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 Шановні працівники бібліотечних 
закладів району!

Щиро вітаємо вас із Всеукраїнським днем 
бібліотек!

Професійне життя спільноти мережі бібліотечних за-
кладів обумовлене особливостями розвитку інформацій-
ного простору. Лише з інформацією, книгою, бібліотекою 
можливе  успішне майбутнє кожної людини і всього су-
спільства, адже тільки обізнані та поінформовані грома-
дяни можуть приймати відповідальні та обгрунтовані рі-
шення. 

Ми свідомі того, що більшість працівників бібліотек 
поділяють цю точку зору і спрямовують усі свої зусилля, 
майстерність та професіоналізм, творчість та кращі люд-
ські якості саме на те, аби утвердити високу гуманістичну 
місію бібліотек у суспільстві. 

Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчих здобут-
ків, міцного здоров’я, сили і добра, віри у світле майбутнє 
і наснаги для його творення.

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

    ради. 

18 вересня відбулася сесія  міської ради 6 скликання. 
Депутати заслухали  заступника начальника управління дер-
жавної казначейської служби у Городнянському районі Н.О. 
Денисенко.

Останнім часом Держказначейство опинилося під вог-
нем критики з боку органів місцевого самоврядування. Зро-
зуміло,  в держбюджеті  не вистачає грошей, щоб виконувати 
всі видатки. Гроші, за які мають будуватися дороги та ремон-
туватися школи, сьогодні витрачаються на виплату пенсій та 
зарплат. Практику використання коштів міст та селищ вперше 
запровадив уряд Юлії Тимошенко під час фінансової кризи 
2008 року. Наприкінці 2010 року Генпрокуратура оголосила у 
розшук колишнього голову держказначейства, звинувативши 
у нецільовому використанні коштів, що були виділені за Кіот-
ським протоколом. Ті кошти Юлія Володимирівна наказала 
продати за гривні, щоб фінансувати передвиборчі соціальні 
витрати. 

Сьогодні Держказначейство призупиняє платежі по всіх 
видатках, крім захищених, залишаючи без грошей місцеві 
бюджети. Заради справедливості потрібно визнати, що про-
блеми з єдиним казначейським рахунком почались ще під 
час фінансово-економічної кризи. Навіть і депутати Верхов-
ної Ради скаржаться, що хотіли б мати більше інформації по 
роботі Держказначейства. Щоденний оперативний баланс 
казначейських операцій до  них не доходить. Законодавством 
не передбачений ліміт, нижче якого казначейство технічно не 
може опустити межу залишків. 

Щоб запобігти практиці фінансування дефіциту бюдже-
ту за рахунок місцевих бюджетів, Асоціація міст ініціювала 
розділення єдиного казначейського рахунка на дві частини. 
На першій акумулювалися б кошти державного бюджету, на 
другій -- кошти місцевих бюджетів. У цієї ідеї  є і противни-
ки, адже бюджет має бути збалансованим, а казначейський 
рахунок має бути єдиним, як єдиною має бути бухгалтерська 
звітність і фінансовий облік. Також  пропонується перевести 

місцеві бюджети на обслуговування в комерційні банки. Але 
чи це вирішить проблему місцевих бюджетів? Якщо б не було 
ЄКР, то місцеві бюджети брали б позики в комерційних банках 
під великі відсотки. 

Загальна картина  нічим не відрізняться від ситуації у Го-
роднянському районі. Вже більше, ніж півтора місяця затри-
муються перераховані місцевою радою гроші на будинок для 
родини  Подде, яка виховує чотирьох близнюків. З літніх мі-
сяців на осінні переноситься ремонт доріг. Такі випадки вже 
стали системою. Якщо у минулі роки  дороги ремонтувати по-
чинали ще в травні, то цього року добре,  якщо у жовтні. І при 
умові, якщо буде  відповідна погода. Затримки проплат дер-
жавним казначейством на один-два місяці становлять під за-
грозу роботу місцевої ради, тому  сесією  прийнято рішення 
звернутися до управління Державної казначейської служби в 
Чернігівській області з проханням збільшити ліміт необхідних 
виплат, щоб місцевий бюджет не ставав заручником існуючої 
ситуації. 

Також сесією було  прийнято рішення про прийняття 
на баланс  газопроводу загального користування у  бага-
топоверхових будинках. Багатоповерхові будинки вже пе-
ребували на балансі міської ради, але  за приписом КРУ  їх 
з балансу зняли. Як майно, що належить власникам самих 
будинків.  Мешканці будинків, які приватизували свої квар-
тири, чомусь не розуміють, що їм належить і частка загаль-
ної площі: зовнішні стіни, частина підвалу,  сходин,  горищ і 
таке інше. У тому числі і газові труби. Люди, що мешкають у 
багатоповерхівках,  можуть  створити ОСББ --  організацію, 
яка б мала укладати договори вже з ким захоче. Але, оскіль-
ки в законі написано,  що люди можуть створювати ОСББ, 
але не зобов`язані, то  ніхто  не може примусити це робити 
власників приватизованих квартир.  Тепер недосконалість  
законодавства та накази  обласного керівництва вимагають 
від Городнянського відділення «Чернігівгазу»  категоричних 
дій, які ще напередодні 1 вересня передбачали відключення 

газу у більшості багатоповерхівок. Про що й неодноразово 
повідомлялось. Газівники  стверджували, що з ними ніхто не  
підписував договір на обслуговування  газопровідних мереж. 
ВАТ «Чернігвгаз»  договори укладав з кожною людиною (саме 
як з власником) окремо, але  його попередження про відклю-
чення газу  виглядали досить погрозливо. І  якби не активні дії 
керівництва райдержадміністрації та міської ради, які  звер-
нулися за вирішенням питання у область, невідомо б ще, чим 
ця історія і закінчилась.  Тому міська рада погодилась взяти 
на баланс мережу газопровідних труб багатоповерхівок, де 
немає ОСББ. ЖЕД зробить інвентаризацію їх, буде  укладено 
договір. 

Депутати прийняли рішення на продовження фрезеру-
вання аеродромного асфальтного покриття за рахунок  «Го-
роднярайагролісгоспу». Фреза буде працювати  три дні, 
нафрезує близько 1 000 тонн матеріалу, який буде покладено 
на дорогах  району. За домовленістю, половина  набитого ас-
фальту належатиме міській раді,  і його буде використано за 
потребою на дороги міста.

Продовжено оренду  земельної ділянки по вулиці Чорно-
уса, 26-А площею 0,0922 ТОВ «Доміка» на 5 років. «Новини 
Городнянщини» неодноразово висловлювали  з цього приво-
ду свою думку, яка стосувалася як  зовнішнього вигляду  бу-
динку, так і доцільності відкриття у місті великого торгового 
центру, яким зазвичай продає свої площі «Доміка».  Крім того, 
за проектом поруч забудови відсутня можливість обладнання 
необхідної на вузькому перехресті, та ще й біля  діючої  рай-
онної лікарні,  зручної автостоянки. Представник фірми  роз-
казав, що  була запропонована оренда приміщення місцевим 
підприємцям. Але  і досі  ними нічого  не запропоновано. 
Придбавши у 2007 році у районної ради  будинок  рентген-
кабінету райлікарні, фірма  «реконструювала» його  у велике 
приміщення і фактично має право на викуп землі під ним.  

А.НЕМИРОВА.  

Сесія  міської ради

Число  28 29 30 1 2

Температура:
вдень  +8 +8 +8 +9 +6
вночі  +5 +5 +5 +5 +5

Напрям вітру Зах Пн  Пн-з Пн-с      Сх

Опади

Щоб не відключили газ, міська 
рада взяла на баланс газопровідну 

мережу  багатоповерхівок

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
30 вересня 2013 року з 10.00 години на те-

риторії Хрипівської сільської ради проводити-
меться особистий прийом громадян проку-
рором Городнянського району РОЗИНКОЮ 
Сергієм Олександровичем.

21 вересня у Городні відбулись урочистості з 
нагоди 90-річчя утворення району та 70-річчя виз-
волення Городнянщини від німецько-фашистсь-
ких загарбників. На знімку: учасника визволення 
нашого району, полковника у відставці В.І.КЛИГУ 
вітає народний депутат М.В.ЧЕЧЕТОВ. 

(Матеріал про святкування ювілеїв 
читайте на 4 стор.)
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Шоу Юлії 
Тимошенко

Резонансні заяви, які зробила Юлія Тимошенко у 
рамках свого інтерв’ю «Українській правді», здивува-
ли як експертні кола, так і громадськість. І одні, і другі 
очікували на новий план дій, нові стратегії розвитку, а 
на свій запит отримали лишень нарікання та звинува-
чення. Тимошенко продовжує сповідувати властивий 
їй авантюрний курс, керуючись суто егоїстичним інте-
ресом. Проте, як показує час, нічого путнього з цього 
не виходить. А екс-прем’єр категорично відмовляєть-
ся робити висновки, не спроможна визнавати, що 
сьогодні українською опозицією керують зовсім інші 
люди.

Минулого  тижня ЗМІ України облетіла новина про пер-
ше за останні півроку інтерв’ю Юлії Тимошенко. Текст дано-
го інтерв’ю викликав скепсис та відвертий подив політоло-
гів. Експерти вказують, що чергові заяви екс-прем’єра не 
містять конкретики та новизни. Юлія Володимирівна про-
довжує свій невтішний рух у давно визначеному руслі. 

Гучні заяви Тимошенко про те, що її не доставляють до 
суду, щонайменше дуже здивували працівників Централь-
ної клінічної лікарні №5 та представників пенітенціарної си-
стеми. 

«Мене не доставляють до суду, бо будь-яке судове за-
сідання для політв'язнів стає публічною політичною трибу-
ною», - сказала екс-прем’єр. 

І тут у тюремників та сторони обвинувачення увірвався 
терпець. Державна пенітенціарна служба України (ДПтС) 
спростувала такий закид Тимошенко, надаючи на під-
твердження своїх слів факти. Такими фактами виявилися… 
офіційні відмови Юлії Володимирівни бути присутньою на 
судових засіданнях у справі ЄЕСУ.  Виявляється, що екс-
прем’єр власноруч написала 20 відмов. Частина з них була 
опублікована у ЗМІ. І найцікавішим виглядає те, що Юлія Во-
лодимирівна до сих пір не спростувала наявність її письмо-
вих заяв про відмову бути транспортованою до суду. 

Також на підтвердження своїх слів Державна пенітен-
ціарна служба України на офіційному сайті даної структу-
ри, окрім заяв Тимошенко, розмістила відеозаписи розмов 
співробітників Качанівської колонії із засудженою напере-
додні судових слухань. Таким чином, можна зробити висно-
вок, що Юлія Тимошенко продовжує «загравати» із громад-
ською думкою, не зважаючи на ймовірні наслідки такої гри, 
а керуючись виключно власними політичними інтересами.

Якщо говорити про умови утримання екс-прем’єра спо-
чатку у Качанівській колонії, а потім у Центральній клінічній 
лікарні №5 м. Харкова, то можна зробити низку важливих 
висновків.

По-перше, умови утримання засудженої Юлії Тимошен-
ко є такими, яких не має жоден ув’язнений в нашій країні, 
про що також свідчать красномовні фото, доступні на офі-
ційному сайті ДПтС. Засудженій забезпечені усі комфортні 
умови – в її розпорядженні декілька кімнат, включно із кім-
натою для вживання їжі, палатою, де вона перебуває, ще 
двома кімнатами для побачень. 

По-друге, за час відбування покарання Юлія Володи-
мирівна мала найбільшу в країні серед усіх засуджених 
осіб кількість зустрічей та побачень. Вона навіть проводила 
справжні наради у себе в палаті зі своїми відвідувачами.

І, по-третє, екс-прем’єр без обмежень використовує 
право на телефонні розмови. Незважаючи на відсутність 
можливості забезпечення цього права в установленому 
порядку, у зв'язку із перебуванням засудженої на території 
ЦКЛ № 5, рішенням керівництва ДПтС це право засудженої 
забезпечується завдяки використанню мобільного телефо-
ну.

Напевно, уся трагедія Юлії Тимошенко полягає виклю-
чно у її неспроможності сприймати дійсність та об’єктивно 
дивитися на розвиток подій. Вона вже не потрібна своїм 
політичним соратникам, а якщо і потрібна, то тільки як сим-
вол або жертва. Але символ не може бути реформатором 
чи, тим паче, президентом. Бо для змін потрібна винятко-
ва відданість політика національним інтересам. Що ж до 
Юлії Тимошенко, вона й надалі продовжує демонструвати 
відданість своїм амбіціям та авантюризму. І саме це на-
сторожує громадськість, котра втомилася від фарсу та 
театру Тимошенко. Люди хочуть бачити реальність, а не 
ширму політичної вистави, за якою продовжує ховатися 
екс-прем’єр.

Леонід ЗАНЬКОВЕЦЬ.
Журналіст.

Президент України як пріоритетне завдання визна-
чає забезпечення якісних умов життя населення неза-
лежно від місця проживання. Тобто, мешканці сільсь-
кої місцевості повинні мати такий же рівень життя, як 
і городяни. Однак сьогодні село погрузло у болоті про-
блем. Як вони вирішуються?

На минулому тижні в райдержадміністрації проаналізо-
вано стан вирішення питань, що порушувались громадяна-
ми на цьогорічних сходах громад. 

Їх умовно можна поділити на три групи: перша – такі, які 
мають вирішуватись на місці,  друга – такі, які можна вирі-
шити лише за умови державної підтримки, і третя – ті, що 
потребують втручання місцевих, регіональних органів вла-
ди. 

Найтиповіша проблема для села – потреба в ремонті 
автодоріг. Вона піднімалась у  18 із 30 сільських рад. Мож-
ливості місцевих бюджетів дуже обмежені. Тому там, де це 
було доречно, обмежились підсипанням ямок та грейдуван-
ням, а там, де без капітального ремонту не обійтися, було 
направлено відповідні листи у Службу автомобільних доріг. 
Як і коли ремонтуватимуться дороги у сільській глибинці, -- 
це залежатиме від черговості розподілу коштів державного 
бюджету.

Серед першочергових проблем  –  і вирішення земель-
них питань, зокрема розрахунки по орендній платі. У Андрі-
ївській сільській раді, наприклад, обурюються відсутністю 
землевпорядника. З усіх земельних питань доводиться 
звертатись у Хоробичі. І хоча, як зазначив начальник управ-
ління агропромислового розвитку О.М.Левченко, за домов-
леністю у Хоробичах прийматимуть жителів сусідньої сіль-
ради без проблем, поки що жодного звернення звідти не 
надходило. Тож не зрозуміло, у чому проблема: у відсутно-
сті землевпорядника, чи у відсутності проблем у земельних 
питаннях?

Здебільшого орендарі розраховуються за оренду землі 
і виплачують  3% коштів від оціночної вартості. Але є і ситу-
ації, як, наприклад, у Івашківці, Кузничах, Хотівлі, Мощенці, 
коли орендна плата не виплачується зовсім або вона неви-
правдано занижена. Є і парадоксальні ситуації. Наприклад, 
ПрАТ „ЕтноПродукт” за 480 гектарів орендованої землі у 
Хотівлянській сільраді платить по 400 гривень на місяць. 
Причина того – свого часу укладений договір оренди на 49 
років саме під таку суму. Хто і коли підписував такі папери 
– говорити зайве. Але ситуацію треба виправляти. Можли-
во, через укладання соціальної угоди на виконання підпри-
ємством певних робіт чи послуг, спрямованих на розвиток 
територіальної громади. Тож голова райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко акцентував увагу О.М.Левченка на  необхідно-
сті розривати договір оренди, якщо за використання землі 
селянам не платять. Вже наприкінці жовтня планується по-
чати такий процес щодо недобросовісних орендарів.

Ремонт вуличного освітлення є проблемою для 10 сіль-
ських громад. Цікавою є ситуація у Хрипівці, де народний 
депутат Ігор Рибаков майже рік тому закупив вуличні ліхтарі, 
а вони так і лежать. Починати реконструкцію потрібно з от-
римання технічних умов. Це, безперечно, є турботою сіль-
ського голови. Сприяти головам у вирішенні цього досить 
бюрократичного питання голова райдержадміністрації зо-
бов’язав начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства А.М.Дуду. 

Обговорювались також питання ремонту шкіл, закладів 
культури та охорони здоров’я. Практично всюди такі про-
блеми  вирішено, за винятком тих випадків, коли приміщен-
ня потребують капітального ремонту. Наприклад, у базовій 
Бутівській школі треба робити реконструкцію системи опа-
лення та заміну вікон. Таким чином, треба виготовляти про-
ектно-кошторисну документацію. На нараді було вирішено 
закласти кошти для цього у бюджет наступного року.

Позитивно вирішились раніше проблемні питання авто-
бусного сполучення деяких сіл району з райцентром.  Ви-
рішилось і питання відкриття дитячого садка у Перепису. 
Завершено побудову водогону у Хрипівці.

Незадовільним, на погляд багатьох сільських жителів, є 
забезпечення їх пільговим скрапленим газом. На жаль, це є 
проблемою, що не вирішується на районному рівні. Єдине, 
чим можна посприяти – ставити її перед керівництвом об-
ласті, що й буде зроблено найближчим часом відповідним 
листом. На рівні держави необхідно вирішувати і питання 
жителів Сеньківки, які зустрілися з проблемою випасу худо-
би через близьке розташування прикордонної зони.

Болючим для селян є питання низьких закупівельних цін 
на сільськогосподарську продукцію. Невеликою альтерна-
тивою є наявність у одному селі прийомних пунктів від різних 
молокопереробних підприємств. Ціни  у них відрізняються, 
але не радикально. Тут потрібна виважена державна політи-
ка щодо реальної підтримки сільгоспвиробника. Знаходять 
же, наприклад, кошти для виплати дотацій за вирощування 
молодняка  великої рогатої худоби, компенсації за придбан-
ня доїльних установок тощо. Щоправда, без казусів все ж не 
обходиться. У Хоробичах, наприклад, порушувалось питан-
ня про несвоєчасність виплати компенсації за доїльні апа-
рати. Але за нею, як зазначив О.М.Левченко, з цього села 
ніхто і не звертався. На сьогодні питання з виплатами поки 
що закрите – всі, хто надав необхідні документи, виплати 
отримали.

Проаналізувавши стан виконання доручень і  проблем-
них питань, голова райдержадміністрації дав відповідні 
вказівки з метою прискорення розв’язання тих проблем, 
які можна вирішити на місцевому рівні, і зазначив, що такий 
моніторинг проводитиметься періодично – для ефективної, 
плідної роботи

С.ЧУГАЙ. 

Вже кілька місяців до населених 
пунктів нашої сільради з районного 
центру курсує благодійний рейс за 
підтримки народного депутата Украї-
ни Ігоря Рибакова. Автобус ходить у 
визначений день і час. Жителі Дроздо-
виці, Диханівки та Будища щосереди 
можуть без проблем дістатися до рай-
онного центру, вирішити усі свої питан-
ня, і в той же день повернутися додому. 
До того ж, за проїзд вони не сплачують 
ні копійки — все фінансує наш депутат. 
Усі задоволені. Це прояв турботи про 
людей не на словах, а на ділі. 

Ігор Рибаков взагалі багато робить 
як для району, так і для нашої сільра-
ди зокрема. Його акція «Грейдування 
сільських доріг» — дійсно безпреце-
дентна в Україні. Усі ямки позасипали, 

пройшлися грейдером і вирівняли. 
Наш депутат дав людям надію, а це не-
мало. 

Хочу також через вашу газету ска-
зати спасибі Ігорю Рибакову за допо-
могу, яку він надав для початку робіт 
по вуличному освітленню. Нарешті ця 
наша проблема зрушилася з місця. За 
підтримки депутата на вулицях села у 
темну пору року буде світло.

Від імені жителів Дроздовицької 
сільради дякую нашому депутату за 
роботу. Майже рік пройшов після ви-
борів. За цей час Ігор Олександрович 
став рідною людиною, членом нашої 
громади. Я не знаю, як працюють де-
путати в інших регіонах, але наш депу-
тат виправдовує довіру своїх виборців. 
У нас з’явилася надія, що разом ми 

дійсно зможемо більше зробити для 
свого села, що життя можна змінити на 
краще. 

Н.МАМАЙ. 
Сільський голова с. Дроздовиці.

Від редакції: Загалом у районі 
курсує чотири благодійні автобус-
ні маршрути, повністю профінан-
совані Ігорем Рибаковим. 

— по понеділках: Город-
ня-Бурівка (через Моложаву);

— по середах: Городня-Буди-
ще (через Дроздовицю, Диханівку, 
Будище та Хотівлю);

— по п’ятницях: Городня-Ко-
нотоп (через Макишин). 

До відома постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи

Городнянське управління праці та соціального захи-
сту населення для отримання у 2014 році санаторно-ку-
рортних путівок просить потерплих внаслідок аварії на 
ЧАЕС всіх категорій та батьків потерпілих дітей, які ма-
ють посвідчення серії Д і яким не виповнилось 18 років, 
надати управлінню праці та соціального захисту насе-
лення (І поверх, каб. 5) заяву, медичну довідку за фор-
мою 070-о, копію посвідчення (на дитину – копію свідо-
цтва про народження).

Останній термін прийому заяв – 15 жовтня 2013р. 
За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які 
перебували на обліку і не отримали путівку в поточному 
році, зберігається обліковий номер у черзі на наступний 
рік за умови подання заяви до 15 жовтня поточного року 
та поновлення медичних показань до санаторно-курорт-
ного лікування.

Телефон для довідок 2-15-39.

20 вересня начальник Чернігівського прикордонного загону полковник 
О.Г.Птиця представив голові райдержадміністрації М.Ф.Силенку, голові 
райради Г.Г.Примаку та керівникам установ, служб і організацій району но-
вого начальника відділу прикордонної служби (ВПС) «Гірськ» майора О.В.
Шеремету.

Олексій Володимирович Шеремета почав службову кар’єру ще зі стро-
ковї служби у Прикордонних військах України у 1998 році. Потім служив за 
контрактом. У 2006 році закінчив академію Державної прикордонної служ-
би імені Б.Хмельницького за спеціальністю інженерна механіка. Кавалер 
медалі «За бездоганну службу ІІІ ступеня». До цього призначення був за-
ступником начальника відділу прикордонної служби «Добрянка». Одруже-
ний, виховує сина.

Попереднього начальника ВПС «Гірськ» майора В.В.Скорбатюка пере-
ведено у Чернігівський прикордонний загін. Начальник загону полковник 
О.Г.Птиця подякував майору В.В.Скорбатюку і вручив грамоту за бездо-
ганну службу. М.Ф.Силенко і Г.Г.Примак також нагородили В.В.Скорбатюка 
спільною грамотою райради і райдержадміністрації.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: начальник ВПС «Гірськ» О.В.ШЕРЕМЕТА.

Президент України як пріоритетне завдання визна- Ремонт вуличного освітлення є проблемою для 10 сіль-

Як виконуються обіцянки

Призначення, переміщення

ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ

Разом ми дійсно зможемо більше
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Сьогодні у світі добре розуміють важливість дошкільно-
го періоду життя людини. Нарешті це питання стало пріори-
тетним і у діяльності влади. Президент України Віктор Яну-
кович назвав дошкілля „фундаментом сучасної неперервної 
освіти” і поставив за мету зробити цей фундамент міцним.

Тупичівський ясла-садок „Казка” у наступному році від-
значатиме своє п’ятдесятиріччя.  Педагогічними кадрами 
він забезпечений добре: більшість працівників мають вищу 
фахову освіту. Але матеріальне і методичне забезпечення, 
як і у більшості дитсадків району, хочеться мати кращим.

Типовий проект нашого закладу розрахований на 75 
місць. Але на сьогодні тут функціонує тільки дві різновікові 
групи, які можуть прийняти до 45 дітей. Тому постає нагаль-
на потреба реконструкції ще однієї групи для дітей раннього 
віку. Існує відповідний пункт і у районній Програмі розвитку 
дошкільної освіти. Але без посилення фінансування цю про-
блему не вирішити.

Потребує зміцнення матеріально-технічна база нашого 
дитсадка, бо за півстоліття майже зносилася. Наш колектив 
постійно співпрацює перш за все з батьками вихованців, 
сільською громадою, місцевими підприємцями. За останні 
три роки у яслах-садку „Казка” нам вдалося  забезпечити 
автономне водопостачання, відновити паркан, встановити 
газовий котел і відремонтувати систему опалення, дах над 
спальнями, замінити каналізаційну і вентиляційну системи 
харчоблоку, виготовити правовстановлюючі документи на 
земельну ділянку, на якій знаходиться заклад. З ініціативи 

та за кошти облдержадміністрації розроблено проект су-
часної блочно-модульної котельні. А у 2011 році наш заклад 
став учасником проекту „Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду”, який є спільною ініціативою Євросоюзу та 
Програми розвитку ООН. У рамках впровадження  проек-
ту, вартість якого складає 330 тисяч гривень, передбачено 
заміну вікон і дверей та проведення робіт по утепленню фа-
саду ясла-садка. На сьогодні вже половину проекту викона-
но, освоєно 141 тисячу гривень.  

Велика заслуга у тому, що нашому закладу приділяється 
багато уваги, сільського голови с.Тупичева Л.М.Шовкової. 
Про все дбає мудра господиня: як забезпечити повноцінне 
харчування, створити умови для збереження здоров’я ді-
тей, поновити обладнання, зробити перебування малюків у 
дошкільному закладі комфортним і затишним.

Не забувають про нас і народний депутат І. Рибаков, 
депутати обласної ради І.Якуб та В.Романчук, депутат рай-
онної ради В.Авдійко. Завжди йдуть назустріч у вирішенні 
наших проблем і місцеві підприємці, а особливо В.Колінько. 
Турбується про малюків також настоятель Свято-Покровсь-
кої церкви отець Михаїл.

Непросто сьогодні працювати колективам дошкільних 
закладів. Але, об’єднавши зусилля виконавчої влади всіх 
рівнів, батьків, спонсорів, педагогів, можна забезпечити на-
лежну якість виховання і навчання наших дітей.

Г.МЕХЕДЕНКО.
Завідуюча Тупичівським ясла-садком „Казка”.

У партизанському 
Лісограді

19 вересня з нагоди Дня партизанської слави пройшли 
урочистості у Лісограді Щорського району – місці базуван-
ня партизанських з‘єднань у роки Великої Вітчизняної вій-
ни, звідки народні месники вирушали на бойові операції. 
Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко, голова 
обласної ради Анатолій Мельник, ветерани Великої Віт-
чизняної війни, представники громадськості поклали квіти 
до пам‘ятника «Партизанська сім‘я».

У вересні 943 року в ході боїв за село Єліне загинули 14 
воїнів 744 стрілецького полку 149 стрілецької дивізії. У 1948 
році їхні останки перепоховані у братській могилі разом із 
останками загиблих партизан. Завдяки пошуковій роботі 
вдалося встановити імена 12 партизан, які поховані в могилі 
на монументі «Невідомому солдату», де відбулося відкриття 
«Знаку Пам‘яті».

Заупокійну літію в пам‘ять про загиблих партизанів від-
правив секретар Чернігівської єпархії Української право-
славної церкви протоієрей Федір.

Ветерани та гості свята відвідали Музей історії парти-
занського руху на Чернігівщині.

Урочистості з нагоди Дня партизанської слави продов-
жилися у партизанському Лісограді покладанням квітів до 
пам‘ятника партизанам Великої Вітчизняної війни.

Присутні вшанували пам‘ять всіх полеглих захисників і 
визволителів нашої Чернігівщини та України хвилиною мов-
чання.

Учасники та гості свята оглянули експозиції музей-
но-меморіального комплексу партизанської слави «Лісо-
град» та переглянули святковий концерт.

До відома юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців!

Відповідно до наказу Державного комітету України з пи-
тань технічного регулювання та споживчої політики «Про за-
твердження та скасування національних класифікаторів» з 1 
січня 2012 року набрав чинності новий класифікатор КВЕД-
2010, при цьому до 31 грудня 2013 року дозволено користу-
ватися переденім класифікатором КВЕД-2005.

Тому для забезпечення своєчасного введення в дію 
КВЕД-2010 та усунення можливості виникнення у зв‘язку з 
цим черг необхідно терміново привести види діяльності у 
відповідність до КВЕД-2010.

С.ДЕМЯНЦЕВА.
Державний реєстратор районного управління юстиції.

Напередодні свята 90-річчя району та 70-тиріччя виз-
волення Городнянщини від німецько-фашистських загарб-
ників заступник голови райдержадміністрації Ю.М.Гриценко 
та начальник управління праці та соціального захисту насе-
лення В.В.Криволап привітали найстаршу жительку райо-
ну, –  городнянку М.Я.Концеву, якій скоро виповниться 102 
роки. Вони вручили їй подарунок та побажали здоров‘я і ак-
тивного довголіття. На жаль, Марія Яківна вже не обходить-
ся без сторонньої допомоги, за нею доглядає її дочка Ольга.

Поважні гості завітали також і до ровесниці району 
П.В.Вершняк, якій нещодавно виповнилось 90 років. Ю.М.
Гриценко та В.В.Криволап вручили подарунок й побажали 
Пелагеї Володимирівні разом з районом відсвяткувати своє 
сторіччя.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: В.В.КРИВОЛАП та Ю.М.ГРИЦЕНКО віта-

ють М.Я.КОНЦЕВУ; П.П.ВЕРШНЯК з подарунком.

На підставі Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову 
службу» та Указу Президента Украї-
ни від 9 листопада 2012 року № 
635/2012

 Н А К А З У Ю:
1. Призвати у жовтні – листо-

паді 2013 року на строкову військову 
службу громадян України чоловічої 
статі.

2. Явці на призовну дільницю Го-
роднянського району для призову 
на строкову військову службу під-
лягають усі  громадяни 1995 р. н., 
яким у період чергового призову ви-
повниться 18 років, а також громадя-
ни, які народилися у 1988 – 1994 рр., 
та у яких закінчилася відстрочка від 
призову, або не призвані раніше на  
строкову військову службу за різних 
обставин.

3. Громадяни зобов‘язані прибу-
ти на призовну дільницю за адресою: 
м. Городня, вул. Чорноуса, 40, у вста-
новлений час із документами, що 
зазначені у повістках. Громадяни, які 
не отримали особистих повісток для 
призову на строкову військову служ-
бу, зобов‘язані прибути до районно-
го військового комісаріату 1 жовтня 

2013 року та мати при собі докумен-
ти, які засвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які 
підлягають призову на строкову вій-
ськову службу і тимчасово перебу-
вають на території Городнянського 
району, зобов‘язані негайно повер-
нутися до місця постійного прожи-
вання та з‘явитися у районний вій-
ськовий комісаріат для проходження 
призовної комісії.

5. На підставі Закону України 
«Про військовий обов'язок і військо-
ву службу» керівники підприємств, 
установ, організацій, в тому числі на-
вчальних закладів, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності, 
зобов’язані відкликати призовників з 
відряджень для забезпечення своє-
часного прибуття їх на призовну діль-
ницю.

6. Громадяни, які ухиляються від 
призову і не з‘являються за повіст-
кою до військового комісаріату, не-
суть відповідальність згідно із зако-
нодавством. 

В.БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар Городнянсь-

кого районного військового комі-
саріату. 

Кількість крадіжок 
збільшилась

На Городнянщині спостерігається тенденція щодо росту 
кількості кримінальних правопорушень проти власності, на 
що і було звернуто увагу керівників правоохоронних органів 
на координаційній нараді при прокуророві.

Протягом першого півріччя 2013 року на території райо-
ну вчинено 22 крадіжки.

У зв‘язку з цим прокуратурою району розроблено ряд 
спільних з правоохоронцями заходів для профілактики зло-
чинів проти власності та поліпшення криміногенної ситуації 
в районі.

Однією з причин вчинення правопорушень проти влас-
ності є неналежна увага власників до свого майна. Тому 
громадянам необхідно більш дбайливо ставитись до своїх 
речей.

Служба 102 повідомляє 

ДТП у день міста
21 вересня о 20.30 год. у  Городні на перехресті вулиць 

Волковича та 1-го Травня легковий  автомобіль збив пішо-
хода – неповнолітню дівчину, яка загинула.

 За даним фактом почато кримінальне провадження за  
статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особами, які керують транспорт-
ними засобами, що спричинило смерть потерпілого», яка 
передбачає позбавлення волі водія на строк від 3 до 8 років. 

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС.

Медичний огляд школярів 
Щорічно проводяться обов`язкові медичні  профілак-

тичні огляди  учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
медичними працівниками у присутності батьків або інших 
законних представників райлікарні. Цей огляд учні мають 
пройти до 1  листопада.

Діти віком 5-6-ти  років перед вступом до школи огля-
даються лікарями: педіатром, хірургом, офтальмологом, 
стоматологом та іншими спеціалістами за показаннями,  
здають аналіз крові на гемоглобін, аналіз сечі.  Діти 1-4, 5, 
6, 7-их класів -- педіатром, офтальмологом,  перевіряють 
гостроту слуху, зору, антропометрію, здають аналізи крові 
та сечі. Діти 8-9-их класів – педіатром, хірургом, стоматоло-
гом, ендокринологом, перевіряють гостроту слуху та  зору, 
антропометрію, здають аналіз крові, флюорографію,  пе-
ревіряються у гінеколога (за показаннями).

Діти 9-10-их класів -- педіатром, стоматологом, гінеко-
логом (за показаннями), перевіряють гостроту слуху, зору, 
антропометрію, роблять аналіз крові, флюорографію. 

 Всім учням потрібно  принести в школу довідки про ре-
зультати медичного профілактичного огляду.

В.ТРЕПАЧКО.
Шкільний лікар.

ПОДАРУНКИ  ДО  СВЯТ

27 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

У наступному році „Казці” – 50 років

Наказ про  строкову військову службу
ОФІЦІЙНО

Виїзна 
приймальня 
у Вихвостові

24 вересня заступник голови рай-
держадміністрації Ю.М.Гриценко та 
голова районної ради Г.Г.Примак взяли 
участь у виїзній приймальні, яка прохо-
дила у с. Вихвостів. 

Керівники району ознайомились з 
матеріально-технічним забезпеченням 
сільської школи, ФАПу, будинку культу-
ри. У приміщенні сільської ради відбув-
ся особистий прийом громадян.

Ю.М.Гриценко також зустрівся із 
колективом дитячого садка „Ялинка”. 
У ході розмови він зазначив, що завдя-
ки розширенню мережі дошкільних 
закладів вдалося значно підвищити 
відсоток охоплення дітей освітніми по-
слугами. Це одна із складових рефор-
мування освітянської галузі, ініційова-
на Президентом України.

Було також обговорено ряд органі-
заційних питань, які стосувалися функ-
ціонування дошкільного навчального 
закладу.
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З дев’ятої години ранку на пло-
щі Жовтневої революції роз-
горнулись подвір’я територі-

альних громад та підприємств міста, 
виставки робіт народних умільців, ху-
дожників, майстрів народного мисте-
цтва, видавнича палітра центральної 
районної бібліотеки, торгові ряди.

Урочистості розпочались мітингом 
біля меморіалу Скорботної Матері. 
До присутніх з вітальними словами з 
нагоди 70-річчя визволення Город-
нянщини звернулись голова райдер-
жадміністрації М.Ф.Силенко, голова 
райради Г.Г.Примак, міський голова 
А.І.Богдан. Зворушливо від імені ве-
теранів говорила Лідія Олександрівна 
Мацапура – на той час юна городнян-
ка, яка пройшла воєнними дорогами 
від рідного міста до Берліну. „Пилюка 
тріщала на зубах, нічим було дихати. 
А ми все йшли вперед, до Перемоги!”, 
–  згадувала вона воєнні будні. Продо-
вжив її розповідь визволитель Город-
ні, нині житель м.Гомеля Володимир 
Іустинович Клиго. Багато хто витирав 
непрохані сльози під час виконання 
Анастасією Терещенко пісні „ Поста-
рела мать...”.  Стільки горя і страждань 
принесла радянському народові Ве-
лика Вітчизняна, що біль від втрат ще 
довго відгукуватиметься у серцях не 
одного покоління.

Символічну естафету пам’яті „Сла-
ва визволителям України” – бойовий 
прапор, альбом з фотографіями та 
капсулу із землею, политою кров’ю 
солдат, передали ветеранам Город-
нянщини ветерани Щорського райо-
ну. Від молодого покоління слово мав 
учень 11 класу міської школи №2 Ігор 
Дубровський. 

На мітингу з рук ветерана М. П. Ба-
баєва  отримали нагороди переможці 
пробігу легкоатлетів, присвяченому 
70-річчю визволення району – Євген 
Дуркін, Олександр Зоров, Павло Гро-
мов та наймолодший і найстарший 
його учасники – В’ячеслав Ватолін і 
Денис Коновалов.

Хвилиною мовчання було вшано-

вано пам’ять тих, хто віддав життя за 
мирне сьогодення, а до пам’ятника 
учасники мітингу поклали живі квіти 
та яскраві гірлянди. 

Святкування продовжилось на 
площі Жовтневої революції, де, не 
зважаючи на неласкаву осінню пого-
ду, зібралось дуже багато городнян-
ців та гостей міста.

З імпровізованої сцени вітали 
присутніх керівники району. Народ-
ний депутат М.В.Чечетов вручив 
подарунки солдатам-фронтовикам 
В.І.Клизі та Л.О.Мацапурі. Михайло 
Васильович також привіз подарунки 
для багатодітної родини Галько з Ма-
кишина.

 Помічник народного депутата 
Ігоря Рибакова А.М.Ладний передав 
вітання городнянцям від Ігоря Олек-
сандровича:

-- Із глибокою вдячністю ми схи-
ляємо голови перед ратним под-
вигом солдат, які у вересні 1943-го 
року визволили Городнянську землю 
від коричневої чуми й подарували 
нам мир, перед світлою пам’яттю 
тих, хто не повернувся з полів битв. 
Ми віддаємо данину поваги і вдяч-
ності ветеранам Великої Вітчизняної 
війни і трудівникам тилу, всім, хто не-
щадно громив ворога.

Учасники бойових дій отрима-
ли від депутата продуктові набори 
до свята. Ігор Рибаков також про-
фінансував роботу польової кухні та 
обід для ветеранів. А ще подарунки 
від нього отримали Тупичів – як най-
спортивніше село району, та родина 
Бабич, у якій напередодні свята на-

родилися наймолодші жителі Городні 
– двійнята хлопчик та дівчинка.  

З вітаннями виступив і народний 
депутат від партії „Удар” С.М.Авер-
ченко. З теплими словами до земляків 
звернулися також колишній перший 
секретар райкому партії П.Т.Сердюк 
та Надзвичайний і Повноважний по-
сол України, колишній міський го-
лова, Почесний громадянин Городні 
П.Д.Шаповал. Від сусідів слово мав 
заступник Щорської райдержад-
міністрації В.М.Карпенко, а від брат-
нього білоруського народу – заступник 
з ідеологічної роботи голови Добруш-
ського райвиконкому Н.О.Доля. На-
талія Олексіївна приїхала на свято не 
сама, а із представниками художньої 
самодіяльності, які подарували го-
роднянцям гарні музичні вітання.

Заслужений артист України Михай-
ло Твердий приїжджає до земляків на 
кожне значуще свято. Звісно, два уро-
чисті ювілеї не обійшлись без нього. 
Справжнім подарунком  стала у його 
виконанні нова пісня на слова Петра 
Верхуші „Городнянці”.

Подарунки від Ігоря Рибакова та 
керівництва району отримали най-
старша його жителька – Марія Яківна 
Концева, якій у листопаді виповниться 
102 роки, та ровесниця утворення рай-
ону – Пелагея Володимирівна Верш-
няк з с. Травневого.

На святі за попереднім рішенням 
міської ради звання Почесного гро-
мадянина м.Городні було присвоєно 
нашому земляку П.С.Назимку – радни-
ку-експерту з питань підготовки керів-
них кадрів Національної академії дер-
жавного управління при Президентові 
України, основоположнику Городнян-
ського земляцтва в Києві. 

Свято – на те й свято, щоб отри-
мувати подарунки. Традиційно і у ши-
рокому масштабі це було у Городні 21 
вересня. Міський голова А.І.Богдан 
поздоровив молодят, які цього дня 
реєстрували шлюб – Івана Костирка та 
Юлію Козел. Гарно виглядала весільна 
пара в українських вишиванках. 

Голова районної ради Г.Г.Примак 
відзначив кращі святкові садиби сіль-
ських рад. Перше місце отримало Кар-
топляне подвір’я ( Деревинська сільра-
да), друге – Квіткове ( Пекурівська), 
третє розділили між собою Хлібне та 
Дитяче (Поліська та Тупичівська ради). 
Було відзначено також три кращі са-
диби у місті. Головні призи отримали 
Г.В.Бусел (вул.Кірова,13), А.М.Перчак 
( вул. Осипенка,9) та О.Л.Дубовкіна 
(вул.Волковича,51).

Порадували учасників свята його 
організатори  театралізованою ходою, 
у якій була відтворена історія району за 
всі 90 років. Своєрідний парад епох Го-
роднянщини всім припав до душі.

У рамках свята також було відзна-
чено переможців районного конкур-
су дитячих робіт прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу „Ми 
– щаслива родина”. Це прийомні сім’ї  
Кулініч та Івченко з Городні і Євстрате-
нок з Ільмівки.

На сцені також відбувся заключ-
ний концерт творчого звіту „Таланти 
твої, Городнянщино”. Кращими за його 
підсумками були визначені Пекурівсь-
кий та Ільмівський  клуби у номінації 
„Вірність народним традиціям”,  Хо-
робицький сільський будинок культури 
у номінації „Музичний калейдоскоп”, 
Бутівський  -- у номінації „Розважальні 
програми”, Дроздовицький – у номіна-
ції „Кращий тематичний захід” та Ста-
росільський – у номінації „Гумористич-
ний клуб”.

Не стали осторонь свята і бібліо-
текарі району. Вони організували фо-
товиставку „Городнянщина читає”. 
Відвідувачі виставки голосували за 
краще фото, кидаючи копійки у кожну 
скриньку. Найбільше коштів – понад 56 
гривень – зібрала робота Л.С.Детини 
„Тримаю руку на пульсі часу”.  

У рамках святкування проводи-
лось також свято „Запашні короваї 
Городнянського краю”.  Майже всі сіль-
ські ради району презентували свій 
власний коровай. Кожен з них різався 
на три частини, одна з яких ставала 
складовою єдиного величезного коро-
ваю району. Кусочок від нього мав змо-
гу отримати кожен присутній.

Крім того, на площі працювала 
безпрограшна лотерея. Найбільш 
везучі власники виграшних білетів от-
римали головні призи: електропилу, 
мультиварку та сушарку для фруктів. 
Городнянці мали змогу помилуватися 
виставкою домашніх улюбленців. Що-
правда, небагато господарів вистави-
ли на показ своїх тваринок. Зате всі 
отримали призи.

Концертна програма свята про-
довжилась заключним концертом пе-
реможців огляду-конкурсу „Таланти 
твої, Городнянщино”, виступами ком-
позитора, аранжувальника та виконав-
ця Карлена Мкртчяна, який виконував 
пісні на слова нашого поета-земляка 
В’ячеслава Лашука, шоу-програмою у 
будинку культури „Хто зверху”, висту-
пами місцевих артистів Володимира 
Пилипенка та Петра Іванова, солістів 
Чернігівського філармонійного центру 
концертів та програм.  

А ще до уваги учасників свята було 
представлене чудове дійство фай-
єр-шоу. На честь двох знаменних для 
Городнянщини дат також салютував 
феєрверк.

Організатори дійства постарались 
на славу. Розважились і дорослі, і діти, 
для яких протягом дня працювали 
атракціони та виїзна торгівля. Кожен 
знайшов собі заняття до душі. Можна 
впевнено сказати: свято вдалося.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: під час святкування.

Два ювілеї, дві пам’ятні дати
У минулу суботу, 21 вересня, Городнянщина відзначила 70-у річницю визволення 

від німецько-фашистських окупантів та 90-річчя утворення Городнянського району 
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Три дні на брянській землі
Знайомство з Брянськом, з його знаковими місця-

ми пролетіло швидко. Його підсумком стала своєрідна 
прес-конференція, влаштована департаментом внутріш-
ньої політики облдержадміністрації. Отут вже була свобода 
для журналістів задовольнити свій інтерс! І хоч на посаді ди-
ректора департаменту  В.В.Євсєєв працює ще три місяці, 
серед нашої братії він почувався дуже впевнено. Виявилось: 
до цього він очолював адміністрацію Трубчевського району.

А питань до нього було багато і різного змісту. 
В.В.Євсєєв – за те, щоб розширити формат конкурсу моло-
дих журналістів: зробити його міжнародним, тобто з участю 
чернігівських і гомельських працівників преси, радіо і теле-
бачення. Нехай зустрічаються юні дарування, нехай відкри-
вають свої творчі обличчя.

Брянські колеги теж прагнуть розширювати сферу спів-
робітництва. Вони запрошують на регіональні фестивалі 
бардівської пісні «Три колодца», який  проводиться у відо-
мому своїми кришталевими виробами Дяткові.

Коли під час будівництва Свято-Миколаївської церкви 
у м.Городні робітники викопали із землі надгробний камінь 
з червоного граніту, постало питання: що з ним робити? На 
граніті був напис: „ Тут покоится прах дворянина, бунчуково-
го товарища Осипа Моисеевича Холодовича, умершего 13 
сентября 1813 года на 63 году жизни...”

Знаючи те, що біля церкви зазвичай ховали найдостой-
ніших жителів, настоятель Свято-Миколаївської церкви 
отець Мирон розпорядився спорудити на місці знахідки 
пам’ятник. 

Через певний час городнянські козаки встановили, що 
бунчуковий товариш – це козацький чин старшини, який 
займав керівні посади у козацькому війську, знаходився в 
оточенні гетьмана. Осип Холодович мав цей чин, був дворя-
нином і Городнянським сотником (одним з перших міських 
голів). 

На зборах козаків Городнянського Свято-Миколаївсько-
го козацького полку було прийнято рішення провести рес-
тавраційні роботи пам’ятника Осипу Холодовичу.

Під керівництвом настоятеля Свято-Миколаївської цер-
кви отця Мирона та отамана Городнянського козацького 
полку О.І.Лукаша, за рахунок благодійних пожертвувань ко-
заків та інших небайдужих громадян пам’ятник було відрес-
тавровано.

У неділю, 15 вересня, у Го-
родню прибули делегації від 
козацьких організацій  з Києва, 
Броварів, Вишгороду, Ірпені, 
Лубнів, Чернігова, Корюківки, 
Щорса. Серед них --  генерал 
армії, Верховний Отаман Між-
народної Організації Об’єдна-
ної  Ради українського та за-
рубіжного козацтва, академік, 
доктор наук  Олександр Леван-
до, а також генерал-полковник, 
академік міжнародної академії 
козацтва Анатолій Пилипенко, 
генерал-полковник, заступник 
Верховного Отамана, професор 
Олександр Галдецький, гене-
рал-осавул, голова благодійного 
фонду „Покрова” Марія Михай-
лова, член наглядової Ради укра-
їнського козацтва, поетеса Юлія 
Савченко-Дорошенко. 

У Свято-Миколаївській церкві відбувся молебень пам’я-
ті Осипа Холодовича. Біля його могили на мітингу сказали 
слово козацькі отамани О.Лукаш, О.Левандо та міський го-
лова А.Богдан. Вони говорили про історичну пам’ ять, про 
необхідність збереження традицій та велику віру у відро-
дження козацтва. Юлія Савченко-Дорошенко прочитала вір-
ші зі своєї нової збірки. Символічно прозвучали такі рядки:

Вітер історії вривається в душу,
Будить свідомість, окрилює дух . . .
Хочеться встати й сказати: „Я мушу
Серцем відчути століть перегук!”.
Гості міста побували у місцевому краєзнавчому музеї, 

оглянули експозиції та подивилися документальний фільм 
про Городнянщину. Спілкування продовжилось у нещодавно 
відремонтованій козацькій канцелярії за традиційним куле-
шем. Було обговорено подальші плани щодо співпраці на 
шляху відродження козацтва в Україні. Городнянські козаки 
на честь пам’ятної зустрічі відсалютували з полкової гарма-
ти, яку нещодавно для них виготовили в м.Києві.

С.ВАРЛИГА.
Перший заступник отамана Городнянського козацького 

полку, полковник.
На знімку: під час мітингу на могилі Осипа Холодо-

вича.

4. «Нам потрібні хороші друзі»
У Брянську багато «білоруських» ма-

газинів. «Ми раді білоруським товарам, 
як і українським, – висловився очільник 
департаменту. – Люди від цього задо-
волені, бо конкуренція змушує підтри-
мувати високу якість і знижувати ціну». 

Гомельська журналістська деле-
гація зауважила:  от тільки під видом 
білоруських товарів зовсім не білорусь-
кі товари, наприклад, ковбаса. Тобто, 
використовують авторитет білорусь-
кої продукції, яка визнається високоя-
кісною. Зауважу: гомельські  тележур-
налісти такий факт виявили в перший 
же день, порозмовлявши з покупцями в 
одному з магазинів.

У Брянську поблизу Свенського мо-

настиря на березі Десни є широкий луг. Тут щорічно з ініціативи 
губернатора М.В. Деніна влаштовується у кінці серпня так званий 
Свенський ярмарок. Свою продукцію виставляють всі райони об-
ласті. Це своєрідний торговий конкурс, де оцінюються споживчі 
якості товарів. Районам-переможцям вручають солідні призи – 
автомашини.

– У вас у Брянську мало соціальної реклами, – зауважили зно-
ву ж гомельські журналісти. –Але ми побачили, що зараз більше 
землі засіяно, отже, справи у сільському господарстві поліпшу-
ються. «Наша область вже другий рік 1 млн. тонн картоплі збирає, 
– так прокоментував висловлену думку В.В.Євсєєв. – І стільки ж 
зерна».

Була цікавість до зарплат аграрних працівників, учителів, 
медиків. Був відвертий обмін враженнями. І була одностай-
но висловлена вдячність за прекрасно організований прес-тур 
насамперед департаменту, його працівникам А.П.Денисен-
ко, Н.В.Сігаєвій, редактору Климовської райгазети В.М.Єрьо-
менку, голові Брянського відділення Союзу журналістів Росії 
В.М.Проніну, шоферам Сергію і Дмитру, які всі дні були разом з 
нами. І, звичайно, всім нашим гомельським колегам, без яких, я 
певен, спілкування було б неповним. «Нам не потрбні подарунки, 
нам потрібні хороші друзі», – висловився хтось з колег на про-
щання. Істина в цьому беззаперечна.

Л.ЯКУБЕНКО.
На знімках: зустріч у редакції газети «Брянские факты»; 

під час підсумкової конференції.

ТРАДИЦІЇ CЕРЦЕМ ВІДЧУТИ СТОЛІТЬ ПЕРЕГУК Тиждень на кордоні
За період з 7 по 13 вересня через пункт про-

пуску «Сеньківка» пропущено через державний 
кордон 20 тисяч 770 громадян та 7 тисяч 105 
транспортних засобів.

І хоча за незаконне перетинання (чи його спробу) дер-
жавного кордону особи не затримувались, порушення все 
ж були. Так, виявлено три недійсних документи на право 
перетинання державного кордону, було відмовлено у про-
пуску через кордон шести особам (з них двоє – потенційні 
мігранти), вилучено у громадян пристрій для відстрілу газо-
вими кулями «Удар» та три набої до нього, а також пакунок з 
речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження 
та товарів на загальну суму 230 грн. Було також притягнуто 
до адміністративної відповідальності  шість осіб, на яких на-
кладено штрафів на загальну суму 1 088 грн.

Зокрема, 7 вересня  в пункт пропуску «Сеньківка» на 
виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Опель 
Аскона» української реєстрації. Під час проведення кон-
тролю першої лінії прикордонний наряд «ОТЗ» спільно з 
інспектором ДМСУ  виявив пакунок з паперу, загорнутий 
в поліетилен. Зі слів його власника, у пакунку знаходилась 
конопля. Допомогла виявити наркотичну речовину служ-
бова собака Боні-Блю. Такі дії громадянина підпадають під 
ч.1 ст.305 КК України „Контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”. Він, як 
порушник законодавства, нестиме відповідальність, визна-
чену законодавством.

Двома днями раніше на в`їзд в Україну в прикордонному 
пункті пропуску «Сеньківка» по смузі руху «червоний кори-
дор» прибув автомобіль марки «Форд» української реєстра-
ції. Прикордонний наряд  звернув увагу на знервовану по-
ведінку водія автомобіля. Тому було ініційовано проведення 
поглибленого огляду, під час якого в салоні автомобіля було 
виявлено 21 коробку ікри лососевої зернистої Бочкової за-
гальною масою 241 кг  та 100 банок ікри «Остров Сахалін»  
вагою по 100 гр. кожна. На порушника митних правил, пе-
редбачених ст. 471 Митного кодексу України, представни-
ками ДМСУ складено протокол.

15 вересня в пункт пропуску «Сеньківка» на виїзд з Украї-
ни прибув автомобіль марки «Форд» російської реєстрації. 
Транспортний засіб як такий, що викликав певні сумніви, був 
перенаправлений зі смуги руху «зелений коридор» на смугу 
руху «червоний коридор». Уході огляду спрацювала служ-
бова собака Лакі, яка в підлокітнику між сидіннями водія та 
пасажира виявила чотири набої для травматичної зброї  до 
засобу «ОСА». А також в особистих речах водія було вияв-
лено пристрій для отримання негласної інформації у фор-
мі авторучки. По факту незаконного переміщення набоїв 
було складено протокол про порушення митних правил за 
статтею 471 Митного кодексу України. Порушник сплатив 
штраф у сумі 1700 грн. По факту виявлення пристрою для 
отримання негласної інформації направлено повідомлен-
ня до слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській 
області про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, 
передбачені ст. 201 КК України.

В.КОЛЕСНИКОВ.
Заступник начальника відділу прикордонної служби 

„Гірськ” з персоналу.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира у приватному секторі в центрі. 
Недорого. Тел.: 098-4400422, 2-20-24.

– 3-кімнатна квартира у 9-типоверховому будинку. 
Тел.: 2-42-93, 067-4204062.

– будинок дерев’яний. Терміново. Тел.: 2-42-13, 2-17-
82, 063-4387282.

– будинок. Є газ, вода. Тел.: 096-5227683, 093-4617167.
– будинок, площею 80 м.кв. Є газ, вода, 17 соток землі, 

госпбудівлі. Тел. 2-18-17. 
– будинок в с. Тупичів. Є газ, вода. Тел. 099-7531273.
– будинок по вул. Щорса, 53. Є газ, 19 соток землі. Ціна 

договірна. Тел. 096-6444907.
– приміщення під торгівлю. Тел. 097-1334939.
– кіоск на автобусній зупинці по вул. 1 Травня, 21/а. 

Тел. 067-4602075. 
– мотоблок 11 к.с. з навісним обладнанням, зварю-

вальний трансформатор ТДМ-250. Тел. 098-7358384.
– мотоцикл «Ява» (12 вольт). Тел. 063-0233414.
– ВАЗ-21061, 1996 р.в. (газ-бензин). Тел. 067-8005713.
– автомобіль ВАЗ-2101 у гарному стані. Ціна – 12 тис. 

грн. Тел. 098-6366601.
– трактор Т-16. Ціна договірна. Тел.: 098-8415181, 063-

0215665.
– картоплекопалка тракторна однорядна (вир-во 

Польща). Тел.: 3-31-59, 095-5441311. 
— 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.

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

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, опа-
лубка, дрова. Тел. 097-1137689.

– солома в тюках (житня, вівсяна). Доставка. Тел. 098-
4464611.

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

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

– тільна телиця. Тел. 068-3193225.
– корова віком 9 років. Тел. 097-1392690. 
– корова. Тел. 096-0851223. 
– корова віком 7 років. Тел. 068-1940868.
– корова. Тел. 097-7962199.
– корова з четвертим телям. Тел. 097-1929604.
– тільна корова. Тел.: 2-23-48, 098-9741937.
– тільна корова з другим телям (отел взимку, доїться 

апаратом) в с. Здрягівка. Тел.: 3-71-55, 098-3881395.
– тільна телиця в с. Хрипівка. Тел. 097-7963930.

– корова чорно-рябої масті віком 8 років. Терміново. 
Недорого. Тел. 3-44-85. 

– робоча кобила. Тел.: 096-1146290, 096-1878925.
– робоча кобила з необхідним приладдям. Тел. 3-86-

79.
– кози. Тел.: 3-71-08, 096-8323813.
– меблі (колишнього вжитку). Недорого. Тел.: 2-27-76, 

096-1797478.
– торфобрикет 1 т – 900 грн., або обміняю на карто-

плю; піноблок – 25 грн. 1 шт.,  шлакоблок – 12 грн. 1 шт., 
будматеріали  (труби, метал, металопрофіль,  плас-
тик, вагонка, шифер). Доставка. Тел.: 096-063-7317, 093-
6536711.

– меблі нові фабричні: м’які куточки, кутові дивани 
(пружина), крісла-ліжка,  крісла, кухонні м’які куточки, 
стіл+4 табуретки, дивани-ліжка (пружина), дивани-ма-
лютки, тумби під телевізор, кухонні тумби, шафи, 
підставки для квітів, комоди, журнальні столики, 
стіл-книжка, шафи-купе, комп’ютерні столи, комп’ю-
терні стільці, приліжкові тумби, ліжка 1-спальні, ліжка 
2-спальні, матраци пружинні, трюмо, трильяжі.  Кор-
пусні меблі: стінки, дитячі, кухні, вітальні. М’які меблі 
на замовлення, великий асортимент тканин в наявності 
і на замовлення.  Дитячі коляски (зимово-літні). Холо-
дильники та газові плити колишнього вжитку. Склад 
меблів знаходиться на території поліклініки. Тел.: 2-41-
66, 096-0637317, 096-1730943, 063-2268713. Дзвонити з 
9.00 до 17.00.

КУПЛЮ:
– телят, корів, коней. Перевезення. Тел. 063-9536391.
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.

ЗНІМУ:
– будинок або квартиру з подальшим викупом. Тел.: 

096-8530035, 096-7593205.
– сім’я зніме житло. Терміново. Тел.: 096-6277233, 

063-0221058.

Пропала кішка сірої масті (у районі старої прокурату-
ри). Прохання до того, хто бачив, повідомити або повернути 
за винагороду. Тел.: 096-0637317, 2-41-66, або за адресою: 
I пров. Шевченка, 7. 

Приблудилась доросла собака породи «ротвей-
лер». Знає команди. Тел. 098-3447174.

Симпатичне кошеня шукає доброго господаря. Тел. 
066-5249326.

ПОСЛУГИ:
– вантажоперевезення від 0,5 т до 5 т. Дешево. Тел.: 

096-0637317, 093-6536711.
– потрібен столяр. Тел. 097-4629810.

Листи у газету
17 вересня пішов з життя наш дорогий чоловік, батько та дідусь 

Лахнеко Володимир Євменович. Щиро дякуємо всім родичам, сусі-
дам та колективу і керівництву СТОВ «Зоря» за підтримку і допомогу 
у важку для нас годину. Низький уклін вам усім. Хай Господь Бог обе-
рігає вас від горя і біди. 

Родина покійного.
* * *

Непоправне горе увірвалося у нашу сім’ю.  21 вересня трагічно 
загинула наша дорога донечка Паламарчук Марина Олегівна. 

Висловлюємо глибоку вдячність всім, хто підтримав нас у ці 
важкі хвилини: рідним, сусідам, друзям, однокласникам, колективу 
Городнянської школи №2 та всім підприємцям ринку. 

Хай Господь Бог оберігає вас від горя і біди. 
Родина покійної.

Колектив Городнянської центральної райлікарні вислов-
лює щире співчуття лікарю-стоматологу Мальчук Н.В. з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері. 

Педагогічний та учнівський колективи Городнянської 
школи №2 глибоко сумують з приводу трагічної смерті уче-
ниці 10-А класу 

ПАЛАМАРЧУК Марини Олегівни
і висловловлюють співчуття рідним та близьким. 

Класний керівник, учні та батьки 10-А класу Городнян-
ської школи №2 глибоко сумують з приводу трагічної смерті 
однокласниці 

ПАЛАМАРЧУК Марини
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.
Любимо. Сумуємо. Пам’ятатимемо. 

Колектив Городнянського району електричних мереж 
глибоко сумує з приводу смерті колишнього заступника ди-
ректора з енергозбуту 

ФІЛОНОВОЇ Любові Федорівни
і висловлює співчуття електромонтеру Філонову О.І. та 

всім рідним і близьким покійної. 

Комісійний магазин «Надія»
пропонує недорогі, модні, стильні речі 

для вас і вашої родини.  В наявності 
нові дитячі іграшки, осінньо-зимовий 

асортимент  верхнього одягу, чоловічі 
костюми. 

Ми знаходимось за адресою: 
вул. Леніна, 1, II поверх (біля стадіону).

Продам «ВАЗ-2105», 1987 р.в., у відмінному стані. Ціна 
17000 грн., торг. Тел.: (093)4712552, (096)0767706.

24 вересня минув рік, як відійшов 
за межу вічності наш любий, коханий 

чоловік, батько, свекор, дідусь
МАЛЬЦЕВ Олег Іванович

25.06.1946 р. – 24.09.2012 р.
Життя триває далі, але без нього…
Без його посмішки, доброго, мудрого 

слова, щирої поради, небайдужого серця, 
без його голосу. І все, що нам залишилося, 
– це  пам’ять.

Пам’ять, яка трепетно береже все, що 
пов’язано з дорогою для нас людиною.

Всі, хто пам’ятає Олега Івановича, згадайте добрим 
словом.

Сім’я покійного.

3 жовтня – 40 днів світлої пам’яті
ЄРМАКА 

Володимира Глібовича
2.01.1941 р. – 25.08.2013 р.

Ти будеш завжди жити у наших серцях.  
Вічна тобі пам’ять і спокій твоїй душі. 

Сумуючі: рідні та близькі. 

25 вересня – 9 днів світлої пам’яті
нашого чоловіка, батька та дідуся

ЛАХНЕКА 
Володимира Євменовича

21. 03.1938 р. – 17.09.2013 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.
Царство небесное и вечный покой.

Сумуючі рідні.

29 вересня – 9 днів, як 
пішла з життя наша дорога 

донечка, сестричка, внучечка, 
племінниця

ПАЛАМАРЧУК Марина
07.09.1998 р. – 21.09.2013 р.

Она не знала печали, не знала 
и слез,

Мечтала о море, мечтала о 
сказке.

Вставала и, радуясь дню,
Дарила всем нежность и ла-

ску.
Любила цветы и верила в то, 
Что жизнь так прекрасна...
Но жизнь оказалась преда-

тельницей злостной,
Забрала все яркие краски,
Оставив одну – без тепла, без 

цветов
И без маминой ласки...

Царство небесное и вечный покой тебе, наше 
солнышко.

Сумуючі рідні. 

29 вересня – 9 днів світлої пам’яті
нашої дорогої, любої хрещениці, племінниці, онучечки 

і сестрички
ПАЛАМАРЧУК Мариночки

07.09.1998 р. – 21.09.2013 р.
Любимая Мариночка, прости,
Мы не смогли тебя спасти.
И наши души так скорбят,
Что не вернешься ты назад.
Зачем же злая воля рока
С тобой так обошлась жестоко?
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.

Сумуючі рідні. 

Оберемо професію разом!
З початком нового навчального року про-

довжується профорієнтаційна робота в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах району. В рамках співпраці 
районного центру зайнятості з   відділом освіти Городнянсь-
кої райдержадміністрації та з метою запобігання безробіт-
тю серед молоді, протягом вересня провеодились про-
форієнтаційні уроки для майбутніх випускників Бутівської, 
Великолиственської, Бурівської та Тупичівської шкіл. 

Уроки проходили під гаслом «Оберемо професію ра-
зом». Учні дізнались від спеціалістів центру зайнятості про 
стан ринку праці та перспективи його розвитку, на яких 
підприємствах, організаціях  і які кадри потрібні, де є мож-
ливість професійного росту і самовдосконалення в процесі 
трудової діяльності. Акцентувалась увага  учнів на існуючих 
диспропорціях на ринку праці, зниженні престижності про-
фесійної освіти, перенасиченості спеціалістами з вищою 
освітою та дефіцитом саме робітничих кадрів. Обговорюва-
лись основні помилки, які допускають молоді люди під час 
вибору професії та запропоновано шляхи запобігання їм.   
Майбутні випускники ознайомились з послугами, які надає 
Державна служба зайнятості України молоді відповідно до 
чинного законодавства. 

Процес вибору професії – серйозна та відповідальна 
справа, яка вимагає узгодження з потребами сучасного 
ринку праці. Від того, яку професію обирає сьогоднішній 
школяр, залежить і його власне майбутнє, і майбутнє всієї 
країни. 

Сподіваємось, що спільні зусилля працівників центру 
зайнятості та закладів освіти допоможуть молодому по-
колінню інформацією, знаннями, застережуть їх від тих не-
гараздів, які можуть виникнути через невдало обрану про-
фесію, або від безробіття.

Адміністрація Городнянського районного центру 
зайнятості.

На фото: під час проведення профуроку для учнів 
9-11 кл. Бутівської ЗОШ.

Подберем и нарежем металл для изготовления 
различных изделий (ворота, калитки, козырьки, 

заборы и т.д.). 
Адрес: ул. Волковича, 33. 

Тел.: 068-0931014, 050-6448751.

Потрібен торговий представник (чоловік віком 20-
35 років, наявність власного авто). Тел.: 067-5083778 
(Дмитро), 063-5946673 (Влад).

Вихвостівська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення вакант-

ної посади державного службовця – інже-

нера – землевпорядника. 
Вимоги: освіта відповідного професійного спряму-

вання, володіння українською мовою, вміння працювати 
на комп’ютері. Термін прийняття документів – протягом 30 
календарних днів з дня оголошення про проведення кон-
курсу. 

Звертатися за адресою: с. Вихвостів, вул. З. 
Космодем’янської, 4. 

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі головного управління Міндоходів у Чернігів-
ській області оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади головного спеціаліста з питань адміні-
стративно-господарського забезпечення. 

До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які ма-
ють повну вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
або спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, чинним 
законодавством, нормативними актами, що належать до компе-
тенції органів Міндоходів та відповідного структурного підрозділу.

Подаються документи: заява, заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС), дві фотокартки (4х6), копії документів про освіту, 
декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання  фінансово-
го характеру за 2012 рік, копія паспорта.

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

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

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

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

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

Буріння свердловин (підключення водя-
ного обладнання). Тел. 067-5984852.

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовна. Суперціна. 

Тел. 067-5581550, 095-2772227.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

Металопластикові вікна Aluplast (Німеччина), 
WDS (Україна), фурнітура Winkhause 

(Німеччина). 
Висока якість, заводське виготовлення.
Двері вхідні металеві (Україна, Китай).
Двері міжкімнатні.
Душеві бокси, кабіни.
Ламінат, сайдинг.
Установка. Демонтаж.
Адреса: Городня, ринок, магазин «Строительный».
Тел.: 063-0215624, 098-8074688, 2-60-47.

ФОП Кукушкін Д.П.
Приватизація земельних ділянок – 900 грн.

Тел.: 098-9654728, 096-2914345.

Складання позовних заяв, скарг. Ви-
рішення кредитних, сімейних спорів.

   Захист в кримінальному процесі. 
   м. Чернігів. Тел. 099-6511774.

АДВОКАТ

8 вересня, напередодні Дня фізичної культури і спорту, у 
смт Куликівці відбулись обласні змагання «Краще спортив-
не село Чернігівщини-2013». У них брали участь 10 сільських 
спортивних команд, серед яких – і команда наших спортсменів 
з Тупичева. Змагались з волейболу, футболу, гирьового спор-
ту, шашок, настільного тенісу та перетягування канату. Тупичів-
ці вибороли 4 золотих медалей і одну срібну, а у командному 
заліку посіли перше місце. Сільський голова с. Тупичева Л.М.
Шовкова відзначена Подякою Чернігівського обласного осе-
редку Національного Олімпійського комітету України за бага-
торічну сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток спорту на 
селі..

– Це вже третій рік поспіль ми виборюємо обласну пер-
шість, – каже Л.М.Шовкова. – Всього у нашій команді 18 чо-
ловік, а тренером з першого дня – вчитель фізкультури Єв-
геній Володимирович Шабовта. Найстарший учасник команди 
– керівник шахово-шашкового гуртка підліткового клубу «Су-
часник» Іван Георгійович Зубов, наймолодші – волейболістки: 
керівник гуртка шиття Олена Валеріївна Карпова та молоко-
приймальниця Наталія Володимирівна Василенко. Перемоги 
наших спортсменів  базуються на великому ентузіазмі. Адже 
у селі навіть спортзалу для регулярних тренувань нема. Свого 
часу було закладено приміщення нового будинку культури, у 
якому планувалось облаштувати і спортзал. Але та споруда так 
і залишилась типовим пам‘ятником недобудовам. Фінансове 
забезпечення поїздок спортсменів здійснюють сільська рада і 
СТОВ «Тупичівське». А народний депутат Ігор Рибаков пообіцяв 
найближчим часом подарувати спортсменам форму. Це буде 

новий завоз 
м‘яких меблів 

м. Городня, вул. 1-го Травня, 21, 
ІІ-ий поверх м-ну «Берізка». Запрошуємо!

ЗНИЖКИ
З 1 по 6 ЖОВТНЯ

*ювелірні вироби із золота та срібла;
*прикраси з натурального каміння;             
*срібні та посрібнені ікони;
*сувеніри, біжутерія та срібний посуд;
*сумки, ремені, гаманці;
*годинники.

Адреса: м. Городня, вул. Леніна, 1, 2 поверх (приміщення 
колишньго заводу «Агат»). Графік роботи: 9.00-17.00, су-
бота, неділя – 9.00-15.00.Тел.: 2-35-47, 097-7268236. 

НАМ 5 РОКІВ

Дорогой Александр Юрьевич!
Наш милый кум и добрый человек, 
С юбилеем поздравляем!
Пусть годы мчатся, -  не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами.
Желаем мы тебе того,
Чего хотите сами.

Бабаевы. 

29 вересня святкуватиме свій 80-річний ювілей 
наша матуся  Тетяна Дорофіївна РОЗЕНКО.

Мов травневе сонечко, що тепло несе, 
Так матуся рідна зігріває все.
Милая дружинонька вірність береже,
Як голубонька, в домі стереже.
Ластівкою серденько до внучат зліта
І летять журавкою мамині літа.
Берегине затишку, миру і краси,
Віку Вам щасливого із води й роси.
Ще здоров’я зичимо, радощів у дім,
Гості тільки бажані щоб з’явились в 

нім.  
Ювілейний келих ми вип’ємо за Вас,
Зустрічайте літечко у щасливий час!

З любов’ю: чоловік, доньки, сини, зять,  невістки і 
онуки. 

26 вересня відсвятку-
вав своє 75-річчя Микола 
Федорович ФЕДОСЕНКО.

Дорогий наш друг, 
батько, чоловік, дідусь!

Щиро і сердечно віта-
ємо з ювілейним днем на-
родження!

Бажаємо, щоб доля 
завжди була прихильною 
до Вас і щедро дарувала 
Вам здоров’я, щастя і зем-
ні радощі. 

Хай роки, мов рушники 
квітчасті,

Ще довго стеляться до 
ніг.

Миру і злагоди у домі, у 
серці – добра й спокою, у справах – мудрості й виваженості, 
здобутих життєвим досвідом.

Шани, любові, підтримки рідних, близьких, друзів. 
З повагою – колеги, друзі.
З любов’ю – рідні, близькі. 

Дорогі вчителі школи мистецтв!
Вітаємо вас з Днем музики та 

Днем вчителя!
Нехай вам завжди всміхається доля, дарує міц-

не здоров’я та довголіття. Бажаємо вам здійснення 
найзаповітніших мрій,  а також щоб у ваших родинах 
завжди панували тепло, радість та затишок.

О. БИХОВЕЦЬ. 
Начальник відділу культури і туризму РДА.
Т.ЮРЧЕНКО.
Голова профспілкового комітету працівників культури. 

Вітаємо прекрасних 
бібліотекарів нашого району 

з професійним святом – 
Всеукраїнським  днем бібліотек. 

Прийміть щирі побажання міцного здоров’я, 
невичерпної енергії і творчої наснаги. 

О. БИХОВЕЦЬ. 
Начальник відділу культури і туризму РДА.
Т.ЮРЧЕНКО.
Голова профспілкового комітету працівників 

культури. 

27 вересня – день 
вихователів та всіх працівників 

дошкільної освіти. Відділ 
освіти Городнянської 

райдержадміністрації та РО 
профспілки працівників освіти 
і науки України щиро вітають 

працівників  дошкілля зі святом!
Нехай лагідна посмішка сонечка дарує вам невичерпну 

енергію, красу і чарівність, життя ваше буде наповнене щастям, 
добробутом та натхненням,  в оселі вашій панують світло і злаго-
да, в серці – добро і мудрість, а в житті – достаток і удача.

Бажаємо вам нових професійних досягнень і глибокої пова-
ги. Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а доля буде 
щедро наповнена теплом і любов’ю!

Ю. ДЕНИСЕНКО.                                  Г. МИРОНЕНКО.
Начальник відділу освіти.                  Голова РО профспілки.

СПОРТ Кращі в області

дуже доречно, адже у жовтні наша команда представля-
тиме Чернігівську область на Всеукраїнських змаганнях 
«Краще спортивне село України», які проводитимуться у 
селищі Щебетовому у Криму.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: під час змагань.

Юрист. Сімейні, земельні, страхові, 
спадкові справи. 

Тел. 099-0123038, 093-8735193.


