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Найголовніша наша реклама: передплата на міськрайонну газету   
«Новини Городнянщини» ніколи не закінчується. Газету можна замовити до 25 числа щомісяця, а одержу-
вати її будете з 1 числа наступного місяця. Будьмо разом!

Час жнив
Олександр Масляний 

– конотопський  хазяїн  
смячівського  фермерсь-
кого господарства під на-
звою «Вольна праця». Він 
спочатку хотів назвати 
своє підприємство «Віль-
на праця», але виявилося, 
що в Україні вже  таке існує 
– у Криворізькій області.  
«Вільна» стала «вольною», 
так ніби і на городнянську 
говірку більше схоже. 

У господарстві працюють п`ятеро робітників  різного віку: 
від двадцятирічних до найстаршого п`ятидесятирічного  бол-
гарина Дмитра Дімова, який приїхав з Криму по картоплю на 
Полісся та й зустрів тут свою долю, оженився і  має сина – 
Дмитра Дмитровича Дімова. 

Масляні – родина багатодітна.  Виховують трьох дітей – 
маленьку  донечку Машеньку  та двох синів: дванадцятиріч-
ного  Андрія та п`ятирічного Максимку, який носиться по селу 
з незвичайною швидкістю. Ось він тут, а через годинувже на 
іншій околиці. У рідному селі, як у рідній хаті: куди б не побіг 
– все вдома. 

 Подружжя за віком ще молоде (обом ще  до сорока дале-
ко),  але вже зі стажем – чотирнадцять років знайомі. Олек-
сандр  працює у господарстві, Оля – вдома із дітьми, про-
те і хазяйством займається,  і  чоловікові допомагає. Такий 
надійний, лагідний та усміхнений  тил у працьовитого ферме-
ра. У всякому разі на запитання: «Чи важко з трьома дітьми?», 
Олександр легко і впевнено  відповідає: 

– Ні, – але, поміркувавши, додає: – А я не знаю. Миколаїв-
на (дружина) тут сама порядки наводить, та ще й бухгалтерію 
веде. 

День, коли довелося фотографувати родину, видався 
для Масляних визначним. Маленька Машенька пішла, а по-
тім  все намагалася ходити і ходити. Донечка зробила свої 
перші кроки до татуся – тягнеться до нього, як і обидва сини. 
У всьому будинку – світло  молодого сімейного щастя та зла-
годженості, працьовитості. З оселі переливається те світло 
на поля і все навколо. 

– У нас проблем немає, – розповідає Масляний. – Є пи-
тання, які треба вирішувати. Бо якби були проблеми, ми б не 
працювали… На землі з дитинства. Коли повертався зі шко-
ли, йшов пішки  через усе поле до батька, який працював на 
комбайні… Тому пам`ятаю добре, що,  де і як навкруги росло. 
І зараз приїздиш на поле, а воно надає тобі стільки справж-
ньої невичерпної краси і сил, енергії, підтримує, лікує і вті-
шає. Ще здалеку відчувається запах цвітіння картоплі – все 
поле біле…Це  квітне «Невська», її час вже пройшов.  Зараз 
«Зоряна»   вкриває поле темно-блакитними квіточками, далі 
«Санте», «Карера», «Білороса»  – в  мене ж клієнти по всій 
Україні.  А весною, коли все навкруги ще ніби спить,  на полі 
вже зеленіє сходами пшениця…

 Коли брав землю, то трохи і сумнівався: ну – як на та-
кому піску може щось родити? Родить добре.  Тільки потре-
бує праці і добрив. Восени будемо сіяти ще 100 га пшениці. 
Земля тут гуляла  20 років. Он бачите берези? І на цих по-
лях,  де пшениця та картопля,  теж росли.  Одну осінь у мене 
трактор тільки  берези  тягав. Потім ми на полях сіяли редьку  
чи  гірчицю, а по приморозках  – переорювали під сидерати. 
Вносили добрива. У цьому році 40 тонн добрив пішло на мої 
землі. Це багато чи мало?  Цілий вагон. Дуже важко працюва-

ти на землі. Просто маю оптимістичне ставлення до роботи. 
І скільки будемо працювати, стільки і будемо розвиватися.

Зараз у Олександра в обробітку близько 250 га землі (55 
– картоплі, 70 – пшениці, 30 – люпину, 50 – вівса, ще й яч-
мінь). Техніка: 3 трактори, 3 машини, сівалки, комбайн кар-
топляний,  комбайн зерновий. Останній ремонтують, приво-
дять до ладу – ось-ось жнива. У фермерському господарстві 
Масляного вони розпочалися вчора. 

 Починав  вже після навчання у ветеринарному технікумі 
та строкової служби з обробітку  5 гектарів батьківського 
паю. Разом  з батьком  вручну сіяли. Восени намолотили 10 
тонн зерна. Робив завжди багато. Спочатку тримали двох 
корів, потім придбали ще і ще. Корів тримали доти, поки ціна 
на молоко була така, як на дизпаливо. А як стало дизпаливо у 
чотири рази дорожче  – збули. Мусили. Господарство потре-
бує підрахунку коштів. А спочатку були плани і більше корів 
утримувати та іншої худоби. Не вийшло. 

Олександр мріє, щоб у кожного – і в того, хто живе  у місті, 
і в того, хто живе в селі, була тільки одна робота, щоб отри-
мували люди за неї належну платню. Щоб не розпилялися, 
а, попрацювавши,  вдома  відпочивали, щоб мали вихідні. У 
його фермерському господарстві  працівники отримують від 
1 200 гривень до 2 500. Це вже хто скільки напрацює. Поки 
що фермер Масляний більше платити не в змозі, а хотілося 
б… Зате техніка працює у його робітників по собівартості. А 
як бувають добрі роки, то  надають допомогу Великодирчин-
ській Покровській церкві і коштами,  і роботою.

Олександр просіває в долонях  чималенькі, крупнуваті 
зернятка «Поліської» пшениці – він у себе сіє тільки таку, 
бо вважає  її найбільш стійкою та підходящою,  вирощеною 
спеціально до кліматичних умов Полісся:

– Вже готове, стигле. Час молотити. 
А.НЕМИРОВА.

На знімках: Олександр МАСЛЯНИЙ на пшеничному 
полі; Олена МАСЛЯНА з Максимом та Машею.

У районі розгортаються жнива. Збирання ранніх зернових почали у ТОВ «Віра», 
СТОВ «Тупичівське», СВК «Зоря» та інших. Загалом належить зібрати 9642 гектари 

озимих і 12242 гектари ярових культур
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Завершилась друга сесія Верховної Ради сьомого скликан-
ня. Підбиваючи підсумки, хочеться наголосити на наступному. 
Я народний депутат уже четвертої каденції Верховної Ради, але 
таку деструктивну роботу в парламенті бачив уперше. Найбіль-
ший негатив – у тому, що третину сесії фракції "Батьківщина", 
УДАР і "Свобода" заважали працювати законодавчому органу 
своїми бездумними блокуваннями. До речі, за цей період, який 
обходився країні в 2,3 мільйона гривень за кожен день пленар-
ного засідання, вони справно отримували зарплатню в десятки 
тисяч і навіть не думали повернути ці гроші в касу. 

Менше всього сьогодні хотілося б займатися самобичуван-
ням. Але навіть побіжний аналіз нашої діяльності змушує гово-
рити про зниження якості роботи парламенту. У чому причина 
такої ситуації? На наше переконання – у неготовності як окремих 
депутатів, так і опозиційних фракцій загалом до нормального за-
конотворення. 

Політичні реалії змінюються дуже швидко. Хочеться нагада-
ти, що всього чотири роки тому фракція Партії регіонів теж пере-
бувала в опозиції. Проте якість нашої роботи тоді була принци-
пово іншою, аніж у сьогоднішніх опозиціонерів. 

Так, ми жорстко відстоювали свою точку зору, особливо з 
принципових для нашого виборця питань. Але з кожного зако-
нопроекту ми з кулаками до трибуни не бігали. Регулярно прово-
дились засідання Опозиційного уряду під керівництвом Віктора 
Януковича, де у відкритому режимі, із запрошенням журналістів, 
обговорювалися надзвичайно важливі питання, пов’язані з ситу-
ацією у нашій країні.

У результаті – позиція фракції з кожного пункту порядку ден-
ного була зваженою і базувалася на фактах, а не на емоціях. 
Кожний бажаючий мав змогу співставити і порівняти аргументи 
опозиції і більшості.

Що ж відбувається зараз? Де аналіз законопроектів, що їх 
розглядає Рада, з боку опозиції? Чи хтось чув про роботу «тіньо-
вого уряду»? Чи роблять хоч щось наші опоненти для того, щоб 
налагодити спокійний політичний діалог? На жаль, відповідь на ці 
запитання – негативна…

Через блокування трибуни опозицією відкрити другу сесію 
вдалося тільки 22 лютого – на два тижні пізніше, аніж планува-
лося. Третину нашого робочого часу, а це 13 днів, втрачено на 
беззмістовні блокування. 

Водночас нагадаю, що законотворчість є доволі дорогим ме-
ханізмом. Один день роботи парламенту обходиться державі у 2 
мільйони 300 тисяч гривень. Помноживши цю суму на число днів 

блокування, отримаємо колосальну цифру – 29 мільйонів 900 ти-
сяч гривень. Саме стільки заплатили платники податків за прогу-
ляний депутатами з вини опозиції час. 

Загалом, без урахування останнього тижня роботи сесії, який 
не є показовим, у середньому за один пленарний день ухвалю-
валося менше, ніж півтора закони. Причому кожен закон обій-
шовся країні у 1 мільйон 661 тисячу бюджетних гривень. Надто 
висока ціна у період світової економічної кризи… Так повільно, 
з настільки низькою ефективністю Верховна Рада не працювала 
ще ніколи за всю свою більш ніж двадцятирічну історію!

Сьогодні парламентська більшість на чолі з ПАРТІЄЮ РЕ-
ГІОНІВ розглядає абсолютно зрозумілі і важливі законопроекти, 
за які не можна не голосувати, адже цього потребує ситуація у 
державі. Проте опозиційні депутати усе одно не голосують. Зате 
кожного робочого дня вся країна чує їхні крики, стукіт і свист.

«Коли парламент засідає, вся країна відчуває такі ж почуття, 
як під час гри дитини з молотком», - говорив американський са-
тирик Вілл Роджерс. На жаль, молоток в руках нашої деструктив-
ної опозиції загрожує зруйнувати не лише залишки довіри людей 
до парламентаризму, але й майбутнє всієї країни.

Час припиняти цю ганебну практику, яка брудною плямою 
лягає на репутацію кожного нормального депутата. 

Чинний парламент оновлено майже на дві третини. І у мене 
складається враження, що деякі колеги просто не уявляють, для 
чого вони сюди прийшли і чим повинні займатися. Тому вважаю 
за необхідне нагадати шановним депутатам, особливо тим, хто 
вперше опинився у сесійній залі, про особливу роль Верховної 
Ради в нашому суспільстві.

Парламент – це майданчик для пошуку компромісів на основі 
чіткої політичної позиції, підкріпленої професійними аргумента-
ми. А не арена для біганини по залу і змагань у тому, хто голосні-
ше крикне.

Беручи участь у виборах, кожен з нас визначав своїм завдан-
ням роботу в інтересах людей, а не дискредитацію інституту 
парламентаризму в державі. Тож ми просто зобов’язані шукати 
компроміси, а не влаштовувати демарші з найменшого приводу.

Неприпустимо поводитися так, як дозволяють собі окремі лі-
дери опозиції. Спершу вони блокують трибуну Ради з вимогою 
про зустріч з Главою держави, а потім по-дитячому непослідовно 
передумують і не йдуть на цю зустріч, позбавивши себе можли-
вості донести точку зору своїх виборців до Президента країни. 
Це шлях в нікуди.

Завдання з докорінного оновлення держави, окреслені у 

щорічному Посланні Президента України Віктора Януковича, 
стоять, зокрема, і перед Верховною Радою. Зміст цього доку-
мента значно важливіший за форму його представлення в пар-
ламенті.

У числі інших завдань Глава держави наполягає на невідклад-
ному ухваленні повного пакету законопроектів, необхідних для 
європейської інтеграції України. Вікно можливостей для нашої 
країни, що відкривається завдяки зусиллям влади, не повинно 
бути закрите руками опозиційних народних депутатів.

Наш шлях до Європи – не самоціль, а інструмент докорінної 
модернізації держави. Важливим пріоритетом для парламенту 
повинні стати ініціативи з розвитку національної економіки. Не 
менш важливе завдання – завершення реформи правосуддя в 
країні. 

На сьогодні низка відповідних законопроектів розроблена 
Президентом, Урядом і депутатами та очікує на невідкладне ух-
валення. Так, із деякими запропонованими нормами можна дис-
кутувати. Але дискусія повинна давати результат: вдосконалю-
вати законодавче поле, а не перетворюватися на мітинг. 

Сьогодні ми впритул наблизилися до небезпечної межі. 
Рівень довіри суспільства до Верховної Ради критично низький. 
Поки кредит довіри не вичерпано остаточно, фракція ПАРТІЇ РЕ-
ГІОНІВ закликає своїх колег з опозиції протягом всього сьомого 
скликання парламенту знаходити консолідуючі позиції в інтере-
сах держави і кожної людини.

Та кожен процес має як негативні, так і позитивні сторони. 
Не виняток – і робота другої сесії парламенту. Головний пози-
тив бачу в тому, що представники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ в усіх регіо-
нах України провели зустрічі з виборцями, і ті змусили опозицію 
працювати. В округах народним депутатам меншості виборці 
серйозно "вправили" мізки, бо люди і на Сході, і на Заході казали 
кожному представнику опозиції:  ми не обирали тебе для того, 
щоб ти байдикував. А тут ще з Європарламенту говорять: як ви 
збираєтеся підписувати Угоду про асоціацію, коли нічого не ро-
бите? Під впливом цих аргументів опозиція розблокувала зако-
нотворчу роботу. Звісно, на оптимальний ритм ми ще не вийшли, 
але Партії регіонів таки вдалося повернути опозицію обличчям 
до проблем людей. 

Наша країна наближається до європейських стандартів, 
отож логічно, що вітчизняний парламентаризм має еволюціону-
вати в цьому ж напрямі. Головний принцип – законодавчий орган 
хоч і місце для дискусій, бо в ньому представлені різні точки зору, 
але ця дискусія не може тривати безкінечно й має завершувати-

ДО ПІДСУМКІВ 
ДРУГОЇ СЕСІЇ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Конструктивізм парламенту 

Минулого вівторка у Городні народний депутат України Ігор Рибаков дав старт акції 
по грейдеруванню та висипці доріг. Цей проект спрямований на поліпшення якості 

життя людей і є складовою частиною його програми «Разом ми зможемо більше!»

9 липня на центральній площі міста зібрались представ-
ники сільських громад району, щоб разом з народним депу-
татом України І.О.Рибаковим розпочати відновлення доріг. 
На акцію прибули і співробітники районної шляхової дільни-
ці разом із технікою – самоскидами, грейдерами і екскава-
торами. Учасники заходу на знак підтримки  одягли яскраві 
жилетки дорожників.

– Одним з визначальних факторів нинішнього занепаду 
сіл – є поганий стан доріг. Тому для відродження сільської ін-
фраструктури треба перш за все відновити шляхи, – сказав 
І.О.Рибаков. Його привітали сільські голови Тупичева – Л.М.
Шовкова, Вихвостова – О.Г.Акуленко і Моложави – Л.В.Куца, 
висловивши від імені своїх громад підтримку ініціативам де-
путата і готовність розпочати ремонт доріг. 

Натисканням на кнопку сирени І.О.Рибаков дав сим-

волічний старт дорожним роботам. У особистому спілкуван-
ні дорожники і сільські жителі підтвердили свою готовність 
стати до ремонту шляхів.

Акція «Грейдерування» — це тільки перший етап повно-
масштабного проекту народного депутата з ремонту сіль-
ських доріг, який проходить під гаслом: «Все починається 
з дороги». За два місяці у всіх семи районах, які Рибаков 
представляє у вищому законодавчому органі країни, дорож-
ня техніка пройде більше тисячі кілометрів, після чого у лю-
дей з’явиться можливість пересуватися по якісних і рівних 
дорогах. 

Акція «Грейдерування» не має аналогів в Україні. На ви-
конання робіт не витрачено жодної копійки бюджетних ко-
штів. Все профінансовано Ігорем Рибаковим.

Ігор Олександрович підходив до учасників зустрічі, тис-

нув руки, вислуховував побажання і прохання. «У всій моїй 
діяльності, всіх починаннях і проектах мене завжди під-
тримує сім’я, і я вдячний за це своїм близьким. Особливу 
практичну допомогу надає брат Сергій у роботі над такими 
складними проектами, як проведення грейдерування доріг, 
старт якому ми з вами дали сьогодні. Я вважаю, що дружна і 
міцна сім’я — запорука успіху як у роботі, так і в житті. Адже 
разом ми зможемо зробити набагато більше»,— говорив під 
час зустрічі в Городні народний депутат. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: І.РИБАКОВ натискає кнопку символіч-
ного старту; городнянці висловили активну підтримку 
акції народного депутата.

ВСЕ  ПОЧИНАЄТЬСЯ  З  ДОРОГИ
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ся прийняттям рішення. Хто правий, а хто ні – визначає голосу-
вання. 

У будь-якій демократичній країні обрана більшість ухвалює 
закони, а в опозиції – мандат на критику, вироблення альтерна-
тивних програм. У нас же меншість хотіла диктувати, нав’язува-
ти свою волю парламентській більшості. На їхні ультиматуми ми 
не реагуємо, хоча готові до нормальної дискусії. І коли бачимо 
хороший закон від опозиції, то можемо за нього проголосувати. 
Кажу це як голова експертної ради фракції Партії регіонів, яка 
здійснює аналіз всіх законопроектів.  

Використовуючи зрозумілу для Віталія Кличка термінологію, 
скажу, що зараз їхні фракції знаходяться в прострації – як бок-
сер, що пропустив потужний удар і не може встояти на ногах, 
втратив усі орієнтири. Першим дзвоником стала негативна реак-
ція Європи на союзника "Батьківщини" та УДАРу – "Свободу" за 
її неонацистську і антисемітську позицію. Потім – провал спроб 
зірвати роботу в сесійній залі та наші результативні голосуван-
ня. В останні пленарні дні другої сесії вони вигадали черговий 
ультиматум – не голосувати за жоден законопроект, поки Олек-
сандру Домбровському та Павлу Балозі не повернуть картки для 
голосування.

Але давайте подивимося історію цього питання, яке ініціюва-
ла зірка опозиційної юриспруденції – народний депутат кількох 
скликань Юрій Кармазін. Коли з'явилося рішення Вищого адмін-
суду, хіба Голова Верховної Ради Володимир Рибак не намагав-
ся захистити цих депутатів, подавав апеляції, пройшов усі судові 
інстанції? Лише після відхилення апеляційної скарги Голова пар-
ламенту був змушений виконати рішення суду. А як може бути 
по-іншому, якщо ми дійсно прагнемо, а ПАРТІЯ РЕГІОНІВ дійсно 
прагне, привести Україну до великого європейського дому? Що, 
спікеру Ради не виконувати рішення суду, демонструючи всьому 
українському суспільству та європейській спільноті свою непо-
вагу до третьої, незалежної, судової гілки влади?..

На найближчій сесії, уже восени, я не виключаю революцію в 
"Батьківщині" – якщо вони не знайдуть собі цивілізованого керів-
ника фракції, який, хоч і буде в опозиції, але не працюватиме на 
розвал держави й українського парламентаризму. Вже зараз у 
їхній політсилі 25-30 чоловік сидить "на чемоданах". Масові пе-
ретрубації також чекають фракції УДАР і "Свободу". Ймовірним 
є створення нових центристських фракцій, після чого ситуація в 
парламенті стабілізується, а нинішні крикуни опиняться в мар-
гінальній ніші. Зважаючи на гризню всередині опозиції, Віктор 
Федорович Янукович на білому коні знову в'їде до будівлі на Бан-

ковій в 2015 році. Сумнівів у цьому вже ні в кого немає. Віктор 
Янукович сьогодні – єдина постать, яка спроможна об’єднати 
країну, консолідувати суспільство довкола європейських цінно-
стей і привести Україну до демократичного європейського дому.

Повертаючись до питання про еволюцію парламентаризму в 
Україні, зазначу: на мою думку, для демократичного суспільства 
оптимальною є пропорційна виборча система, бо люди повинні 
обирати стратегічну програму розвитку всієї держави. Якщо 450 
депутатів прийдуть кожен із своєю програмою, виникає питання 
– як звести ці документи до спільного знаменника та що, зреш-
тою, реалізовуватиме країна?

Логічне питання: чому в перехідний період ми обрали змі-
шану виборчу систему? Відповідь одна. Щоб забезпечити пер-
соніфіковану відповідальність. За ситуацію в країні відповідає 
наша політична сила, за ситуацію в окрузі – конкретний парла-
ментарій, з якого громадяни можуть спитати, дати наказ. Але 
якщо за ініціативою лідера ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Віктора Януковича 
ще в минулій каденції, коли парламент обирався виключно за 
партійними списками, депутати від нашої політичної сили були 
закріплені за конкретними територіями та округами, то депута-
ти від опозиції їздили хіба що за кордон виливати відра бруду на 
свою країну, водночас ігноруючи своїх виборців у регіонах. 

Окреме питання – система голосування. На жаль, присут-
ність на пленарних засіданнях народних депутатів від фрак-
цій меншості кульгає на обидві ноги. В Радянському Союзі за 
Сталіна якби хтось не ходив на засідання парламенту – могли 
розстріляти, за Брежнєва – забрали б партквиток, тим самим 
перекресливши всю подальшу кар’єру. В демократичному су-
спільстві таких санкцій, звичайно, немає. 

У Європарламенті зробили просто – рішення там прийма-
ються більшістю голосів від присутніх у залі. Обрано майже 800 
депутатів, а резолюцію стосовно України приймає 47 людей. Од-
ного разу я бачив у парламенті однієї з європейських країн таку 
картину, коли там працювали тільки головуючий і доповідач. Це 
не значить, що інші депутати ледарюють, – у них купа важливі-
ших обов’язків, аніж просто сидіти в залі. Знакові голосування 
там – раз на місяць чи квартал. 

А ми в Україні маємо симбіоз – явку взяли від радянської 
системи, а ходимо на роботу – як у демократичному суспіль-
стві. Вимогами про персональне голосування опозиція загна-
ла парламент у глухий кут. Якби зараз вони мали більшість, то 
через нестачу голосів не змогли б прийняли жодного рішення! 
Обман при голосуванні є лише тоді, коли я відлучився, а за мене 

проголосували не так, як я хотів, спотворили мою позицію з того 
чи іншого питання. Що залишається робити? Вносити зміни до 
Основного Закону. Але ми розуміємо – знайти підтримку в 300 
голосів для зміни системи голосування непросто. 

Взагалі у цивілізованій демократичній державі мають перед-
бачатися законодавчі "розв'язки" на всі форс-мажорні ситуа-
ції. За Конституцією єдиним джерелом і носієм влади є народ, 
який делегує свої повноваження народним депутатам. Якщо він 
бачить імпотентність законодавців,  то бере владу в свої руки 
й вирішує всі питання, в тому числі внесення потрібних змін до 
Конституції, на референдумі.

Стосовно того, які реформи в країні потребують вдоскона-
лення, то ми тільки почали модернізацію великого державного 
дому. Для його ремонту потрібні дві складові – гроші та бажання 
робити ремонт, мирячись із тимчасовими незручностями. Навіть 
якщо гроші є, не кожен за це візьметься. Попередники чинного 
Глави держави не зважувалися на структурні реформи, адже ро-
зуміли, що ризикують втратити голоси на виборах. І тільки Вік-
тору Януковичу, як справжньому лідеру нації і державному діячу, 
вистачило політичної волі та громадянської мужності розпочати 
вкрай необхідні глобальні перетворення у державі.

На жаль, недолік влади в тому, що вона поступається опози-
ції в інформаційно-роз'яснювальній роботі. Візьмемо податкову 
реформу. Її головна мета була – "засвітити" обороти й доходи 
кожного, й таким чином зменшити тіньовий сектор економіки. На 
Заході його рівень 5-10, а в нас – до 50 відсотків! Але як тільки ми 
заклали ці новели, – опозиція профінансувала податковий май-
дан і "вихолостила" ключові норми. Якщо ми прагнемо жити як 
у Європі, зменшити тінізацію економіки принаймні до західного 
рівня, треба цю, та й всі інші реформи доводити до кінця. Що ми 
й зробимо!

Як би нам опозиція палиці в колеса не вставляла, народ 
України, все суспільство очікує від парламенту конструктивізму 
в роботі. Це головна вимога  до депутатів і на Заході, і на Сході 
держави.

М.ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України,

перший заступник голови
депутатської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 

у Верховній Раді України.

– очікування суспільства

Про ситуацію у Великому Дирчині у зв'язку з банкрут-
ством ТОВ «Маяк» наша газета писала 10 липня 2010 року 
у статті «Дирчинська руїна» — майже за Тарковським». 
Йшлося зокрема про те, що люди розбирають будівлі — 
тваринницькі приміщення, гаражі. Було у статті й таке ре-
чення: «Мародери вже добираються до контори колишньо-
го сільгосппідприємства».Ще тоді сільський голова В.В. 
Сергіянська забила тривогу з приводу такого дерибану, 
бо в приміщенні колишньої контори розміщена сільська 
телефонна станція, а АТС — це, звісно, засіб зв'язку села 
з навколишнім світом. Обурювався і начальник райвідділу 
зв'язку А.В. Сліпець, оскільки він відповідає за телефонне 
обслуговування населених пунктів, і якому перенести АТС з 
орендованого колгоспного приміщення просто нікуди.

Але і владні, і правоохоронні структури просто не звер-
нули уваги на цю ситуацію. Наче й нічого не трапилось. На-
віть не оцінили її.

Саме приміщення контори до майна, яке розпайовуєть-
ся між колишніми колгоспниками, не увійшло. Навпаки, як 
повідомили мені в райсільгоспуправлінні, воно увійшло до 
категорії майна, яке не розпайовується.У період ліквіда-
ції скупив майнові паї у людей так званий інвестор – М.В. 
Аракчеєв – 59% усіх паїв, заплативши по 20% їх вартості, і 
став власником. Що було далі, сам Бог тільки знає. Бо всі 
майнові оборудки так ретельно ховаються від громадського 
ока, що й слідству не дізнатись. Інвестор, коли зрозумів, що 
ніякого зиску не одержить на бідних піщаних землях, пере-
оцінив майно і почав розпродаж техніки і худоби, щоб пога-
сити борги, які були набуті раніше.

Як трапилось, що довелось продавати і приміщення 
контори, теж зостається таємницею. Є тільки такий лист 
призначеного арбітражного керуючого Ю.В. Ушача на адре-
су дирекції філії телекому:

Той руйнує. І той  руйнує...

У ПРОКУРАТУРІ РАЙОНУ

Міжвідомча 
нарада

У прокуратурі району за участю голови 
райдержадміністрації, голів міської та сільських 
рад, директорів лісогосподарських підприємств 
району відбулась нарада з питань дотримання 
законодавства щодо охорони, збереження і 
забезпечення раціонального використання об’єктів 
природно-заповідного фонду.

На нараді йшлося про ряд проблемних  питань, 
зокрема про те, що не вживаються заходи щодо 
визначення в натурі меж територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду, про відсутність на 
них інформаційно-охоронних знаків, що створює 
умови для незаконного захоплення земель даної 
категорії, засміченість цих територій, а також 
охорону об’єктів природно-заповідного фонду, які 
знаходяться в межах мисливських угідь.

Прийнято постанову, якою передбачені спільні 
заходи підвищення результативності цієї роботи.

СЛУЖБА 101

Вогонь не дрімає
29 червня надійшло повідомлення про те, що го-

рить трава на болоті між Півнівщиною та Політруд-
нею. Після оперативного виїзду було встановлено, 
що горить не тільки прибережний до меліоративно-
го каналу товстий шар сухої рослинності, а й верхній 
торфовий грунт, через що болото оповите димом. 
Туди одразу ж виїхала група пожежників з технічни-
ми засобами. Виявилось, що однією мотопомпою 
загоряння локалізувати і загасити не вдасться. Тож 
віднедавна у боротьбу з вогнем вступив наряд по-
жежників на чолі з начальником частини А.П. Мінен-
ком.

Потужним спецавтомобілем ЗІЛ-131 вода з при-
родної водойми подається на місця пожежі. Загалом 
площа загоряння сягає більше 5 гектарів. Пожеж-
ники працюють весь світловий день, а вночі чергує 
інший підрозділ.

Інших загорянь торфових боліт на території рай-
ону не трапилось.

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор райвідділу.

Про дерибан, який 
дійшов логічного 

завершення

Постановою Господарського суду Чернігівської області 
(14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 20) від 25 травня 2010 
року по справі № 16/137б/45б визнано банкрутом Сіль-
ськогосподарське Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Маяк» (код ЄДРПОУ 0379883, вул. Колгоспна, 1 с. 
Великий Дирчин, Городнянський р-н, Чернігівська обл., 
15171) та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області 
(14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 20) від 23 червня 2011 
року по справі № 16/137б/45б ліквідатором банкрута при-
значено арбітражного керуючого Ушача Юрія Володими-
ровича (ліцензія АГ № 5948957 від 12.07.2011 року).

В ході проведення ліквідаційної процедури було вияв-
лене майно, а саме приміщення контори, в двох кімнатах 
якої знаходиться обладнання АТС.

В зв'язку з тим, що ПАТ «Укртелеком» відмовилось від 
викупу приміщення контори, дане майно було продано 
третій особі під розбирання. На сьогодні Покупець звер-
нувся до мене з клопотанням про демонтаж та вивіз об-
ладнання АТС у зв'язку з необхідністю розбирання будівлі 
контори.

Зважаючи на такі обставини, прошу вас терміново де-
монтувати обладнання АТС в с. Дирчин та вивезти його з 
приміщення контори.

Відповідно до звернення Покупця розбирання контори 
заплановано на 21.06.2013 року.

І ось фінал: з приміщення райвузол зв'язку вимушений був 
демонтувати свою АТС, яка забезпечувала зв'язок для 72 або-
нентів трьох сіл сільради: Великого і Малого Дирчина та Ла-
шуків.

Начальник райвузла А.В. Сліпець з обуренням каже:
— Це, мабуть, перший в Україні такий випадок. Я пропону-

вав продовжити оренду і залишити хоч частину приміщення, бо 
перенести АТС в інше приміщення нема змоги. До нього підхо-
дять всі лінії. Але...

У селі залишили 6 телефонних номерів — для сільради, 
лікарні, ФАПу, будинку-інтернату, школи і магазину. Їх підключи-
ли до Конотопської АТС. А як бути іншим людям? Телефон сьо-
годні — це вже не розкіш, а необхідний засіб для повноцінного 
проживання, тим більше на селі.

Що ще можна сказати з приводу такого випадку? Єдине 
— необхідно прокуратурі району провести детальне розсліду-
вання і установити законність такої сваволі. Це не наряд для 
прокуратури, а моя депутатська вимога. Якщо у нас закони 
дозволяють таке чинити над людьми, то треба так і сказати їм, 
що це такі закони. А якщо хтось трактує їх на свою вигоду, то 
тут треба теж знайти відповідний закон.  По-іншому просто не 
можна.

Л. ЯКУБЕНКО.
Депутат районної ради.
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ДУХОВНІ  І  СУСПІЛЬНІ  СПРАВИ  ПОРУЧ

Саме тому перша зупинка була у Великому Листвені, 
де протягом кількох років силами громади відновлюється 
старовинна Михайлівська церква-фортеця. Колись костел, 
а з 1742 року православний храм чимало пережив за часи 
свого існування. Та найбільшої наруги і руйнування зазнав у 
радянські і пострадянські часи, причому в останні 50 років. 

– Окрім руйнування, свого часу ще й осквернили уси-
пальницю у підвалі церкви. Причому, за свідченнями місце-
вих жителів, всі, хто долучився до цієї ганебної справи, не 
дожили навіть до зрілості, – розповів отець Михаїл. – Нині 
ми відновлюємо храм, відновимо і склеп під ним. Звісно, 
нам допомагають спонсори і меценати, але головною ру-
шійною силою повинна бути громада села, бо саме члени 
цієї громади руйнували церкву, громаді її і відновлювати. Це 
своєрідне каяття. А коли кожен долучиться до реставрації 
храму, то й берегтиме, усвідомлюючи свою участь у справі. 

Відновлюють храм будівельники-реставратори із За-
карпаття, місцеві жителі жертвують хто гроші, хто продук-
ти. Постійним помічником і покровителем реставрації став 
М.М.Кондренко, директор СТОВ «Віра» з Вихвостова. 

Духовна громада с.Тупичева за ініціативи знову ж отця 
Михаїла вже 11 років поспіль утримує будинок престарілих 
для одиноких бабусь. Колись тут опікувались і дідусями, 
однак згодом відмовились від підопічних чоловіків і вла-
штували суто жіночий заклад. Нині тут доглядають за 27-ма 
бабусями, хоч у будинку передбачено 31 місце. І хоч адмі-
ністрація резервує одне місце на випадок непередбачених 
обставин, іноді трапляється й черга. Духовна громада с.Ту-
пичева є невід’ємною частиною життя села. 

Село ж останнім часом освоює фінансування за про-
грамою ПРООН і втілює такі проекти, про які ще кілька 
років тому й помріяти було важко. Глобальна реконструк-
ція дитячого садка і школи із заміною віконних та дверних 
блоків разом із модернізацією опалення не тільки створили 
комфортні умови для дітей, а й дозволяють зекономити чи-
малі бюджетні кошти на опаленні. Воду дитячий садок ви-
користовує з власної свердловини, яка подається також по 
власному водогону. Підлітковий клуб «Сучасник», який вже 
давно став другою домівкою для активної і творчої молоді 
Тупичева, нарешті почав опалюватися. Нова котельня дає 
тепло у приміщення, яке останні 18 років не опалювалося 
взагалі. 

– Не треба боятися таких проектів, як ПРООН. Треба 
працювати і досягати. Якби не  міжнародні ініціативи – усе 
це у школі та садку було б неможливо зробити  ні силами 
громади, ні району, а, можливо, й області. – запевнила колег 
голова села Л.М.Шовкова.

Немало робиться й силами ентузіастів – гойдалки, спор-
тивні майданчики, прикраси для дитячого садка створили 
руки батьків. Допомагає й СТОВ «Тупичівське» чим може – 
недавно встановили затишну альтанку для дітей.

Гостям села показали перлину місцевої культурної спад-
щини – шкільну картинну галерею з роботами тупичівських 
художників.

СТАБІЛЬНА  РОБОТА  
СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА  

СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  СЕЛА

У той час, коли по більшості сіл крокує страшне явище 
«оптимізації» – закривають навчальні заклади, у Вихвостові 
вже не вистачає місць для вихованців ні у школі, ні у сад-
ку. Лише першокласників у майбутньому навчальному році 
прийде до школи 17! Закономірність очевидна: є робота, 
зарплата, житло та соцпакет -- є й можливість виховувати ді-
тей. Цікаву екскурсію для сільських голів по виробництву бо-
рошна провів комерційний директор СТОВ «Віра» С.М.Кон-
дренко, який розповів про історію створення та особливості 
роботи власного млина та лабораторії при ньому, показав 
борошномельні агрегати й склад, познайомив з особливо-
стями реалізації продукції.

Звісно, у Вихвостові є свої проблеми, але вони мають 
не обтяжливий характер. Так, зависокі стелі місцевої школи 
ускладнюють щорічний ремонт, а дитячому садку не виста-
чає оснащеності дитячого майданчика. Та ні у кого з присут-
ніх навіть не виникло сумніву у тому, що з подібними дрібни-
цями вихвостівчани упораються самі.

Не менш цікавою була екскурсія місцевими храмами, 
яку провела у Вихвостові директор школи К.М.Лукашкова. 
Виявляється, у селі дві церкви – Покрови Пресвятої Богоро-
диці та Іверської ікони Божої Матері. Перший храм був збу-
дований у 1995 році, а другий – у 2009, причому останній є 
зимовим. У цій церкві встановлено опалення і богослужіння 
у холодний період відбуваються саме у ньому. Обидві церк-

ви збудовано за підтримки та ініціативи дирек-
тора СТОВ «Віра» М.М.Кондренка. Тож голова 
підприємства опікується не лише добробутом, а 
й духовністю свого села.

Завершився тур сільських голів у Велико-
му Дирчині, на території якого діє стаціонарне 
відділення територіального центру соціального 
обслуговування населення. Тут обслуговуються 
одинокі люди похилого віку, є і своєрідна рекор-
дсменка Варвара Єфремівна Бизуля, яка вже пе-
реступила віковий рубіж. Багато сільських голів 
зустріли у цьому закладі своїх земляків, розпові-
ли їм про життя рідних сіл, побалакали про спіль-
них знайомих. 

Голова райради Г.Г.Примак поспілкувався з 
місцевими жителями. Однією з найболючіших 
проблем Великого Дирчина є відсутність дро-
тового телефонного зв’язку. Цю проблему вже 
неодноразово висвітлювали на сторінках газети, 
вона є наслідком неефективного господарюван-
ня.

ЩО  ЛИШАЄТЬСЯ  ЗА  КАДРОМ

Щодня сільські громади під проводом своїх 
голів вирішують сотні насущних питань, відрод-
жують те, що було загублено десятиліттями 

недбалості, піклуються про молодь і стариків. На цьому 
фоні особливо гірко звучать з вуст сільських голів скарги на 
правоохоронців, прокуратуру, різноманітні контролюючі та 
інспекційні органи, які часто їдуть у села у пошуках право-
порушень. Причому останні часто викликані не злим умис-
лом чи недбальством керівників місцевих громад, а недо-
сконалістю та суперечностями чинного законодавства. То, 
може, не варто тиснути на сільських голів, а слід навчити як 
правильно робити, перш ніж карати? Можна помилятися у 
висновках, та коли бачиш тридцять знервованих сільських 
голів, розумієш, що всі одночасно не можуть порушувати 
закон, а має місце якась недолуга системна помилка.

Нам лишається сподіватися, що держава рано чи пізно 
врегулює всі спірні питання, а місцеве самоврядування, яке 
вже сьогодні є ефективною дієвою силою, стане основою 
злагоди у суспільстві та добробуту населення. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: на подвір’ї Вихвостівського дитсадочка; 
Михайлівська церква (Великий Листвен); сільські голо-
ви у картинній галереї Тупичівської школи; на реставра-
ції храму у Великому Листвені;  екскурсія Вихвостівсь-
кими храмами; зустріч односельців у стаціонарному 
відділенні терцентру.

РОБОТА 
РАД ЯК  ГОЛОВИ  ПО  ДОСВІД  ЇЗДИЛИ

2 липня районна асоціація місцевих рад «Ради Городнянщини» ор-
ганізувала для сільських голів виїзне розширене засідання. Власне, 
й засіданням це назвати важко, скоріше навчанням «на ногах», бо 
регламент заходу не залишав часу на «посиденьки». Головною ме-
тою виїзду став обмін досвідом не тільки у сфері виконання власних 
та делегованих державою повноважень, а й відродження духовності.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Всетаки странно, когда зна-
комишься с человеком 
втрое старшим и слы-

шишь:
– Махмуд.
Вопросительно желаю знать от-

чество, на что получаю ответ:
– Слишком сложное для славян.
…Номер «Люкс» в старой киев-

ской гостинице «Украина» утопал в цветах. И гостинная, и 
кабинет, и спальня, и прихожая. Даже в лацкане безупреч-
ного пиджака, рядом со Звездой Героя Социалистического 
Труда,  умудрился  примоститься  цветок лаванды. Конечно 
же, я  знал этого Великого Танцора. Заочно. Восторгался 
его наповторимой пластикой, египетскими и китайскими 
костюмами,  блеском  шитья, их серебром да златом, зву-
ками  бубенцов хрустальных да кастаньет  звонких. И вот 
– очная встреча.  Успели мы поговорить с Махмудом лишь 
минут десять. Но… досада для радиожурналиста. В аппар-
таменты входят робко, зардевшись от смущения, две не-
знакомки. Конечно же, с цветами.

– Прелестных дам надлежит приветствовать стоя. Не 
возражаете, Вячеслав? – спрашивает Махмуд, вставая с 
кресла бархатного, гордо расправив плечи,  выпрямив и 
без того идеальную осанку.

– Конечно же, но после визита мы продолжим  нашу бе-
седу? Я так долго мечтал о ней.

– Без сомнения,– отвечает человек в неизменной ка-
ракулевой папахе цвета агата и обращает свой орлиный 
взор на вошедших. Те еще больше краснеют. Преподава-
тель – хореограф и ее воспитанница. Говорят, естественно, 
о танце, музыке, пластике. Махмуд искренне и мастерски 
рассказывает, просит юную танцовщицу показать несколь-
ко «па», задавая и изменяя ритм легкими похлопываниями, 
успевая по ходу танца делать замечания, добродушно коря 
и подсказывая. И нежно берет девушку за тонкую талию, ве-
дет ее к правильным движениям. Оба живут танцем. Орел!

Визит завершен, магнитофон репортерский все это 
время работал в режиме «Запись». Урок Мастера сохранен. 
И я знал наверняка, что  все вопросы мои поставлены и от-
веты на них получены. И все же…

– Махмуд Алисултанович, – спрашиваю я, вспомнив от-
чество,- что, кроме мудрости, дает танец?

– Жизнь, Слава, Жизнь, – Герой на мгновение задумы-
вается, грустнеет и продолжает. – Очень жаль, что она ко-
ротка.

– Но ведь она есть! – восклицаю я.
Глаза Великого Танцора – Махмуда Эсембаева снова 

светлеют, искрятся, излучают Добро и Мудрость. Да! Это 
он, Человек знающий, любящий каждого из нас, землян.

З вигляду серйозний Володимир, кинувши на мене 
свій погляд, звичайно ж, пожартував:

— Утопим этот город в водке и разврате.
Я підмітив: Володя любить жартувати. І робить це 

досить уміло. От і ця його фраза — з відомого радянсь-
кого кінофільму. Його дружина Вікторія посміхається і 
наче докоряє йому:

— Ну, це ти вже загнув. Все буде навпаки.
Володимир і Вікторія Фаєвцови — подружжя. Вони 

щойно презентували свою фірму — точніше ТОВ, яке нази-
вається «ВВФ і компанія», і яке починає діяльність. Обоє го-
роднянці. Вікторія працювала у Городні. Володя ж у молодо-
сті шукав себе. Працював на Півночі, в Сибіру — на великих 
всесоюзних будовах. І ніколи не розлучався з фотоапаратом. 
Самотужки освоїв мистецтво фотозйомки до такого рівня, 
що виставлявся зі своїм творчим доробком на престижних 
виставках і навіть викладав курс художньої фотозйомки 
у Москві у фотошколі при газеті « Известия». Захоплений 
цією справою так, що розлучитися з нею вже не може. До 
речі, його фотовиставка демонструвалася у Городнянсько-
му будинку культури. Талант побачити красиве у буденному, 
зафіксувати мить нашої дійсності — це вже не ремісницто. 

Цей талант у Во-
лодимира Фаєв-
цова поєднався 
із музичними 
здібностями: він 
гарно співає, 
грає на гітарі. 
Взагалі, у ньо-
го дивовижний 
класичний смак 
до всього і висо-
ка культура.

Вікторія — за 
освітою юрист. 
Коли потрапи-
ла під скоро-
чення в БТІ, не 
захотіла бути 
безробітною в 
центрі зайня-
тості, а швидко 
взялася писати 
бізнес-проект, 
який був схвале-
ний експертами. 
На власну спра-

ву і її розвиток видали фінансування. І ось тепер — презен-
тація.

— Я буду займатися юридичними послугами на ринку 
нерухомості, — пояснює Вікторія, а Володя — фотопослуга-
ми. А ще ми взялися  організовувати і проводити різні куль-
турно-мистецькі заходи — як у зв'язку з урочистими подія-
ми чи святами, так і безпосередньо. Навіть по замовленню. 
Наша мета не стільки бізнес, скільки мати від цього задово-
лення. І щоб люди одержали заряд хорошого настрою. Сьо-
годні час такий напружений, нервовий і швидкоминучий, що 

багато людей не усвідомлюють, що, крім роботи, біганини 
по магазинах, стояння в різних чергах, існує й інше життя — 
красиве і цілком доступне.

— Зовсім недавно, — підхоплює пояснення дружини Во-
лодимир, — ми запросили на вечір усіх музикантів Городні, 
— тих, кого знаємо. Спілкувалися, розумілися. Кожен з них 

— це неповторність. Усім було цікаво. Не буду розкривати 
наші плани. Нехай це буде майбутнім сюрпризом. Взагалі 
ми хочемо, щоб наші люди прагнули до чогось красивого.

Городня — місто не розбалуване мистецькими захо-
дами. «Культурну революцію» тут ніхто не робив. Тому, 
прагнення тих, хто щось хоче робити в цьому напрямку, тре-
ба тільки вітати. У місті, як-не-як, а все таки є трохи молоді. А 
що робити людям, кому вже 40 і більше чи менше? У кожного 
свої смаки і уподобання. Нехай прилучаються до прекрасно-
го. І нехій живуть за законами краси. А життя наше все-таки 
коротке... І прожити його треба, «чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы...» І, як казав один з кі-
ногероїв, «чтобы не утонул наш город в водке и разврате»...

Л. ВАСИЛЬКО.
На знімках: вгорі справа –  Вікторія ФАЄВЦОВА — 

директор ТОВ «ВВФ і компанія»; одна з фоторобіт Во-
лодимира ФАЄВЦОВА .

Махмуд

БІЗНЕС Vіva, «ВВФ і компанія»

Ці рядки пісні «Шкільний вальс» сучасного українського 
автора і співака Олега Шака стали епіграфом до свята, яке 
організували та провели випускники 1973 року випуску 
трьох колишніх Городнянських середніх шкіл – першої, 
другої та третьої. З нагоди 40-річного ювілею випуску на 
свято зібралося майже 70 випускників з семи класів трьох 
шкіл.

Принагідно зазначу, що випускники другої та третьої 
шкіл змогли зустрітися у класних кімнатах своїх колишніх 
шкіл. Це відремонтоване приміщення школи №2, яке в 2011 
році святкувало своє 100-річчя, та приміщення міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату, де раніше знаходилася 
школа №3 з викладанням предметів на російській мові, 
орієнтована на дітей військовослужбовців.

Випускники школи №1, яка колись знаходилась в 
самісінькому центрі міста, напроти пам’ятника В.І. Леніну, 
зібралися саме там, де знаходилось її головне приміщення.

Дуже зворушливими були перші хвилини зустрічі, коли 
емоції переповнювали колишніх однокласників. Адже 
дехто прибув на зустріч через кілька десятків років. Але, 
незважаючи на вже солідний вік і помітні зміни у зовнішності, 
у кожного залишилась та шкільна весела вдача, щирість у 
словах і посмішці.

Весела «пісня-трель» старенького мідного шкільного 
дзвоника запросила всіх до святкової зали, де пройшла 
офіційна частина зустрічі. Випускники з ностальгічною 
радістю змогли ознайомитись зі стендами, на яких були 
розміщені фотознімки із їхніх шкільних альбомів.

Перші найщиріші вітання пролунали  з вуст відомих 
у місті, авторитетних вчителів – Анатолія Порфировича 
Денисенка (сш №2) та Валерія Юхимовича Зорика (сш 
№1). Квіти від випускників були урочисто вручені класному 
керівникові 10-А класу сш №1 Лідії Дмитрівні  Зорик.

На жаль, сплинуло чимало років і багато вчителів, а 
також і учнів покинули цей світ. Хвилиною мовчання присутні 
вшанували добру пам’ять про них.

Оргкомітет слово для привітань надавав насамперед 
випускникам, які прибули на зустріч з віддалених куточків 
України та зарубіжжя. До речі, всі регіони України були 
представлені на зустрічі досить пропорційно. Так, до 
однокласників по черзі з привітаннями звернулися:  
Людмила Кононенко (м. Харків) та Олег Кожем’яченко 
(м. Луганськ), Людмила Шелест (м. Львів), Валентина 

ЗУСТРІЧІ
уу

Школі, як храму, завжди уклонись...
Матвеєва (м. Одеса). Привітання від москвича Сергія 
Полєтаєва було музичним. Він разом із інструментальним 
тріо «ВВП» виконав пісню відомого російського виконавця 
Сергія Трофимова «Посвящение одноклассникам».

І все ж, найчисленнішою була група колишніх випускників 
із Чернігова. 

Радість переповнювала душі колишніх учнів.
Музично-танцювальна частина зустрічі проходила під 

незабутні хіти 70-80-х років, пісні про школу, дружбу, перше 
кохання. Не зважаючи на солідний вік, забувши про втому і 
буденні справи, наші випускники, знову як і 40 років тому, не 
розходилися до світанку.

Спілкування та пісні під акомпонемент баяну (Олександр 
Міхно) і гітари (Сергій Полєтаєв) продовжували звучати 
на центральній площі міста, дещо порушуючи нічний 
спокій і тишу, але приємною і незабутньою гармонією, яка 
підкреслювала щиру любов і вдячність друзів-випускників 
своєму найкращому в світі, рідному місту дитинства і юності 
– Городні.

На знімку: під час зустрічі.
В. ПИЛИПЕНКО.

Випускник 1973 р. Городнянської середньої 
школи №1.

Фото В.АВРАМЕНКА.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– квартира з обстановкою, надвірними будівлями, 
ділянкою. Є газ, вода, телефон.  Тел.: 2-60-17, 067-9937830.

– терміново 1-кімнатна квартира без зручностей, з 
газом за адресою: вул. 1-го Травня, 26/1. Не дорого. Тел. 
096-7046131.

— будинок по ІІ пров. Ювілейному, 15. Тел.: 097-
5803191, 093-7135798.

– будинок 80 кв. Є газ, вода, госпбудівлі. Тел. 2-18-17.
– два будинки з усіма зручностями. Тел.: 2-31-30, 063-

3568097.
– ділянка в центрі. Тел. 096-7584810.
– земельна ділянка в центрі міста по ІІ пров. Радянсь-

кому,3. Є газ, вода. Тел.: 050-9439004, 097-3212934.
— півбудинку по вул. Шевченка. Тел.: 097-8758706, 

097-8509704. 
– півбудинку з євроремонтом. Ціна – 25 тис. у.од. 

Тел.: 066-1166184, 093-8314411.
– молода безрога коза. Тел. 2-51-07, 096-2201779.
– молода корова. Тел.: 097-7915494, 063-6800641, 

095-7696369.
– терміново молода корова і телиця (1 рік). Тел.: 

2-23-12, 098-6335716, 093-4270629.
– молода корова. Тел. 098-3983571.
– молода корова. Тел.: 2-21-03, 093-6247333, 068-

0929883.
– телиця тільна. Тел. 098-4298302.
– кінь віком 9 років. Тел.: 097-4986213, 3-65-36.
– робоча кобила віком 11 років. Тел.: 2-51-70, 096-

8776137.
– автомобіль ВАЗ-2105, 1985 р.в., стан добрий. Недо-

рого. Тел. 097-1286536.
– автомобіль «Таврія», 1993 р.в. Тел. 097-1896914.
– автомобіль ВАЗ-2107 у доброму стані. Тел. 097-

6585752.
– скутер. Тел. 063-6942053.
– мопед «Sabur». Тел. 063-8923516.
— комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 

гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.
– ноутбук «Lenovo G-580» колишнього вжитку, 1500 

грн.; труби 50-ка – 20 грн. за п\м; ОЗБ фанера нові 7 шт. – 
80 грн. за лист. Тел.: 097-9236848, 093-4795727.

– комп’ютер, швейна машинка. Тел. 063-9819469.
– металопластикові вікна, двері, рами від майстра. 

Роблю швидко, якісно і дешево. Передоплати не беру! Виїзд 
на район безкоштовно. ЧП Орлов А.И. Тел. 067-9448017.

– вікна, двері, балкони, ролети, москитні сітки і т.д. 
Тел.: 093-7879291, 937-310.

– культиватор для обробки картоплі. Тел. 067-
3766803 (Володя).

– біла силікатна цегла колишнього вжитку. Терміново. 
Тел. 068-0607827.

— біла, червона цегла, бій цегли, щебінь, кільця для 
каналізації, плити заборні, дорожні та перекриття, ши-
фер, газоблоки (з доставкою), фундаментні блоки. Тел. 
067-2345270.

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

096-3403112.
–  «ІЖ-Планета-5» в неробочому стані з документами. 

Тел. 093-5980756.
– бензовий 

примус «Шмель». 
Тел.: 050-9439004, 
097-3212934.  

ЗНІМУ:
– 1-кімнатну 

квартиру. Тел.: 
096-0855002, 096-
1890624 (дзвонити 
після 17.00).

Загублені до-
кументи: паспорт 
серії НМ №432205, 
атестат № ЕН 
44615420 про пов-
ну загальну серед-
ню освіту, видані на 
ім’я Сучок Сергія 
Сергійовича, ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИ-
МИ.

13 липня минає 40 днів, 
як зупинилося золоте серце рідної 

нам людини
МЕЛЬНИКА 

Володимира Дмитровича
28.07.1952 р. – 04.06.2013 р. 
Гірко, рідненький, тебе вже не 

стало,
Від болю тяжкого плаче душа.
Ми тебе любимо всі – ти це знаєш,
З нами завжди ти будеш у віках.
Більше не вийдеш назустріч ніколи
І не зігрієш теплом нас своїм,

Добру пораду не скажеш, не мовиш,
Гірко і тяжко, рідненький, нам всім. 

Сумуючі: дружина, діти та рідні.

12 липня – 40 днів світлої пам’яті 
дорогого чоловіка, батька, дідуся, 

брата
ДАНИЛЬЧЕНКА 

Петра Петровича
20.05.38 р. – 3.06.2013 р.

Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как тебя нет.
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди.
И безмятежно к тайной дверце
От нас сейчас наверх лети.

Сумуючі рідні.

17 липня минає півроку світлої 
пам’яті батька, чоловіка, дідуся

МАЛАХА 
Миколи Івановича

28.09.1927 р. – 17.01.2013 р.

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь,
Похилиться зажурено калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі рідні.

17 липня – півроку, як немає з 
нами нашого найдорожчого чоловіка, 

батька і дідуся
ЖАЛОВСЬКОГО 

Валерія Станіславовича
13.09.1959 р. – 17.01.2013 р.

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставил печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза…
Пока мы живы – жив и ты.

Вечный покой твоей душе и царство небесное.
Сумуючі: дружина, донька і онучка.

17 липня – рік світлої пам’яті 
дорогого чоловіка, батька і сина

РАДЧЕНКА 
Василя Миколайовича

23.08.1971 р. – 17.07. 2013 р.
Очень рано и быстро ушел ты от 

нас.
Видно, это судьба, значит, пробил 

твой час.
Ты прости, что тебя мы спасти не 

смогли,
Ты ушел в мир иной, наш любимый, 

родной.
Боль утраты для нас не померкла,
В наших думах всегда ты живой.

Мало Бог тебе жизни отмерил,
Рано ты обрел вечный покой…

Вічно сумуючі: дружина, діти і всі рідні.

ДОРОГО куплю  корів, коней. Доріз цілодобово. 
Тел.:(068)5357253, (096)5210354.

Продам картоплекопалку у робочому стані. 
Можливий торг. Тел. (096)8389826. Віктор.

Продам магазин (42 м2) у центрі м.Щорс (біля м-ну 
«Стройся»).Тел. (098)7096726.

Продам трактори «МТЗ-82» (УК), «МТЗ-80», прес (Киргистан), 
«Рось», фрезу КВФ-2,8. Т.: (096)8783759, (096)8493946.

Продам «ВАЗ-2108», 1986 р.в.; «Таврію», 1993 р.в.; 
«ВАЗ-2103». Тел.: (096)7331053, (063)5772551.

Продам фундаментні блоки, плити перекриття, кільця для каналізації, 
ракушняк, перемички і стовпчики з/б, дорожні плити. Т.(096)6608004.

Продам бджіл та бджолиний мед.
Тел. (096)8493946.

Пекурівська сільська рада оголошує конкурс на 
заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії 
з бухгалтерського обліку.

Вимоги до учасників конкурсу:
Освіта повна, або неповна вища за фахом бухгалтер.
Володіння українською мовою.
Уміння працювати на комп’ютері.
Стаж роботи за фахом не менше одного року.
Необхідні документи:
Заява про участь у конкурсі.
Копія документа про освіту.
Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
Копія трудової книжки.
Термін прийняття документів – протягом 30 днів з дня опу-

блікування оголошення.
Звертатись за адресою: с. Пекурівка, вул. Гагаріна, 23. 
Тел. 3-77-33.

Макишинська сільська рада Городнянського 
району Чернігівської області повідомляє, що рішен-
ням 22 сесії 6 скликання Макишинської сільської ради 
від 18.06.2013 року затверджено технічну документацію 
з грошової оцінки земель села Макишин Городнянського 
району Чернігівської області.

Дана технічна документація використовуватиметься 
для розрахунку державного земельного податку, оренд-
ної плати та держмита.

Рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.

Івашківська сільська рада Городнянського району 
Чернігівської області повідомляє, що 12.07.2013 року 
о 10.00 відбулась 24 сесія 6 скликання (позачергова) з та-
ким порядком денним:

1. Про затвердження технічної документації з грошо-
вої оцінки земель в селі Івашківка Івашківської сільської 
ради Городнянського району Чернігівської області.

Управління Державної казначейської служби 
України у Городнянському районі Чернігівської області 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
– головного спеціаліста-юрисконсульта.

Вимоги до кандидатів: повна вища юридична освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж робо-
ти за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років; уміння працювати на комп’ютері, володін-
ня українською мовою.

Додаткова інформація надається начальником управління.
Термін прийняття документів – протягом 30 календарних днів 

з дня оголошення конкурсу за адресою: м. Городня, вул. Радян-
ська, 57. Тел. 2-10-90.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РИБАЛКИ
Це свято не тільки про-

фесійних, а й рибалок-лю-
бителів. Знайомтесь: один 
з таких – шестикласник 
Великодирчинської школи 
Максим КОВАЛЕНКО. Він 
любить ловити рибу і мало 
не кожного дня ходить на 
р.Снов. Позавчора спінін-
гом упіймав двохкілограмо-
вого сома, а ще раніше щуку 
на  4 кілограми.

Які ще рибацькі трофеї 
будуть у Максима? Додамо, 
що хлопчина добре вчиться 
і допомагає у всьому вдома. 
Побажаймо йому щасливої 
долі.

З святом вас, шановні 
любителі активного відпо-
чинку на водоймі!

Фото Л.ВАСИЛЬКА.

ОБРЯДИ

«Горіли купальські 
вогні»  у Мощенці

До свята Івана Купала в ніч на 7 липня   
молодь Мощенки заздалегідь готувалась:  
плели з живих квітів вінки, збирали хмиз. 
Потім навколо прикрашеного дерева во-
дили  хороводи, співали купальські пісні.  
Увечері дівчата   пускали  на воду сплетені 
ними вінки. Палало велике вогнище, мо-
лоді люди стрибали через вогонь. 

 Свято  зібрало біля водойми всіх бажа-
ючих  взяти участь у  конкурсах та іграх. Їх 
привітали Водяний та Русалоньки. А вда-
лося організувати це красиве й незабутнє 
дійство, яке закінчилося молодіжною дис-
котекою,  завдяки  спонсорській допомозі 
директора ССТ В.І.Шаповал.

Л.РУДЕНОК.
Бібліотекар Мощенської 

бібліотеки-філії.

Державна податкова інспекція у 
Городнянському районі Головного управління 

Міндоходів у Чернігівській області 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
головного державного ревізора - інспектора від-

ділу податкового аудиту;
головного державного інспектора сектору ІТ та 

обліку платників;
старшого державного ревізора - інспектора від-

ділу податкового аудиту (на період відпустки по догляду 
за дитиною основного працівника).

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які ма-
ють повну вищу освіту відповідного професійного спрямування 
(фінансово-економічна або технічна  – за спеціальністю з комп’ю-
терних технологій) з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або 
спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, чинним зако-
нодавством, нормативними актами, що належать до компетенції 
органів Міндоходів та відповідного структурного підрозділу.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС), дві фотокартки (4 х 6),  копії документів про освіту, 
декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру за 2012 рік, медична довідка про стан здоров’я, копія 
паспорта.

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

Додаткова інформація щодо основних функціональних 
обов‘язків, розміру та умов оплати праці надається працівником, 
відповідальним за кадрову роботу. 

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Городня, 
вул.Леніна ,4, каб.3, тел.2-11-56.

ПОВІДОМЛЕННЯ
18 липня 2013 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні актового залу 

міської ради відбудеться засідання 16-ої сесії Городнянської місь-
кої ради 6 скликання з таким порядком денним:

1. Про роботу правоохоронних органів по дотриманню закон-
ності та боротьбі зі злочинністю на території міської ради.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.12.2012р. 
«Про бюджет міської ради на 2013 рік».

3. Про затвердження експертної оцінки комунального майна 
міської ради.

4. Про надання дозволу на виготовлення проектно-коштори-
сної документації на капітальний ремонт доріг.

5. Про передачу капітальних видатків на будівництво доріг.
6. Про розгляд земельних питань.
7. Про розгляд листів та заяв.
8. Інші питання.
Прийом заяв закінчуєтьс за 3 дні до сесії.

А.БОГДАН.
Міський голова.

Купуйте квитки на пошті 
та подорожуйте з комфортом!

Щоб придбати квитки на будь-який вид транспорту: 
залізничний, автобусний та авіатранспорт – необхідно:

завітати в найближче поштове відділення; повідомити 
оператору маршрут поїздки; оплатити вартість послуги та 
отримати бланк-замовлення, де зазначаються реквізити 
поїздки.

Укрпошта.
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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.

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

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

Чернігівська філія 
Рівненського інституту слов’янознавства КСУ

(ВНЗ ІІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ)
ОГОЛОШУЄ НАБІР  

за денною та заочною формами навчання. 
Сертифікати для вступу:

«МЕНЕДЖМЕНТ» (спеціалізація – митна справа)
1.Українська мова та література. 2.Математика (профільний). 

3.Географія або іноземна мова;
 «Психологія»
1.Українська мова та література. 2.Біологія (профільний). 

3.Історія України або іноземна мова.
Вступники з дипломами молодших спеціалістів зараховуються 

на другий курс.
Оплата за рік навчання: денна форма – 6800 грн., заочна 

форма – 4500 грн. 
Тел.(0462)-61-01-98; тел./ф.(0462)-64-97-64; http://ris.cn.ua 

Адреса: 14021 м.Чернігів, вул.Любецька 151а.
Ліцензія МОН України: АД № 072649 від 14.08.2012р.

Закуповуємо телят, корів, коней, сви-
ней. Доріз цілодобово. Ціни найвищі. 

Тел. 068-3752462 (Київстар), 
093-5930439 (Лайф).

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 093-6211312.

Сімейні, страхові, зе-
мельні, податкові, спадкові 

справи. Тел.: 099-0123038, 093-8735193.

Юрист

Провідна сервісна компанія у зв’язку з відкрит-
тям нових об’єктів запрошує на роботу в м.Київ  

жінок та чоловіків віком від 18 до до 50 років:
– прибирання різних об’єктів (не постійне місце ро-

боти) по типу мобільної бригади, але  з іншими умовами 
оплати;

– робота позмінна, одна зміна 12 годин;
– на період навчання та вивчення потенційних мож-

ливостей працівника (1 день безоплатний – стажування, 
навчання до двох тижнів) оплата за одну годину – 13 грн., 
за зміну – 143 грн; після вказаного періоду, якщо праців-
ник відповідає вимогам та підтверджує рівень володіння 
необхідними навичками ) – оплата за одну годину – 15 
грн., за зміну – 165 грн. 

– працівники, які відмінно себе зарекомендували, пе-
реводяться на обслуговування комерційних об’єктів (ко-
теджі, офіси, елітні квартири, післябудівельні роботи) з 
оплатою за одну годину – 20 грн., за зміну – 240 грн. 

– заробітна плата за місяць залежить від кількості від-
працьованих робочих змін; оформлення на роботу безко-
штовне, також безкоштовно видається спецодяг. Допо-
мога з житлом (для іногородніх). 

Тел. 093-0840700. 

Провідна сервісна компанія у зв’язку з відкрит-

РОБОТА У КИЄВІ

Число  13 14 15 16 17

Температура:
вдень  +27 +26 +25 +24 +25
вночі  +18 +16 +14 +15 +14

Напрям вітру Пд Пд-з Пд Зах      Зах

Опади

Від щирого серця вітаємо з ювілейним днем 
народження нашу любу маму, бабусю Лідію Петрівну 
ІВАНОВУ.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

З любов’ю діти з сім’ями.

13 липня святкує свій 60-річний ювілей наш любий тато 
та дідусь Анатолій Володимирович МІХ.

Наш милий і любий, найкращий у світі,
Бажаємо щастя й даруємо квіти,
Щоб смутку не знав, ми просим у долі:
Добра тобі, радості, рідний, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба:
Сімейного затишку й мирного неба,
Здоров’я, щастя, радісної днини –
Від нас тобі на іменини!

З любов’ю син з родиною.

16 липня святкує своє 60-річчя наш брат, дядько 
Михайло Федорович КОНДРАТЕНКО з с. Ільмівка.

Щиро вітаємо тебе, любий.
Якби в словах була пророча сила, а в серці полум’я цвіло, то 

ми б для тебе все зробили, щоб дня в житті 
сумного не було. Всю доброту, яка існує в 
світі, всю радість, що живе поміж людей, 
найкраще все, що є у світі, даруємо тобі у 
цей святковий день. Достатком хай оселя 
буде повна, нехай скликає друзів і гостей, 
а ти – здоровий і щасливий – щоб у сто літ 
зустрів свій ювілей!

З любов’ю і повагою: сестра 
Людмила, племінники Руслан та Вадим, зять Леонід.

19 липня святкуватиме свій 40-річний день народження 
секретар Великодирчинської сільської ради Олена Іванівна 
КОРИТКІНА.

Сільський голова та члени виконкому 
щиро вітають її з ювілеєм та бажають 
прекрасного здоров’я, благополуччя 
в усіх справах, незгасного оптимізму, 
миру і злагоди.

Стелися, доле, через все життя
Лиш добром для доброї людини,
На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей й тепло родини.

Щиро вітаємо Володимира Івановича КОВАЛЯ, 
найкращого у світі чоловіка, тата та дідуся з 60-річним днем 
народження.

60 – не мало и не много,
В 60 – открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют –
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Дякуємо за те, що так любиш усіх своїх 

рідних і близьких.
Щиро вітаємо також дочку Антоніну з 

35-річчям.
Родина.

16 липня виповнюється 10 років нашій дорогій, любій 
онучці Владиславі Романівні ДРОЗДОВІЙ.

З днем народження, онучко наша!
Тебе уже 10 лет!
Ты на год теперь взрослей,
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Будь счастлива, радость наша!
Умной, сильною расти.
Сказочной удачи чаша
Пусть тебя ждет впереди.

З любов’ю: дідусь Дмитро і бабуся 
Катерина.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ
з дитиною віком 3-5 років. 

Тел.: 097-6513290, 063-7559488

Вікна, двері від виробника за найнижчими цінами. 
Доставка, монтаж, замір безкоштовно.

Тел.: 063-8688126, (0462) 611-226.

Потрібен на високооплачувану 
роботу пилорамник. 

З\п – 60 грн.\м3 по кругляку. Тел. 063-6475305.

З початком літніх дитячих таборів центри зайнятості 
розгорнули широку профорієнтаційну роботу. Щоб пра-
вильно зорієнтуватись у виборі професій, необхідно більше 
дізнатись про них. Найцікавіше це робити мріючи, граючи, 
малюючи своє майбутнє. Нещодавно Городнянський рай-
онний центр зайнятості здійснив виїзну акцію «Мобільного 
центру профорієнтації» в літній дитячий оздоровчий табір 
«Полісяночка», в якому відпочивають 96 дітей району.

Під час заходу діти розповідали про професії своїх 
батьків і ті, про які мріють, відгадували загадки про назви 
професій, згадали всі народні приказки про працю, викону-
вали цікаві вправи, продемонструвавши ерудицію і здогад-
ливість. Всім дуже сподобалась гра  «Показуха», в якій діти 
показали чудову акторську майстерність у напрямку пан-
томіми. А наймолодші відпочивальники закладу охоче взяли 
участь в конкурсі малюнку «Я і моя майбутня професія». Діти 
добросовісно поставились до виконання завдання, нама-
гаючись якнайточніше  відтворити й передати на папері ту 
професію, яку вони хочуть здобути в майбутньому. Нелегке 
завдання постало перед журі – вибір найкращих трьох ма-
люнків. Але конкурс є конкурс! Перше місце отримала Бу-
гаєнко Вікторія, яка дуже хоче  бути вихователем дитячого 
садочка, друге місце – Семеняко Євгеній, який  в майбут-
ньому бачить себе директором великого фермерського го-
сподарства, третє призове місце отримала Ірина Слюнко-
ва, яка мріє бути дитячим лікарем. Переможці конкурсу та 
найактивніші учасники отримали заохочувальні призи.

Всі мрії мають право на здійснення, але для цього по-

трібно зробити правильний вибір і працювати над цим. 
Вибір професії – це чи не найскладніший, найважливіший і 
найвідповідальніший крок у житті кожної людини! Від того, 
ким і яким бути, залежить і особисте щастя, і внесок у су-
спільну справу.

Адміністрація центру зайнятості
На фото: щасливі учасники конкурсу малюнку-най-

молодші відпочивальники табору «Полісяночка»

До відома жителів 
Городні!

Городнянська міська 
рада просить громадян, 
які перебувають на квар-
тирному обліку за місцем 
проживання, терміново 
з'явитись у міську раду 
з питань перереєстрації 
їх на квартирному обліку 
та внесення до єдино-
го державного реєстру 
громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових 
умов у відповідності до 
ст. 34 Житлового Кодексу 
України.

Виконком міської 
ради.

Мрії про 
майбутнє

УТОЧНЮЄМО
У минулому номері «Новин Городнянщини» (6 липня) у статті 

на 3 стор. «Школа, которая вывела в жизнь» ряд читачів газе-
ти повідомили про неточності, допущені автором. Йдеться про 
передостанній абзац, де автор згадує про вчителів. У переліку 
їх слід читати «...Екатерину Ивановну Самбурскую, Надежду 
Даниловну Комиссаренко,... Петра Степановича Светличного, 
... Сергея Исаковича Клюсовца, ... Михаила Максимовича Ба-
бича,.. библиотекаря Нину Ивановну Красовскую... А в старших 
классах нам преподавал предметы наш любимый директор Сер-
гей Максимович Моцар».

Редакція вдячна читачам за цю інформацію, і ми виправляє-
мо ці неточності.


