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Опади

Увечері 1 червня жителі та гості міста зібрались на 
центральній площі, щоб привітати і провести у доросле 
життя випускників міських шкіл. Навіть дощ, який лив 
протягом усього дня, змилостивився над випускниками 
і вщух. Погода зустріла гарно вбраних юнаків і дівчат 
привітною вечірньою прохолодою. 

Площа перед будинком культури розквітла 
різнобарв’ям вечірніх суконь дівчат зі стриманими 
нотками офіційних костюмів юнаків. Випускників 
привітали в.о. голови райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко, голова райради Г.Г.Примак, начальник 
відділу освіти райдержадміністрації Ю.В.Денисенко, 
настоятель Свято-Миколаївської церкви протоієрей 

отець Мирон, батьки та майбутні першокласники.
Ю.В.Денисенко у своєму виступі підвів підсумки 

досягнень цьогорічних випускників:
– Навчальний рік закінчили у місті 159 

одинадцятикласників, 10 учнів нагороджено медалями: 
8 – золотою та 2 – срібною. Кращі учні захищали честь 
школи, міста й району на олімпіадах, конкурсах усіх 
рівнів та спортивних змаганнях, це І.Гречуха, Н.Богдан, 
М.Середа, А.Бірюк, А.Кучерявенко, І.Шпилюн, О.Рожок, 
М.Атрошенко, Д.Чайка, М.Дядечко, В.Дайнеко та інші.

Матері вручили своїм дітям ріг достатку, а друзі 
з танцювального колективу «Олена» подарували 
випускникам святковий вальс. Весела перекличка 

первачків, як завжди дещо наївна, але справді щира, 
нагадала присутнім про наступність поколінь і про 
те, що й ці малята колись вилетять зі шкільних стін у 
справжнє доросле життя. Символічні мрії злетіли у 
вечірнє небо різнобарвною зграєю повітряних кульок. 
Нехай здійсняться вони!

Попереду у випускників непроста пора – настав час 
ставати на обраний життєвий шлях. Навчання, початок 
трудової діяльності, служба в армії – сподіваємося, 
вони достойно впораються з усім цим.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: чи справді золота медаль?; випускники 

на урочистому вечері.

ОСТАННІЙ  ВАЛЬС  ДИТИНСТВА

Повідомлення районної виборчої комісії про 
результати позачергових виборів Деревинського 

сільського голови, які відбулися 2 червня 2013 року

За результатами голосування виборців найбільшу кількість 
голосів отримала ДРОЖЖА Ганна Анатоліївна, 1963 року на-
родження, українка, член Партії регіонів.

«За» проголосувало – 275 чоловік,
«Проти» – 5.
Таким чином сільським головою с. Деревин обрана ДРОЖ-

ЖА Ганна Анатоліївна.
А. МИХНО.          Т. ПОКОРМ’ЯХО.
Голова районної виборчої комісії.        Секретар.

Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Регламенту ро-
боти Городнянської  районної ради скликається   чергова, 
шістнадцята сесія районної ради шостого скликання. 

Засідання постійних комісій  з питань соціально-еко-
номічного розвитку району, зайнятості населення та бюдже-
ту, з  питань управління  та розпорядження об’єктами кому-
нальної власності і тарифної політики,  з питань  законності,   
безпечної життєдіяльності, регламенту та депутатської 
діяльності    відбудуться 18 червня о 10.00. 

Постійних комісій  з питань охорони здоров’я та захисту 
населення від наслідків аварії на ЧАЕС,  з питань агропро-
мислового комплексу, земельних відносин, екології та при-
родних ресурсів, з питань гуманітарної сфери, сім’ї та мо-
лоді  – 19 червня  о 10.00. 

Засідання  президії районної ради – 19 червня  о  12.00.
Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у 

четвер,  20 червня  2013 року о 10 годині в залі засідань рай-
онної ради з наступним порядком денним: 

1. Про звіт виконання  Програми соціального і економіч-
ного розвитку району за 5 місяців 2013 року та прогноз її ви-
конання за   I  півріччя.   

2.Про внесення змін до рішення районної ради від 26 
грудня 2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік».

3.Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 
2013 року.

4.Звіт про витрачання коштів резервного фонду район-
ного бюджету за І квартал 2013 рік.

5.Звіт начальника відділу культури та туризму районної 
державної адміністрації про здійснення ним делегованих 
районною радою повноважень в частині забезпечення роз-
витку на території району культури і туризму відповідно до 
законодавства.

6.Звіт постійної комісії районної ради з питань охорони 
здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС.

7.Про внесення змін до районного бюджету щодо фі-
нансування районної цільової програми із забезпечення 
житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, та осіб з їх числа на 2013 – 2015 роки.

8.Про районну цільову програму по розвитку фізичної 
культури і спорту.

9.Про затвердження районної Програми зайнятості на-
селення на період до 2017 року та зняття з контролю рішен-
ня районної ради від 21.12.2011 року «Про затвердження 

районної Програми зайнятості населення на 2012 – 2014 
роки».

10.Про створення районного комунального закладу «Го-
роднянський районний  Центр первинної медико-санітарної 
допомоги».

11.Про затвердження районної цільової програми за-
безпечення виконання Державною податковою інспекцією 
у Городнянському районі основних стратегічних цілей щодо 
якості обслуговування платників податків на 2013 рік.

12.Про внесення змін та доповнень до Регламенту ро-
боти районної ради (щодо приведення окремих положень 
Регламенту у відповідність з положеннями Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»).

13.Про ефективність  використання майна спільної влас-
ності територіальних громад міста та сіл району, що знахо-
диться в оперативному управлінні райдержадміністрації та 
на балансі районної ради.

14.Про надання дозволу на відчуження об’єкту спільної 
власності територіальних громад міста та сіл району.

15.Про прийняття у спільну власність територіальних 
громад міста та сіл району приміщення фельдшерського 
пункту.

16.Про продовження контракту з керівником КП «Город-
нянська районна друкарня».

17.Про продовження контракту з керівником КП «Город-
нянське районне радіомовлення».

18.Про надання пільги з орендної плати громадській ор-
ганізації «Городнянський Свято-Миколаївський козацький 
полк».

19.Про дозвіл на списання з балансу Городнянської цен-
тральної районної лікарні автотранспортного засобу.

20.Про розгляд відповіді райдержадміністрації на депу-
татський запит Верхуши О. І.

21.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та за-
прошених на пленарне засідання.

На сесію запрошуються міський та сільські голови, за-
ступники голови райдержадміністрації, керівники управ-
лінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержад-
міністрації, посадові особи з питань, які виносяться на 
розгляд пленарного засідання, редактор газети “Новини 
Городнянщини”.

Г.ПРИМАК.
Голова районної ради.

Повідомлення про скликання чергової, шістнадцятої сесії районної ради шостого скликання
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Особливий статус
Останні дні травня охарактеризувалися пожвавленням 

зовнішньополітичної стратегічної діяльності України. При 
цьому, граючи зі Сходом, Президент України здобув пере-
могу і на Сході, і на Заході. Саме такими словами сьогодні 
називають підписання Меморандуму про статус спостеріга-
ча для України у Митному Союзі. 

31 травня у Мінську відбулася офіційна процедура під-
писання документів щодо статусу спостерігача для нашої 
держави у межах євразійського простору, який наразі пред-
ставлений у форматі Митного Союзу. Дана подія не залиша-
ла байдужими експертні кола, політиків та громадськість. 
Сьогодні лунають різні думки з цього приводу. Але зрозумі-
лим залишається одне – Україні вдалося домогтися свого 
при збереженні незалежності власної позиції та подальшої 
інтеграції до структур Європейського Союзу.

Прогнози щодо негативної реакції Європи на будь-які 
форми співпраці України з євразійською спільнотою, зокре-
ма з Російською Федерацією, не підтвердилися. У п’ятни-
цю, 31 травня, відбулася телефонна розмова Віктора Яну-
ковича та президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу. 
Як повідомляє прес-служба Президента України, Янукович 
поінформував Баррозу про підписані домовленості щодо 
поглиблення взаємодії між Україною та Євразійською еко-
номічною комісією. В свою чергу, президент Єврокомісії 
подякував Януковичу за надані роз’яснення. Президенти 
також обговорили перспективи підписання Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС на саміті «Східного партнерства» 
у Вільнюсі у листопаді 2013 року та прогрес України у вико-
нанні відповідних критеріїв.

Щодо ситуації на пострадянському просторі, то статус 
спостерігача у Митному Союзі можна вважати безперечною 
дипломатичною перемогою України. Наша держава завжди 
намагалася знайти такий формат участі у економічних про-
цесах на пострадянському просторі, який би передбачав 
максимальну свободу для маневру, і водночас створював 
можливість участі у роботі вищих органів євразійського 
співтовариства.

Якщо відкинути політику і звернутися до економіки, 
котра звикла розмовляти мовою цифр, то вигоди України 
виражаються в мільярдах. На країни-члени Митного Союзу 
наразі припадає трохи більше 36% зовнішнього торгового 
обороту України. Якщо в абсолютних цифрах, то це 63 мі-
льярда доларів США. Навіть зона вільної торгівлі з країнами 
ЄС не дає таких доходів. При цьому, варто враховувати й 
той факт, що не усякий товар, котрий йде на пострадянсь-
кий простір, буде сприйнятий у Європі. А такий товар все 
одно потребує реалізації, адже без останньої економіка не 
зможе працювати, задихаючись від власної безпомічності. 

Зазначимо й те, що Віктор Янукович чи не першим з 
усіх президентів України зрозумів нереальність та несерй-
озність дилеми: або Схід, або Захід. Така дилема є вигідною 
тільки пропагандистам обох таборів та їхньому керівництву, 
котре увесь час намагається дбати виключно про власні ін-
тереси.

Аналізуючи історію взаємин України та країн-членів 
Митного Союзу, зазначимо, що наша держава з самого по-
чатку прагнула віднайти певний особливий статус, який би 
передбачав важливі права і створював можливості для дій. 
Зокрема, завдяки статусу спостерігача Україна відтепер 
зможе відслідковувати усі процеси, що відбуваються у Мит-
ному Союзі. Причому отримувати таку інформацію наша 
держава буде офіційно.

Сьогодні ще залишається багато питань без чіткої від-
повіді. Але безперечним є один важливий момент. Підпи-
сання Меморандуму щодо статусу спостерігача продемон-
струвало, що Україна – це держава, з думкою та позицією 
якої необхідно рахуватися. Таке розуміння наразі приходить 
на східних кордонах нашої держави. Відсутність негативних 
реакцій ЄС щодо Меморандуму вказує на те, що таке ро-
зуміння є і на Заході. Тож дуже хочеться вірити, що це ро-
зуміння віднайде своє відображення у практичних діях, що 
матимуть місце у листопаді у Вільнюсі. 

Петро СОКОЛОВСЬКИЙ. 
Журналіст.

Така зустріч відбулась 31 травня в Чернігові. Так 
вирішила Верховна Рада: раз у місяць віддавати один 
тиждень на зустріч керівництва парламенту у регіо-
нах. І ось приїзд Голови Верховної Ради у Чернігів. 
Напередодні він побував на корпоративному під-
приємстві «Еталон», яке співпрацює з 200 суміжними 
структурами, але зіткнулось з проблемою реалізації 
автобусів, та у лікувальному центрі для хворих дітей, 
де теж, хоч створено належні умови, без проблем не 
обходиться. І ділячись свіжими враженнями, В.В. Ри-
бак сказав, що депутатам усіх рівнів не треба бігати по 
мітингах, а безпосередньо вирішувати проблеми кон-
кретних колективів. Чернігівщина потребує докорін-
них змін шляхом модернізації всієї України. Наша 
мета – не покращення статистики, а життя. І хоч на ра-
хунку місцевої влади є немало хороших справ, проте є 
немало невирішених. Парадоксально, щоб чоботар та 
був  без чобіт, – говорив Голова Верховної Ради, явно 
натякаючи на те, що багато продукції завозиться з ін-
ших міст. Непрямо, але дорікнув він місцевій владі і за 
те, що не сповна використовуються туристичні мож-
ливості Чернігівщини. І за те, що  дорожна інфраструктура 
дуже слабка, все вона зводить нанівець. Треба зосереди-
тись на конкретних справах.

На думку В.В. Рибака, у Верховній Раді з кожним днем 
все більше депутатів усвідомлює необхідність усунення 
безладу. Парламент буде працювати. Досить вже  слідчих 
комісій, які не доводять справу до кінця. Давайте виконува-
ти прийняті програми і закони. Наш народ далі терпіти таке 
не може, як і те, що освіта, медицина, культура фінансують-
ся по залишковому принципу.

Голова повідомив, що по майновому розшаруванню 
Україна – одна з лідерів у світі. А на Чернігівщині середня за-
робітна плата нижча, ніж по Україні. Вихід один – збільшення 
робочих місць, залучення інвестицій в економіку. Він – за де-
централізацію управління і фінансової системи. 60% коштів 
повинні залишатися на місцях. Водночас треба враховувати 
й те, що регіони в Україні по розвитку неоднакові, тому слід 
вирівнювати їх.

В.В. Рибак наголосив: в Україні є все. Але є і люди, 
політики, які хочуть поділити її. І Президент, і Верховна Рада, 
і Кабінет Міністрів виступають за цілісність України. І вони не 
дозволять нікому домогтися поділу.

Після вступного слова виступили окремі учасники зу-
стрічі. Голова облдержадміністрації В.М. Хоменко охаракте-
ризував пріоритетні напрямки розвитку області, над якими 
зосереджені зусилля органів влади, основні підсумки 4-х 
місяців в економіці (забезпечено приріст), соціальну від-
повідальність бізнесу. Але області потрібна допомога у вирі-
шенні проблеми забезпечення якісною питною водою, ре-
монті автомобільних доріг, підсилення фінансування.

Міський голова Чернігова О.В. Соколов у своєму виступі 
порушив концепцію реформування місцевого самовряду-
вання, при якому, на жаль, місцеві органи влади втрачають 
ряд повноважень. Треба до логічного кінця доробляти зако-
ни з тим, щоб вони не гальмували процес розвитку. Органи 
казначейства повинні докорінно змінити систему обслуго-
вування державної власності. Все це дасть поштовх місце-
вому розвитку.

Думаю, доречно зумів використати обласну трибуну на 
цій зустрічі і народний депутат В.А. Атрошенко. Йому, який 
встиг попрацювати і на посаді голови облдержадміністра-

ції, дуже болять проблеми області. Фінансова формула 
розподілу бюджету нашій області явно не на користь. На-
приклад, по галузі освіти. У нас багато малокомплектних 
шкіл, малих сіл і т.д. Тому бюджету не вистачає. Створюється 
соціальна напруга. Селяни незадоволені новими умовами 
реєстрації земельних договорів. Неоднозначна й пенсійна 
реформа – люди стали заручниками помилок багатьох на-
ших урядів. Тому ряд серйозних проблем потребують втру-
чання Президента України.

Треба, щоб місцева влада вирішувала проблеми оптимі-
зації освіти і медичної галузі, – таку тему порушив у виступі 
голова постійної комісії обласної ради з питань  освіти і куль-
тури А.А. Заліський. А сільський голова Тупичева Л.М. Шов-
кова говорила про потребу забезпечити державне фінансу-
вання міжсільських пожежних команд, щоб у кожній місцевій 
раді була посада землевпорядника, – сільському голові зе-
мельними питаннями займатися ніколи. А ще забезпечення 
сільрад транспортом, нормальною зарплатою, юридичною 
допомогою і концентрацією коштів на ремонт і будівництво 
доріг. 

Від імені голів районних рад виступив голова Корюківсь-
кої районної ради М.І. Баклажко. Чому ряд земельних пи-
тань слід вирішувати не на районному, а на обласному рівні? 
Районні ради позбавлені таких повноважень. Слід подумати 
над вдосконаленням  ряду законів. А на думку голови союзу 
роботодавців області В.Л. Лазаря місцевого самоврядуван-
ня, як такого, взагалі у нас нема. У місцевих рад зате є одні 
обов’язки. Союз роботодавців навіть надіслав свої пропози-
ції Президенту, Кабміну і Верховній Раді з приводу ряду про-
блемних питань. І прохання до Голови Верховної Ради одне: 
уважно їх розглянути.

У своєму короткому заключному слові В.В. Рибак зро-
бив такий висновок: головний наш інститут – це місцеве 
самоврядування, і в цьому напрямі ми повинні йти. Є розро-
блений законопроект про громадські територіальні об’єд-
нання. Є ідея, щоб представницький орган мав свій вико-
навчий орган. Тільки через розвиток конкретних територій, 
тобто регіонів буде підніматись Україна. І нам треба все ро-
бити саме для цього.

На знімку: В.В. РИБАК (в центрі) з керівниками об-
ласті і Чернігова на підприємстві «Еталон».

Л. ВАСИЛЬКО.

Таку тезу озвучив на зустрічі із представниками органів місцевого самовряду-
вання та керівництвом місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ 
і організацій Чернігівщини Голова Верховної Ради  УкраїниВ.В. РИБАК.

Життя, життя! Яке воно непередбачене, 
недовговічне. І ніхто не знає, що його де 
спіткає. Чи біла смуга очікує,  чи чорна-чор-
на, з якої вже і не вибратись. А вибиратись 
потрібно. 

Ось уже більше року, як в наше село 
прийшло горе. Ми в останню дорогу прове-
ли дуже хорошу, чуйну людину, дбайливого 
керівника Володимира Миколайовича Дох-
лика. Доля забрала його від  дружини,  від 
дітей, від громади. У 1984 році приїхав Во-
лодимир Миколайович  разом з  родиною   у 
Деревини. У них вже був син Рома, а згодом 
народилася ще й донечка – Тетянка. Воло-
димир Миколайович  був відданою люди-
ною. Як батько, він не чаяв душі у своїх дітях, 
дружині. Як людина громадська, звитяжно 
віддавався своїй праці. Любов`ю відповіда-
ли йому і громада,  і рідні.

Як ми всі не хотіли відпускати його! Доч-
ка Тетяна знаходилась поряд з батьком весь 
останній час, не відходила від нього в лікар-
ні. Серцем не могла відпустити батька. А він 
просив: «Донечка, відпусти мене, бо мені 
вже так важко». Дочка дивилася на матір, 
яка стояла з квітами, щоб поздоровити чо-
ловіка з останнім днем народження. Йому 
мало виповнитися 53 роки. Це була їх ос-
тання зустріч. Навіки закарбувалася вона у 
пам`яті… Через два дні, 9 жовтня 2012 року,  
Володимира Миколайовича не стало.  

Всім селом проводжали  сільського го-

лову в останню путь.  Не тільки селом, при-
їхали  люди із всього району. 26 років Во-
лодимир Миколайович був  головою села, 
якому щиро вірили люди, впевнено відда-
вали свої голоси. А скільки людей поважало 
його в інших селах та в усьому районі! Висо-
кий, стрункий, русявий, завжди з усмішкою, 
повагою до людей, він знаходив підхід до 
кожного, і люди були вдячні йому за відпові-
дальність, за працю. До Володимира Мико-
лайовича можна було звернутися  по допо-
могу у будь який час дня і ночі. Як поважали 
його  вже літні люди!  Як  зараз буквально 
все село зі слізьми згадує свого голову! 

Володимир Миколайович, вже хворий, 
машиною об`їжджав  село, ніби прощався. 
Ховав ліки, щоб ніхто не бачив. Стільки  мрі-
ялось зробити йому при житті, стільки було 
планів… Тепер втілювати їх  новому голо-
ві Г.А.Дрожжі. Чотири роки пропрацювала  
Ганна Анатоліївна  секретарем сільської 
ради. Це було призначення Володимира 
Миколайовича. Він  передав  цій старанній 
жінці свій досвід, всі свої таланти до роботи. 
І коли були призначені позачергові вибори 
сільського голови у Деревинах, то мешкан-
ці села, сподіваючись, що коли вона вже  
стільки років  пропрацювала секретарем з 
колишнім сільським головою, то й надалі 
буде вірно відповідати його принципам. І 
альтернативи Ганні Анатоліївні, як кандидату 
у сільські голови  Деревин, немає ніякої. 

2 червня відбу-
лись позачергові 
вибори. З включе-
них до списку 407 
виборців прого-
лосувало 285 ( з 
них 275 – «за»). Не 
дійсними визнано 5 
бюлетенів, не під-
тримали кандидату-
ру  – 5  голосуючих. 
Оце так результат! 

Ганна Анатоліїв-
на 1963 року народ-
ження, має вищу 
освіту – закінчила 
Чернігівський пе-
дагогічний інститут, 
працює вчителем 
молодших класів. Здається, сама доля роз-
порядилася, щоб стала вона головою цього 
красивого прикордонного села. За законо-
давством півроку довелося Ганні Анатоліїв-
ні  виконувати обов`язки сільського голови 
після смерті Володимира Миколайовича, 
так що деревинці добре знають, як вона «го-
ловує» і кого вони обирають. І нині виказали  
свою довіру цій працьовитій  симпатичній 
жінці. До речі,  Ганна Анатоліївна   працювала  
і вчителем, і бібліотекарем,  а ще  при цьому 
виховувала  сина та дочку, утримувала гос-
подарство.

Виконуючи останні півроку обов`язки го-
лови, встигла  і весняні свята організовува-
ти, і пам`ятник героям війни впорядкувати,  
і кладовище. Тепер Деревини очікують на 
свято села.

Тож односельці прийшли на вибори з чи-
стою душею і віддали свої голоси за скром-
ну трудівницю --  Ганну Анатоліївну Дрожжу. 

Н.КОВАЛЬ.
с.Деревини.

На знімку: Ганна Анатоліївна ДРОЖ-
ЖА отримує  виборчий бюлетень. 

Альтернативи Ганні Анатоліївні в Деревинах  не було
У Деревинах односельці майже одностайно віддали свої голоси за голову села

ВИБОРИ
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Розклад руху автобуса по маршруту Городня-Конотоп ч\з Макишин (щоп'ятниці)
Протяжність одного рейсу 56 км 

Прибуття Стоянка   Відправл.    Зупинка     Прибуття    Стоянка  Відправл.
             6:30 Городня             8:30  
6:40  0:02      6:42 Політрудня       8:18        0:02  8:20
6:45  0:01      6:46 Пекурівка(+)     8:13        0:01  8:14
6:50  0:02      6:52 Дібрівне         8:08        0:02  8:10
6:55  0:02      6:57 Смичин         8:03        0:02  8:05
7:03  0:01      7:04 Куликівка(+)       –          –   –
7:10  0:02       7:12 Макишин           –          –   – 
 –   –         – Лашуки          7:52        0:01  7:53
7:25  0:02      7:27 В.Дирчин          7:42        0:02  7:44
7:32    Конотоп    7:35

Прибуття  Стоянка Відправл. Зупинка      Прибуття   Стоянка  Відправл.
   14:00 Городня            16:05  
14:10  0:02 14:12 Політрудня      15:57        0:01  15:58
14:15  0:01 14:16 Пекурівка(+)   15:52        0:01  15:53
14:20  0:02 14:22 Дібрівне       15:47        0:01  15:48
14:25  0:02 14:27 Смичин       15:42        0:02  15:44
  –   –    – Куликівка(+)    15:34         0:02   15:36
  -    –   – Макишин         15:27         0:02   15:29
14:35  0:01 14:36 Лашуки            –          –       –
14:45  0:02 14:47 В.Дирчин       15:10        0:02  15:12
14:55    Конотоп     15:00

Розклад руху автобуса по маршруту Городня-Півнівщина (щосереди)
Протяжність одного рейсу 16 км 

Прибуття  Стоянка Відправл. Зупинка     Прибуття    Стоянка  Відправл.
   9:00 Городня           9:55  
9:10     0:02 9:12 Хрипівка       9:45        0:02  9:47
9:25    Півнівщина   9:30

Прибуття  Стоянка Відправл. Зупинка    Прибуття     Стоянка  Відправл.
   13:00 Городня         13:55  
13:10     0:02 13:12 Хрипівка     13:45        0:02  13:47
13:25    Півнівщина   13:30

Благодійні маршрути від народного депутата Ігоря Рибакова
Для жителів сіл Городнянщини тривалий час гостро стояла проблема транспортних перевезень всередині району. Місцеві перевізники казали: невигідно. Тому люди вимушені були 

добиратися до райцентру різними способами: коли на перекладних, коли попутками. А жителям віддалених населених пунктів доводилося до траси пішки долати по кілька кілометрів. 
Особливо для людей стареньких це дуже важко. 

Так би і бідкалися селяни, аби на допомогу не прийшов народний депутат України Ігор Рибаков. Йдучи назустріч проханням жителів Городнянщини, він прийняв рішення про відкриття 
у районі чотирьох благодійних маршрутів, які почали курсувати з 3 червня.

Автобуси ходитимуть один раз на тиждень за напрямками: 
Городня-Конотоп — по п’ятницях; Городня-Бурівка (через Моложаву) — по понеділках;  Городня-Півнівщина — по середах; Городня-Будище (через Хотівлю) — по сере-

дах.
Віднині жителі цих та інших населених пунктів, через які проходить автобус до пункту призначення, без проблем можуть дістатися до райцентру у справах і у той же день повернутися 

додому. Перші пасажири кажуть, що стало дуже зручно. До того ж, проїзд у цих автобусах безкоштовний. Ігор Рибаков усі витрати взяв на себе. 
Таким чином, завдяки народному депутату транспортна напруга у районі починає потроху спадати. На черзі в Ігоря Рибакова ще низка соціальних проектів, які він планує впровадити 

у життя. 
Ірина ХАРЧЕНКО.

  Подаємо нижче розклад руху автобусів на благодійних маршрутах Ігоря Рибакова.

До уваги 
власників худоби: 

відновлюється виплата 
дотації

Дотація за молодняк виплачується за утримання 
молодняка, який на момент подання фізичними особами 
вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі:

250 гривень за голову — за молодняк віком від 3 до 6 
місяців;

500 гривень за голову — за молодняк віком від 6 до 9 
місяців;

750 гривень за голову — за молодняк віком від 9 до 12 
місяців;

1000 гривень за голову — за молодняк віком від 12 до 
15 місяців.

У подальшому бюджетна дотація  виплачуватиметься 
за збереження молодняка у розмірі 250 гривень за кожні 
наступні три місяці його утримання до досягнення ним 
п‘ятнадцятимісячного  віку.

Для отримання дотації фізичні особи подають сільським, 
селищним чи в міську раду копії таких документів: паспортів 
великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких 
паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку 
- виданий в установленому порядку витяг з Єдиного 
державного реєстру тварин; паспорта особи; довідки або 
договору про відкриття рахунку в банку; документу, що 
засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків.

Документи прийматимуться щомісяця до 1 числа 
наступного місяця та до 1 грудня 2013 р. у порядку 
черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі 
обліку. Підставою для внесення до журналу відомостей 
про наявність у фізичної особи поголів’я молодняка, крім 
зазначених документів, є запис у погосподарській книзі, 
що ведеться сільською, селищною чи міською радами, 
або, коли селищною чи міською радами не ведеться 
погосподарський облік, — видана ними довідка про 
підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених 
в реєстрі фізичних осіб молодняка великої рогатої худоби, 
який народився у їх господарствах.

Сільські, селищні чи міська ради на підставі журналу 
обліку складають реєстр фізичних осіб, які мають право 
на отримання дотації за молодняк та щомісяця до 5 числа 
наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) 
разом із витягом з погосподарської книги, що підтверджує 
наявність молодняка у зазначених в реєстрі фізичних осіб, 
подають його управлінню агропромислового розвитку 
райдержадміністрації.

Г.КРАВЧЕНКО.
Головний спеціаліст в  галузі тваринництва управління 

агропромислового розвитку.                            

Розклад руху автобуса по маршруту Городня-Бурівка ч/з Моложаву (щопонеділка)
Протяжність одного рейсу 71 км 

Прибуття  Стоянка Відправл. Зупинка    Прибуття      Стоянка Відправл.
   6:28 Городня            9:20  
6:45      0:02 6:47 Гніздище        9:05      0:02    9:07
6:55      0:01 6:56 Картовецьке   8:55      0:01      8:56
7:05      0:02 7:07 Моложава        8:45      0:02      8:47
7:20      0:02 7:22 Черецьке        8:30      0:02      8:32
7:35      0:02 7:37 Невкля        8:15      0:01      8:16
7:43      0:01 7:44 Безиків        8:07      0:01      8:08
7:50    Бурівка        8:00 
 
Прибуття  Стоянка Відправл.   Зупинка   Прибуття    Стоянка  Відправл.
   14:05 Городня          16:48  
14:23     0:02 14:25 Гніздище      16:35      0:02   16:37
14:33     0:01 14:34 Картовецьке 16:25      0:01    16:26
14:43     0:02 14:45 Моложава      16:15      0:02     16:17
15:00     0:02 15:02 Черецьке      16:00      0:02     16:02
15:15     0:01 15:16 Невкля      15:45      0:01     15:46
15:22     0:02 15:24 Безиків      15:37      0:02    15:39
15:29    Бурівка       15:30
 

Розклад руху автобуса (замість маршруту Городня-Здрягівка) по маршруту 
Городня-Будище ч/з Хотівлю (щосереди)

Протяжність одного рейсу 61 км 

Прибуття  Стоянка Відправл. Зупинка        Прибуття    Стоянка Відправл.
       6:50 Городня              9:15  
7:10     0:02     7:12 Травневе           –          –
  –              – Альошинське    9:05          0:02      9:07
  –         – Кузничі           8:55          0:01      8:56
  –         – Хотівля           8:30          0:02      8:32
7:25     0:02      7:27 Дроздовиця       8:00          0:02      8:02
7:30     0:02     7:32 Кашпурівка         7:55          0:02      7:57
7:40    Будище        7:45

Прибуття  Стоянка Відправл.   Зупинка       Прибуття       Стоянка Відправл.
       14:00 Городня              16:25  
    –           – Травневе          16:05             0:02     16:07
14:10       0:02     14:12 Альошинське        –           –
14:20       0:01     14:21 Кузничі               –            –
14:45       0:02     14:47 Хотівля               –             –
15:15       0:02     15:17 Дроздовиця      15:50             0:02      15:52
15:20       0:02     15:22 Кашпурівка        15:45             0:02      15:47
15:30    Будище        15:35

ДО УВАГИ ПАСАЖИРІВ 
Автобуси на цих маршрутах відправлятимуться та прибуватимуть у м. Городню 

на автостоянку за районним будинком культури.

Горезвісною стала дорога до Малого Дирчина. «Новини 
Городнянщини» вже не раз згадували про це. Повені вими-
вають на ній великі ями, які стали чималою проблемою як 
для місцевих  жителів, так і тих, хто хоче відпочити, милую-
чись на чудові краєвиди біля річки Снов.

 За справу ремонту дороги, щоб допомогти Великодир-
чинській сільській раді, яка не має належних коштів на від-
новлення її покриття, вирішили взятись, як городнянці, так і 
інші  мешканці району. Ініціаторами ремонту дороги до Ма-
лого Дирчина стали  депутати міської ради Анатолій Сліпець 
та Олег Короткий, які першими внесли кошти на цю добру  
і необхідну справу,  керуючись гаслом: «Як не ми, то хто?». 
Незабаром список розрісся,  гроші допомагала збирати 
Ніна Манойло. Усього   назбирали  близько 8 000 гривень, 
які і витратили на пісок та щебінку, якими позаминулого 
тижня засипали частину величезних промоїн. Звичайно,  як 
і названі депутати, активну участь у ремонті брала і сільська 

рада. З технікою допомогли міський голова Андрій Богдан, 
голова кооперативу «Снов» Василь Богдан та фермер Олек-
сандр Масляний. 

Проте дорога у Малому Дирчині потребує щебеню та пі-
ску, мабуть, у 5 разів більше, ніж було завезено На шляху її 
ремонту зроблено ще тільки перші кроки і завезені 45 тонн 
щебеню – тільки початок.

– Ми подавали прохання, і нам обіцяє допомогти  у ре-
монті  доріг народний депутат  Ігор Рибаков, -- говорить 
сільський голова Валентина Сергіянська. – Але доріг, які  
потребують негайного ремонту у сільраді, крім малодир-
чинської,  ще дуже багато. І необачливо було б кинути усю  
очікувану допомогу на ремонт лише однієї. 

Тож збір коштів на ремонт дороги до Малого  Дирчина 
продовжується. 

А.НЕМИРОВА.

 5 червня  у селі Бутівка Сосницького району відбулося 
освячення храму Різдва Пресвятої Богородиці. У церемонії 
освячення взяв участь народний депутат України Ігор 
Рибаков, за ініціативи і фінансування якого і була збудована 
церква. 

Нову церкву у Бутівці збудували майже за місяць. 1 квітня 
пройшло освячення Хреста та фундаменту під будівництво 
храму. І вже на Великдень селяни змогли освятити паску 
вдома. 

Багато років жителі Бутівки та ще шести навколишніх 
сіл до церкви ходили за 15-20 кілометрів. Старенькі люди 
жалілися, що через слабке здоров’я не можуть відвідати 
храм і помолитися. 

Під час підписання соціальних угод жителі Бутівської 
сільради звернулися з проханням до Ігоря Рибакова 
збудувати у селі хоч невеличку капличку. Народний депутат 
сказав, що виконає їх прохання. Свого слова дотримав і 
обіцянку навіть перевиконав. Не пройшло і півроку, як у 
центрі села приступили до будівництва храму. 

Подію називали історичною. «Нарешті є людина, яка 
дбає про духовність і відроджує віру, — говорили про Ігоря 
Рибакова прихожани. — Це неоціненний подарунок для всіх 
нас». 

На освяченні Хреста народний депутат пообіцяв, що 
паску вони зможуть освятити у власній церкві. Так і сталося. 

А уже 5 червня — храм освятили. На освячення зібралося до 
тисячі селян не тільки Бутівки та навколишніх сіл, а приїхали 
навіть із Сосниці. Настрій у всіх піднесений та святковий.

Чин освячення провів Архієпископ Чернігівський та 
Новгород-Сіверський Амвросій. 

Виступаючи перед прихожанами, Ігор Рибаков зазначив: 
— Жителі Бутівки звернулися до мене з проханням 

допомогти збудувати храм у селі. Пройшло зовсім небагато 
часу, і сьогодні ми освячуємо нову церкву. Я дотримався 
даного слова.  Дорога до храму починається у душі людини. 
Впевнений, що сьогодні ми здійснили великий крок на 
цьому шляху. Дякую кожному за щире бажання відродити 
духовне життя у своєму селі. Дякую усім, хто допомагав 
будувати храм. Спорудження церкви було моїм обов’язком 
не як народного депутата України, а як віруючої людини. 
Тому я завжди готовий допомогти духовному відродженню 
наших сіл.      

Після освячення Храму Різдва Пресвятої Богородиці 
прихожани зайшли до церкви, поставили свічки і 
помолилися. Усі дякували народному депутату Ігорю 
Рибакову за церкву, за його добру душу,  щире серце і 
милосердя до людей. 

До речі, будівництво православного храму планує на-
родний депутат і в Городнянському районі.

ЩО МОЖЕ ГРОМАДА?

Дорогу до Малого Дирчина 
ремонтують  толокою

Історична подія для села
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Щорське професійно-технічне училище №7 за 
майже п’ятдесят років пройшло шлях від свого почат-
кового статусу до права  називатися вищим професій-
ним училищем лісового господарства. По-справжньо-
му особливим стало останнє десятиліття його історії. 
Навчальний заклад упевнено закріпив за собою репу-
тацію сучасної та ефективної кузні робітничих кадрів. 
При цьому важливим аспектом досягнення успіху 
стало  послідовне дотримання визначеної свого часу 
стратегії розвитку. Детальніше про сучасність і пер-
спективи  училища розповів його директор І.С. ВДО-
ВЕНКО. 

– Ігоре Станіславовичу, чим сьогодні є очолюваний  
Вами навчальний заклад?

– Якщо вести мову про процес підготовки кваліфіко-
ваних  робітників, то він здійснюється за такими спеціаль-
ностями: на базі 9 класів (3 роки навчання) – штукатур,  
лицювальник-плиточник, маляр; столяр, верстатник де-
ревообробки; кухар, кондитер;  озеленювач, лісник, єгер;  
муляр,  монтажник, електрозварник; на базі 11 класів (нав-
чання – 1  і 1,5 року) – лісник, єгер,  вальник лісу; штукатур,  
лицювальник-плиточник; оператор комп’ютерного  набо-
ру, секретар керівника; кухар, кондитер. Навчання  безко-
штовне, учні отримують стипендію, забезпечуються харчу-
ванням і, за необхідності, гуртожитком. Наші випускники 
можуть  продовжити освіту за результатами профільного 
тестування в  Чугуєво-Бабчанському лісовому коледжі, 
Остерському коледжі  будівництва та дизайну  і Конотопсь-
кому індустріально-педагогічному технікумі.

Запрошуючи юнаків та дівчат на навчання, ми  беремо 
на себе відповідальність за їхнє виховання і подальше  про-
фесійне зростання. У нашому колективі інженерно-педаго-
гічних працівників є, зокрема, 6 викладачів вищої категорії, 
кандидат педагогічних наук, 2 майстри виробничого нав-
чання першої категорії. Стосовно навчально-виробничої 
бази училища, то вона складається  з 23 навчальних кабі-
нетів, 3 лабораторій, комп’ютерного класу і 7 майстерень, 
оснащених сучасним обладнанням і необхідними техніч-
ними засобами.  До послуг учнів – спортивний та актовий 
зали, бібліотека, їдальня.  При училищі діє навчально-до-
слідне господарство, лісовий розсадник деревних декора-
тивних та чагарникових порід, теплиця, є свої об’єкти до-
звілля та відпочинку.

– А які нинішні тенденції в сфері профтехосвіти зага-
лом?

– У мене зберігся позитивний погляд на її перспективи. 
Наразі вона цілком здатна забезпечувати  фахівцями-робіт-
никами всі галузі вітчизняної економіки. Однак існуючій си-
стемі профтехосвіти все ж таки бракує визначеності, тобто 
і досі не отримано чіткої відповіді на запитання: якою ми 
бачимо Україну в майбутньому? Реалії свідчать, що в нашій 
державі більше готують менеджерів, юристів і фінансистів, 
ніж спеціалістів робітничих професій. Але ж з часом тоді 
може виникнути парадоксальна ситуація, коли навіть на-
вчений менеджер не матиме  роботи, бо просто ніким буде 
керувати! Зрештою, в будь-якій добре облаштованій дер-
жаві саме кваліфіковані робітники є фундаментом економіч-
ного зростання. Тож якщо у нас на загальнодержавному рівні 
йде мова, що шлях  розвитку України промислово-аграрний 
(а не туристичний чи банківський), то й освітянська система 
повинна бути зорієнтована саме на такий пріоритет. З огля-

ду на це можна зауважити: вітчизняна профтехосвіта, аби 
довести свою життєздатність і ефективність, у нових умовах 
має стати більш сучасною, якісною і динамічною.

– Що Ви маєте на увазі?
– Аксіомою  є те, що треба не просто дати учню знан-

ня, а й навчити  його застосовувати їх на практиці. До того ж 

згідно з відповідною політикою держави необхідно подба-
ти й про оплачувану практику випускників училища. Усім 
добре відомо, що за  теперішньої ситуації  на ринку праці 
прилаштувати усіх наших кухарів чи будівельників навіть 
на тимчасову роботу – дуже складно. Тому ми виріши-
ли  розв’язати проблему в дещо інший спосіб.  Першим 
кроком стало відкриття на базі училища повноцінного 
кондитерського цеху.  (У рамках реалізації українсько-ка-
надського проекту «Децентралізація управління  проф-
навчанням» та за фінансової підтримки міжнародного 
фонду «Відродження»).Придбали  обладнання – загалом 
майже на 120 тисяч гривень), провели капремонт від-
повідного приміщення й налагодили випуск різноманітної  
випічки – булок, тістечок, кексів, піци,  кондитерських ви-
робів. Збут продукції здійснюється  в місцевих закладах 
харчування і торгівлі, а також – в інтернаті «Казка». Зага-
лом же роботу кондитерського цеху вдалося оптимально 
поєднати з функціями навчально-виробничої майстерні 
кухарів.  Схожий підхід було застосовано для організації 
столярного цеху (він вже береться за пробне замовлен-
ня), а в майбутньому згодиться і для свого кафе. Окремо 
варто згадати вельми перспективний проект, започатко-
ваний з італійськими партнерами. Щоб якомога краще 
інтегрувати виробництво у навчальний процес, ми вирі-
шили відкрити цех з виготовлення сирів, зокрема, такого 
відомого сорту як «Моцарела». По суті, це є інвестиційний   
проект, корисний не лише для училища, а й  для району. 

– Наскільки важливим для училища є саме виробнича 
діяльність?

– У наш час, коли бюджетне фінансування навчально-
го закладу покриває не всі його видатки, без господар-
ської діяльності просто неможливо обійтися. Вона є тим 
джерелом, за рахунок  якого ми проводимо ремонтні ро-
боти, оновлюємо матеріально-навчальну базу, можемо 
думати про розвиток.

– На Вашу думку, яким може бути майбутнє Щорсь-
кого ВПУЛГ?

– Відповідь на це запитання водночас легка і склад-
на. По-перше,  я вірю в перспективи нашого навчаль-
ного закладу. Нещодавно він успішно пройшов планову 
атестацію Міністерства освіти, тож його потенціал неза-
перечний. По-друге ж, на його долю можуть  впливати 
процеси загальнодержавного масштабу. За умови нор-
мально працюючої економіки обов’язково буде потре-
ба в підготовці фахових робітничих кадрів. Але якщо рух 
України вперед пригальмується, то… До того ж, вже не всі 
профтехучилища витримали випробування часом. Не так 
давно припинив існування  навчальний заклад у Бахмачі, 
й це вкотре нагадало:  саме життя ставить нові вимоги 
до роботи. Принаймні, у ВПУЛГ будують свою діяльність 
саме під таким кутом зору.

А завершити цю бесіду я б хотів зверненням до нашо-
го підростаючого покоління: ваш стабільний завтрашній 
день починається з оволодіння професією. Перед кож-
ним юнаком і дівчиною чимало можливостей, проте якщо 
вони оберуть Щорське вище  професійне училище лісо-
вого господарства, – то не помиляться. Хто зацікавився 

– може зателефонувати за номером 2-18-54 або відвідати в 
Інтернеті веб-сайт vpulgnarod.ru.

– Дякую за розмову.
Інтерв’ю взяв

Олег МІРОШНИЧЕНКО.

Стратегія розвитку
Шановні юнаки та дівчата! Здобути спеціальність можна поруч – у Щорському ПТУ№7

Зранку 1 червня Монумент дружби розцвів прикрасами 
з повітряних кульок, квітів і прапорців. Невимушена метуш-
ня панувала на майданчику поряд, на імпровізованій сцені 
репетирували артисти – так починався дитячий фестиваль 
«Слов’янської дружби джерело – 2013». Щороку у Міжна-
родний день захисту дітей до Монументу приїжджають діти з 
України, Росії та Білорусі і не тільки для того, щоб виступити 
на святковому концерті чи показати свої вміння і досягнення 
– вони збираються поспілкуватися. Разом з ними прибува-
ють і дорослі, які на один день поринають у дитинство. Пев-
но, така атмосфера цього вже традиційного свята, бо навіть 
слова привітань від високих і поважних гостей звучать якось 
по-особливому тепло, лагідно і привітно.

Цьогоріч дітей привітали заступник міністра освіти 
України Б.М.Жебровський, заступник міністра освіти респу-
бліки Білорусь В.А.Буткевич та заступник голови Чернігівсь-

кої облдержадміністрації Ю.В.Музика. 
Казкове дійство розгорнулося на сцені фестивалю. На-

родні танці і пісні змінювалися художніми постановками гім-
настів, ексцентричним шоу циркових акробатів, піснями у 
виконанні юних вокалістів та вокальних колективів. Коли ж 
духовий оркестр у пам’ять про тих, хто визволив країни-се-
стри від фашистської навали, зіграв попурі з фронтових та 
повоєнних пісень, музикантам підспівували всі, навіть най-
менші учасники фестивалю.

Від ветеранів Великої Вітчизняної війни дітей привітала 
медсестра 1-го Білоруського фронту А.І.Самсонова, яка дій-
шла воєнними дорогами до самого Берліна:

– Я рада видеть вас, дети, такими веселыми, нарядными 
и счастливыми! Именно за это  мы сражались. Будьте счаст-
ливы! Живите в дружбе и согласии – ведь настоящая дружба 
не знает границ!

Символічним хороводом усіх артистів закінчився кон-
церт. У небі над Монументом кружляли моделі планерів, а 
навколо нього влаштували показовий виступ картингісти. 
Гонщики на маленьких болідах і автори літаючих моделей 
– вихованці Чернігівського обласного центру дитячої та 
юнацької творчості. Вони зібрали чимало глядачів, не мен-
ше охочих було поспілкуватися та сфотографуватися на 
пам’ять з ними.

Та головне – діти мали змогу поспілкуватися один з од-
ним, посидіти на затишному лузі й посмакувати морозивом. 
Додому вони привезли чимало вражень, лишили на пам’ять 
прапорці та сувеніри, а в серці, можливо, – кількох нових 
друзів.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках внизу – під час фестивалю.

УСІХ  ЗІБРАЛИ  ДІТИНА ОРБІТАХ ДРУЖБИ
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Цьогорічний традицій-
ний міжнародний фестиваль 
дружби трьох слов’янських 
народів, що відбудеться 29 
червня, є добрим приводом 
для того, щоб розповісти 
про книгу «Слов’янський на-
бат» і її автора – чернігівця 
А.О. Добровенка. Єднає цю 
подію з твором величний дух 

братерства, почуття слов’янської єдності, з якими живемо і 
які виразно відчуваєш у душі, коли читаєш книгу. Вона – це 
дуже грамотно тематично упорядкований збірник віршів, які 
– не боюсь стверджувати – писалися автором все свідоме 
життя. І тут читачам треба насамперед представити Андрія 
Омеляновича Добровенка – людину-патріота, слов’янина, 
історика, політолога, журналіста-публіциста. І поета, який 
займаючись літературною творчістю, виношує у душі пре-
красні поетичні образи, імена видатних людей, знаменні 
події в нашій історії і раптом явив їх нам у своїй книзі.

«Слов’янський набат» -- це серця велична і разом з тим 
тривожна струна, яка не тішить, а закликає нас осмислити 
своє сучасне буття, історію і зробити висновки. Хіба зали-
шишся байдужим, коли читаєш вірш «Воронье Украину так 
дерзко терзает…»?

Воронье Украину так дерзко терзает,
Как и всю нашу землю – Славянскую Русь,

Но еще все атаки орды отбивает,
Не сдавая твердыни свои, Беларусь.

Украина моя! Колыбель Древнерусской державы!
Называли когда-то тебя золотой…
Ты знавала победы, сияние славы,

А сегодня ты по миру ходишь с сумой.
Мабуть, так, як автор, думають сьогодні мільйони лю-

дей. Їх по-серйозному тривожить не тільки сьогодення, а й 
те, яким буде майбутнє.

Слов’янство на земній кулі – це велика цивілізація, яка в 
світовій історії займає особливе місце. Не дивлячись на по-
стійні випробування, цей етнос явив людству величезні ма-
теріальні і духовні цінності. І автор книги віддає йому свою 
велику данину, оспівуючи кращих представників слов’ян-
ства від давніх давен до наших днів. Для автора Слов’янщи-
на – це не географічно-територіальна одиниця, а унікальне 
історико-культурне і духовне об’єднання, основою якого є 
християнство і яке здавна протистояло загарбницьким вій-
нам, зберігало волелюбний дух. Це не просто романтичний 
образ, а поняття, через яке автор виходить на важливий 

висновок: слов’янам нині треба, як ніколи, триматися один 
одного, єднатися заради врятування своєї цивілізації. І з 
цього погляду треба сказати про громадянську сміливість 
А. Добровенка: у його поезіях віддзеркалені політичні, еко-
номічні, культурні події і сучасного життя, до яких він вислов-
лює своє ставлення. Його вірші конкретно персоніфіковані, 
кожен має свій сюжет і привід для написання, що й вирізняє 
цю поетичну книгу від книг багатьох інших сучасних авторів, 
які захоплені національно-козацькою шароварною ритори-
кою.

Вдумаймось у ці строки вірша «Славянская чаша»:
Что ж мы, братья, славяне, так духом упали,

Нашу память и славу без выстрела сдали.
Чужеземцы за наши святыни дерутся,

Подают нам на бедность, над нами смеются.
Хіба не так? І поет вірить, що:

«Киев, Минск да с Москвой: в небытье – наши 
беды!

Русью – Тройкой родной мы домчим до Победы!»
Як вже зрозуміло, А. Добровенко у книзі подав вірші, на-

писані й російською мовою. І вони засвідчують, що ця мова 
для нього теж є рідною, і володіє нею він добре. Як і історією.

Мабуть, не міг не відгукнутися він на добру традицію 
спільного святкування Дня молоді біля Монументу дружби 
на кордоні трьох держав. Його поетичні рядки прості, але 
«чутливі, як струна», наповнені животворним змістом.

На пограничье спозаранку петухи поют,
А с трёх сторон колонны

под знаменами идут:
Славянских братьев – украинцев, белоруссов, 

россиян,
Ликующих черниговцев, брянчан и гомельчан.

І далі автор робить висновок, що Русь православна свят-
кує фестиваль дружби трьох народів з мрією, що відродить-
ся знов Єдина Держава.

У цьому короткому слові про книгу не можна осягнути 
той слов’янський світ, який живе в авторові віршів. Його по-
езії треба читати і осмислювати. Вони – то жива поетична 
публіцистика з виразним звучанням. Можна погодитись, а, 
може й не зовсім, із назвою книги – «Слов’янський набат» 
-- якось ніби трохи крикливо (мелодійніше було б – дзвін). 
Але то справа автора. Його поетичне слово справді будить 
душу, яку нам приколихують різними способами і метода-
ми. Довіряймось же історичному досвіду і мудрості і на них 
леліймо майбутнє. Слов’янство в умовах глобалізації тільки 
силою єдності зможе уберегти свою цивілізацію.

Л. ЯКУБЕНКО.

КНИГИ Слов’янського серця 
струна

 Любомир
Мы сидим в каком-то черни-

говском дворце творчества,
даже в кабинете замдиректора по 
культурной работе, и просто пьем 
чай . Густой, янтарный. Печенье  – не 
очень соответствует напитку, слиш-
ком сладкое, овсяное. Почему так 
уничижительно –  «какой-то» дворец 
творчества? Да не запомнил просто 
это я….Их же так много понаехало  в 
Чернигов мой храмовый, имею вви-
ду,  конечно же, и  чиновников от об-
разования да культуры с их плановой 

проверкой «периферии»… а запомнил церкви намоленные 
с песнями святыми. Ну, а  очаги детско-юношеского твор-
чества? Успокойтесь, внимательные родители талантов. Их 
вполне достаточно. Тем более в Чернигове. Как, впрочем, 
и храмов. Так вот, печенье не понравилось очень одному из 
гостей. Он, естественно, съел его, запил обильно чаем, до-
садно поморщился и в составе «высоких», скажем так, под 
один метр семьдесят сантиметров росту, отправился в об-
ход…  

Отсмотрели мы едва ли не четыре дюжины  левкасов, 
батиков, гратажей, акварелей, гуашей под Волошина,  про-
слушали чуть ли не с полсотни различных хоровых коллек-
тивов, может, с десяток  вокальних трио, квартетов, даже 
дуэтов…И вдруг выходят на сцену и… поют люди,  их дыха-
ние подвласно лишь мгновению руки, очень, кстати, неза-
метного человека. С первого взгляда даже и не скажешь, 
что это – он руководитель. Приталенный пиджак вороньего 
цвета так гармонировал с его парящими руками, что  вре-
менами и пение не хотелось слушать. Заметьте: велико-
лепное пение, которое по случаю слушаешь  то ли дома, 
семье, то ли в Храме Господнем. И этот человек, что не уди-
вительно, пел вместе с хором. 

Я узнал в Любомире, ибо его так назвали, человека, ко-
торый несколько часов провел рядом с нами – комиссией. 
Ну, что мне ему оставалось сказать  в его искренние, си-
ние глаза, кроме:  «Мой  бог, мне, пожалуйста чаю, дорогой  
мой!» Он элегантно откидывает полу стального пиджака 
(таки успел переодеться), и говорит:

– Я, когда слышу голоса наших певцов, прежде всего 
слушаю пение людей. Или даже не так… Души человече-
ские…, – легкий вздох…

– Любомир Мирославович, позвольте, а ведь хор – это 
тоже  люди, – Я также внезапно волнуюсь и сбиваюсь на 
тавтологию.

– Смотри, какой солнечнй чай, Слава. Вот посему и бе-
седа у нас получается солнечная, потому что говорим мы о 
музыке в  душе человека, – без ухмылки ответил мне Любо-
мир Боднарук. 

…Поистине люб он миру!..

Лев
Лето. Знойный ас-

фальто-бетонный, 
златокупольный, но зеле-
ный Киев. Иду  на встречу 
с человеком, который еще 
в моем полуголодном дет-
стве поразил мозг юный 
строками. «Эх, дороги, 
пыль да туман…» Что в 
них, спросите, особенно-
го? Да ничего… Просто 
есть в них боль, честность есть в них, искренность, вера и, 
естественно, надежда. А о любви, кажется, все им сказано. 
Она и есть прерогатива его, доминанта. Полно…Суть его.

Вхожу в гостиничный номер, приветствую вежливо 
классика. В ответ – легкий поклон.

– Мы о чем говорить будем? О твоем отречении от Ли-
тинститута? Пойми, ведь твои стихи – песенные. Ладно, 
спрашивай, – Лев Иванович явно удручен.

– Скажите, пожалуйста, встречи с читателями Вашей 
поэзии обязательны? – по привычке смотрю в глаза собе-
седника.

– А ты как считаешь? – удар словом под дых.
– Извините за плохой вопрос. Просто перенервничал, 

вот и болтнул. Тогда подарите слушателям нашей «Моло-
дой гвардии» свои новые стихи. Если это не претит Вашему 
настроению. – я понемногу начинаю успокаиваться. Собе-
седник, это видно, тоже.

– Вот это уже ближе. – Лев явно настраивается. К прыж-
ку ли? Нет. Он в мозгу своем ищет подобающее стихотво-
рение.

…Розетки электрические в советских гостиницах по-
чему-то монтировали на уровне плинтуса. Ну, чуть выше. 
Неудобно, но они таки есть. Я трепетно держу в руках ми-
крофон и записываю стихи. О, дъявол! В это время заки-
пает вода в чашке, в кою воткнут электрокипятильник. Лев 
Иванович по старинке решил чайку испить, собственноруч 
изготовленным. Он, не чай, а поэт, не прекращая деклами-
ровать, очевидно, важные для него стихи, наклоняется к 
чашке и, выключив кипятильник, дочитывает. Прекрасные 
строки. Как всегда.

– Извини, увлекся. – вздыхает Лев Иванович.
– И вы меня простите. Я ведь мог остановить запись.
– А порыв души? – смеется.
Так летним днем Лев Иванович Ошанин подарил мне 

оптимизм. И веру в добро, в жизнь, в прекрасное, в чистое. 
Спасибо, учитель!   

У шестидесяті роки минулого століття фізична культура у 
нашому місті набула великого розквіту. Проводились шкіль-
ні спартакіади з широкою програмою та участю багатьох 
юних спортсменів. Вони завжди закінчувались грою у фут-
бол. Перед змаганнями обов’язково грав духовий оркестр. 
Сотні городнянців з дітьми йшли вболівати за свою команду, 
подивитись інші спортивні змагання. Була атмосфера свята. 
Ми в той час були підлітками і щоразу з нетерпінням чекали 
появи своїх кумирів. І ось нарешті, один за одним, стрункі і 
підтягнуті, в красивій спортивній формі вибігали футболіс-
ти на стадіон, щоб розім’ятись перед грою. Яке було щастя, 
для нас, хлопча-
ків, потримати 
м’яч у руках, а по-
тім віддати грав-
цеві! Особливо 
нам подобалось 
знаходитись біля 
наших гравців під 
час перерви між 
грою. Ми слуха-
ли, як вони аналі-
зували гру, роби-
ли висновки, тоді 
не зрозумілі для 
нас.

Але, дивля-
чись на їх спіт-
нілі тіла, рухливі 
м’язи, мужні обличчя, кожен з нас таємно хотів бути схожим 
на них. І зараз, маючи набагато більше років, ніж їм було в 
той час, я з великою подякою згадую ті щасливі хвилини від 
мовчазного спілкування з гравцями моєї команди.

Миттєво пролетів час, і вже багатьох немає гравців, щоб 
подякувати їм за ту радість, яку вони дарували.

Треба зазначити, що в ті роки городнянська команда 
була технічно сильною та результативною: І місце в облас-
ті та ІІІ – в республіці серед сільських колективів. Змагання 
проходили в м. Донецьку. Команда мала назву Р.Т.С. (ре-
монтно-тракторна станція). Заснував її в ті роки Овчаренко 
Борис Григорович. Він же був і воротарем команди. Як зараз 
пам’ятаю гру, коли вперше побачив  нового воротаря. Це 
був невисокий на зріст, кремезної статури юнак, який брав 
практично всі м’ячі з кошачою спритністю. І щоразу зривав 
оплески у вболівальників, беручи важливий м’яч від потуж-
ного удару. Після гри ми  довідались, що це городнянець 
Борис Овчаренко, який служив у морфлоті і має перший 
спортивний розряд. Для нас, хлопчаків, це було настільки 

вагомо, що ми дивились на нього, як на казкового велетня. 
Він був вінцем нашої команди.

Згодом прийшло поповнення іншими гравцями, і коман-
да прийняла назву «Полісся». До її складу входили такі грав-
ці: Володимир Ломака, Анатолій Ломака, Григорій Костирко, 
Микола Синиця, Леонід Свердлик, Олександр Ревуцький, 
Олександр Редюк, Левко Лавров, Михайло Янковський, Ва-
силь Дятлов, Микола Лещенко, Григорій Дудко – капітан ко-
манди. Суддею змагань  і гравцем команди був Ігор Галанін.

Команда «Полісся» здобула нові перемоги як на місце-
вому стадіоні, так і за межами району. Своїм вмінням пере-

магати на футбольному 
полі наша команда фор-
мувала світогляд здоро-
вого способу життя як у 
дітей, так і в дорослих, 
приносила радість го-
роднянцям. Потрібно 
згадати величезну заслу-
гу в спортивному житті 
міста Йосифа Давидо-
вича Азбеля – керівника 
спорткомітету. Город-
нянці пам’ятають цю пра-
цьовиту, відповідальну та 
порядну людину. Також 
Івана Макаровича Анто-
ненка – голову товари-
ства «Колос», який своєю 

невтомною працею зміцнював матеріальну спортивну базу 
району та організовував футбольні змагання в селах нашого 
району. Велике їм спасибі.

Я не ставив перед собою завдання розкрити та описа-
ти історію городнянського футболу. Це дуже складно. В цій 
статті – мої дитячі враження та спогади, які я присвячую 
моїй команді та світлій пам’яті про кращого воротаря коман-
ди мого дитинства Бориса Григоровича Овчаренка. 

У червні минає півроку, як його не стало з нами. Царство 
йому небесне і всім гравцям, яких з нами вже нема.

О. ТИМОЩЕНКО.
Учитель фізичного виховання районної гімназії.

На знімку: гравці команди Р.Т.С.: Василь ФІЛОНОВ 
– капітан команди, Борис ОВЧАРЕНКО – воротар. Грав-
ці: СИВУХА, Василь ПІДГОРНИЙ, Микола ШОМАН, Пе-
тро ПОПИК, Леонід ЛІТОШКО, Леонід КРУПЕНИК, Воло-
димир АНИЩЕНКО (с. Тупичів), Борис ЛЕВІН, Микола 
СТЕБА.

(Фото з архіву О. Тимощенка). 

СПОГАД Футбол мого дитинства
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ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира в центрі у 6-ти поверховому 
будинку, 1 поверх. Тел. 097-1284215.

– 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 2-15-42.
– 2-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 

2-57-08.
– півбудинку з євроремонтом. Вхід окремий. Є газ, 

вода, погріб, гараж, сарай. Тел.: 066-1166184, 093-8314411.
– новобуд  без внутрішніх робіт з матеріалами. Є 

вода, газ.  Тел. 063-0213453.
– новий будинок 80 м.кв. по вул. Пирогова,12. Тел.: 

2-27-82, 097-9658905. 
– два будинки зі всіма зручностями. Тел.: 063-

3568097, 2-31-30. 
– земельна ділянка в центрі – 12 соток. Тел.: 096-

7333953, 097-8497496.
– тільна телиця, отел у січні. Тел.: 2-32-66, 096-

1684299.
– терміново телиця. Тел. 096-7443445.
– корова віком 7 років. Тел. 095-5164880, 2-56-23.
– корова. Тел.: 2-55-70, 093-7277231, 068-9190433.
– молода корова після отелу. Тел. 098-4238691.
– племінні поросята української степової білої 

породи віком 1,5 місяця. Тел. 2-10-44, 063-8541219.
– робочий кінь в с. Лашуки. Тел. 098-9154838.
– робоча кобила. Тел. 097-5248576.
– відеореєстратор «Convoy», велосипед жіночий, 

коляска (зима-літо), пральна машина  «Агат». Недорого. 
Тел.: 2-40-52, 096-7776647. 

– металопластикові вікна, двері, вхідні двері, рами 
(від майстра) за найнижчими цінами. Передплати не 
беру. Виїзд по району безкоштовно. Тел. 067-9448017.

– вікна, двері (від виробника) за найнижчими ціна-
ми. Доставка. Монтаж. Тел. 063-8688126, (0462)611-226.

– вікна, двері, балкони, москітні сітки, підвіконня, 
відливи. Тел.: 093-7879291, 93-73-10.

– ноутбук «Lenovo G-580» новий, гарантія на 3 роки, 
дешево; ОСБ вологостійка фанера – 7 шт. Тел.: 097-
9236848, 093-4795727. 

– дитяча коляска «Anmar Hilux» (зима-літо), повний 
комплект. Ціна договірна. Тел.: 063-5344014, 2-42-32. 

– плуг 3-корпусний. Тел. 096-7526861.
– комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– трактор МТЗ-80, причіп, плуг, косарка. Тел.: 099-

5204092, 2-27-25.
— 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.

– культиватор навісний пружинний, задні колеса 
колишнього використання на МТЗ, кун на задню наві-
ску МТЗ, ЮМЗ, Т-40, пускач ПД-10. Тел. 098-5244112.

 – картоплекопалка однорядна; причіп одновісний 
на (китайця). Тел. 097-8421647, 3-74-25.

– вулики, відводки, бричка. Тел.: 096-1595921.
– Москвич (Комбі). Тел.: 097-8497496, 098-7711665.
– ВАЗ-2101. Тел. 096-1797971.
– велосипеди б\в (вир-во Німеччина). Звертатися по 

тел. 067-3273124, або на базар (ларьок «Мопеди»).
– шифер, балки, крокви, опалубка, дошка, ракуш-

ка, цегла біла, червона, бій цегли. Тел. 097-1137689.
– цегла біла, червона, бій цегли, ракушка, шифер, 

балки, крокви, опалубка, дошка. Тел. 097-4868282.
– овес. Ціни нижче ринкових. Тел. 2-53-25, 050-9876145, 

097-6367481.
– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові дивани 

(пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки, 
стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), дивани-ма-
лютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи, 
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, 
стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, комп’ю-
терні стільці, приліжкові тумби, ліжка 1-спальні, ліжка 
2-спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Кор-
пусні меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі 
на замовлення, великий асортимент тканин в наявності 
і на замовлення.  Дитячі коляски (зимово-літні). Холо-
дильники та газові плити колишнього вжитку. Склад 
меблів знаходиться на території поліклініки. Тел.: 2-41-
66, 096-3378845, 096-1730943. Дзвонити з 9.00 до 17.00.

КУПЛЮ:

– причіп до легкового автомобіля з документами. 
Тел. 067-6953095.

Учні 3-В класу Городнянської школи №1 та їх бать-
ки висловлюють глибоке співчуття класному керівнику 
Мельник Л.О. з приводу тяжкої втрати – смерті чоло-
віка

МЕЛЬНИКА Володимира Дмитровича.

Учні 11-А класу  Городнянської гімназії, їх батьки та 
класний керівник висловлюють глибоке співчуття пер-
шій вчительці Мельник Л.О. з приводу тяжкої втрати – 
смерті чоловіка.

Учні 7-В класу Городнянської гімназії, їх батьки та 
класний керівник висловлюють глибоке співчуття пер-
шій вчительці Мельник Л.О. з приводу тяжкої втрати – 
смерті чоловіка.

Продам японські скутери «Хонда», «Ямаха», «Сузуки» у відмінному стані та 
нові «Альфа», «Дельта», «Актив». Великий вибір. Кредит. Т. (067)3787277.

Продам 3-кімнатну квартиру у центрі Щорса.
Тел. (097)7634418.

Продам овес, пшеницю, сіно польове. 
Можлива доставка. Тел. (097)2509069.

ВТРАТИ

В.Д. МЕЛЬНИК
Після тяжкої і тривалої 

хвороби на 61 році життя 
помер В.Д. Мельник.

Володимир Дмитро-
вич Мельник народився 
28 липня 1952 року в с. Го-
рошків Київської області в 
родині колгоспників. Піс-
ля закінчення середньої 
школи здобув спеціаль-
ність ученого агронома в 
Білоцерківському сільсь-
когосподарському інсти-
туті і з 1974 року працював 
за направленням на по-
саді головного агронома 
колгоспу «Більшовик» с. Кузничі Городнянського району, 
а після служби в армії – головним агрономом у колгоспі 
«Червоний партизан» с. Дроздовиці. У жовтні 1975 року 
був рекомендований на роботу в Городнянський райком 
комсомолу, а в 1978 році його обрали першим секрета-
рем райкому комсомолу. У період з 1980 по 1982 рік слу-
жив на Північному флоті на посаді заступника командира 
по політичній роботі, закінчив Вищу партійну школу. Пра-
цював в райкомі Компартії України інструктором та заві-
дуючим відділом. У дев'яності роки працював на посадах 
заступника голови райвиконкому та головою районної 
ради. Обирався депутатом районної ради.

У зв'язку з хворобою вимушений був припинити тру-
дову діяльність.

На всіх посадах В.Д. Мельник зарекомендував себе 
здібним і чесним працівником, хорошим організатором, 
порядним сім'янином і надійним товаришем.

Районна рада та райдержадміністрація, численні 
друзі глибоко сумують з приводу смерті Володимира 
Дмитровича Мельника і висловлюють співчуття його дру-
жині та синам, усім рідним і близьким. Нехай його світлий 
образ назавжди залишиться у пам'яті тих, хто знав і пра-
цював з ним.

Районна рада, райдержадміністрація.
Група товаришів.

12 червня – 9 днів світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка, батька

МЕЛЬНИКА 
Володимира Дмитровича

28.07.1952 р. – 04.06.2013 р.
Більшої втрати немає,
Як втрата твого життя.
Серце в печалі ридає
І немов зупиняє буття.
Сльозами не вилити болю
Та й криком не вернеш тебе,
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.

Сумуючі рідні. 

10 червня – 40 днів світлої пам’яті
нашого дорого чоловіка, батька і дідуся

ПОТАПЕНКА Михайла Дмитровича
12.11.1938 р. – 02.05.2013 р.

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Родной ты наш, пока живем на свете
Тебя мы будем помнить и любить. 
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с 

нами.
Спи спокойно, пухом тебе земля,
А душе – царство небесное.
Хто знав Михайла Дмитровича – пом'яніть добрим словом. 

Сумуючі: дружина, діти, онуки. 

9 червня – 10 років світлої пам’яті
КРАВЧЕНКА Володимира Гнатовича

12.10.1940 р. – 09.06.2003 р.
Одной звездой на небе стало больше,
Одной душою меньше на земле…
Не совпадает время с этой болью,
И все напоминает о тебе.
Так мало лет дано было судьбой,
Так много мог еще ты совершить.
Вся радость жизни вмиг ушла с тобой,
Мы свято будем образ твой хранить.

 Сумуючі: дочка з сім’єю.

8 червня – 9 днів світлої пам’яті
ДЯЧЕНКА Віктора Степановича
05.09.1949 р. – 30.05.2013 р.

Такого мудрого, святого,
Такого рідного, як ти,
Такого щирого, простого
Нам вже ніколи не знайти.
Пам’ятаємо, тужимо, любимо. 

Дружина, діти, онуки. 

13 червня – 40 днів світлої пам’яті 
РУБІСА  Володимира Федосовича

07.03.1939 р. – 05.05.2013 р.
Не найти в мире слов описать наше 

горе,
Не найти в мире силу, чтоб тебя 

подняла.
Как жестока судьба – так с тобой 

поступила,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда,
Смириться с этим горем невозможно.
Любим. Помним. Скорбим.

Вічно сумуючі: дружина, сини з сім'ями та рідні. 

12 червня – виповнюється 40 днів 
з дня смерті  нашої дорогої мами, 

бабусі 
МИНЕНКО Ірини Кирилівни

10.07.1933 р. – 03.05.2013 р.
І хата вже пуста,
І двір наш сирота.
І обміліла у дворі криниця,
А нам не віриться, що вже тебе нема,
Що можеш ти тепер лише присниться.

Рідня покійної.

5 червня – 2 роки світлої пам’яті
найріднішої для нас людини – сина, брата, онука

ДАНИЛЬЧЕНКА 
Руслана Володимировича

11.04.1988 р. – 05.06.2011 р.
Две слезинки капнули в цветы,
В две большие розовые розы!
Из моей измученной души,
Выкатились безнадежно слезы.
Видят мои мокрые глаза,
То, во что совсем не верят,
То, что не изменишь никогда,
То, что болью и слезами мерят.
Стучит упрямо мое сердце,
И отчаянно не хочет знать,
Что любимых глаз уже не видеть,
И родного сына не обнять. 

Сумуючі рідні. 

Колектив Городнянської школи мистецтв вислов-
лює глибоке співчуття викладачу Савості А.П. з приво-
ду тяжкої втрати – смерті батька

ДАНИЛЬЧЕНКА Петра Петровича.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює 
глибокі співчуття вчителю трудового навчання Пінчук 
Л.О. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

КОЖЕДУБ Анни Іванівни.

Колектив Городнянського районного суду вислов-
лює глибоке співчуття старшому секретареві суду 
Борсук В.М. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

ПАЩЕНКО Людмили Олександрівни.

Відділ Держземагенства у Городнянському районі 
Чернігівської області оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади – спеціаліста II  категорії сектору зем-
леустрою та ринку земель Відділу Держземагенства у 
Городнянському районі. 

Вимоги до кандидата: громадянство України, вільне во-
лодіння державною мовою, вміння працювати на комп’ютері, 
повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеці-
аліста за спеціальністю «Землевпорядкування», «Землевпо-
рядкування та кадастр», стаж роботи за фахом не менше 3-х 
років.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС), копії документів про освіту, копія паспор-
та, декларація про доходи за 2012 рік, фотокартки розміром 
(4х6).

Термін прийняття документів – 30 календарних днів з дня 
оголошення про проведення конкурсу. 

За додатковою інформацією звертатися: м. Городня, 
вул. Леніна, 11.

Пекурівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної поса-
ди – головного бухгалтера.

Вимоги до учасників конкурсу: освіта повна вища за 
фахом бухгалтер. Досконале володіння українською мо-
вою, вміння працювати на комп’ютері.  

Стаж роботи за фахом – 1 рік. 
Подаються документи: заява, копія документів про 

освіту, копія паспорта, коду та трудової книжки.
Термін прийняття документів протягом 30 календар-

них днів з дня опублікування оголошення. 
Звертатися за адресою: с. Пекурівка, вул. Гагарі-

на, 23, тел. 3-77-33.

Увага! Електронебезпека поруч
Літо – пора літніх канікул школярів і студентів. Уважно 

слідкуйте за вашими дітьми.
Не дозволяйте їм:
залазити на дахи житлових будинків, де поблизу знахо-

дяться повітряні лінії;
гратися під повітряними лініями електропередач;
палити багаття поблизу повітряних ліній;
робити накиди на дроти повітряних ліній;
відкривати двері трансформаторних підстанцій і набли-

жатися до них.
Літо – не тільки відпочинок, а й час роботи в полі, час ви-

пасу худоби. Це відповідальна пора, як для жителів району, 
так і для колективу Городнянського РЕМ.

Звертаємось до вас з проханням: під час виконання 
робіт будьте обережні на полях, де проходять високовольтні 
лінії електропередач, інструктуйте підлеглий персонал про 
небезпеку наближення до проводів, особливо комбайнів і 
високо габаритних тракторів, наїзд і повалення опор. 

Краще відступити метр від опори, чим наражати себе на 
небезпеку. 

Зневажання цими правилами призводить до трагічних 
випадків. Ваша безпека і безпека оточуючих залежить від 
вашої уважності і виконання цих правил. 

Особливість електричної енергії  полягає в її непоміт-
ності, відсутності запаху і кольору. Це німа небезпека!

Літо – ще й пора гроз і буревіїв, які останніми роками 
не полишають нашу місцевість. Під час таких явищ трапля-
ються масові обриви дротів, падіння дерев, вимикаються 
трансформаторні підстанції.  Не намагайтесь самотужки 
полагодити будь-яке обладнання, не наближайтесь до 
обірваного дроту, негайно повідомляйте диспетчера 
РЕМ про виявлені пошкодження за тел. 2-14-44 і до 
прибуття бригади РЕМ організуйте охорону цього дро-
ту. 

Сподіваємось на взаєморозуміння і співпрацю.
З повагою Городнянський район електричних 

мереж.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

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, металлочерепица.
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.

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.
Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО. 

КУПЛЮ  ДУЖЕ  ДОРОГО
У будь-якому стані: ікони до 60000 грн., хрести, 
лампади, чеканки з ікон; самовари до 6000 
грн.; ордени трудові і бойові до 50000 грн., ме-
далі до 2000 грн., значки; книги до 5000 грн.; 
фотографії до 300 грн., листівки; грамофони до 
5000 грн., монети, статуетки до 700 грн., посуд 
до 40000 грн., жіночі прикраси; годинники 
наручні часів СРСР, картини СРСР і старовинні 
до 45000 грн.,  нагороди до 1917 року.

м. Городня, щочетверга з 7.00 год. до 13.00 год. 
(на площі біля м-ну «Берізка»).  Тел.: 098-557-96-44. 

Хромовые – 220 грн.,
Яловые – 110 грн.,
Кирзовые с ушками – 65 грн.,

КУПЛЮ новые военные сапоги 
Тел.: 067-9756145, 
095-2171487.

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

093-6211312.

4 июля – отмечает свой день 
ангела наш бесценный чело-
вечек Наталья Васильевна ЛО-
ТОШ – наша родная и любимая 
половинка, жена, мама, для ко-
го-то – дочка, внучка, сестра.

Терпения тебе, родная, здоро-
вья, жизненных сил. Любить – как 
ты умеешь, и быть любимой по на-
стоящему! На долгие лета!

Сегодня, в свой день 
рождения хочу сказать спаси-
бо самому дорогому и близко-
му мне человеку – маме: 

–  «Мамочка! Спасибо за 
счастье жить! Любить! И быть 
любимой!

Я тебя очень сильно лю-
блю!».

Старшая дочь.

11 червня святкуватиме 60-річний ювілей наш 
любий чоловік, батько, дідусь Федір 
Федорович СИДОРЕНКО.

Сердечно вітаємо тебе, дорогий 
наш, і бажаємо міцного здоров’я, 
благополуччя, гарного настрою і не-
вичерпної енергії. 

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаємо,
Здоров’я, радості бажаємо.
Живи нам 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 та любов’ю: дружина, доньки, зяті, 
онуки. 

5 червня відсвяткувала своє 75-річчя наша до-
рога мама і бабуся Анастасія Пе-
трівна БРИГУНЕЦЬ з с. Лашуки.

Від усієї душі вітаємо її з ювіле-
єм!

Желаем счастья и здоровья,
На много дней и много лет,
И пусть житейские ненастья
В душе не оставляют след.

Доньки Ольга і Наталія з сім'ями.  

Наталію Василівну САКУН – люблячу, доро-
гу дружину, матір, невістку вітаємо з ювілеєм – 
50-річчям!

Бажаємо міцного здоров’я, сі-
мейної злагоди.

Мы любим тебя, дорогая,
И хотим, чтоб ты рядом всегда 

была.
Чтоб глаза твои счастьем сияли,
 И улыбка светилась всегда.
И чтоб никто на планете этой,
Никогда не обидел тебя!

Чоловік, доньки, свекруха і сім'я Гром. 

8 червня святкує свій ювілей наш сват і батько 
Віктор Григорович ІТЧЕНКО.

Ми Вас з ювілеєм щиро вітаємо,
Добра і радості бажаємо.
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай обминають Вас тривоги,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелеться в житті.

З повагою: свати Горлови, 
син і невістка.

31 травня відсвяткувала свою п’ятнадцяту вес-
ну Дар'я ЛУЗАН. 

Тебе уже 15 лет –
Ты взрослая почти.
А впереди весь белый свет
И добрые пути.
Учись, расти, здоровой 

будь,
Успехов достигай,
Друзей своих не позабудь,
Родных не обижай!
Пусть улыбается тебе
Счастливая звезда,
И будет все в твоей судьбе
Исполненным всегда!

Люблячий тато та всі рідні.

10 червня 75-річний ювілей 
святкуватиме наш тато Михайло 
Петрович ЗАГАТНИЙ.

Живи, родной наш, долго-долго,
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

З любов’ю з далекої Норвегії: дочка Лариса, 
зять Том та онук Габріель. 

ЦІЛИТЕЛЬКА
РАЇСА

За допомогою добрих вищих сил, рук і молитов очи-
щу душу, зніму прокляття, зурочення, намовляння, по-
роблення, привороти, відвороти, вінок безшлюбності, 
переляк, родове закляття. Лікую від бородавок, хвороб 
суглобів, шкіри, енурезу. Виганяю злих духів, як з люди-
ни, так і з приміщення. Виливаю на віск, наводжу лад в 
сім'ї та бізнесі, допомагаю повернути віру у себе. 

При собі мати свічку і півлітра води. 
Вартість прийому 80 грн. 
Запис за тел. 097-8806586 з 8 червня по 15 червня 2013 р. 

Міськрайонна газета «Новини Городнянщини» з вами не розлучається. А ви теж хочете бути з 
нами? Передплатіть на ІІ півріччя 2013 року. Дякуємо.           
            Редакція газети.

Юрист
Цивільні, сімейні, 

земельні, страхо-
ві, податкові спори. 
Складання позовних 
заяв, представни-
цтво інтересів в суді.

м. Городня, вул. Чор-
ноуса, 26.

Тел.: 099-0123038, 
093-8735193.

Реалізуємо дрова-обрізки, євроцемент 
ПЦІ-500-Н, плитку тротуарну, єврозабори 
бетонні, кільця бетонні, бордюри, водосто-
ки. 

Адреса: м. Городня, вул. Аеродромна, 40. 
Тел/факс.: (04645)2-60-06, 096-8989960.

Магазину «Ваш дім» 
на постійну роботу потрібен продавець-консультант 

з продажу електроінструментів (бажано молодий чо-
ловік до 35 років). 

Тел. 2-19-05, 098-0544142.

ПП «ГАЗ-ФАЕР» пропонує послуги по газифікації, 
водопідведенню, влаштуванню опалення (поліпропілен, 
метал), встановленню та заміні газових приладів, вико-
нанню проектної документації.

Підрядник бере на себе зобов’язання, щодо оформлення 
всієї технічної документації, необхідної для введення об’єкта в 
експлуатацію.

Звертатися по тел. 2-48-94, 095-3506084, 067-
6563331.

10 червня святкуватиме 75-річний ювілей Михай-
ло Петрович ЗАГАТНИЙ.

Від усього серця шлем подяку батьку,
За душевну щедрість, вдачу во-

льову,
Неспокійне серце, працьовиті 

руки,
За любов і гордість, мудрість, 

доброту.
Бажаєм добра і удачі без ліку,
Міцного здоров’я і довгого віку!

З любов’ю: син Валентин, 
невістка та онуки. 

ВОДОПЛАВНА…  КОБИЛА
Вранці 6 червня на околиці села Політрудня місцевий 

житель Максим Приходько, який пас громадську череду, 
виявив під мостом кобилу, яка пливла по р.Смяч і знесилена 
намагалася вибратись на берег. Разом з дружиною Іриною 
вони допомогли постраждалій тварині вийти з води. 

Невідомо, чому коняка пересувалася у такий дивний 
спосіб, що її загнало у воду – спека, комахи, а може й вовки. 
Відомо тільки, що припливла вона до мосту з боку урочи-
ща Рангове. На момент виходу газети власник тварини не 
знайшовся.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.


