шається тільки подавати у суд, щоб він виніс 
своє остаточне рішення і зобов`язав головного 
архітектора району підписати документацію.  
Сьогодні ж будь-який не зданий в експлуатацію 
дім вважається  самовільним будівництвом, хоча 
на нього і є рішення органів місцевого самовря-
дування. Визнається тільки право власності на 
будівельні матеріали. А самовільне будівництво 
тягне за собою штраф.

На практиці нові закони виглядають таким 
чином. Якщо людина хоче побудувати сарай у 
своєму подвір`ї (або навіть туалет),  і якщо спо-
руда на фундаменті, вона  мусить звертатися 
до інспекції архітектурно-будівельного контро-
лю у Чернігові. При цьому забудовник повинен 
надати ескіз забудови. При змінах до 5%  площі 
будь-якої будівлі  знову таки необхідний дозвіл.

Депутатам також було роз‘яснено, як пра-
цює національна кадастрова система. Началь-
ник Держземагенства Н.Ю Зінченко розповіла, 
що  іноді  роботу затримує  виявлення неточ-
ностей. Але, коли все зроблено правильно, то 
витяг формується менше, ніж  за  надані законо-
давством 14 днів. 

 Депутати затвердили проектно-кошторисну 
документацію на капітальний ремонт проїжджої 
частини вул. 40 років Перемоги та  Ювілейної і  
капітальний ремонт тротуарів по вул.Чорноуса. 

Рішенням сесії також були виділені кошти 
на придбання  будинку для багатодітної родини 
Подде, яка  виховує дві пари близнюків в обмін 
на їх квартиру. 

А.НЕМИРОВА.

Грандіозна реформа процедури реє-
страції прав на нерухоме майно останнім 
часом є дуже актуальною темою. У грома-
дян постає безліч питань щодо новведень, 
у тому числі й стосовно  участі нотаріуса в 
процедурі реєстрації прав власності та їх 
обтяжень.

Повноваження нота ріуса як спеціаль-
ного суб’єкта реєстрації речо вих прав на 
нерухоме майно встановлюються законом 
України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у 
новій редакції, яка набрала чинності з 1 січ-
ня 2013 року.

 Законом встановлюється, що держав-
ний реєстратор прав на нерухоме майно 
є державним службовцем, крім випадку, 
коли державним реєстратором є нотарі-
ус як спеціальний суб’єкт. Державна реє-
страція прав у результаті вчинення нотарі-
альної дії з нерухомим майном, об’єктом 
не завершеного будівництва проводиться 
нотаріусом, яким вчинено таку дію (ч. 5 ст. 
З закону).

Тобто нотаріус як державний реєстра-
тор тільки в одному випадку може здійсню-
вати державну реєстрацію прав — під час 
вчинення ним нотаріальної дії, в результаті 
якої права підлягають державній реєстра-
ції.

Державна реєстрація ре чових прав на 
нерухоме майно-- це «офіційне визнання і 
підтвердження державою фактів виникнен-
ня, переходу або припинення прав на неру-
хоме майно, обтяжен ня таких прав шляхом 
внесення відповідного запису до Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме 
майно».

Тобто, якщо в результаті вчинення 
нотарі альної дії відбувається виникнення, 
перехід або припинення прав на нерухоме 
майно або обтяження таких прав — лише в 
цьому ви падку нотаріус, який вчинив відпо-
відну дію, проводить державну реєстрацію 
цих прав.

Державний реєст ратор:
-- встановлює відповідність заявлених 

прав і поданих документів вимогам законо-
давства, а також відсутність суперечностей 

між заявлени ми та вже зареєстрованими 
правами на нерухоме майно та їх обтяжен-
нями;

-- приймає рішення про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень, про відмову 
в державній реєстрації, про її зупинення, 
внесення змін до Державного реєстру прав;

--  відкриває і закриває розділи Держав-
ного реєстру прав, вносить до них відповід-
ні записи;

-- веде реєстраційні справи щодо 
об’єктів нерухомого майна (нотаріуси не 
здійснюють цю функцію);

-- присвоює реєстраційний номер 
об’єкту нерухомого майна під час прове-
дення державної реєстрації;

--  видає свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно у випадках, встановле-
них стат тею 18 цього Закону (нотаріуси не 
здійснюють цю функцію);

--  надає інформацію з Державного ре-
єстру прав або відмовляє у її наданні у ви-
падках, передбачених цим законом; 

-- у разі потреби вимагає подання 
передба чених законодавством додаткових 
документів, необхідних для державної реє-
страції прав та їх обтяжень;

--  здійснює інші повноваження, перед-
бачені цим законом та іншими норматив-
но-правовими актами.

Втручання будь-яких органів, посадо-
вих і службових осіб, громадян та їх об’єд-
нань у діяльність державного реєстратора, 
пов’яза ну з проведенням державної реє-
страції прав, забороняється і тягне за со-
бою відповідальність згідно із законом.

Орган державної реєстрації прав, дер-
жавні реєстратори зобов’язані надати до 
відома заявників інформацію про необ-
хідний перелік документів для здійснення 
державної реєстрації  прав. У випадках, пе-
редбачених законодавством України, дер-
жавна реєстрація прав проводиться після 
технічної інвентаризації об’єкта нерухо мого 
майна, права стосовно якого підлягають 
державній реєстрації (ч. З ст. 15 Закону).

Згідно з ч. 1 ст. 16 Закону, заява про 
держав ну реєстрацію прав власності, ре-
єстрація яких проведена відповідно до 

законодавства, що діяло на момент їх ви-
никнення, під час вчинення нотаріальної 
дії з нерухомим май ном, об’єктом неза-
вершеного будівництва подається нотаріу-
су, який вчиняє таку дію. Враховуючи таке 
формулювання, нотаріус під час вчинення 
нотаріальної дії може проводити держав-
ну реєстрацію прав у Державному реєстрі 
майнових прав на нерухоме майно ЛИШЕ 
у тому разі, якщо державну реєстрацію цих 
прав уже було проведено відповідно до за-
конодавства, яке діяло на момент виник-
нення цих прав власності. 

Разом із заявою про державну реєстра-
цію прав та їх обтяжень у паперовій формі 
пода ються оригінали документів, необхід-
них для державної реєстрації прав та їх об-
тяжень, їх копії, засвідчені в установленому 
порядку (ч. З ст. 16 закону).

У ч. 10 ст. 16 закону встановлено обов’я-
зок особи, яка подає заяву про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень, повідоми-
ти орган держав ної реєстрації прав, дер-
жавного реєстратора про наявність вста-
новленої законом заборо ни на відчуження 
нерухомого майна. Проте законом не пе-
редбачена відповідальність за порушення 
цього обов’язку та не визначено конкретні 
дії реєстратора під час виявлення такого 
порушення.

Стаття 24 закону встановлює підстави 
відмо ви у державній реєстрації прав та їх 
обтяжень.

Нотаріус може надавати інфор мацію 
з Державного реєстру прав виключно у 
формі витягу й виключно в результаті про-
ведення державної реєстрації прав під час 
вчинення нотаріальних дій з нерухомим 
майном, об’єктом незавершеного будівни-
цтва. Тобто, законом не передбачена мож-
ливість формування нотаріусом витягів, 
інформаційних довідок, виписок з Держав-
ного реєстру прав на запити фізичних, юри-
дичних осіб, державних органів тощо.

В.СОВА.
Приватний нотаріус Городнянського 

районного нотаріального округу.                                                             

        ОФІЦІЙНО
Відновлюється 

часткове 
відшкодування 

витрат на установку  
індивідуального 

доїння
У минулому році десять жителів району 

отримали часткову оплату витрат на заку-
півлю установки індивідуального доїння – 
загалом на суму 35500 грн.

Згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 квітня 2011 р. № 246, віднов-
люється часткова виплата  витрат на заку-
півлю таких установок.

Йдеться про нову установку індивіду-
ального доїння вітчизняного виробництва 
за умови утримання у своєму господарстві 
не менш, як трьох ідентифікованих та за-
реєстрованих корів. Часткова оплата здійс-
нюється в межах не більш, як 5000 гривень 
за одиницю.

У разі відчуження зазначеної установки 
чи її передачі у користування іншим осо-
бам до закінчення експлуатаційного строку 
отримані бюджетні кошти повертаються до 
державного бюджету.

Часткове відшкодування здійснюється 
один раз на період експлуатаційного строку 
установки.

Для виплати відшкодування витрат фі-
зичні особи подають щомісяця до 1 числа 
управлінню агропромислового розвитку 
райдержадміністрації: довідку сільської, се-
лищної, міської ради про кількість корів, копії 
паспортів великої рогатої худоби і ветери-
нарних карток, витяг з Єдиного державного 
реєстру тварин, копії платіжних документів 
та технічної документації на установку інди-
відуального доїння та копії паспорта особи 
і довідки про відкриття поточного рахунку в 
банку та документа, що засвідчує реєстра-
цію у Державному реєстрі фізичних осіб — 
платників.

Г. КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст в  галузі 

тваринництва управління 
агропромислового розвитку.

Діяти в інтересах громадян

ЛЮДИНА І ЗАКОН

Реєстрація речових прав на  нерухоме майно

ЛІСІВНИКИ  З  СНД  
ЗАВІТАЛИ  ДО  КОЛЕГ  

У  ГОРОДНЮ
15 травня ДП «Городнянське лісове господарство» приймало у себе колег з 

ближнього зарубіжжя – учасників виїзного засідання Ради федерації профспілок 
лісових галузей СНД. Провідні фахівці лісоводства та переробних підприємств 
Азербайджану, Киргизстану, Татарстану, Росії, Білорусі та Молдови, а також сусід-
ніх областей України познайомились з тепличним господарством Городнянського 
лісництва та засобами протипожежного захисту лісу, про які змістовно розповів 
лісничий О.Д.Ковтун. Також пройшли екологічною стежиною поблизу лісництва, 
зазначивши при цьому її інформативність та вдале розташування. 

У ході візиту гості відвідали центральний офіс ДП «Городнянське лісове гос-
подарство» та нижній склад підприємства. Начальник обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства В.Г.Лозицький на прикладі цього підрозділу 
розкрив головні проблеми лісопереробної галузі всієї Чернігівщини. Показав за 
рахунок впровадження яких машин і механізмів сьогодні лісівникам вдається ско-
рочувати свої видатки та тримати рентабельність виробництва і ціну продукції на 
конкурентоспроможному рівні. У більшості зарубіжних гостей викликало подив те, 
що охорона лісів в Україні здійснюється силами лісових господарств без залучення 
бюджетних коштів.

Окрім цього було озвучено ряд супутніх, але не менш важливих для розвитку 
галузі проблем – постійний ріст залізничних тарифів та відсутність простих стабіль-
них правил у співпраці з Укрзалізницею, податкове навантаження, митні затрим-
ки тощо. Більшість гостей висловили свій подив як нашим лісівникам вдається не 
лише виживати в таких умовах, а ще й розвиватися та оновлювати засоби вироб-
ництва. 

У сусідніх країнах також існують труднощі у лісовому господарстві та супутній 
йому переробній промисловості. Саме тому і виникла така ініціатива – об’єднати 
зусилля профспілок лісівників на міжнародному рівні і не тільки в СНД. 

Загальносвітовий розвиток лісового господарства може прискорити вихід з 
глобальної економічної кризи -- стверджують експерти Продовольчої та Сільсько-
господарської організації ООН. За їхніми розрахунками лісове господарство світу 
може забезпечити до 10 мільйонів робочих місць, скоротити масштаби бідності, 
покращити екологічну ситуацію планети, попередити виснаження лісових ресурсів 
і збільшити при цьому виробництво деревних матеріалів. 

Тому головним у спілкуванні профспілкових лідерів був пошук шляхів для ефек-
тивної галузевої взаємодії на міждержавному рівні. Сподіваємося, учасникам зу-
стрічі вдасться їх знайти.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: лісничий Городнянського лісництва О.КОВТУН розповідає 

гостям про роботу лісництва.
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 Люди запитують одне одного: «Що це будується?», а, 
почувши, що тут розміститься торгівельний заклад, не ймуть 
віри: хіба ця споруда чимось нагадує його? Скоріше, це ти-
повий свинарник, який будували колгоспи в радянські часи. 
Сьогодні ще подекуди вони збереглися і навіть експлуату-
ються. Бетонні «фабрики» по виробництву свинини на сто 
відсотків були виправдані, бо забезпечували Україну (і не 
тільки) м’ясом. На жаль, набутий за радянських часів дос-
від новими українцями перекреслено. М’ясо імпортується з 
інших країн, а наше виробництво геть занепало, виріс окре-
мий прошарок населення – безробітні, село спустошується. 
Економіка стала примітивною і некерованою.

Примітивізм – є таке поняття і в архітектурі. Цей стиль 
обумовлений своїми принципами і законами. Споруда, що 
зводиться, -- яскравий приклад такого стилю. І розвиток цієї 
тези можна було б продовжувати. Але нашого читача ціка-
вить зовсім інше. Цілком закономірно він хоче знати, як таке 
могло статися? Але таке сталося, воно на виду.

А історія така. Біля новозбудованого поліклінічного 
комплексу було незадіяним приміщення рентгенлабора-
торії, яке, прямо скажемо, було більмом на території.  Ще 
в 2007 році керівництво районної ради ініціювало рішення 
відчужити ряд незадіяних приміщень (кінотеатр, тодіш-
ній магазин «Оптика» біля поліклініки і приміщення старої 
рентгенлабораторії). Як пояснив міський голова А.І. Богдан, 
перші два об’єкти вдалось відстояти, а рентгенлабораторію 
продали київському ТОВ «Доміка» як нерухомість.  До 2011 
року ця будівля не використовувалась і зрештою була розі-
брана. ТОВ водночас звернулось у міськраду виділити йому 
25 соток території, де було приміщення, для спорудження 
об’єкту, який здаватиметься в оренду під торговий заклад. 
Міська рада у відповідь рекомендувала заявнику погодити 
виділення території під забудову з адміністрацією райлікар-
ні та районною архітектурою. Погодження було дано на зе-
мельну ділянку комерційного призначення на 9 соток. Тоді 
сесія міської ради затвердила технічну документацію і  ви-
ділення земельної площі в оренду, а виконком дав дозвіл на 
проектування. Схвалені були розміри будівлі в плані та ви-
гляд фасаду. 

Проти цього не було претензій і в районної архітектури. 
Щоправда, «Доміка» врахувало окремі зауваження, вислов-
лені при розгляді пропозицій. 

Але одне діло план – гарні картинки, інше діло – прак-
тична сторона. ТОВ почало будівництво, не маючи повного 
пакету документів.

Поки тривали погодження, відбулись певні зміни. У бе-
резні 2011 року вступив у дію Закон України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», яким всі погодження та 
експертизу проектів об’єктів даного класу було відмінено. 
Виходить, що ні районна архітектура, ні місцева влада не 
повинні втручатись у проекти. Згідно нових правил початок 
будівництва і здача в експлуатацію об’єктів здійснюється за 
декларативним – заявним принципом. Дозвіл на це дає Ін-
спекція державного архітектурно-будівельного контролю в 
Чернігівській області.

Коли порівняно швидко на розі двох вулиць піднялось 
залізобетонне тіло будівлі, вочевидь стало зрозуміло, що 
воно, як кажуть, ні в тин, ні у ворота. Споруда своєю масив-
ною зовнішністю не вписується в оточуючу територію і за-
відома створює ряд проблем щодо безпеки руху транспорту 
і пішоходів та по обслуговуванню самого торгового закладу і 
райлікарні. Стало очевидним, що попередні проектні пропо-
зиції були зовсім інші, ніж ті, що реалізовані.

У грудні минулого року  на будові в Городні інспекція 
архітектурно-будівельного контролю виявила серйозні по-

рушення. Вона наклала штраф за неналежне ведення ви-
конавчої документації і порушення будівельних нормативів. 
Було зауважено  про відсутність інформаційного стенду для 
громадськості. Навколо будови була повалена огорожа, 
створились певні незручності для людей. 

Але, мабуть, не потрібно бути спеціалістом, щоб зро-
зуміти, що щось тут не так. Група небайдужих городнянців 
почала писати скарги в прокуратуру, в інспекцію. Написали 
й Президенту України. У них висловлювалось обурення тим, 
що в центрі міста зводиться  об’єкт невідомо якого призна-
чення, який не вписується в оточуючу місцевість і який ство-
рить небезпеку і незручність для населення. Люди прохали 
Главу держави втрутитись. У кінці лютого - на початку бе-
резня відповідні відомства детально перевірили всі обста-
вини. Та ж архітектурно-будівельна інспекція зафіксувала 
порушення, а головне з яких – у підрядника нема документів 
на залізобетонні конструкції.  До речі, ці конструкції вже ви-
користовувались, вони демонтовані з колишнього тварин-
ницького приміщення. І їх згідно будівельних норм потрібно 
було перевірити на міцність у спеціальній лабораторії. 

Відповідним приписом інспекція припинила будівниц-
тво, і на підрядника накладено штраф. Але той не погодився. 
Почались судові справи.

Ситуація, одним словом, незавидна. Як вирішить її суд, 
прогнозувати важко. А якщо раптом винесе рішення про не-
законність будівництва? Тоді доведеться розібрати споруду. 
А якщо суд захистить позивача і визнає незаконним штраф? 
Можливі й інші рішення. Але не будемо гадати. Людям тре-
ба дати відповіді на ряд питань: чому таке трапилось? Чому 
ніхто з владних мужів не зупинив будівництво хоча б на етапі 
зведення залізобетонного каркасу споруди, коли відхилен-
ня від будівельних норм і стандартів були очевидні?

Міський голова А.І. Богдан відповідає просто: сподіва-
лись людям створити зручності в обслуговуванні, а вийшло 

явно недоречно. Він кілька разів звертався в будівельну ін-
спекцію з проханням втрутитись. 

Проти такої будови виступили багато торгових підпри-
ємців. Вони побоюються, що якась нова торговельна струк-
тура типу АТБ, Сільпо і т.ін. у Городні створить їм серйозну 
конкуренцію. Але ж рано чи пізно – а це станеться.  Сьогодні 
зрозуміло, що так звані малі архітектурні форми (ларьки, 
ятки, намети, павільйончики) псують вигляд міста. А головне 
– у них не можна створити нормальних умов для покупця. 
Покупці тепер розбірливі. Вони підуть купувати у той заклад, 
де створені їм кращі умови: туди, де не тільки дешевий то-
вар, а насамперед якісніший, де застосовуються всі форми 
торгівлі (в кредит, на замовлення і т.п.), і де в приміщенні те-
пло, є туалет та інші побутові потреби. 

На мій погляд, все сталося тому, що в нас багато різних 
чиновників, а справжніх – компетентних спеціалістів нема. 
Щоправда, і будівництва серйозного нема. 

Сьогодні ж навіть закон відданий на відкуп приватному 
капіталу. Один будує, другий руйнує. Прибуток і прагматизм 
затьмарюють суспільний інтерес і мету. Але чи означає це, 

що ми, громадяни, повинні бути байдужими до всього? Те, 
що трапилось, повинно вирішитись саме в громадських ін-
тересах.

Л. ВАСИЛЬКО.
На знімках: – такий перший проектний варіант 

об‘єкту; новобудова в Городні.

ВІД РЕДАКЦІЇ. З компетентних джерел редак-
ції стало відомо, що 26 травня відбулось судове 
засідання. Ним задоволено позов ТОВ «Доміка» 
до інспекції. Рішення вступило в дію. 15 травня 
роботи на будові відновлено. Якою остаточно 
буде новобудова – побачимо.

ВІКНО В СТАТИСТИКУ
Квартирний облік 

та кількість наданих квартир 
у Городнянському районі

На кінець 2012 р. 384 сім’ї району перебували на облі-
ку як такі, що мали потребу в поліпшенні житлових умов та 
перебували на черзі для отримання державного житла. З 
числа тих, що перебували в черзі, 118 сімей користувалися 
правом першочергового одержання житла, 72 сім’ї – поза-
чергового, 194 знаходились у загальній черзі.

Чекають поліпшення житлових умов не менше 10 років 
107 сімей, або 27,9% всіх черговиків, 6-9 років – 141 сім’я 
(36,7%), 1-5 років – 111 сімей (28,9%), менше року – 25 сі-
мей (6,5%).

Упродовж 2012 р. житло не одержала жодна сім’я, а 
квартирна черга збільшилася на 26 сімей (7,3%).

Головне управління статистики у Чернігівській 
області.

  Гасла про захист лісу відомі всім з дитинства. Однак це 
не захищає ліс від пожеж, які спалахують рік у рік з початком 
сонячних днів. Це – напружений час для працівників лісової 
охорони. 

Усі ми родом з природи, нас манить ліс у теплі, сонячні 
дні у свої прохолодні обійми. Навряд чи є краще місце для 
відпочинку, ніж під його розкішним шатром. Але чи завжди 
ми правильно користуємось тим, що нам щедро пропонує 
природа?

Сьогодні у зв’язку зі спекотною погодою в Україні оголо-
шено найвищий – п’ятий – клас пожежної небезпеки. Рос-
линність, що висохла на сонці, легко спалахує від будь-якого 
джерела вогню. Щорічно спостерігається різке збільшення 
кількості лісових пожеж у період свят і вихідних днів, коли 
велика кількість громадян відправляється у ліс на пікніки. 
Причинами виникнення пожеж у більшості випадків є бай-
дужість і безтурботне ставлення людини до природи: неза-
гашені багаття, кинуті недопалки цигарок, дитячі пустощі з 
вогнем. Те, що створювалось природою протягом багатьох 
років, може загинути в одну мить.

І хоча на території лісів ДП «Городнярайагролісгосп» 
ані у минулому, ні з початку нинішнього року не трапилось 
жодної лісової пожежі, не можна говорити про відсутність 
небезпеки. Адже були випадки безконтрольного випалю-
вання сухої трави поблизу лісових масивів, і тільки дякуючи 
оперативним діям лісової охорони вдалося уникнути стихій-
ного лиха. А на сьогодні на Чернігівщині вже зафіксовано 82 
пожежі від сухої трави.

Тому звертаємось до усіх громадян : дотримуйтесь у лісі 
правил  пожежної безпеки – не запалюйте багаття у хвой-
них молодняках, у місцях з підсохлою травою, під кронами 
дерев. Перед відходом з лісу багаття ретельно засипте зем-
лею або залийте водою. Не засмічуйте ліс побутовими від-
ходами, не перетворюйте його на смітник! І пам’ятайте: за 
порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачена 
відповідальність у вигляді штрафів.

А.ГУБКО.
Інженер лісового господарства ДП 

«Городнярайагролісгосп».

Архітектурний шедевр 
чи окультурений ляп?

Споруда, що зводиться в Го-
родні на розі вулиць Жовтневої 
та Чорноуса упритул до поліклі-
нічного комплексу, в багатьох 
небайдужих городнянців і гос-
тей міста викликала не просто 
подив, а обурення. 

СПЕКА – НЕБЕЗПЕКА Стань лісу другом ВІКНО В СТАТИСТИКУСПЕКА НЕБЕЗПЕКА
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 ЕКСКЛЮЗИВ

Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Мн е 
– 

всего лишь 
с е м н а д ц а т ь 
лет. Я люблю 
цветы, музыку 
«Роллинг Сто-
унз», иногда 
слушаю клас-
сику, иногда  
сам играю на 
гитаре. И по-
стоянно пишу 
стихи.Тем бо-
лее, что уже 
познал счастье 
влюбленности. 
Удивительное, 
в о з д у ш н о е 
чувство. Ты 
с т а н о в и ш ь с я 
похожим на 
одуванчик белоснежный и готов лететь над всем миром в 
благоговении к ней, единственной, не  отвечающей взаим-
ностью. Так бывает в юности, при первой любви. Поэтому 
иногда и падают на листы бумаги очень болестные строчки 
«юноши пылкого».

Всего лишь позавчера отыграли в Пуще-Водице ле-
нинградские «Аргонавты». Пели они и «Домик восходяще-
го солнца», и «Битлз», и еще, и еще… Классная группа! И 
вдруг… друг меня ошарашивает:

– Сегодня в кафе «Эврика», на Печерске, будет петь па-
рень, которого стоит послушать.

– Что поет? – спрашиваю.
– Свои песни под гитару. Как Джоан Баэц или Боб Ди-

лан. Словом, бард. Автор-исполнитель, – отвечает друг.
– Ну, ради разнообразия, что ли,–  лениво соглашаюсь. 

– Не мое это.
Стою у кафе вечером. Жду. Курю. (Уже научился.) Под-

ходит, по глазам вижу, умный парень, лет на тринадцать 
старше, и говорит, разминая сигарету «Мальборо:

– Огонь найдется? Еще успею пару раз затянуться.
– Огонь всегда есть. Особенно в душе. А стихов хочешь? 

– не грубо, а так, от скуки, спрашиваю.
– Стихи люблю и хочу их всегда. Дай прикурить, пожа-

луйста, и – читай!
Прочел пару популярных в киевских хиппи-кругах сти-

хотворений. Жду реакции. Он нервно докуривает глубоки-
ми затяжками импортную сигарету и уже на ходу:

– Спасибо! Что-то в них есть. Ты проходи в зал. Я сегод-
ня здесь пою. Так сказать, обменяемся мыслями.

– Уже иду. Тем более, что меня пригласили на концерт. 
Оказывается – твой.

Вот так я и услышал впервые Владимира. Потом видел и 
фильмы с его участием, и кассеты слушал с его песнями, но 
все ж не совсем понимал такое. Ну, не мое это!

 А лет через десять спортивные тропки привели меня в 
очень длинный город Кривой Рог, с красными после дождя 
улицами, на турнир имени Героя Советского Союза Ага-
фонова. Перед Олимпиадой-80 в стране начали активно 
культивировать диковинный для нас вид спорта – хоккей на 
траве. «В траве» –, как говорили мы. Так вот турнир – турни-
ром, а в вечернее время мы отдыхали. В местном культур-
ном дворце шла песенная программа с участием цыганско-
го ансамбля «Ромэн» из фильма «Табор уходит в небо». Это 
первое отделение. А во втором – пел кто-то еще. Не видел, 
не слушал, не ходил. Не знаю. А поелику  всех известных 
гостей города и нас, спортсменов, разместили, в очень 
символической для меня, довольно пристойной, с горячей 
водой,  гостинице «Киев», то и встречались мы  в ресторане 
и в вестибюле очень часто. И вот к вечеру мой друг и тренер 
Григорий Гостомельский, возвещает:

– Не укладывайся рано в «люлю». Заходи ко мне в но-
мер. Будет не скучно.

Захожу. Вижу знакомые лица из кино и… того парня, 
Владимира, с которым когда-то уже общались. Здорова-
юсь. Гриша меня представляет. Сидим, общаемся. Тренер 
просит:

– Слава, почитай стихи. Те, что мне нравятся.
Читаю и смотрю в глаза Владимира. Он внимательно 

слушает и… уходит. Возвращается через три минуты с гита-
рой и, естественно, поет. Сердце сжимается, а из глаз моих 
почему-то льются слезы. Отчего? Это же не Фрэнк Синатра. 
«Ой, вы, кони, привередливые»…

– Я  помню нашу встречу в Киеве,– говорит Владимир. – 
Спасибо. Ты сильно добавил в стихах.

Гостомельский в недоумении. «Ромэн» молчит, а бард 
мудро улыбается лишь ему присущей улыбкой.

…Много лет спустя мы встречались с Владимиром Вы-
соцким уже в Москве. И у Тамары Каретниковой, журна-
листки «Маяка», и в театре Ермоловой, где играл на сцене 
Володя Конкин, мой ровесник, экс-киевский актер, но фа-
нат «Роллингов», и в других тусовках,  и в олимпийской сто-
лице, когда выносили Владимира под аплодисменты людей 
в Вечность, на Ваганьковское. Я там был и… слезы пил. Или 
лил? Помню лишь, что было очень больно…   

Для підвищення конкурентоспроможності на ринку 
праці громадян, яким  45 років і більше, шляхом пере-
підготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації пе-
редбачена можливість отримання ваучера (ст.30 Зако-
ну України „Про зайнятість населення”).

За більш детальною інформацією про нововведен-
ня редакція звернулась до директора Городнянського 
районного центру зайнятості Т.В.ЗАХАРЧЕНКО.

 – Тетяно Віталіївно, хто має право на отримання ва-
учера?

– Право на таку послугу мають працюючі та непрацюючі 
особи, які не досягли пенсійного віку згідно зі ст.26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування», за умови наявності у них страхового стажу не мен-
ше 15 років, які мають освіту не нижче професійно-технічної 
та хочуть змінити спеціальність або професію, але на це по-
трібно кошти.

 – Тобто, це не обов’язково можуть бути особи, які 
перебувають на обліку в центрі зайнятості?

– Так, це можуть бути і безробітні, які прийшли до центру 
зайнятості і бажають перенавчатися, а центр зайнятості не 
має можливості направити їх в той заклад, де вони хочуть 
навчатися. Це можуть бути працюючі або непрацюючі, які 
бажають отримати іншу освіту, але не бажають або не мо-
жуть перебувати на обліку в центрі зайнятості. Дана послуга 
– для осіб після 45 років, які ще не втратили свій потенціал, 
бажають знайти кращу роботу або змінити своє життя на 
краще. 

– А є якісь обмеження щодо видачі ваучерів? 
– Не мають права на отримання ваучера:
•      особи, які не мають професійно-технічної або вищої 

освіти;
•      особи, які протягом останніх п’яти років проходили 

перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування України на ви-
падок безробіття;

•      зареєстровані безробітні, які виявили бажання 
пройти професійне навчання за направленням центрів за-
йнятості.

– Звісно, навчання в такому віці майже не може бути 
безкоштовним, а яка вартість ваучера?

– Вартість ваучера не може перевищувати десятикрат-
ний розмір визначеного законом прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб на момент прийняття рішення про 
видачу ваучера. Сьогодні це становить 11470 грн. Опла-
та ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок 
безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ва-
учера особа може сама доплатити різницю, або ж роботода-
вець, який очікує на цього працівника.

– В яких закладах може пройти навчання особа, яка 
виявила бажання отримати ваучер?

Вибір професії, спеціальності або напряму навчання 
та навчального закладу претендент на отримання ваучера 
здійснює самостійно за власним бажанням і в будь-якому 
навчальному закладі України, які мають відповідні ліцензії. 

Хочу відмітити, що Кабінетом Міністрів України визначе-
но перелік професій, спеціальностей та напрямів навчання, 
за якими може бути виданий ваучер, який буде постійно до-
повнюватись.

Нагадаємо, що справа це нова, але дуже потрібна. 
Звісно, знайдуться бажаючі скористатись такою по-
слугою, тому за більш детальною інформацією звер-
тайтеся до центру зайнятості в кабінет № 2  або по те-
лефону 2-12-02.

Вже стало доброю традицією у представників влади і 
місцевого самоврядування провідувати ветеранів Великої 
Вітчизняної війни напередодні свята Великої Перемоги. 
Перші візити до ветеранів розпочалися 7 травня, коли у 
села Смичин та Великий Дирчин завітали перший заступник 
начальника головного управління Державної казначейської 
служби України Л.А.Ридзель та в.о. голови райдержадміні-
страції М.Ф.Силенко. Вони привітали В.І.Коваленка та І.П.
Муравка зі святами та вручили продовольчі пакети до свят.

Наступного дня естафету продовжили представники 
народного депутата Ю.Р.Мірошниченка – О.О.Кузьминська 
та К.Ю.Гладка, які разом із головою райради Г.Г.Примаком 

ПРОВІДАЛИ  І  ПРИВІТАЛИ  ВЕТЕРАНІВ 

привітали 20 ветеранів у Городні, переказали вітання від 
Юрія Романовича та депутатського корпусу району, вручи-
ли продовольчі пакети.

Подібні делегації від райдержадміністрації, райради, 
міськради та сільських рад побували у всіх ветеранів райо-
ну. На жаль, щороку їх лишається все менше, нині дев’яно-
сто двоє. Всі вони люди похилого віку, тому головним для 
переможців було побажання здоров’я.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: К.ГЛАДКА вітає О.ПУГАЧОВУ. А голова 

районної ради Г.Г.ПРИМАК привітав П.М.РАДЧЕНКА.

Вік навчанню не перешкода: 
ваучери на навчання 

для громадян категорії «45+»

Владимир

Перед Великоднем відбувся творчий звіт  відомих са-
модіяльних колективів районного будинку культури. Свою 
майстерність показали дитячий зразковий ансамбль  тан-
цю «Олена» (керівник Олена Дудко), народний  ансамбль 
танцю «Веселка» (керівник  Юлія Бондаренко), народна  хо-
рова капела районного будинку культури (керівник Анжела 
Поздняк, концертмейстер Олена Ругаль). Оцінювала виступ 
колективів компетентна оглядова рада у складі викладача 
хорових дисциплін Чернігівського училища імені Ревуцького 
та хормейстера капели бандуристів обласного філармоній-
ного оркестру фестивалів та концертних програм, Заслуже-
ного працівника культури України Миколи Борща, головного 
балетмейстера Чернігівського народного хору обласного 
філармонійного центру фестивалів та концертних програм, 
голови  обласного осередку національної хореографіч-
ної спілки України, Заслуженої артистки України Людмили 
Джим, головного хормейстера Чернігівського обласного 
навчального музичного центру культури та мистецтв Ольги  
Коцур та  методиста  обласного методичного центру на-
вчальних закладів культури і мистецтв Євгенія Лазаренка.

Народні колективи свої звання підтвердили. Зважаючи 
на їх яскравість та таланти,  інакше й бути  не могло. Про-

те головною темою того вечора стало бажання допомогти 
родині Лариси Михайлівни Свириденко. «Новини Городнян-
щини» вже писали про тяжку хворобу її дочок Марії та Юлії. 
Творчій звіт названих колективів став виявом співчуття, і  
найкращі колективи та солісти  будинку культури танцювали 
і співали не просто для того, щоб звітувати, а й щоб зібрати 
кошти для операції по пересадці нирок.  У виступи аматори 
буквально вкладали  частку серця та душі, щире натхнення, 
тому концерт пройшов  вдало,  на особливій щемливій ви-
сокій  ноті  людського співчуття та небайдужості. 

Коли депутат міської ради Ліана Петрівна  Білоус, яка 
вже давно знає родину Свириденків і  опікується її долею, 
звернулася до  начальника відділу культури  та туризму 
Олени Євгеніївни Биховець з проханням провести благодій-
ний концерт  на користь  потребуючих допомоги  таких ще 
молодих жінок, та  активно сприйняла цю ідею. Починання   
підтримали керівники зразкових та народних колективів, а 
також в.о. директора будинку культури Тетяна Іванівна Ша-
тило, як і всі бажаючі виступити, надати свій внесок у допо-
могу ближньому. На концерті було зібрано 2000 гривень, які  
перевели на відповідні рахунки.  

А.НЕМИРОВА.
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Благодійний концерт напередодні  Великодня
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снежный и готов лететь над всем миром в
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– будинок, площею 80 м.кв. Є газ, вода, госпбудівлі. 

Тел. 2-18-17.
– будинок в с. Бутівка по вул. Димитрова, 24. Є газ, ме-

блі. Тел. 097-3105403.
– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
– будинок в м. Городні по вул. Перемоги, площею 70 

кв.м., (3 кімнати, кухня, веранда). Є госпбудівлі, свердлови-
на у дворі, 7 соток землі. Тел. 099-4352087.

– частина будинку з госпбудівлями в м. Городні, вул. 1 
Травня, 53. Є газ. Тел. 098-7439691.

– будинок по вул. Вокзальній. Терміново. Тел. 096-
0652912.

– 2-кімнатна квартира (військове містечко). Тел. 2-57-
08.

– 2-кімнатна квартира. Тел. 068-0607833.
– 3-кімнатна квартира з автономним опаленням, за-

гальною площею 68 м.кв., у 2-поверховому будинку по вул. 
Волковича. Тел.: 093-8243864, 097-9284116. 

– земельна ділянка 0,7 га. Тел.: 097-3474209, 096-
7584810.

– земельна ділянка 0,9 га. Тел. 067-3185544, 2-17-46.
– тільна телиця. Тел. 098-9301591, 3-95-68.
– телиця віком 1,5 роки. Отел у вересні. Терміново. 

Тел.: 095-8221676, 097-4932500.
– теличка віком 1,2 місяці,  червоно-ряба. Тел. 097-

2844476.
– корова віком 6 років, отел у травні. Тел.: 097-8772508, 

096-9118257.
– козенята віком 2 місяці (козлик і кізка). Тел. 2-11-15.
– козенята. Тел. 2-35-37.
– випускна сукня. Тел. 068-0610402.
– автомобіль ВАЗ-2108 у гарному стані. Тел. 097-

5445110.
– ВАЗ-2103, 1981 р.в., у нормальному стані, коробка 

ВАЗ 4-ступенева. Тел. 098-4404935.
– ВАЗ-21114, 2001 р.в., у гарному стані. Ціна договір-

на. Тел. 098-4464611.
– ВАЗ-2101, ВАЗ-2105. Тел.: 097-7052804, 097-

4868282.
– «Москвич». Ціна – 3000 грн. Тел. 098-4916376, 063-

6884583.
– «Москвич -412», 1985 р.в., у робочому стані. Тел. 

050-7493590. 
– трактор Т-40 М, два причепи, плуг, косарка, ди-

ски, сівалка, культиватор. Все у робочому стані. Тел. 098-
3264006. 

13 травня – 40 днів з дня смерті 
нашої дорогої матусі та бабусі

БОНДАРЕНКО Любові Павлівни
21.08.1936 р. – 04.04.2013 р.

Любимая, родная наша,
Как сильно по тебе скучаем,
Как не хватает нам тебя…
Твоей заботы, рук тепла…
Так хочется тебя обнять
И очень много рассказать.
Поплакать вместе, посмеяться,
Улыбки нежных губ дождаться,
Но это памяти мечты...
Как жалко, что не с нами ты…

Вічно сумуючі і люблячі: діти, онуки та правнуки. 

19 травня минає 2 роки світлої пам’яті
КУЦОГО Володимира Федоровича

02.01.1941 р. – 19.05.2011 р.
Сияет солнце иль туман клубится,
Иль дождик над могилою твоей,
Пусть в вечном сне, родной, тебе приснится,
Как трудно нам без помощи твоей.
Кого судьба жестоко наказала?
Ведь ты для нас был так необходим,
Мы знаем: для тебя открыты двери рая,
Мы помним о тебе, ты не один.
Царствие небесное и вечный покой твоей 

светлой душе.
Вічно сумуючі рідні. 

14 травня – 9 днів світлої пам’яті 
МАРЧЕНКА Володимира Степановича

15.03.1928 р. – 02.03.2013 р.
Серце болить, душа голосить, –
Тебе із нами вже нема.
Сюди не прийдеш ти ніколи,
Не стрінеш родичів своїх.
Земля тобі хай буде пухом
І вічне царство в небесах.
Любимо, пам’ятаємо, сумуємо. Хто забув – 

згадайте, хто пам’ятає – пом‘яніть добрим словом. 
Вічно сумуючі рідні. 

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
10 травня пішла з життя наша дорога мама, теща, бабуся Ро-

манчук Ганна Василівна. Та нас не залишили наодинці з горем. 
Щиро дякуємо рідним, хрещеним, кумам, друзям, сусідам, а також 
отцю Мирону, отцю Василю, Ю.В.Денисенку та В.І.Чайці за під-
тримку і допомогу у важку для нас годину. Нехай Господь оберігає 
ваші родини від горя та бід. Низький уклін вам, люди добрі. 

Г.ДУБРОВСЬКА.
* * *

27 квітня раптово пішов від нас у вічність наш дорогий татусь, 
дідусь, чоловік Муравко Леонід Григорович. Дякуємо всім роди-
чам, кумам, друзям, сусідам, знайомим, хто розділив з нами лиху 

годину і підтримав нас морально і матеріально. 
Нехай Господь Бог береже ваші родини, лихо і негаразди об-

ходять ваші домівки. Земний уклін усім вам, любі наші.
Сім’я покійного. 

* * *
Виповнилося 9 днів, як перестало битися серце рідної, доро-

гої усім нам людини Рубіса Володимира Федосовича.
9 днів – занадто мало, щоб звикнути до думки, що тебе нема 

поряд з нами і ніколи більше не буде. Царство тобі небесне і вічний 
спокій.

Щиро вдячні колективу АТП-17438, родичам, кумам, друзям, 
сусідам, всім знайомим, хто підтримав нас у лиху годину.

Дружина, сини з сім‘ями. 

Колектив Бутівської школи висловлює глибоке співчут-
тя колишньому директору школи Хомазюку М.Г. з приводу 
тяжкої втрати –  смерті батька. 

19 травня – вісім років світлої пам’яті
ДУБРОВСЬКОЇ 

Наталії Михайлівни 
19.10.1947р. – 19.05.2005р.

Глянь, як весна тебе ласкаво манить:
Сонечко сяє, квітує земля.
Ти побачити фарби всі маєш, 
Бо полюбляла цю пору здавна.
Що ж не виходиш на ганочок вранці?
Що ж не прополеш тюльпани свої?
Мабуть, вже доленька так твоя склалась:
Закрилися очі блакитні твої.

Сумуємо: мати, чоловік, діти, онуки.

18 травня – 40 днів світлої пам’я-
ті нашого дорогого синочка

 КАМКА Максима Миколайовича
11.12.1982 р. – 09.04.2013 р.

40 дней нет спасенья от боли,
40 дней, как тебя рядом нет,
Счастье наше уже на приколе,
И не радует солнышка свет.
40 дней, как не слышится смех твой,
40 дней мир не видно от слез,
Все, что было прекрасной мечтою,
Ты с собою, родной наш, унес.
40 дней наших горьких страданий,

40 дней просто хочется выть,
Жизнь течет теперь без ожиданья
И нам вряд ли что в ней изменить.
Ненаглядный, любимый и нежный,
Твои глаза ночами нам снятся…
Пусть душе твоей, в небо ушедшей,
Врата рая легко отворятся.

Безутішно сумуючі рідні. 

Сьогодні – 9 днів світлої пам’яті 
РОМАНЧУК Ганни Василівни 

(23.12.1928р. – 10.05.2013р.) 
Вот девять дней, как сердце мамы не 

болит...
Забрав тебя в Пасхальную неделю
Всевышний твою святость освятит,
А мы не верим, мы еще не верим...
И стало в доме трудно – тишина.
Ты не поешь, не плачешь, не смеешься.
Мы б чашу горя выпили до дна,
Да только ты, родная, не вернешься.

Сколько в жизни сделала прекрасного
И была вся нам посвящена,
Глаза добром светились. Там ты тоже счастлива
И верим свято: тоже не одна.
Бабушка, дай силы для смирения,
Неизбежность страшную принять,
Научи как жить без сожаления,
Как нам боль от сердца оторвать.
Мы будем помнить тебя вечно 
И голос будет в памяти звучать,
Со скорбью и любовью бесконечной
Крест на могилке будем обнимать.

Скорбящие родные.

ШАХИ

 Кубок знайшов свого 
переможця

З  1 по 28 квітня в шаховому клубі міста проводився 
щорічний розіграш кубка міста з класичних шахів. Змаган-
ня, яке налічувало  двадцять шахістів першого та другого 
розрядів, проводилось за олімпійською системою (той, 
хто програв, вибуває). Між кожною парою учасників про-
водився матч з двох партій з контролем часу --1 година на 
партію кожному. У разі нічиєї грались дві партії по 20 хвилин, 
а якщо і вони не виявляли переможця, то призначались ще 
дві партії по 5 хв. (так звана блискавична гра).

Турнір вийшов на рідкість безкомпромісним і цікавим. 
Найцінніший трофей дістався першорозряднику Сергію 
Буйному,  який у фіналі переміг автора цих рядків. У матчі 
за третє місце відбулось шість партій, за його підсумками 
Анатолій Бенедик переміг Олександра Жука. 

Переможець був нагороджений кубком, також всі при-
зери – медалями, грошовими преміями та грамотами Го-
роднянської міської ради. 

Учасники півфіналу отримали право грати у розіграші 
кубка району. Вітаю Сергія Буйного з цією заслуженою пе-
ремогою та бажаю,  щоб вона була не останньою.

Користуючись нагодою, від імені учасників турніру вис-
ловлюю подяку міському голові А.І. Богдану  за надання 
значної фінансової підтримки цьому змаганню.

М.ВОЙТОВИЧ.
Суддя та учасник змагання. 

– саморобний трактор з причепом, двигун Т-25, 
гідравліка, копалка польська; мотоцикл ІЖ-Планета-3 
(на запчастини). Тел. 097-8199141, 098-7899474.

– трактор Т-25. Тел. 067-4610199.
– причеп тракторний, одновісний з документами. Тел. 

096-2824272.
– газовий котел КСТ-16 для обігріву будинку газом, 

вугіллям і дровами. Тел. 2-29-94.
– циркулярний деревообробний верстат з двома 

електродвигунами 4,5 і 1,5 кВт  та все необхідне облад-
нання. Тел. 2-29-94.

– цегла червона, біла, бій цегли, шлакоблок, ракуш-
ка, балки, крокви, опалубка, дошка. Тел.: 097-4868282.

– бджолосім’ї  з вуликами. Тел. 068-0535148.
– розсада зимової капусти. Тел.: 2-10-44, 063-

8541219.  

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

096-3403112.
– 2-кімнатну квартиру в центрі. Розгляну всі варіанти. 

Тел. 093-8355267.

ПОСЛУГИ:

– послуги автокрана. Тел. 098-4279090.

ЗДАМ:

– будинок. Тел. 063-0238779.

10.05.2013 р. був залишений велосипед під мага-
зином «Маркет» . Просимо повернути за винагороду. Тел. 
2-49-20.

Пропало цуценя породи гонча, чорно-білї масті в 
районі провулків Ювілейних. Тел.: 097-1507169, 2-74-51.
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КРИМІНАЛ

Відгомін  справи 
«про мільйон доларів»
Наприкінці  квітня міліція затримала колишнього 

банківського працівника, 24-річного Олександра Голобо-
родька. Два місяці тому  вони разом з колегою, 23-річним 
мешканцем Києва Т., уродженцем Городні, зняли з рахунків 
київських пенсіонерів 8,4 млн. грн. Спосіб крадіжки відомий 
-- протягом місяця обидва обдзвонювали клієнтів як пра-
цівники  банківської установи: мовляв, термін дії ваших пла-
стикових карток закінчується і для подовження її необхідно 
назвати пін-код. Потім виготовили дублікати пластикових 
карток і зняли кошти з рахунків у банкоматах.

Голобородько намагався перетнути кордон за  фальши-
вими документами. Мав при собі 1 млн. грн. За офіційною 
версією, його затримали на прикордонній території біля 
Ужгороду. По неофіційній –  на кордоні між Угорщиною та 
Румунією. Проте родина Голобородька стверджує, що за-
тримано його було значно раніше.

Голобородько з Переяслава-Хмельницького, що на 
Київщині. За спеціальністю – електрик. Навчався заочно у 
Національному університеті  суднобудівництва у Миколаєві. 

Де його подільник --  міліції не відомо. За попередніми 
даними,  кожному  з причетних  до справи «про мільйон до-
ларів»  світить 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами інтернет-видань. 

Як врятуватися від комарів народними засобами?
Городи, дача, прогулянки за містом –  все це було б чу-

дово і терпимо, якби не комарі, мошка та інші комахи-кро-
вососи.

Не так-то просто позбутися комара –  маленького, але 
настирливого ворога. Комарі і мошки дзижчать і в кварти-
рах.

Ось кілька народних рецептів для відлякування комарів.
1. Візьміть 5 г гвоздики на склянку води, прокип’ятіть 15 

хвилин. 10 крапель відвару змішайте зі столовою ложкою 
будь-якого одеколону і протріть відкриті ділянки тіла. 2 го-
дини можна гуляти спокійно: комарі і мошки обминатимуть 
вас.

2. До відлякуючих засобів відносяться запах валеріани, 
тютюновий дим і дим від злегка просушеної хвої ялівця, со-
снових або ялинових шишок, камфори. Сто грамів камфори, 
що випаровується над пальником, позбавлять від мух і ко-
марів навіть дуже великі приміщення.

3. За старих часів для відлякування комарів та інших ко-
мах-кровососів застосовували відвар коренів пирію.

4. Можна використовувати дрібно нарізані свіжі листя і 
квітки черемухи або базиліку.

5. Відлякує комарів і запах гвоздики, базиліка, анісу і 
евкаліпта. Будь-яким з масел цих рослин досить змазати 
відкриті ділянки шкіри, або капнути масло на джерело вогню 
–  в камін, багаття, на свічку або розігріту сковороду. Масло 
чайного дерева також швидко усуває свербіж і набряклість 
шкіри після укусів комах.

6. Відлякують комарів гілки бузини.  Вони не терпимі до 
специфічного запаху листя томата.

7. Щоб не кусали клопи, комарі, мухи, мошка, оводи, 
лісові кліщі, змащуйте риб’ячим жиром всі відкриті частини 
тіла.

8. Старий народний засіб проти комарів –  піретрум 
(перська, далматська або кавказька ромашка). Сушені су-
цвіття, стебла і листя цих видів ромашки, подрібнені в по-
рошок, вражають нервові клітини комах. Комарі не насмілю-
ються залітати в приміщення, оброблене піретрумумом.

Укус комара викликає свербіж, який можна зняти розчи-
ном питної соди (0 , 5 чайної ложки на склянку води), наша-
тирним спиртом або блідо-рожевим розчином марганцівки. 
Добре знімають біль і свербіж від укусу злегка розім’яті сві-
же листя черемухи або м’яти. Але все-таки краще зовсім не 
допустити комариних укусів, ніж боротися з їх наслідками.

ПОРАДИ ДО ПОРИ

? 5 Ві і і б і

Мошки окаянні...
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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: 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.

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

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

та установка).

«СТЕКЛОПЛАСТ» – НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК ВІКОН 

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

Наші очі – постійні трудівники, адже око – найдоско-
налішій орган чуття. У віці після 40 років відбуваються інво-
люційні вікові зміни  в різних органах і системах організму, 
в тому числі і в очах. Проявляються також багато спадкових 
зорових захворювань. Підґрунтям для них можуть бути по-
рушення обміну речовин, цукровий діабет і атеросклероз,  
генетично обумовлене передчасне старіння організму. Ба-
гато захворювань людини, в тому числі і очей, протікають 
безсимптомно. Однією з таких  хвороб є глаукома, при якій 
постійно або періодично підвищується внутрішньоочний 
тиск, виникають дефекти поля зору і розвивається глауко-
ма, атрофія зорового нерва. 

Внутрішньоочний тиск виконує важливі фізіологічні 
функції: під його дією розправляються всі внутрішні оболон-
ки ока, в них створюється тонус, необхідний для функціону-
вання ока як оптичної системи. При підвищенні внутрішньо-
очного  тиску вище норми  порушується кровообіг зорового 
нерва, що призводить до безповоротної втрати зору.

Глаукома є однією із основних причин сліпоти серед 
людей 50 років і вражає близько 2% населення планети. 
Більшість видів глаукоми передається спадково. Фактори 

ризику хвороби: генетична схильність (наявність глаукоми 
у близьких родичів); вік за 40 років; рефракція – коротко-
зорість, далекозорість; шкідливі звички (паління, алкоголь); 
хронічні захворювання (цукровий діабет, артеріальна гіпер-
тензія, атеросклероз судин головного мозку, гітопонія), ро-
бота в темному приміщення, нічні зміни, тощо.

При глаукомі страждають обидва ока, але одне із них за-
хворює першим. Поява хвороби на другому оці може бути 
віддалена на декілька років.

Глаукома – хронічне захворювання, що потребує ліку-
вання і нагляду офтальмолога  протягом усього життя хво-
рого. Особливо важливо дотримуватись режиму закапу-
вання, що дозволяє утримувати внутрішньоочний тиск на 
безпечному для зорового нерва рівні. Раннє ставлення і 
своєчасне лікування (медикаментозне, лазерне, хірургічне) 
може призупинити прогресування хвороби. Тому людям піс-
ля 40 років необхідно щорічно вимірювати внутрішньоочний 
тиск. Тільки своєчасне звернення до офтальмолога – запо-
рука збереження зору. 

В. ПОЛТАВСЬКА.
Офтальмолог центральної районної лікарні.

ВАШЕ ЗДОРОВ‘Я Сліпота від глаукоми

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

093-6211312.

13 травня відсвяткувала свій юві-
лей дорога і найближча нам людина 
Валентина Яківна ХМЕЛЕНОК – найдо-
бріша, ніжна, турботлива наша матуся 
і бабуся.

Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай, Бог, тебе силы и счастья!

З любов’ю  доньки з сім’ями.

Любимой жене
Что хочу пожелать тебе
В день твоего рожденья?
Семейного мирного неба,
Хорошего настроенья.
Чтоб даже в любую стужу
Тепла на всех хватало.
Не быть никому обузой
Ещё бы тебе пожелал я.
Чтоб целовали с порога,
Чтоб не встречалась с фальшью.
Чтоб было друзей очень много
И блеска в глазах, как раньше.
Чтоб дети тебя понимали,
Чтобы врачей не знала,
Чтоб не было больше печали…
Добавь сама, если мало.

Николай ХМЕЛЕНОК

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей наш любий чо-
ловік, батько, дідусь Микола Борисович 
СТЕПАНЦОВ.

Сердечно вітаємо тебе, дорогий 
наш, і бажаємо міцного здоров’я, бла-
гополуччя, успіхів у роботі, гарного на-
строю і невичерпної енергії.

За то, что ты надежный самый
И самый верный, первый друг,
Что не жалеешь слов, советов,
Тепла души, умелых рук.
За то, что мудр, терпим и весел,

Уверен в каждом новом дне
И никогда, пусть в самом малом,
Не сомневаемся в тебе.
За то, что любишь, понимаешь,
Даешь уверенность в себе.
Мы в этом мире – и за это
Спасибо, наш родной, тебе.

З любов‘ю: дружина, діти, онуки. 

Колективи ФГ «Льон-Канат» та ТОВ «Правові ініціативи» 
щиро вітають з 60-річним ювілеєм заступника директора 
Миколу Борисовича СТЕПАНЦОВА.

З ювілеєм сердечно вітаєм,
Добра, довголіття, удачі бажаєм.
Хай скрізь буде лад – на роботі, 
   в сім‘ї,  
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно  

  живеться,
Все множиться, вміється і удається,
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого колектив Вам бажає!

Вітаємо з 55-річчям дорогу сестру Нелю Михайлівну 
ДАЙНЕКО.

Моя любимая старшая сестра,
Ты – воплощение добра.
Ценю я с первых детских лет
Твоей души высокий свет.
Пускай в судьбе красивой, яркой
Мечты сбываются твои.
Тебе желаю в день рожденья
Здоровья, счастья и любви.

З повагою сестра Олена з сім‘єю. 

22 травня святкуватиме свій ювілей наша дорога дру-
жина, мама, бабуся Неля Михайлівна ДАЙНЕКО.

Поздравляем все, любя, 
С днем рождения тебя.
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной.
Будь всегда ты рядом с нами, 
Милая, родная мама!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, не-

взгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

З повагою: чоловік, діти, онуки. 

18 травня святкує свій день народження наша дорога 
подруга Ганна Василівна ГЕРАСИ-
МЕНКО з м. Городні. 

Від щирого серця вітаємо з цим 
святом!

Желаем тебе не стариться,
Из года в год цвести,
Улыбку, счастье, молодость,
Всегда с собой нести.

З повагою: друзі. 

ФОП Кукушкін Д.П.
М. Городня, вул. Чумака,4, 
тел. 2-75-32, 098-9654728.

Приватизація земельних ділянок – від 900 
грн. 

Приватизація земельної ділянки для бу-
дівництва та обслуговування жилого будинку. 
Приватизація земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства – від 
300 грн.

Переоформлення актів на земельні ділян-
ки, актів червоних, зелених, старих зразків –
від 800 грн. 

ФОП Кукушкін Д.П.ФОП Кукушкін Д.П.
М. Городня, вул. Чумака,4, М. Городня, вул. Чумака,4,
тел. 2-75-32, 098-9654728.тел. 2-75-32, 098-9654728.

Приватизація земельних ділянок – від 900 
грн. 

Приватизація земельної ділянки для бу-
дівництва та обслуговування жилого будинку.
Приватизація земельних ділянок для ведення 
особистого селянського господарства – від
300 грн.

Переоформлення актів на земельні ділян-
ки, актів червоних, зелених, старих зразків –
від 800 грн. 

Буріння свердловин (швидко, якісно). 
Тел. 067-5984852.

Здаються в оренду склади, адмінприміщення. 
Тел.  097-5512554, 096-4007480.

ПРОДАЄТЬСЯ будинок в с. Вихвостів, 75 кв.м., цегляний фун-
дамент, стіни дерево, дах шифер, ділянка під двором 30 соток, 
опалення піч, груба, великий хлів, погріб, сінник, літня цегляна кух-
ня і гараж, город 1 га, біля двору газ і річка, до школи, дитячого 
садка та центру села 5 хвилин. В селі є гарно оплачувана робота. 
Тел. 063-0635830.

ПРОДАЄТЬСЯ будинок в с. Вихвостів, Д уд , 75 кв.м., цегляний фун-
дамент, стіни дерево, дах шифер, ділянка під двором 30 соток, 
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Шановні працівники культури та аматори народного 
мистецтва!

Сердечно вітаємо з професійним святом всіх, хто при-
святив себе благородній справі – зберігати, розвивати і 
відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу. 

Бажаємо вам, щоб ніколи не згорала доброта ваших душ, очі 
наповнювалися радісним співом. Щастя, усмішок, радості, віч-

ної молодості і краси!
Найчарівніші, найкрасивіші, найкмітли-

віші – зі святом вас!
О. БИХОВЕЦЬ. 

Начальник відділу  культури та 
туризму райдержадміністрації.                   

Т.ЮРЧЕНКО. 
 Голова профспілкового комітету 

працівників культури.

Продам «ВАЗ-2107», 2007 р.в. Ціна договірна.
Тел. (097)2134557.

Продам 2 бджолосім`ї у Щорсі.
Тел. (097)2805717.

Продам «ВАЗ-2102» у гарному стані. 
Тел. (095)6260386.

Продам терміново, недорого новий дерев`яний будинок (обкладений цеглою) у 
Щорсі, вул.Молодіжна. Газ поряд. Є 10 сот.землі приватизованої. Т. (097)3323828.

Продам «ВАЗ-2106». Ціна договірна.
Тел. (068)1525420.

Продам «ВАЗ-2107», 2002 р.в., у відмінному стані, колір 
– синій металік. 5КПП, музика. Тел. (096)9095488.

ПРОДАМ «ВАЗ-21063», 1992 р.в., газ/бензин.
Тел. (068)1070268.

ЗАВТРА – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРИ І 
МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЦТВА


