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Опади

Шановні податківці!
Щиро вітаємо вас зі святом — Днем праців-
ника Державної податкової служби України!

Завдяки вашій роботі держава забезпечує повноцінну 
діяльність закладів гуманітарної сфери, виконує зобов’язання 
щодо соціального захисту громадян.

В умовах реалізації програми економічних реформ, спря-
мованих на системну модернізацію країни, роль державної по-
даткової служби суттєво виходить за межі звичних фіскальних 
функцій.

Податкова служба має стати партнером бізнесу, від цього у 
значній мірі залежить покращення бізнес-клімату в нашій дер-
жаві.

З нагоди професійного свята бажаємо вам наснаги і твор-
чої енергії у вашій відповідальній праці на благо Вітчизни!

М. СИЛЕНКО.         Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації.       Голова районної ради. 

Шановні співвітчизники!
Вітаю вас з державним святом – Днем 

Конституції України!
28 червня  1996 року Верховна Рада України, висловлюю-

чи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на 
багатовікову історію  українського державотворення, на світо-
вий досвід, прийняла Основний Закон України — Конституцію. 
Прийнята цього дня нова Конституція суверенної України  увій-
шла в наше суспільне життя як головний оберіг державності і 
демократії, гарант незалежності і соборності України.

Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. 
Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я 
процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичу міцного здоров’я, миру та благополуччя, 
звершення усіх планів заради світлої долі  рідної України!

Зі святом вас, дорогі друзі!
З глибокою повагою та щирими побажаннями —

народний депутат України, перший заступник голови 
депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 

України 
Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Шановні друзі!
Щиро і сердечно вітаю з Днем молоді! 

Молодість – прекрасна мить життя. Це пора становлення і 
формування життєвої позиції, утвердження своєї гідності і по-
глядів.

В народі кажуть: «Молодість щаслива тим, що у неї є май-
бутнє». Та треба пам’ятати про те, яким воно стане, залежить 
від кожного. Для досягнення мети і поставлених цілей потрібно 
наполегливо вчитися і працювати, чітко визначити своє місце у 
суспільстві. 

Важливо, щоб кожна молода людина відчувала себе при-
належною до долі суспільства і держави. Від того, якими вони 
будуть, в такому становищі перебуватиме кожен.

Саме ви своїм словом і ділом можете внести вклад у загаль-
нонародну справу, у соціально-економічний розвиток України, 
у перетворення її в одну із найрозвиненіших країн Європи з єв-
ропейськими стандартами життя.

Держава приділяє і приділятиме належну увагу молодому 
поколінню, як рушійній силі розвитку суспільства, яка розбудує 
майбутнє.

Будьте впевненими у своїх силах!
Пам’ятайте: молодість визначається не лише віком, а й ста-

ном душі.
Вічної вам молодості!

З глибокою повагою та щирими побажаннями — 
народний депутат України, перший заступник голо-

ви депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді 
України 

Михайло ЧЕЧЕТОВ.

2 ЛИПНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА 
ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Цей номер — об'єднаний випуск га-
зет прикордонних районів: Климівсь-
кого — «Авангард», Добруського — 
«Добрушскі край» та Городнянського 
— «Новини Городнянщини», присвя-
чений Дню молоді.

На пограничье, спозаранку, петухи поют,
А с трех сторон колонны под знаменами идут:
Славянских братьев — украинцев, белоруссов, 

россиян,
Ликующих черниговцев, брянчан и гомельчан.
Кругом луга, березовые рощи и поля, —
Полесская равнина, Древнерусская земля.
Здесь в царстве тишины и пенья певчих птиц,
Три века между нами не было границ.
А были у нас общими все радости, печали
И беды, горести мы вместе побеждали!

Но смутные у нас настали времена:

Разрушена единая великая страна...
Теперь на пограничье пограничники стоят,
А, спозаранку, петухи поют на тот же лад...
Но власть советская не упустила свой момент
И возвела величественный — Дружбы Монумент!

Вот, каждый год, колонны под знаменами идут,
С восхода до заката здесь танцуют и поют.
Русь православная — на празднике, веселия пол-

на,
С мечтой, что возродится вновь Единая Страна...

Андрей ДОБРОВЕНКО.

петухиухи поютт РазРазрушена единая

Праздник единства

Гаряча пора у Пекурівці і не тільки із-за погоди – у СВК «Зоря» заготовляють сіно. За попередніми оцінками вже є пер-
ші 250 тонн сухих кормів для худоби, а це вже приблизно половина! 

На заготівлі задіяно п’ять тракторів і 15 чоловік, працюють у дві зміни вже більше тижня, бо кожен погожий день на ра-
хунку. Поряд з фуражирами із вилами у руках працює й завфермою Н.М.Костюченко. Допомагають і юнаки – 10-класник 
Олександр Індучний та студент Дмитро Лахнеко. 

Попереду приблизно стільки ж роботи, та пекурівчани налаштовані оптимістично. «Впораємося!» - кажуть. І у це важко 
не повірити, бо, незважаючи на нелюдську спеку й страшну пилюку, їхні запилені обличчя сяють посмішками. Відчуваєть-
ся і товариський дух, бо працюють гуртом, як одна команда. Сподіваємось, і погода зглянеться та допоможе.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: завфермою Н.КОСТЮЧЕНКО з фуражиром І.МИХАЙЛЕНКО працюють на складуванні сіна.

ГАРЯЧА ПОРА

Гаряча пора у Пекурівці і не тільки із за погоди у СВК Зоря заготовляють сіно За попередніми оцінками вже є пе

СІНО  У  ДВІ  ЗМІНИ

У зв`язку з тривалою спекою оголошено  п`ятий  клас пожежної небезпеки.
 Заборонено в`їзд автотранспорту в лісові масиви, розкладати багаття у лісах, на торфовищах та луках з сухою рос-

линністю. Непогашені багаття, кинуті недопалки цигарок є основними причинами пожеж, що призводять до великих 
матеріальних збитків та поганих екологічних  наслідків.

За порушення правил передбачається адміністративна відповідальність за статтею 77 Кодексу України про ад-
мінпорушення.

В.КОВАЛЬ.
Завідуючий сектором райдержадміністрації з питань НС.

Спека: обережно з вогнем
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Як уже повідомлялось, 20 червня відбулось пленарне засідан-
ня шістнадцятої сесії районної ради шостого скликання. Загалом 
було розглянуто 27 питань. Вони стосувались різних сфер жит-
тєдіяльності району: комунальної власності, звітів про виконання 
цільових програм, змін до рішень ради тощо. Основними, яким де-
путати приділяли більше уваги, були: звіт про виконання Програми 
соціального і економічного розвитку району за 5 місяців 2013 року 
і прогноз її виконання за І півріччя та питання про створення рай-
онного комунального закладу Городнянський районний центр пер-
винної медико-санітарної допомоги.

Про виконання програми розвитку за 5 місяців депутатів проін-
формувала начальник відділу економіки райдержадміністрації Н.В. 
Лебедєва. Головний підсумок цих місяців — на жаль, спад промис-
лового виробництва в районі. Вироблено продукції всього 75,2% до 
рівня минулого року. Завдання не виконав комбікормовий завод. 
Не почали працювати спиртзавод і механічний завод, причому неві-
домо коли і відновлять виробництво продукції. Кількість працюючих 
на обох підприємствах скоротилась.

У сфері малого бізнесу малих підприємств не зменшилось. 
Дещо збільшилась кількість фізичних осіб — підприємців. Більшими 
від них є надходження у місцевий бюджет.

У торгівлі обсяги розрібного товарообороту зросли на 28,1%. 
Тут приділялась увага стабілізації цінової ситуації. Налагоджено 
контроль за обслуговуванням. І, як повідомила доповідач, було пе-
ревірено 175 об'єктів, 88 осіб притягнуто до відповідальності.

Залучення інвестицій в економіку — один із важливих напрям-
ків розвитку. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року їх 
вкладено у виробництво менше. Триває реалізація проекту  ПРООН 
щодо підтримки місцевих громад у питаннях енергозбереження. 
Відповідний проект реалізовано в Городнянському дитсадку №4, де 
збудовано блочно-модульну котельню. Продовжуються ремонтні 
роботи в районній гімназії. Але тут ще не вирішено проблему пога-
шення кредиторської заборгованості та подальшого фінансування.

Ситуація у сфері зайнятості доповідач назвала складною, хоч 
вона дещо покращилась. Рівень безробіття склав 5,5%. Середня 
заробітна плата на кінець першого півріччя 2013 року очікується в 
межах 2000 грн. (у січні-березні в районі вона склала 1878 грн., в 
області — 2385 грн.). Майже 9,7% працівників району одержують її 
на рівні мінімальної, особливо в сільському господарстві. Немало 
низькооплачуваних працівників і в галузі торгівлі.

Звіт про виконання програми соціального та економічного ро-
звитку за 5 місяців був у більшій мірі статистичний. Аналітики було 
мало. Не зрозуміло: які ж причини зумовили невиконання завдан-
ня на комбікормовому заводі? Чому це підприємство спрацюва-
ло збитково?  Якщо не виявлено причини, то як рухатися вперед? 
Щодо перспективи на завтра-післязавтра роботи промислових 
підприємств району, то з цього погляду взагалі нічого не зрозуміло. 
Або решта їх збанкрутує, або сяк-так існуватимуть. У звіті не дано 
принципової оцінки роботи керівництву цих підприємств. А така 
позиція влади ніяк не співвідносна з тими програмами і планами, 
які щороку приймаються на сесіях. Мабуть, така «тишь и гладь» не 
зачепила за  живе жодного депутата. Інформація знову прийнята до 
відома.

Однак розгляд питання про комунальний заклад — Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги у багатьох депутатів викликав 
ряд питань. Доцільність його створення обгрунтовували головний 
лікар В.В. Ромець, голова профільної постійної комісії М.П. Наза-
ренко, в.о. голови райдержадміністрації М.Ф. Силенко. А йдеться 
якраз про те, щоб наблизити медичну допомогу до людей, зроби-
ти її вчасною і якісною. Відмежовується районна лікарня. Це буде 
окрема юридична одиниця. Всі фельдшерсько-акушерські пункти, 
амбулаторії, дільничні лікарні, сімейні і дільничні лікарі відокрем-
люються, їх діяльність об'єднуватиме центр, який надаватиме 
первинну медико-санітарну допомогу. Цей першого рівня заклад 
створюється на базі комунальної власності, він матиме свій ста-
тут, свого головного лікаря, відповідний штат і фінансуватиметься 
з місцевого бюджету. Райлікарня буде закладом другого рівня ме-
дичного обслуговування, вона утримуватиметься за рахунок об-
ласного бюджету. Наступною — вищою ланкою будуть госпітальні 
округи, спеціалізовані заклади державного рівня.

Створення центру дозволяє підвищити відповідальність праців-
ників охорони здоров'я — саме тих, від яких чи не в більшій мірі за-
лежить профілактика і рання діагностика захворювань населення. 
Таким чином наша медична галузь стає на шлях вдосконалення за 
рахунок організаційних чинників.

Депутати О.І. Верхуша, О.М. Снопок, А.В. Шевель, А.М. Жадчен-
ко, В.П. Блинник, М.О. Шарудило були неоднозначними в оцінках 
доцільності такого закладу. Одні вважали не поспішати, а відкласти 
це питання на наступні пленарні засідання. Інші навпаки — прийня-
ти відповідне рішення про створення центру, щоб до нового бюдже-
ту вирішити всі організаційні питання.

Рішення про створення центру було ухвалено, затверджено ста-
тут. Головним лікарем центру за поданням райдержадміністрації за-
тверджено М.П. Назаренка — головного лікаря Тупичівської лікарні.

На сесії було заслухано звіти: голови постійної комісії з питань 
охорони здоров'я та захисту населеня від наслідків аварії на ЧАЕС 
М.П. Назаренка та начальника відділу культури і туризму райдер-
жадміністрації О.Є. Биховець, про виконання районного бюджету за 
І квартал 2013 року та затверджено звіт про витрачання резервного 
фонду цього бюджету в І кварталі ц.р.. Інформації взято до відома.

Було затвердено районну програму зайнятості населення на 
період до 2017 року і програму забезпечення виконання Держав-
ною податковою інспекцією у районі основних стратегічних цілей 
щодо якості обслуговування платників податків на 2013 рік, а та-
кож на пропозицію депутата О.І. Верхуші внесено окремі зміни до 
Регламенту роботи районної ради На його ж пропозицію схвалено 
також звернення депутатів Городнянської районної ради до вищих 
органів державної влади в Україні, голів обласної ради та облдер-
жадміністрації, народного депутата І.О. Рибакова та Асоціації «Ради 
Чернігівщини» щодо ситуації, яка складається останнім часом в 
аграрній галузі.

Хлебокомбинат — единствен-
ное крупное пищевое предприятие 
в Климовском районе. С тех пор, как 
в конце марта 2010 года комбинат 
принял новый его директор Сергей 
Александрович Жадько, положи-
тельных изменений произошло там 
немало. Но прежде отмечу: комби-
нат он принял не в лучшем состо-
янии. Достаточно сказать, что по 
итогам работы за предшествующий 
его назначению год убыточность на 
комбинате перевалила за милли-
он рублей. Тяжёлым грузом висели 
накопившиеся долги поставщикам 
муки. Коллектив комбината работал 
в основном на устаревшем оборудо-
вании. Следовательно, невысокой 
была производительность труда, 
страдало и качество продукции. 

А тут ещё всё настойчивее заяв-
ляли о себе на рынке хлебобулочных 
изделий появившиеся, как грибы 
после дождя, конкуренты. Словом, 
новому руководителю предстояла 
большая и тяжёлая работа не только 
по модернизации предприятия, но 
и по наведению элементарной дис-
циплины и порядка. И с этой зада-
чей Сергей Александрович с честью 
справился. Правда, сам руководи-
тель считает, что предприятие ещё 
только в начале пути, а впереди ещё 
очень много работы по дальней-
шему перевооружению комбината, 
расширению ассортимента про-
дукции и, конечно же, постоянному 
улучшению её качества. 

Но сделано коллективом хле-
бокомбината и лично директором 
немало. Отметим только некоторые 
положительные перемены, произо-
шедшие на предприятии за послед-
нее время. Например, по итогам 

2012 года на 
п р е д п р и я -
тии получена 
прибыль в 
1,2 миллиона 
рублей. За 
п о с л е д н и е 
три года су-
щ е с т в е н н о 
р а с ш и р е н 
ассортимент 
и объёмы 
выпускаемой 
п р о д у к ц и и , 
а о качестве 
климовского 
хлеба, ба-
тонов и кон-
д и т е р с к и х 
изделий се-
годня знают отнюдь не понаслышке 
уже во многих районах Брянской 
области. 

И не только эта продукция ком-
бината пользуется неизменным 
спросом у покупателей. Копчёная 
рыба, копчёные куры, которые изго-
товлены на предприятии, стали на-
стоящими деликатесами на столах 
многих семей из нашего и соседних 
районов. В предпраздничные дни 
можно увидеть, как в магазин, что 
у ворот комбината, выстраивают-
ся большие очереди из желающих 
иметь на праздничном столе его 
продукцию. 

Что касается модернизации 
предприятия, то за годы руковод-
ства С. Жадько приобретено раз-
личного технологического и вспо-
могательного оборудования на 
общую сумму около 7 миллионов 
рублей. Буквально в текущем году 
такого оборудования установлено 

на 2 миллиона рублей. С особой гор-
достью показывал директор гостям 
приобретённые машины, некоторые 
из которых ещё работают в обкаточ-
ном режиме. 

— Всё это делается для того, — 
поясняет Сергей Александрович, — 
чтобы, в первую очередь, облегчить 
труд наших работников. Без нового 
современного оборудования также 
не решить вопрос об улучшении ка-
чества нашей продукции, а значит, 
не добиться увеличения спроса на 
неё. Исходя из этого, мы и строим 
свою работу. Моя личная огромная 
благодарность всем работникам на-
шего комбината за их нелёгкий труд 
и высокий профессионализм и, ко-
нечно же, за ту поддержку, которую 
они мне оказывали и продолжают 
оказывать в реализации поставлен-
ных задач…

А. ГОЛОВАНОВ.

От убытков — к прибыли
ІЗ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

По шляху вдосконалення

З початку реалізації пілотного проекту щодо запро-
вадження державного регулювання цін на лікарські за-
соби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою минув 
рік. Про підсумки роботи медичної галузі області, спря-
мованої на виконання соціальних ініціатив Президента 
України Віктора Януковича, йшла мова на виїзному за-
сіданні прес-клубу «Ділове слово». Цього разу зустріч 
відбулася на базі міжлікарняної аптеки № 206 КП «Ліки 
України» Чернігівської обласної ради. 

Перед журналістами виступили начальник Державної 
служби з лікарських засобів у Чернігівській області Світ-
лана Соколова, в. о. генерального директора КП «Ліки 
України» Олександр Матвієнко, а заступник завідувача 
аптеки № 206 Валентина Тимошенко ознайомила учас-
ників з діяльністю аптеки в цілому та зі специфікою відпу-
ску препаратів, що підпадають під дію пілотного проекту. 

Поки що можна говорити про проміжні результа-
ти реалізації пілотного проекту. Здійснюється частко-

ва компенсація громадянам вартості ліків від гіпер-
тонічної хвороби за рахунок державного бюджету. 
У державному бюджеті на 2013 рік для обласних 
аптечних закладів на відшкодування знижок на ліки 
передбачено 3,9 млн грн. Зараз на Чернігівщині пра-
цює 411 аптек. Половина з них, а саме 192, беруть 
участь у пілотному проекті. Станом на початок червня 
близько 45 тис. хворих на гіпертонію отримали ліки 
за зниженими цінами та зекономили таким чином 
473,5 тис. грн.

КП «Ліки України» одним з перших розпочало  за-
безпечення пацієнтів за пілотним проектом. Було від-
працьовано весь технологічний процес: від замовлен-
ня ліків до отримання відшкодування. Значна увага 
приділялася підготовці та навчанню персоналу, були 
проведені зустрічі з лікарями лікувально-профілак-

тичних закладів, розроблені наочні матеріали для па-
цієнтів поліклінік та відвідувачів аптек. Всі 120 аптечних 
закладів підприємства, які здійснюють роздрібну реалі-
зацію лікарських засобів, проводять відпуск за рецепта-
ми препаратів, що підпадають під дію пілотного проекту. 
У 2012 році аптечними установами підприємства було 
відпущено 10249 рецептів, за якими надані знижки в 
розмірі референтної ціни 75 тис. грн. За 5 місяців цього 
року відпущено лікарських засобів за 35695 рецептами, 
за якими пацієнти отримали знижки на 323 тис. грн. 

Подальша успішна реалізація пілотного проекту по-
винна стати важливою складовою реформування медич-
ної системи нашої держави та слугувати більшій доступ-
ності для населення медикаментозного забезпечення.

Департамент інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Пілотний проект діє

Климово

18-19 червня напередодні 
пленарного засідання районної 
ради  відбулся засідання постійних 
комісій. Вони розглянули пропоно-
ваний порядок денний сесії та схва-
лили його.

Комісії: з гуманітарної сфери, 
сім'ї та молоді і з питань охорони 
здоров'я та захисту населення від 
наслідків аварії на ЧАЕС на спільному 
засіданні обговорили хід підготовки 
до оздоровлення та відпочинку дітей 
під час літніх канікул та шляхи його 
покращення. Інформував заступник 
голови райдержадміністрації П.А. 
Буйний.

А відповідно своїх планів окре-
мо ці комісії розглянули: комісія з 
гуманітарної сфери — виконання 

районної програми «Городнянщина 
для дітей та період 2011-2016 роки»; 
комісія з питань охорони здоров'я — 
хід виконання програми «Цукровий 
діабет».

Стан виконання програми ро-
звитку цивільного захисту населен-
ня району на 2012-2015 роки і про-
грами фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками райдер-
жадміністрації та районної ради на 
2012-2014 роки — ці питання обго-
ворила комісія з питань соціально-е-
кономічного розвитку, зайнятості 
населення та бюджету. А комісія з 
питань управління та розпоряджен-
ня об'єктами комунальної власності і 
тарифної політики розглядала ефек-
тивність використання майна спіль-

ної власності міста і сіл району.
На засіданні всіх комісій обгово-

рювалась пропозиція щодо створен-
ня районного комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітар-
ної допомоги», і депутати висловили 
свої міркування.

У роботі комісій взяли участь го-
лова районної ради Г.Г. Примак і в.о. 
голови райдержадміністрації М.Ф. 
Силенко.

* * *
19 червня відбулось засідання 

президії районної ради, на якому 
були розглянуті питання чергової 
— шістнадцятої сесії районної ради 
шостого скликання.

Засідання постійних комісій
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Праздник  
в Чернооково

Местом прогулок для местных жителей стала нынче 
благоустроенная территория вокруг уникального клю-
ча-источника в центре села Чернооково. 

Криница  находится  в  центре села, вода 
бьет из-под меловой горы сильным потоком. 
Местный учитель истории Виктор Ломако вме-
сте со своими учениками еще в 80-х годах про-
вел исследование криницы и насчитал в ней более 
1 500 ключей. Криница никогда не замерзает, а темпера-
тура воды и летом, и зимой, постоянная — плюс 8 гра-
дусов. Зимой, когда вокруг белым-бело, свинцовая вода 
криницы и темный кустарник вокруг нее, напоминают 
«черное око», обрамленное ресницами, видимо отсюда 
и пошло название села — Чернооково. 

Минувшим летом глава Истопского сельского по-
селения Тамара Кушнерева обратилась к губернатору 
Николаю Денину с просьбой о помощи в ремонте нахо-
дившегося в аварийном состоянии памятника природы 
областного значения «Чернооково» («Ключ-родник»).

За 2 месяца без привлечения бюджетных средств 
методом народной стройки были выполнены работы на 
сумму более 5 млн рублей.

Работы по строительству купели были обеспечены 
коллективами Климовских строительных организаций, 
приходом Свято-Успенского храма во главе с иереем от-
цом Димитрием.

После обряда освящения криницы губернатор вру-
чил особо отличившимся строителям  Благодарствен-
ные письма.

И. НЕВЕРОВ.

Практически вся трудовая биография уроженца 
села Брахлов Виталия Матвеевича Рожко была связана 
со строительной отраслью. Многие годы работал он в 
колхозной строительной бригаде. В то время таковые 
имелись практически в каждом коллективном хозяй-
стве. Тогда на селе возводилось немало производствен-
ных объектов, да и строительство жилья набирало силу. 
Словом, работы хватало не только местным умельцам, 
но и строителям из райцентра. Но, как говорится, при-
шли другие времена, и строить в сельских населённых 
пунктах практически перестали. В большинстве коллек-
тивных хозяйств, прошедших не одну реорганизацию, 
постепенно отпала надобность в сельских строителях. 
Впору выжить, а не то, чтобы что-то строить. 

Волею судьбы и сложившихся обстоятельств (надо 
было помогать детям) в последние годы перед пенси-
ей пришлось Виталию Матвеевичу потрудиться вда-
ли от родного села, да и по специальности, отнюдь, не 
связанной со строительством. Несколько лет работал 
охранником в Москве, но при каждой возможности ста-
рался приехать на малую родину, помочь по хозяйству не 
только своей семье, но и родственникам, соседям. 

— Я был один из первых, кто уехал из Брахлова на 
заработки в столицу, — вспоминает В.М. Рожко. — Тог-
да там брали на работу без оформления в нелегальные 
частные охранные предприятия, а трудовая вахта дли-
лась по полгода. Очень скучал по селу, переживал за 
своих земляков. Ведь и оставшимся трудиться в коллек-
тивном хозяйстве было, скажем, совсем не сладко. Ос-
новная проблема для них — задержка заработной платы. 
Есть она и сейчас. Нашему хозяйству нужна помощь. Но 
я верю — трудные времена для нас пройдут. Уже есть 
положительные перемены. Построен новый мост, за-
асфальтирован участок дороги от посёлка Октябрь до 
Брахлова, капитально отремонтирован сельский клуб, 
газифицирована школа, природный газ пришёл и во 
многие дома односельчан. Была бы у людей ещё работа 
и при этом нормальная зарплата — никто бы на заработ-
ки из родного села не уезжал…

Бывших строителей, наверное, не бывает. Вот и В.М. 
Рожко часто берётся за плотницкий инструмент, кото-
рый у него всегда под рукой.

 Его стараниями на одной их сельских улиц выросла 
необычная детская площадка: с ветряной мельницей, с 
колодцем и другими забавами для малышей. Летом она 
утопает в цветах. 

— Есть в семьях селян дети, а это самое главное, — 
считает Виталий Матвеевич. — И красоту они должны 
воспринимать и любить с малых лет. Тогда и вырастут из 
них патриоты родного края. А мы, взрослые, должны их 
этому учить на личном примере… 

 А. ПАШИН.

Мастер 
на все 
руки

Блакітнае неба зліваецца з колерам Свята-Пакроўскага 
храма вёскі Карма. Сотні вернікаў запоўнілі тэрыторыю і сам 
храм. Усе ў чаканні правячага архіерэя Стэфана, епіскапа Го-
мельскага і Жлобінскага, архіепіскапа Чарнігаўскага і Ноўга-
рад-Северскага Амвросія, епіскапа Мазырскага і Тураўскага 
Леаніда.

Кожны год на ўрачыстасці ў Свята-Пакроўскі храм Свя-
та-Іаана Кармянскага жаночага манастыра ў дзень памяці 
святога праведнага прыязджае шматлікае духавенства Го-
мельскай епархіі.

Найноўшая гісторыя
Стараннямі епіскапа Стэфана, які з’яўляўся ў тыя гады 

настаяцелем прыхода ў Карме, Гомельская епархія здабыла 
малітвенніка перад прастолам Божым. У 1991 годзе знойд-
зена месца пахавання будучага святога, і набытыя мошчы 
пратаіерэя Іаана Гашкевіча перанесены пад спуд каля алтара 
Пакроўскай царквы.

Здабыццё мошчаў супала з наведваннем Гомельскай 
епархіі свяцейшага патрыяха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія 
II у дні яго першага візіту ў Беларусь. У 1997 годзе святыя мо-
шчы Іаана Кармянскага пастаўлены ў Свята-Пакроўскім хра-
ме для пакланення, і паломніцтва да іх не спыняецца. Кожны, 
хто просіць дапамогі, атрымлівае яе па малітвах да правед-
нага Іаана Кармянскага.

З зямнога жыцця святога
Нарадзіўся будучы святы 20 кастрычніка 1837 года ў сям’і 

святара. З ранняга дзяцінства Іаан дапамагаў свайму баць-
ку па храме. Пасля заканчэння семінарыі ў 1859 годзе яго 
накіроўваюць законанастаўнікам у Агародненскую царкоў-
на-прыходскую школу. Тут Іаан Гашкевіч знаёміцца са сваёй 
будучай жонкай Марыяй. Пасля вянчання ў 1862 годзе ён 
падае прашэнне на пасвячэнне. Неўзабаве яго пасвячаюць 
у іерэі. 14 год Іаан служыць у вёсцы Шэрсцін, а пасля пера-
водзіцца ў храм свяціцеля Мікалая ў Агародні. Гэты храм ста-
новіцца месцам узмоцненага подзвігу бацюшкі.

У 70-гадовым узросце айцец Іаан узводзіцца ў сан пра-
таіерэя.

Прапаведаючы словы Божыя, пратаіерэй Іаан заклікаў 
усіх парафіян да пакаяння. Бацюшка вучыў любіць адзін дру-
гога і быць пакорлівым уладам, пастаўленым ад Бога. Пра 
сябе бацюшка казаў: “Будуць скакаць па мне, але труна мо-
цнай будзе”. Так і атрымалася: у 50-я гады храм спалілі, а ўсё, 
што засталося, пасля счысцілі трактарам у роў. На роўным 
месцы пабудавалі футбольнае поле і танцавальную пляцоўку. 
Як ні скакалі, але труна вытрымала.

Праз шмат год архімандрыт Стэфан (Нешчарэт), зараз 
епіскап Гомельскі і Жлобінскі, з дапамогай прыхаджан знай-
шоў падмурак разбуранай царквы і магілу пратаіерэя Іаана.

Эпілог
Архіепіскап Чарнігаўскі і Ноўгарад-Северскі Амвросій 

у саслужэнні архіерэяў і прысутнасці шматлікіх вернікаў 
саслужыў літургію, прысвечаную памяці пратаіерэя Іаана і 
15-годдзю з дня кананізацыі святога праведнага Іаана Кар-
мянскага ў абліччы мясцовашанавальных святых Беларускай 
праваслаўнай царквы.

Прайшлі гады з дня знаходжання мошчаў пратаіерэя Іаана 
і прылічэння яго да святых. Тысячы вернікаў з Беларусі, Расіі, 
Украіны, з усяго свету наведваюць Свята-Пакроўскі храм, 
каб малітвенна папрасіць у святога дапамогі, прыкласціся да 
яго мошчаў і атрымаць яе. І пасля сваёй фізічнай смерці Іаан 
Кармянскі працягвае дапамагаць людзям, абуджае ў іх душах 
веру ў Хрыста, дабро і справядлівасць.

Леанід ДУБОЎСКІ.
Фота Яўгена УСЦІНАВА.

Народ памятае свайго заступніка
Апошні майскі дзень – асаблівы для права-

слаўных вернікаў Гомельскай епархіі. У гэты 
дзень 15 год таму адбылася кананізацыя свято-

га праведнага Іаана Кармянскага ў ліку мясцова-
шанавальных святых Беларускай праваслаўнай 
царквы, якую ўзначаліў у 1998 годзе мітрапаліт 

Мінскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі 
Філарэт.

КлимовоДобруш

Климово

У Великодирчинському  клубі нещодавно було проведе-
не свято під назвою «Мій рідний край, моя земля,  а я – твоє 
майбутнє». Присутніх ознайомили з краєзнавчою роботою 
бібліотеки, а також з  її книжковими виставками. 

Вчителі місцевої школи  підготували музично-драматичну 
програму, а ветерани праці, яких запросили, розповіли про 
своє воєнне дитинство.  З увагою присутні слухали розповіді 
Г.С. Демиденко та Є.Р Холявко. А М.К. Позняк  познайомила  

усіх з  дитячими іграми та забавками тих далеких часів. Ша-
новним гостям  подарували букети півоній.  

Дарина Дворник та Артем Манойло вели  зустріч та ор-
ганізовували ігри. Свято завершилось  конкурсом малюнка 
на асфальті, після нього діти ласували солодощами. 

Л. ГОЛОВАН.
Бібліотекар.

Спогади  найстарших поколінь — молодшим

Вп’яте на Трійцю до села Займи-
ще Щорського району на батьківщину 
видатного діяча мистецтв Василя По-
левика з’їзджаються народні колекти-
ви Чернігівщини, щоб взяти участь у 
щорічному фольклорному фестивалі 
конкурсі, який носить його ім’я. Усе 
своє життя Василь Полевик присвятив 
українській народній пісні. Він записав 
близько чотирьох з половиною тисяч 
народних пісень і обробив величезну 
кількість з них. Вже другий рік поспіль 
фестиваль проходить за підтримки на-
родного депутата України Ігоря Риба-
кова.

У цьому році на фестиваль з’їхалося 
400 учасників. Це вдвічі більше, ніж у по-
передні роки. Розширилася і географія 
колективів. Вона вийшла за межі Черні-
гівської області. Також побільшала кіль-
кість дитячих фольклорних ансамблів, 
які взяли участь у конкурсі. 

Традиційно фестиваль розпочався 
у районному будинку культури, де про-
йшли конкурсні прослуховування. Потім 

на площі відбувся мітинг та покладання 
квітів до меморіальної дошки Василя 
Полевика. Далі дійство перенеслося у 
с.Займище, де відбувся заключний га-
ла-концерт та нагородження перемож-
ців. Кращих виконавців фольклорної 
пісні відзначили дипломами та вручи-
ли подарунки від народного депутата 
України Ігоря Рибакова.

Ігор Олександрович проводить ве-
лику благодійницьку роботу з розвитку 
культури на Сіверщині та збереження 
фольклорної спадщини. Фінансово під-
тримує творчі колективи, допомагає у 
придбанні костюмів, музичних інстру-
ментів, ремонті клубів, виділяє кошти 
для поїздки  місцевих талантів на все-
українські конкурси, тощо. «Сіверська 
земля щедра на таланти, — каже Ігор 
Рибаков. — Наша народна творчість 
має велике історичне і культурне зна-
чення. Я зобов’язаний зробити все, 
щоб не тільки зберегти ці надбання, а й 
передати наступним поколінням».  

Учасники фестивалю говорили ба-

гато теплих слів на адресу свого депу-
тата. 

Валентина МЕМЕХ, учасниця 
фольклорного колективу «Верби-
ченька», Городнянський район: 

— Дякую Ігорю Олександровичу 
за підтримку, за те, що він додає нам 
натхнення. Добре, що він допомагає у 
проведенні таких фестивалів, у яких ми 
можемо взяти участь і виступити перед 
великим загалом людей. Ми задоволе-
ні, що у нас є такий депутат.

Ганна КУЗЬМЕНКО, керівник 
фольклорного колективу «Криниця», 
смт Сосниця:

— Добре, що наш Ігор Рибаков 
звертає увагу на народну творчість і 
приділяє велику увагу цьому виду мис-
тецтва. Це означає, що він пам’ятає про 
коріння Сіверського краю, адже укра-
їнська народна пісня — це один із про-
явів духовності наших жителів. Спасибі 
йому за підтримку талановитих людей і 
збереження національних традицій. 

Ірина ХАРЧЕНКО.

Фестиваль Василя Полевика 
пройшов за підтримки Ігоря Рибакова
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ПУНКТ «СЕНЬКІВКА», ДЕ  ПОЧИНАЄТЬСЯ  СВЯТО 
Міжнародний автомобіль-

ний вантажо-пасажирський 
пункт пропуску «Сеньківка» 
— один з перших прикордон-
них підрозділів, створених 
у перші роки незалежності 
нашої молодої держави. Тут 
встановлено перший при-
кордонний стовп демар-
каційної лінії кордону між 
Україною та Росією. Разом з 
прикордонниками ВПС «Гір-
ськ» тут працюють митники 
та спеціалісти екологічного, 
фітосанітарного і ветеринар-
ного контролю. 

КОРДОН

Он не знает, как выглядит небо Парижа и даже звезд 
над крышей родного дома никогда не видел. Но так легко 
и вдохновенно Дмитрий Грудовенко исполнил знаменитый 
вальс З. Жиро, что очарованные его виртуозной игрой на 
пятирядном баяне слушатели на мгновение окунулись в 
неповторимую атмосферу романтики, красоты и утончен-
ности…

В репертуаре преподавателя Добрушской детской 
школы искусств немало красивых и технически сложных 
классических произведений, с которыми он выступал на 
республиканских и международных конкурсах. Сейчас ба-
янист разучивает новую пьесу «Карусель», чтобы на самом 
высоком уровне исполнить ее на «Славянском базаре в Ви-
тебске». У молодого целеустремленного музыканта – много 
творческих планов и самое главное – большое желание их 
осуществить.

Кстати, Дмитрий Грудовенко – единственный из до-
брушан, кто прошел конкурсный отбор для участия в фе-
стивале, организованном Гомельской областной органи-
зацией Белорусского товарищества инвалидов по зрению. 
Он проходил в нашем городе, на центральной площади, 
собрав представителей всех районов области – от Гомеля 
до Житковичей. Открыл его заместитель председателя До-

брушского райисполкома Владимир Емельянов. Он выра-
зил убежденность жителей города в том, что к нам приехали 
лучшие артисты и яркие творческие коллективы.

– Наш фестиваль традиционный, он приурочен печаль-
ной годовщине чернобыльской трагедии и радостному 
празднику Великой Победы, – рассказал председатель Го-
мельской областной организации БелТИЗ Александр Бол-
дуев.

Удачного выступления, зрительских симпатий и апло-
дисментов участникам фестиваля пожелали начальник 
управления комитета по труду, занятости и социальной за-
щите Александр Васильцов, главный специалист управле-
ния культуры облисполкома Артур Шнейдер, благочинный 
округа добрушских церквей протоиерей Алексий.

Тон всему фестивалю задал ансамбль «Сваякі» из Ви-
тебска, участники которого тоже являются инвалидами по 
зрению. Пока они исполняли несколько своих номеров, вы-
хода на сцену волнительно ожидал первый из 87 участников 
творческого марафона – Сергей Филипченко из Рогачева. 
Первое выступление – и сразу же успех.

– Какой чудесный голос, сколько в нем души и эмоций! – 
искренне восхищалась директор территориального центра 
социального обслуживания населения Елена Алейникова, 

вручая артисту приз зрительских симпатий от сво-
его коллектива.

Эти слова можно было адресовать каждому из 
участников фестиваля, потому что все талантли-
вые, увлеченные и по-своему интересные. Людям, 
имеющим физический недостаток, трудно было 
самостоятельно преодолеть несколько ступенек 
лестницы к сцене и им приходилось постоянно 
искать опору и надеяться на чью-то поддержку. 
Свою руку необычным гостям города протягивали 
работники городского Дома культуры и ребята из 
городских школ №№ 1, 3, 5, которые помогали им 
передвигаться, участвовали в церемониях встре-
чи почетных гостей фестиваля и награждения его 
участников.

Те, кто уже выступил, отдыхали на лужайке в 
тени деревьев, восстанавливали силы и подкре-
плялись «солдатской» кашей, вкусно приготовлен-
ной работниками столовой бумажной фабрики.

– Для меня участие в творческих мероприя-
тиях нашей организации – это прежде всего от-
дых от работы, повседневной житейской суеты, 
– говорит Александр Закружный из Светлогорска, 
массажист санатория «Серебряные ключи». – Му-

зыка стала 
частью моей 
жизни, ведь 
я с первого 
класса играл 
в школьном 
д у х о в о м 
о р к е с т р е , 
ездил на 
разные кон-
курсы. А се-
годня решил 
выступить в 
роли соли-
ста.

На фе-
с т и в а л е , 
кроме во-
кального и 
инструмен-
т а л ь н о г о 
жанров, были 
также пред-
ставлены художественное чтение, выставлены работы, вы-
полненные в жанрах живописи, соломоплетения, резьбы по 
дереву, вышивки, бисероплетения. Кроме индивидуальных 
исполнителей, на фестиваль приехали музыкальные кол-
лективы. Кстати, один из баянистов трио «Світанак» – наш 
Дмитрий Грудовенко.

Очаровательные и жизнерадостные участницы квартета 
«Надежда», приехавшие из Светлогорска, добавили меро-
приятию национального колорита. Зажигательная цыган-
ская песня в исполнении гомельчанина Будулая Машков-
ского заставила пританцовывать не только молодежь, но 
даже нескольких ветеранов, которые пришли на площадь, 
как и 9 мая, при полном параде.

– Вот это голоса! И поют без всякой фонограммы, – за-
метила работница коммунальной службы, когда подошла 
поближе к сцене.

Более высокую оценку фестивалю и мастерству его 
участников придумать сложно. Поддержка зрителей, цветы 
и сувениры стали сердечной благодарностью добрушан за 
атмосферу праздника и добра, щедро подаренную людьми 
с ограниченными возможностями, но с безмерной верой в 
то, что жизнь дана человеку для радости, счастья и мечты.

Людмила НАЗАРОВА
Фото автора

Добруш Музыка прозорливых сердец

Ті, кому доводилося перетинати кордон 
саме у Сеньківці, неодноразово зустріча-

лися з хлопцями, а подекуди й дівчатами у 
зелених погонах. Та більшість людей бачи-

ли сеньківських прикордонників, певно, 
у дні молодіжного фестивалю слов’ян-
ських народів, коли рух автотранспорту 
призупиняється, а до Слов’янського поля 
крокують веселі юрби молоді. Молоді, 
усміхнені у бездоганній парадній формі 
прикордонники стають першою візитів-
кою свята. Бо вміють не тільки працювати 
на кордоні, а й зустрічати гостей, осо-
бливо влітку, коли автомобільний потік 
зростає втричі проти запланованої про-
пускної здатності пункту. Та прикордон-
ники не бідкаються – енергія молодості, 
помножена на досвід наставників дають 
їм змогу долати будь-які труднощі. 

— У нас дружний, товариський колек-
тив. Усі допомагають одне-одному. Ми й 
після роботи разом – сім’ями виїжджає-
мо на природу, граємо у волейбол та ба-
скетбол, — розповіла Марина Гуменюк, 
яка прийшла у прикордонну службу за 
прикладом чоловіка і вже третій рік охо-
роняє державний кордон. Вдома вона ще 
й вправний кондитер – пекти солодощі та 
кекси її хобі.

Олександр Левківський працює з 
чотириногим напарником – спанієлем 
Дастом. І хоч їм доводиться вишукувати 
неприємні, а часто й небезпечні вантажі, 
такі, як зброя наркотики та вибухівка, у 

них вистачає натхнення зустрічати мандрів-
ників із посмішкою. Навіть пес посміхається 
на службі.

— З року в рік меншає контрабандистів, 
все рідше трапляються випадки спроб пе-
ревозу незаконних вантажів і все частіше 
проїжджають приємні усміхнені люди. Окре-
мо слід виділити байкерів, у яких завжди все 
до ладу: і документи, і техніка, і вантажі, а 
гарного настрою з оптимізмом, яким вони 
щедро діляться, вистачає до закінчення змі-
ни. 

—  Мандрівники на залізних конях при-
бувають до нас з усіх усюд, навіть з далеких 
Бразилії і Канади. Іноді відверто смішать 
молдавські водії, які часто є повною проти-
лежністю байкерів, — поділився враження-
ми Олександр. У вільний час він грає у фут-
бол та волейбол і не тільки на відпочинку, ще 
й захищає честь міста і району на обласних 
турнірах.

Досвідченому прикордоннику Станісла-
ву Іващенку таланить на зустрічі із зірка-
ми та знаменитостями. Під час служби на 
залізничному пункті пропуску у Хороби-
чах він зустрівся з рок-гуртом ДДТ і Юрієм 
Шевчуком, отримавши на згадку автограф. 
Через Сеньківку також проїжджає чимало 
знаменитостей, наприклад, актор Олексій 
Шутов з серіалу «Повернення Мухтара» вза-
галі регулярно їздить чи то у справах, чи до 
рідні. Станіславу подобається працювати з 

молодшими колегами:
— Вони енергійні та мають свіжі голови. 

Як зараз модно казати – креативно мислять. 
Своє дозвілля він організовує трош-

ки по-іншому – грає у більярд та рибалить. 
Останнє захоплення з ним розділяють чима-
ло колег, товариші разом рибалять, діляться 
досвідом, змагаються за найбільший тро-
фей. До речі, найбільший трофей Станісла-
ва – 3-кілограмова щука.

Тож за лаштунками службової форми 
навіть не криються добрі, відкриті, щирі 
люди – прикордонники, які вміють гарно 
працювати і здорово, активно відпочивати. 
Мабуть, саме тому їм так легко вдається 
налаштовувати учасників щорічного фести-
валю слов’янської молоді на святковий лад 
просто своєю присутністю. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: М.ГУМЕНЮК перевіряє 

документи; О.ЛЕВКІВСЬКИЙ з прикор-
донним спанієлем Дастом оглядають 
автомобіль; С.ІВАЩЕНКО спілкується з 
черговим мандрівником.

У зв'язку з проведенням молодіжного 
фестивалю слов'янської єдності «Друж-
ба», рух автомобілів через пропускний 
пункт Сеньківка буде призупинено 29 
червня з 4.00 до 20.00 для вантажних і з 
6.00 до 20.00 для легкових.
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Городня, 9 год.55 хв. 22 червня ц.р. Біля меморіалу «Скорботна мати» зібралися представники громадськості, учасники 
Великої Вітчизняної війни. Їх погляд звернено на  величний монумент матері, що уособлює Вітчизну. На гранітні стели з ви-
карбуваними іменами сотень городнянців. На вогонь, що вихоплюється з чаші меморіалу слави. Вогонь безсмертя. Суворі, 
зажурені і мовчазні обличчя. 

Мабуть, у кожного в цю мить у пам'яті зринав образ батька-матері, діда-прадіда — у когось із роду, хто загинув у боротьбі 
з німецько-фашистськими загарбниками, хто став жертвою у війні.

10 годин. Настає хвилина мовчання. Болісно — в самісіньку пам'ять б'є метроном. Схилімо голови над світлою пам'яттю 
захисників Вітчизни. Ніхто не забутий. Ніщо не забуте.

На знімку: м. Городня. Хвилина скорботи і вшанування пам'яті захисників Вітчизни і жертв війни.

Вогонь слави і вічної пам'яті

Климово

СЛУЖИТИ  ДЕРЖАВІ – СЛУЖИТИ  НАРОДУ!

Стоящая на возвышении в центре Ста-
рого Ропска церковь украшает старинное 
село. Церковь Рождества пресвятой Бо-
городицы была построена на средства и 
стараниями казаков Стародубского полка 
в 1830 году. Изначально казачий храм яв-
лялся двух-престольным. Главный престол 
— в честь иконы Рождества пресвятой Бо-
городицы и правый предел — в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих радость». 
Еще в советское время церковь получила 
статус памятника деревянного зодчества, 
охраняемого государством. 

В середине 70-х годов на средства, вы-
деляемые государством, областная органи-
зация, отвечающая за охрану памятников, 
начала работы по реставрации деревянно-
го храма. Профессиональные реставрато-
ры капитально отремонтировали кровлю и 
частично фундамент. Однако, развернув-
шаяся было серьезная работа была вне-
запно свернута, и церковь продолжала раз-
рушаться. 

Жители села уже давно всей душой 
болеют за восстановление своей церкви 
и проявляют к этому участие. Один из тех, 

кто уже на протяжении более тридцати лет 
по сути является хранителем храма, — ко-
ренной житель села Николай Михайлович 
Семендяев. На сходе граждан выбрали его 
старостой церкви. В 80-е годы прошлого 
столетия, как рассказывает Николай Ми-
хайлович, видя, что церковь надо спасать, 
люди приняли решение восстанавливать 
Староропскую церковь своими силами. На 
сходе граждан избрали актив, в который 
вошли около 20 человек. За каждым из ак-
тивистов закрепили свои обязанности. На 
собранные небольшие средства приобрели 
пиломатериал для ремонта оконных рам. 
Помог колхоз.

Все эти годы церковь берегли, как мог-
ли, но более значимые ремонтные работы 
развернулись примерно пять лет назад. 
Много стараний к этому приложила семья 
Петруков — Нина Николаевна и Иван Алек-
сандрович, староста церкви — Николай 
Михайлович Семендяев. Староропцев под-
держал иерей Климовской Свято-Успен-
ской церкви отец Димитрий, оказывающий 
большую помощь в организации ремонтных 
работ. Люди, видя, как на глазах восста-

навливается церковь, стараются помочь 
общему делу. Обновлены купола церкви, 
заново построено крытое крыльцо, про-
ложен новый первый венец, прогнивший 
от времени, капитально укреплен фунда-
мент. 

Николай Михайлович, изучающий 
историю храма, рассказал о секретах 
строительства церквей, которые возво-
дили наши прадеды. На строительство 
церкви выделялся сосновый лес, возраст 
которого достигал 100 лет. Зрелый лес 
имел много смолы, что делало строение 
долговечным. Строительный лес заготав-
ливался в крещенские морозы, когда смола 
была не в корнях, а в стволах сосны. Первые 
венцы, как основание, клались из дуба. Ли-
ственная строительная древесина заготав-
ливалась весной во время сокодвижения.

Николай Михайлович, как искусный 
плотник и столяр, многое делает в церкви 
своими руками. Однако для того, чтобы как 
следует обустроить внутреннюю часть хра-
ма, нужны немалые средства на строймате-
риалы и оплату труда мастеров. Работы еще 
очень и очень много. В планах старосты — 

огородить церковь. Нужно решать проблему 
отопления: храм практически не отаплива-
ется и в холодное время года почти не от-
крывается. Но во время наиболее значимых 
православных праздников храм действует, 
его двери открываются. По воскресениям 
прихожане собираются на молебное пение 
— акафест — который разрешено служить 
верующим, не имеющим сана священни-
ка. По просьбам жителей села приезжает 
священник из Климово, проводит в церкви 
божественную литургию, священные таин-
ства: исповедание, причастие. 

Н. ПОЛЕТАЕВ. 

Храм спасают всем селом

Наприкінці першого літнього місяця люди, які присвяти-
ли своє життя служінню державі, відзначили своє професій-
не свято – День Державної служби України. 21 червня в ак-
товому залі райдержадміністрації відбулись урочисті збори 
з цього приводу. Колег зі святом привітав заступник голови 
райдержадміністрації П.А.Буйний, який нагадав товаришам 
«по цеху» про високу відповідальну місію держслужбовця, 
бо кожен є уособленням держави в очах громадян, поба-
жав успіхів, натхнення й усіляких гараздів. Голова райради 
Г.Г.Примак підтримав його привітання, доповнивши поба-
жанням більших зарплат і менших навантажень. Підсумував 
сказане голова райкому профспілки працівників державних 
установ та органів місцевого самоврядування О.В.Міль по-
бажанням здоров’я і сімейного благополуччя. Виступаючі 
виконали й почесну місію та відзначили колег за сумлінну 
працю і високий професіоналізм.

Почесними грамотами райдержадміністрації з вручен-
ням грошової винагороди нагороджено О.О.Коваленко 
– начальника служби у справах дітей; В.Г.Манченко – го-

ловного спеціаліста відділу освіти; Ю.С.Гущу – головного 
спеціаліста відділу організаційно кадрової роботи апарату 
райдержадміністрації; О.І.Мяча — головного спеціаліста 
відділу організаційно кадрової роботи апарату райдержад-
міністрації; Н.Л.Слюнкову – головного спеціаліста відділу 
економіки; Н.О.Ярошенко – в.о. начальника загального 
відділу апарату райдержадміністрації; Т.М.Приходько – го-
ловного спеціаліста з розвитку ринкових відносин у галузі 
рослинництва управління агропромислового розвитку; 
З.В.Калач – головного спеціаліста відділу планування до-
ходів та аналізу виконання бюджету фінуправління; Л.Г.Ільїну 
– провідного спеціаліста сектору приймання заяв та доку-
ментів управління праці та соціального захисту населення; 
О.А.Луданик – економіста відділу статистики у Городнян-
ському районі; Ю.М.Мерзлова – заступника начальника 
відділу Держкомземагентства у Городнянському районі; 
С.В.Малофей – завідувача сектору адміністративно-го-
сподарського забезпечення ДПІ у Городнянському районі; 
Г.В.Нагорного – в.о. директора Городнянського районного 
ЦСССДМ; В.Є.Черненко – начальника районного управління 

юстиції; В.І.Романову – головного казначея відділу звітності 
управління Державної казначейської служби; А.П.Михаль-
ченко – начальника відділу персоніфікованого обліку управ-
ління Пенсійного фонду України в Городнянському районі; 
М.О.Колодій – заступника начальника відділу з виплати пен-
сій управління Пенсійного фонду України в Городнянському 
районі; Ю.М.Тихомирову – начальника відділу з контролю за 
правильністю призначення, виплати пенсій управління праці 
та соціального захисту населення.

Спільною грамотою райради та райдержадміністрації 
нагороджено Н.В.Лебедєву – начальника відділу економіки 
райдержадміністрації, а грамотами президії обласного комі-
тету профспілки — Н.М.Макаренко, головного спеціаліста 
управління державної казначейської служби та А.П.Шатила 
– голову профспілкового комітету райдержадміністрації.

Кращих відзначили, а попереду ще один рік роботи на 
благо України в непростих умовах сьогодення.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: відзначені грамотами держслужбовці. 
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира на 1 поверсі, в центрі міста. 
Недорого. Тел.: 093-9127010, 063-7680824.

— 2-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 
2-57-08.

— 2-кімнатна квартира загальною площею 33 кв., ав-
тономне опалення. Тел. 066-2947217.

— 3-кімнатна квартира. Терміново. Недорого. Тел. 
096-5225449.

— новий будинок по вул. Пирогова,12. Тел. 2-27-82,  
097-9658905.

— будинок по 2 пров. Ювілейному, 15. тел.: 097-
5803191, 093-7135798.

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

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

— терміново будинок в с. Тупичів по вул. Чернігівсь-
кій, 14/2. Тел.: 2-52-25, 097-3576705.

— будинок в с. Хотівля по вул. Набережній, 34. Тел. 
067-9089426, 3-61-41. 

— будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
— будинок без зручностей з госпбудівлями, 13 со-

ток землі. Тел. 067-3865150.
— терміново будинок на 2 входи в м. Городні, вул. 

Чорноуса, 83. Можливий торг. Тел. 2-51-95, 093-7277199.
— корова з другим телям. Тел. 096-1555411.
— корова в с. Малий Дирчин. Тел. 068-0930148.
— корова віком 4 роки. Тел.: 097-7962199.
— кізки віком 4 місяці. Тел. 2-42-76.
— кобила віком 10 років в с. Перепис. Звертатися по 

вул. Павлова,18 до Савенко Любові Іванівни. 
– 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.

– м’який куточок колишнього вжитку  хорошої якості. 
Тел. 063-7559488.

— скутер колишнього вжитку «Viper R3» . Тел. 093-
7250555.

— ноутбук колишнього вжитку, ціна – 1200 грн.; 
в’єтнамський кнур (для злучки). Тел.: 098-4689939, 093-
7759333. 

— картопля. Тел. 2-51-93.
— дрова. Тел. 098-7377911.
— труби, кутники, швелери, стелажі.  Тел.: 2-40-01, 

093-7503092, 068-0859978.
— причіп до легкового автомобіля, фаркоп ВАЗ-01; 

ліжка односпальні, холодильник «Снайге», пральна ма-
шина «Самсунг». Тел.: 2-19-93, 097-6556058.

— ВАЗ-21013 у доброму стані; саморобний трактор 
з документами. Тел.: 097-9662260, 097-6372235.

— ВАЗ «Калина» 2006 р.в. у доброму стані. Тел. 063-
7128957.

— автомобіль ВАЗ-2104, 2005 р.в. у гарному стані. 
Тел. 067-6480283.

— ВАЗ-2106. Тел. 063-0855890.
— ГАЗ-52 (будка), двигун. Тел. 097-7962199.
— трактор Т-16. Тел.: 096-1198687.
— трактор Т-16 у відмінному стані, плити залізні 

(аеродромні). Тел.: 098-8415181, 063-0215665.
— ВАЗ-21074, 2003 р.в., 1,6 двигун, білого кольору, га-

ражне зберігання, фаркоп, нова гума, один хазяїн, російсь-
ка зборка. Тел.: 050-0615181, 096-1333523.

— цегла, бій цегли, плити дорожні, перекриття, 
шлакоблоки, газоблоки, перемички, дошка для підло-
ги колишнього вжитку, кільця для каналізації. Тел. 067-
2345270.

КУПЛЮ:

– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-25-62, 
096-3403112.

ЗНІМУ:

—1-кімнатну квартиру. Тел.: 093-4123582, 096-
8920583.

23 червня з мого подвір’я по вул. Радянській у Го-
родні зникло порося. Хто знайшов, прохання поверну-
ти за винагороду. Тел. 2-12-96, 063-2586844. 

Продам новий дерев̀ яний будинок  (85 м2) у Щорсі, вул.Молодіжна, обкла-
дений білою цеглою. Є сарай, 10 сот.землі; газ поряд. Т. (098)1252523.

Продам «Славуту», 2000 р.в. Пробіг 36 тис.км. Гума – 
зима/літо. Тел. (067)1542183.

Продам «Славуту-Люкс», 2005 р.в.; 1,2; пробіг 76 тис.км, 
у хорошому стані. Ціна 2950 у.о. Торг. Т. (096)1739963.

Продам кінну косарку (Польща).
Тел. (067)7910595.

Відпочинок на Чорному морі (Херсонська область). 
Т.: (097)8547182, (097)4117281, (095)5130079.

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

Ініціював нараду прокурор
Як взаємодіють правоохоронні органи району в бороть-

бі з порушеннями законів та злочинністю? Про це йшла роз-
мова на нараді, яку ініціював прокурор району С.О. Розинка. 
Відбувся широкий обмін думками щодо підсумків роботи 
за 5 місяців року, впровадження і дії нового Кримінального 
процесуального кодексу України, розкриття злочинів, робо-
ти дільничних інспекторів та профілактичних заходів.

Загальна тенденція — зменшення кількості криміналь-
них правопорушень. Водночас більше сталося особливо 
тяжких злочинів. Не зменшилось правопорушень проти 
життя та здоров'я особи, крадіжок, збуту наркотичних за-
собів.

Відзначалось: покращуються відносини міліції з насе-
ленням, що є результатом ряду вжитих заходів, зокрема 
операції «Візит».

Присутні висловили ряд пропозицій. Міський голова 
А.І. Богдан вважає за необхідність краще використовувати 
можливості дитячої спортивної школи — зробити її доступ-
ною для дорослих, зокрема для молоді. У районному бу-
динку культури досі не відкрита дискотека. Зате вона діє у 
кафе «Вега». Між тим основою багатьох правопорушень є 
пияцтво. І в цій справі проблемною є боротьба з самогоно-
варінням, особливо із збутом його.

Голова районної ради Г.Г. Примак вважає потрібним при 
розробці цільової програми боротьби із злочинністю намі-
чати ефективні заходи. І в цьому головна роль відводиться 
правоохоронним органам.

Учасники наради схвалили оцінки, висновки і пропозиції 
щодо подальшої координації дій правоохоронних органів і 
органів влади для забезпечення додержання конституцій-
них прав і свобод громадян.

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
19 червня пішов з життя наш любий чоловік, батько, 

дідусь Феськовець Олександр Степанович. Дякуємо всім 
родичам, кумам, друзям, сусідам, знайомим, також дирек-
тору Тупичівського СТОВ  Авдійко В.Т., та районній райдер-
жадміністрації, всім, хто розділив з нами лиху годину і під-
тримав нас морально і матеріально.

Нехай Господь Бог береже ваші родини, лихо й негараз-
ди обходять ваші домівки стороною.

Низький уклін вам, люди добрі.
З повагою сім'я покійного. 

Продам терміново «Опель-Вектру», 1989 р.в.
 Газ/бензин, 1,8.Тел. (068)1525420.

Правління і колектив працівників СГВК «Зоря» с. 
Пекурівка глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті головного ветлікаря

ЛАХНЕКА Леоніда Олексійовича
і висловлюють співчуття рідним та близьким 

покійного.

1 липня – 5 років світлої 
пам’яті 
ЛЮЛЬКО 

Олени Іванівни
18.07.1930р. – 01.07.2008р.

Остались в сердце боль и рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Пусть пухом будет тебе земля.
Кто забыл – вспомните, кто пом-

нит – помяните. 

Вічно сумуючі рідні. 

28 червня – 9 днів світлої 
пам’яті

ФЕСЬКОВЦЯ Олександра 
Степановича

16.05.1940 р. – 19.06.2013 р.
Такого мудрого, святого, такого 

рідного, як ти,
Такого щирого, простого нам 

вже ніколи не знайти.
Пам’ятаємо, тужимо і любимо. 

Рідня покійного. 

30 червня – минає півроку, 
як пішла з життя наша дорога 

матуся, бабуся, сестричка
ШКУТ Ніна Василівна

01.01.1959р. – 30.12.2012р.
Горбок землі мовчить, як все 

навколо,
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо ніколи
Ні твою радість, ні твою печаль.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню 

путь,
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом люди пом’я-

нуть. 
Вічно сумуючі рідні. 

30 червня – рік трагічної 
загибелі нашого синочка
ГОЛОВАНА Станіслава Фе-

доровича
29.04.1987 р. – 30.06.2012 р.

Згасла свіча, зів’яли квіти,
Нема без тебе світла і тепла,
Скажи нам, рідний, як без тебе 

жити,
Як зрозуміти, що тебе нема?
Усі, хто забув – згадайте, 

Хто пам’ятає – пом'яніть. 

Сумуючі рідні та друзі. 

28 червня минуло півроку, 
як пішов за межу вічності

ТОМАШ Юрій Іванович
19.02.1961 р. – 

28.12.2012 р.
Боляче, рідненький, згаду-

вати твої очі, руки, твій голос. 
Боляче, але пам’ять та чиста і 
свята, як кринична вода, як був 
ти сам.

Вечорами над Городнею схо-
дить зоря. То душа твоя проме-
ниться лагідним світлом, супро-
воджуючи нас по життю. Ми не змогли відвоювати тебе 
у біди. Але ти завжди поруч – у подиху літнього вітерця,  
у кружлянні зимового снігопаду, у серці матері, думках 
дружини, доньчиних очах, посмішці онучки, у душах всіх 
рідних, хто тебе любив і любитиме вічно. 

Світла тобі пам’ять, любий наш. Ми намагатиме-
мось жити так, щоб тобі було спокійно за нас там, за 
межею…

Твої рідні.

28 червня – 9 днів світлої 
пам’яті

ПЕТРЕНКО Світлани Васи-
лівни

01.01.1947 р. – 20.06.2013 р.
В одно мгновенье все оборва-

лось.
Душой ты рядом, только боль 

сильна.
Ты в жизни нам, как солнышко, 

светила,
Прости, что горе победило,
И вечной раной стала смерть 

твоя.
Любим. Помним. Скорбим. 

Сумуючі: чоловік, діти та онуки.

25 червня – 3 роки світлої 
пам’яті

ЛЕПЕНЬ Марії Терентіївни
10.02.1924 р. – 25.06.2010 р.

Мы будем помнить тебя вечно,
За то, что ты была ко всем сер-

дечна,
За твою мудрость, доброту,
За деловитость твою,
За искренние, умные советы,
За то тепло, что отдавала ты 

нам,
Хранить твой образ будем в 

сердце вечно,
И память добрую, и вечную печаль.
Хай земля тобі буде пухом, а душі царство не-

бесне.
Вічно сумуючі рідні.

До відома мешканців 
газифікованих квартир 

та будинків!
У 2012 році під час використання газу в побуті в Україні сталося 

117 аварій, постраждало 257 осіб, з них 87 – загинуло.
З початку 2013 року сталося 38 аварій, постраждало 64 особи, 

з них 18- загинуло.
Через порушення вимог утримання та експлуатації димових і 

вентиляційних каналів загинуло 96% постраждалих. З метою попе-
редження нещасних випадків при користуванні побутовими газо-
вими приладами Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця 
звертає увагу на необхідність вчасної перевірки та прочистки димо-
вих і вентиляційних каналів. При цьому особливу увагу слід звернути 
на щільність димоходів, технічний стан їх, наявність та чистоту кар-
манів для чищення сажі.

При експлуатації димових та вентиляційних каналів 
заборонено:

користуватися відкритим вогнем при перевірці тяги в непрацю-
ючих печах;

очищати димові канали при працюючих газових приладах;
працювати на горищі в темноті або застосовувати відкритий во-

гонь;
підніматися на несправні труби;
залишати газові прилади працюючими без нагляду;
користуватися газовими приладами при закритих кватирках і 

при відсутності тяги;
користуватися газом при порушенні щільності кладки, штука-

турки (появі тріщин) газифікованих печей і димоходів;
заклеювати вентиляційні канали, «кармани» і люки, призначені 

для чистки димоходів.
При появі в приміщенні запаху газу негайно перекрити крани до 

приладів і на приладах, відкрити кватирки для провітрювання примі-
щення, викликати аварійну службу по тел. 104. Повторні перевірки 
та прочистки димових і вентиляційних каналів у приватних житлових 
будинках можуть виконуватися за платними послугами і бажанню 
власника житлового будинку Городнянською житлово-експлуатацій-
ною організацією за адресою: м. Городня, вул. Чумака,4, тел. 2-11-
98, 2-10-35.

Контроль за проведенням перевірок стану димових і вентиля-
ційних каналів з метою визначення їх придатності для подальшої 
експлуатації в строки, встановлені Правилами безпеки систем га-
зопостачання України, покладається на житлово-експлуатаційні ор-
ганізації.

У будинках, які належать громадянам на правах особистої влас-
ності перевіряти і прочищати димові і вентиляційні канали може 
власник власними силами після одержання інструктажу і пам’ятки в 
Городнянській житлово-експлуатаційній дільниці. 

У багатоквартирних житлових будинках такі роботи виконуються 
Городнянською житлово-експлуатаційною дільницею. 

Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів 
оформляється актом, у якому зазначається їх стан. Один примірник 
акта залишається в Городнянській житлово-експлуатаційній діль-
ниці, а другий примірник акта передається у Городнянське газове 
управління. 

До опалювального періоду відповідно графіка перевірки ди-
мово-вентиляційних каналів будуть перевірені і прочищені димо-
во-вентиляційні канали в усіх багатоквартирних будинках. Акти на 
перевірку будуть передані у газове управління тих квартир, які не 
мають заборгованості перед житлово-експлуатаційною дільницею. 

При відсутності акту на перевірку і прочистку димово-вентиля-
ційних каналів квартири будуть відключатися від газопостачання. 

Городнянська житлово-експлуатаційна дільниця просить усіх 
квартиронаймачів багатоквартирних будинків розрахува-
тись з житлово-експлуатаційною дільницею. 

Адміністрація ЖЕД.
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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. 

Шановн і  жител і  Г ороднянського  р айону !
Якщо ви хочете надійно зберегти свої гроші 

та ще й  щомісячно отримувати від них гаран-
тований дохід, тоді звертайтесь в Городнянсь-
ке відділення кредитної спілки „Чернігівська”.

Ми пропонуємо вигідні умови по депозитних вкладах 
людям з різними рівнями доходів.

Крім того, на вигідних умовах ми надаємо кредити 
для вирішення різних побутових проблем.
Наша адреса: м. Городня, вул. Чумака,4.

Тел. 2-48-19.
Ми працюємо в будні з 9 до 17 год.

Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 101471 від 14.09.1998 р.
Ліцензія Держфінпослуг, серія АВ № 581586 від 01.04.2012 р.

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: г. Городня, 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.

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

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

Тел. 098-6153583, 095-9314543 (Олександр).

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

Купівля - Продаж - Ремонт
сільгосптехніки

ОВС-25, СМ-4, ЗМ-60У, Петкус Гігант, Селектра, 
Супер, ПС-10А, ОП-2000, БДТ-7-4-3, СЗ-3,6, СЗТ-
3.6, СЗ-5.4, СУПН-8, БДВП-4.2, КРН-5.6, КПС-4.2.

Можлива доставка.
Тел.: 098-5962914, 097-6551722.

Продам кримський ракушняк. Доставка безкоштов-
на. Суперціна. Тел. 067-5581550, 095-2772227.

Уточнюємо: помилка!
У минулому номері «Новин Городнянщини» на 7 стор. в замітці під 

рубрикою «Втрати» початок першого речення слід читати «19 червня» і 
далі за текстом.

3 липня святкуватиме 
свій ювілей Микола Кос-
тянтинович СТРАДОМ-
СЬКИЙ. 

Скільки років тобі – не 
питаємо,

Хай їх лічить зозуля в 
гаю.

Тебе з тими роками ві-
таємо,

Що постукали в душу 
твою.

Те бажаєм, що щастям 
звуть люди,

Хай усмішка не сходить 
з лиця,

Хай життя твоє піснею буде,
Хай тій пісні не буде кінця.

З повагою: дружина Тамара, дочка Людми-
ла, онук Олександр з дружиною Оксаною, онуки, 

правнуки та Люба Федорівна.  

28 червня відсвяткувала свій ювілей Надія Іва-
нівна ІЛЛЮШКО.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас моло-

дой,
Веселой и доброй, красивой такой.

З любов’ю: мама, чоловік, зять, дочка і онука 
Каринка. 

Ремонт крыш, 
сараев, домов. 
Делаем новые 

крыши, беседки, 
летние кухни, 
сараи, дома и 

многое другое. 
Заборы. 

Тел.: 099-7390941, 
063-2682958, 

067-9032147.

Металопластикові вікна, рами, двері 
по заводських цінах.  

Тел.: 093-9954033, 067-6568989, (22)61-40-02.

Звертатися: м. Городня, вул. 1 Травня, 53 Б (колишній 
КПП військової частини). Тел.: 2-59-16, 067-7044772, 063-
8802976.

Працюємо: пн. – сб. з 9.00 до 18.00. 

ПП «Лідер МСК»
Пропонуємо:

Металопрокат (труби, листо-
вий прокат, кутники та інше).

Профнастил (оцинкований та 
кольоровий).

Металопластикові вікна.
ДСП, ОСБ, ДВП та інше.
Метизи (шурупи, саморізи, 

болти та інше).

В наявності та на замовлення. Можлива доставка.

Запрошуємо до співпраці підприємства та організації.

Внимание!
В воскресенье, 30 июня, на рынке будут реализо-

вываться мед из южных регионов Украины и одеяла 
из натуральной овечей шерсти в ассортименте. 

Приглашаем приобрести товары!

Потрібен продавець непродовольчих товарів.
Вимоги: досвід роботи або профільна освіта, вміння 

спілкуватися з людьми. Тел. 093-9169197.

Р О Б О Т А 
У  К и є в і

В І Д  П Р Я М О Г О  П Р А Ц Е Д А В Ц Я
терміново потрібні для прибирання в торгових центрах 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ та ПРИБИРАЛЬНИКИ, ОПЕРАТОРИ 
ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН та ін.

зручні графіки роботи (денні, нічні та добові зміни).
від 2400 до 3300 грн. за 22 робочі зміни.

Немісцевим допомога з житлом. Безкоштовний спецодяг.
Тел.: 093-0840700, 050-7007014. 

ОХОРОННА ФІРМА
терміново проводить набір чоловіків (жінок) 

віком 18-55 років.
Офіційне працевлаштування, вахтовий метод роботи.

Заробітна плата 100-160 грн/доба
виплачується без затримок!

Доставка, житло, форма – за рахунок фірми.
Звертатись за адресою: м. Чернігів, вул. Комсо-

мольська, 49, оф. 32 (ДОСААФ 3 пов.). 
Тел.: 0462242431, 066-3006985, 096-1447545, 

063-6436808.

Після презентації в Городні 
книга  В`ячеслава Лашука  «Да 
будет мир...»  була представ-
лена і на малій батьківщині –  у 
Лашуках.  Були присутні родичі 
автора, земляки та друзі.  З од-
ним  – викладачем Київського 
інституту культури Карленом 

Карленовичем Мкртчаном поет заспівав 
сам.  Примірники своєї книжки В`ячеслав Ла-

шук подарував у сільську раду та клуб. А  са-
модіяльні артисти віддячили за презентацію 
яскравими співами та танцями.

За останні два роки у Лашуках  В`ячеслав 
Олексійович  написав  3 книги. У майбутньо-
му він збирається з «легких замальовок до 
роману» — так  автор називає «Осколки», 
що зараз публікуються у «Новинах Городня-
щини», — зробити повноцінний роман, а та-
кож більше уваги у своїй творчості приділяти 

землякам —  людям, які живуть і працюють 
поруч.

— Як добре, що на території нашої сіль-
ради живе така творча людина,  яка має ла-
шуківське коріння, — сказала на презента-
ції книги сільська голова В.В.Сергіянська. 
– Сподіваємося, що у  ближчому майбутньо-
му В`ячеслав Олексійович присвятить чима-
ло своїх сторінок   землякам.

Презентація книги на малій батьківщині

«Ліс — наше багатство!». Це гасло відоме з дитинства. 
але рік у рік із початком спекотних сонячних днів спалаху-
ють лісові пожежі. У працівників державної лісової охорони в 
такий період особливо напружений час. Щорічно спостері-
гається різке збільшення лісових пожеж у період свят і вихід-
них днів, коли велика кількість громадян відправляється в 
ліс по ягоди, гриби, на пікніки. Нерідко ці всі виїзди на при-
роду закінчуються лихом для природи та величезною про-
блемою для лісників. Причинами виникнення пожеж у лісі, 
у більшості випадків, є байдужість і безтурботне ставлення 
людини до природи: незагашені під час пікників багаття, ки-
нуті недопалки, а також дитячі витівки з вогнем. Лісові по-
жежі приводять до матеріальних, екологічних збитків, зни-
щення навколишнього середовища.

Шановні мешканці та гості Городнянського краю! Для 

того, щоб попередити пожежу в лісі, необхідно дотримува-
тися правил пожежної безпеки: не розводьте багаття в лісі, 
не кидайте незагашені цигарки та сірники, не дозволяйте 
дітям гратися з вогнем, не залишайте в лісі скляний посуд: 
під променями сонця звичайна пляшка може перетворити-
ся на своєрідну лінзу і спричинити займання. Не засмічуйте 
ліс побутовими відходами, не влаштовуйте в них смітників. 
Саме тому всі працівники лісової  галузі району звертаються 
до вас: будьте уважними та обережними з вогнем! Біди не 
буде, якщо кожен буде дотримуватись елементарних пра-
вил пожежної безпеки.

А. САПІТОН.
Інженер охорони і захисту лісу ДП «Городнянське лісове 

господарство».

Будьмо пильні разом!
УВАГА, ТРИВАЄ 5-Й КЛАС ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!

У справах об'яв та реклами звертайтесь у редакцію газе-
ти по телефону: 2-47-00.


