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ЩО? ДЕ? КОЛИ?

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!

ХОРОШІ НОВИНИ

Обіцянки 
виконуються

Дорога з Вихвостова на Розвинівку вже давно стояла бо-
лючим питанням – шість кілометрів колись асфальтованого 
покриття настільки стали  непридатними, що не було можли-
вості навіть рейсовий автобус пускати. А це значить, що 130 
жителів Розвинівки постійно мали перед собою проблему 
транспортного сполучення з іншими селами та райцентром.

Коли у минулому році у Вихвостові відкрився дитячий са-
дочок, голова облдержадміністрації В.М.Хоменко пообіцяв 
своє сприяння у проведенні необхідного ремонту дороги. І 
на минулому тижні обіцянка була втілена у життя.

– Нещодавно приїхали дорожники, -- розповів сільський 
голова О.Г.Акуленко. –Місцями робили ямковий ремонт, а 
місцями – клали новий асфальт. За два-три дні дорога прид-
бала належний вигляд. Тепер, нарешті, до Розвинівки ходить 
рейсовий автобус. А ще за сприяння голови облдержад-
міністрації ми 18 липня отримали новий шкільний автобус. 
Тепер і школярам, і дошкільнятам буде добиратися до школи 
та садочка зручно і без проблем.

С.ЧУГАЙ.

Число  20 21 22 23 24

Температура:
вдень  +21 +16 +20 +15 +20
вночі  +16 +11 +13 +12 +12

Напрям вітру Пн-з Пн-з Пн-з Пн-з      Пн

Опади

Вогонь на болоті загашено
Майже два тижні диміло болото, що в урочищі між Півнів-

щиною і Політруднею. Місцинами тліла прибережна до 
меліоративного каналу трава та частково верхній торфовий 
шар грунту. Гасіння за допомогою мотопомпи не дало потріб-
них результатів. Лише після застосування спецавтомобіля  
пожежники локалізували вогонь, а потім погасили його.

На сьогодні на подібних болотах нема загорянь. Дощ, 
який випав нещодавно, заспокоїв усіх. Але працівники служ-
би МНС у районі на варті. Вогонь легше не допустити, ніж, 
допустивши, потім боротися з ним.

В. КОВАЛЬ.

У рамках профорієнтацій-
ної акції «Відпочинок з користю» 
спеціалісти районного центру за-

йнятості провели 12 липня 2013 року інтерак-
тивний захід КВК «Поринь у світ професій» для 
дітей, які відпочивають у СДЗОВ «Полісяночка».

 Змагались дві команди : «Комбайнери» та 
«Айболіт». Гра, як і годиться, розпочалась з кон-
курсу «Привітання». З притаманною підлітково-
му віку завзятістю та енергійністю конкурсан-
ти презентували свої девізи та пояснили чому 
саме обрали такі назви для своїх команд. 

Під час конкурсів розминки, домашнього 
завдання, пантоміми «Вгадай професію», ко-
манди демонстрували винахідливість, гумор, 
іскрометні експромти та обізнаність про світ 
професій. Дуже весело пройшов конкурс ка-
пітанів «Намалюй професію із закритими очи-

ма». Кожна команда  намагалася відобразити 
ситуацію на місцевому ринку праці та донести 
глядачам переваги відповідної професії. 

Святковий настрій, хвилювання учас-
ників, багато світла, гумору, бурхливі емоції 
вболівальників …

 Нелегко довелося журі, адже важко було 
визначитись, хто ж кращий серед дійсно до-
стойних суперників. Але в будь-якій грі має 
бути переможець. Перемогу отримала команда 
«Айболіт». Всі учасники заходу отримали заохо-
чувальні подарунки та масу позитивних емоцій.

Захід пройшов динамічно, змістовно і ціка-
во. Задоволення отримали і організатори захо-
ду, і присутні. 

Адміністрація центру зайнятості.
На фото: під час змагання.

«Поринь у світ професій»

У СТОВ «Віра» пройшли урочистості, пов`язані із  
традиційним  святом  «Першого снопа». 14 липня праців-
ників товариства у Вихвостові  щиро вітали голова рай-
держадміністрації М.Ф.Силенко, голова районної ради 
Г.Г.Примак, керівники сільгосппідприємств району та інші.

Перший сніп було вшановано і  освячено, а  голові 
СТОВ «Віра» М.М.Кондренку вручено Почесну  спільну 
грамоту райдержадміністрації та районної ради  як подяку 
за звитяжну працю на користь товариства та села.

* * *  
16 липня  у райдержадміністрації відбулося засідан-

ня тимчасової комісії з питань погашення заборгованості 
із заробітної плати та інших соціальних виплат. На ньому  
розроблялись  плани щодо кожного підприємства, яке є 
боржником зі сплати податків чи внесків до Пенсійного 

фонду. Управління праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації,  Пенсійний  фонд,  податкова інспек-
ція та управління агропромислового розвитку райдержад-
міністрації отримали  доручення  від головуючого М.Ф.Си-
ленка стосовно  роботи з погашення існуючих  вже боргів та 
недопущення виникнення заборгованості у майбутньому.

* * * 
У науковій бібліотеці ДВНЗ «Українська академія 

банківської справи НБУ» в Сумах відбувся перший з п’яти 
регіональних ярмарків та конференція під загальною наз-
вою «Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє». 
Першого дня, 3 липня, для учасників конференції та гостей 
ярмарку були представлені 20 експозицій бібліотечних ін-
новацій, які представили бібліотеки Київської, Полтавської, 
Сумської та Чернігівської областей. Чернігівщина предста-
вила 4 експозиції.

  Учасники та гості ярмарку мали право проголосувати за 
будь-яку експозицію, і як результат, –  перше місце за креа-
тивні інновації отримала Городнянська ЦРБ, а третє – Черні-
гівська обласна бібліотека для дітей ім. М. Островського. 

Позавчора в ході практичного семінару голів райдер-
жадміністрацій із заїздом у с.Вихвостів голова облдержад-
міністрації В.М.Хоменко вручив працівникам Вихвостівсько-
го дитячого садка «Ялинка» ключі від новенького автобуса.

У дитсадку виховується 51 дитина. Половина з цієї кіль-
кості – з сіл Розвинівка та Горбахи. Відтепер дітей з цих сіл 
підвозитиме автобус.

За сприяння В.М.Хоменка – голови облдержадміністрації 
нещодавно обновлено асфальтну дорогу від Вихвостова до 
Розвинівки. Жителі сіл дуже вдячні губернатору за успішне 
вирішення транспортної проблеми.

Подарунок для дітей від губернатора

На знімку: працівники дитсадка – завідуюча 
Л.М.СЕРГІЙЧУК, музкерівник О.А.КОЗЛОВСЬКА та 
завгосп Н.І.КУГУК із внучкою Євою: спасибі голові обл-
держадміністрації за такий подарунок!
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Надбавка на догляд за дітьми-
інвалідами підгрупи А буде збільшена

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента 
України В.Ф. Януковича Міністерством соціальної політи-
ки розроблено проект Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про державну соціальну допомогу ін-
валідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Зазначеним законопроектом передбачено підвищення 
розміру надбавки на догляд, що виплачується до держав-
ної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства  та 
дітям-інвалідам» за дитиною-інвалідом підгрупи А з липня 
2013 року з 50 відсотків до 75 відсотків прожиткового міні-
муму для дітей відовідного віку.

Право на встановлення дітям-інвалідам підгрупи А бу-
дуть розглядати лікарсько-консультативні комісії дитячих 
лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання 
дитини-інваліда.

Додаткову інформацію з даного питання можна отрима-
ти по телефону «гарячої лінії» 2-16-11 або безпосередньо в 
управлінні праці та соціального захисту населення.

В. КРИВОЛАП.
Начальник управління праці та соціального захисту 

населення.

Порядок розгляду прокуратурою 
звернень громадян

На сучасному етапі становлення громадянського су-
спільства в Україні актуальною залишається робота з роз-
гляду звернень громадян, які є основним каналом зв'язків 
громадянина й держави. Право громадян на звернення 
гарантується Конституцією України, в якій визначено, що 
громадяни України мають право звертатися до органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування, та встановлено 
обов'язок органів влади та посадових осіб розглядати звер-
нення й надавати обгрунтовані відповіді.

При розгляді звернень працівники прокуратури керу-
ються Конституцією України, Законом України «Про про-
куратуру», Законом України «Про звернення громадян», 
Указом Президента України № 109/2008 від 07.02.08 «Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та га-
рантування конституційного права на звернення до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування» та 
Інструкцією про порядок розгляду і вирішення звернень та 
особистого прийому в органах прокуратури України, яка за-
тверджена наказом Генерального прокурора України №9гн 
від 21.06.11.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» 
прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав гро-
мадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесе-
но до компетенції суду.

Відповідно до п. 2.4 Інструкції перевірки за заявами гро-
мадян, юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів 
усіх рівнів, за винятком заяв та повідомлень про злочини, 
розслідування яких належить до компетенції органів проку-
ратури, проводяться лише у разі їх попереднього вирішен-
ня керівниками компетентних органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та контролю. В інших випадках 
такі звернення надсилаються за належністю з роз'ясненням 
права на звернення за захистом своїх порушених прав і сво-
бод до відповідних органів державної влади та контролю, 
органів місцевого самоврядування, а в передбачених чин-
ним законодавством випадках — до суду.

Таким чином, для забезпечення ефективного та своє-
часного розгляду звернень заявникам необхідно первинні 
звернення подавати не до прокуратури, а до органів, у ком-
петенції яких є вирішення поставленого ними питання.

З питань розгляду звернень та прийому громадян мож-
на звернутись до працівників прокуратури за адресою: 

 м. Городня, вул. Чорноуса, 40.

Жодна держава у світі, навіть з найбагатшою 
економікою, не здатна розмістити біля кожного водоймища 
в країні по рятувальній 
станції. Наскільки б гарно не 
працювали рятувальники, про 
свою безпеку повинні у першу 
чергу дбати самі громадяни. Порушення правил безпечної 
поведінки – це  причина всіх надзвичайних ситуацій, тим 
паче, якщо мова іде про водні об’єкти. 

Городнянський райвідділ УДСНС провів черговий  рейд  
по  місцях  відпочинку  на  воді, відпочиваючим роздано  
листівки-пам’ятки щодо  безпечної  поведінки. 

Повинні відзначити, що небезпечні  ігри  влаштовують 
окремі відпочиваючі на озері « Циганському», а також  
частенько під  впливом  оковитої розважаються  на  р. Снов  
біля села  Малий Дирчин. 

У зв’язку з цим ми просимо громадян бути 
максимально уважними під час відпочинку на воді, не 

забувати основні правила 
поведінки та пояснювати їх 
дітям, нагадувати рідним і 
близьким. 

Статистика трагедій жахлива: з початку року на водних 
об’єктах України загинуло 765 осіб, з них 89 дітей. В нашій 
області тільки за червень-липень жертвами небезпеки на 
воді стали 32 особи. Майже всі випадки сталися під час 
купання в необладнаних місцях.

К. ДЕГТЯРЕНКО.
Провідний інспектор  РВ УДСНС.

В.КОВАЛЬ.
Завідуючий сектором з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації.

Для цьогорічних випускників нареш-
ті скінчилась перша хвиля турбот – за 
плечима зовнішнє незалежне оцінюван-
ня. Довкола такого методу оцінювання 
знань школярів точиться багато супере-
чок – справедливе воно чи ні, складне 
чи легке, достовірне чи схоже на гадан-
ня по картах? Ми запитали кількох вчо-
рашніх одинадцятикласників про їхні 
особисті враження від ЗНО. Відповіді 
були такими:

КАТЯ КРАВЧЕНКО:
– Я б не назвала ці іспити лег-

кими, але й неможливого, на мій 
погляд, нічого не було. Якщо маєш 
достатню базу знань, то набереш 
високу суму балів. Тут тестування 
навіть краще, ніж звичайні екзаме-
ни: готові варіанти відповідей да-
дуть тобі необхідну підказку, якщо 
ти вчив предмет. Трохи несправед-
ливим вважаю те, що ті учні, які по-
гано вчились у школі, можуть вгадати необхідну відповідь. 
Як то кажуть, просто повезло. На шкільних екзаменах, ду-
маю, такої можливості не було.

Я здавала тести з української мови, математики, біології 
та історії України. Питання траплялись як складнуваті, так і 
легкі. Найбільше хвилювалась перед першим тестом. Їзди-
ла у Чернігів з мамою. А на наступні – вже з однокласника-
ми. Було простіше, бо вляглось перше хвилювання. 

Дещо додавала тривог перевірка металошукачами на 
предмет наявності мобільних телефонів, наушників тощо. 
Доцільніше таки було б проводити її перед іспитом, а не по-
середині його, на технічній перерві. Це відволікало. І така 
атмосфера трохи напружує.

Я проходила і пробне тестування. Перш за все для того, 
щоб зрозуміти саму процедуру ЗНО. Оцінювали ж пробні 
тести ми самі. І виявилось, що я на пробних тестах набра-
ла меншу кількість балів, ніж на справжніх. Мабуть, тому, що 
спочатку це було просте тренування. А на справжньому ЗНО 
довелось зосередитись, зібратись і мобілізувати всі знання. 

АНЯ КУЧЕРЯВЕНКО:
– Важко було морально. Різні 

вчителі траплялись: хто зустрічав з 
посмішкою, підбадьорював, зміц-
нював надію. Хтось був надмірно 
строгим, були випадки, коли без 
пояснень сумки на порозі відбира-
ли. Але взагалі суцільно негативних 
вражень нема. У обшуку з метало-
шукачами теж не було нічого над-
мірного: перевіряли здебільшого 
кишені. Сама процедура займала 
зовсім мало часу.

Я проходила тестування з укра-
їнської мови та літератури, англій-

ської мови, математики та історії України. Справжні тести 
показали кращі результати, ніж пробні – зокрема, на україн-
ській мові я набрала на 13 балів більше. Можливо, тому, що 
завдання були різні – на пробному тестуванні ми не писали 
твір. І взагалі пробні тести містили легші завдання, ніж були 
на справжніх. Наприклад, на тестах з української літератури 
треба було впізнати, який монумент зображено на картинці. 
Але, якщо відверто, нічого неможливого не було.

Якби існував вибір між екзаменами і тестуванням, я б 
обрала тестування. Не тільки тому, що його легше писати, а 
ще й тому, що тепер не треба здавати вступні іспити до ви-
щих навчальних закладів, як було колись. Відвіз результати 
ЗНО разом з документами до вузу – і очікуй. 

ЖЕНЯ КИСІЛЬ:
– Я здавав тести з української, 

географії, математики, історії. Не 
скажу, що було дуже важко. Трохи 
складнуватими мені видались пи-
тання з географії. Але щоразу їхав 
на тест, хвилюючись, а додому по-
вертався з позитивними емоціями. 

Перед іспитами ми здавали 
особисті речі, а потім поміж ряда-
ми проходили люди з металошука-
чами. Все було спокійно і швидко. 
Ми знали, що не можна приносити 
з особою мобільні телефони та інші 
речі, якими можна користуватись 

для підказок. Вчителі ставились до нас доброзичливо.
Результатами тестування я задоволений. Найбільше 

хвилювався, щоб набрати прохідні 140 балів. Набрав 159,2. 
Тепер можна спокійно чекати 1 вересня – можна вважати, 
що перепустка до вищого навчального закладу є.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

Ось такий автобус курсує з Городні до Півнів-
щини через Хрипівку щосереди за підтримки на-
родного депутата України Ігоря Рибакова. Проїзд 
у ньому дійсно абсолютно безплатний для паса-
жирів, однак вони все ж таки не зовсім задоволені. 
Парадокс? Зовсім ні! Жителі цих сіл висунули кілька 
слушних припущень і зауважень. 

По-перше, їх непокоїть доля рейсу у важкий 
осінньо-зимовий період. Чи буде курсувати авто-
бус хоч за плату тоді, коли дороги розмиє дощами 
чи замете снігом? По-друге, більшість пасажирів 
пам’ятають часи, коли з їхніх сіл до райцентру було 
п’ять рейсів щодня, і квиток коштував 15 копійок. 
Звісно, той час разом з тими цінами не повернеш, 
не сподіваються селяни і на п’ять щоденних авто-
бусів, а от хоч через день і за помірну ціну влашту-
вати треба. Бо дійсно дивно, коли вартість проїзду 
до Чернігова коштує 20 гривень, а до Півнівщини – 
10! Дистанції ж неспівставні!

Поки що люди щиро радіють можливості з’їзди-
ти за так раз на тиждень у райцентр і назад, дякують 
Ігорю Рибакову за допомогу, та все ж з пересто-
рогою сприймають безоплатність проїзду. Так вже 

привчили нас за останні 20 років, що безплатний 
сир буває лише у мишоловці…

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Олена та Юрій ОМЕЛЬЧЕНКИ по-

вертаються новим рейсом у Півнівщину.

ПРОЇЗД  БЕЗКОШТОВНИЙ,  АЛЕ…

Жителі с. Тихоновичі та навколишніх сіл Щор-
ського району під час зустрічей з народним де-
путатом Ігорем Рибаковим зверталися до нього 
з проханням допомогти у спорудженні церкви. Їх 
звертання депутат взяв до уваги. І ось бажання ві-
руючих почало реалізовуватись в конкретні дії. 17 
липня в с. Тихоновичі в центрі села відбулось освя-
чення закладного каменя під храм, хреста та ділян-
ки землі, де буде церква.

На урочисту подію зібрались сотні сільчан. Чин 
закладки каменя та освячення місця майбутнього 
храму відправив архієпископ Чернігівський і Нов-
город-Сіверський Амвросій. Він подякував народ-

ному депутату за його добрі діла і зобов’язання, які 
взяв перед віруючими.

Таке освячення того ж дня відбулось і в с. Біло-
шицька Слобода Корюківського району.

Як відомо, Ігор Рибаков на прохання виборців 
вирішив збудувати храми у кожному з семи райо-
нів, які входять у виборчий округ № 207. У Город-
нянському районі церква буде зведена в с. Дібрів-
ному. А в с.Бутівка Сосницького району храм за 
підтримки народного депутата вже споруджено.

Духовне відродження сіл Сіверщини Ігор Ри-
баков вважає своїм святим обов’язком  віруючої 
людини.

ЗА ПРОГРАМОЮ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА ІГОРЯ РИБАКОВА «РАЗОМ МИ ЗМОЖЕМО БІЛЬШЕ»

Святий обов’язок

ІСПИТИ ЗАВЕРШЕНО

ЗНО очима випускників

рушення правил безпечної Статистика трагедій жахли

Жарти недоречні

Нове життя сільським дорогам 
від Ігоря Рибакова

На минулому тижні у нашому районі народний депутат України Ігор Риба-
ков особисто дав офіційний старт першого етапу ініційованого ним на прохан-
ня сільських громад проекту «Грейдування». У всіх селах майже за два місяці 
підсиплять піском та прогрейдують проблемні ділянки сільських доріг, по яких 
після дощів ані пройти, ані проїхати не можна. Під час перебування у районі 
Ігор Олександрович перевірив готовність техніки до роботи, поспілкувався з 
дорожніми працівниками та жителями населених пунктів.  

На одне село відводиться по одному-два дні – залежно від обсягів і склад-
ності робіт. У Городнянському районі роботи вже виконані у Вихвостові, Ку-
ликівці, Листвені, Пекурівці і частково у Конотопі. На наступному тижні грей-
дер працюватиме на території Хрипівської, Смичинської, Великодирчинської 
сільрад та завершить роботи у Конотопі. На найскладніших ділянках викори-
стовують асфальт  і щебінь, перероблений фрезою з місцевого військового 
аеродрому.Це значно поліпшить якість робіт і довше збереже покриття. 

Віктор КАРАНДІЙ, Куликівський сільський голова:
— Багато років проблема з ремонтом сільських доріг не вирішувалася. Для 

нас це питання — життєвоважливе. У селі ґрунтові дороги зовсім розбиті. У на-
шому бюджеті коштів на це не вистачає. Районний бюджет теж нічим не може 
допомогти. Тому ми звернулися до нашого депутата Ігоря Рибакова. І він обі-
цяв нам допомогти. З радістю ми сприйняли звістку, що депутат виконав свою 
обіцянку, виділив власні кошти, і наші ґрунтові дороги нарешті отримають нове 
життя. Зараз зовсім інша ситуація. Роботи у нас йдуть повним ходом. Їх завер-
шимо на наступному тижні. Від жителів села велика подяка Ігорю Олександро-
вичу. Такий вчинок говорить про те, що наш депутат виконує свої обіцянки і 
працює для людей. 

Такі ж роботи ведуться і у Коропському, Корюківському, Новгород-Сіверсь-
кому, Сосницькому, Семенівському та Щорському районах. Усього буде про-
грейдовано більше тисячі кілометрів. На виконання робіт не витрачено жодної 
копійки бюджетних коштів. Усі витрати взяв на себе Ігор Рибаков. Це лише 
перший етап повномасштабного проекту «Все починається з дороги». 

Уся діяльність Ігоря Рибакова на Сіверщині спрямована на покращення 
життя людей вже сьогодні. «Для мене важливо повернути віру людям у свої 
сили, віру в те, що ми самі можемо змінити наше життя, — сказав народний 
депутат. — У цьому я впевнений і зроблю все, що від мене залежить. І не тільки 
як депутат, а, в першу чергу, як людина, якій  не байдужа доля країни. Для цього 
потрібно працювати всім разом».    

Костянтин КОВАЛЬ.
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У сучасному світі збройні сили біль-
шості країн, зокрема Європи, будуються 
за принципом максимальної ефектив-
ності використання наявних у держави 
ресурсів. Тому і в нас докорінно перегля-
даються завдання, структура та система 
підготовки Збройних Сил України. Од-
ним з основних пріоритетів побудови су-
часного українського війська є його ком-
плектування винятково за контрактним 
принципом. Виключно на добровільній 
основі з молодими людьми укладаєть-
ся контракт і відповідно до його умов та 
термінів відбуватиметься служба.

На військову службу за контрактом 
осіб рядового, сержантського і старшин-
ського складу приймаються громадяни, 
які пройшли професійно-психологічний 
відбір і відповідають установленим ви-
могам проходження військової служби: 
військовослужбовці, які прослужили на 
строковій військовій службі не менше 
трьох місяців, громадяни призовного 
віку, які мають вищу, професійно-техніч-
ну або повну загальну середню освіту і 
не проходили строкової військової служ-
би, військовозобов’язані, а також жінки, 
які не мають військових звань офіцер-
ського складу, з відповідною освітою та 
спеціальною підготовкою віком від 18 до 
40 років.

З початку року в Україні посилюється 
тенденція зростання військовослужбов-
ців за контрактом. Сьогодні на флот і в 
десант приймають тільки за контрактом, 
а конкурс серед дівчат у десант стано-
вить 10 претенденток на місце.

Керівництвом держави вживаються 
заходи щодо грошового забезпечення 
військовослужбовців. Минулого року 
грошове забезпечення підвищили Вій-
ськово-Морським, високомобільним 
десантним військам і Повітряним Силам. 
А у цьому році передбачено поетапне 
суттєве підвищення грошового забез-
печення військовослужбовців Збройних 
Сил шляхом встановлення щомісячної 
додаткової грошової винагороди, яким 
вона не була встановлена раніше. З 1 
квітня ц. р. додаткова грошова винаго-
рода для решти військовослужбовців 
встановлена у розмірі 20% місячного 

грошового забезпечення і поетапно 
збільшуватиметься: з 1 вересня 2013 
року – до 40%, з 1 січня 2014 року – до 
60%, з 1 квітня 2014 року – до 80% і з 1 
липня 2014 року – в розмірі 100%. Таким 
чином, протягом року грошове забезпе-
чення військовослужбовців збільшиться 
вдвічі. Щомісячні доходи солдата або 
сержанта військової служби за контрак-
том навіть першого року служби будуть 
вищі за середню зарплату в Україні.

Зараз грошове забезпечення війсь-
ковослужбовців за контрактом на поса-
дах рядового та сержантського складу 
становить 2100—3700 грн.

Житлове питання також вирішуєть-
ся. Окрім наявного фонду, ведеться пе-
реустаткування казарм під житло для 
контрактників, включаючи обладнання 
гуртожитків сімейного типу. Разом з цим 
прийнято рішення про компенсацію за 
піднайом житла для військовослужбов-
ців з розрахунку 2500 гривень на родину 
з трьох чоловік, що є значною підтрим-
кою.

На виконання завдань, які визна-
чені Президентом України – Верховним 
Головнокомандувачем Збройних Сил 
України – Городнянський райвійськко-
мат також  проводить відбір кандидатів 
для проходження військової служби за 
контрактом.

Посади, що пропонуються для кон-
трактників:

командир відділення, командир тан-
ку, водій, механік-водій, водій-заправ-
ник, пожежний, оператор, стрілець, 
снайпер, радист, телефоніст, теле-
графіст, діловод, кресляр, начальник 
електростанції, начальник радіостанції, 
токар, слюсар, тесляр, пиляр, бухгал-
тер, санінструктор, фельдшер, медична 
сестра, санітар, музикант, кухар, експе-
дитор та ін.

Більш детальну інформацію можна 
отримати, звернувшись за адресою: 
м. Городня, вул. Чорноуса, 40, Го-
роднянський районний військовий 
комісаріат. Тел. (04645) 2 – 17 – 80, 
097-1128136, 0933584702.

В.БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар району.

ВІЙСЬКO: НА КОНТРАКТНУ 
СЛУЖБУ ШИКУЙСЬ!

Засідання Городнянської міської думи у 1901-ому році, 
як не дивно, майже не відрізнялось від нинішніх сесій місь-
кради  - ні темами, ні рішеннями, ні….дисципліною. Так, одне 
із засідань 6 травня ( зазвичай, зібрання з перервами три-
вало  три – п’ять днів), мало розглянути, вочевидь, не дуже 
цікаве для більшості депутатів питання : «Читання списків 
недоїмників міського оціночного збору і пені». Тож спочат-
ку « гласний Бугославський доводив, що список належить 
скласти по категоріях, наприклад, від 1 до 10 карбованців, 
від 10 до 20 і вже такий надати на «благоусмотрєніє» Думи. А 
в такому вигляді його розглянути немає можливості». На що 
інший гласний, Іващенко, зауважив: нічого складати не тре-
ба, адже список перед очима, за абеткою – треба починати. 
Гласний Бугославський натомість запропонував, звичайно, 
розглянути, коли буде час на засіданні, але «поставитися до 
багатого суворіше, а до бідного  - поблажливіше».

Відтак з першого пункту недоїмка перекочувала на 
останній. Але наступного дня засідання не відбулося – «з 
огляду на неявку законної кількості гласних». Серед відсут-
ніх – Н.Ф.Бугославський, серед сумлінних – Т.М.Іващенко… 
Через таку причину Дума не змогла зібратися і втретє,і вчет-
верте, і вп’яте… Після чого  влітку міський голова М.В.Гурсь-
кий змушений відписати у губернію: « Для законного складу 
Думи потрібна присутність якнайменше половини загальної 
кількості гласних – для міста 11 чоловік. А прийшло їх лише 
9».  Таким чином, недоїмники з довжелезного списку одер-
жали тривалу відстрочку покарання, бо вперше це «нецікаве 
питання» з’явилося  в Думі ще у березні.

Тодішнє місцеве самоврядування в особі гласних  дозво-
ляло собі подібні демарші нечасто – вони-таки  вирішували 
невідкладні господарські справи. Не збереглося жодного 
протоколу, де б депутати балакали про політику, або мріяли 
про інноваційні програми і проекти…

Судіть самі: виникла пропозиція  відкрити «який-небудь 
навчальний заклад» в будинках колишнього винного скла-
ду. Та  підґрунтя для такого, здавалося б, далекоглядного і 
перспективного починання було вкрай прагматичне – винні 
склади простоювали! Тож Дума обрала авторитетну депута-
цію у складі колишнього і тодішнього міських голів С.В.Пи-
сарєва і М.В.Гурського, поважного городянина В.В.Троїць-
кого з тим, аби їхали в губернію і «пробивали».

До речі, подібних рішень Дума прийняла лише протягом 

року немало. Помітно: коли просили відстрочки зниження 
платежів, як правило, відмовляли. Хто мав намір нажитися 
на громадському добрі – висували жорсткі умови. Ось, на-
приклад, міщанка Марія Євстратієвна Козлова просила до-
зволу на облаштування на ярмарковій площі «балагану для 
торгівлі красним товаром». Дума відмовила, бо ця міщанка 
вже мала там торгові точки. Певно, думали про  створення 
конкуренції?

Не пощастило й купцю Ф.Є.Крупенику, який намагався 
«скласти судові витрати у розмірі 3 рублі 70 копійок, присуд-
жених йому за місце під ларьком на базарній площі».  Відмо-
вили. Не допомогло, що серед гласних Думи засідав і його 
родич, теж, судячи із записів столітньої давнини, хвацький 
чолов’яга. Ось Дума розглядає наболіле: «Про очищення 
міських площ через відмову орендатора Нехаївського від 
права оренди». На той час гній  з площі прибирали за плату. 
Платили і за зібране. Тому гласні запропонували «призначи-
ти нові торги і застосувати спосіб  безплатного користуван-
ня гноєм, але з очищенням за рахунок орендатора. У разі не-
успішності торгів право прибирання гною віддати гласному 
Єфиму Кондратову Крупенику, який на це висловив згоду». 

Городнянська Дума вміла рахувати гроші, наполегливо і 
систематично турбувалася, щоб її власність була окупною. 
Тому коли орендатор міських боєн Давид Єленський відмо-
вився від оренди і повернув їх у розпорядження міста, то 
відразу були  призначені «нові торги зі збільшенням такси 
за заріз худоби». Причому депутати непохитно зазначали: 
«торги повинні  початися із суми 150 рублів».

Коли Думі надходили циркулярні листи ( тобто настій-
ливі пропозиції зверху), то скупуваті городнянські гласні 
приймали «соломонові рішення». Так, восени  звернувся 
«пан начальник губернії з вимогою облаштувати  пороховий 
склад для зберігання бойового комплекту набоїв державно-
го ополчення», але відповідь одержав, здається, цілком про-
гнозовану: « …З огляду на скудність міських коштів при всьо-
му бажанні прийти на допомогу в такій потребі виявляється 
неможливим».

Не схильні були тодішні депутати до марних витрат. На-
приклад, довелося підшукувати їм  нове приміщення для 
управління військового повітового начальника. Власник, та-

кий собі Вакуленко, « не бажає віддавати у наймання свого 
будинку нижче 320 рублів щорічної орендної плати». Гласні 
на ультиматум відповіли постановою « …асигнувати на най-
мання по 250 рублів щорічно. Якщо Вакуленко відмовиться, 
підшукати інше приміщення на таку суму і укласти контракт 
на три роки». Ціну утримали, але й умови запропонували ви-
гідніші: рахуй, власнику!    

Часом рішення, прийняті  понад століття тому, важко від-
нести до застарілих і не повчальних. Коли правління місько-
го Вільного пожежного товариства забажало облаштувати 
бак для накачування води, гласні запропонували «виписати 
замість баку пожежний насос. А Страховій спілці –  позичити 
для цього 100 рублів, які будуть повернуті протягом наступ-
ного року». Так і в ногу з прогресом крокували, і джерела 
фінансування  знаходили.

Дбайливо розпоряджалося місцеве самоврядуван-
ня всіма фінансами громади, достеменно відало, звідки і 
скільки грошей надійшло. Тому, коли священик Свято-Трої-
цької церкви хотів для облаштування каплички на церков-
ному цвинтарі допомоги від Думи, гласні виявили неабияку 
обізнаність і  передбачливість. Відмовити вони не могли – на 
святе діло, але й підводні камені знали добре. Тому постано-
вили: «Кошти, зібрані на цей час – 424 рублі 38 копійок, на-
лежить передати  опікунській раді церкви з тим, аби існуючу 
капличку привести у більш пристойний вигляд і розмістити в 
ній ікону Святого Олександра Невського з непогасною лам-
падою». Ніби й не відмовили, та й не дали волі, показали, хто 
в місті господар.

Дума  виносила протягом одного засідання рішення по 
двох десятках питань. Були важливі – як-то вибори міського 
голови, нагальні – про необхідність затримки води у ставку 
на річці Чибриж, перспективні – щодо пропозиції інспектора 
народних училищ про відкриття в Городні ремісничої школи 
у приміщеннях колишнього очисного складу. Не було оче-
видно половинчастих, вигідних певним гласним або їхнім 
родичам, явно популістських.

Н.АВЕР‘ЯНОВА.

Власне, сама історія й виїденого яйця не 
варта. У приватному секторі Городні по вули-
ці Горького спалахнула ворожба між сусідами 
за утримання вулиці у належному стані. Кілька 
жителів вулиці тримають у господарстві корів. 
Зрозуміло – у час тотального безробіття домаш-
нє господарство є гарною підтримкою сім’ї. От 
тільки утримують домашнюю худобу господарі 
по-різному. Одні з них пильно слідкують за тва-
ринами, щоб не заподіювали шкоди сусідським 
присадибним територіям, і прибирають, якщо 
корова забруднила проїжджу частину вулиці. 
А от Т. Шматок вирішила, що загальноприйняті 
правила на неї не поширюються.

– Тільки гляньте, – каже жителька вулиці 
Т. Кравченко, – у нас у довколишніх будинках 
живе близько десяти малюків. Ми зібрались та 
й побудували для них пісочницю. Але далеко не 
завжди можна малюкам там безтурботно гра-
тися – корови, ідучи з паші, гадять на проїжджу 
частину, на газони попід дворами. Під час дощів 
та вонюча жижа спливає прямо до пісочниці. Ми 
скільки вже можемо прибирати той щоденний 
бруд або засипати його піском? Чого інші госпо-
дарі слідкують за худобою, а Тамара Шматок не 
визнає ніяких правил? Ще й сміється відверто з 
нас та ображає. Каже: «Це ви своїх дітей у дво-
рах тримайте». Отака громадянська позиція. І 
управи не можемо знайти.

– Ми написали колективну заяву від жителів 
вулиці до міської ради, – каже голова вулично-

го комітету Т.Кожедуб. – Приїздив дільничний 
інспектор міліції, розвів руками і сказав, що він 
ніяк не може вплинути на ситуацію.

За повторною заявою мешканців вулиці 
Горького до міської ради на місце подій 11 лип-
ня виїхали уповноважені особи, які мають право 
складати протокол про адміністративні право-
порушення згідно правил благоустрою, затвер-
джених міською радою, у складі представника 
санепідемстанції А.Куковиці, техніка по зеленим 
насадженням ДП «Комунальник» О.Тупика, на-
чальника ДП «Комунальник» В.Дяченко, голов-
ного інженера ВУЖКХ В.Драгуна та дільничного 
інспектора В.Безбородька. Разом з головою 
вуличного комітету та обуреними мешканцями 
вулиці вони спробували призвати Т. Шматок до 
порядку. Результат виявився несподіваним для 
всіх. Господарка корови не визнала свою про-
вину, відмовилась підписувати протокол і, пере-
лаявшись із сусідами, просто зачинила хвіртку 
свого двору. 

Цікавими були і дії уповноважених осіб. 
Вони просто розвели руками і пояснили, що не 
можуть вжити ніяких заходів до порушниці Пра-
вил благоустрою. А дільничний, як виявилось, 
і взагалі не знайомий з такими. На запитання, 
що ж таки робити у такій ситуації, він порадив … 
звернутись до суду.

Таким чином, напрошуються запитання: 
навіщо приймати такі Правила, якщо втілити їх 
вимоги у життя не є можливим? Виходить, ми 

керуємось у жит-
ті пустопорожніми 
гаслами і заклика-
ми, сподіваючись 
всього лиш на сві-
домість громадян, 
яка є далеко не у 
кожного. І, врешті, 
якщо навіть справи 
про коров’ячі бебе-
хи треба вирішувати 
через суд, то чи не 
доцільно буде роз-
ширити штат його 
працівників і альтер-
нативно скоротити 
кількість працівників 
міліції, які відверто 
зізнаються у своїй 
безпорадності?

С.ЧУГАЙ.
На знімку: іде 

лайка на вулиці 
Горького.

МИНУВШИНА

Що хвилювало городнянців сто років тому?
Ми вже розповідали про цікаву ініціативу колишнього мера Городні,  Надзвичайного і Повноважного Посла України Петра Шаповала зі 

збору матеріалів для книги про наше місто. Робота триває, до неї долучаються нові ентузіасти і фахівці. Не все, звичайно, вдасться вико-
ристати у майбутньому виданні, тож з деякими цікавими документами, над якими працюють автори майбутнього видання, ми вирішили 
познайомити читачів докладніше. Адже історія має  спонукати до висновків, роздумів і паралелей.

1.«З огляду на неявку законної кількості 
гласних…»

ГОСТРИМ ПЕРОМ

До суду… через коров’ячі «млинці»?
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У семирічному віці маленька Настя осиротіла разом з 
ще меншими сестрами Машею та Ганною. Батько, Василь 
Зенькович, одружився вдруге на рідній сестрі першої дру-
жини Дуні – Ользі Іллівні. Та, попри кровну спорідненість, 
мачуха не стала рідною матір’ю для трьох осиротілих се-
стер. Ледь Настя підросла – почалася війна. Країна топила-
ся у хвилях горя та крові, на окупованих землях хазяйнували 
німецькі посіпаки та їхні блюдолизи – поліцаї.

До 1942 року Анастасія німців навіть не бачила, бо у рід-
ному селі всім заправляли саме поліцаї. 11 травня того року 
головний поліцай забрав дівчину з дому, посадив на підво-
ду разом з кількома однолітками і повіз у Городню. Звідти 
юнаків і дівчат мали забрати у далеку Німеччину на роботу. 
Що тая Німеччина собою являє? – навіть уявити було важко. 
Лякали невизначеність і невідомість, а ще – що повезуть у 
саме лігво ворога, який другий рік знущається з рідної зем-
лі. Услід за підводою рушив і батько, який всю дорогу благав 
поліцаїв відпустити дочку, бо неповнолітня. Витирав рука-
вом скупі чоловічі сльози й знову починав просити за дитину. 
У Городні чоловік навіть наважився звернутись з проханням 
у комендатуру, та не зміг довести доччиного малолітства. 
Перед війною метрики дівчини закопали на городі та так, 
що і згодом не змогли знайти. Тож через добу Настю разом 
з безліччю інших хлопців та дівчат загнали у вагони для ху-
доби, зачинили двері і повезли у далеку Німеччину.

* * *
Везли майбутніх остарбайтерів довго – більше чотирьох 

діб. Годували переважно бруквою та шпинатом.
– Та бруква за роки у Німеччині мені так упеклася, що 

більше я в її бік навіть дивитися не можу! – каже Анастасія 
Василівна. Але молодість разом зі жвавим оптимістичним 
характером взяли своє. Потроху молоді люди перебороли 
перший шок, і ось вже у вагонах хтось посміхнувся, заре-
готав, а потім й пісня линула. Підтримували одне одного як 
могли. Бо, окрім страху перед невизначеністю їхніх доль, 
з’явилися й нові -- більш реальні жахи. Кілька разів поспіль 
ешелон з юними бранцями бомбили радянські і союзні літа-
ки.

Перша зупинка у Німеччині була схожа на ринок рабів з 
підручника по історії. Замовники вибирали собі робітників 
і розвозили по країні. Разом з групою дівчат Анастасія по-
трапила на військовий завод у приміській зоні міста Гербан, 
поблизу селища Зін. Підприємство було розділене на кіль-
ка секторів таким чином, щоб працівники з різних цехів не 
могли бачитись і спілкуватись між собою. Окрім українських 
дівчат, тут працювали італійці, поляки і французи – кожен на 
своєму виробництві. Завод спеціалізувався на металевих 
виробах – від дроту і цвяхів до гранат. Анастасію поставили 
на конвеєр по виготовленню підков. Оскільки дівчина була 
високого зросту, їй доручили до печі подавати заготовки. 

ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

ДОРОГИ  ВИПРОБУВАНЬ  
АНАСТАСІЇ  КУЛІШ

* * *
Майже три роки пробула Настя у неволі. Навесні 1945 

року людей з того безіменного заводу визволили амери-
канці. О п’ятій ранку у гуртожиток  заскочили американські 
солдати. Спросоння дівчата у самому спідньому наробили 
такого галасу, що визволителі ледь заспокоїли їх. Перше, 
що зробили колишні раби, – вибили двері комори і кілька 
днів від’їдалися. Нормальна їжа швидко відновила сили мо-
лодих людей, і вже через тиждень американці передали ко-
лишніх бранців нашим. Та нашим було не до них…

Спочатку дівчата через усю Німеччину гнали додому на-
ших корів. Тварин повантажили у вагони, а людям місця не 
знайшлось. Знову поселились у порожніх бараках, благо, й 
тут кмітливі українки знайшли комору і відновлювали сили. 
Далі добирались як могли – пішки, підводами, зайцями на 
товарних вагонах поїздів. Одного разу вскочили у вагон із 
товстелезним лісом, а коли рушили, виявилось, що у шпа-
рах поміж колодами ховалися біглі зеки. До найближчої 
зупинки дівчата такого страху натерпілись, що й не пере-
казати, та себе не викрили, лише чули, як урки між собою 
сварилися й щось ділили. 

     Одна з подружок Насті – Галина – померла у дорозі 
від отруйних пиріжків, які їм продали поляки. Чому вони так 
вчинили з полонянками – лишається загадкою. Та Анастасія 
Василівна й досі з гіркотою пригадує це:

– Бідненька, майже повернулася вже додому, та не ви-
жила…

* * *
Вдома на Настю чекали суцільні нещастя та випробу-

вання. Повернувшись, дівчина дізналась, що батько помер, 
а мачуха забрала корову. Та бідувати було ніколи – всюди 
була суцільна розруха. Сусідні Диханівка і Кашпурівка, спа-
лені німцями, лежали у руїнах. На руках дві менші сестри. 
Тому на третій день після повернення пішла свинаркою на 
ферму, згодом стала дояркою, віддавши рідному колгоспу 
44 роки праці.

Щоб якось звести кінці з кінцями, разом із сестрами 
ходили по поденних заробітках. Трохи згодом баба Наталя 

дала сиротам теличку, з якої вони 
виростили собі корівку. Стало тро-
хи легше. Потроху обживались, 
здавали молоко, почала з’явля-
тись копійчина. Своїх сестер Ана-
стасія Василівна видавала заміж 
сама. І хоч небагато приданого 
перепало кожній з них, знала – ні 
Ганна, ні Марія не пропадуть, бо 
спритні і роботящі. Свого ж чо-
ловіка Анастасія поховала на 16-
му році спільного життя. 

Нині Анастасія Василівна живе 
з сином, має двох онуків. Прихо-
дять і нащадки її сестер. Для всіх 
у бабусі Насті знаходиться тепле 
слово, ласкава, з хитринкою по-
смішка і жменька щирого, непід-
робного оптимізму, яким вона 
завжди готова поділитися. І ціна 
тому оптимізму насправді незлі-
ченна, бо зберегти його у собі 
після таких випробувань долі ней-
мовірно складно.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: А.В.КУЛІШ; дів-

чата-остарбайтери з України (з 
особистого архіву А.В.КУЛІШ).

Потужний ритм роботи поряд зі спекотною піччю валив 
дівчину з ніг наприкінці зміни. Тим більше, що годували аби-
як. Та сама ненависна бруква, шпинат, морква і капуста… всі 
ці овочі давали разом із водою, у якій вони варились. Хліб-
ний пайок – півбуханки – отримували двічі на тиждень. На 
таких харчах вижити важко, а ще й треба було працювати. 
Та наші дівчата і у цій халепі знаходили вихід. 

 Їжу видавали по талонах, які анулювались спеціальною 
машиною, та іноді машина не пробивала дірку у потрібному 
місці, то по такому талону брали дві, а коли й три порції та 
ділили порівну. 

– Згодом ми навчились так махлювати, що й пробиті дір-
ки замасковували під невикористаний талон. Дурили німців! 
– сміється з витівки Анастасія Василівна і продовжує: - А ще 
крали яблука у саду поряд. У вихідні підробляли у місце-
вих жителів – пололи одній німкені картоплю, а підприєм-
цю мили підлогу у клубі, за що отримували каву, картоплю і 
пиво. Яка-не-яка, а підгодівля. 

До того ж і німці усякі були. Наприклад, наглядач Габиш 
як упіймав на крадіжці яблук, то сік пліткою всіх, хто під руку 
потрапив. Кільком дівчатам до крові порозсікав плечі, спини 
і ноги. А були робітники заводу, які навіть своїм хлібом діли-
лися, бачачи нашу виснаженість. 

У неділю був вихідний, і оскільки остарбайтери у цей 
день не працювали, то і їсти їм не давали. Та можна було 
сходити у місто, де на зекономлені марки дівчата перехо-
плювали морозива чи пива. Решта продуктів продавала-
ся за картками, яких в українок не було. Коли ж грошей не 
було, то ходили до чистого, причепуреного лісу, більше схо-
жого на парк.

– Дурили себе піснями, щоб їсти не хотілось, - додає 
Анастасія Василівна.

Ночували у гуртожитку. Умови були пристойними, на 
другому поверсі мешкали тільки дівчата, на першому – чо-
ловіки. А от одягнені були абияк – робоча уніформа та де-
рев’яні черевики. Добре, хоч холодів у тій місцині не було 
навіть узимку. Та згодом з’явилася нова біда – нічні бомбар-
дування союзників. Коли встигали, бігли у спеціальний бун-
кер, збудований у горі неподалік заводу, коли ні – ховалися 
у підвалі гуртожитку.

– Якось одна бомба впала на подвір’ї заводу та зробила 
таку яму, що туди б хата вмістилася. Нас у підвалі тим вибу-
хом аж попідкидало, – пригадує жінка.  – Часто бігали у бун-
кер вже під обстрілом. З неба пікірували бомбардувальники 
й стріляли з кулеметів і гармат. Одного разу кулеметною 
чергою з такого літака зрізало кількох дівчат з Вінничини. 

Ще одну подругу втратили дівчата через її хворобу. Нім-
ці виявили у неї туберкульоз, потримали трохи у карантині, а 
потім відвезли у концтабір, де вона й загинула. Ходили чут-
ки, що дівчину спалили у печі… З тих пір найстрашнішим для 
наших полонянок було захворіти.

Анастасія Василівна Куліш народилася у с.Дроздовиці 
1 квітня 1924 року. І хоч дата народження припадає на день 
сміху, веселим її життя не назвеш. Та все ж першоквітень за-
лишив свій слід у її характері, бо навіть про свої поневірян-
ня жінка розповідає з гумором. Весела вдача неодноразово 
ставала їй у пригоді, бо вже з дитинства доля приготувала 
для неї цілу низку випробувань. 
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Странный город – Сарны, что 
в Ровенской области. Очень 

уютный, искренний, боящийся ви-
зитов официальных персон. И тут 
вдруг является какой-то парень с 
микрофоном да еще и с предпи-
санием изучить что-либо неблагополучное в деятельности 
местного райкома, то бишь, горкома комсомола.  Ну, чи-
стый тебе «Ревизор» Гоголя. Судьба этой организации, оче-
видно, такая: мол, из всех, кто может быть удостоен крити-
ке, это – Сарны.

– Почему? –  спрашиваю первого секретаря обкома.
– Мы же друзья? Так надо. Это хорошая тема. Да и Пле-

нум ЦК  ЛКСМУ скоро.
– Я б лучше лимон съел,– отвечаю.
– С коньяком?
– Нет. Я еду.
Дорога из Ровно обычная, областная, с колдобинами, со 

свистом, ибо водитель машины комсомольской все норо-
вит показать себя перед столичным журналистом настоя-
щим профи. Инструктор обкома, сопровождающий меня, 
молчит и напряженно пытается сформулировать цепь во-
просов ко мне. Тупо ухожу от внезапности. Мудер… Хитер… 
Я?. Нет, наверное, он.

Приехали к местному «Первому». Поговорили. Ой, все в 
свете решений съезда КПСС… Да ладно с ними, вступлени-
ями. Ведь речь пойдет о Жене… Наконец-то.

– Привет! Ты-то как здесь? – спрашиваю его удивленно.
– Я детей привез на чемпионат Украины. Молодые в фут-

бол играют. Работаю я с ними. А ты? -Женя широко и ис-
кренне улыбается.

– Я? Журналистом работаю. Этот район отвели мне для 
критики…

– Странно…  Как игра договорная.– Женя загрустил.
– Да ладно, дорогой. Я ведь никогда легкий мяч в свои 

ворота мышкой не пускал. Это же не твой совершенно не-
лепый и случайный гол от «Олимпиакоса». Вот и у меня се-
годня игра такая, – смотрю в глаза Евгения очень внима-
тельно…

– Ну, ты и своеобразно начинаешь разговор. Наслышан о 
тебе. Но чтобы в Сарнах и под уже готовую шурпу говорить 
о футболе-комсомоле? – Женя слегка растерян.

– Лады. Я  заканчиваю свой терроризм. Хочешь, я вспом-
ню еще базу «Динамо» под Ясногородкой? Это когда вы вы-
играли у кутаисского «Торпедо» аж 4:0, и  ты пел веселую  
песню «Барыня» и приплясывал в Киевском море, а потом 
шумно падал в воды его с криком: «Мы – могем!!!».

– Ой, помню. Да неужели, Славка, это в самом деле ты? – 
Женя опять неповторимо улыбается.

–  Да, это я.
Местные майоры с подполковниками слушали невдалеке 

эту беседу-воспоминание двух вратарей – юного и заслу-
женного – и удивлялись, мол, почему вдруг у Евгения сколь-
знула легкая слеза по щеке?

– Спасибо, Слава. Я это помню. Но наших «стариков» 
родителей уже нет. Ох… А как же местный комсомол? Я  с 
ними уже три дня и все нормалек, – теперь он смотрит вни-
мательно мне в глаза.

– Да будет он под шурпу пить. Здесь ведь кто на что  учил-
ся. А я – не придворный писака. Найдем выход. Они ведь 
– молоды. А мы? – спрашиваю, зная ответ.

– Всегда молоды!!!
   … Евгений Рудаков ушел от нас совершенно неожидан-

но. А кто ожидает ухода добрых друзей навсегда? Навер-
ное, никто…

Женя

 Як його очікували 
городнянці? Про це 
розповіла кількість людей  на 
міському пляжі  та на головній 
площі міста. Приходили 
родинами. Було багато 
молоді, чимало сімейних 
пар та  літніх людей. Одним 
словом — свято вдалося. 
За це треба подякувати  
районному будинку культури 
та відділу освіти, який 
розпочав вечірню  програму 
дитячими змаганнями та 
конкурсами. Їх зі щирим 
завзяттям проводили  
Наталія Курицька та Олена 
Трофименко. Приватні 
підприємці організували 
торгівельні ряди, катання на 
водному човні та мотоциклі, 

батут та надувну гірку.  А ще були спортивні змагання  —  з 
шашок, дартс, пляжний волейбол. 

 У конкурсі «Краща рибна юшка» брали участь команди 
«Забава-мен» та «2+2». Шановному журі на чолі з мером 
міста Андрієм Богданом  не вдалося визначити,  чия ж  з них  
краща: такими якісними були обидві. Тож перемогла смачна 

дружба з димком. Жартівливі 
пірати  запросили на свій 
корабель присутніх, усі 
разом  придумали  йому 
назву, активно брали участь 
у конкурсі та рятували 
гарненьких амазонок, 
розмальованих під тату 
керівником студії  «Весна» 
будинку культури Оленою 
Михайлевич. Над Чибрижем 
лунали пісні у виконанні 
Максима Зубенко, Поліни 
Морозової, Наталії Назарчук 
та Наталії Купріянової.

Ведучими дійства стали  
незрівняні  піратка  Мері 
(Світлана  Самусь, вона ж 
авторка сценарію) та Джек 
Горобець (Олександр Рода 

). Потім свято  перебазувалось на головну площу міста, 
де співали та грали чернігівські артисти: дует баяністок  
сестер Карпенко,  акордеоніст Олег Ніколаєв,  ансамбль 
«Твінс» тощо. Публіка не тільки слухала пісні, а й активно 
підтанцьовувала.

А. НЕМИРОВА.
На знімках: під час свята. 

ВІДПОЧИВАЄМО

На Петра і душа зігріта
Цьогоріч 
на Петра 

і Павла 
зігріло  
людям 

душу свято 
«Лето в 

зенит идет, 
речка-

матушка 
зовет»

12 липня свято Літа у місті першими розпочали рибалки-любителі. 
О п’ятій ранку вони вже закинули свої вудки у води Чибрижа і не тільки 
заради змагання, що проводилось ініціативною групою. Незабаром день 
рибалки і кожен, хто має цю пристрасть, у середині липня обов’язково 
кілька разів сходить на риболовлю. 

Риба ловилася не дуже, чи то від спеки, чи від того, що хтось знову 
протралив акваторію електровудкою. Підозри відносно цього виникли у 
рибалок, які розмістилися ближче до мосту по вул. Шевченка. Та як би там 
не було, а свято риболовів вдалося. В уловах були лини, окуні, підлящики, 
плотва і щуки. У когось, як завжди, найбільша рибина зірвалась.

Переможця і призерів визначали за об’ємом спійманої риби, «на око». 
Найбільше риби упіймав Григорій Миколайович Дайнеко, за що отримав 
суперприз – фідерне вудлище. Ненабагато поступився переможцю Сер-
гій Григорович Захарченко, ставши володарем фірмового ящика рибал-
ки. Третій приз – махове вудлище – впевнено виборов Валентин Олек-
сандрович Кононюк. Окремо слід відмітити Олександра Миколайовича 
Апанаська – він єдиний зі спінінгістів був з уловом, упіймавши двох щучок, 
за що отримав садок для риби. Чохол для вудок вручили наймолодшому 
учаснику турніру – Віталію Володимировичу Павленку.

Призи були люб’язно надані районною організацією Партії Регіонів.
На знімку: призери риболовних змагань із начальником рай-

відділу культури О.Є.БИХОВЕЦЬ та головою райдержадміністрації 
М.Ф.СИЛЕНКОМ.

Фото і текст П.ДУБРОВСЬКОГО.

ЛОВИЛИ  РИБУ, А  СПІЙМАЛИ  ПРИЗИ
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
- 1-кімнатна квартира з меблями. Тел.: 2-75-26, 063-

2710634.
- 3-кімнатна квартира. Терміново! Ціна 20000 у.од. 

Тел. 096-5718153.
— будинок по ІІ пров. Ювілейному, 15. Тел.: 097-

5803191, 093-7135798.
- або ОБМІНЯЮ квартиру на будинок. Тел. 097-

4210280.
- будинок по вул. Калиніна, 48. Тел. 2-24-83.
- будинок. Є газ, вода, госбудівлі. Тел. 098-5370570.
- будинок у с. Старосілля, цегляний, можливо під роз-

бирання. Тел.: 068-0260690, 3-51-67.
- будинок у с. Бутівка, 40 соток городу. (4000 у. од.). 

Тел.: 098-8323845, 096-0631389.
- дача. Все зроблено під житло. Тел. 096-7697247.
- ноутбуки колишнього вжитку:  «Fujitsu Siemens» – 

2000 грн., «Acev» - 1200 грн. Тел. 098-4689939.
- меблі колишнього вжитку в гарному стані. Тел. 2-39-

44.
- коляска трансформер рожевого кольору. Тел. 097-

7007093.
- молода корова. Тел. 098-3983571.
- корова віком 6 років. Три вози без коліс. Не дорого. 

Тел.: 097-5993486, 3-93-42.
- корова віком 5 років. Тел.: 2-40-77, 096-7547171.
- молода корова. Терміново. Тел.: 3-67-44, 096-

1695537.
- корова віком 12 років. Тел. 068-5124423.
- корова з третім телям, жеребець віком 2 роки, об’їж-

джений. Тел. 096-0666646.
- кінь віком 9 років. Тел.: 098-9857097, 096-3261779.
- дві кізочки віком 4,5 місяці. Тел. 2-99-55.
– спортивний велосипед колишнього вжитку. Тел. 

063-7781812.
- скутер «Vi-

per R3» колиш-
нього вжитку. Тел. 
093-7250555.

- автомобіль 
ВАЗ-2115, 2002 
р.в., (газ, бензин). 
Ціна договірна. 
Тел. 067-3773902.

- автомобіль 
«Москвич-2141», 
1991 р.в., в добро-
му стані. Тел. 097-
1100839.

- автомобіль 
«Лана», 2004 р.в., 
пробіг 185 тисяч 
км, у відмінному 
стані. Тел. 098-
7379819.

- автомобіль 

Затриманий «на гарячому»
Співробітниками Управління СБ України в Чернігівській області 

спільно з працівниками обласної прокуратури викрито протиправ-
ну діяльність заступника голови Ріпкинського районного суду, який 
за посередництва адвоката вимагав та отримав 30 тис. грн. непра-
вомірної вигоди у підсудного за винесення стосовно нього виправ-
довувального вироку (за ст. 367 (службова недбалість) Криміналь-
ного кодексу України)

4 липня 2013 року співробітники СБУ та прокуратури затримали 
суддю та адвоката «на гарячому» після отримання ними другої ча-
стини хабара у розмірі 20 тис. грн.

За матеріалами УСБУ, органами прокуратури розпочато 
кримінальне провадження за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст.368 (прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) 
Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передба-
чає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до деся-
ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Триває слідство.
* * *

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні діє "телефон 
довіри" — 676-208, за яким жителі Чернігівщини мають можливість 
повідомити про факти вимагання коштів та інші корупційні діяння по-
садових осіб. Інформація, яка надійде за цим номером, обов’язково 
буде перевірена. За результатами перевірки згідно з чинним зако-
нодавством будуть прийняті відповідні рішення. 

Прес-група Управління СБ України
в Чернігівській області.

28 червня 2013 року в рамках проведення міжнародно-
го молодіжного фестивалю « Дружба—2013» відбулося за-
сідання круглого столу архівістів України, Росії та Білорусі. 
Тема зустрічі – «1025-річчя хрещення Київської Русі», в об-
говоренні якої прийняли участь: Р.Б.Воробей — директор 
Державного архіву Чернігівської області, А.І.Шендрик  — на-
чальник управління  у справах архівів департаменту культу-
ри Брянської області, П.М.Лапицький  — начальник відділу у 
справах архівів та діловодства Головного управління юстиції 
Гомельської області. 

На засіданні архівісти Чернігівщини та Гомельщини  
представили збірники документів «Радянська влада та цер-
ква на Чернігівщині в 1919-1930 рр.» та «Конфесії на Гомель-
щині в 1920-1930 –ті роки».

Документи, представлені у збірниках, охоплюють хроно-
логічно досить короткий період історії. Але саме в цей час 

відбулися надзвичайно важливі, кардинальні зміни суспіль-
ного ладу, стався злам способу життя, невід‘ємною части-
ною якого було духовне життя суспільства.

Архівісти Брянщини  представили доповідь про історію 
Стародубського повітового чоловічого духовного училища, 
поділилися досвідом досліджень та виявлення документів, 
що стосуються діяльності церкви у радянський період.

В обговоренні актуальних питань сьогодення в архівній 
справі  взяли участь начальники архівних відділів райдер-
жадміністрацій : Городнянської —Л.С.Демянцева, Щорської 
— І.М.Колодюк, Ріпкинської — А.В.Кушнеренко та завідувач 
комунальною установою «Трудовий архів Городнянської ра-
йонної ради» — К.С.Юрченко.

Л. ДЕМЯНЦЕВА.
Начальник архівного відділу Городнянської райдер-

жадміністрації.

Архівісти на фестивалі « Дружба —2013»

Продам будинок (100 кв.м) 2-поверх. у Щорсі, вул.Неретіна, з усіма 
зручностями. Є 8 с. землі, гараж, погріб. Т.: (097)2487138, (066)0703849.

Продам картоплекопалку в робочому стані. Торг 
можливий. Т.: (096)8389826 (Віктор).

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Пішов із життя наш любий чоловік, батько, дідусь Єрмоленко 

Михайло Онуфрійович. Дякуємо всім родичам, друзям, сусідам, 
знайомим, а також працівникам «Укртелекому» та колективу Бутівсь-
кої школи, хто розділив з нами важку втрату і підтримав нас мораль-
но і матеріально.

Нехай Господь Бог береже ваші родини.
Сумуючі рідні та друзі.

25 липня – 40 днів світлої пам’яті 
чоловіка, батька, дідуся і брата

ЄРМОЛЕНКА Михайла Онуфрійовича
5.01.1942 р. – 16.06.2013 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 рідні.

3 роки світлої пам’яті 
 БІРУЛЯ

Михайла Матвійовича
7.01.1928 р. – 24.07.2010 р.

Ты в нашей памяти останешься навеки
И боль души ничем не заглушить.
Родной наш, пока живем на свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царство небесное и вечный покой.

Рідні і близькі.

СЛИВКІНА Клавдія Миколаївна
16.12.1957 р. – 24.01.2013 р.

Без тебе так гірко і важко на світі,
І сонце не так зігріва.
Пішла із життя ти у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба...
І хата вже пуста, і двір наш сирота,
І обміліла у дворі криниця,
А нам не віриться, що тебе вже нема,
Що можеш ти тепер лише присниться.

Сумуючі діти і онука.

БЕНЗЯ Михайло Михайлович
1.02.1943 р. – 21.07.2009 р.

Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы!
Сердце все не верит
В горькую утрату,
Буд-то ты не умер,
А ушел куда-то…

Сумуючі рідні.

Колектив Бутівської сільської ради та учасники художньої са-
модіяльності села висловлюють співчуття сільському голові В.В. Холій 
з приводу тяжкої втрати – смерті батька

СЕНЧУРИ Василя Трохимовича.

Райдержадміністрація і районна рада висловлюють глибоке спів-
чуття сільському голові с. Бутівка В.В. Холій з приводу непоправної 
втрати – смерті батька

Сенчури Василя Трохимовича.

19 липня минуло 20 років, як назавжди зупинилося серце пре-
красної людини — фотокореспондента нашої газети Зацаринно-
го Івана Григоровича. Пишу ці рядки з особливим болем в душі, 
бо скільки знаю людей за багато років моєї газетної праці, такого 
більше не зустрічалось. Він був особливим, і в цьому його  непо-
вторність. Іван Григорович був навдивовиж комунікабельним, йшов 
до людей з добром і відкритим сер-
цем, напоготові допомогти будь-ко-
му. Він не страждав комчванством, 
був доступним за будь-якої ситуації. 
До того ж він був прекрасним фото-
кореспондентом, взагалі майстром 
своєї справи. Він умів ілюструвати 
газету різножанровими знімками, а 
героями його фотопублікацій були 
звичайні люди нашого району — пе-
редові тваринники і механізатори, 
особистості гуманітарної сфери — 
медичні і педагогічні працівники. І 
не тільки. Йому випала нагода фо-
тографувати С.А. Ковпака, парти-
занського генерала — голову Пре-
зидії Верховної Ради УРСР, поета 

П.Г. Тичину, композитора Г.Ф. Пономаренка і багатьох інших відо-
мих людей. Його фотопогляд зафіксував для історії невеличкі  мит-
тєвості нашої дійсності, і цим він збагатив історію Городнянщини. 
У районі — у кожному селі і невеличкому сельці ще живі люди, які 
знали його і пам‘ятають досі. Іван Григорович і після своєї смерті є 
нетлінною часткою нашої газети, її образом.

Він приїхав у тодішні «Сільські но-
вини» працювати в 1965 році разом із 
трьома Іванами — Іваном Коновалом, 
який очолював газету,  Іваном Ушетою 
та Іваном Литвином. Згодом долучився 
ще один — Іван Дудко. І такий колектив 
Іванів робив хорошу газету.

Іванові Зацаринному сьогодні було 
б вже 76 років. І всі, хто знав безпосе-
редньо його чи заочно, — нехай пом'я-
нуть незлим тихим словом, молитвою 
чи просто зажурою у мовчанні. В історії 
районної газети він залишився на-
завжди.

РЕДАКТОР.
На знімках: вгорі справа – фото-

автопортрет; зліва – фото  І. ЗАЦА-
РИННОГО «Тато прийшов».

НЕЗАБУТНІ

19 липня минуло 20 років, як перестало 
битися серце нашого дорогого брата

ЗАЦАРИННОГО Івана Григоровича
7.02.1937 р. — 19.07.1993 р.

Напрасно говорят, что время душу лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает никогда!
Всі, хто забув — згадайте,
Хто пам’ятає — пом’яніть!

Вічно сумуючі : брати, сестра, рідні і 
знайомі.

Вас пам'ятаємо, Іване Григоровичу!

ВАЗ-2102, 1980 р.в., колір бежевий. Потрібен дрібний ре-
монт. Ціна 700 у.од. Тел. 063-3437071.

- автомобіль ВАЗ-21053, 1984 р.в. Тел. 098-7683449.
- автомобіль ВАЗ-21011, 1982 р.в., в нормальному 

стані. Тел. 097-9662260.
- автомобіль ВАЗ-2106. Тел.: 097-6201006, 093-

5970387.
- автомобіль ВАЗ-2106 у гарному стані.Ціна договір-

на. Тел.: 2-33-54, 068-5124447.
- комбайн «Вольво-800 Актив» в робочому стані + 

новий ремінь на молотарку, 50000 грн. Тел.: 096-1874088, 
099-3459812, 096-1874080.

— комбайни, преси, косарки, копалки, саджалки, 
гребки з Польщі. Доставка. Тел. 098-3514121.

— трактори, преси, картопле-  та зернозбиральні 
комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запчасти-
ни. Доставка. Тел.: (244) 4 -42 -35, 099- 0487886, 096-
2625220.

– металопластикові вікна, двері, рами від майстра. 
Роблю швидко, якісно і дешево. Передоплати не беру! Виїзд 
на район безкоштовно. ПП Орлов А.І. Тел. 067-9448017.

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

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

- шифер, балки, крокви, опалубка, дошка, ракуш-
няк, шлакоблок, цегла біла, червона, бій цегли. Тел. 
097-1137689.

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

096-3403112.

ЗДАМ:

- терміново будинок зі зручностями. Тел. 099-
7377255.

ЗНІМУ:

- кімнату, (можливо з господарями) у центрі або у вій-
ськовому містечку. Тел. 093-1263892.

- сім’я зніме будинок зі зручностями. Порядність га-
рантуємо. Тел. 097-1137689.

– квартиру. Порядок і оплату гарантую. Тел.: 097-
8872374, 093-5033682.

Загублений військовий квиток серії НУ № 9924772, ви-
даний 10.06.1993 р. на ім’я Гребінника Володимира Воло-
димировича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Знайдено велосипед на території ринку. Зверта-
тись у м‘ясний павільйон.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

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

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: г. Городня, ул. Артёма, 56. 
Тел. 067-4455696, 093-4194282, 2-55-59. 

Б о л и т ь  с п и н а ?
29,30,31 липня та1,2 серпня 

в Будинку культури 
з 9.00 до 14.00 год.

лікар мануальної терапії
костоправ КРЕСАН М.Г.

       Реальна допомога і висока якість лікування опор-
но-рухового апарату, хребта, суглобів, остеохондрозу і 
його наслідків, грижі дисків хребта, болю в кінцівках та 
суглобах, головного болю, запаморочення, викривлен-
ня хребта та інших захворювань.
         Ціна 50 грн.                             Тел. 096-9993751. 

РЕМОНТИ
Перекриття, монтаж дахів будь-якої складності. 

Тел. 098-6321751.

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

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

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

Реалізуємо дрова-обріз-
ки, євроцемент ПЦІ-500-Н, 
плитку тротуарну, єврозабо-
ри бетонні, кільця бетонні, 
бордюри, водостоки. 

Адреса: м. Городня,   
вул. Аеродромна, 40. 

Тел/факс.: (04645)2-60-06, 096-8989960.

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

Магазин електрики «VOLT»
Адреса: вул. Чорноуса, 4 

(м-н «Золотий Ангел»). 
Тел. 096-0631389.

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.

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

Тел.: 063-8688126, (0462) 611-226.

23 липня святкуватиме свій ювілейний день народжен-
ня заступник головного бухгалтера Тупичівського сільсько-
го споживчого товариства Валентина Юхимівна БАРАН.

З ювілеєм сердечно вітаємо,
Добра, довголіття удвчі бажаємо.
Хай скрізь буде лад – на роботі, в 

сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно жи-

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

бажає.
Колектив Тупичівського споживчого товариства.

18 липня відсвяткував свій ювілей – 45 років – наш лю-
бий чоловік, батько і дідусь Олег Іванович БОНДАРЕНКО з 
с. Старосілля.

Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда.
Дорогой, любимый дед,
Пусть немного ты и сед,
Но на все мои вопросы
Знаешь ты всегда ответ.
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Ты поддержишь в нужный час,
Энергичен, полон планов,
Чуток, добр, в семье у нас
Ты, конечно, самый главный!
Побеждать привык во всем,
Можешь целей всех добиться!
Знай, таким, как ты, мужем и отцом
Очень здорово гордиться!

З любов’ю: дружина, діти, зять і онук Артем.

Любу дружину, маму і бабусю Людмилу Іванівну СІР-
КОВУ вітаємо з ювілеєм – 70-річчям.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи не все еще пропели,
Утекла не вся еще вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

З повагою і любов’ю: чоловік, дочки, 
зять і онуки.

22 липня святкуватиме 75-річ-
ний ювілей наш дорогий чоловік, 
батько і дідусь Володимир Генна-
дійович БЕРЕЗИНЕЦЬ.

Сердечно вітаємо тебе, доро-
гий наш, і бажаємо: міцного здо-
ров’я, благополуччя, гарного на-
строю і невичерпної енергії.

У той святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Ми від душі усі вітаємо,
Здоров’я, радості бажаємо.
Живи нам на радість 
У щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З повагою та любов’ю: дружина, донька, син, невістка 
та онуки.

Від всієї душі вітаємо Валентину Федорівну ШУЛЯК та 
Ніну Миколаївну ХІХЛУХО з ювілеєм.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове «счастье».

З повагою колектив хірургічного відділення.

22 липня святкуватиме свій сонячний ювілей Валенти-
на Федорівна ШУЛЯК – наша рідненька дружина, матуся і 
бабуся.

Наша рідна, як нам віддячити тобі за все 
тепло, яким ти зігріваєш нас? Мов росточ-
ки, тягнемось ми до твого материнського 
серця, до твоїх рук, якими відведеш всі біди 
і страждання. Твоє життя – то ясне сонячне 
світло, що зігріває все довкола. Нехай же іс-
кристим і променистим, сповненим райдуж-
ного щастя буде воно.

Здоров’я тобі, рідненька, веселкових 
днів, зігрітих любов’ю доньок та онуків.

З ювілеєм, люба. Хай таких у нашому житті ще буде бага-
то-багато.

З любов’ю: чоловік, доньки, зять та онуки.

22 липня відзначатимуть коралову річницю весілля 
наші дорогі батьки Олександра Степанівна і Микола Васи-
льович ВИДРА з с. Хрипівка.

Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя і 
усіх земних благ.

Вы наше все – надежда и опора,
Пример, как надо искренне любить,
А тридцать пятый год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит дорога
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь, как сад, весной цвела.

З любов’ю та повагою: сини, невістка і онук Максим.

Вітаємо Сергія Миколайовича РЕУЦЬКОГО і бажаємо: 
здоров’я, щастя і всього найкращого в житті.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа – цариця свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

З повагою: теща, дружина, сини, невістка і маленька 
онучка. Гаряча 

вода – 
завжди!

пропонує бойлери 
«ROUND» і «ATLANTIC»

Встановлення. Знижки.

ПП «Лідер МСК»
До уваги жителів міста та району!

Пропонуємо металопрокат.
В наявності та на замовлення.

Труби профільні в асортименті:
40*20*2 – від 17 грн. за м/пог
50*25*2 – від 22 грн. за м/пог
50*30*2 – від 24 грн. за м/пог та інші.
Труби квадратні в асортименті:
20*20*2 – від 12 грн. за м/пог
25*25*2 – від 15 грн. за м/пог
30*30*2 – від 18 грн. за м/пог
40*40*2 – від 23 грн. за м/пог
50*50*2 – від 29 грн. за м/пог та інші.
Труби водогазопровідні ДУ в асортименті
Труби довжиною 6,9 та 12 м в залежності від типо-

розміру
Кутники, круги, квадрати
Листи гарячекатані
Листи холоднокатані
Листи оцинковані
Профнастил:
кольоровий від 49 грн./м кв.
оцинкований від 45 грн./м кв.
металочерепиця.
Вікна металопластикові на замовлення. Замір, до-

ставка, встановлення.
Надаємо послуги порізки та порубки металу.
Звертатися по тел.: 2-59-16, 067-7044772, 063-

8802976 або за адресою: м. Городня, вул. 1-го Трав-
ня, 53Б (колишнє КПП військової частини).

Відкрився 
новий магазин

«Дитячий 
СЕКОНД ХЕНД»

Якісний дитячий одяг 
з Європи.

Низькі фіксовані ціни.
Адреса: вул. Лені-

на, 1, ІІ поверх (поряд 
з магазином «Золото»).

ОТП Банк. Кредит готівкою до 250000грн.
Тел.: 093-6602147, 097-1793455, (0462)653-468.

УВАГА: Якщо вам відомі факти порушень законодав-
ства, факти незаконного або нецільового використання 
коштів, просимо повідомляти по «телефонах довіри»:

в Державній фінансовій інспекції України – (044)425-
38-18;

в Державній фінансовій інспекції  Чернігівської об-
ласті – 0(222)412-74;

в секторі Городнянського району Чернігівської мі-
жрайонної державної фінансової інспекції – 2-35-21, який 
працює щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 13.00.

З приводу реклами 
в газеті звертайтесь 
по телефону 2-47-00.


