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Опади

23-24 серпня 2013 року в м. Городні проходитимуть урочисті 
заходи з нагоди Дня Державного Прапора України та 22-ї річниці 
незалежності України. 

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до святкування.
23 серпня

10.00 год. — біля районного будинку культури відбудеться урочистий 
мітинг з нагоди Дня Державного Прапора України.

24 серпня 
9.00 год. – початок молебня за Україну у Свято-Миколаївській церкві.
10.00 год. – урочисте покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 
10.00 год. – початок виставки “Свято квітів та дарів природи” біля ме-

моріалу “Скорботна мати”.
11.00 год. – міжнародний турнір з футболу на міському стадіоні. 

Оргкомітет.

До відома громадськості!

ЗА СОЦІАЛЬНОЮ УГОДОЮ

На стику кордонів трьох дер-
жав — України, Росії та Білорусі, 

які мають спільну історію, до  
70-річчя Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні планується 

встановити меморіальний знак — 
«Дзвін Пам`яті». 

Він буде  відлитий із  стріляних гільз часів 
Великої Вітчизняної. Відкриття пам’ятника 
має стати  однією з головних подій свята Ве-
ликої Перемоги. Проект передбачає  участь у 
ньому різних організацій – як пошукових, так і 
архітектурних, ЗМІ та документалістів. 

6 серпня  у Києві відбулася нарада  з об-
говорення підготовчих заходів щодо реаліза-
ції проекту «Дзвін  Пам`яті»  під головуванням 
міністра регіонального розвитку, будівниц-

тва та житлово-комунального господарства 
України Геннадія Темника та за участю від-
повідального секретаря Державної міжві-
домчої комісії у справах увічнення пам’яті 
жертв війни та політичних репресій Ярослава 
Жилкіна, професора Національної академії 
образотворчого мистецтва та архітектури 
Лариси Скорик, представника Чернігівської 
облдержадміністрації та начальника відділу 
містобудування, архітектури та ЖКГ Город-
нянської райдержадміністрації Андрія Дуди. 
У ході наради обговорили питання створення 
концепції проекту та будівництва меморіаль-
ної споруди «Дзвін пам’яті», а також питання 
місця розташування споруди. 

Історія ж виникнення  ідеї  самого проекту  
«Дзвін Пам`яті» така. Ініціатором створення 
його виступив віце-прем`єр-міністр  України 

Олександр Вілкул.  
— Пропозиція щодо реалізації міжна-

родного проекту «Дзвін Пам’яті» була ви-
голошена Олександром Вілкулом під час 
міжнародної конференції «Пам’ять жива», 
яка відбулася весною нинішнього року. Кон-
цепцією створення цього проекту передба-
чається спорудження зусиллями України, 
Російської Федерації та Республіки Білорусь 
пам’ятника у формі дзвону, метал для якого 
буде отримано шляхом переплавлення гільз, 
знайдених на полях боїв часів Великої Вітчиз-
няної війни 1941-1945 років, — сказав Генна-
дій Темник. 

За незначний час пошуковцями зібра-
но понад 640 тисяч гільз, загальна вага яких 
становить понад 3,5 тонни. Наразі триває 
робота зі збору військової латуні та міді для 

цього проекту. 
Цей метал колись приносив смерть та 

руїни, а тепер,  ставши Дзвоном,  буде голо-
сом пам`яті. Його поминальний дзвін нага-
дає сьогоденним поколінням та їх нащадкам 
про те, яку ціну було віддано за мирне життя, 
якою страшною трагедію є війна, про наших 
батьків та дідів, які завоювали мир, перемог-
ли фашизм. 

Проект не передбачає возведення лише 
одного Дзвону пам`яті.  При державній 
підтримці можливо  возведення подібних 
пам’ятників у різних  кутках України та за її 
межами. Крім того,  наша країна може ініцію-
вати довгочасовий проект по встановленню 
пам’ятників, відлитих зі стріляних гільз, по 
всій Європі. 

А.НЕМИРОВА.

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

Відстріляні гільзи стануть голосом пам`яті

На знімку: В.А. БАГЛАЙ, водій С.А. КОРЖАВІН, голова райради Г.Г. ПРИ-
МАК, сільський голова В.В. Гребінь та голова райдержадміністрації М.Ф.СИ-
ЛЕНКО біля працюючого на дорозі грейдера.

Наказом по 
Ч е р н і г і в с ь к і й 
філії ДП „Центр 
ДЗК” від 1 
червня 2013 
року на поса-
ду начальника 
Городнянсько-
го виробничо-
го сектору ДП 
„Центр ДЗК” 
п р и з н а ч е н о 
Ш И М О Н Ч У К А 
Сергія Вікторо-
вича.

С.В.Шимончук, 1990 р.н., українець, 
освіта – вища, закінчив Чернігівський дер-
жавний інститут економіки і управління у 
2013 році, три роки працював інженером у 
відділі землевпорядних та землеоціночних 
робіт Чернігівської регіональної філії ДП 
„Центр ДЗК”.

У квітні нинішнього року районний вироб-
ничий сектор ДП „Центр ДЗК” змінив адресу 
– він переїхав у приміщення по вулиці Леніна, 
11. Тепер він знаходиться поруч з  районним 
відділом Держкомзему. 

ДП „Центр ДЗК” займається виготовлен-
ням проектів землеустрою, документації для 
присвоєння кадастрових номерів земельним 
ділянкам, виконує державні замовлення з 
виготовлення технічної документації з нор-
мативно-грошової оцінки земель населених 
пунктів. На відміну від інших аналогічних при-
ватних структур, ДП „Центр ДЗК” – установа 
державна.

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ

Новий керівник, 
нова адреса

Допомога підприємств, розта-
шованих на територіях сільських 
рад, окремій громаді становиться 
доброю традицією. Цьогоріч, дя-
куючи сприянню Президента Вік-
тора Януковича і особливій увазі 
голови облдержадміністрації 
В.М.Хоменка, питання соціальної 
допомоги бізнесу громадам по-
ставлено дуже серйозно.

На початку року, під час сходів 
громад, розглядалась можливість 
підписання соціальних угод з під-
приємствами, у яких обговорю-
вались конкретні наміри і форми 
допомоги. На сьогодні у нашо-
му районі вже підписано 9 таких 
угод – Конотопської сільради з 
ФГ „Хлібороб В.І.”, Ільмівської, 
Хрипівської, Володимирівської та 
Дроздовицької зі СТОВ „Іскра”, 
Вихвостівської зі СТОВ „Віра”, 
Пекурівської зі СТОВ „Зоря”, Сми-
чинської зі СТОВ „Добробут” та 
Переписької зі СТОВ „Родина”. 
Згідно цих угод вже надано гро-
мадам допомоги на суму понад 
400 тисяч гривень. Це кошти, ви-
трачені на розчистку доріг від сні-
гу, утримання футбольних команд, 
благоустрій кладовищ, допомогу 
на проведення святкових заходів 
тощо. 

Як зазначив голова райдер-
жадміністрації М.Ф.Силенко, це 
тільки початок роботи у даному 
напрямку. Керівництво госпо-
дарств розуміє, що село буде 
розвиватись тоді, коли для цього 
будуть створені певні умови. А ро-

Підприємство – селу

звиток села є запорукою розвитку кожного окре-
мого підприємства.

Генеральний директор ТОВ „Торговий Дім „Ра-
тибор”, розташованого у Пекурівці, В.А.Баглай, 
який є депутатом районної ради від Партії регіонів, 
за підтримки засновника цього підприємства — 
депутата обласної ради від Партії регіонів В.І. Ро-
манчука на минулому тижні розпочав ремонт доро-
ги, що веде по селу до підприємства. 

— Ми давно обіцяли жителям села, що відре-
монтуємо дорогу, по якій їздить і наш транспорт, — 
каже Володимир Анатолійович. – Вже десять років, 
як наше підприємство діє у Пекурівці. Весь час на-
даємо посильну допомогу громаді: у відновленні 
вуличного освітлення, виписуємо людям перегній, 
допомагали школі та громадянам за їх звернення-
ми, та й дорогу намагались ремонтувати – завози-

ли шлак з Чернігівської ТЕЦ, засипали ями. Але то 
було тимчасово, він все одно висипався. Нині ж ми 
привезли 130 тонн асфальтосуміші і 100 тонн щебе-
ню, оплатили роботу грейдера з філії „Городнянсь-
кий райавтодор”. Будемо сподіватись, що ремонт 
асфальтованої дороги, яка прокладалась у кінці 70-
их – початку 80-их років, дасть ефективний резуль-
тат. Звичайно, ідеального її стану ми не досягнемо, 
але хоча б зробимо її придатною для їзди.

Додамо, що у Пекурівці на підприємстві „Тор-
говий Дім „Ратибор” працює 67 чоловік. Тільки 10 
з них – місцеві, решта їздить щодня автобусом під-
приємства з Городні. Заробітна плата кожного пра-
цівника є не меншою від 2 тисяч гривень. А з верес-
ня керівництво обіцяє її ще підняти на 10-15%.  

Більше б нам таких підприємств.
С.ЧУГАЙ.

У районі практично завершено збиран-
ня ранніх зернових. Обмолочено пшени-
цю на площі 4 250 га, намолочено 10 400 
т зерна. Урожайність її складає 24,4 цнт/
га. Жито обмолочено на площі 5 100 га, на-
молочено зерна 7 400 т. Його врожайність 
склала 14,5 цнт/га. 

Погодні умови, що склалися цьогоріч, 
були несприятливими для ярих зернових 
культур. Овес підгорів і сьогоднішня його 
урожайність – 10 цнт/га. Горох з урожайні-
стю 26,7 цнт/га зібрано на 410 га. Загалом 
у районі вже намолочено 22 700 т зерна.

Аграрії району готуються до збирання 
пізніх культур – гречки та проса, яких по-
сіяно на площі 2 тис. га. А також очікують 
на урожай кукурудзи, посіви якої займають 
5 033 га.

Ж Н И В А — 2 0 1 3

Звітують аграрії
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— Наталіє Юріївно, одразу після того, як ви очоли-
ли Міністерство соціальної політики, ви заявили, що в 
2011 році пенсійна реформа не дала бажаних резуль-
татів. Що саме, на вашу думку, не було вирішено?

— Насамперед, за 10 років з моменту прийняття пенсій-
них законів не було вирішене основне питання – пенсія має 
бути справедливою. Зараз не діє державний механізм, який 
би гарантував справді гідну пенсію, яка б залежала від тру-
дового стажу. Головні завдання, які стоять перед нами: пер-
ше – необхідно осучаснити пенсійні виплати та ліквідувати 
«зрівнялівку» у пенсіях; друге – подолати дефіцит Пенсійно-
го фонду; третє – запровадити другий рівень накопичуваль-
ної пенсійної системи.

Сьогодні потрібно зосередитися на вдосконаленні пен-
сійної системи. Саме над цим зараз працює наше Міністер-
ство, спеціально створена робоча група, до складу якої увій-
шли наші фахівці, представники Пенсійного Фонду, науковці 
та інші фахівці соціальної сфери.

— Над чим саме працює ця робоча група?
— Люди мають отримати реальний захист, а не його 

імітацію. Основне завдання створеної робочої групи – ро-
зробка механізмів вдосконалення пенсійної системи. Це 
комплекс питань, над якими ми працюємо – окрім того, про 
що я вже казала, це і питання пенсійного віку для жінок, і по-
шук компенсаторів для можливості зниження ставки єдино-
го соціального внеску, і підвищення довіри до системи дер-
жавного захисту. Найбільша складність полягає в тому, що, 
напрацьовуючи пропозиції, фахівці насамперед зважають 
на їхню економічну доцільність, оскільки пенсійна реформа 
має відповідати не тільки очікуванням громадян, а й об`єк-
тивним економічним умовам.

— Чи є вже результати роботи цієї групи? Можливо, 
якісь зміни до законодавства?

— 1 липня набули чинності зміни до пенсійного законо-
давства, які за своєю суттю є першим кроком з удоскона-
лення пенсійної системи. Вони стосуються досить широ-
кого кола людей, і в першу чергу — нинішніх 13,6 мільйона 
пенсіонерів. Для них ми змінили порядок щорічного пере-
рахунку пенсії. Відповідно до чинного законодавства, пере-
рахунок  раніше призначених пенсій відбувається внаслідок 
перегляду прожиткового мінімуму (цьогоріч  — двічі) та 1 бе-
резня. Раніше, через законодавчу казуїстику, існували ситу-
ації, коли березневе підвищення пенсій взагалі можна було 
не робити. Тепер ми встановили чітку процедуру – пенсії у 
березні однозначно збільшуватимуться кожного року.

— Які ще зміни внесено до пенсійного законодав-
ства протягом останніх півроку?

— Ухвалено закон, за яким багатодітні батьки, які вихо-
вали п`ятьох і більше дітей, за відсутності матері отримують 

право на пенсію за особливі заслуги.
Прийнято низку Постанов Уряду, яким збільшено 

розміри підвищень до пенсій інвалідам Великої Вітчизняної 
війни 2 та 3 груп та учасникам бойових дій, які досягли 85- 
річного віку до рівня підвищення інвалідам 1 групи ( на 447 
грн.). Також зросла мінімальна пенсія для цієї ж категорії ве-
теранів війни ( з 1 травня 2013 року жоден учасник бойових 
дій та інвалід у період Великої Вітчизняної  війни не отримує 
менше 2547, 9 грн.). Окрім цього, підвищено пенсії, розмір 
яких у минулому році було підвищено менше, ніж на 20% 
зростання середньої заробітної плати.

— А чи є якісь зміни для тих, хто ще не збирається 
на пенсію?

— Зміни, що набрали чинності з першого липня, в першу 
чергу торкнуться майже всіх жінок, адже за пропозиції Мін-
соцполітики відтепер до страхового стажу також зарахову-
ватиметься період перебування у відпустці по вагітності та 
пологам. Раніше цей час, а це 70 днів до пологів та 56 днів 
після, до страхового стажу не враховувались. Ми вважаємо, 
що це несправедливо по відношенню до жінок, оскільки їм 
фактично штучно зменшувався страховий стаж.

— Що це безпосередньо дасть жінкам?
— Цими змінами ми встановили соціальну справедли-

вість щодо жінок. До їхнього запровадження роботодавець 
сплачував відрахування тільки за працівників, які перебува-
ли на лікарняному через хворобу, що дозволяло зарахову-
вати їм цей період до страхового стажу. Разом з тим жінки, 
які народжували дітей та перебували у лікарняній відпустці у 
зв‘язку із вагітністю і пологами, були позбавлені можливості 
зараховувати цей час до страхового стажу.

Тобто той, хто, наприклад, катаючись на лижах, отри-
мував важкий перелом, що потребував довгого лікування 
та відновлення, і йшов у лікарняну відпустку на декілька мі-
сяців, при виході на пенсію був у більш вигідних умовах, ніж 
жінка, яка народила дитину. Якщо врахувати, що декретна 
відпустка це 4 місяці, а через ускладнення під час пологів 
навіть більше, то жінки, які народили 3 дітей, без цих зако-
нодавчих змін втрачали щонайменше рік страхового стажу.

Крім того, ми також запровадили новий підхід до розра-
хунку зарплати для нарахування пенсій фізособам-підпри-
ємцям та громадянам, які отримували допомогу з безробіт-
тя.

— У чому полягають зміни для тих, хто отримував 
допомогу по безробіттю?  

— Відтепер громадяни, які раніше отримували допомогу 
по безробіттю та матеріальну допомогу у період професій-
ної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, 
зможуть при розрахунку заробітної плати, якщо це доцільно, 
виключити період одержання цієї допомоги.

Деяким громадянам це дозволить збільшити пенсійні 
виплати до 5%. 

— Щодо підприємців. Давно обговорюється мож-
ливість зниження ставки єдиного соціального внеску. 
Коли на це можна очікувати?

— Ми вже запроваджуємо нові підходи щодо сплати 
ЄСВ. Нещодавно Уряд підтримав розроблений Мінсоцпо-
літики законопроект щодо розширення переліку категорій 
пенсіонерів підприємців, які можуть бути звільнені від спла-
ти ЄСВ. Справа в тому, що зараз на це можуть розраховува-
ти тільки пенсіонери за віком та інваліди. Ми ж до категорії 
пільговиків включили отримувачів усіх видів пенсій, які до-
сягли пенсійного віку. Тепер слово за народними депутата-
ми – Верховна Рада має ухвалити цей законопроект.

Ми зацікавлені у зниженні ставки ЄСВ, бо це стимулюва-
тиме легалізацію тіньової зайнятості та зростання заробіт-
них плат.

— Чи вистачить на це коштів?
— За перші шість місяців Пенсійний фонд України зібрав 

81,1 млрд. грн. власних надходжень – перевиконання скла-
ло 1,4 млрд. Якщо порівнювати з аналогічним періодом ми-
нулого року, то надходження зросли на 5,2 млрд. грн., або 
на 6,9%.

Завдяки такій позитивній динаміці ми змогли не тільки 
своєчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії, а й по-
гасити позики Держказначейства, які брались тимчасово. 
Тож, як бачите, проблем з фінансуванням зараз немає.

Загалом же за півроку на виплату пенсій було направле-
но 124,5 млрд. грн.. Це на 124,5 млрд. грн. або на 11% біль-
ше, ніж за перші шість місяців 2012 року.

— Дійсно, із вчасністю та повнотою виплат нарікань 
у пенсіонерів немає. Проте є питання щодо якості об-
слуговування у Пенсійному фонді…

— Нещодавно за мого наполегливого прохання в.о.го-
лови Пенсійного фонду прийшов у відділення фонду од-
ного з районів як звичайний громадянин – перевірити, як 
працює система на місці. Результатами ми були шоковані. 
Не впізнавши свого керівника, клерки заявили йому, що він 
101-й у черзі, і що в найближчі два дні може навіть не прихо-
дити зі своїми проблемами. Така ситуація неприпустима і ми 
будемо її докорінно змінювати.

Обслуговування пенсіонерів, багато з яких має трудовий 
стаж 40-50 років, має бути зовсім іншим. Зокрема, на сайті 
Пенсійного Фонду вже працює пенсійний калькулятор, де 
кожен самостійно зможе розрахувати розмір виплат, а вже 
потім, якщо залишаться питання, звертатись до інспекторів 
фонду. І це тільки один з перших кроків, що ми визначили 
для себе, бо сьогодні наше завдання – зробити надання всіх 
соціальних послуг якісним та доступним.

Засідання 
Громадської 

ради
8 серпня відбулося чергове засідання Гро-

мадської ради при райдержадміністрації. У ньо-
му взяв участь голова райдержадміністрації М.Ф. 
Силенко. 

Обговорювалось питання виконання в районі 
завдань та доручень Президента України щодо 
вирішення питань громадян, що звернулися до 
Глави держави у рамках проекту “Діалог з краї-
ною” та стан організації реагування органів ви-
конавчої влади і місцевого самоврядування на 
звернення громадян.

Представники громадських організацій також 
вели діалог про підготовку та відзначення 25-ї 
річниці виведення військ з Афганістану, надання 
приміщення громадським організаціям з метою 
ведення особистого прийому громадян, ремонту 
пам’ятного знаку на честь учасників бойових дій 
на території інших держав.

На наступному засіданні намічено розглянути 
питання організації дозвілля для населення різ-
них вікових категорій. 

НАГОРОДИДД

Чотири синочки і дві    
        зірочки-дочки

Саме стільки дітей виховує подружжя — Тетяна Іванівна 
та Микола Миколайович Грищенки. Старшому – Віталію – 24 
роки, він вже має сім’ю, живе у Чернігові. Нещодавно вони з 
дружиною поповнили багатодітну родину першим онучком – 
на радість собі і ще таким молодим бабусі з дідусем.

23-річня Катя теж мешкає у Чернігові, працює на молоко-
заводі. Денис, якому 19, навчається у Чернігівському училищі 
№15. Дванадцятирічна Маша, дев’ятирічний Артем та семи-
річний Микита – школярі, вони поки що при мамі з татком. На 
запитання, чи важко вправлятись з такою армією і чи вистачає 
родині коштів, Тетяна Іванівна з посмішкою відповіла:

— Спочатку, доки діти були зовсім малі, було важкувато. 
А тепер легше, вони у всьому допомагають. Тримаємо гос-
подарство – корову, свиней, курей, качок. Чоловік працює на 
пилорамі. А я раніше працювала у аптеці, а  тепер хазяйную 
вдома. Отримую 2 500 гривень щомісяця на чотирьох менших 
дітей. Півтора року тому ми подавали документи на отриман-
ня звання матері-героїні. Вже й матеріальна винагорода на-
дійшла – 11 тисяч. Купили дітям комп’ютер. У нас є все необ-
хідне для життя. Аби здоров’я та злагода панували у родині 
– ото найбільше багатство.

9 серпня голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко приві-
тав Тетяну Іванівну з присвоєнням почесного звання матері-ге-
роїні, вручив їй посвідчення і пам’ятний подарунок.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: під час вручення нагороди.

Перший етап повномасштабної акції «Грейдування», ініційованої і профінансованої на-
родним депутатом України Ігорем Рибаковим, триває вже півтора місяці і увійшов у свою 
завершальну стадію. Усього по району на сьогоднішній день виконано більше 80% заплано-
ваних робіт. Розбиті сільські  вулиці вирівняли грейдером, а найбільш складні — з ямами та 
вибоїнами — засипали піском. 

Як уже повідомлялося, весною на засіданні Ради району Ігор Рибаков прийняв рішення, 
що акція має пройти на території кожної сільської ради, а повноваження обирати ділянки 
розбитих доріг — надав сільським головам. У подальшому вони спільно з представниками 
громад мали контролювати якість виконання робіт. 

У виграші від акції Рибакова залишилися усі. Громади отримали нові дороги, чого не 
могли б зробити самостійно, адже коштів у бюджеті, аби найняти спеціальну техніку, не-
має. Шляховики — отримали роботу практично на два місяці. Адже ні для кого не секрет, 
що і персонал, і техніка простоюють місяцями в очікуванні замовлень. В області існує чи-
мало приватних структур, здатних грейдувати дороги. Але Ігор Рибаков не став влаштову-
вати тендер. Його вибір одразу випав на місцеві автодори. Депутат добре усвідомлює, що 
у сьогоднішній економічно непростий час потрібно підтримувати в першу чергу місцеві під-

приємтсва комунальної власності, дати їм 
можливість заробити і таким чином — ви-
живати. Така позиція Ігоря Рибакова є суто 
державницькою, захищає і підтримує міс-
цеві підприємтва та структури, дає місце-
вим жителям роботу.

Грейдування грунтових доріг не може 
вирішити проблему на багато років, але 
залишати, як є, і чекати, коли у бюджеті 
з'являться кошти на нове покриття, — Ри-
баков не збирається. За усіма прогнозами 
фінансистів та аналітиків — кошти дер-
жава винайде не скоро. Тому рішення де-
путата прогрейдувати дороги — єдиний 
вихід із ситуації. 

Ірина ХАРЧЕНКО. 

Грейдування доріг — це на сьогодні єдиний вихід облаштувати грунтові дороги 

Наталія Королевська:  Пенсії обов`язково 
будуть збільшуватися щороку

Нещодавно виповнилося 10 років із дня ухвалення базового закону щодо пенсійного забезпечення. По суті, саме з цієї події розпочалося 
реформування пенсійної системи України. Про те, чого вже, вдалось досягнути, та про плани на майбутнє ми поговорили з міністром соціальної 

політики України Наталією Королевською
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Маслозавод у Городні бере свій початок з 1928 року.
В кінці 20-х років минулого століття, реалізуючи ленінські 

принципи зовнішньої політики мирного співіснування, нарком 
іноземних справ СРСР Г.В.Чичерін підписав угоду з Німеччиною 
на будівництво в нашій країні 16-ти молокопереробних підпри-
ємств, серед них – маслозаводи в Городні та Сосниці на Черні-
гівщині. Реалізовувала ці проекти німецька фірма «Астра». На 
околиці Городні було виділено 32 гектари землі, де порівняно 
швидко були збудовані цех і складські приміщення. Сировин-
ною зоною для заводу стали 5 районів – Городнянський, Тупи-
чівський, Добрянський, Ріпкинський і Щорський. На заводі у ті 
роки було 12 коней і одна вантажна автомашина, на якій ще до 
війни шоферував М.І.Куниця, який згодом очолював колгосп 
імені Мічуріна в Півнівщині.

Технологія переробки була до примітивного дуже проста: 
на первинних пунктах у сільгосппідприємствах молоко сепа-
рували, пастеризували у водогрійних коробках, охолоджували 
льодом або водою і доставляли в Городню. У зимовий і весня-
но-осінній періоди молоко з Ріпок і Добрянки привозили по-
їздом через Гомель.

Обладнання заводу поставила німецька фірма – паровий 
котел, трансмісію, транспортер, сепаратор. Масло упаковува-
ли в дерев‘яні ящики. До речі, значну частину продукції відправ-
ляли в Німеччину – як розрахунок за будівництво маслозаводу. 
Колишні робітники заводу – бондарі В.П.Дудко та І.Ф.Печера 
розповідали, що туди відправляли масло ще і в червні 1941 
року – незадовго до війни.

У 1949 році завод електрифікували. Була споруджена ка-
мера для охолодження льодом, якого заготовляли до 2 тисяч 
кубометрів. А вже в 1956 році завод придбав компресор для 
охолодження аміаком.

До 1945 року у мене нема відомостей про керівників заводу. 
Після війни директорував на ньому Г.П.Луцай, у 1949 році його 
змінив А.М. Кривошеєв, потім — Савченко (на жаль, не пам'я-
таю ім'я-по-батькові), інвалід війни. Але він працював на цій 
посаді недовго. І ось, як розповідали мені, чому. Якимсь чином 
він по блату дістав 15 кубометрів лісу для спорудження будинку. 
Про це доповіли в райком партії. Савченка звільнили з посади 
і виключили з партії. Тоді той написав у Президію Верховної 
Ради СРСР К.Є.Ворошилову. Савченка амністували, відновили 
в партії (мабуть, врахували його інвалідність), і він працював у 
Бахмачі заступником директора молочно-консервного комбі-
нату. Помер у 2010 році у віці понад 90 років.

Після нього директором заводу був призначений Ю.П. 
Мельник – колишній партизан. Але він теж працював недовго. 
На одному з молокоприймальних пунктів його завідуюча при-
писала 150 літрів молока, її судили, а директору райком партії 
оголосив догану і звільнив з посади. Проте ЦК Компартії Укра-
їни, розглянувши скаргу Ю.П. Мельника, стягнення розцінив як 
дуже суворе і відмінив постанову райкому. Ю.П. Мельника при-
значили директором Городнянського обозного заводу.

Коротким був строк директерування на маслозаводі у агро-
нома за фахом Літоша. Він дуже швидко зрозумів, що сів, як ка-
жуть, не в свої сани. Від нього посаду прийняв В.А. Іванов, який 
до війни закінчив Омський технікум молочної промисловості. 
Працював він чотири роки. У жовтні 1962 року директором за-

воду був призначений я, де працював до 6 вересня 1986 року. 
Керівництво району після аварії на Чорнобильській АЕС чомусь 
мене завважало «панікером» — мабуть, тому, що я почав при-
скіпливіше ставитися до якості заготовленої сировини. З січня 
1987 року посаду директора прийняв інженер колишнього за-
воду «Агат» В.М. Крупенич.

Завод за свою історію пережив кілька реконструкцій, 
значно розширив свої можливості у семидесяті-восьмидесяті 
роки минулого століття. Він випускав масло вершкове, казеїн, 
знежирене згущене і незбиране молоко, кілька видів бринзи, 
тверді сири, сметану, творог кількох видів. Він був базовим 
підприємством галузі, на ньому часто проходили семінари по 
вивченню досвіду переробки сировини. У 1971 році на Город-
нянському маслозаводі було вперше на Україні вироблено ЗНМ 
– замінник незбираного молока, який колгоспи використову-
вали для випоювання телят. Завдяки ньому вдалось підвищити 
збереженість молодняка, а головне – підвищити на 10% заго-
тівлі молока. У ті роки у колгоспах вирощували високі врожаї, 
значно зміцнили кормову базу, тому постійно зростало вироб-
ництво тваринницької продукції, особливо молока. Це створю-
вало можливість нарощувати його переробку.

У травні 1966 року у Тупичівському цеху заводу було осво-
єно випуск твердого сиру – «російський», а вже в 1969 році 
на Всесоюзному огляді-конкурсі продукції галузі в м. Тарту 
(Естонська РСР) по якості цей сир був удостоєний диплома ІІ 
ступеня. А масло вершкове випуску Городнянського заводу на 
Всесоюзному огляді продукції в 1974 році удостоїлось диплома 
І ступеня. Високо була оцінена праця багатьох робітників. Ор-
деном Трудового Червоного прапора були нагороджені раціо-
налізатор С.Є. Шикунов і головний інженер О.М. Тверда, орде-
ном Леніна – майстер-маслороб Р.А. Мажуга.

З вершини нинішнього часу дорбе зрозуміло, який вагомий 
вклад у забезпечення продовольчої безпеки робив Городнян-
ський маслозавод. У період 1985-1990 років підприємство пе-
реробляло щороку 32-37 тисяч тонн молока. Умовно з цієї си-
ровини можна було виготовити 1,5-1,6 тисячі тонн вершкового 
масла, а оперуючи візуально, — це пів залізничного ешелону.

За обсягом випуску продукції наш маслозавод в області був 
четвертим на галузевій сходинці після Чернігова, Прилук та Ні-
жина.

У 2012 році Городнянський маслозавод заготовив 9 тисяч 
тонн молока. Чи треба тут називати причини такого падіння? 
Землетрусу, цунамі чи техногенної катастрофи в районі, як і в 
Україні, не сталося. Підвестися з колін одному підприємству 
можна. А як допомогти багатьом іншим, які безнадійно лягли? 
В цьому-то й проблема. Нам треба набратися громадянської 
мужності і оцінити все з висоти історичного досвіду. Саме в 
ньому криються джерела відродження.

З Городнянським маслозаводом пов’язані сотні доль жи-
телів міста і сіл району, їхні  життєві і трудові біографії. Це теж 
один з основних висновків з історії підприємства, який не слід 
забувати.

І. МАНИЧ.
Ветеран праці, колишній директор Городнянського масло-

заводу.

ГОРОДНЯНСЬКОМУ РАЙОНУ 90 РОКІВ

Таке не забувається
Чи багато ми знаємо про виникнення тих чи інших підприємств у Городні? Час невблаганно наверстує 

минуле, в історію відходять відомості, які цікавитимуть колись наших онуків, правнуків. І не гоже не зафік-
сувати на сторінках газети те, що відоме на сьогодні і збереглося у памяті сучасників.

 Статистика за тиждень 
з 5.08.2013 року по 11.08.2013 року

Зареєстровано заяв та повідомлень – 57.
Потрапило до ЦРЛ – 7.
Померло – 8.
ДТП – 0.
МНС – 3.
За адміністративні правопорушення складе-

но протоколи:
ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім`ї) — 3;
ст.178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних на-

поїв у громадських місцях) – 2;
ст.130 КУпАП (керування транспортними засоба-

ми особами у стані алкогольного сп`яніння) – 4;
ст. 176 КУпАП (виготовлення, зберігання самого-

ну та апаратів для його вироблення) – 5;
ст. 1777 КУпАП (придбання самогону та інших мі-

цних спиртних напоїв домашнього вироблення) – 9.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Рубрику веде Є.А.КОЛПАЧЕНКО, 
начальник райвідділу внутрішніх 

справ

Трапилось так, що із старшим своїм сином (а 
всього в мене троє дітей) ми пішли до лікарні. А 
потім зайшли у магазин з високими сходинками, 
що знаходиться біля пошти. Там я купувала дітям 
сік. Потім підійшла до іншої  вітрини, щоб купити 
ковбаси, залишивши гаманець поруч з вагами 
першого прилавку. На той час у магазині знаходи-
лось тільки три чи чотири покупці. Щоб розрахува-
тись,  я  вже збиралась дістати гаманець із сумки, 
але там його не виявилось. І тоді я пригадала, де 
залишила. Але  в магазині вже нікого, крім мене і 
сина, не було…

У гаманці  було 600 гривень по 200 купюр, ще  
дрібні гроші, срібний хрестильний хрестик ма-
ленького сина, дві пластикові картки «Приватбан-
ку». До міліції зверталася, але поки що результатів 
ніяких. Подія ця сталася  10 липня по обіді.

І от тепер я звертаюся до того, хто взяв мій 
гаманець, з проханням повернути нам хоча б хре-
стильний хрестик. Мешкаю я в Городні.  Телефо-
ни: 2-39-63, моб. 098-9404154.

Н.ІВАНОВА.
м.Городня.

Більше 30 років наша сім`я  
виписує «Новини Городнян-
щини». Ми — шанувальники та 
патріоти рідної газети, тому і 
звертаємось до неї. А ось нещо-
давно прочитала замітку С.Чу-
гай про те, як мешканці однієї з 
вулиць захищають навколишнє 
середовище  від  людини, яка   
не тільки з неповагою ставить-
ся до  своїх сусідів, всієї вулиці, 
а й до себе самої, залишаю-
чи бруд після своєї худоби. На 
жаль, мені здається, що майже 

на кожній вулиці є така людина.
Чому відповідні служби не  

штрафують за  таку асоціальну 
поведінку або, скажімо, не при-
значають громадські роботи 
за це? У деяких країнах пору-
шення громадської поведінки   
та порядку карається не тіль-
ки за Адміністративним, а й за 
Кримінальним кодексом. 

У нас є міська рада, тож 
чому, припустимо, на сесії її 
депутатам не розглянути цю 
тему? Чому так трапляється, що 

за вивіз сміття у нас сплачують 
лише законослухняні  грома-
дяни?  А решта хіба  вивозять 
сміття за місто? Не ускладню-
ючи собі життя,  вони просто 
викидають  його на вулиці. Чому 
б депутатам не вирішити якось  
питання стосовно вулиць, на 
яких є стихійні смітники?

Шанувальники чистого 
навколишнього середовища.

Поверніть хоча б 
хрестильний хрестик…

Наш батько — Конон Василь Іванович — пра-
цював директором Городнянської МТС з 1948 року 
по 1964 рік. З того часу минуло багато років, немає 
вже тата, але пам`ять про нього жива, адже все 
своє життя він присвятив людям і державі. 

Народився у простій селянській родині, любив 
землю і робив все можливе, щоб вона була ще-
дрою, квітучою та красивою.

З перших днів роботи на посаді директора МТС 
він зробив все можливе і буквально неможливе для 
того, щоб зробити нашу машинно-тракторну стан-
цію зразковою, щоб з радістю ходили на роботу 
люди. І ось за недовгий час територія МТС пере-
творилась на квітучий сад. Була побудована  арка, з 
боків якої були висаджені  ялини, берези і горобина. 
Весною ж розквітав великий сад, у якому знайшло-
ся місце  яблуням,  сливам,  грушам і навіть горіхам.

Наш батько завжди думав  не лише про підпо-
рядковану йому техніку, а  головним чином — про людей, робітників. Намагався, 
щоб корисне і красиве завжди йшло поряд. У чому це знаходило виявлення?  У 
добре облаштованому побуті. Для механізаторів, які взимку працювали у май-
стернях, були  під його керівництвом побудовані гуртожиток, їдальня, лазня. Ох і 
нелегко було у ті часи  добиватися нової сільськогосподарської техніки, деталей 
для неї, ремонту. Але і з цим він  справлявся. 

Чому йому все так вдавалося? Може, тому, що у спілкуванні з людьми був  
щирим, напрочуд простим, доступним. Йому була притаманна особлива  при-
рода. Любив товариство, гарно співав і знав чимало пісень. Надзвичайно ак-
тивний, непосидючий,  і в той же час багатогранний, вимогливий до себе і під-
леглих. Його робоча днина починалась о 6-й годині ранку з обходу території, а 
закінчувалась пізно  ввечері. 

Він домігся, щоб була виділена земля із садом для будівництва житла для 
робітників МТС. Так утворилась ціла нова вулиця — вулиця Механізаторів. В кінці 
неї, біля озера,  розбили не без ініціативи батька гарний парк.

Як багато доброго, корисного, красивого міг зробити наш батько. Але не су-
дилося. На жаль, йому було відпущено не так вже й багато років…

А ми  живемо, згадуємо і пам`ятаємо своїх батьків, їх мудрість, досвід і все,-
що залишили вони на нашій землі.

І.КОНОН.
м.Київ.

Він був особливимІ знову про 
млинці та сміття

Городнянським  райвід-
ділом міліції з 23 листопа-
да 1995 року розшукується 
гр. Кайдала Василь Гри-
горович, 14.01.1943 року 
народження, уродженець 
с.Хоробичі Городнянсько-
го району Чернігівської об-
ласті, який обґрунтовано 
підозрюється у вчиненні 
злочину, передбаченого 
ст. 115 КК України, а саме 
у вбивстві свого батька. 
Хто володіє інформацією про місце знаходження 
розшукуваного або такою, що може сприяти в його 
розшуку, просимо вас повідомити по телефону 
«102» Городнянського РВ УМВС.

УВАГА! РОЗШУК!
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Поверталися з відрядження. Наші «Жигулі» вже 
під'їжджали до Політрудні і легко обігнали попереду 
велосипедиста.

— Знайоме обличчя, — звернув увагу водій на юна-
ка, що крутив педалі, наче був єдиним механізмом з 
ними.

Зупинились. «Знайомим обличчям» був Сергій Ко-
вальов. Під час їзди він здавався малим, припадаю-
чи усім тулубом до руля. А тут, розігнувшись, у легкій 
спортивній формі — справжній богатир. Мускульне за-
смагле тіло різко контрастувало у променях сонця. А 
велосипед під ним здавався крихітним — не для нього.

Розговорились. Виявилось, що Сергій їде до бать-
ків — з Чернігова у Городню. А віддаль ця немала — 60 
кілометрів.

— Дві години на це йде, — зізнався. — Підтримую 
спортивну форму і здоровий спосіб життя.

Він працює у Чернігові — в Державній службі охо-
рони. Кілька років тому закінчив  факультет фізичного 
виховання університету. Зі спортом дружить змалку. 
Влітку до батьків навідується щотижня. І назад повер-
тається на велосипеді.

Отакий от герой цієї короткої оповіді. Мабуть, не 
кожен з юнаків відважиться долати шлях до Чернігова 
в такий спосіб. Та й усі ми воліємо краще  добиратись 
легковиком або автобусом. А між тим, рух — це життя. 
Тож долаймо свої лінощі і гіподинамію. За прогнозом, 
через 10 років вся Європа пересяде на велосипеди. 
Щоб і тіло, і душа були здоровими.

Л. ВАСИЛЬКО.

У Чернігів — велосипедом за 2 години

Вже понад рік у Городні працює філія „Но-
вої пошти”. Все більше і більше жителів райо-
ну користуються її послугами. Чим здобула 
вона прихильність широкого кола спожива-
чів? Це питання ми задали оператору складу 
Городнянської філії „Нової пошти” і, по суті, 
єдиному її працівнику Андрію ГЛОМАЗДІ.

— Ми займаємось пересиланням різногаба-
ритних вантажів і товарів, — пояснив він. – Через 
нас можне  отримати будь-який товар, не обме-
жений ні у вазі, ні у об’ємі. Але пересилання ми 
здійснюємо тільки по території України. 

Не зважаючи на те, що ми працюємо порівня-
но недовго, коло наших клієнтів дуже швидко зро-
стає. По-перше, людям зручно, що вони  можуть 
робити замовлення на товар через Інтернет-ма-
газин, не виходячи з дому. І вже через кілька днів 
отримати замовлену річ на нашому складі. Є у нас 
і така функція, як доставка посилок додому, на 
конкретну адресу. Щоправда, це трохи дорожче і 
зручно не для всіх, бо така доставка здійснюєть-

ся у робочий час. Але інколи люди користуються 
і нею. По-друге, через „Нову пошту” можна за-
мовляти будь-який товар: від насіння квітів та 
мобільних телефонів до меблів та запчастин на 
автомобілі і іншу техніку. 

Щодня ми отримуємо по 30-40 посилок. Бу-
вають і дуже дорогі та великогабаритні – напри-
клад, металева смужка для комбайну вартістю 10 
тисяч гривень. Останнім часом нашими послуга-
ми користуються підприємці, які займаються тор-
гівлею. Вони отримують товари по пошті. Достав-
ка у нас досить швидка: від моменту відправлення 
товар прибуває через 3—4 дні. До того ж зі складу 
його можна забрати протягом п’яти днів. Працю-
ємо ми щодня, крім неділі. І знаходимось у центрі 
міста – по вулиці Леніна, 3. Це все зручно людям. 
Адже у сфері обслуговування головне – щоб було 
комфортно і вигідно клієнтам.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.
На знімку: А.ГЛОМАЗДА на робочому міс-

ці.

Друге коло чемпіонату району вже в повному оберті 
і, на жаль, виявляє негативну тенденцію неявки команд 
на матчі. Так, в останньому турі макишинський  «Снов» не 
прибув на гру до райцентру з «Ветераном», а мощенська 
«Двига» не з'явилася на матч у Куликівку.

Якщо у цих двох команд невиїзди є першими у поточ-
ному сезоні, що допускається регламентом змагань, то 
команда Хоробич вже вчетверте ігнорує виїзди в гості, за 
що її знято з першості.

Прикро, що в Городні численні глядачі, які прагнули 
відпочити, вболіваючи за улюблені команди, так і не до-
чекались двох поєдинків.  Слід відмітити, що завдяки ста-
ранням працівників ДЮСШ, ДСТ «Колос» та міської шко-
ли №2 міський стадіон набуває більш охайного вигляду, 
приваблюючи все більше відвідувачів, тому зриви наміче-
них заходів є дуже небажаними в такій ситуації.

Після 12-ти турів турнірна таблиця має наступний ви-
гляд.

Команда   Очок
1. ФК «Куликівка»  34
2. «Колос» (Дібрівне)  31
3. «Ветеран» (Городня)  28
4. «Нива» (Тупичів)  22
5. «Юність» (Городня)  16
6. «Снов» (Макишин)  16
7. «Зоря» (Конотоп)  12
8. «Пушки» (Гоодня)  9
9. «Двига» (Мощенка)  6
10. ФК «Хоробичі»  0
Завтра відбудуться матчі тринадцятого туру. Зу-

стрінуться такі пари команд: Мощенка — «Юність» (Го-
родня); Конотоп — Куликівка; Макишин — Дібрівне; 
«Пушки» — «Ветеран».

В. ГРАБОВЕЦЬ.
Голова райради ФСТ «Колос».

ФУТБОЛ

Чемпіонат району

З новим підходом

Власний бізнес – не тільки торгівля
Як приклад відкриття власної справи 

у інших сферах – приватне підприємство 
«ВВФ і компанія», засновником якого стала 
Вікторія Фаєвцова. Реформування деяких 
галузей спровокувало хвилю скорочень, 
яка зачепила в цьому році і комунальне під-
приємство «Городнянське районне госпро-
зрахункове бюро технічної інвентаризації», 
де вона працювала юристом. Таким чином, 
жінка мусила звернутись до центру зайня-
тості. Спочатку сподівалась, що знайде ро-
боту. Але під час відвідувань семінарів з орі-
єнтації на підприємницьку діяльність  мрія 
щось змінити захопила її. Бізнес-ідея ви-
никла сама собою. Підштовхувало бажання 
займатись такою справою, яка б приносила 
не тільки прибуток, а і задоволення. Разом 
з чоловіком вони орендували приміщення 
по вул. Леніна, 3 (тел. 063-8570779, 066-
9111777, 2-51-60) та створили ТОВ «ВВФ і 
компанія», яке надає цілий спектр послуг, а саме: юридичні послуги, допомо-
га в оформленні документів з нерухомості, фотопослуги, реставрація старих 
фотографій, створення фотоальбомів, організація та проведення свят, послу-
ги тамади та інші. Щотижня підприємці влаштовують розважальну програму 
для всіх бажаючих в приміщенні ресторану «Жеведа».        

 Побажаємо нашій підприємниці  більше клієнтів, розвитку та стабільно-
го достатку. А безробітним – брати приклад з успішної жінки, яка повірила в 
себе.  

Бажаєте відкрити власну справу? Центр зайнятості допоможе 
У нашому районі, де кількість вільних робочих місць для працевлашту-

вання за наймом обмежена, підприємництво може стати однією із форм 
зайнятості. Станом на 1.08.2013р. в районі працюють 174 фізичні осіби 

- підприємці, які використовують працю 829 найманих працівників по зареєстрованих 
трудових договорах. Це становить майже 15 % всіх працюючих в районі — не так вже 
і мало! Серед осіб, які відкривають власний бізнес, є такі, які скористались однією з 
послуг служби зайнятості, і для започаткування підприємництва отримали допомогу 
по безробіттю одноразово. Таких громадян у поточному році було 22. 

Що потрібно для того, щоб отримати підтримку центру зайнятості, і чи є зміни в за-
конодавстві з цього питання? Редакція звернулась до директора Городянського район-
ного центру зайнятості Т.В. ЗАХАРЧЕНКО. Вона відповіла так:

— Новим законом «Про зайнятість населення» передбачена виплата допомоги по безробіттю однора-
зово для відкриття власної справи на тих самих умовах, що і в попередньому законі. Кожний, хто втратив 
роботу та звернувся до центру зайнятості, може претендувати на отримання допомоги по безробіттю од-
норазово, якщо бажає розпочати власний бізнес. Ця допомога дорівнює допомозі по безробіттю, тільки 
виплачується однією сумою, а не щомісяця.   

— Яка сума такої допомоги?
— Сума допомоги залежить від страхового стажу, статті звільнення з роботи та заробітної плати, яку 

отримував безробітний на попередньому місці роботи. Тобто у кожного вона різна. Таким чином, міні-
мальна допомога може бути від 4,8 тисяч гривень, максимальна — до 55 тисяч гривень. 

— Яка процедура отримання такої послуги? 
— Власний бізнес — справа ризику. За бажанням безробітні можуть пройти профдіагностику для 

визначення схильності до підприємницької діяльності.  Необхідну інформацію про послугу надають 
спеціалісти центру під час семінарів з основ підприємницької діяльності та індивідуальних консультацій. 
Одним із етапів є захист бізнес-плану, який відбувається на курсах підприємців-початківців. Такі курси 
організовуються в Чернігові на базі учбового закладу та тривають два тижні. Завдяки такій підготовці та 
великому бажанню працювати безробітний розпочинає справу підготовленим та обізнаним.

— Якому бізнесу віддають перевагу?
— Звичайно, торгівлі. Хоча кількість торгівельних точок в районі і зростає, але багато хто знайшов 

свою нішу і успішно працює. 

ЗАЙНЯТІСТЬ
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Чи багато городнянців знає, що при територіальному 
центрі організований та працює клуб з обміну досвідом го-
сподарювання  для людей літнього віку? 

Нашому клубу нема ще й року, але робота в ньому прово-
диться дуже різнопланова. І не дивлячись на те, що у членів 
клубу досить великий досвід у господарюванні, кожен зміг 
отримати нові, цікаві знання з господарської діяльності та 
практичного застосування нових агроприйомів. Одним з на-
прямків роботи клубу «Сад. Город» є освоєння та популяри-
зація методів органічного землеробства. Для більш деталь-
ного ознайомлення з цим питанням територіальний центр 
соціального обслуговування населення (надання соціаль-
них послуг) організував чергову зустріч членів клубу з ди-
ректором  просвітницького оздоровчого центру «Бджілка» 
А. М. Тарасовою, яка є запеклим прихильником органічного 
землеробства. Перша зустріч з нею відбулася  у нинішньому 
році у лютому, під  час якої вона запросила нас до себе в 
гості, щоб влітку побачити ефективність застосування спо-
собів і прийомів вирощування рослин на присадибній ділян-
ці без застосування хімічних препаратів. До речі, її  садиба 
знаходиться у с. Піщанка Щорського району. 

Отже, наприкінці літнього городнього сезону ми завіта-
ли у Піщанку. На порозі нас привітно зустрічала хазяйка. 
Екскурсія почалася з невеликої, дуже цікавої лекції про 
рослини-медоноси та їх чарівні властивості. Адже Антоніна 

Миколаївна, крім всього, займається ще й бджільництвом. 
Хазяйка показала свою пасіку, розповіла про корисні про-
дукти бджільництва. Потім ми оглянули город, де вона виро-
щує різні овочі, використовуючи методи органічного земле-
робства. Тут Антоніна Миколаївна провела майстер-клас з 
правильного використання  плоскоріза Фокіна. Цим знаряд-
дям  користуються вже багато членів клубу.  Дуже сподобав-
ся усім  молодий сад, посаджений її руками, у якому  поруч 
ростуть фруктові дерева і декоративні рослини, багаторічні 
медоноси і овочеві культури. Але все це до ладу, гармонійно, 
наче зрощене самою природою. Гордістю господині стала 
власноруч викопана криниця, де з прошарку блакитної гли-
ни пробивалася прохолодна, чиста вода. 

Натомлені та вдоволені ми поверталися додому. Склад-
но було уявити, що такий обсяг робіт з впорядкування са-
диби виконує така тендітна жінка. І це надихало на те, що 
навести лад у господі, на городі і при цьому залишитися 
привітною, завжди усміхненою та доброзичливою людиною, 
— це не так вже й складно. 

З вдячністю до Вас, Антоніно Миколаївно, та до органі-
заторів поїздки – члени клубу «Сад. Город».

С. СОЛОВЕЙ.
Член клубу.

На знімку: в гостях у Антоніни ТАРАСОВОЇ.
Фото Л. ПЕТЛАЙ.

Клуб «Сад. Город»  подорожує

Юрка
Я с м о -

т р е л 
этот непо-
нятный мне 
фильм «Ар-
мия Трясо-
гузки в бою» 
много раз и 
не «врубал-
ся», что мне в 
нем нравит-
ся? Отнюдь, 
не приклю-
чения юных 
с о р в а н ц о в , 
кои писали на 
белых флагах 
«Красный», не 
их наивное же-
лание помочь 
взрослым в  
какой-то не-
м ы с л и м о й 
Гражданской борьбе, неподвластной разуму детскому. Я 
наблюдал за тем, как взрослеют дети в войне. Один из глав-
ных героев  того фильма, черненький цыганенок, вызывал 
такую особую симпатию, жалость, беспомощность, что так 
хотелось ему помочь даже из зрительного зала. Но… Это 
-  кино.

А Жизнь имеет дикое свойство течь, бежать, лететь, 
уходить и… дарить. Дарить иногда совершенно непредска-
зуемые, неожиданные и ясные встречи. 

Мы, журналисты на Крещатике,26, где есть и Украин-
ское радио, и студии некоторых редакций телевидения, 
всегда дружны и солидарны. И всегда делимся интерес-
ными знакомствами. И с политиками, и с поэтами, и с ки-
ноактерами… Я видел в те далекие годы  также вторую се-
рию фильма – «Армия Трясогузки снова в бою», но никоим 
образом не предполагал, что доведется мне встретиться с 
одним из главных героев того сериала в реальной жизни. 
Конечно же, мы все стали старше, конечно же, степеннее 
гораздо. Но год рождения юного цыганенка и мой был оди-
наков, и это особенно роднило нас. Мы беседовали откры-
то и без кокетства.

Вот и в ситуации, когда мы вынашивали с тележурна-
листкой Юлией Пасак идею отснять видеоролик на песню 
Юрки «Мосты», срабатывала пресловутая солидарность и 
умение видеть да слышать. Я писал сценарий, либретто 
клипа, пытался подыскать ландшафтный фон, дабы обой-
тись без декораций, компъютерной графики. Юрий и жена 
его, Валента, по-доброму подсказывали идеальное реше-
ние видеоряда. Но доминировала во всем Юлия, видела 
она как режиссер все правильно…

Конечно же, были, как и надлежит в песнях цыган, кони, 
конечно же, были таборные сцены с прекрасными цвета-
стыми нарядами юных танцовщиц, тех, что плечиками так 
изящно играют, конечно же, танцы были зажигательны. Еще 
бы, ведь хореографией ведала сама Валента, ученица… 
Впрочем, это в особых «Осколках».

После Голосеево мы едем снимать в Ботанический сад, 
потом снимаем еще где-то, и наконец – прибываем все 
труппой в Пущу Водицу. Там – «Мосты» на Пятой линии, там 
– костер, там – табор цыганский. Там – танцует Валента и 
поет – Юрка. На мостике через озеро. Там, в Пуще, - юность 
моя прошла. Посему и снимаем мы здесь. «Свое» поле. На 
нем играть легче.

— Слава, ты как это все нашел? – спрашивает Юрий.
— Мне кажется, это ему Юлия подсказала, — взволно-

вано шепчет Валента в перерыве между съемками.
— Да все просто, Юрка, — отвечаю. — Я ведь просто 

рос вместе с тобой. И в фильме, и в жизни. И в ощущении 
ее. А Киев я не только люблю, но и знаю все его тайны и 
красоты.

Вот так и встретились в жизни два творчества: Заслу-
женный артист Украины Юрий Коржов и ваш покорный 
слуга, который дарит всем помнящим еще один «Осколок». 
Быть добру!

ЗАХОПЛЕННЯ

У минулу суботу почалось полювання на пер-
нату водоплавну дичину. У нашому районі нема-
ло любителів цього заняття. Доречними для них 
на початку сезону будуть ці нотатки про неза-
конне полювання.

Під незаконним полюванням розуміється полювання 
з порушенням будь-яких правових норм у цій сфері. Ним 
завдається непоправна шкода екологічним ресурсам, 
воно може бути також небезпечним для життя людини.

Загальні строки і порядок полювання встановлені п. 27 
Положення про мисливське господарство.

Всі дикі звірі і птахи умовно можуть бути віднесені до 
трьох категорій:

— дозволені до відстрілу;
— полювання на яких проводиться за ліцензіями у 

встановленому порядку;
— полювання на яких повністю заборонено.
Забороняється:
а) полювання без посвідчення мисливця і контрольної 

картки обліку добутої дичини та порушень правил полю-
вання (крім випадків, зазначених в другому абзаці п. 20), 
або з посвідченням іншого мисливця;

б) полювання без відповідного дозволу (ліцензії, від-
стрільної картки тощо);

в) полювання на мисливських тварин у заборонені тер-
міни;

г) полювання у недозволених місцях, а також в угіддях, 
не зазначених у дозволі;

д) полювання на тварин, заборонених для добування, 
або не зазначених у дозволі;

е) добування мисливських тварин понад встановлену 
дозволом норму;

є) полювання з використанням авіації;
ж) полювання із застосуванням штучного освітлення, 

пристроїв для нічного полювання, включаючи прилади ніч-
ного бачення, отруйних речовин, петель, підрізів, закотів, 
гачків, самострілів, ловчих ям;

з) полювання з під'їзду автотранспорту та плавучих за-
собів з мотором;

и) полювання з порушенням установленого для певної 
території порядку здійснення полювання;

і) полювання з мисливськими собаками, ловчими зві-
рами і птахами без наявності на них паспорта з допуском 
до полювання;

ї) полювання з застосуванням руйнування жител звірів, 
бобрових загат, гнізд птахів (крім гнізд сірої ворони, соро-

ки та інших птахів у процесі проведення заходів, спрямо-
ваних на регулювання їх чисельності), загазовування чи 
заливання нір звірів (крім випадків відлову окремих видів 
хутрових звірів з метою їх розселення);

й) полювання на тварин, які перебувають у скрутному 
становищі або зазнають лиха (переправляються водою 
або по льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);

к) відловлення та утримання в неволі диких звірів і пта-
хів без спеціального на це дозволу (крім випадків рятуван-
ня тварин, які зазнають лиха, про що негайно має бути по-
відомлено органи мисливського чи лісового господарства 
або охорони навколишнього середовища);

л) полювання з використанням не мисливської вогне-
пальної зброї, пневматичної зброї, нарізних вкладишів, 
напівавтоматичної або автоматичної зброї з магазинами 
більш як на два патрони;

м) полювання з мисливською зброєю, на користування 
якою немає відповідного дозволу або з мисливською збро-
єю, яка належить іншій фізичній особі без її присутності;

н) полювання на пернату дичину і хутрових звірів з ар-
балетом, луком;

о) полювання з вогнепальною мисливською зброєю на 
відстані ближче 200 метрів від будівель населеного пункту 
та окремо розташованих будівель, де можливе перебуван-
ня людей;

п) полювання на копитних тварин та ведмедя з вико-
ристанням малокаліберної гвинтівки під патрон кільцевого 
запалювання або набоїв, споряджених картеччю і шротом, 
а також полювання з нарізною вогнепальною мисливською 
зброєю на пернату дичину та хутрових звірів (при спортив-
но-любительському полюванні);

р) транспортування добутих диких копитних тварин 
або їх частин без відмітки в дозволі про їх добування;

с) допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;
т) збирання яєць птахів без спеціального дозволу;
у) збирання без дозволу користувача мисливських 

угідь скинутих рогів ланів, оленя, козулі, лося, загиблих 
тварин або їх частин;

ф) руйнування, нищення або псування штучних гніз-
дищ, солонців, годівниць для звірів і птахів, посівів кормо-
вих рослин, мисливських вишок, вказівних знаків, вивісок 
та інших атрибутів мисливського господарства, капканів, 
принад для  вовків тощо.

Дії, зазначені в пунктах «а» — «с» кваліфікуються як не-
законне полювання.

В. ТИМКО.
Директор ДП «Городнянське лісове господарство».

11 серпня  о 18 годині 30 хвилин на пульт зв’язку Го-
роднянської чергової частини надійшло повідомлення про 
те, що  горить суха трава на осушених землях Великоли-
ственської сільської ради. На гасіння пожежі залучались 6 
чоловік особового складу та  автомобіль АЦ-40.  Причиною  
пожежі  було  необережне поводження з вогнем особи,  яка 
встановлюється.

Того ж дня  пізніше  пожежники загасили пожежу сухої 
трави на території  Макишинської сільської ради. 

Шановні громадяни! Будьте уважними та обережними! 
Дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Пам’ятайте, що 
ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких вам 
людей залежить насамперед від вас самих!

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ УДСНС Украї-

ни у Чернігівській області.

СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ 

Дві пожежі в один день
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Продам ВАЗ-2103 (пофарбований, фаркоп, електрозапа-
лення). Т.: (098)4401652.

Продам ВАЗ-2108, 1986р.в., ВАЗ-2109, 1994 р.в. (ори-
гінал). Обміняю на «Волгу». Т.: (096)7331053, (063)5772551.

Продам цуценят естонської гончої. Т.: (097)6231114.
Продам «Ауді-80», 1,8 м.і, 1991 р.в, газ/бен-

зин. Ціна договірна. Т.: (068)1299825 (Олег).

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
6 серпня пішов з життя дорогий і 

любий чоловік, батько, дідусь Василь 
Тимофійович РАТУШНИЙ.

Щиро вдячні родичам, друзям, 
сусідам і всім людям, які підтримали 
нас морально і матеріально, а особли-
во Івану Івановичу і Ользі Миколаївні 
БОЙКО.

Нехай ніколи ніяке лихо не пере-
ступить поріг вашої оселі.

Доземний уклін вам, люди.
Дружина, син, невістка, онук.

Однокласники глибоко сумують з приводу 
смерті жителя м. Риги 

ПІРАКА Василя Павловича
і висловлюють співчуття рідним і близьким 

покійного. 

Колективи ПП «Юніон-ГПСС» та кафе «У Пуха» 
висловлюють глибоке співчуття директору Піраку 
В.П. та оператору АЗС Піраку О.П. з приводу тяжкої 
втрати – передчасної смерті брата

ПІРАКА Василя Павловича
і співчувають рідним та близьким покійного. 

Виконавчий комітет Моложавської сільської 
ради висловлює глибоке співчуття члену виконавчо-
го комітету сільської ради, завідуючій Моложавсь-
ким ФАПом  Кравченко В.А. з приводу смерті батька

ВАСИЛЕНКА Анатолія Семеновича.

19 серпня  минає 3 
роки, як пішла у вічність 

наша люба, дорога донеч-
ка, онучка, племінниця

КРУПЕЙКО 
Вікторія Володимирівна

11.05.1995р. – 19.08.2010р.
У нашій пам’яті завжди 

житиме твоя усмішка, твої 
жарти, твоя любов до ро-
дини.

Сльозами не повернути 
тебе назад,

Тяжчої втрати не буває.
Душа у нас весь час бо-

лить,
У серці біль не затихає.
І пам’ять тільки про тебе твердить.
Більшої втрати немає,
Як втрата твого життя. 
Серце в печалі ридає,
І немов зупиняє буття.
Сльозами не вилити болю,
Та й криком не вернеш тебе.
Ніщо не зарадить вже горю,
Без тебе життя вже не те.
Прости нас, рідненька, що не змогли тебе вря-

тувати. Царство тобі небесне і вічний спокій.
Дорога наша, сумуємо, любимо, пам’ятаємо. 

Хто забув – згадайте, хто знає – пом'яніть. 
Сумуючі рідні. 

19 серпня – півроку світлої 
пам’яті

Єрмака Анатолія Глібовича
06.06.1927 р. – 19. 02. 2013 р.

Хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом'яніть.

Сумуючі рідні. 

15 серпня – рік світлої 
пам’яті

БУГРИМ 
Наталії Михайлівни

24.06.1958 р. – 15.08.2012 р.
Пішла з життя ти у вічну роз-

луку,
Для нас залишилась журба.
І хата вже пуста, і двір наш 

сирота.
А нам не віриться, що вже 

тебе нема,
Що можеш ти тепер лише приходити у снах.

Сумуючі: діти, онуки, сестра з сім'єю, свати. 

21 серпня – 40 днів, як 
пішла з життя найдорожча у 
світі людина – матуся, бабу-

ся, прабабуся
АВРАМЕНКО Анна Іванівна

12.08.1925 р. – 13.07.2013 р.
Немає тих слів, щоб ви-

словити свою скорботу.  Нема 
тієї сили, щоб утримувати 
біль, який навіки поселився 
у серці. Серце болить, душа 
голосить,  бо з нами вже тебе 
нема. 

Без тебе хата опустіла, не переступиш вже поріг.
Сюди не прийдеш вже ніколи, не стрінеш родичів 

своїх.
Земля тобі хай буде пухом і вічне царство в небесах.
Тебе ніколи не забудем, ти дорога для усіх нас.

Вічно сумуючі: донька Світлана, зять Володи-
мир, онуки і правнуки. 

ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира в центрі. Тел. 098-0908733.
— 2-кімнатна квартира в центрі. Тел.: 068-6210085, 

063-7587684.
— 3-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел. 

096-1662003.
- будинок по вул. Шевченка з ремонтом. Є вода. Тел. 

067-3394536.
— будинок в с. Бутівка, або ОБМІНЯЮ на будинок 

без внутрішніх робіт в м. Городні. Тел. 096-0631389.
— будинок. Є газ, вода. Тел.: 096-5227683, 093-

4617167.
— будинок по вул. Щорса, 53. Є газ, 19 соток землі. 

Тел. 096-6444907.
— новобуд без внутрішніх робіт з матеріалами. Є 

газ, вода, ділянка приватизована. Ціна договірна. Тел. 063-
0213453. 

— будинок. Є газ, вода. Тел. 098-5370570.
— будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
— шестимісячна вівчарка (східно-європейська). 

Терміново. Тел. у Городні 097-8084360.
—  корова у с. Мощенці. Тел. 068-1526131.
— корова в м. Городні. Тел. 096-9380327.
— корова тільна віком 7 років. Тел.: 067-8101386, 

3-33-10 (після 21.00 год.).
— корова тільна віком 7 років. Терміново. Тел.: 3-67-

44, 096-1695537.
— корова з 4-тим телям. Тел. 067-6805445.
— корова віком 9 років, теличка 5 місяців. Тел. 097-

7509943.
— тільна телиця. Тел. 068-3193225.
— тільна телиця. Тел.: 2-29-66, 096-1684299.
— кінь віком 11 років в с. Макишин. Тел.: 063-9608300.
— автомобіль ВАЗ-2105, 1985 р.в., стан відмінний. Не 

дорого. Тел. 098-7379819.
— ВАЗ-21063, 1990 р.в., фаркоп, ЦЗ. Дзвонити по 

тел.: 097-6201006, 093-5970387 (крім суботи).
— ВАЗ-21011 у гарному стані. Тел.: 063-3774940, 096-

0663386.
— ВАЗ-2101, двигун після капремонту. Тел. 097-

1137689.
— автомобіль «Мерседес-809», 1984 р.в., тент 30 

м.куб. Ціна – 4800 у.од.. Торг. Тел. 098-4304337.

Вихідні на літньому майданчику в центральному парку мі-
ста починаються з молодіжної дискотеки, яка відкривається 
у п`ятницю  о 21.00 год. Молодіжна дискотека  організована 
за ініціативи та сприяння міської партійної організації «Мо-
лоді регіони»  та молодіжного активу, а також за підтримки 
місцевої влади. Ведучий дискотеки  — диск-жокей Олексій 
Безбородько — демонструє приклад гарного смаку, вибору 
і організації сучасної клубної  молодіжної музики у  цікаву та 
активну  розважальну програму. 

Продовжує свою роботу на парковому майданчику мо-
лодіжний актив у суботній вечір, коли  о 22-ій годині  роз-
починається «Кінофест». Він працює вже друге літо. Мабуть,  
це найпопулярніший захід з усіх майданчикових. І хоч 
відвідує його публіка різних поколінь, але готує і презен-
тує  «Кінофест» молодь. Вони ж проводять і опитування 
— який фільм бажає  побачити  публіка, самі відбирають і 
знаходять його, надають пропозиції та зауваження. 

 Недільним вечором  майданчик відкривається о 
18.30 год. ретро-дискотекою, де  лунають пісні та музика 
60-их років. Навіть краков`як танцюють. З 18.30 год. вхід-
ний квиток  коштує 3 грн., а  з 20.00 год. —  5 грн .

Продовжується суботній вечір хітами 70-х років ми-
нулого століття («Люди  встречаются», «Наташка», «Мир 
не прост»), які змінюються на  притаманні 80-м («Мали-
новка», «Трава у дома», «Ты мне не снишься»,  «Там, где 
клен шумит…») з 19.30. Дискотека  проходить під пісні та 
музику інструментального ансамблю у складі Володими-
ра Пилипенка та Петра Іванова, які як виконавці знайомі 
і подобаються  городнянцям вже давно. Вони поступово  
змінюють свій репертуар,  наближаючись до пісень на-
ших днів.

Недільну дискотеку у парку із задоволенням відві-
дують  молоді люди. Не обходять і більш старшого віку. 
Адже кажуть, що люди  перестають танцювати не тому, 
що старіють, а навпаки – старіють, тому, що перестають тан-
цювати… За той час, що працює дискотека,  пари  встигають 

не лише познайомитися. Розповідають, що є вже  випадки,  
коли двоє самотніх людей  немолодого  віку (адже дискоте-
ка таки «ретро») стали щасливим подружжям.  А ті, хто на 
дискотеці не шукають знайомств, а приходять лише за хоро-
шим настроєм та добрими спогадами  про минулі часи, теж 
отримують бажане  сповна. 

Яскраво та завзято веде дискотеку працівниця   район-
ного територіального центру Інна Омельченко.  Допомагає 
підвищити популярність дискотек звукооператор Олексій 
Буйний. Це саме його якісний звук  скликає на танцопол у 
неділю.   

А.НЕМИРОВА.

На знімку: молодіжну дискотеку веде диск-жокей 
Олексій БЕЗБОРОДЬКО.

Смичинська сільська рада повідомляє, що наступний об'єкт (у від-
повідності до ст. 335 Цивільного кодексу України) був взятий на облік 
комунальним підприємством «Городнянське госпрозрахункове бюро 
технічної інвентаризації», як безгосподарний.

Найменування будівлі  Адреса  Дата взяття на облік

Об'єкт незавершеного  с. Дібрівне, 8 серпня 2013 року
будівництва Дібрівненської  вул. Маркова, 94
школи площею 1653,6 кв.м. Городнянського р-ну
Підвал під частиною об'єкта  Чернігівської обл.
площею 153,5 кв.м

Власника вказаного об'єкту просимо звернутися протягом 12 місяців з 
дати взяття на облік безгосподарного майна до Смичинської сільської ради за 
адресою: с. Смичин, вул. Чернігівська, 19, Городнянського району Чернігівсь-
кої області. Тел. для довідок: (04645)3-73-49, (04645)3-74-89.

ВІДПОЧИНОК     Танцмайданчик повертається

— 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.

— трактори МТЗ-82 УК, МТЗ-80, прес «Киргистан». 
Тел.: 096-8783759, 096-8493946.

— ноутбук «Acev» колишнього вжитку; кабан корей-
ський для злучки. Тел. 093-1106937.

— стіл шкільний, дитяча коляска, велосипед, га-
зова колонка, холодильник, стінка 340х230, дзерка-
ло-трильяж. Тел.: 098-3423590, 2-52-75.

— новий набір меблів для спальні «Екстра». Тел. 068-
0859815.

— дрова-обрізки. Доставка. Тел.: 067-1908775, 095-
5321251.

— цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, до-
шка, балки, крокви, опалубка, ракушняк, шлакоблок, 
дрова. Тел.: 063-3774940, 096-0663386.

— цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 
опалубка, шлакоблок, дрова. Тел. 097-1137689.

— цегла червона, вогнетривка колишнього вжитку; 
вагончик будівельний. Тел. 067-1583819.

— солома житня в тюках, вівсяна на корм. Достав-
ка. Тел. 098-4464611.

— віз на гумовому ходу. Тел.: 068-5124435, 2-53-21.

КУПЛЮ:

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

— двигун на машину ВАЗ у відмінному стані. Тел. 
098-7695537.

— сіно. Тел. 2-29-38.

ЗНІМУ:

— квартиру. Тел. 067-9901015.
— сім’я з 4-х чоловік зніме на тривалий термін бу-

динок зі зручностями. Тел.  096-0631389.

Шукаю майстра з ремонту мотоцикла ІЖ-ПЗ (запа-
лювання М111). Тел. 097-1267388.
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593.

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

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

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

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

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

Знижка до 2000 грн.
Тракторів від 12 до 80 к.с.

Сінтай, Джинма, Дон-Фенг, 
Фотон.

Доставка по області 
безкоштовно.

Копалки, саджалки, плуги, 
культиватори, сівалки і т.д.

Мотоблоки від 4 до 12,5 к.с. 

Власне виробництво
металочерепиці, 
профнастилу та 

квадратної труби:
 20х20, 40х20, 40х40, 
50х50, 60х40
Ціни найнижчі по області!
Доставка по області.

м.Чернігів, вул. Жабинського, 13.
Тел.: (0462) 67-22-22, 
063-5346200, 050-2931223.

Магазин «Сільгосптехніка»
ТОВ ВТП «Облагропостач»

с. В.Мурвійка, вул. Вокзальна, 9, 
Куликівського району 
Чернігівської області.

Тел.: 068-0853434,063-3757710, 
097-9660622. 

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

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

Продам кримський ракушняк. Доставка без-
коштовна. Суперціна. Тел. 067-5581550, 095-

2772227.

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.

РОБОТА У КИЄВІ
ВІД ПРЯМОГО РОБОТОДАВЦЯ

Для прибирання в супермаркетах та торгових цен-
трах міста Києва запрошуємо чоловіків та жінок. Робота 
позмінна – зміни денні, нічні. Зручні графіки роботи. За-
робітна плата до 3600 грн. на місяць. 

Безкоштовно надається спецодяг. Іногороднім – до-
помога з житлом.

Телофони для довідок: (050)700-70-14;   
(093)08-40-700.

ДОРОГО КУПЛЮ: корів, коней. Доріз цілодобово. 
Тел.: 068-5357253, 096-5210354.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

Цими днями святкують свої дні народження 
наші любі Олександр Андрійович ГРАБОВЕЦЬ і 
Олександр Михайлович КОЗЛОВСЬКИЙ.

Щиро вітаємо їх!
Усе, що найкраще в серці ма-

ємо,
Ми від душі вам бажаємо.
Бажаєм жити довгі роки
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай здоров’я, щастя бу-

дуть
Сьогодні, завтра і завжди.

З любов’ю вся родина. 

13 серпня святкувала свій 
ювілей найчарівніша, найкві-
тучіша, найпривабливіша жін-
ка —  Лілія Валеріївна СМАЛЬ.

Ти – наче свіже дихання вес-
ни, наче ніжна квітка папороті, 
наче лагідне сонечко, що зігріває 
нас усіх.

Ми так хочемо, щоб на твоїх 
устах завжди була щаслива по-
смішка, щоб смуток не торкався 
твоїх очей, щоб життя було для 
тебе світлим, яскравим і без-
хмарним. 

Світи нам завжди, будь поруч, щоб ми були щасливі. 
Зоряної долі тобі, рідна, щедрого дощу із радості і успі-
хів, багатого врожаю з добра і ласки.

 Ми так тебе любимо усі!
Чоловік, донька, мати, сестра, племінник Ярос-

лав.

Колектив підприємства «Антарес» вітає Лілію 
Валеріївну СМАЛЬ з її сонячним 
ювілеєм!

Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає.
І хай так буде ще із сотню літ,
Й бадьорість Ваша не згасає.
Хай Бог освятить Вашу долю
І рівну стежку сонячних доріг,
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелеться до ніг.

14 августа праздновала свой юбилей наша до-
рогая мамочка и бабушка Валентина КЛЮЧНИК. Все 
дети и внуки спешат поздравить ее с этим праздни-
ком.

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.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

18 серпня святкуватиме свій 
50-річний ювілей наша дорогий чо-
ловік, батько та дідусь Віктор Ми-
хайлович ГРЕБІНЬ.

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!

З любов’ю: дружина, діти та онуки. 

11 серпня відсвяткував свій ювілей наша любий, 
дорогий чоловік, тато, дідусь Василь Миколайович 
РОДИНЧЕНКО з с. Бурівка.

Бажаємо йому міцного здоров’я, любові, щастя, 
радості, довгих років життя!

Годам ушедшим не вернуться –
Быстрее птиц они летят.
Вот не успел ты оглянуть-

ся,
А за плечами уже – 65.
Почетна дата и прекрасна
И жизнь прожита не на-

прасно.
Гордимся, любим, по-

здравляем
И от души тебе желаем:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья, счастья и добра.

З любов’ю: дружина, доньки, сини, невістки, 
зяті, онуки.

16 серпня святкувала своє 
16-річчя Анастасія АТРОЩЕНКО.

Как прекрасна жизнь в 16!
Пусть останется такой.
Ты почаще улыбайся —
И исчезнут грусть с тоской.
Ты расставь приоритеты
И счастливой самой стань,
Все сбывается на свете —
Будь уверена, дерзай!

Бабуся, дідусь, тітка з сім’єю. 

Для роботи вахтовим методом 
(Вінницька область) 

запрошуються охоронники без суди-
мості та медичних протипоказань.

Зарплата висока, своєчасна.
Звертатися: м. Чернігів, вул. 50 років 

ВЛКСМ, 4-Б.
Тел.: 614-491, 067-4612899, 

063-1516338.

Знижки 
з 15.08.13 по 15.09.13 

на письмові столи та стільці

Салон «Меблі для всіх»
ІІ-ий поверх м-ну «Берізка»

РОБОТА
Потрібен заточник на пилораму. 

Тел. 097-1333007.

ПрАТ «Городнянському маслозаводу» 
потрібен слюсар-ремонтник з умінням проводити 
зварювальні  роботи.                       Тел. 2-10-87. 

До уваги читачів!
Наступний номер „Новин Городнянщини” вийде 

у п’ятницю, 23 серпня, у зв’язку із святковими дня-
ми і графіком роботи видавництва.

З питань реклами звертатись по тел. 2-47-00.


