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ЩО? ДЕ? КОЛИ?

З 8 жовтня  розпочалася передплата на періодичні  видання по 
каталогах. Вартість передплати «Новин Городнянщини» у зв`язку з 
подорожчанням послуг «Укрпошти» дещо змінилась. Вона становить:

На 1 місяць – 7,34 грн. + поштові послуги = 8,24 грн.;
На 3 місяці – 22,02 грн. + поштові послуги = 24,12 грн.;
На 6 місяців – 44,04 грн. + поштові послуги = 46,59 грн.;
На 12 місяців – 88,08 + поштові послуги = 91,98 грн.  
Проте «Новини Городнянщини» були і залишаються газетою для  

району та його  жителів. Ми пишемо про вас і працюємо для вас, бо у 
цьому –  сенс життя газетярів. Якщо газета  особисто не в змозі щось 
змінити, то вона завжди може розповісти про  проблему загалу, на-
друкувати точку зору читача, дати змогу висловитись.

Тож,  сподіваємось, наші читачі обов`язково передплатять район-
ну газету, щоб бути з нами разом і у наступному році.

ПЕРЕДПЛАТА-2014 

У 2014 рік –  
з  «Новинами 

Городнянщини»!   

Шановні автомобілісти та дорожники!
Сердечно вітаємо вас із професійним святом!

Автомобільні перевезення є невід’ємною складовою части-
ною єдиної транспортної системи держави, вагомим важелем 
розвитку економіки. 

Сьогодні наша держава в умовах глобалізації та маштабних 
процесів реформування  вимагає високого професіоналізму та 
конструктивних рішень від професіоналів всіх галузей. І на цьому 
складному шляху є незамінними багатий досвід та сумлінна праця 
кожного з вас. 

Щиро дякуємо всім, хто віддає свої сили, знання, вміння та 
час на розвиток такої непростої та необхідної галузі автопереве-
зень. 

З нагоди свята бажаємо міцного здоров’я, добра і наснаги. 
Нехай ваша життєва дорога буде широкою, рівною та безпечною! 

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

ПП «Городнянські аграрні інвестиції» почало збирати на 
своїх полях соняшник, загальна площа посівів якого стано-
вить 1100 гектарів. Вже зібрали з 450 гектарів при середній 
урожайності 20 центнерів з гектара. На роботах задіяні один 
комбайн, дві вантажівки і трактор. Темпи жнив на старті були 
взяті хороші, але на заваді стала погода – осінні дощі призу-
пинили роботи у полі. 

Комбайнер В.Самохін та механізатор В.Завалій вже 
третій рік працюють у ПП «Городнянські аграрні інвестиції». 

Вони задоволені станом полів і урожайністю та запевнили, 
що техніка чудово пристосована для збирання соняшника і 
кукурудзи.

Оригінально підійшли у господарстві й до реалізації про-
дукції – замовники забирають зерно самовивозом практично 
з полів. Після соняшника візьмуться за кукурудзу.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: В.САМОХІН та В.ЗАВАЛІЙ на зібраному 

полі біля хутора Зеленого.

ПІЗНІ  ЖНИВА  ГАЛЬМУЄ  ПОГОДА

Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Регла-
менту роботи Городнянської  районної ради, головою рай-
онної ради Примаком Г.Г. скликається чергова, вісімнадцята 
сесія районної ради шостого скликання. 

Засідання президії районної ради відбудеться 11 листо-
пада о 12.00.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у 
вівторок, 12 листопада 2013 року, о 10.00 годині в залі за-
сідань районної ради з наступним порядком денним:

1.Звіт голови районної ради про свою діяльність.
2.Про внесення змін до рішення районної ради від 26 

грудня 2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік».
3.Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 

2013року.
4.Звіт про витрачання коштів резервного фонду за 9 мі-

сяців 2013 року.
5.Про затвердження плану роботи районної ради на 

2014 рік.

6.Інформація начальника райвідділу внутрішніх справ 
стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громад-
ського порядку та результати діяльності на території району.

7.Про внесення змін та доповнень до рішення районної 
ради від 21 червня 2011 року «Про підвищення ефективності 
використання майна спільної власності територіальних гро-
мад міста та сіл Городнянського району».

8.Про затвердження технічної документації по визна-
ченню нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 
розташованої за межами населених пунктів Городнянської 
міської ради Городнянського району.

9.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та запро-
шених на пленарне засідання

На сесію запрошуються міський та сільські голови, за-
ступники голови районної державної адміністрації, керівни-
ки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів рай-
держадміністрації, посадові особи з питань, які виносяться 
на розгляд пленарного засідання, редактор газети «Новини 
Городнянщини».

22 жовтня закінчено першу чергу дорожніх робіт по вул. 
Ювілейній у місті Городні, які проводяться за рахунок субвен-
ції по державному акцизу. Друга черга капітального ремонту 
доріг по цій вулиці очікується наступного року.

* * *
У сільських громадах, які потребують постачання балон-

ного газу, утворилася чималенька черга. Проблемним стало 
отримання балонів газу зі Щорського відділення. Так, на-
приклад, у Гніздище газ в останній раз завозили аж у серпні. 
Черга продовжує зростати, оскільки селяни, передбачаючи 
погане постачання, заказують ще більшу кількість балонів.

* * *
19 жовтня делегація козаків Городнянського Свято-Мико-

лаївського полку на чолі з його отаманом генерал-хорунжим 
О.Лукашем взяла участь у засіданні об‘єднаної Міжнародної 
Козацької Ради. Представники козацтва багатьох областей 
України, а також Росії, Білорусі, Литви, Молдови, Угорщи-
ни та інших країн зустрілися у київському будинку офіцерів, 
розташованому на вулиці Грушевського.

Обговорювалися питання прийняття Закону про україн-
ське козацтво, який вже поданий у Верховну Раду та за-
реєстрований там, об‘єднання всіх українських козацьких 
формувань в одне та шляхи співпраці з зарубіжними козаць-
кими організаціями.

На Козацькій раді були присутні почесні гості, серед яких 
Верховний отаман Болгарського козацтва, князь Георгі Хрі-
стов.

* * *
Продовжуються роботи по відновленню Великоли-

ственської Михайлівської церкви. На допомогу історичному 
пам‘ятнику архітектури прийшла сільська громада та рай-
онний центр зайнятості. Безробітні, які знаходяться на його 
обліку, та інші місцеві жителі вже двічі попрацювали над вну-
трішнім облаштуванням церкви. Тепер всередині, під новим 
куполом, стіни вже поштукатурено. Сільська рада запланува-
ла і подальші роботи, але на жаль, за браком коштів їх поки 
що призупинено.

* * *
У рамках роботи творчої лабораторії «Шукаємо формулу 

успіху» відбувся обмін досвідом роботи бібліотекарів Черні-
гівської та Сумської областей.

Гостинно зустрічала колег-бібліотекарів Шостка, що на 
Сумщині. Відвідували місцеві музеї: краєзнавчий, маршала 
авіації Кожедуба та Пантелеймона Куліша, подивились кон-
церт.

Досвідом запровадження креативних та інноваційних ме-
тодів роботи поділилися Чернігівська обласна бібліотека для 
дітей, Ніжинська міська бібліотека, Сосницька  та Городнян-
ська центральна бібліотеки.

* * *
Свято на честь закінчення усіх осінніх польових робіт від-

булося на День Покрови Пресвятої Богородиці у Вихвостові, 
для якого цей день є ще й храмовим.

Присутніх привітали голова СТОВ «Віра» М.М. Кондрен-
ко, сільський голова  О.Г. Акуленко та отець Іоанн.

Як і зазвичай, працівники сільгосппідприємства та вете-
рани сільського господарства отримали грошові винагороди 
до свята, а самодіяльні артисти прикрасили зібрання своїми 
виступами.

Повідомлення про скликання чергової, вісімнадцятої сесії районної ради шостого скликання 

ПАМ‘ЯТНІ ДАТИ 28 жовтня минає 70 років від дня визволення України 
від німецько-фашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо про героїчні 
сторінки нашої історії і про ту страшну ціну, яку заплатило старше покоління 

за наше право на життя
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Кілька питань про справу 
Тимошенко

Справа Юлії Тимошенко залишається в центрі суспіль-
ної уваги не перший місяць.Саме сьогодні, коли Україна на-
ближається до підписання Угоди про асоціації – стратегіч-
ного для нашої держави документа, час відповісти на низку 
актуальних питань.

Чому Тимошенко опинилася за гратами?  Чому 
вона – привілейована ув’язнена? Лідер «Батьківщини» 
та колишній прем’єр-міністр, відбуваючи за вироком суду 
7-річний термін ув’язнення за зловживання службовим ста-
новищем під час підписання газових угод з Росією, Тимо-
шенко залишається найбільш привілейованою ув’язненою 
не лише в Україні, а й в Європі. Хто ще з ув’язнених має 
можливість приймати  на регулярній основі закордонних го-
стей та проводити наради із своїми однопартійцями просто 
у спеціалізованій палаті Харківської лікарні? 

Як Тимошенко ставиться до підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС? Очевидною є подвійна гра у виконанні 
Юлії Тимошенко. З одного боку, вона публічно заявляє, що 
виступає за підписання Угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, з іншого – докладає максимум 
зусиль, щоб скористатися ситуацією у власних інтересах, 
обілити власний імідж та примусити українців забути про 
власні  помилки, які дорого обійшлися всій країні.

Чи буде помилувана Тимошенко?  По-перше, сама 
екс-прем’єр не  подає прохання про помилування. У звер-
ненні про її помилування, яке надіслали до Президента 
представники місії Європарламенту Пет  Кокс і Олександр 
Кваснєвський,  запропонований  посередниками від Євро-
парламенту механізм виїзду на лікування за кордон Юлії Ти-
мошенко не опирається на   вітчизняне правове підґрунтя. 
Тому потрібно спочатку ухвалити зміни до законодавства, а 
потім вести мову про виїзд Тимошенко за кордон. 

Що робить опозиція для полегшення долі свого лі-
дера?   Соратники  Тимошенко по партії «Батьківщина» від 
початку осені не зареєстрували жодного проекту змін до 
законодавства, який би дозволив змінити на краще долю 
їхнього лідера. Яценюк, Власенко та інші віддають перева-
гу закликам до Президента про помилування Тимошенко.  
Шанси на  лікування Тимошенко за кордоном є, але потріб-
но внести зміни до законодавства. Верховна Рада скоро 
розглядатиме законопроекти, які дозволяють важкохворим 
засудженим лікуватися за кордоном. Авторами ініціатив 
стали лідер Соціалістичної партії Микола Рудьковський та 
позафракційний парламентарій Сергій Міщенко. Зауважи-
мо, що  Президент Янукович публічно висловив готовність 
підписати рішення Верховної Ради, яке дозволить Тимо-
шенко лікуватися за кордоном, тепер – справа за парла-
ментом. 

Чи буде підписано Угоду про асоціацію між Украї-
ною та ЄС під час самміту Східного партнерства у Віль-
нюсі? Без підписання Угоди про асоціацію проведення цьо-
го самміту втрачає сенс не лише для України, але і для ЄС. 
Навряд чи у цьому зацікавлені у Києві та Брюсселі. Оскільки 
«питання Тимошенко» залишається єдиною перепоною на 
цьому шляху, сподіваємось, що на нього буде дано від-
повідь спільними зусиллями всіх, хто зацікавлений у  євро-
пейській інтеграції нашої держави. 

Віталій МЕДЛІНСЬКИЙ. 
Журналіст. 

Навчені гірким досвідом подібних підприємств  -- хоча б і 
„Біофуела”, багато городнянців скептично сприймали праг-
нення керівництва підприємства розгорнути промислову 
діяльність у нашому депресивному регіоні. У серпні ниніш-
нього року підприємство прозвітувало про початок  вироб-
ничого процесу. 22 жовтня голова райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко, його перший заступник  С.П.Ященко та місь-
кий голова А.І. Богдан побували на ТОВ „ПК Біоресурс”, яке 
спеціалізується на  виробленні паливних брикетів – „цегли-
нок” або „РУФів”. Враження від побаченого таке: про під-
приємство можна впевнено сказати, що воно знайшло свою 
нішу у економіці Городнянського району.    

 Паливні брикети виготовляються з відходів місцевих 
підприємств деревообробної промисловості – у більшості 
приватних пилорам. Виробництво  організовано на євро-
пейському рівні: мінімум обладнання і робочих рук. Тут у три 
зміни працюють 25 робітників. За день переробляється  до 
30 тонн тирси, виготовляється  15 тонн готової продукції. 

Такі брикети --  гарна альтернатива дровам: ефектив-
ність у два-три рази вища, а ціна – дешевша. Тонна такого 
палива коштує 1320 гривень.  Ринок збуту продукції досить 
широкий: Німеччина, Чехія, Польща, Австрія тощо.  І, зви-
чайно, Чернігівська область. У Городні паливними брике-
тами „Біоресурсу” забезпечуються теплом дитячі садки, а 
також інші організації --  як у нашому районі, так і у Чернігові.

Директор ТОВ „Паливна компанія Біоресурс” А.В.Кири-
ченко розказав, що підприємство для своєї діяльності поки 
що обходиться сировинними ресурсами, наявними у районі. 

--  Але на черзі – запуск другої лінії виробництва, де ви-
готовлятимуться пелети, які використовуються у котельнях 
з автоматичною загрузкою, -- пояснив він. -- Замовник цієї 
продукції – Чернігівське ВАТ „Облтеплокомуненерго”. Його 
котельні, багато з яких вже переведено на такий вид палива, 
і будуть нашим основним ринком збуту.  Можливо, тоді нам 
знадобляться додаткові джерела сировини, бо наявної не 
вистачатиме. Але, думаю, все вирішиться. Ми тісно співпра-
цюємо з місцевою владою, особливо з міським головою Ан-
дрієм Івановичем Богданом. Керівники району багато у чому 
ідуть назустріч, допомагають долати бюрократичні переш-
коди. Землю під підприємством ми вже викупили, плануємо 
через місяць  запуск  виробництва пелетів, а, значить, най-
мати робітників,  далі розвивати виробництво.

Виробництво працює, а облаштування території ще 
триває – вона 
о г о р о ж е н а 
н о в е н ь к и м 
м е т а л е в и м 
парканом, тут 
закладуються 
м а й д а н ч и к и 
для виробни-
чих потреб, 
стоянка для 
наявної тех-
ніки, будуєть-
ся примі-
щення для 
перевдягання 
і побутових 
потреб робіт-
ників. Окремо 
лежать копи-
ці люцерни: 
підприємство 
робить пер-
ші кроки у 
освоєнні но-
вої продукції 
– кормових 
брикетів для 

худоби. Таки, здається, воно тут і всерйоз, і надовго. 
С.ЧУГАЙ.

На знімках: у цеху за пресуванням брикетів робіт-
ники В.БЕНЕДИК, Т.ЛЯЩЕНКО, А.МАЛЯРЕНКО; так пе-
реробляються відходи деревини для потреб підприєм-
ства на подвір’ї.

ВИРОБНИЦТВО

„Біоресурс”: таки всерйоз і надовго

ПОВІДОМЛЯЄ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

Торгував боєприпасами 
та вибухівкою

53-річний мешканець м. Ніжин займався незаконним 
зберіганням та збутом боєприпасів до стрілецької зброї й 
вибухової речовини (тротилу), знайдених під час незакон-
них розкопок на місці боїв часів Великої Вітчизняної війни.

1 жовтня співробітники УСБУ та УМВСУ затримали зло-
вмисника «на гарячому», під час спроби збути 1 кг тротилу.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка 
було виявлено та вилучено протипіхотну міну часів Великої 
Вітчизняної, два пістолети, рушницю калібру 4,5 мм, набої 
та 400-грамову тротилову шашку.

Громадянина повідомлено про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (збут бойових припасів, 
вибухових речовин або вибухових пристроїв без передба-
ченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. 
Такі дії передбачають покарання у вигляді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років. Затриманого поміщено в 
ізолятор тимчасового утримання. Триває слідство.

Затримали за хабар
Працівниця виконавчої служби Прилуцького управління 

юстиції вимагала у місцевого мешканця 2 тисячі гривень за 
незаконну видачу довідки про відсутність заборгованості 
перед державними фінансовими установами.

14 вересня співробітники СБУ затримали її «на гарячо-
му» під час одержання обумовленої суми.

На даний час  слідчим відділом УМВСУ стосовно затри-
маної відкрито кримінальне провадження. Її підозрюють у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання 
неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального 
кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає по-
карання у вигляді штрафу від однієї тисячі до тисячі п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. 
грн. до 25,5 тис. грн.) або арешт на строк від трьох до шести 
місяців, чи позбавлення волі на строк від двох до чотирьох 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи зай-
матися певною діяльністю на строк до трьох років.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні 
діє «телефон довіри» — (04622) 676-208, по якому жи-
телі Чернігівщини мають можливість повідомити про 
факти вимагання коштів та інші корупційні діяння поса-
дових осіб.

У березні ми 
розповідали 
читачам про 

ТОВ”Паливна 
компанія”Біо-

ресурс”, яке  у 
вересні 2011 

року оформило 
оренду на 2,5 
гектара зем-

лі на території 
колишнього 

аеродрому для 
виробничої ді-

яльності.

На Чернігівщині облдержадміністрацією щорічно прово-
диться конкурс «„Благодійник року“ імені меценатів Тарновсь-
ких».

Конкурс проводиться за сприяння Чернігівської обласної 
державної адміністрації та Чернігівської обласної ради.

Конкурс проводиться в кожній номінації окремо і проходить 
щорічно з 1 вересня по 1 грудня. Його метою є визначення і 
нагородження благодійників на рівні області за попередній рік 
діяльності.

Для участі в конкурсі організації або особи, які висувають 
претендентів, мають заповнити заявку встановленого зразка 
(зразки документів — за посиланням (http://cg.gov.ua/index.
php?id=4485&tp=0).

Заповнена заявка на участь у конкурсі та додані матеріали 
з позначкою «Благодійник року імені меценатів Тарновських» 
надсилаються на адресу Департаменту інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю обласної державної ад-
міністрації (вул. Бєлінського, буд. 11, м. Чернігів, 14000) до 22 
листопада 2013 року.

Переможці визначаються Оргкомітетом конкурсу до Дня 
благодійництва, який відзначається в Україні в другу неділю 

грудня.
У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, 

які надали одно- чи багаторазову благодійну допомогу для ро-
зв’язання суспільних проблем Чернігівської області. Претен-
дентів на участь у конкурсі, за їх згодою, можуть висувати орга-
ни виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадські 
організації, благодійні фонди, заклади освіти, науки, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, будь-які особи, що от-
римали благодійну допомогу та самі благодійники.

Переможці конкурсу визначаються у семи номінаціях:
1. Благодійник року — всеукраїнська бізнес-структура.
2. Благодійник року — регіональна бізнес-структура.
3. Благодійник року — неприбуткова організація.
4. Благодійник року — приватна особа (ця номінація перед-

бачає нагородження трьох лауреатів).
5. Благодійник року — благодійник-початківець.
6. Благодійник року — представник малого бізнесу.
7. Благодійник року — кращий волонтер
За довідками звертатися по телефонах в м. Чернігові: 

(04622) 4-11-20.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю обласної державної адміністрації.

УВАГА! КОНКУРС!
цією щорічно прово-

меценатів Тарновсь
грудня.

У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи

Благодійник року — 2013
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Вже не перший рік у районі діє програма підтримки ін-
дивідуального житлового будівництва на селі „Власний 
дім”.  Жителі сільської місцевості про неї знають і активно 
користуються пільговими кредитами, передбаченими про-
грамою. 

– Програма „Власний дім” фінансується як з районного 
бюджету, так і з Чернігівського обласного Фонду підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі, – пояснила 
перший заступник голови райдержадміністрації С.П.Ящен-
ко. – За період її дії у районі з громадянами було укладено 
404 угоди на пільгове кредитування майже на 4 мільйони 
гривень.

– На які потреби можна скористатися таким креди-
том?

– На будівництво, добудову, реконструкцію, придбання 
житла у сільській місцевості, а також на газифікацію, елек-
трифікацію, підведення водопостачання. А також на розви-
ток особистого селянського господарства. Жителі нашого 
району здебільшого укладали угоди на отримання коштів на 
газифікацію та підведення водогону до своїх осель. Напри-
клад, у минулому році  пільгові кредити оформило десять 
жителів Хрипівки – для підведення водогону. 

– На яких умовах здійснюється кредитування?
– Кредитна ставка для жителів сільської місцевості за 

умови, що кредит використовуватиметься на визначені 
Програмою цілі, визначена у три відсотки річних. А багато-
дітні сім’ї, де виховуються троє і більше дітей, мають право 
скористатися безвідсотковим кредитом.

– Виділення яких сум передбачається Програмою?
– На нове будівництво – до 100 тисяч гривень з термі-

ном погашення до 20 років, а молоді (до 35 років) або не-
повним сім’ям – до 30 років. На добудову, реконструкцію 
житла – до 100 тисяч гривень, на придбання завершених 

або незавершених будів-
ництвом будинків – до 100 
тисяч гривень, на добудову 
та реконструкцію підсобних 
господарських приміщень 
– до 50 тисяч гривень з тер-
міном погашення 10 років. 
На реконструкцію житла з 
інженерного забезпечення 
та будівництва інженерних 
мереж – до 20 тисяч  з тер-
міном погашення до 8 років 
та на розвиток особистого селянського господарства – до 
75 тисяч з терміном погашення до 10 років.

–  Чи кожен, хто звертається з проханням про піль-
гове кредитування, може його отримати?

– Програма передбачає кредитування жителів сіль-
ської місцевості для придбання житла або поліпшення умов 
проживання. У цьому році Чернігівський обласний Фонд 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 
„Власний дім”  отримав з Держбюджету додатково 2 мільйо-
ни гривень для кредитування громадян. Районний бюджет 
цьогоріч передбачив на ці цілі 65 тисяч. Зважаючи на акту-
альність питання, планується щорічне збільшення цієї суми. 
Тому жителі сільської місцевості мають всі шанси отримати 
необхідні їм кошти під дуже вигідні умови кредитування.  
Для цього слід звернутися у відділ економіки  райдержадмі-
ністрації, надати відповідні документи та заповнити анкету, 
яка потім направлятиметься разом з клопотанням у Черні-
гівське відділення Фонду для прийняття остаточного рішен-
ня. Подробиці можна дізнатись по телефону 2-15-67.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.  

РЕАЛІЗАЦІЯ РАЙОННИХ ПРОГРАМ

Минулої середи у Городнянському районі відбулось 
засідання постійної комісії обласної ради з питань міжре-
гіонального і транскордонного співробітництва. У її роботі 
взяли участь також керівники району, Чернігівського при-
кордонного загону та начальники відділів прикордонної 
служби «Деревини» і пункту місцевого пропуску «Ільмівка», 
пункту прикордонного контролю для залізничного сполу-
чення «Хоробичі», заступник начальника відділу взаємодії з 
правоохоронними органами облдержадміністрації та сіль-
ські голови, представники ЗМІ.

На пленарному засіданні в Городні було проаналізовано 
роботу по облаштуванню пунктів місцевого пропуску через 
кордон та контролю на залізничному транспорті. Детальну 
інформацію про стан справ на цих об‘єктах подав началь-
ник Чернігівського прикордонного загону О.Г. Птиця. Обго-
ворення її було активним. Думками поділились голова рай-
онної ради Г.Г. Примак і голова райдержадміністрації М.Ф. 
Силенко. Члени постійної комісії цікавились можливостями 

вирішення ряду проблем, що існують, зокрема облашту-
ванням під‘їзних доріг, поліпшенням побутових умов для 
служби прикордонників, вирішенням земельних питань, які 
виникли у зв‘язку з виділенням відповідної території для 
пунктів пропуску через кордон, забезпечення прикордон-
них підрозділів усім необхідним для відповідного функціо-
нування. На сьогодні остаточно не вирішено й питання ба-
лансоутримання пунктів місцевого пропуску «Деревини» та 
«Ільмівка».

Після пленарного засідання в Городні члени комісії по-
бували на пункті контролю для залізничного сполучення 
«Хоробичі», пунктах пропуску «Ільмівка» та «Деревини», де 
познайомились безпосередньо з їх роботою і вочевидь пе-
реконались, що проблема з поліпшенням умов роботи при-
кордонників існує.

При поверненні з пункту пропуску «Ільмівка» група жи-
телів Ільмівки заблокувала рух автомобілів, у яких їхали чле-
ни виїзного засідання. Прямо на вулиці депутати обласної 

ради спілкувались з ільмівцями, 
вимоги яких в буквальному ро-
зумінні співпали з намірами по-
стійної комісії. Щоправда, жителі 
Ільмівки вже давно вимагають, 
щоб було відремонтовано доро-
гу до райцентру, асфальтовано 
під‘їзди до пункту пропуску і щоб 
прикордонникам не доводилось 
добиратись пішки на службу.

Постійна комісія виробила і 
подасть обласній раді відповідні 
рекомендації. Її члени одностай-
ні в тому, щоб розробити цільову 
обласну програму по облашту-
ванню об‘єктів на державному 
кордоні.

Вів засідання комісії її голова 
О.Г. Гузь.

Наш кор.
На знімках: під час засідан-

ня комісії в Городні; розмова з 
жителями Ільмівки.

Виїзне засідання постійної 
комісії обласної ради

Як шахраї 
закидають 

«вудки»
Мобільні телефони не лише полегшили спілкуван-

ня між абонентами, але і  породили такий вид злочину, 
як телефонне шахрайство. Схема його проста, а вирі-
шальними  є фактори несподіванки та гра на емоціях 
потерпілого. Шахраї дзвонять вам на мобільний, як 
правило, увечері або вночі (номер набирають найчасті-
ше навмання). Якщо відповідає жінка, починається 
словесна атака. Питають, чи є син (чоловік, внук), якщо 
відповідь позитивна, то повідомляють, що він затри-
маний працівниками міліції або потрапив в яку-небудь 
біду (сюжет може бути найрізноманітніший). Якщо жін-
ка починає нервувати, розпитувати подробиці, шахрай 
тріумфує — жертва «на гачку». Аферисти — хороші пси-
хологи, не дають людині вийти зі стресової ситуації, 
ведуть діалог так, що потерпілі погоджуються допом-
огти родичеві і слухняно виконують поради. Мета одна 
— виманити з вас гроші, які ви повинні переказати на 
певний банківський рахунок або перевести на названу 
шахраями сім-карту.

Днями у Чернігові шахраї видурили у громадян гро-
ші, граючи на батьківських почуттях. Одним з потерпі-
лих став 52-річний громадянин, якому подзвонив неві-
домий, представився його сином (звук у слухавці був 
поганої якості) та повідомив, що за бійку він затрима-
ний міліцією. Самозванець наголосив, що його можуть 
серйозно покарати, тому потрібно заплатити. Чоловік 
через банк перерахував 8 тисяч гривень на вказаний 
йому рахунок. Згодом батько все-таки додумався зате-
лефонувати сину, і тільки тоді зрозумів, що попався на 
вудку шахраїв.

Тому, якщо телефонний дзвінок видався вам підо-
зрілим, перш за все, не впадайте в паніку і не поспішай-
те виконувати умови аферистів. Ніколи не називайте 
своїх близьких на ім‘я. Попросіть людину, яка предста-
вилася працівником міліції, назвати прізвище, ім‘я, по 
батькові і дату народження затриманого родича. Уточ-
ніть, у якому саме відділі міліції знаходиться ваш син 
або родич, після чого передзвоніть в міліцію (телефон 
чергової частини 2-15-63) і перевірте інформацію, яка 
є у вас. Спробуйте якнайшвидше передзвонити тому, 
хто потребує негайної допомоги, або людям, які мо-
жуть бути поруч, і підтвердити або спростувати те, що 
трапилось.

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС України 

в Чернігівській області.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ
За період з 12 по 19 жовтня нинішнього року у Го-

роднянському РВ УМВС зареєстровано 43 заяви та 
повідомлення. Потрапило в лікарню 5 громадян, помер-
ло — 12. Сталася одна  дорожньо-транспортна пригода.

Працівниками райвідділу до адміністративної від-
повідальності притягнуто 30 осіб: за розпивання пива, 
алкогольних напоїв у громадських місцях — 24, за 
зберігання самогону та апаратів для його вироблення 
— 2, за дрібне хуліганство — 3, за придбання самогону 
та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблен-
ня — один.

Співробітниками ВДАІ за управління автотранспор-
том у стані алкогольного сп‘яніння затримано шість 
водіїв, на яких складено адмінпротоколи, 11 адмінпро-
токолів було складено за порушення правил безпеки 
дорожнього руху.

18.10.2013 року до райвідділу звернулась мешканка 
с. Політрудня із заявою про те, що невідома особа ви-
крала з її будинку мобільний телефон марки «Samsung». 
Було встановлено, що до скоєння крадіжки причетна 
громадянка Т., 1972 р.н., мешканка с. Хрипівка, яка була 
раніше судима. В неї було вилучено мобільний телефон 
та повернуто власниці.

СЛУЖБА 101
19 жовтня 2013 року о 16-ій годині надійшло пові-

домлення про пожежу житлового будинку у Макишині 
в господарстві гр. І. Петруні, пенсіонера. Вогнем було 
пошкоджено стіну будинку та домашнє майно.

Цього ж дня о 18-ій годині 45 хвилин було отримано 
повідомлення про пожежу житлового будинку у с. Хо-
робичі в господарстві гр. В. Тимошенка, тимчасово не-
працюючого. Згоріли частина стіни та частина покрівлі. 
Причиною пожежі стало порушення правил пожежної 
безпеки під час експлуатації печей.

Городнянський РВ УДСНС України в Чернігівсь-
кій області звертається до мешканців району з про-
ханням дотримуватись правил пожежної безпеки! 
Проявляйте обережність у поводженні з вогнем та 
при курінні. Перевіряйте стан приладів опалення, 
щоб вчасно виявляти тріщини чи видаляти наліт 
сажі. Ні в якому разі не перегрівайте печі, не за-
лишайте вогонь без нагляду та не перекривайте 
повністю засувки димарів. Користуйтеся тільки 
справними електроприладами, не залишайте їх 
без нагляду. Будьте уважними та обережними!

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ УДСНС 

України у Чернігівській області.

„Власний дім” пропонує реальну  допомогу 



Не секрет, що нині дорожники пере-
живають не найкращі часи. І хоч стан доріг 
далекий від ідеалу, держава не поспішає 
завантажувати «автодорівців» роботою, а 
ті періодичні замовлення, які  надходять до 
них, супроводжуються низкою труднощів 
з фінансуванням. Тим часом наближаєть-
ся зима, і дорожники вже готуються до неї. 
Нещодавно розвантажили черговий вагон 
дорожньої солі, триває заготівля піску, які у 
суміші звільнятимуть дороги від небезпеч-
ної ожеледі.

У будь-якому колективі є досвідчені пра-
цівники, ветерани справи. Вони зберігають 
традиції підприємства та передають їх мо-
лодшим колегам. Такими «аксакалами» у фі-
лії «Городнянський автодор» є С.І.Прищепа 
та Ю.І.Шапетко.

Сергій Іванович Прищепа працює до-
рожником з 1981 року. До цього працював 
водієм кіномереж, механізатором міжкол-
госпбуду та сільгосптехніки.

– У міжколгоспбуд пішов, бо треба було 
хату будувати, а матеріали тоді були у дефі-
циті, - щиро зізнається Сергій Іванович. 

Будує він усе життя – будинки собі і 
доньці, а доріг -- то по всьому району. Осо-
бливо запам’ятались масштабні дорожні бу-
дівництва першої половини 80-х років, коли 
шляхи до віддалених сіл будували практично 
усім світом. Тоді залучали багато субпідряд-
ників, десятки одиниць найманої техніки, бо 
акцент ставився на швидкості. Саме так ро-
били дорогу з Городні у Моложаву.

– Роботи я не боюся, бо багато чого 
вмію, і швидко навчаюся. Та кожна людина 
повинна якісно відпочивати, - каже С.І.При-
щепа. Для нього найкращим відпочинком є 
тихе грибне полювання та оздоровлення у 
центрі реабілітації чорнобильців. 

У Чорнобиль Сергій Івано-
вич потрапив від воєнкомату. 
Працював у складі чи не най-
небезпечнішого хімбатальй-
ону, який розчищав примі-
щення станції від уламків. Він 
пройшов чимало випробу-
вань, а на згадку «заробив» 
гіпертонію і хронічний бронхіт.

Юрій Іванович Шапет-
ко пішов працювати одразу 
після служби в армії – ме-
ханізатором в сільгоспхімії. 
Дорожником став у 2002 році 
після розвалу підприємства. 
За одинадцять років у авто-
дорі також зробив чимало, 
зокрема будував дорогу до 
хутора Зеленого та працю-
вав на реконструкції траси до 
Сеньківки.

У вільний час він також 
полюбляє збирати гриби, а 
ще  він – затятий рибалка. 
Ловить переважно карасів на 
невеличких ставках. Найбіль-
ша його рибика була відносно 
невеликою – грамів 600, зате 
улови іноді перевищували 5 
кілограмів за ранок. Зимо-
вою риболовлею Ю.І.Шапет-
ко не займається, бо зима 
для дорожників гаряча пора 
- підступна ожеледь чатує 
на дорогах. Окрім цього, все частіше наші 
шляхи страждають від снігових заметів, з 
якими також доводиться боротися. Взимку 
співробітників автодору можуть викликати 
будь-коли, тому цей час вони живуть «на те-
лефоні».

На думку дорожників, поточний рік чи 
не найважчий в історії підприємства. Вони 
перебиваються невеликими замовлення-
ми, допомагали колегам зі Щорсу. Нині ж 
навіть на заготівлю піску, якого треба 2300 
тонн, не мають палива. А до зими ще треба 
завершити ямковий ремонт доріг на вулицях 
міста, але тут на заваді стає погода. У пере-

рвах між замовленнями дорожники обслу-
говують техніку, на якій працюють. Бо кожна 
машина, вантажник чи трактор повинні бути 
завжди напоготові. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Ю.ШАПЕТКО та С.ПРИЩЕ-

ПА обслуговують техніку у гаражі.
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27 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ АВТОМОБІЛІСТА І ДОРОЖНИКА

ДОРОГИ  НЕПРОСТОГО  ДОСВІДУ

ЩАСЛИВЕ  ПОВЕРНЕННЯ… 
СМАЖЕНОЇ  КАЧКИ

Оскільки старші товариші залишили байдарки собі, для 
подорожі Дністром нашим екстремалам довелося шукати 
плавзасоби у прокаті. За два місяці до сплаву у Києві знайш-
ли людей, які здають у прокат байдарки, та забронювали 
дві:  три- і двомісну.

Більшість речей вирішили відправити до точки старту 
однією зі служб доставки. Та виникла нова проблема. Всі 
добре розуміли, що кількість спорядження треба скорочу-
вати, однак багаторічний досвід походів і так відсіяв усе за-
йве, а від звичного комфорту подорожей останніх років від-
мовлятись було важко. Тому відмовились лише від великих 
акумуляторів і другої сковороди. Усі речі спакували у піддон 
розміром 1,5 х 1,5 метра і метрової висоти.

Окремим завданням постала розробка маршруту. Спо-
чатку планували стартувати по річці з Івано-Франківська, 
і, по закінченню подорожі, знову повертатись до нього. Та 
раптом встановили, що на Дністрі є місто Заліщики Терно-
пільської області, через яке проходить поїзд Чернівці-Київ.

Усі попередні приготування були зроблені завдяки всес-
вітній мережі Інтернет. Подорож почали традиційним відві-
дуванням могил старших товаришів по походах С.Лахнека 
та І.Яценка. 

Пригоди почалися вже у Києві. Орендовані байдарки 
довелося забирати у малознайомому районі міста, до якого 
добирались громадським транспортом. Зворотній шлях ви-
рішили подолати на таксі, бо пакунки з плавзасобами були 
завеликі для метро і автобусів. Таксистом виявився моло-

СПОГАДИ ПРО ЛІТО
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дий індус, який на замовлення відвезти до вокзалу відповів 
зустрічним запитанням: «Дороку покаджеш?». Довелося 
швидко долати подив і використовувати вмонтований у так-
сі навігатор, якого таксист явно боявся. На щастя, чудо тех-
ніки не підвело і правильно розрахувало маршрут.

Черговий сюрприз чекав на мандрівників вже після по-
садки у поїзд. Виявилося, що смажену качку, приготовану 
на вечерю, забули в автомобілі, який привіз туристів у Київ. 
Тільки-но в купе розгорілася суперечка з пошуком винних, 
як у Дмитра Паніткіна задзвонив телефон. Чесний водій 
знайшов і качку, і вагон з мандрівниками, та повернув за-
будькам їхню вечерю буквально за хвилину до відправлен-
ня. Ситуацію було врятовано, і вечір у поїзді минув у теплій, 
дружній обстановці, під перестук коліс.

     

СЮРПРИЗИ  НА  ДНІСТРІ
Ранок у Івано-Франківську минув без пригод. Вчасно за-

брали в поштовій службі багаж, швидко закупилися на рин-
ку та у супермаркеті, знайшли гарного перевізника з місце-
вих – і от вся команда вже на березі Дністра. Річка одразу 
ж неприємно здивувала брудною водою, хоч струмочок на 
березі, який впадав у основний потік на місці старту, ніс 
кришталево чисту і дуже холодну воду. Тому використову-
вався не тільки як джерело питної води, а й замість холо-
дильника. 

Після сніданку почали збирати орендовані байдарки. 
Кожна стала своєрідним сюрпризом. Тримісний «Неріс» ви-
явився новеньким човном спрощеної конструкції, збирати 
який було суцільним задоволенням. А от двомісний ветеран 

«Таймень» після завантаження першого ящика почав текти. 
Чотири рази мандрівники виявляли протікання плавзасобу, 
стільки ж розвантажували, сушили та заклеювали діри. 

Поки збирались, руслом пройшло більше десяти бай-
дарок – значить, річка прохідна, а наявність колег по при-
страсті – це завжди цікаві знайомства, змістовне спілкуван-
ня та обмін досвідом. 

Сюрпризи від Дністра почалися вже на перших кіломе-
трах подорожі. Раптово посередині ріки траплялися мілини, 
які примушували команду виходити з човнів і перетягувати 
їх на глибину. Сильна течія також показувала свій норов і 
крутила звично стабільні байдарки як хотіла, тому досвід-
ченим вже мандрівникам довелося освоювати нову техніку 
веслування.

Раптом на рівнинній ділянці екіпажі обох човнів почули 
наростаючий гуркіт води. По карті та за даними навігатора 
водоспадів у цій частині Дністра не повинно було бути. Ан-
дрій Борисенко, капітан тримісного «Неріса», почув у цьому 
шумі перестук коліс і припустив, що це поїзд. Так експедиції 
трапився перший перекат. На мілині потужна течія перели-
валась через численне каміння і, здавалося, ніби вода ки-
пить. Тримісна байдарка першою ввійшла у перекат. Швид-
кість ходу стрімко зростала, і вже на виході з небезпечного 
місця «Неріс» раптово зіткнувся з підводним каменем. Чо-
вен стрімко розвернуло проти течії. Двомісна байдарка, 
яка йшла услід, неслася прямо на таран. Завдяки досвіду 
Дмитра Паніткіна і чималої долі чуда, вдалося уникнути зіт-
кнення, та другий човен також налетів на перепону, його 
розвернуло задом наперед і кормою уперед викинуло з пе-
рекату. Хлопці навіть не встигли злякатися. Однак враження 
були настільки сильними, що із зупинкою зволікати не стали 
і отаборилися на мальовничому острові у 150-ти метрах від 
перекату. Зварили традиційний борщ, і за вечерею ще дов-
го смакували недавню пригоду.

Наступного дня мандрівники продовжили свій похід, 
вивчаючи річку попереду не тільки очами, а й вухами. Так 
обережно увійшли у Дністровський каньйон, де їх зустрів 
черговий перекат. Перша байдарка взяла перепону з ходу, 
екіпаж другої, не ризикуючи, обійшов «поїзд» попід бере-
гом.

ПРИМХИ  ПОГОДИ  І  МІСЦЕВИЙ  
КОЛОРИТ

Численні мілини разом із перекатами примушували 
екіпажі часто виходити з байдарок та волочити їх до глиби-
ни. Ситуація ускладнювалась каменистим дном, по якому 
можна було ходити лише у взутті. Купалися також у тапках. 
Причому, щоб просто зануритися у воду, місцями потрібно 
було відходити від берега на 30 і більше метрів. Трапля-
лись місця, де Дністер можна було перейти, не намочивши 
шортів.

– На такій річці можна прожити все життя і не навчитися 
плавати! – відмітив один з мандрівників.

Городнянські ентузіасти, які що-
року організовують байдарочні по-
ходи і діляться враженнями від своїх 
подорожей з нашими читачами, у 
минулому сезоні завершили свої 
мандрівки річками Чернігівщини і 
націлились на підкорення Дністра. 
Та, коли наблизився час вирушати, 
старші товариші відмовились від 
експедиції, мотивуючи своє рішен-
ня складнощами переїзду до місця 
старту та ризиком доставки споряд-
ження через посередників. Однак 
більша частина команди: Дмитро 
Паніткін, Андрій Борисенко, Роман 
Лутченко, Сергій Денисенко та Ігор 
Зубенко «не помітили втрати бій-
ців» і продовжили свою «авантюру». 
Складнощі ж лише додали пригод і 
вражень від подорожі.
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ЕКСКЛЮЗИВЛЮЕКСКЛЮЗИВ

Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

  Тамара, что в жизни дается даром?
                      Тамара молчит, слегка потупясь,
                      Потом ответила так Тамара:
                      – Даром ленивым дается – глупость!

Эти стихи много лет назад я посвятил другой Тама-
ре – Каретниковой, журналистке Всесоюзного ра-

дио «Маяк». Кажется,  это радио до сих пор существует в 
России. Но вот Тамара из  Киевского Молодежного театра 
оставила какой-то особенный отпечаток в жизни моей.

…Как-то ранили меня серьезно.  Боролись врачи  за 
жизнь молодую, взбалмошную, довольно долго. Спасибо 
хирургу, Адольфу Павловичу! Выжил. Влюбился. Естествен-
но, в медсестру, Наташу Панченко  из Бучи, даже ее отцу 
сказал об этом. Но…В пишущемся романе о прессе «Снег 
на подоконнике» будет все более подробно. А «Осколки» 
- это маленькие главы романа. Так вот. Наталья – гордая, 
сильная, красивая медсестра. Новый год встречали вместе 
на Куреневке, где я жил в то время. Часами разговаривали 
в ночи по телефону. Стихи рождались десятками за день. 
Любовь. В театр ходили на все премьеры. Особенно полю-
бился Молодежный. Мы вместе переживали за главного 
героя спектакля «З весною я до тебе повернусь» по Нико-
лаю Островскому. Почувствовали смысл действа. Главное 
в жизни – быть живым! Естественно, я сегодня не буду пе-
ресказывать классику, но в театр мы пошли снова таки на 
классику. «За двома зайцами»… Решил я по-киевски по-
резвиться – и вот мы в зале. Фильм-то я видел сотни раз, 
восторгался Проней(Криницыной), Химкой, Серьковим 
(Яковченком), а вот театральная постановка была в новин-
ку. Гаснет свет, сидим, смотрим, слушаем. Экран…  хрони-
ка какая-то дореволюционная. На сцене появляется Химка 
(арт. Светлана Телеглова), и я уже никого не вижу. Света – 
блеск! Но по сценарию, когда гаснет экран, появляется, вы-
плывает, вываливается Проня Прокоповна. И это таки она… 
Сверкающая глазами, гламурная, как сейчас говорят, в 
меру полная, искрненняя в меру и наивная. Тамара. (Фами-
лия – позже. Вы ведь помните принцип «Осколков», уважа-
емые?) Я с восторгом слушаю знакомое: «Так то ж шквар-
чала ваша папироска». Произнесено с болью, отчаянием и 
отвращением. И почему-то слезы в очах Прони-Тамары. И 
у некоторых зрителей тоже они, слезы…Обидеть женщину 
может каждый.  Каждый ли? Знакомо? То-то.

Потом мы часто виделись с Томой в метро, на синей 
линии. Живем, оказывается, на Оболони. Глазами привет-
ствуемся, поелику в метро говорить не совсем удобно. На 
Крещатике, 26 иногда   пообщаемся. Так. Обо всем понем-
ногу.

– Тамара, ты просто прелесть, – банально комплимен-
тирую.

– Та я шо? Я просто работаю артисткой, – улыбается. – А 
получается? – кокетничает.

– Да, дорогая, – смеюсь. – Киевляне вообще уникаль-
ные артисты. Стоит ли перечислять? Голохвастов – Бори-
сов, Понтий – Лавров. Ты ведь все  это знаешь. А давай-ка 
сейчас в студии об этом и побеседуем?

– Ой, оно  тебе надо? – Тамара Яценко, Народная ар-
тистка Украины,  неотразимо улыбается,  румянец на ее ще-
ках становится все пунцовее, и я понимаю, что с актрисой 
лучше и проще общаться в жизни, нежели перед микрофо-
ном. Тома – мудрая и добрая.  Хорошая она…

СЕЗОН ПОЛЮВАННЯ

ПОСТРИВАЙ, ЗАЙЧИКУ! – 
ТІЛЬКИ  ПО  СУБОТАХ…
З 26 жовтня відкривається сезон полювання на копит-

них звірів. Як розповів голова райради УТМР О.М.Юрченко, 
в угіддях господарства буде реалізовано 20 ліцензій на ди-
кого кабана початковою вартістю 1650 грн. та 11 – на ко-
сулю (вартістю 900 грн).

Полювання на хутрових звірів починається з 2 листопа-
да, при цьому сезонна картка коштуватиме 300 грн. Нага-
даємо, що полювання з нарізною зброєю на хутрових звірів 
у цьому сезоні категорично заборонене. Днями полювання 
встановлено суботу та неділю, причому зайця-русака мож-
на добувати лише по суботах, а по неділях дозволяється 
відстрілювати тільки хижаків. Сезон полювання триватиме 
до 26 січня включно.

Полювання на птахів продовжиться до кінця грудня за 
разовими одноденними відстрільними картками вартістю 
20 грн. кожна.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
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каНепросто було й знаходити місця для стоянок. Узбе-

режжя Дністра густо заселене, а дикі природні ділянки його 
дуже засмічені, причому смітять переважно місцеві жителі. 
Туристи, які траплялись нашим мандрівникам, не лишали 
після себе сміття, ще й намагалися розчищати існуючі за-
вали. 

Ясна і тепла погода почала змінюватись. Не встигли 
отаборитись у черговий раз, як небо пролилось рясним 
дощем. Вкотре порадувались якості спорядження, що до-
зволяло швидко ставити і знімати табір. А вранці спокійна 
річка перетворилась на брудний бурхливий потік, який ніс 
на собі тонни пластикових пляшок, поліетиленових пакетів 
та іншого сміття.

Та погода не могла надовго зіпсувати настрій досвідче-
ним човнярам. Попри усі її примхи, вони продовжили свої 
мандри Дністром, тим більше, що дощ часто примушував 
ставати у мальовничих місцях, які б за сонячної днини про-
сто лишись би за бортом.

Часто зустрічались з місцевими жителями – добрими і 
привітними людьми, до того ж  занадто набожними. У кож-
ному селі було по дві, а то й по три церкви – православна і 
костьол. Кидалась у вічі й відсутність молоді – усі на заробіт-
ках.

Зустрічалися ман-
дрівники і з братами по 
пристрасті – колега-
ми-байдарочниками з 
інших місць. Цікаво було 
спостерігати за сусіднім 
табором туристів, які по-
чинали день підняттям 
командного прапора під 
звуки горна, а перед від-
боєм під горн спускали 
прапор. Чимало зустріли 
і нетрадиційних плавза-
собів. Особливо врази-
ла плаваюча альтанка з 
мотором, пасажири якої 
снідали, сидячи за столи-
ками, як у кафе.

Якось увечері, невідо-
мо звідки, вилетіло безліч 
нічних мотилів. Комахи 
заполонили увесь над-
водний простір, а вранці 
вкрили своїми тілами всю 
поверхню ріки. Наступно-
го разу дим від вогнища 
потривожив шершнів, які, 
очевидно, жили по-сусід-
ству. Розгнівані комахи 

атакували налобні ліхтарики мандрівників, а ті в свою чергу 
кумедно підстрибували, махали руками та поспіхом нама-
галися позбутися ліхтарів. А от забита оса, насаджена на 
гачок однієї з вудок, принесла на обід кілограмову форель.

Давно стало доброю традицією відвідувати пам’ятки 
старовини, які трапляються поряд з маршрутом. Тому до 
старовинного Червоноградського замку 16 століття за 15 
кілометрів від основного маршруту поїхали без зайвих ва-
гань. Поряд з архітектурною пам’яткою на одній з приток 
Дністра побачили і природне диво – трискатний Джуринсь-
кий водоспад. І хоч вода у ньому була льодяною, викупались 
на згадку усі.

Остання пригода трапилася за 500 метрів до фінішу – 
станції Заліщики. Під залізничним мостом русло ріки звузи-
лось, і вода буквально кипіла між двома опорами. І хоч гли-
бина була значною, висота хвиль сягала 50-ти сантиметрів!

Зворотній шлях додому минув для команди однодумців 
непомітно. Вражень вистачило б на кілька тижнів, а планів – 
до наступного сезону. 

На знімках: під час екстремальної подорожі.
П.ДУБРОВСЬКИЙ (за походним звітом 

Д.ПАНІТКІНА).

На ювілейну зустріч випускників  1963 
року Городнянської школи №2 однокласни-
ки  з‘їхалися з України, Росії, Білорусі, Мол-
дови. У кожного –  значок,  виготовлений  
Давидом  Ороновим  (нині москвичем),  – 
«50 років шкільної дружби». 

І ось знов стали вони на сходинки, якими  колись кожно-
го ранку піднімались до школи. Стали, щоб сфотографува-
тись на згадку. Зафіксувати неповторну мить, бо багатьох з 
них чекає робота.   Олександр Савченко, наприклад, живе  у 
Калузі,  він будівельник, будував музей Костянтина Ціолков-
ського. Хтось уже перебуває  на заслуженому відпочинку, 
очікують  його діти і онуки… 

Їхня юність знала  квітучу  велику Перемогу свого наро-
ду  у страшній війні. Вони  – перший випуск  другої міської 
школи  після Великої Вітчизняної. Рік їх народження – рік Пе-
ремоги, їхні батьки – переможці, якими  так пишався світ…  

Серед випускників їхнього класу закінчили вищі на-
вчальні заклади  13 чоловік. З них  8 офіцерів, нагороджених 
орденами і медалями;  два чоловіки приймали участь у лікві-
дації Чорнобильської аварії. 

У вечір зустрічі спогадам не було кінця… Більшість  хлоп-
ців з класу, які стали військовими,  закінчили  Череповецьке 
училище зв`язку.  В училищі навіть  самодіяльний музичний 
ансамбль  носив назву  «Городня», хоч контингент там на-
вчався і служив із всього тодішнього Радянського Союзу.  З 
цього видно: 8 городнянців, які тоді навчалися, достойно 
несли честь свого міста.  

  Вони кажуть, що  зараз їм «двічі по тридцять» . Що  
пригадують зі шкільних років? Як добре  готувала домашні  
завдання Тамара Костеріна (тоді ще  Галай).  Ще вона не до-
ходила до  школи, як в неї відбирали портфель із домашніми 
завданнями, щоб переписати. 

Однією з незабутніх згадок  про школу Давида Наумо-
вича Оронова є та, як заходив у клас викладач історії Федір 
Данилович Тітов (чомусь учні звали його між собою Геро-
дотом). Спочатку відчинялися двері, потім у них з`являвся 
протез замість втраченої під час війни ноги, а вже потім  
сам історик  з шевелюрою волосся.  А ще як учнем плигав 
з другого поверху школи, що  його ледь не виключили… По-
дорослішавши, після закінчення Череповецького військо-
вого училища зв`язку,  Давид Наумович пройшов  шлях від 

командиру взводу, комсоргу до  заступника секретаря тери-
торіального парткому, підполковника. Служити доводилося  
не тільки у Закарпатському військовому округу, а і у Забай-
кальї, Чехословакії та Монголії.

Для Богдана Степановича Кордупеля  одними з 
найяскравіших сторінок життя і досі залишаються  концерти  
у найближчих  до міста селах Городнянщини, коли  шкільні 
друзі самі заробляли собі  гроші  для випускного.   Після за-
кінчення з відзнакою Череповецького військового  училища 
зв`язку Богдану Степановичу довелося нести службу у Лат-
вії та Єгипті, а пізніше -- готувати закордонних  військових з 
Венгрії, Чехословакії, Польщі та Лівії. 

Валерій Григорович Луцай приєднався до  свого класу  
у шостому: спочатку  учні  навіть здивували його: такі усі  
чистенькі, у піонерських галстуках.  Навіть трохи йому тоді 
страшно стало: закінчується воля. Але коли придивився 
ближче, виявилося:  хлопці у класі чудові, дружні.  Саме цей 
клас став  основою і шкільного оркестру, і волейбольної ко-
манди, і  художньої самодіяльності. 

Після закінчення Череповецького військового училища 
зв`язку довелося служити Валерію Григоровичу  у Прибал-
тійському військовому окрузі та групі радянських військ у Ні-
меччині. Його син теж став військовим, служить у Генераль-
ному штабі ВС РФ. У Валерія Григоровича четверо онуків. 
Живе у Москві. І коли  запитують, чи є  образи на життя, то 
відповідає: «Так, є. За те, що нема країни, у якій народився і 
жив, якій служили вірою і правдою. Глибоко у серці  ця обра-
за. Але  гризе постійно. Ця рана спливає кров`ю, коли  їдеш 
на Україну,  і в  Сеньківці проходиш прикордонний  та митний 
огляди».

Не було на цій зустрічі  генерал-лейтенанта  та повно-
важного представника Верховного Отамана Союзу коза-
цтва організацій України  і однокласника Віталія Олексійо-
вича Воскобойникова. Якби не захворів він  – обов`язково б 
приїхав. Деяких товаришів розшукати не вдалося, не зважа-
ючи на всю велику роботу по розшуку, якою керував Василь 
Денисович Матвєєв. Когось вже  нема… Нема і більшості 
чудових вчителів, що відкрили  дорогу в життя випуску 1963 
року… 

У далекому 1963-му 11- й клас другої Городнянської 
міської школи  вирішив і поклявся  зустрічатися через кожні 
5 років.  Вірними клятві і шкільній дружбі залишися вони і по-
нині. І з нетерпінням чекають кожної нової зустрічі.

А.НЕМИРОВА.

ЗУСТРІЧІ

Нас побратала школа
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ПРОДАЮТЬСЯ:
– 1-кімнатна квартира в центрі з ремонтом та мебля-

ми. Тел. 098-9006192.
– кімната (колишній гуртожиток) у центрі міста. Тел. 

096-1561255.
–1-кімнатна квартира у приватному секторі з госпбу-

дівлями. Тел. 096-6452164.
– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 

кухня, гараж, сараї, полісад. Тел.: 098-5635979.
– півбудинку по вул. Радянській, 32. Є земельна ділян-

ка, газ, вода. Тел. 063-2034482, 096-1586939. 
– будинок в с. Хрипівка по вул. Шевченка, 4. Тел. 097-

7509943.
– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
–  будинок площею 80 м.кв. на ділянці 17,5 соток. Є газ, 

вода, госпбудівлі. Тел.: 2-18-17, 063-3568648.
– корова віком 6 років. Тел.: 096-5212123, 096-3397593.
– корова віком 5 років. Тел. 096-1277811.
– корова (спокійна) віком 8 років і теличка віком 4 місяці 

на молоко. Тел.: 2-55-70, 093-7277231.   
– дійна і молода кози в с. Тополівка. Тел. 3-52-17 (вве-

чері). 
– коза віком 3 роки (кітна). Тел.  2-24-77 (ввечері). 
– терміново жеребець віком 1 рік і 9 місяців. Тел. 096-

0658759.
– робочий кінь. Тел. 096-6727747.
– поросята віком 2,5 місяця породи «корейська вели-

ка». Тел.: 2-19-43, 095-7421189.
– диван і крісло колишнього вжитку у доброму стані. 

Тел.: 097-1341972, 2-56-15. 
– крісло-ліжко, диван (колишнього вжитку). Тел. 067-

6847144, 2-14-42.
— 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.

– ВАЗ-21011 (потребує дрібного ремонту) – 5000 грн. 
Тел.: 096-0663386, 097-4868282, 063-3774940.

– ВАЗ-21093 у гарному стані. Тел. 096-6452164.
– ВАЗ-2102 ( без двигуна). Тел. 066-6584672.
– ВАЗ-21099. Ціна договірна. Тел. 098-7387411.
– ВАЗ-21074, 2004 р.в., двигун – 1,6, пробіг – 96 т.км., 

колір білий, фаркоп, один хазяїн, нова гума. Тел.: 050-
0615181, 096-5789812.

– Москвич-2140 з документами. Тел.: 068-0610484, 
096-0663320.

– Москвич-ІЖ-412. Ціна договірна. Тел.: 2-55-70, 093-
7277231.

– трактор Т-40, причіп одновісний. Тел. 096-3397593.
– копалка 2-х рядна навісна. Тел. 098-7683449.
– гній  з доставкою (самоскидом або розкидачем). Тел. 

3-61-10.
– ноутбук колишнього вжитку. Тел. 063-0639214.
– контейнер на ринку (можлива розстрочка). Тел.: 

093-3365584, 093-3425925.
– шифер, балки, крокви, опалубка, дрова, цегла 

червона, біла, бій цегли, ракушка, перемички, сто-
впчики бетонні, шлакоблок. Тел.: 096-0663386, 097-
4868282, 063-3774940.

— шифер, червона цегла, бій цегли, щебінь, пісок, 
глина, фундаментні блоки, плити дорожні, перемички, 
шлакоблок, піноблок. Тел. 067-2345270.

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 
опалубка, дрова рубані та сухі. Тел. 097-1137689.

КУПЛЮ:
–  корів, коней. Дорого. Перевезення. Доріз цілодобо-

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– ЗСК  завантажувач сухих кормів (комбікормовоз) 

на базі ЗІЛ, КАМАЗ, або сам бункер, запчастини та інші 
вантажні автомобілі, сільгосптехніку. Тел.: 067-6568989, 
093-9954033.

ПОСЛУГИ:
– Ремонт холодильників, морозильних камер і кон-

диціонерів на дому.  Якість. Гарантія. 
Тел.: 066-0704469, 096-7037148 (Дмитро).

ЗАГУБЛЕНИЙ номерний знак СВ8622АС прошу по-
вернути за винагороду. Тел. 096-2807042. 

Загублене посвідчення «Міцна сім’я – міцна держава» 
серії  СВ № 009416, видане на ім’я Гоголевої Оксани Юріїв-
ни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

Загублене посвідчення  «Міцна сім’я – міцна держава» 
серії СВ № 009417, видане на ім’я Гоголевої Анастасії Юрі-
ївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

18 жовтня – 10 років світлої 
пам’яті

МОЙСІЄНКА 
Володимира Володимировича
27.09.1978 р. – 18.10.2003 р.

Уходят те, кто дорог и любим, 
Внезапно, безвозвратно,   

  безнадежно…
Как трудно сердцем пережить  

  людским 
И осознать… 
Почти что невозможно.
Бесследно спрячет бремя белый  

  снег
Прошедших лет и дней давно минувших...
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Царство небесное, вечный покой твоей доброй душе.

Сумуючі рідні і близькі. 

УВАГА! РОЗШУК! 
Городнянським райвідділом мілі-

ції  від 5 березня  2012 року розшу-
кується гр. Павленко Павло Павло-
вич, 5.08.1978 року народження, 
уродженець  м.Городня Чернігівської 
області, який являється боржником 
фінансових установ по кредитним 
зобов'язанням. Хто володіє інфор-
мацією про місце знаходження роз-
шукуваного або такою, що може 
сприяти в його розшуку, просимо 

повідомити  по телефону «102» Городнянського РВ УМВС . 

30 жовтня – 40 днів світлої 
пам’яті

СМАЛЬ Пелагеї Яківни
22.10.1925 р. – 21.09.2013 р.

Нема тебе, хоч скільки хочеш клич,
Лише печаль повисла над зем-

лею…
У світі серед безлічі облич
Вже не зустріти посмішки твоєї.
Пам’ятаємо. Любимо. Сумуємо.

Рідні.

26 жовтня – 40 днів світлої 
пам’яті

КОНДРАТЕНКА 
Михайла Федоровича

16.07.1953 р. – 17.09.2013 р.
Мгновенно  смерть тебя от нас 

забрала,
И с нами ты проститься не успел.
И без тебя на белом свете пусто 

стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Мы помнить будем тебя вечно
И не забудем никогда.

Прости нас, родной, что не смогли тебя спасти.
Вечная и светлая память тебе, а душе твоeй – вечный по-

кой. 
В нашей памяти ты всегда живой.

Дружина, діти.

10 років світлої пам’яті
СТАВШОЇ Валентини Анатоліївни

21.01.1965 р. – 25.10.2003 р.
Так рано смерть тебя от нас забрала,
И с нами ты проститься не успела.
Так без тебя на свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотела.
Напрасно говорят, что время душу  

  лечит,
Стирают горе в памяти года,
Но сердцу нашему не легче,
Ведь боль утраты не стихает  

  никогда.
Вічно сумуючі рідні.

27 жовтня – рік світлої пам’яті
дорогого чоловіка, батька, 

дідуся 
НАЙДО Анатолія Васильовича
01.01.1961 р. – 27.10.2012 р.

Вот год прошел, как тебя не стало,
А сердце все не верит в горькую  

   утрату,
Вроде ты не умер, а ушел куда-то.
И как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою 
  поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Царство небесное и вечный покой твоей душе.
Сумуючі: дружина, діти, онуки.

Пам’яті 
колеги 

Вона ніколи не повернеться до 
рідної школи, не переступить її поріг, 
не зустріне своїх колег та учнів ус-
мішкою чи порадою. Невблаганна 
смерть обірвала її життя, ще сповнене 
мрій та надій.

Відійшла з цієї грішної землі світла 
і добра людина – Учитель. Нам зали-
шився спомин і вічне відчуття втрати..

Тетяна Миколаївна Лещенко на-
родилася 8 жовтня 1958 року в с. 

Пекурівка Городнянського району. Після закінчення в 1982 році 
Ніжинського педагогічного інституту почала працювати вчителем 
математики та фізики на Полтавщині.  З 1985 року стала викладати 
математику у Перепиській загальноосвітній школі, працювала за-
ступником директора школи із навчально-виховної роботи.

Тетяна Миколаївна любила свою професію, сільську школу, 
невгамовну сільську дітвору. Все її життя було взірцем чесності, 
справедливості, відданого служіння обраній професії, віри в непе-
реможність людського духу.

Була чуйною і доброзичливою. У наших серцях вона назавжди 
залишиться  як надійний друг, досвідчений учитель і керівник.

Будуть пам’ятати педагога її учні, усі, хто з нею працював і хто 
її знав. 

Вічна пам’ять Вам, Тетяно Миколаївно!
Освітяни району. 

Листи в газету
Добре, що на світі є люди, завжди готові прийти на допомогу. 

Педагогічний колектив і особисто директор См‘яцької школи  Щор-
ського району Н.С.Савинська  висловлюють вдячність підприємцю 
Олександру Максимовичу Масляному за подарований комп’ютер з 
принтером. 

Бажаємо Вам, дорогий Олександре Максимовичу, міцного здо-
ров’я, щастя, радості, тепла в оселі  і душі, здійснення мрій і бажань, 
впевненості у завтрашньому дні, успіхів у справах. Земний уклін 
Вам! Нехай Господь Бог допомагає Вам, благословляє і захищає. 

* * *
Після тяжкої хвороби пішла з життя наша дорога дочка, сестра і 

тітка Лещенко Тетяна Миколаївна.
Щиро дякуємо всім, хто підтримав нас у тяжку хвилину мораль-

но і матеріально: родичам, сусідам, Заєць Т.М., Скоренок В.М.,  
Пятковській Н.В., колективу Городнянського відділу освіти, метод-
кабінету, педколективу Переписької школи, виконкому Переписької 
сільської ради,  колективу директорів шкіл Городнянського району.

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

Виконком Моложавської сільської ради висловлює 
глибоке співчуття депутатам Моложавської сільської ради 
Тимошенко А.О. та Тимошенко О.Т. з приводу передчасної 
смерті дружини та невістки 

ТИМОШЕНКО Валентини Костянтинівни. 

Колектив СТОВ «Родина» глибоко сумує з приводу пе-
редчасної смерті директора Переписької школи 

ЛЕЩЕНКО Тетяни Миколаївни
і висловлює співчуття рідним та близьким покійної.

Виконком Переписької сільської ради сумує з приводу 
смерті члена виконкому 

ЛЕЩЕНКО Тетяни Миколаївни
і висловлює глибоке  співчуття рідним та близьким по-

кійної. 

Учні та колектив Переписької школи глибоко сумують з 
приводу передчасної  смерті директора школи

ЛЕЩЕНКО Тетяни Миколаївни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної.   

Колектив управління агропромислового розвитку ви-
словлює глибоке співчуття головному спеціалісту земельно-
го відділу Непопенку С.П. з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері.

Колектив Городнянської пожежної частини висловлює 
глибоке співчуття співробітнику Зеленкову Є.М. з приводу 
тяжкої втрати – смерті батька.  

Металопластикові вікна, двері, рами від заводу. Замір, 
доставка – безкоштовні. Гарантія. Тел. (093)7879291.

ВІКНА, ДВЕРІ, РАМИ, ГРАТИ за низькими цінами. СПД 
Орлов. Передоплати не беру! Тел. (067)9448017.

Продам гуму б/в із Європи: розмір від R 13 до R 17. 
Низькі ціни. Т.: (097)4073200, (063)1742656.

Куплю гарбузове насіння та квасолю.
Тел. (096)7043068.

Продам авто «Опель-Вектра», 1989 р.в.; 1,8; газ/бен-
зин. Зимова гума. Ціна 28 тис.грн. Тел. (068)1525420.

НЕБЕЗПЕКА

Льохам загрожує 
чума

Африканська чума – вірусне захворювання домашніх і 
диких свиней, яке викликається ДНК-вірусом. Вакцин і ве-
теринарних препаратів, що захищають від цієї хвороби, не 
існує.

Останнім часом ускладнилась і далі погіршується ситу-
ація із захворюванням свиней на африканську чуму. У Росії 
від початку року вже зареєстровано 145 випадків, у Білорусі 
– 2. Тому з’явилась загроза занесення хвороби на терито-
рію Чернігівської області.

Ветеринари попереджають всіх господарів: свині інфі-
куються не лише контактуючи з хворими тваринами, а й че-
рез корми, пасовища, забруднений транспорт. Переносни-
ками збудника можуть бути  комахи, птахи,  домашні та дикі 
тварини. Тому необхідно попіклуватись про те, щоб запо-
бігти зараженню свійських свиней. Для цього слід тримати 
тварин у закритих приміщеннях і не випускати їх на вигули. 
Забезпечте через дільничного ветеринарного лікаря  без-
коштовне щеплення проти класичної чуми свиней, регуляр-
но обробляйте тварину від комах та кліщів, боріться з мишо-
видними гризунами. Господарям слід купувати корми лише 
на офіційних ринках, де гарантуються якість та безпечність 
продукту, а також годувати свиней кормами лише після їх 
попередньої термічної обробки.

Крім того, не слід несанкціоновано перевозити живих та 
забитих тварин без ветдокументів. А подвірний забій треба 
здійснювати тільки з дозволу державної служби ветери-
нарної медицини. По можливості утримуйтесь від приват-
них поїздок до країн та зон, де зареєстровано африканську 
чуму свиней, не перевозьте звідти тварин та продукцію тва-
ринного походження.І хоч людина не хворіє на африканську 
чуму,  ні у якому разі не слід  купувати м’ясо або сало на сти-
хійних ринках чи у місцях несанкціонованої торгівлі – воно 
може бути небезпечним!

При найменших ознаках захворювання свиней у госпо-
дарствах просимо терміново повідомити управління ветме-
дицини у Городнянському районі по тел. 2-60-25, 2-19-58.

О.МАЛИЦЬКА.
Начальник управління ветеринарної медицини в 

Городнянському районі.

Бутівська сільська виборча комісія оголошує 
про результати проміжних виборів депутата Бутівської сільської 
ради,  які відбулися 20.10.2013 року. 

За результатами голосування найбільшу кількість голосів 
отримала Брезгун Тетяна Олександрівна, 1992 р.н., українка, 
член Партії Регіонів. 

«За» – 23,  «проти» – 1.
Голова комісії                                  А.І. ПІНЧУК.
Секретар комісії                               А.І. РОСОЛ. 
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Телефони: редактора – 2-12-70, 
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Останній  термін  подачі  реклами, вітань 
і т.ін. у номер – до 17 год. вівторка.За редактора С.ТОМАШ.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 063-8919190.

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.

Продам кримський ракушняк. 
Доставка безкоштовно. 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.

Знижка до 2.11.2013 р.

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

Здаються в оренду адмінприміщення,  
склади, гаражі та інші приміщення. 
Тел.: 097-5512554, 096-4007480.

23 жовтня відсвяткува-
ла своє 90-річчя наша дорога 
мати і бабуся Парасковія Іванів-
на КЕНЯ.  Дорогу іменинницю 
щиро і з вдячністю вітаємо!  Ба-
жаємо міцного здоров’я і довго-
ліття.

Люба матусю, бабусенько 
мила,

Спасибі велике, що Ви нас 
  зростили,
Що Ви нас любили, усім 
  помагали,
Молились за нас, добра нам   

  бажали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі.
За Ваше добро й турботу про нас
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас. 

З повагою і любов’ю:   діти, онуки і правнуки. 

29 жовтня святкуватиме 
свій 55-річний ювілей козак Го-
роднянського полку, вахмістр 
Володимир Михайлович ДІ-
ДОВСЬКИЙ.

Вітаючи з днем народження, 
бажаємо йому міцного здоров’я, 
любові і достатку, щоб удача та 
вірні друзі були поруч у житті.

Козаки та берегині 
Городнянського Свято-

Миколаївського козацького 
полку.                                                                                                                         Куплю корів, телят, коней. 

Доріз цілодобово. Перевезення. Тел. 063-9536391.

Электро-Монтаж  
- монтаж проводки, замена старой;
- установка и замена выключателей, розеток;
- подключение насосов, бойлеров и т.д.;
- мелкий бытовой ремонт.
Качество. Сроки. Гарантия.

Тел.: 096-0631389, 063-1351934.

До уваги вчителів 
та учнів молодших 

класів!
З метою активізації профорієнтаційної роботи се-

ред учнів молодших класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, підвищення престижу робітничих професій та 
орієнтації учнів на свідомий вибір професії  Городнянський 
районний центр зайнятості проводить конкурс малюнків 
«Професія моєї мрії» серед школярів району.

До у часті у конкурсі приймаються роботи будь-якого 
формату та будь-якої техніки виконання.

Переможці отримають призи.
Роботи слід подати до 14 листопада 2013 року до 

Городнянського районного центру зайнятості. 
Дорогі діти, приймайте активну участь  у конкурсі!
Довідки по телефонах: 2-12-02 та 2-12-75.

на корпусні меблі торгової 
марки «Гербор»  – 20%,
на ортопедичні матраци    
  – 10%

РОБОТА У КИЄВІ
від прямого роботодавця

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

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

Телефон для довідок: 093-0840700, 050-
7007014.

Ремонт мягкой мебели. Замена пружин, 
поролона, брусков. Изменение дизайна. 

Гарантия. Качество. Тел. 093-7076089.

Парикмахерская «Ника» (Дом культуры)
предоставляет все виды услуг.

Приглашаем на стрижку, покраску, прическу во-
лос для мужчин и женщин.  Маникюр, наращивание 
ногтей, коррекция.    Ждем вас!

До уваги молоді!
З 19 жовтня 2013 

року кожної суботи 
запрошуємо всіх ба-
жаючих на молодіжну 
дискотеку в районний 
будинок культури.

Початок о 19.00 
год. Вартість вхідного 
квитка – 5 грн.

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.
Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО. 

12 жовтня в шаховому клубі Городні проводився черго-
вий, XIV меморіал одного з найсильніших шахістів району 
–  С.Б.Крутіка.  В турнірі взяли участь 10 шахістів,   з них 6 
– першорозрядники. Гра проходила по коловій системі, на-
давалося 15 хвилин на партію кожному.  

Олександр Жерденко з м. Щорса, який є ровесником і 
товаришем самого Семена Борисовича,  набрав  9 очок з 
9-ти, Іван Зубов з Тупичева – 7,5, а Сергій Буйний з Городні 
– 5,5.    

Переможець був нагороджений кубком, два інші призе-
ри – медалями. Всі призери також нагороджені грамотами 
та грошовими преміями. Крім того,  грамотами та грошо-
вими преміями нагороджені Дмитро Радченко за кращий 
результат серед юнаків та Валентин Подройкін – серед ве-
теранів . 

Від імені всіх учасників висловлюю велику подяку рід-
ним Семена Борисовича, особливо  онуку Олегу Борисови-
чу Крутіку за підтримку  турніру.

М.ВОЙТОВИЧ.
Суддя змагання.

На знімку: нагороду отримує переможець турніру.

ШАХИ Турнір пам‘яті Семена Крутіка

До уваги роботодавців!
Для забезпечення у 2014 році додатковою відпуст-

кою 16 календарних днів працюючих, постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС 1,2 категорії, орагнізаціям слід 
надати до управління праці та соціального захисту насе-
лення у кабінет №5 такі документи:

— паспорт даних по підприємству, потребу в коштах 
на фінансування та графік відпусток постраждалих від 
Чорнобильської катастрофи за два місяці до початку но-
вого розрахункового року (до 1-го листопада);

— наказ або витяг з наказу про надання додаткової 
відпустки потерпілим внаслідок Чорнобильської ката-
строфи;

— заробітну плату з особового рахунку за 12 місяців 
до початку терміну додаткової відпустки (розрахунок);

— список нарахування додаткової відпустки в 2 ек-
земплярах.

Телефон для довідок 2-15-39.
В. КРИВОЛАП.

Начальник управління.

НЕ  ЗАБУДЬТЕ  
ПЕРЕВЕСТИ  
ГОДИННИКИ!

Перехід на зимовий час в Україні відбудеться у ніч з 
26 на 27 жовтня. О 4-ій годині ранку стрілки годинника 
переводяться на годину назад.

Нагадаємо, що у 2011 році народні депутати про-
понували відмінити перехід на зимовий час, як це 
зробили Росія та Білорусь. Наприкінці січня 2012 року 
КабМін прийняв рішення перейти на літній час, щоб не 
створювати незручностей під час проведення в Украї-
ні Чемпіонату Європи по футболу влітку 2012 року. Та-
ким чином, остання зміна часу планувалась 28 жовтня 
2012 року. Нині це рішення відмінили, і Україна про-
довжує жити за старими правилами.

Чи переведуть годинники востаннє 27 жовтня 
2013 року -- невідомо, бо Верховна Рада ще не при-
йняла закон, за яким країна залишиться жити у часо-
вому поясі GMT +2.

Число  26 27 28 29 30

Температура:
вдень  +12 +15 +17 +17 +15
вночі  +6 +11 +11 +9 +10

Напрям вітру Пд-з Зах  Пд-з Пд         Пд

Опади


