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Шановні жителі Городнянщини!
Щиро вітаємо вас із Днем Державного 
Прапора України та 22-ю річницею 

Незалежності України!
Символічне зображення на Державному Прапорі України чи-

стого мирного неба над жовтим полем пшениці символізує одвіч-
не прагнення нашого народу до самостійності, мирної праці та 
достатку.

Цього року виповнюється двадцять друга річниця від часу 
становлення України як незалежної суверенної держави. 

Щоб зайняти вагоме місце на світовій арені, наша молода 
країна переживає тривалі процеси трансформації та реформу-
вання. Реалізація у регіонах завдань Президента України Віктора 
Януковича на виконання Програми економічних реформ “Замож-
не суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна дер-
жава” поступово наближає нас до рівня розвитку європейського 
простору. 

Щиро бажаємо усім нам з нагоди державних свят щастя, здо-
ров’я, впевненості та достатку. 

М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради. 

Шановні друзі!
Щиро і сердечно вітаю всіх жителів Городнянщини з національним 

святом – 22-ю річницею Незалежності України!
День 24 серпня 1991 року увійшов у золоту історію нашої країни, як вісник нової епохи, який 

законодавчо закріпив демократичні принципи її розвитку, свободи і духовні цінності, можливості 
створення української незалежної державності.

Для розбудови нової України, для досягнення високої мети потрібно об’єднати зусилля дер-
жави і суспільства, здійснити принциповий, професійний і державницький підхід до всіх ланок 
державного і місцевого самоуправління.

Президент України Янукович В.Ф. і Уряд взяли на себе відповідальність: сьогодні активно 
будується держава нового  європейського типу, налагоджуються міжнародні зв’язки з іншими 
країнами. Україна цілеспрямовано йде обраним шляхом – шляхом розвитку  демократії,  стабіль-
ної  економіки  та  тісної  співпраці  влади  і  народу.

Щоб здійснити ці завдання, потрібна напружена праця всіх. І чим більш плідно будемо працю-
вати, проникатися почуттями патріотизму до держави, до рідного краю, прагненням до єдності, 
порозумінням, згуртованістю, тим швидше прийдуть успіхи, від яких залежатиме, як будемо жити 
ми, наші діти, онуки.

Шановні співвітчизники! Щиро дякую за вашу сьогоднішню працю, за вашу життєву мудрість 
і підтримку. 

Хай міцна віра в майбутнє надихає всіх нас до творчої праці в ім’я незалежної і процвітаючої 
України та її майбутніх поколінь. 

Здоров’я, щастя і достатку всім!З великим святом вас!
Щиро з вами

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

М.В. ЧЕЧЕТОВ.

Ми – Українці
В цьому світі з нас ніхто не лишній,
В кожного тече Христова кров
Святість душ і помисли безгрішні –
Те, що возвеличує Любов.
Сотворив Господь Людину й раси,
Мов розки – усе Йому з руки.
Суть єси: по мудрості Тараса
Дізнаємось, хто ми є такі.
Ми – народ. Ми – нація. Держава
Праслов’яни. Українці ми.
І, напевне, вибороли право
Почуватись, як не є, Людьми.
Он і час нагадує про себе:
В повен зріст ставати нам пора.
Тож нехай хоч на краєчку неба
Заяскріє і твоя зоря.
Ми і назву доберем пристойну:
«Полісянкою» охрестим залюбки.
Хай лиш місяць ввійде в фазу повну
І освітить гладь Десни-ріки.
Україно, мужня терпелихо,
Врешті-решт повір в себе сповна.
Вдар о землю, як то кажуть, лихом –
Хай надії задзвенить струна.
А надія в нас-таки висока,
Зможе доторкнутись і небес.
Приживайся, радосте, нівроку,
І не треба зайвих тут словес.
Хоч тобі грозилися зухвало
Лях, і швед, і холеричний фріц.
Не одну ти стримала навалу
І не впала, ненько, долілиць.
Брала верх Свободи мить жадана...
Котиться над долями луна,
Де пройшли під стягами Богдана,
Кривоноса, Щорса, Богуна.
І тепер віків на перепутті, 
Долю виколисуєш свою.
А вона завидна. І по суті
Є про що співати солов’ю.
Обереги. Вірність. Осторога.
Час, як птиця, зоряний гряде.
Тільки ж би не прогнівити Бога,
Тільки ж би не схибити ніде.
Наповняймось мудрістю по вінця,
Як медами щедрих весен квіт.
Щоб засвідчить велич Українця,

Щоб добрів і красивішав світ.
Степан САХОН.

Ці дівчата на перший погляд зовсім не схожі між со-
бою. Навпаки – білява Катя і чорнява Юля контрастують 
між собою, тим більш, що їхні робочі місця знаходять-
ся поруч – дівчата працюють операторами у Городнян-
ському відділенні поштового зв’язку. Однак у них і дуже 
багато спільного – обидві юні, вродливі, життєрадісні і 
обидві народилися у рік проголошення незалежності – у 
1991-му.  Як воно живеться їм – ровесницям нової Украї-
ни, її  незалежним громадянам нового покоління?

Катерина КОМЗОЛ:
– Я іншого життя не знаю, оскільки народилася і всі 

свої 22 роки прожила у незалежній Україні. Добре, що 
у мене є освіта – я закінчила у нинішньому році Черні-
гівський державний технологічний університет. Добре, 
що знайшлась робота, і я вже два місяці як працюю. Але 
дуже хотілося б, щоб для молоді відкривались більші 
можливості: зокрема, мати роботу за фахом. За освітою 
я – фінансист. Але роботи за спеціальністю знайти було 
неможливо: усюди вимагається стаж. А де його взяти, 
якщо ти тільки навчання закінчив? Хотілося б бачити ін-
ший державний підхід до багатьох питань. Щоб працю-
вали заводи і фабрики, щоб не відчувалось спустошення 
у таких маленьких містечках, як наше, щоб була робота 
всім бажаючим. Щоб для людей, і насамперед для дітей 

було доступне і безкоштовне медичне обслуговування, 
освіта, дитячі садочки. Ось чого ми хочемо від держави.

 Юлія ПИЛИПЕНКО:
– Я сама родом з Бутівки, живу і працюю у Городні. За 

фахом – швея, закінчила Чернігівське вище професій-
не училище побутового обслуговування №9. Думаю, 
однією з першочергових турбот держави про молодь 
повинна бути проблема забезпечення житлом. Адже  
придбати його для таких, як ми, на сьогодні – справа не-
реальна. А як можна відчувати себе незалежним, якщо 
ти не здатен вирішити головні питання у своєму житті? 

Ще дуже хотілося б, щоб не було перепон для пере-
тину кордонів – ні митних, ні матеріальних.  Щоб людина 
могла запросто перетнути будь-яку межу. Хтось – для 
того, щоб світ подивитися, а хтось – для того, щоб заро-
бити собі на достойне життя там, де це можливо зроби-
ти. І освіта у незалежній країні повинна бути незалежною 
від оплати за навчання. Тоді матимемо висококваліфіко-
ваних фахівців, а не посадових осіб з купленими дипло-
мами. Мріється, щоб так було. Якщо не у нас, то хоча б у 
наших майбутніх дітей.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: Катя КОМЗОЛ та Юля ПИЛИПЕНКО на ро-

бочому місці.

Ровесниці нової України
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Повідомлення про 
чергову – сімнадцяту 
сесію районної ради 
шостого скликання 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самовря-
дування в Україні” головою районної ради скликається 
чергова  сесія районної ради. 

Засідання постійних комісій з питань соціально-еко-
номічного розвитку району, зайнятості населення та бюд-
жету, з питань управління  та розпорядження об’єктами 
комунальної власності і тарифної політики, з питань закон-
ності, безпечної життєдіяльності, регламенту та депутат-
ської діяльності відбудуться 3 вересня о 10.00 год., а по-
стійних комісій районної ради з питань охорони здоров’я 
та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, з питань 
агропромислового комплексу, земельних відносин, еко-
логії та природних ресурсів, з питань гуманітарної сфери, 
сім’ї та молоді відбудуться 4 вересня о 10.00 год. 

Засідання президії районної ради – 4 вересня о 12.00 
год.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у 
четвер, 5 вересня 2013 року, о 10.00 годині в залі засідань 
районної ради з таким порядком денним:

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

2.Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 
2013 року.

3.Звіт про витрачання коштів резервного фонду за І 
півріччя 2013 року.

4.Звіт про отримання та використання позик район-
ним бюджетом за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку у І півріччі 2013 року.

5.Звіт начальника відділу економіки райдержад-
міністрації про здійснення делегованих районною радою 
повноважень в частині соціально-економічного розвитку 
району та у сприянні інвестиційній діяльності.

6.Звіт начальника фінансового управління райдержад-
міністрації по виконанню повноважень з контролю за до-
триманням бюджетного законодавства сільськими бюд-
жетами.

7.Про хід виконання рішення районної ради від 27 
листопада 2012 року «Про надання погодження на ро-
зроблення проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок лісового фонду в постійне користування 
Городнянській міській раді».

8.Інформації прокурора району та керівника районно-
го відділу внутрішніх справ про стан законності, боротьби 
зі злочинністю, охорони громадського порядку та резуль-
тати діяльності на території району за І півріччя 2013 року.

9.Про Програму капітального ремонту доріг комуналь-
ної власності Городнянського району на 2013-2015 роки.

10.Про заснування звання «Почесний громадянин Го-
роднянського району».

11.Про внесення змін та доповнень до Регламенту 
роботи Городнянської районної ради (щодо приведення 
окремих положень Регламенту у відповідність з положен-
нями Закону України «Про доступ до публічної інформа-
ції»).

12.Про надання пільги по сплаті орендної плати.
13.Про стан виконання Програми організації вете-

ранів України Городнянського району на 2010-2015 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 30 грудня 2010 
року.

14.Про результати розгляду запиту депутата Верхуші 
О.І.

15.Про звернення до Верховної Ради України з вимо-
гою про невідкладний розгляд та прийняття проекту Зако-
ну України «Про порядок імпічменту Президента України».

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

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

Голова районної ради  Г.ПРИМАК.

Незалежність України – це одна з тих небагатьох, але 
визначних спільних цінностей, довкола яких єднається все 
наше суспільство, весь народ, незалежно від регіону про-
живання, релігійних, мовних або культурних особливостей. 
Сьогодні, у часи непростих випробувань для нашої держав-
ності, складних економічних процесів у світі, тиску з боку де-
яких сусідніх держав, єдність усіх суспільних верств довкола 
єдиних цінностей важлива, як ніколи.

У цьому зв’язку дуже тішить той факт, що українська вла-
да демонструє знання історії і розуміння цінності державної 
незалежності, давніх європейських традицій, які лежать в її 
основі. Вельми показовим у цьому сенсі стало звернення 
Президента України з нагоди Дня хрещення Київської Русі. 
Віктор Янукович заявив: «Україна, багата своєю історією та 
унікальними культурними надбаннями, є невід‘ємною ча-
стиною християнської цивілізації, а наша столиця по праву 
вважається апостольським містом, яке зберегло основи за-
гальноєвропейської культури, політики та вікопомну спад-
щину. Ми – спадкоємці Володимирового хрещення – усві-
домлюємо силу віри у нелегкі часи випробувань, через які 
довелося пройти у боротьбі за свою державність і незалеж-
ність. Переконаний, що український народ і надалі плекати-
ме глибокі християнські традиції та духовні засади Київської 
Русі задля розквіту рідної землі». 

Важко не погодитися із такими словами, під ними гото-
вий поставити підпис кожен свідомий громадянин Україн-
ської держави. А спільні цінності об‘єднують людей, як ніщо 
інше. І це підтверджують факти. Зокрема, соціологічні до-
слідження демонструють стабільне зростання прихильників 

державної незалежності України за останні три роки. Якщо 
кілька років тому ця цифра ледь сягала половини від числа 
опитаних респондентів, то нині вона склала 61 %. Очевид-
но, що за три роки президентства Віктора Федоровича Яну-
ковича число прихильників незалежності значно зросло, і в 
цьому, безперечно, є заслуга чинного глави держави, про-
ваджуваної ним внутрішньої та зовнішньої політики.

Але це не означає, що можна розслабитись і «почивати 
на лаврах». Ще дуже багато загроз нашій незалежності не 
втратили своєї актуальності. Це і економічні загрози – такі, 
як світова економічна криза, і зовнішньополітичні виклики, 
зокрема небажання деяких сусідніх держав визнати україн-
ську державну незалежність як історичний факт і відповідні 
спроби говорити з Україною з позицій залежності.

Тож якщо сьогодні ми всі не згуртуємося і не дамо рішучу 
відсіч зовнішнім силам, що зазіхають на нашу незалежність, 
ми можемо її втратити. Треба зробити належні висновки зі 
складної історії українського народу, коли ми втрачали дер-
жавність через внутрішні чвари, непорозуміння між окреми-
ми суспільними верствами, між владою та народом. Сьогод-
ні ми повинні бути, як ніколи, єдині, щоб не тільки зберегти 
нашу незалежність, а й зробити нарешті Україну тією краї-
ною, про яку так щиро мріяли мільйони наших предків, які 
боролися і клали життя за незалежність. Справжньою краї-
ною мрії – заможною, впливовою, турботливою про своїх 
громадян. Країною, за яку нам буде не соромно перед на-
щадками, яку їм ми  лишимо у спадок.

Віктор БЕЗВЕРХИЙ. 
Журналіст.

Наш ціннісний вибір

Привітати жінку з такою визначною датою  зібралася вся 
любляча родина, наймолодший у якій – 20-річний правнук 
Іван. Серед широкого кола родинного свята  Марія Яківна 
була головною людиною, яка об’єднує всіх у роду.  Сім`я 
щиро пишається матусею, бабусею та прабабусею, її ще й 
досі світлим розумом, доброю вдачею,  відданістю і її юві-
леєм. 

 Завітали у день народження з подарунками голова рай-
держадміністрації М.Ф.Силенко та заступник  міського го-
лови  Ф.І.Кундік. Вони побажали ювілярці здоров`я та благо-
получчя  усій  великій родині. 

Багато років тяжкої праці у колгоспі до Великої Вітчиз-

няної війни і після неї на відбудові  віддала ця мужня жінка   
Батьківщині, своїм рідним. Марія Яківна більшість життя 
мешкала  у с. Жоведі Щорського району, а ось останні 7 ро-
ків – у дочки  Ніни Панасівни Дуброви в Городні. 

– Я ж сто років собі не купувала, – каже Марія Яківна, 
звертаючись до дочки, – я їх дійсно прожила. 

Привітав  із днем народження 100-річну ювілярку Прези-
дент України Віктор Янукович. 

На знімку:  квіти та подарунки від голови райдер-
жадміністрації  М.Ф.СИЛЕНКА  та заступника міського 
голови Ф.І.КУНДІКА. – 100-річній ювілярці  Марії Яківні 
БЕЗБОРОДЬКО. 

15 серпня  відбулося розширене засідання колегії рай-
держадміністрації. На порядку денному стояло питання ви-
конання Програми соціально-економічного розвитку і бюд-
жету району  за підсумками 1-го півріччя.

 Начальник відділу економіки Н. В. Лебедєва доповіла, 
що  в галузі промисловості триває спад виробництва (85 % 
продукції до рівня відповідного періоду 2012 року). Не пра-
цюють 2 підприємства з 4  раніше діючих.  Очікується віднов-
лення роботи Ковальовського спиртозаводу  восени, тож є 
надія, що до кінця року ситуація дещо покращиться.

Продовжується залучення інвестицій через співпрацю 
з міжнародними грантовими програмами,  активно працює 
малий бізнес. 

Завдяки підтримці народного депутата І.Рибакова вда-
лося запустити механізм ремонту сільських доріг. І хоч депу-
тат допоміг невеликою сумою, залучивши всього 100 тисяч  
гривень, але  сільські ради, які мають фінансовий ресурс 
у своїх бюджетах,  намагаються зробити підсипку доріг  і 

за  свої кошти. Допомагають також керівники сільгосппід-
приємств та районні депутати. А головне – з`явилось нове 
ставлення до проблеми, люди зрозуміли, що дороги – наші, 
і  ми маємо про них дбати. 

Заступник голови райдержадміністрації О.М.Левченко  
проаналізував ситуацію в сільському господарстві району. В 
цій галузі зайнятий 661  працівник. Середня заробітна пла-
та  1 671 грн., що більше на  284 гривні,  ніж у  минулому 
році. Заборгованість по зарплаті відсутня. За перше півріччя 
сільгосппідприємства виробили валової продукції на суму 
26 914, 8 тис. грн., що становить 98,2% до минулого року. 
Закінчується збирання врожаю зернових. 

О.М.Левченко проінформував колегію  про підтрим-
ку бізнесом соціального розвитку сіл. Між сільрадами та 
сільгосппідприємствами укладено 9 соціальних угод про 
взаємовідносини і зобов`язання. 

Начальник фінансового управління Л.В.Кучерявенко 
повідомила, що за січень-червень 2013 року до загального 

фонду бюджету району надійшло 55 481,9 тис. гривень при 
бюджетних призначеннях 56 538,1 тис. гривень. Аналіз  ви-
конання  доходної частини бюджету району  за  минулі пів-
року свідчить про те, що власні доходи загального фонду 
виконані на 126,8%  – при плані 8 156,4 тис. грн. надійшло  
10 336, 7 тис. гривень. 

Про стан розвитку малого підприємництва в районі 
проінформувала Н.В.Лебедєва.  А про дотримання норм 
Конституції України, забезпечення правопорядку на тери-
торії району, захисту прав і свобод громадян співробітника-
ми Городнянського РВ УМВС доповів заступник начальник 
міліції І.Л.Богдан. 

За результатами розгляду питань голова райдержад-
міністрації М.Ф. Силенко дав доручення періодично здій-
снювати системний аналіз взаємодії та координацій дій з 
райдержадміністрацією, органами місцевого самовряду-
вання району.

ЮВІЛЕЇ Сто років  купити не можна,  
а тільки самому прожити

15 серпня 
виповнилося 

100 років  
жительці 
м.Городні 

Марії Яківні 
Безбородько

ІЗ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Дорожні справи з місця зрушили, 
а спиртозавод не працює
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Про це повідомив голова обласної державної адміністра-
ції Володимир Хоменко під час брифінгу для представників 
обласних засобів масової інформації в ході робочої поїздки 
до Бобровицького району.

«Для нас дуже важливо, щоб бізнес, який працює в об-
ласті, ніс соціальну відповідальність за розвиток тієї тери-
торії, де він працює. Особливо це актуально для сільських 
територій Чернігівщини, адже наша область аграрна», – на-
голосив Володимир Хоменко.

За його словами, підприємець може бути успішним 
лише за умови турботи про розвиток громади.

І таких прикладів в області достатньо.
Агроформування Бобровицького району вже в цьому 

році надали допомогу на розвиток інфраструктури сільських 
населених пунктів. Виконано ремонт школи, дитячого сад-
ка, будинку культури в с. Вороньки, встановлено пам'ятник 
воїнам-інтернаціоналістам та ліквідаторам Чорнобильської 
катастрофи в с. Нова Басань, проведено ремонт доріг та си-
стеми опалення у клубі с. Наумівка, здійснено ремонт ФАПу 
у с. Осокорівка.

У Прилуцькому районі на розбудову інфраструктури 
сільських населених пунктів місцевими сільгоспвиробни-
ками витрачено 4,6 млн. грн. Проведено  ремонт доріг, га-
зифіковано приміщення дитячого садка в с. Білорічиця. За-
вершено ремонт будинку культури, виконано ремонт школи, 
дитячого садка та ФАПу в с. Богданівка.

У Бахмацькому районі завдяки допомозі місцевих сіль-
ськогосподарських підприємств виконано робіт на суму 3,7 
млн. грн. Так, в с. Дмитрівка проведено ремонт доріг, вико-
нано ремонт будинку культури, в с. Григорівка збудована 
церква й за рахунок агропідприємства утримується місцева 
футбольна команда.

У Варвинському районі СТОВ «Дружба-Нова» надало со-
ціальної допомоги на суму 2,2 млн. грн.

За підтримки місцевих підприємств відновлюється ро-
бота аптечного пункту, лікарська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини у с. Івангород Ічнянського 
району. Сільські ради району отримали від аграрних під-
приємств 2,7 млн. грн. допомоги.

У Чернігівському районі в селах Пльохів, Рудка та Куве-
чичі відремонтовано дороги, вуличне освітлення та водогін, 
в с. Анисів відремонтовано церкву. На підтримку сільських 
громад сільськогосподарськими  підприємствами району в 

цьому році вже витрачено 1,2 млн. грн.
Відрахування сільгосппідприємств на розвиток інфра-

структури села за оперативними даними щорічно складали 
від 25 до 35 млн. грн.

Крім того, на заходи щодо створення належних умов 
життя для жителів сільських та селищних територіальних 
громад направляються бюджетні кошти. Всього у 2012 році 
на підтримання в належному стані соціальної сфери сільсь-
кої місцевості області з державного бюджету було спрямо-
вано  асигнувань на загальну суму 159,3 млн. грн.

 Також для сільського населення та виробників сільсь-
когосподарської продукції розроблені і діють державні про-
грами: по утриманню молодняку ВРХ, відшкодування вар-
тості установок індивідуального доїння, бюджетна дотація 
за вирощених і проданих на переробне підприємство ВРХ 
та свиней, інші соціальні програми. За минулий рік розмір 
такої допомоги склав понад 13,9 млн. грн., а за сім місяців 
поточного року – 5,8 млн. грн.

Загалом по області станом на 1 серпня укладено  610 со-
ціальних угод між орендарями сільськогосподарських угідь 
та територіальними громадами. 

«Все залежить від того, як налаштований колектив та 
його керівник на вирішення тих чи інших проблем, як вони 
інтегровані у процес розвитку цього села.

Господарювати треба так, щоб коштів вистачало на 
утримання на належному рівні прибутковості все господар-
ство і на розвиток територій. Це взаємопов’язані речі, адже 
для висококваліфікованих фахівців повинні бути створені 
належні умови проживання і роботи», – зауважив очільник 
області.

Він також підкреслив, що вирішення соціальних про-
блем – це не тільки школи, дороги та лікарні, а ще й заробіт-
на плата, яку виплачує керівник господарства. На зростанні 
рівня зарплати темпами, які випереджають підвищення цін 
на споживчі товари, наголошує і Глава держави.

«За рахунок спільних зусиль органів виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, за участі аграрного бізнесу 
ми зможемо вирішити питання по формуванню соціальної 
інфраструктури на селі, чим забезпечимо покращення умов 
проживання та благополуччя сільського жителя», – зазначив 
Володимир Хоменко.

Прес-служба облдержадміністрації.

Як нас 
забезпечують 

пільговим 
балонним газом

Внаслідок реструктуризації, яка відбулась у систе-
мі газового господарства, змінилась система поста-
чання пільгового балонного газу у регіони, зокрема з 
квітня – і у нашому районі. 

Начальник Щорського управління газового господар-
ства І.І.Пінчук (нагадаємо, що раніше у нашому районі існу-
вала окрема районна організація газового господарства і  
Іван Іванович був її начальником) пояснив, що відтепер їхня 
служба займається виключно поставкою природного газу і 
обслуговуванням цієї системи постачання, тобто ремонтом 
газового обладнання, установкою лічильників і т.ін. по Щор-
ському, Ріпкинському та Городнянському районах. Поста-
чанням же балонного газу відає інша служба. 

Ми звернулись за поясненнями до майстра Щор-
ської дільниці ТОВ „Харківрегіонгаз” В.О.РОГОВЕНКА. 
Він так відповів на питання:

— Городнянський район по постачанню пільговим ба-
лонним газом фактично розділений на дві половини: південь 
району, тобто такі села як Макишин, Вихвостів, Куликівка 
тощо  обслуговує Чернігівська дільниця. Ми ж опікуємося ін-
шою половиною. Система досить проста: громадяни нада-
ють заявки у сільську раду, а звідти вони надходять до нас.  
При наявності пільгового скрапленого газу направляємо 
машину у потрібне село. Ми ж здійснюємо і обслуговування 
установок для користуванням скрапленим газом.

Від автора. Начебто зрозуміло. Все, крім одного:  наві-
що  так ускладнювати, здавалось би, просту ситуацію? Існу-
вала відлагоджена система постачання населенню району 
природного та пільгового скрапленого газу. Усі споживачі 
знали: у Городні, по вулиці Бутька, знаходиться районне 
управління газового господарства. Туди завжди можна було 
звертатись з будь-якою проблемою, що стосувалась газу.  А 
тепер?

Якщо з приводу природного газу ще можна звертатись 
за старою адресою (там, принаймні, розкажуть куди треба 
іти далі), то з балонним газом зовсім не зрозуміло. Мало  
того, що державне фінансування пільгового газу далеко 
не ідеальне, кошти виділяються від випадку до випадку, 
звідси і затримки з доставкою населенню балонів, так іще 
й заявку не придумаєш, кому подати. Виходить так: жителі 
півдня району – у Чернігів, півночі – у Щорс. Зрозуміло, жи-
телі сільської місцевості несуть заявку у сільраду, а там уже 
сільський голова чухає потилицю. А жителі міста? Поцікави-
лись ми і цим. Виявляється, поки що кожен повинен робити 
це індивідуально. Зараз вирішується питання, щоб заявки 
приймались через міську раду. 

Обслуговуванням балонних установок теж у районі вже 
не займаються – хто постачає, той і контролює. Не будемо 
на широкий загал коментувати, наскільки якісним може ви-
явитись таке дистанційне обслуговування.

С.ЧУГАЙ.

За цей рік планується освоїти близько 300 мільйонів 
гривень, які дадуть господарюючі суб’єкти для розвитку 

сільських територіальних громад Чернігівщини

ПРОБЛЕМА, ЩО ХВИЛЮЄ

Про хід реалізації на Чернігівщині завдань і доручень 
Президента України щодо забезпечення енергетичної 
незалежності держави розповів під час брифінгу, який 
відбувся 19 серпня в облдержадміністрації, заступник  
голови облдержадміністрації Віктор Геращенко.

Оптимізація енергопостачання та енергоспоживання 
відіграє важливу роль у процесі соціально-економічної мо-
дернізації, говориться у цьогорічному Посланні Президента 
України до Верховної Ради.

Як повідомив Віктор Геращенко, в Чернігівській області 
за минулий рік підприємствами та організаціями використа-
но 2,05 млн тонн умовного палива, енергетичних матеріалів 
та продуктів перероблення нафти, що на 1,4% менше, ніж 
рік тому. У структурі використаного палива в області більшу 

частку (54,1%) займає природний газ, 19,1% — кам’яне ву-
гілля.

Віктор Геращенко звернув увагу на те, що на виконан-
ня завдань Програми енергоефективності Чернігівської 
області на 2009—2015 роки в усіх сферах суспільного ви-
робництва упродовж 2009—2012 років використано 407,7 
млн грн. Впровадження енергоефективних заходів дало 
можливість зекономити 90,6 тис. тонн умовного палива на 
загальну суму 154,6 млн грн. Так, на ПАТ «Облтеплокому-
ненерго» реалізовано 5 проектів зі встановлення твердопа-
ливних котлів, де в якості палива використовуються пілети, 
загальна потужність обладнання складає 2,45 МВт. Сума ін-
вестицій становить 6,3 млн грн, прогнозована щорічна еко-
номія – до 1 млн м3 природного газу. 

На виконання завдань Глави держави щодо забезпечен-
ня енергетичної незалежності України на найближчу пер-
спективу в області упродовж 2013-2015 років планується 
запровадити 67 заходів, направлених на енергозбережен-
ня. Загальна сума інвестицій – 290,1 млн грн. Очікувана еко-
номія – 43,5 тис. тонн умовного палива на рік, у грошовому 
еквіваленті – 126,1 млн грн. Вже напрацьовано проектно-ко-
шторисну документацію по 14-ти об’єктах, по 18-ти — така 
документація знаходиться в стадії розробки або отримання 
висновку держекспертизи. 

Після виступу Віктора Геращенка журналісти поставили 
йому запитання, які стосувалися розвитку нафто- та газо-
добувної галузі в області, залучення місцевих науковців до 
розробки і впровадження енергозберігаючих програм. Від-
повідаючи на запитання щодо критеріїв першочерговості, 
Віктор Геращенко відповів, що особлива увага приділяється 
об’єктам бюджетної сфери. У порівнянні з минулими рока-
ми запровадження енергозберігальних технологій забезпе-
чило зменшення споживання природного газу на мільйон 
кубометрів.

Мінус 1 млн. кубометрів

ОШТРАФОВАНО... ЗЕРНОСКЛАДИ
Чернігівським обласним територіальним від-

діленням Антимонопольного комітету оштра-
фовано ТОВ «Городнянське ХПП», ТОВ «Еле-
ватор Агро», ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD та ПП 
«Північхліб» на 89 тис. грн за зловживання моно-
польним (домінуючим) становищем.

За результатами дослідження ринку надання послуг 
сертифікованими зерноскладами Чернігівським обласним 
територіальним відділенням Комітету було виявлено пору-
шення у діяльності ТОВ «Городнянське ХПП», ТОВ «Елева-
тор Агро», ТОВ Агрофірма «Обрій» LTD та ПП «Північхліб», 

зокрема у вигляді зловживання монопольним (доміную-
чим) становищем шляхом встановлення економічно не-
обґрунтованих цін на послуги сертифікованих зернових 
складів. 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» відділення надало рекоменда-
ції трьом зерновим складам: ПАТ «Млибор», філії Менсь-
ке ХПП ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація 
України» і СТОВ «Доч-Хліб» щодо припинення дій, які мі-
стять ознаки порушення законодавства про захист еко-
номічної конкуренції.

За повідомленням прес-служби комітету.

Прес-тур на 
вже святкову 

Брянщину
На запрошення департаменту внутрішньої політики 

Брянської області група журналістів Чернігівщини взяла 
участь у прес-турі для предстаників засобів масової 
інформації Чернігівщини та Гомельщини, приуроченому до 
70-річчя визволення Брянщини від німецько-фашистських 
загарбників. Очолював групу представників ЗМІ 
Чернігівщини редактор Городнянської міськрайонної газети 
«Новини Городнянщини», заслужений журналіст України 
Л.М. Якубенко.

Учасники прес-туру відвідали меморіальний комплекс 
«Хацунь», що в Карачівському районі. Саме з цього району 
почалися торжества по відзначенню 70-річчя визволення 
області. Потім на Поляні журналістів у Брянському районі 
учасників прес-туру познайомили з історією газети 
Брянського фронту «На разгром врага», перший номер 
якої вийшов 16 серпня 1941 року. Тут біля пам’ятника 
журналістам, які загинули в роки війни, відбулась урочиста 
церемонія нагородження переможців конкурсу молодих 
журналістів «Media Next», що проходив при підтримці 
Молодіжного парламенту Брянської області.

Були відвідини редакції найтиражнішої газети «Брянские 
факты» і телекомпанії «Брянская губерния». А наприкінці 
прес-туру – зустріч з директором департаменту внутрішньої 
політики В.В. Євсеєвим, який розповів про стан справ в 
області, зокрема і в інформаційній сфері. І, звичайно, – були 
екскурсії по Брянську, які дали змогу уявити про масштаби 
його розвитку, про його історичні і пам’ятні місця.

Вражень багато. Брянщина святкує. Про це опублікуємо 
окремі матеріали пізніше.

РЕДАКТОР.
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— Це зараз трохи регламентовано 
обов'язки голови сільради, — так оцінює 
нинішній час Марія Климівна. — А у семи-
десяті-восьмидесяті сільрада відповіда-
ла за все. Ми тоді про дороги дбали, усяку 
продукцію від домашніх господарств заго-
товляли, переміщенням трудових ресурсів 
займалися, будівництвом. І скажу вам, — 
зізнається, — цікаво було. Може тому, що 
молодими тоді були. Та ні, — подумавши, 
продовжує: — Тоді села були згуртовані, 
чогось прагнули і домагалися поставленої 
мети.

Звісно, у кожного своя ностальгія за мо-
лодістю, за минулим. Але коли бачиш плоди 
своєї праці з висоти прожитих років, та ще 
й такі, які служать людям, тоді не сумувати 
треба, а пишатися.

У роки її головування в Андріївку був під-
ведений газ, впорядкували дороги по селах, 
користуючись державною підтримкою, ви-
добували торфокрошку для добрива, збуду-
вали кілька водойм, які служать прекрасним 
місцем для відпочинку людей. А ще були 
споруди для побутових послуг, прибудова 
до приміщення сільради.

— Зараз ми сприймаємо все це як на-
лежне, наче воно само по собі з'явилось, 
— каже Марія Климівна. — А за цим  щоден-
на робота керівників сільради і тодішнього 

голови колгоспу О.Ю. Колоші, який дуже 
ефективно вів господарство. На той час 
були гроші — а це головне. Тепер мені мо-
жуть не повірити, але це правда:  у восьми-
десяті роки найскладніше було виготовити 
проект на будівництво того чи іншого об'єк-
ту. Я й досі не збагну: яка була цьому при-
чина? Мабуть, та, що всюди все працювало 
як заведений механізм. Всі хотіли будувати. 
Тобто, замовлень на різні соціально-куль-
турні та виробничі об'єкти було дуже багато, 
а проектні інститути виконати їх своєчасно 
не встигали.

Цікаво було почути думку Марії Климівни 
про те, чого бракує нам на нинішньому ета-
пі?

— Роботи! — не задумуючись, відповідає 
жінка. — Ми у свій час боролись з неробами, 
тунеядцями. А тепер он скільки безробітних, 
і ми їх заохочуємо до неробства. Хіба у нас 
у селі нема роботи? Є. Але виробництво не 
організоване так, як треба. Все пущено на 
самоплив. Свобода ж! А кому така свобода 
потрібна, коли людині ні з чого жити, і вона 
вимушена їхати світ за очі, щоб заробити 
копійку?

Мабуть, вона має право і підстави так 
оцінювати ті негативні процеси, що відбува-
ються тепер і які аж ніяк не згуртовують гро-
маду, а в цілому суспільство. 

Марія Климівна народилась в простій 
роботящій сім'ї в с. Зоряному, що ще рані-
ше звалось Займище. Вже тридцять років, 
як нема такого села. З часом померли люди, 
хтось переїхав ближче до центральної са-
диби, хтось у місті знайшов свою долю. Був 
то закономірний процес, коли одні населені 
пункти мали перспективу, інші — ні. А люди, 
як риба: шукали кращого місця.

— Залишилися у Займищі лише могили 
моїх батьків, — зітхає Марія Климівна. — Бу-
ваємо там щороку.

Напевне, Бог так єднає людей. Чоловік 
у Марії Климівни — Леонід Антонович. Лю-
дина — можна сказати — еталон праце-
любства і постійності. Свій трудовий стаж 
він віддав райсільгоспхімії — підприємству, 
яке забезпечувало сільськогосподарське 
виробництво хімічними засобами для родю-
чості грунту, захисту врожаю. Він — екска-
ваторник. І так зберіг свою машину, що вона 
ще й досі  в експлуатації. Леонід Колешко 
удостоєний медалі Виставки досягнень на-
родного господарства Союзу РСР. Він також 
пишається тим, що викопав багато ставків, 
які служать і довго ще будуть служити лю-
дям.

Сім'я Колешків збудувала дім, вирости-
ла сад. І виплекала троє дітей. Найстарший  
— Віктор, за професією інженер-будівель-

ник, тепер директор Волзького проектного 
інституту ВАТ «Зарубіжбуд», яке є лідером 
серед будівельних компаній Росії. До речі, 
головою Ради директорів цього товариства 
є льотчик-космонавт В.В. Горбатко. Другий 
син у Колешків, на жаль, передчасно помер. 
Він теж інженер-будівельник, працював у 
колгоспі. Дочка Лариса вже 16 років секре-
тарює в Андріївській сільраді. Початок її тру-
дової біографії дуже схожий із материним. 
Так буває.

У Колешків шестеро внуків. Будуть і 
правнуки. Життя ж бо продовжується. І може 
статися, що в нових поколіннях пробудяться 
гени Марії Климівни і Леоніда Антоновича. З 
висоти прожитих років у це можна повірити. 

У день народження, коли в роках збіглися 
дві сімки (77), перший секретар Городнянсь-
кого райкому Компартії, помічник-консуль-
тант народного депутата М.О.Шарудило за 
дорученням ЦК партії вручив М.К.Колешко 
почесний знак ЦК «Ветеран Компартії Украї-
ни» і посвідчення, підписане П.М.Симонен-
ком. То відзнака за її чесне служіння людям, 
активну життєву позицію, якій вона зостала-
ся вірна на все життя.

На знімках: подружжя Марії Климівни 
і Леоніда Антоновича КОЛЕШКІВ.

Л. ВАСИЛЬКО.

З висоти прожитих літ
Дві сімки збіглися у роках 

від дня народження Марії 
Климівни Колешко — добре 
знаної людини в Андріїв-
ці і навколишніх селах, що 
входили раніше і тепер в 
Андріївську сільську раду. 
Знана, бо ця жінка майже 
тридцять років трудилася у 
сільраді — спочатку кілька 
років працювала на посаді 
секретаря, а потім очолю-
вала головний владний ор-
ган.

НАРОДНІ 
УМІЛЬЦІ СУСІДКИ – РУКОДІЛЬНИЦІ  З  ДРОЗДОВИЦІ

Тамара Василівна Бензя і Любов Кирилівна Чаус живуть 
у Дроздовиці по сусідству. З юності вони захоплюються ру-
коділлям – вишивкою і плетінням мережив. А недавно вони 
освоїли виготовлення легких ажурних кошиків і вазочок, які 

плетуть гачком, а потім надають форми і 
фіксують у концентрованому розчині цу-
кру.

Немов застиглі візерунчасті павутин-
ки, радують людей вироби майстринь 
не тільки у рідному селі. Їхні вишивки та 
плетіння прикрашають оселі рідних та 
друзів по всій Україні, чимало їх і у сусід-
ніх Росії та Білорусі.

У молодості так хотілося вишивати 
і плести, та було тоді не до цього. А те-
пер часу вдосталь, а сил і зору не завжди 
вистачає, – озвучили майстрині спільну 
досаду. Кожна з них віддала чимало років 
рідному колгоспу, Любов Кирилівна – 20, 
а Тамара Василівна усе життя – 40 років. 
Вона – ветеран праці, кавалер ордена 
«Знак пошани», двічі переможниця со-
ціалістичних змагань і ударниця ХІ п’я-
тирічки.

– Колись на фермі піч затоплю, і, поки 
закипить вода, дві ниточки вишию, – 
розповідає Т.В.Бензя. 

Не втрачала зайвої хвилини й Л.К.Ча-
ус, яка після польової бригади ще 22 роки 
працювала у місцевому магазині:

– Як нема покупців, то я одразу ж ви-
шивати! – пригадує вона. 

Рушники, доріжки, подушки і навіть 
картини вишивали майстрині, черпаючи натхнення у нових 
орнаментах і візерунках. Кожна за своє життя зібрала чима-
лу їх колекцію – справжній скарб для нащадків. А передати 
є кому. Тамара Василівна виростила двоє дітей, має трьох 

онуків і два правнуки. У Любові Кирилівни – четверо дітей, 
одинадцять онуків і стільки ж правнуків.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: Т.В.БЕНЗЯ та Л.К.ЧАУС.

ДО 90-РІЧЧЯ РАЙОНУ: ЛЮДИ ТВОЇ ГОРОДНЯНЩИНО!
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Сносят старые дома в Киеве. На Приорке, на 
Подоле. У Софии Киевской – наоборот, возводят 
стеклобетонные архитектурные извращения. 

Что поделаешь? Стал стольный град микрорайоном 
Донецка. Жаль, терриконы они с собой не привезли. Да 
еще б химкомбинат из Рутченково. Сносят Киев! Вот и 
неуклюжему зданию  в начале Крещатика, что выпирало 
едва ли на проезжую у площади ( в прошлом) Сталина, 
Ленинского комсомола, а ныне – Европейской, настал 
свой миг Невечности. А как хорошо там было! Конторы, 
заведения, магазинчики – все это пустое. Там работал еще 
и ресторан «Столичный». И вот туда-то мы, молодые парни 
и девчата, то есть девчата и парни, приходили довольно 
часто и потрапезничать очень вкусно (кухня здесь была 
сказочная), и пообщаться философски, и, что было основой 
встреч, послушать пение тоненькой, черноволосой девушки 
Любы, которая очаровывала в финале свого выступления 
с ресторанной сцены куплетами: « Я милого узнаю по 
походке, он носит брюки «галифе»…». И так согревала эта 
простенькая песня наши киевские, молодые души… И - 
думы.

Потом  «убрали» местные кураторы культуры Любу 
из «Столичного», и мы более не посещали сие заведение 
«Общепита», а переехали на Почтовую площадь, на 
Подол, в «Прибой» ( теперь – «Одесса»), где со своим 
ансамблем развлекал нас Ефим (Фима) Колманович 
полузапрещенными куплетами подольских и одесских 
прибауток. Музыканты даже в День милиции умудрились 
инструментально исполнить «Боже, Царя храни». И лишь 
сведущие понимающе усмехались, а  лейтенантики да 
с подполковниками резво приглашали своих крашеных 
блондинок на танец под эту священную музыку. «О, 
времена! О, нравы!».

Вновь встретились с Любой-Любонькой спустя 
несколько лет. Уже на окраине Киева, в «Кемпинге», 
ресторане «Пролисок» ( «Подснежник»), где работал шеф-
поваром ныне покойный мой младший брат – Виталик. 
И там вновь пела Она: «В «Столичный» мы больше не 
вернемся!..». Приезжали в ресторан мои друзья, к Любе 
приезжали ее Миша Шуфутинский, Вилли Токарев. По 
окончании работы заведения все мы садились ужинать. 
Виталик накрывал большой стол для музыкантов и друзей. 
Шла ночная, теплая беседа обо всем.

– Люба, – спросил как-то я, – ты устала от «совка». 
Наверное, скоро уедешь?

– Ты знаешь, точно уеду. Но вернусь обязательно. Я лю-
блю свой город, своих людей. И я скорблю об этих чинушах 
от культуры. Мне жалко их! Но… возлюби врага своего. А 
они разве враги? – Люба вздохнула. – Они – обездоленные.

…Люба Успенская подарила (и дарит!) всем нам 
восприятие другой музыки, иной песни. То, что сейчас 
называют «Шансон». И не беда, что поклонники Азнавура, 
Адамо, Джо Дассена, Окуджавы, Высоцкого прониклись 
мастерством и характером  строптивой Любы. Ведь имя ее 
– Любовь. К Жизни. К Человеку. К Родине в конце концов.

Навчання  – 
інвалідам 

Всеукраїнський центр професійної реабілітації ін-
валідів, відповідно до Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005р., здійснює набір 
навчальних груп  на 2013 р. за такими напрямками: опе-
ратор комп’ютерного набору; оператор комп’ютер-
ної верстки; соціальний робітник;  вишивальниця; 
швачка;  слюсар з ремонту автомобілів;  обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних;  секретар керівни-
ка;  бджоляр;  перукар (перукар-модельєр);  майстер 
з ремонту взуття; молодша медична сестра  з догля-
ду за хворими;  манікюрник; черговий по поверху ( 
готелю, кемпінгу, пансіонату);  касир торгового залу. 

За детальною інформацією звертатися в управління 
праці та соціального захисту населення. Тел. 2-15-39.

Одним із важливих напрямів цієї роботи є встановлення 
конкретних винуватців Корюківської трагедії. Так, ще в січні 
цього року Український інститут національної пам’яті надіс-
лав запит через Міністерство закордонних справ України та 
Посольство України у Федеративній Республіці Німеччині 
щодо даних про організаторів масових знищень у березні 
1943 р. нацистськими окупантами мирного населення у мі-
стечку Корюківка Чернігівської області. 

У відповіді Центрального відомства з розслідування 
злочинів націонал-соціалістичного режиму ФРН за підпи-
сом головного прокурора Курта Шрімма від 16 квітня 2013 
р. повідомлено, що вбивство жителів Корюківки здійснила 
зондеркоманда 4а (Sonderkommаndo 4a). Мета каральної 
акції – знищення населеного пункту як помста та засіб заля-
кування (як відомо, у ніч на 27 лютого 1943 р. загони радян-
ського партизанського з’єднання Олексія Федорова роз-
громили окупаційний гарнізон у м. Корюківці та звільнили 
заручників). Це нова інформація, яка дає можливість тепер 
встановити назву карального формування, яке здійснило 
цей злочин.

Айнзатцгрупи поліції безпеки та СД (нім. Einsatzgruppen 
der Sicherheitspolizei und des SD) були створені нацистським 
режимом як оперативні військово-терористичні частини 
для ліквідації населення, знищення військовополонених на 
окупованих територіях. Поділялися на зондер- (нім. Sonder-
kommando) та айнзатцкоманди (нім. Einsatzkommando), під-
порядковувалися Головному управлінню імперської безпеки 
Німеччини (РСХА), долучалися до армійських частин. Ство-
рені у вересні 1938-го, діяли на окупованій гітлерівськи-
ми військами території Чехословаччини, а потім у Польщі. 
Кожна айнзатцгрупа налічувала від 800 до 1200 доброволь-
ців СС, гестапо і СД. Усі вони проходили короткотермінову 
спецпідготовку, навчалися тактиці каральних «акцій» щодо 
великих груп людей. За приблизними підрахунками, жер-
твами діяльності айнзатцгруп на території СРСР стали 2 
мільйони осіб.

Айнзатцгрупа «С», що діяла на території України, знищи-
ла 975 тисяч осіб. У березні 1943 р. її очолював бригаден-
фюрер СС, генерал-майор поліції Макс Томас, а штаб зна-
ходився у Полтаві.

Саме до її складу входила зондеркоманда 4а. Одним із її 
найвідоміших злочинів став масовий розстріл 29 і 30 верес-
ня 1941 р. у Бабиному Яру на околиці Києва майже 34 тисячі 
євреїв. На час Корюківської трагедії зондеркоманду 4а очо-
лював штурмбаннфюрер СС Теодор Хрістенсен, її штаб був 
у Харкові.

Треба врахувати, що особовий склад таких зондерко-
манд був не чисельний, і її члени були розкидані у різних 
гарнізонах. Тому їхні представники на виконання наказів про 
знищення населення, військовополонених постійно залу-
чали військовослужбовців підрозділів німецьких і угорських 
армійських частин, каральні формування та колаборантів із 
числа місцевої допоміжної поліції, підпорядкованої німець-
кій військовій адміністрації та німецької цивільної окупаці-
йної адміністрації (рейхскомісаріати). Містечко Корюківка 
Чернігівської області входила до території відповідальності 
399-тої головної польової комендатури, яка знаходилася у 
місті Конотоп Сумської області і була підпорядкована VІІ від-
ділу при штабі групи армій «Південь» збройних сил нацист-
ської Німеччини. 

Таким чином, ще потребує дослідження на основі до-
кументів встановлення складу карального загону на чолі з 
представниками зондеркоманди 4а, який знищив Корюків-
ку. 

В інформації Центрального відомства з розслідування 
злочинів націонал-соціалістичного режиму ФРН також вка-
зано, що відповідальними за знищення Корюківки разом із 
її мешканцями (віддав наказ) був тодішній начальник штабу 
399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц 
(1888 р. нар., уродженець німецького міста Касселя, який 
помер у 1961 р.) та каральна група (Strafkommando) 399-ї 
головної польової комендатури. У листі головного проку-
рора Курта Шрімма щодо долі організатора масового вбив-
ства Байєра повідомлено наступне: «Він проходив у нас за 
справою під актовим номером 204 AR-Z 269/60. У справі 
були ціла низька злочинів, здійснених на території сьогод-
нішньої України. У подальшому її вели різні прокуратури, але 
при цьому не був названий ні обвинувачуваним, ні підсуд-
ним, ймовірно через те, що він помер на початку 1961 року».

Німецькі дані підтверджують російську інформацію, на-
дану Українському інституту національної пам’яті наприкінці 
2012 р. про Байєра Бруно Франца, який віддав наказ знищи-
ти Корюківку. Про це йшлося в офіційному листі ФСБ РФ за 
підписом його директора, генерала армії Олександра Борт-
нікова на ім’я директора Українського інституту національ-
ної пам’яті Валерія Солдатенка.

Важливим є також підтвердження Центральним відом-
ством з розслідування злочинів націонал-соціалістичного 
режиму ФРН масштабів Корюківської трагедії висновку Чер-
нігівської обласної комісії з встановлення і розслідування 
злочинів німецько-фашистських загарбників у Корюківці від 
17 грудня 1943 р. і оцінок та розрахунків українських істори-
ків – майже 7 тисяч осіб мирного населення. 

Український інститут національної пам’яті продовжує 
пошук відомостей про обставини й винуватців Корюківської 
трагедії, дослідницьку роботу щодо знищення нацистськи-
ми карателями населених пунктів із їхніми мешканцями та 
інші злочини проти цивільного населення в роки війни.

Довідково:
1 березня 1943 року нацистський каральний загін із 

міста Щорс прибув до селища міського типу Корюків-
ка. Містечко було оточено. Всіх мешканців групами по 
50–100 чол. зганяли у великі будинки і розстрілювали. 

Одночасно до 10 машин із карателями прочісували 
всі хати й околиці населеного пункту і вбивали жителів 
як у помешканнях, так і на вулицях.

Після знищення всіх знайдених корюківців карателі 
містечко спалили. Очевидці казали, що дим і заграву 
від пожеж було видно у Щорсі, Сосниці, Холмах.

Акцію проведено 1 і 2 березня 1943 р. Пізніше, 9 
березня карателі повернулися, щоб допалити селище 
і добити вцілілих. 

Наслідки нацистського злочину: вбито близько 7 
тис. мешканців. В Акті Чернігівської обласної комісії з 
встановлення і розслідування злочинів німецько-фа-
шистських загарбників у Корюківці від 17 грудня 
1943 р. вказано, що 1 і 2 березня 1943 р., за підра-
хунками, здійснено вбивство 6700 чоловік, спалено 
1290 будинків. Проте, реальна кількість загиблих, за 
оцінками дослідників і місцевої влади, є більшою від 
встановленої комісією. Порахувати всіх через спален-
ня у будинках та велике число неофіційних поховань 
без зовнішніх ознак навесні-влітку 1943 р. було просто 
неможливо. Ускладнює оцінку втрат і те, що внаслідок 
цього злочину повністю припинили існування цілі роди-
ни і династії, про які вже нема кому згадати.

Корюківська трагедія 1–2, 9 березня 1943 р. за 
своїми масштабами є найбільшою кривавою караль-
ною акцією нацистів знищення населеного пункту ра-
зом із цивільним населенням у Другій світовій війні в 
Європі (1939–1945).

Український інститут національної пам’яті.

Нові дані про винуватців Корюківської трагедії 
від німецьких правоохоронців

Український інститут націо-
нальної пам’яті продовжує дослі-
дження, трагедії знищення Корю-
ківки Чернігівської області 1–2, 9 
березня 1943 р., яка є унікальним 
військовим злочином та злочином 
проти людяності навіть за мірками 
нацистського терору на окупованих 
територіях СРСР та Європи. 

Ліс гостинно зустрічає усіх, хто шукає у ньому відпочин-
ку. Проте він вимагає до себе дбайливого ставлення. Ро-
зумне користування дарами природи – невід’ємне право і 
обов’язок людини.

Величезної шкоди лісам завдають лісові пожежі. Гинуть 
не тільки дерева, а й птахи, звірі, вигорає лісова підстилка і 
верхній шар грунту. За кілька хвилин вогонь може знищити 
те, що виросло за кілька десятиріч. Основний тягар бороть-
би з лісовими пожежами лягає на Державну лісову охорону. 
Тому ДП „Городнянське лісове господарство» нагадує:

відповідно Правил пожежної безпеки в лісах України, 
які є обов’язковими до виконання всіма центральними і 
місцевими органами державної виконавчої влади, підпри-
ємствами, установами, організаціями і громадянами, що з 
будь-яких причин перебувають у лісі, протягом пожежоне-
безпечного періоду забороняється:

–  при 4-му класі (висока небезпека): розведення ба-
гать у лісі; заїзд на територію лісового фонду (крім тран-
зитних шляхів), а при 5-му класі (надзвичайна небезпека) 

– відвідування населенням хвойних насаджень;
– палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки;
– залишати у лісі обмащене, просочене бензином, га-

сом, мастилом ганчір’я тощо; 
– заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи 

двигуна;
– експлуатувати машини та інші механізми з несправ-

ною паливною та іскрогасною системою.
У свою чергу Державна лісова охорона докладає вели-

ких зусиль для того, щоб покращити охорону лісів від по-
жеж шляхом їх пожежостійкості, своєчасного виявлення і 
ліквідації на початковій стадії.

Будьте ж пильними, неухильно дотримуйтесь правил 
пожежної безпеки в лісі, адже охорона його від пожеж – мо-
ральний обов’язок  кожного члена суспільства.

В.ТИМКО.
Директор ДП „Городнянське лісове 

господарство”.

ПРИРОДА І МИ

Шкода, якої можна уникнути
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ПРОДАЮТЬСЯ:
– 2-кімнатна квартира з ре-

монтом, 2-ий поверх, по вул. Радянській, 48. Терміново. 
Ціна договірна. Тел. 097-6624529.

– 2-кімнатна квартира в центрі з індивідуальним опа-
ленням. Є гараж, сарай, погріб. Тел.: 096-1732651, 096-
6201545.

– 2-кімнатна квартира. Тел. 068-5124469.
– будинок. Є газ, вода. Тел.: 097-9967240, 050-

5113187.
– будинок в с. Тупичів. Тел. 2-52-25, 097-3576705, 093-

5898437.
– будинок в м. Городні по 1 пров. Горького, 1. Тел. 

2-26-81.
– будинок в центрі (можна під бізнес). Тел.: 063-

5677044, 098-9112369.
– будинок 80 м.кв. Є 17,5 соток землі,  газ, вода, го-

спбудівлі. Тел. 2-18-17.
– 2-поверховий будинок по вул. Радгоспній з мебля-

ми. 11 соток землі. Тел. 099-5280888.
– півбудинку по вул. Шевченка. Тел.: 097-8758706, 

097-8509704.
– дрова-обрізки. Тел. 097-1333007.
– картоплекопалка кінна (перероблена під трактор). 

Тел. 068-2487997.
– картоплекопалка однорядна (вир-во Польща). 

Тел.: 3-31-59, 095-5441311.
– автомобіль «Москвич-2141» у доброму стані. Тел. 

097-8619534.
– автомобіль «Москвич ІЖ-412». Ціна – 3000 грн. 

Тел. 097-7963866.
– автомобіль «Форд-Ескорт», 1989 р.в. Тел. 067-

4295633.
– автомобіль “Джак» вантажний, категорії В, 2006 

р.в., двигун – 2,5 дизель, вантажопідйомність – 2 тонни, на 
автомобілі встановлені додаткові баки на 420 літрів, заре-
єстровані у техпаспорті. Можливий обмін на автомобіль з 
доплатою. Ціна – 5500 у.од. Можливе оформлення автомо-
біля в кредит. Тел. 093-6536711.

– автомобіль ВАЗ-2108 в гарному стані. Тел. 097-
5998608.

– автомобіль ВАЗ-2108 у доброму стані. Тел. 067-
4455696.

– автомобіль ВАЗ-21011. Тел.: 098-6069232, 096-
6879319. 

– мотоцикл «Мінськ-12В». Тел. 068-0857096.
– робочий кінь віком 7 років (хороший, спокійний) у 

надійні руки. Тел.: 068-5357253.
—  корова у с. Мощенці. Тел. 068-1526131.
— тільна телиця. Тел. 068-3193225.
– поросята в’єтнамської і корейської порід (схре-

щені з миргородською м‘ясною). Адреса: м. Городня, вул. 
Шевченка, 120. Тел. 096-4286515. 

– кізка. Терміново. Тел. 2-53-45.
– козине молоко. Тел.: 067-6472165.

– дитяча коляска 
рожевого кольору у до-

брому стані. Тел. 097-7007093.
– комп’ютерний системний блок. Параметри: дво- 

ядерний процесор Intel, вінчестер – 1000 ГБ (SATA2-7200 
об/хв.), оперативна пам’ять – 4096 МБ (DDR2-800), ві-
део- карта GeForce GTS 8600-256 МБ (п/с 32Гб/с), пишу-
чий DVD-RW, клавіатура, миша. При необхідності можливо 
доукомплектувати з монітором. Ціна – 2300 грн. Тел. 063-
6733471, 067-8989847.

– біла, червона, вогнетривка цегла, плити дорож-
ні, плити перекриття, плити металеві під паркан, пе-
ремички, кільця для каналізації, блоки фундаментні, 
газоблок, піноблок, шалівка, крокви, балки. Доставка. 
Тел.: 067-2345270. 

– металопрокат, лист 280х140х2,5, гранник, аеро-
дромні плити, брус на дрова. Тел. 2-18-17.

– піноблок – 25 грн/шт., шлакоблок – 13 грн/шт. Ціни 
з доставкою і розгрузкою. Тел.: 2-41-66, 096-3378845, 
096-1730943. 

– рубані дрова, кругляк. Доставка. Тел.: 4-01-43,  
097-9654301.

– склад із залізничною колією, площа 900 кв.м, зем-
ля – 0,7 га в оренді. Тел. 099-5280888.

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

– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові ди-
вани (пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які 
куточки, стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), 
дивани-малютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, 
шафи, підставки для квітів, комоди, журнальні сто-
лики, стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, 
комп’ютерні стільці, приліжкові тумби, ліжка 1-спаль-
ні, ліжка 2-спальні, матраци пружинні, трюмо, три-
льяжі.  Корпусні меблі: стінки, дитячі, кухні, віталь-
ні. М’які меблі на замовлення, великий асортимент 
тканин в наявності і на замовлення.  Дитячі коляски 
(зимово-літні). Холодильники та газові плити колиш-
нього вжитку. Склад меблів знаходиться на території 
поліклініки. Тел.: 2-41-66, 096-3378845, 096-1730943. 
Дзвонити з 9.00 до 17.00.

КУПЛЮ:

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

– ЗСК (комбікормовоз) на базі ЗІЛ, КамАЗ або сам 
бункер в комплекті (не трухлий, документи). Тел.: 093-
9954033, 067-6568989, 61-40-02.

ЗДАМ:
– в оренду магазин в центрі. Тел.: 063-5677044, 098-

9112369.

ПОСЛУГИ:
– копаю картоплю, посаджену під міні-трактор. Тел. 

093-6246184.

УВАГА РОЗШУК! 
За підозрою  у вимаганні та 

одержанні неправомірної вигоди 
Головним управлінням по бороть-
бі з організованою злочинністю 
МВС України  розшукується ректор 
Національного університету Дер-
жавної податкової служби України 
Мельник Петро Володимирович, 
18.06.1957 р.н., який порушив ух-
валу суду – залишив місцеперебу-
вання (Київська область, м.Ірпінь) і 
зник у невідомому напрямку.

Громадян, які володіють інфор-
мацією про місцезнаходження розшукуваного, або такою, 
що може сприяти в його розшуку, просимо повідомити  по 
телефону «102» Городнянського РВ УМВС . 

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
12 серпня після тяжкої хвороби перестало битися серце рідної, 

дорогої дружини, мами, свекрухи, тещі, бабусі Андарал Надії Яківни. 
Щиро дякуємо рідним, кумам, друзям, колегам, односельчанам 

за підтримку і допомогу у важку для нас годину. Низький уклін вам 
усім.  Хай Господь Бог оберігає вас від горя і біди. 

Родина покійної.

Моцар Г.Г. глибоко сумує з приводу смерті куми
КРИВОПУСК Світлани Василівни
і висловлює глибоке співчуття її батькам – 
Демченкам С.М. і Є.В.

24 серпня минає 40 днів, як 
відійшов в інший світ люблячий 

чоловік, батько, дідусь 

ШМАТОК 
Микола Мефодійович

21.12.1946 р. – 16.07.2013 р.
Пам’ятаємо, сумуємо. Царство 

небесне тобі.
Дружина, діти, онуки. 

40 днів світлої пам’яті
ШМАТКА Миколи Мефодійовича

21.12.1946 р. – 16.07.2013 р.
Не простившись ни с кем,
Не сказав нам «прощай»,
Скрылись Вы в темноте,
Нам оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушли от нас Вы очень рано,
Мы  не смогли уж Вас спасти,
Глубокая на сердце рана,
Пока Вы живы, с нами Вы.
Кто забыл – вспомните,
Кто  помнит – помяните!

Сумуючі племінники.

26 серпня – півроку світлої пам’яті нашого дорогого 
чоловіка, батька, дідуся та зятя

ПАВЛОВИЧА Михайла Федоровича
13.11.1956 р. – 26.02.2013 р.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь, с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом тебе земля, а душе – 

царство небесное.
Сумуючі рідні.

Ось і пройшли, 
чи пролетіли 
літа! Відкувала 

зозуленька, та й не одна. Відійшли у вічність наші рідні. Ніби 
все було недавно, а  насправді  – давно…

Прожурчали роки, тільки спомин залишився. Ось ката-
лись на санчатах. Ось уже  до школи, а там і випускний, вибір 
професії,  праця (не завжди за професією),  аби по серцю. 
Сім`я, діти…Когось знаходиш, а когось губиш. Губиш тих, 
хто був найдорожчий тобі за все життя, бо з ними проходило 
дитинство… Мабуть,  у дитинстві всі хороші риси вдачі  є, а з 
роками вони губляться. 

Проганяєш думки від себе, що прийде той час,  і не стане 
колись твоєї родини… Але все йде своєю чергою. Не стало 
бабусі, а згодом і матусі, які ростили  мене, свою донечку 
і онуку, без батька. Діждалися і малих онуків. З яким захо-
пленням розглядають вони колишні вишивки. А божники є 
і вишиті, а є й  ткані. Дивуються,  ну яким чудом вони  тка-
лись? Я ще пам`ятаю, що з вивороту. Але ж які це потріб-
но терпіння і уміння, щоб стільки наткати з вивороту. Зараз 
мені 62 роки, і я знаю, що з моїх ровесників ніхто не вміє тка-
ти. А мені поталанило. Ще бабусі допомагала снувати, ста-
вити кросна (ткати цівки). А їх ткуть навіть у шість, вісім, два-
надцять або і у два панажа. І от я у два панажа  ткала прості 
рушники. Вони у мене і зараз є. Це моя гордість. Мені було 
тоді  близько 19 років. .. Ставиш ногу на один панаж, кидаєш 
човник, переступаєш на другий – і стук-стук, пішла робота. 

Моя бабуся Хима Луківна Кравченко, яка навчила мене 
ткати,  народилася у 1882 році, а померла у 1976. Тяжке  
прожила життя, бачила все. А більше за все зазнала важкої 
праці.  Не пам`ятає,  як помирала її мати, бо сама лежала 
хвора на тиф, у лихоманці. Її підняли, піднесли  попрощати-
ся з матір`ю. Отак і попрощалася у лихоманці. А ті,  хто підно-
сив її до матері, мабуть, думали, що і вона швидко за мамою 

піде. Але не судилося: молода була -- перемогла хворобу. 
Вижила, дорощувала братів і сестер, бо була старша. Бать-
ко дуже жалів старшу доньку,  на плечі якої впала  уся турбо-
та про менших, а вона щиросердно жаліла батька.  Вже ніби 
і пора заміж йти дівці, а вона все відмовляється…

 Але батько таки настояв, бо розумів, що  в дочки повин-
на бути своя доля, своя родина. І коли прийшов свататись,   
Пантелій сказав: «Іди, доню, іди!». Слухняна, любляча дочка, 
вона пішла заміж за батьковим словом і ніколи не каялась.  
Згодом  молоде подружжя нажило 3-х діточок – Якова, Івана 
і Ганну. Жили  дуже дружно. Та у 1933 році помер  бабусин 
чоловік через виразку шлунку. А без чоловіка пішла чорна 
смуга. Пам`ятаючи  свого Пантелія,  бабуся прожила все 
життя вдовою. 

Темною хмарою насунулася війна. Яків з дружиною На-
талією мали вже на той час свого сина.  І з яким-то серцем 
провела вона своїх рідних на війну,  а потім кожен день і ко-
жен час молилась: «Боже Милостивий, збережи моїх діто-
чок». Минали невтомні дні і ночі в очікуванні звісточки: чи то 
листа, чи то листівки. Бабуся (і не тільки вона одна) потім 
довго-довго зберігала ці листівки  воєнних часів.  Тримаючи 
їх у руках,  ніби відчуваєш  далекі часи, гул літаків, посвист 
куль та розриви снарядів. Ніби  мого дядька Віталіка  бачиш 
ще маленьким… Він вискочив з погребні, де ховались  від 
снарядів, і кричить: «Літак, літак, літак!»,  ще й добре не ви-
мовляючи.  Всі з жахом завмерли, бо до хлопчика наближав-
ся німець (а вже зайшли на той час у село німці). Але чужий 
військовий лише потикав себе у груди, сказав: «Кіндер, кін-
дер». Мабуть, у нього вдома теж залишились діти, і простяг-
нув хлопчикові шоколадку. Були і серед німців  люди…

 Не можна забути ані поганого, ані доброго. А погане -- 
прощати.

Наталія КОВАЛЬ.
с.Деревини.

Таке було 

Рушники долі
ЛИСТИ СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Рубрику веде 
Є.А. Колпаченко, 

начальник райвідділу 
внутрішніх справ

Статистика за тиждень – 
з 12.08.2013 року по 18.08.2013 року

Зареєстровано заяв та повідомлень – 47.
Потрапило в райлікарню – 9 осіб.
Померло – 12 осіб.
Сталося дорожньо-транспортних пригод – 0.
Складено протоколів про адміністративні 

правопорушення – 64, з них:
– по вчиненню насильства в сім’ї – 4;
– розпивання пива, алкогольних напоїв у 

громадських місцях – 8;
– керування транспортними засобами у стані 

алкогольного сп’яніння – 3;
– виготовлення, зберігання самогону та 

апаратів для його вироблення – 6;
– придбання самогону та інших міцних 

спиртних напоїв домашнього вироблення – 17;
– дрібне хуліганство – 5.

Продам мікроавтобус «Т-4», 1997 р.в., вантажний. 
Ціна 5500 у.о. Торг. Тел. (097)0144406.

Продам «ВАЗ-2101», 1974 р.в. Повний капремонт кузова, 
салон із «ВАЗ-2105». Хороша гума. Тел. (063)6556974.

Продам «Москвич-2705» («пиріжок»); газ/бензин, у доброму стані. 
Витрати на 100 км – 50 грн. газу. Ціна договірна. Т. (098)8566657.

Продам тракторний причеп 2 ПТС-4 у робочому стані. 
Тел. (097)4283594 (Валерій).

Пропоную послуги вантажоперевезень комфортним мікроавтобусом VIP- 
класу (6 чоловік) по Україні та СНД. Т.: (098)8566657, (063)1742656.

ПРОДАМ добротний будинок під розбирання у с.Рогізки. 
Ціна 5 тис.грн. Тел. (098)4279697.

ПРОДАМ спокійного робочого коня (7 років). Т.: (096)3905831.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
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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.Муравійка, 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.

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

Буріння свердловин 
діаметром труб 40-140 мм.

Доставка і установка обладнання.М
ожливий 

кредит

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовна. Суперціна. 

ел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

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

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

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»

Число  23 24 25 26 27

Температура:
вдень  +25 +19 +18 +19 +20
вночі  +14 +12 +9 +6 +5

Напрям вітру Зах Зах  Пн-з Зах         Пн

Опади

26 серпня святкуватиме свій 55-річний ювілей доро-
гий чоловік, люблячий батько, добрий дідусь Іван Іванович 
ГОРЛОВ.

Муж классный, хороший,
Папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем поздравляем,
И всяческих благ желаем.
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай, Бог, тебе здоровья, папа –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.

З повагою: дружина, дочка Марина, дочка Олена з 
зятем, онук Кірюша та свати Ітченки. 

26 серпня святкуватиме свій 
ювілей Валентина Олександрівна 
ЧИГРИНЕЦЬ з с. Хоробичі.

Тебе многое в жизни пришлось 
пережить,

И горестей было немало.
Но нас ты сумела растить и лю-

бить,
Родная, любимая, мама.
Спасибо за все, за твою доброту,
За труд, за бессоные ночи,
Мы помним об этом, мы в вечном 

долгу,
И любим тебя очень-очень.
З любов‘ю: дочка, зять, онука. 

Підприємство продає
вугілля (антрацит).

Ціна – 1500 грн.
Тел. (0462) 626-618, (24622) 4-42-32 

(з 8.00 до 13.00 год.).

До уваги адвокатів!
Головне управління юстиції у Чернігівській області 

оголошує конкурс з відбору адвокатів, які залучаються до 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви 
для проходження конкурсу приймаються управлінням юс-
тиції, а також всіма районними, міськими, міськрайонни-
ми управліннями юстиції до 2 жовтня 2013 року. 

З повним текстом оголошення можна ознайомитися 
на офіційному веб-сайті  Головного управління юстиції у 
Чернігівській області http: //just.cg.gov.ua.

Натяжной потолок 
150 грн. м2 с монтажем, пр. Франция, Германия. 

Гарантия 12 лет 
г. Чернигов ул.Любечская 60 б 

т. (0462) 915-777, 067-4600415, 050-4657727.

Управління Пенсійного фонду 
України в Городнянському районі 

проводить прийом громадян за принципом «єди-
ного вікна». На прийом можна звертатись з питань 
пенсійного забезпечення, отримання відомостей про 
застраховану особу, отримання інформації про сплату 
страхових внесків та інших питань за адресою м. Го-
родня, вул. Чорноуса, 9 з понеділка по п‘ятницю з 
8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00 год.

Магазину непродовольчих товарів на постійну робо-
ту потрібен продавець. Жінка до 30 років. 

Тел. 099-3223099.

Держкомзем України
Ліцензія АВ № 553604 від 12.08.2010 р.

Приватизація земельних ділянок.
Ціна – 900 грн.

ФОП Кукушкін Д.П.

М. Городня, вул. Чумака,4.Тел. 098-9654728.

ПАТ «Чернігів Вторчормет» на постійну роботу потрібні 
кваліфіковані робітники наступних професій для роботи вах-
товим методом: екскаваторник,газорізальники, машиніст 
крану.

За довідками звертатися по тел.: т/ф (04622) 5-82-30.
Е-mail: nina231967@mail.ru

Профнастил кольоровий, 
парканний, кровельний.

М. Чернігів, вул. Любецька, 60.
Тел.: (0462)915-777, 067-4600415, 

050-4657727.

БАНК. Кредит готівкою до 250000 грн.
Тел.: 093-6602147, 097-1793455.

Вони народилися в незалежній Україні.
Фото П.ДУБРОВСЬКОГО.

З приводу реклами, 
оголошень звертайтесь 

по тел. 2-47-00, 
або за адресою: 

м. Городня, вул. Леніна, 10.


