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Ми розповідали читачам про кадрові зміни у Город-
нянському виробничому секторі Чернігівської регіональ-
ної філії ДП „Центр державного земельного кадастру”. 
Нині тут працюють двоє – начальник Городнянського ви-
робничого сектору Сергій Вікторович Шимончук та інже-
нер Денис Юрійович Мерзлов. Молоді люди – однокур-
сники, випускники Чернігівського  державного інституту 
економіки і управління. Обом – по 23 роки. Тим не менш, 
про роботу установи ширяться позитивні чутки. Більш 
того – організація, відома паперовим і багатотижневим 
зволіканням, справно „підтягнула хвости”. З цього при-
воду – наша розмова з одним з наймолодших  керівників 
у районі.

– Сергію Вікторовичу,  розкажіть про основні функції 
Центру державного земельного кадастру. Чим конкрет-
но ви займаєтесь?

– Господарською діяльністю. Тобто, виконуємо комплекс 
землевпорядних  робіт – землеоціночних (нормативно-гро-
шова оцінка), топографогеодезичних та картографічних 
– для приватизації земельних ділянок. Також складаємо об-
мінні файли реєстрації земельних ділянок для Національної 
Кадастрової системи.

– Які найбільші проблеми дістались вам у спадок?
– Найчастіше причиною паперової тяганини та затримок з 

часом є неправильно розрахована геометрія.  Тобто, це коли 
в обмінному файлі площа земельної ділянки відрізняється від 
угідь. У деяких випадках треба проводити обмір заново. Інак-
ше, коли спадкоємці будуть наслідувати спадщину, виника-
тимуть проблеми. Державний реєстратор на ортопланах ба-
чить розбіжності. Якщо вони у межах 10—20 сантиметрів, то 

цю помилку виправити можна порівняно просто і без затрат 
(крім плати за обмінний файл – від 70 до 150 гривень), а якщо 
розбіжності серйозніші – наприклад, площа не співпадає, то 
необхідно за заявою замовника повторно робити інвентари-
зацію. Це обходиться десь у межах тисячі гривень. Взагалі 
всю документацію простіше робити з нуля, ніж виправляти 
помилки.

– Скільки громадян у середньому звертається до вас 
за місяць?

– До десяти. Здебільшого за виготовленням проекту зем-
леустрою, технічної документації землеустрою, присвоєнням 
кадастрового номера земельній ділянці. Це якщо право влас-
ності на землю виникло до 2004 року. 

– У скільки обходяться громадянам такі послуги?
– Якщо державний акт виданий до 2004 року, то нема 

гарантії, що у ньому все засвідчено правильно. Тому є необ-
хідність проводити обмір ділянки, визначати її площу і коор-
динати. Здебільшого це обходиться у 800—1000 гривень – у 
залежності від розміру ділянки.

– Напевне, не просто працювати в умовах конкурен-
ції?

–  Конкуренти у нас є і у Городні, і в Чернігові.  Ми намага-
ємось працювати якомога швидше і якісніше, робимо все для 
цього необхідне. Зокрема, на сьогодні практично всі справи, 
які місяцями і роками лежали недопрацьовані, вже заверше-
но. Залишились дві – три, у яких не вистачає документів від 
замовника. Готові працювати з новими клієнтами і виправда-
ти всі їхні сподівання.

Розмовляла С.ЧУГАЙ.
На знімку: С.ШИМОНЧУК  і Д.МЕРЗЛОВ.
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Молодість – не завада

До відома населення 
району

У зв’язку з переходом України на зимовий 
час змінено режим функціонування місцевих 
пунктів пропуску через кордон: «Ільмівка» 
(Україна) – «Глибоцьке» (Республіка 
Білорусь) та «Деревини» (Україна) – 
«Андріївка» (Республіка Білорусь).

Місцеві пункти пропуску «Ільмівка» та 
«Деревини» працюють в режимі з 06.00 год. 
до 19.00 год.

О. ПТИЦЯ.
Начальник Чернігівського 

прикордонного загону.

Число  9 10 11 12 13

Температура:
вдень  +12 +12 +10 +10 +10
вночі  +9 +9 +9 +7 +7

Напрям вітру Пд-с Пд  Пд-с Пд         Сх

Опади

 21  листопада  2013 року о 14 
годині 30 хвилин у приміщенні ак-
тового залу Городнянської міської 
ради відбудеться засідання 18 сесії 
міської ради 6 скликання з таким 
порядком денним:

1.Про   бюджет  міської  ради   за  
дев‘ять  місяців.

2.Про  внесення  змін  до  рі-
шення  міської  ради  від  28.12.2012 
року  «Про  бюджет  на  2013 рік»

3.Про  передачу  основних  за-
собів.

4.Про  продовження  строку  дії  

договорів  оренди  комунального  
майна.

5.Про   розгляд  листа  Городнян-
ської  районної  ради. 

6.Про  передачу  комунального  
майна.

7.Про  затвердження  експерт-
ної  оцінки. 

8.Про розгляд заяв.
9.  Розгляд земельних питань
10. Інші  питання.

А. БОГДАН.
Міський голова. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕСІЮ

Чим характеризується його законотворча діяльність у 
парламенті? Ігор Рибаков добре усвідомлює, що без дер-
жавної підтримки та закріпленої законодавчої бази село не 
може розвиватися належним чином. Тому його законопроек-
ти, внесені на розгляд Верховної Ради, в першу чергу стосу-
ються розвитку села та підтримки селянина. 

Він запропонував:
— законодавчо встановити мінімальний розмір річної 

орендної плати за користування земельними паями селян у 
розмірі не менше 5% вартості. Для зрошуваних земель — не 
менше 7%. Це додатково дасть у бюджет власників паїв від 
3-ох до 5-ти тисяч гривень на рік і поліпшить добробут селян;

— прийняти закон про забезпечення зайнятості сільсь-
кого населення та утримання соціальної сфери села. Для 
цього потрібно встановити для сільськогосподарських під-
приємств норматив робочих місць. Підприємець може отри-
мати в оренду землю тільки за умови працевлаштування на 
своєму підприємстві певної кількості місцевих селян. Таким 
чином люди отримають легальну роботу, а сільради — додат-
кові надходження до бюджету. 

Ігор Рибаков постійно турбується про розвиток інфра-
структури населених пунктів Сіверщини, дбає про розши-
рення мережі транспортних перевезень та вдосконалення 
маршрутів регулярних перевезень у районах. Власним ко-
штом у семи районах Сіверщини організував 24 благодійні 
рейси до найвіддаленіших сіл. 

Ще одна важлива акція, що відбулася у регіоні, грейду-
вання сільських доріг. Завдяки їй вдалося  зняти напругу сто-
совно дорожнього покриття на сільських дорогах.

За сприяння Ігоря Рибакова значна кількість населених 
пунктів змогла відремонтувати водогони та покращити якість 
подачі води до села. Ця робота ведеться постійно.

Ігор Рибаков дбає і про покращення матеріально-техніч-
ної бази закладів освіти та медицини. Постійно надає допо-
могу у придбанні необхідного обладнання, меблів та різних 
технічних засобів. Придбав для ФАПів і поштарів велосипе-
ди. Фельдшерські пункти постійно забезпечує міні-аптеками.

 За його сприяння десятки шкіл, дитячих садочків, медич-
них установ у кожному із семи районів, якими опікується на-
родний депутат, змогли розпочати та зробити ремонт примі-
щень, встановити нові енергозберігаючі системи опалення. 

Його підтримку постійно відчувають школи-інтернати, 
територіальні центри для одиноких непрацездатних людей, 
малозабезпечені та багатодітні родини, інваліди, ветерани 
війни, пенсіонери, афганські та чорнобильські організації. До 
Великодня вони отримали пасхальні подарунки від народно-
го депутата, до якого увійшли паска, свічка, іконка з благо-
словенням Блаженнійшого митрополита Володимира.

 Одиноким людям, інвалідам, малозабезпеченим роди-
нам, ветеранам війни допоміг зорати городи.  До Різдвяних 
свят молодші діти усіх семи районів отримали солодкі пода-
рунки та вітання від Ігоря Рибакова.

 До Дня Перемоги депутат надав допомогу територіаль-
ним громадам у ремонті пам’ятників, обелісків, меморіалів, 
братських могил героїв Великої Вітчизняної війни та у бла-
гоустрої прилеглих територій. Усього відремонтували 90 
пам’ятників.

 До поминальних днів Ігор Рибаков профінансував благо-
устрій кладовищ. За його допомоги було відремонтовано, а в 
деяких селах  збудовано нові огорожі.

Народний депутат завжди підтримує обдаровану молодь 
та дбає про розвиток спорту в регіоні. 

Уже не перший рік Ігор Рибаков постійно допомагає 
церквам, підтримує церковні громади, турбується про при-
хожан. До найбільших християнських свят прихожанам цер-
ков Сіверщини подарував молитвослови.

За допомоги та ініціативи народного депутата було 
відремонтовано десятки церков, на деяких встановлено нові 
куполи та іконостаси, придбано нове церковне начиння.

Ігор  Рибаков поставив мету збудувати в кожному із семи 
районів округу нові церкви. 

Його цілком заслужено називають людиною слова і діла, 
тож можна з впевненістю сказати: усе буде виконано. 

Людмила ПЕТРЕНКО.

Разом зможемо 
більше!

Рік роботи Ігоря Рибакова у парламенті
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ЄС може відмовитись 
від вимоги щодо звільнення 

Тимошенко
У світлі швидкого і невблаганного наближення дати « Х», 

що стосується підписання між Україною і Євросоюзом угоди 
про асоціацію, і труднощів, які неодмінно виникають при ви-
конанні відповідних умов, з'являються цікаві коментарі про 
ймовірний сценарій подальшого розвитку подій. Зокрема, 
про те, що ЄС може і зняти питання звільнення Тимошенко 
через нові обставин справи Лазаренка.

Як заявив відомий політолог, директор Інституту україн-
ської політики Кость Бондаренко, нові обставини у справі 
екс-прем'єра Юлії Тимошенко щодо її причетності як основ-
ного фігуранта до фінансових махінацій Павла Лазаренка 
можуть змусити ЄС переглянути обов'язкову вимогу щодо її 
звільнення для підписання Угоди про асоціацію.

"Перш за все необхідно дочекатися офіційного під-
твердження цієї інформації. Але у випадку, якщо вона буде 
підтверджена, то я думаю , що питання про відправлення 
Тимошенко за кордон або її звільнення навряд чи буде сто-
яти. Тому я думаю , що вимога ЄС щодо Тимошенко може, 
принаймні, стати об'єктом перегляду ", – сказав політолог.

На тверде переконання політолога , у цій ситуації Захід 
поставиться з розумінням до рішення України, оскільки "не 
побажає бути співучасником у такій судовій справі ".

"Справа є досить серйозною,  і тому я вважаю, що в 
такій ситуації навіть та ж сама місія Кокса-Кваснєвського 
повинна була би врахувати нові обставини справи", – додав 
експерт.

Таким чином, Бондаренко констатував, що Європейсь-
кому Союзу доведеться визначатися по-новому в питанні 
Тимошенко.

"Після того, як з'явилася інформація про гроші Тимо-
шенко в Брюсселі, і вона підтверджується не українськи-
ми, а міжнародними компаніями, то чи буде в цій ситуації 
європейська сторона наполягати на умові звільнення Тимо-
шенко для підписання Угоди про асоціацію ! ? " – резюмував 
політолог.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що КабМін нама-
гається повернути в Україну понад 4 млрд. гривень Павла 
Лазаренка, а Юлія Тимошенко може стати головним фігу-
рантом справи .

Таке припущення виглядає правдоподібним на тлі сиг-
налів про непросту ситуацію у фінансовій системі країни в 
поточному періоді.

Підтвердженням цього служить і свіжа інформація про 
те, що Міністерство доходів і зборів України ініціювало юри-
дичний процес в США та Швейцарії для захисту інтересів 
України щодо суми у більш, ніж 200 мільйонів доларів США, 
які, на думку уряду, були використані не за призначенням 
рядом осіб, включно із  колишніми прем'єр-міністрами 
України Юлію Тимошенко та Павлом Лазаренком. І залучи-
ло міжнародну юридичну фірму Lawrence Graham в якості 
основного консультанта з координації очікуваних позовів у 
низці юрисдикцій по всьому світу. 

Lawrence Graham широко відома юридичним супрово-
дом великих і складних справ з повернення активів, і зовсім 
нещодавно успішно завершила знакову справу з консульту-
вання Федеративної республіки Бразилія і муніципалітету 
Сан-Паоло в процесі проти двох компаній, зареєстрованих 
на Британських Віргінських островах, тісно пов'язаних з ко-
лишнім мером Сан -Паоло Пауло Малуф .

Сергій ВЛАСОВ.
Журналіст.

 ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за січень–сер-

пень 2013 р. вироблено кормів готових для сільськогоспо-
дарських тварин та свійської птиці на 20,6% більше, ніж за 
відповідний період минулого року. Менше вироблено круп 
кукурудзяних – на 97%, олії нерафінованої -- на 70,3%, хлі-
ба та хлібобулочних виробів -- на 4,2%, деревини, уздовж 
розпиляної чи розколотої, завтовшки більше 6 мм, -- на 
8,3%.

За цей час реалізовано промислової продукції (робіт, 
послуг) на суму 21688,9 тис.грн. Основну частку в обсягах 
реалізації становить продукція підприємств з виробництва 
кормів готових для тварин, що утримуються на фермах 
(88%). Питома вага продукції підприємств з лісівництва та 
іншої діяльності у лісовому  господарстві становить  11,3%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У сільськогосподарських підприємствах, порівняно з 

2012 р., обсяги виробництва  молока збільшилися на 350,4 т 
(на 4,4%),   м’яса --  на 219,4 т (на 47,7%).

За   січень-вересень 2013р.  аграрними  підприємствами   
вирощено 774,4 т  худоби та птиці, що на 94,7 т (на 13,9%) 
більше, ніж реалізовано на забій.

Вищий, ніж торік, був середній надій молока від однієї 
корови. Він становить 2728 кг проти 2583 кг у минулому році.

У сільськогосподарських підприємствах району пого-
лів’я великої рогатої худоби збільшилося на 164 голови 
(на 2,2%),   а  поголів’я корів зменшилося  на 53 голови (на 
1,8%),  свиней  --  на 26 голів (на 15,5%). 

У розрахунку на 1 умовну голову в середньому в районі 
припадає кормів усіх видів по 10,9 ц.к.од. проти 14,4 ц.к.од 
у минулому році.

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно-
виробленої аграрної продукції за січень–вересень  2013 р. 
порівняно з відповідним періодом 2012 р. збільшився у 1,8 
рази. Обсяг реалізованої продукції тваринництва збільшив-
ся на 37%,   рослинництва – збільшився у 3,1 рази. 

Частка продукції рослинництва в загальній вартості 
реалізованої продукції становила 44,3%, тваринництва – 
55,7%.

Станом на 1 жовтня 2013р. у сільськогосподарських 
підприємствах було в наявності 14459 т зернових культур, у 
тому числі пшениці – 1286 тонн. 

ТРАНСПОРТ
Упродовж січня-вересня 2013 р. підприємства автомо-

більного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних 
фізичними особами-підприємцями, перевезли 4,71 тис.т 
вантажів (53,6% до січня-вересня 2012р.). Обсяг виконано-
го вантажообороту становить 2129,95 тис.ткм (47,1%).

Послугами автомобільного транспорту району, з ураху-
ванням перевезень, виконаних фізичними особами-підпри-
ємцями, скористалися 292,3 тис. пасажирів, що становить 
87,6% рівня січня-вересня 2012р. Обсяг виконаного паса-
жирообороту становив 6923,5 тис.пас.км (77,6%).  

ФІНАНСИ
За січень-вересень 2013 р. доходи місцевого бюджету 

склали 92,5 млн.грн., видатки – 94,8 млн.грн. 
Доходна частина бюджету сформована за рахунок по-

даткових (18,3% загальної суми) та неподаткових (2,3%) 
надходжень, дотацій з державного бюджету (73,7%). Значну 
частину загальної суми доходів становить прибутковий по-
даток з громадян – 11,6%, або 10,8 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету направ-
лені  на соціальні заходи – 83,2 млн.грн. (87,7%), з них на 
освіту – 30,5 млн.грн. (32,2%), охорону здоров’я – 15,5 млн.
грн. (16,3%), соціальний захист населення – 32,3 млн.грн. 
(34%), культуру та мистецтво – 4,5 млн.грн. (4,8%). На дер-
жавне управління було витрачено 5,1 млн. грн. (5,4% загаль-
ної суми видатків).

РИНОК ПРАЦІ
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 

2013р. становила 769 осіб. Допомогу з безробіття отриму-
вали 36,4% осіб, які мали статус безробітного.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримали 
допомогу у зв’язку з безробіттям впродовж вересня 2013 р., 
становила 749 осіб. Середній розмір допомоги з безробіття 
становив 761 грн.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 вересня 2013р. в районі, за оцінкою, проживало 

29,5 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2013 р. чисельність 
населення зменшилась на 310 осіб.

Це відбулося  в основному за рахунок природного ско-
рочення, яке за цей період становило 263 особи. Міграційне 
скорочення становило 47 осіб.

 Упродовж  січня–серпня ц.р. в районі народилося мен-
ше на 28 дітей,  ніж у січні–серпні 2012 року. Рівень народжу-
ваності зменшився з  11,3‰ до 10,2‰. 

  Рівень смертності  збільшився з  23,3‰ до 24,5‰. 

Л.ФІЛІАНОВА.
  Начальник відділу статистики у Городнянському районі.

Соціально-економічне становище Городнянського району 
за   січень-вересень 2013 року

У минулу середу заступник голови райдержадміністрації 
Ю.М. Гриценко відвідав районну гімназію, де ознайомився 
із навчально-виховним процесом у класах молодшої та се-
редньої ланки, де навчаються діти національних меншин.

–  Міжнаціональна злагода та порозуміння, задоволення 
культурних та освітніх потреб національних меншин завжди 
перебуває на контролі Глави держави, обласної та районної 
влади. Наше завдання полягає у створенні рівного доступу 
до освіти всіх без винятку дітей шкільного віку, які прожива-
ють на території району, - зазначив Юрій Михайлович під час 
спілкування з директором гімназії М.П.Федоренком та ди-
ректором початкової школи №1 Г.Г.Федоренко. 

Сьогодні тут у початковій школі навчаються троє дітей 
ромів, у гімназії – четверо.

– Богдан Михайлов у нас – здібний учень, – розповіла 
вчителька 3-Б класу В.О.Жадченко про одного зі своїх ви-
хованців. – Звичайно, його успіхи у навчанні могли бути б 
бути значно кращими, якби хлопчик постійно відвідував за-
няття. Однак якщо підсумувати минулий навчальний рік, то 
загалом він ходив до школи не більше двох місяців. Причини 
називає найрізноманітніші: хворів, проспав автобус, не зміг 
обійти калюжу тощо. Це типова картина для ромів. А в іншо-
му він нічим не відрізняється від інших дітей – веселий, кміт-
ливий, любить спілкуватись і дуже добрий.

Такої ж думки і класний керівник 6-А класу О.В.Шумська:
– У нас навчається Наїма Волошина. Дівчинка гарна за вдачею, слухняна. Але, як і усі роми, часто пропускає за-

няття. Хоча доступ до освіти мають діти ромів на такому ж 
рівні, як і інші. Їм забезпечується підвіз до школи,  вони ма-
ють право при наявності довідки про малозабезпеченість 
на безоплатне харчування, інші пільги. Тільки не завжди їхні 
батьки поспішають подати відповідні документи. У класі На-
їму люблять, ставляться до неї добре, вона нічим не відріз-
няється від своїх ровесників. Коли її мама повідомила, що у 
дитини проблеми зі здоров’ям, однокласники прагнули до-
помогти хто чим міг – навіть одяг з дому приносили.

Общині ромів, які здебільшого мешкають у с.Альошин-
ському, з боку районної влади приділяється достатня ува-
га – як із навчанням дітей, так і з забезпеченням соціаль-
но-побутових умов проживання. У липні минулого року, 
наприклад, в Альошинському запрацювали два бювети для 
забезпечення жителів села якісною водою. Це було визнано 
необхідним, оскільки село  знаходиться в низовині, де висо-
кий рівень ґрунтових вод, і до колодязів часто потрапляють 
поверхневі води, забруднюючи воду і роблячи її вживання 
небезпечним для здоров’я. Вирішення проблеми з питною 
водою стало можливим завдяки реалізації проекту «Чиста 
вода – краща якість життя» Центром «Доброчин» за підтрим-
ки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фон-
ду «Відродження». Партнером проекту стала Городнянська 
міська рада. 

С.ЧУГАЙ.
На знімках: Богдан МИХАЙЛОВ зі своєю вчителькою 

В.О.ЖАДЧЕНКО; Ю.М.ГРИЦЕНКО цікавиться успішні-
стю Наїми ВОЛОШИНОЇ.

Роми мають такі ж 
можливості, як і інші

«Нині в Україні проживають представники 
більш, ніж 130 національностей. Таке культурне 
розмаїття є справжнім надбанням та вагомим 
чинником консолідації суспільства, формування 
української політичної нації.

Від часу проголошення незалежності в 
Україні здійснюється політика щодо національ-
них меншин на засадах гуманізму і толерант-

ності, забезпечення основоположних прав та 
свобод відповідно до міжнародних пактів.

Як Глава держави хочу запевнити усіх, що пи-
тання реалізації прав осіб, які належать до на-
ціональних меншин, і надалі перебуватиме на 
постійному контролі.»

В.Ф. ЯНУКОВИЧ.
Президент України.
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На сьогоднішній день 
Україна виконала більшу 
частину умов, що містяться 
в дорожній карті підписан-
ня в листопаді у Вільнюсі 
угоди про асоціацію з Єв-
ропейським Союзом.

Не красиві слова на зу-
стрічах із західними політи-
ками і не факельні ходи 
ведуть нас до цивілізованої 
Європи. А рутинна, повсяк-
денна робота влади і опо-
зиції.

І дуже добре, що це 
розуміння приходить до 

діючого парламентського скликання. Патріотична позиція 
фракції Партії регіонів знайшла відгук у більшості фракцій. 
На цій основі за чотири пленарні тижні поточної сесії нами 
прийняті ключові закони з «євроінтеграційного пакету».

Зокрема, внесено запропоновані Президентом країни 
зміни до Конституції, що розширюють повноваження Рахун-
кової палати. Ухвалено закон, що посилює гарантії незалеж-
ності судової системи.

Глава держави підписав закони про виконання судових 
рішень та про гуманізацію умов відбування покарання.

Консолідована позиція парламенту дозволила призна-
чити повторні вибори в п’яти округах. Зі свого боку  влада 
забезпечить прозорість виборчих процедур. І вже питання 
до опозиції – чи готова вона до чесної виборчої кампанії , а 
чи знову вдасться до нагнітання істерії і вихлюпуватиме на 
голови виборця тонни політичного бруду?

Тим часом у парламенті триває робота щодо спрощення 
умов відкриття та ведення бізнесу. У цьому напрямку нами 
ухвалено низку законодавчих ініціатив, розроблених Прези-
дентом і урядом.

У першому читанні знайшли підтримку депутатського 
корпусу закони про прозорість відносин власності у ЗМІ та 
про закладення основ діяльності Суспільного телебачення і 
радіомовлення України .

Позитивний висновок експертів Венеціанської комісії 
та інших європейських структур відкриває пряму дорогу до 
модернізації законодавства про вибори і комплексної ре-
форми правоохоронної системи України. Мова про розгляд 
і ухвалення принципових змін до законів про прокуратуру, 
про міліцію. На часі створення національної антикорупційної 
служби.

Хочу загострити увагу на тому, що з прийняттям цих 
законів Україна фактично завершує процедуру виконання 
своїх зобов'язань перед Радою Європи.

Розглянути ці закони до саміту у Вільнюсі ми зможемо 
за умови, якщо наші опоненти в залі займуть конструктивну 
позицію.

Та в будь-якому разі робота з уніфікації вітчизняного та 
європейського законодавчого поля буде продовжена і після 
Вільнюса. У центрі нашої уваги залишаться ефективне впро-
вадження в повсякденну практику норм Кримінального про-
цесуального кодексу, закону про адвокатуру і національного 
превентивного механізму запобігання катуванню.

Потребує вдосконалення з урахуванням рекомендацій 
групи GRECO національне законодавство щодо боротьби з 
корупцією.

Загальний висновок незаперечний: чинна влада виконує 
свої зобов'язання і робить все від неї залежне для реального 
зближення з Євросоюзом.

Хоча заради об’єктивності слід зауважити, що Україна 
та Євросоюз несуть спільну відповідальність за підписання 
угоди про асоціацію з ЄС, яка матиме довготермінові пози-
тивні наслідки для загальноєвропейських процесів.

Станом на сьогодні залишається без відповіді єдине 
принципове для європейських партнерів питання, пов'яза-
не з відбуванням покарання колишнім прем'єр-міністром 
Юлією Тимошенко. Опозиція намагається подати цю про-
блему як загальноєвропейську. Насправді ж це наша вну-
трішня проблема. За великі гроші усередині країни ство-
рюється інформаційна хвиля і розганяється по Україні, а за 
ще більші кошти – і в європейському інформаційному про-
сторі.

Опозиція в нецивілізованій, категоричній формі вима-
гає від глави держави помилування Тимошенко. Але не дає 
відповіді – на якій юридичній підставі може бути зроблений 
такий крок?

Насправді розглядати шанси на помилування можна 
було б після того, як будуть виконані умови, які дозволять 
колишньому прем'єру розраховувати на акт гуманізму з 
боку Президента країни.

Як мінімум, має бути написане і подане прохання про по-
милування, чого в категоричній формі не хоче робити пані 
Тимошенко.

По-друге, необхідно хоча б почати відшкодовувати 
завдані державі матеріальні збитки, визнані судом, що та-
кож принципово не виконується.

Нарешті, необхідно в судах закрити порушені проти неї 
кримінальні справи. А для цього потрібно з'являтися до суду, 
а не ігнорувати цей обов'язок протягом року.

Щодо ж можливості лікування пані Тимошенко за кор-
доном, то абсолютно правий Президент Янукович, заявив-
ши, що на сьогодні відповідної законодавчої бази не існує. 
І якщо парламент ухвалить такий закон, то він його обов'яз-
ково підпише.

Фракція Партії регіонів запропонувала опозиції роз-
робити відповідний закон, на що поки чула від неї тільки 
категоричне «ні». На наш погляд, цей закон повинен пе-
редбачати: можливість лікування за кордоном будь-кого з 
ув'язнених, які потребують цього за медичними показника-
ми; гарантії повернення ув'язнених приймаючою стороною 
після завершення курсу лікування для продовження відбу-
вання покарання; гарантії приймаючої сторони, що виклю-
чають зайняття засуджених політичною діяльністю.

Фракція Партії регіонів виступає за створення спеціаль-
ної робочої групи за участю представників усіх фракцій для 
розробки спільного законопроекту щодо забезпечення 
можливості лікування ув'язнених за кордоном. 

І лише завдяки принциповій позиції європейських пар-
ламентаріїв вдалося змусити опозиційних депутатів почати 
хоча б розглядати у сесійній залі розроблені в індивідуаль-
ному порядку законопроекти, що стосуються долі Юлії Ти-
мошенко.

Цілком закономірне питання: чому опозиція саботує ух-
валення закону про направлення Юлії Тимошенко на ліку-
вання до Німеччини? Відповідь лежить на поверхні. Лідери 
опозиції чудово розуміють, і насамперед голова фракції 
«Батьківщина», що вона їм не вибачить зраду, про що Юлія 
Володимирівна написала в опублікованих у пресі листах. І 
для них її вихід на волю практично означає їхню політичну 
смерть. 

З іншого боку, вони чітко розуміють, що як тільки Віктор 
Янукович підпише у Вільнюсі угоду про асоціацію з Європей-
ським Союзом, то він для них стає практично недосяжним 
у президентських перегонах, які стартують невдовзі. І шлях 
до Вільнюса перетвориться для чинного Глави держави на 
килимову доріжку до Білого дому на Банковій у 2015 році.

Для того, щоб хоч якось підтягнути свої провислі рей-
тинги і завадити Віктору Януковичу вдруге стати всенародно 
обраним Президентом, вони вирішили поховати європейсь-
ку перспективу України у Вільнюсі, відмовляючись приймати 
закон по Юлії Тимошенко.

Лише вдумайтеся, яким треба бути циніком і політичним 
пройдохою, щоб для задоволення власних політичних амбі-
цій жертвувати європейською перспективою Вітчизни!..

Наближення президентських виборів дурманить голови 
опозиційних лідерів. У їхньому таборі вже почалися бруд-
ні міжусобні бої без правил. Минулого пленарного тижня 
керівництво «Батьківщини» провернуло найбруднішу за всю 
історію вітчизняного парламентаризму політичну аферу з 
метою відсторонення Віталія Кличка як потенційного конку-
рента на президентських виборах, практично позбавивши 
його законної можливості брати участь у виборчій кампанії. 

Навіть Юлія Тимошенко – й та почала смертельну атаку 
на свого партнера і однодумця Віктора Ющенка лише після 
того, як його обрали Президентом України. А сьогодні – ви 
тільки вдумайтеся! – лідерами «Батьківщини» робиться без-
прецедентна спроба брудними методами відсторонити кон-
курента зі свого ж опозиційного табору за півтора роки до 
виборів. 

Та мене більше хвилює моральний бік питання. Коли 
весь цей бруд відкрився у сесійній залі, всі чекали, що лі-
дер «Батьківщини» вийде за парламентську трибуну і хоча 
б вибачиться перед Віталієм Кличком за те, що сталося. А 
коли керівник фракції «УДАРу» заявив, що піде у президен-
ти, – ще більше чекали від очільника «Батьківщини», що він 
красиво, по-джентльменському, по-чоловічому підтримає 
Віталія Володимировича і публічно зніме свою кандидатуру 
на наступних президентських виборах на користь єдиного 
кандидата від опозиції Віталія Кличка та закличе до такого 
ж кроку і Олега Тягнибока. Але, як виявилося, ані високої 
моралі, ані людяності, ані елементарної порядності у вождів 
опозиції немає. Їм цілком байдужі норми людської моралі.

Партія регіонів засуджує брудну провокацію з боку лі-
дерів «Батьківщини» щодо легенди українського та світово-
го боксу Віталія Кличка і буде відстоювати можливість його 
участі у президентських перегонах 2015 року. В іншому разі 

ця аморальна афера очільників «Батьківщини» може обер-
нутися для нас «червоною карткою» у Вільнюсі.

Але не проблема Тимошенко може запалити перед Украї-
ною «червоне світло» на європейському шляху. Сьогодні Єв-
ропа стривожена і збентежена неонацистською символікою 
на стадіоні у Львові і брудною спробою використовувати цю 
ж символіку навіть у парламентській залі в день проведення 
«круглого столу» у Верховній Раді за участю представників 
європейського політичного бомонду, присвяченого саміту у 
Вільнюсі. А також маршем крайніх ультранаціоналістів Хре-
щатиком за участі добре підготовлених груп штурмовиків і 
бойовиків.

Якщо хтось вважає, що Україна під прапором неонациз-
му, антисемітизму і расизму може увійти до цивілізованої 
Європи, яка й сьогодні вдячна радянському солдату, що 
врятував увесь світ від фашистської чуми,  то це міф. Якщо 
громадськість, український політикум не дадуть належної 
оцінки цим подіям, то двері демократичної Європи для нас 
можуть зачинитися раз і назавжди.

Проте, як сказав один давньогрецький філософ, ніч 
найтемніша перед світанком. Ми переконані, що мудрість 
українського народу поставить на місце знахабнілих неофа-
шистських молодчиків і збереже для України європейську 
перспективу.

Потужний, широкомасштабний антифашистський марш 
і 25-тисячна маніфестація у Києві напередодні 69-ої річниці 
визволення України від фашистських загарбників ще раз до-
вели святість Великої Перемоги 1945 року для нашого наро-
ду. Я переконаний, що окремі неонацистські витівки дрібних 
політичних шулерів ще раз підкреслюють справедливість 
народної мудрості, яка гласить: «У сім'ї не без виродка». Але 
загалом велика багатонаціональна сім'я українського наро-
ду, як і весь цивілізований світ, шанує безсмертну пам'ять і 
схиляє голову перед героїчним подвигом великого радян-
ського солдата, що переміг фашизм.

Повертаючись до дискусії довкола євроінтеграції, по-
трібно зауважити, що цілком правий Президент України Вік-
тор Янукович, який, перебуваючи в Мінську, виступаючи на 
засіданні Ради глав держав СНД, заявив, що будь-які роз-
мови про необхідність вибору Україною між поглибленням 
взаємодії з країнами-учасницями СНД, а також Евроазійсь-
кого євроінтеграційного проекту з одного боку, і Європою з 
іншого – докорінно невірні. 

Підписання угоди про асоціацію з ЄС вигідне не тільки 
для України і Європи, а й для країн – учасниць СНД. Ство-
ривши зону вільної торгівлі з ЄС і налагодивши ефективну 
взаємодію з Митним союзом,  у перспективі наша держа-
ва сприятиме активізації економічної взаємодії на усьому 
Євразійському просторі. Резюмуючи, Глава української дер-
жави ще раз підкреслив, що розвиток відносин з ЄС жодним 
чином не перешкоджатиме ефективній взаємодії з країнами 
– учасниками зони вільної торгівлі в рамках СНД і Митного 
союзу, тому що торговельно-економічне співробітництво в 
цих форматах відповідає загальноприйнятим нормам Світо-
вої організації торгівлі.

Україна запропонувала у Мінську сформувати постій-
но діючий консультаційний формат «Україна – Євросоюз 
– Митний союз» і сподівається на підтримку цієї ініціативи. 
Тематика взаємодії нашої держави з ЄС  і Митним союзом 
обговорювалася у Єврокомісії, і цей орган, за словами Пре-
зидента України, не заперечує проти постійного пошуку 
Україною шляхів подолання бар’єрів у торгівлі між країнами 
Співдружності.

На мінському саміті наша держава прийняла від Білорусі 
головування в СНД. Українське головування, як зазначив 
Віктор Янукович, буде спрямоване на забезпечення подаль-
шого поступального розвитку Співдружності і зміцнення 
взаємовигідного партнерства, що відповідає національним 
інтересам кожної держави. Діяльність України у цій якості 
будуватиметься на засадах наступності у реалізації ухвале-
них вищими органами СНД рішень. 

На зустрічі у Сочі, що відбулася відразу після Мінська, 
президенти двох дружніх держав – стратегічних партнерів 
України і Росії – Віктор Янукович і Володимир Путін продов-
жили обговорення питань, про які йшлося на саміті у Мінсь-
ку. Це є свідченням реальності знаходження рішення, яке 
відповідатиме національним інтересам обох держав. 

Я вважаю, що наше природне і абсолютно вірне стрем-
ління до європейських цінностей не повинно затьмарити ро-
зуміння і усвідомлення того, що сонце над Україною завжди 
встає на Сході. 

Михайло ЧЕЧЕТОВ.
Народний депутат України, 

Перший заступник голови депутатської фракції
Партії регіонів у Верховній Раді України.

31 жовтня відбулося розширене засі-
дання колегії  райдержадміністрації. Про  
основні орієнтири виховання учнів в освітніх 
закладах району доповів начальник відділу 
освіти райдержадміністрації Ю.В.Денисен-
ко.  Він заявив, що педагогічні працівники 
загальноосвітніх закладів району  активно 
впроваджують в життя положення Націо-
нальної програми «Основні орієнтири вихо-
вання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів». Одним з головних 
напрямків роботи шкіл  району є збережен-
ня і зміцнення здоров`я дітей, формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя.

Начальник  управління праці та соці-
ального захисту населення В.В.Криволап 
повідомив про заходи щодо упередження 

порушень трудового законодавства та не-
допущення зниження доходів працівників 
підприємств, організацій та установ району. 
Він підкреслив, що в районі залишаються 
підприємства, на яких існують низькоопла-
чувані робочі місця.  Тож одним із  завдань 
управління залишається моніторинг та кон-
троль за кількістю низькооплачуваних пра-
цівників підприємств, установ та організацій 
району. 

Роботу районного сектору обласного 
управління Державної міграційної служби 
охарактеризував його завідувач  О.П.Буй. 
Протягом дев`яти місяців  цього року Город-
нянським РС УДМС України в Чернігівській 
області було здійснено ряд значних та тру-
доємких процесів по прийняттю та реоргані-
зації служби. За цей же час   було прийнято 

та оформлено 531 заяву (пакетів документів) 
про видачу паспортів громадянина України,  
проведено роботу по оформленню  реєстра-
ції місця проживання 812 громадян, знято з 
реєстраційного обліку місця проживання 
593 чол., надано 606 відповідей на запити 
різного характеру та оброблено 103 заяви 
щодо оформлення паспортів громадянина 
України для виїзду за кордон,  49 заяв для 
оформлення проїзного документа дитини. 
На обліку перебуває 91 іноземний грома-
дянин, а по лінії адміністративної практики 
складено 95 протоколів за порушення пра-
вил перебування, реєстрації та проживання 
на території України. Адмінстягнення  за ці 
порушення поповнили бюджет на 2 669 грн.

У своєму виступі  сільський голова с. 
Тупичів Л.М.Шовкова звернула увагу при-

сутніх на велику кількість проблем, пов`яза-
них з новими правилами роботи міграційної 
служби. Наприклад, введення домових книг 
у сільській місцевості.  Вона  запропонува-
ла зробити пам`ятки з переліком потрібних  
документів.  Голова райдержадміністрації  
М.Ф.Силенко  підтримав ідею створення ін-
формаційних карток стосовно  відповідних 
послуг, а також запропонував організувати  
у Центрі надання адміністративних послуг 
видачу паспортів за принципом єдиного 
вікна. Це дасть можливість зменшити заван-
таженість районного сектору Державної мі-
граційної служби, стане першим кроком до 
єдиної інформаційної бази, яку планується 
ввести у 2015 році. 

СЛОВО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

НА ШЛЯХУ ДО ВІЛЬНЮСА

Паспорт – через Центр адмінпослугЗ КОЛЕГІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
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Похмура погода не завадила, а вже пе-
редобідньої пори напрочуд тепле осіннє 
сонце освітило просторе подвір‘я перед 
сільським клубом. Лагідною посмішкою зу-
стрічали жителів села стилізовані під націо-
нальний колорит крупномасштабні ляльки 
— чоловік і жінка. А перед самісіньким вхо-
дом у клуб розігрувалась лотерея.  Куль-
тармійці села дуже вдало і з привабливістю 
організували її. Придбавши квиток, потрібно 
було на прикрашеному деревці зірвати на-
повнену повітрям кулю, в якій була захова-
на назва виграшу. І ось вже стоїш ти перед 
лотерейною комісією і тобі видають... пуд 
вівса чи жита, гарний кухоль, брус мила чи 
якусь іншу річ. А у селі  будь-який товар при-
годиться.

А почалось свято у залі клубу зі святко-

вого караваю, спеченого зі присновської 
пшениці і цілющої води Снову і виплеканого 
руками і душею вмілої господині Н.В. Ма-
нойло. Цей символ достатку вручили сільсь-
кому голові В.В. Сергіянській. Ведучі свята 
— Марія Лашук і Лариса Кулага – розповіли 
про історію села, його працьовитих людей, 
які в суворі часи обороняли рідну землю, а в 
мирні роки примножували достаток звитяж-
ною працею.

Були відзначені подарунками найстаріші 
і наймолодші жителі, колишній фронтовик 
В.І.Коваленко, ветерани праці, кращі квітни-
карі села, багатодітні сім‘ї. А покладанням 
квітів до обеліска Слави культорганізатори 
нагадали, що в ці осінні дні минуло 70 років, 

як село було визволене 
від німецько-фашистсь-
ких загарбників.

Учасникам свята 
демонстрували свої 
творчі здібності і дорослі, 
і малі. Вдячних оплесків 
заслужили Л.Д. Будник 
і М.І. Свириденко за 
запальні частівки, творча 
група у складі Людмили 
Борисовець, Галини 
Грабовець з донькою-
школяркою Танею. 

Своєрідну поетично-пісенну 
композицію представили на 
святі поет В‘ячеслав Лашук і 
вокаліст, автор і виконавець 
власних пісень Карлен 
Мкртчан, які кілька років тому 
поселились у с. Лашуки і вже 
зріднились з цією благодатною 
землею. Благодатною, бо вона 
відкриває в цих людях нові 
творчі можливості.

До пізнього полудня було 
радісно і весело у сільському 
клубі. А на завершення у друж-
ньому колі культармійці та ор-
ганізатори свята влаштували 
своєрідні іменини. Саме так, 
але, на жаль, так і не дійшли зго-
ди щодо імен рукотворних ля-
льок, вже згадуваних на почат-
ку цієї кореспонденції. Ці ляльки, які, наче 
олімпійський Міша, стали символами села, 
виготовила завідуюча Лашуківським клубом  
Лідія Лапа. Одні пропонували назвати їх так: 
Хома і Хомка, другі — Солопій і Хівря, треті 
— Антон і Антоніна... Та так і не погодились. 
Ляльки тим часом вже повернулись знадво-
ру і мовчки стояли в кутку затишної кімнати, 
не реагували на будь-які пропозиції. Вони 
явно чекатимуть нового свята в селі, яке 

живе повноправним розумом і мужицькою 
мудрістю, емоціями і важкою селянською 
працею.

Л. ВАСИЛЬКО.

На знімках: виставка рушників; свят-
кова лотерея; Галина ГРАБОВЕЦЬ з 
донькою Танею виконують пісню «Ма-
мина сорочка»; ці рукотворні ляльки є 
своєрідною візитівкою села; на сцені – 
В‘ячеслав ЛАШУК і Карлен МКРТЧАН.

На добро і надію
У Великому Дирчині позаминулої неділі відсвяткували день села

Добрянського партизанського загону імені 
К.Є.Ворошилова, який одним з перших на 
Лівобережній Україні вступив у  боротьбу 
з німецько-фашистськими загарбниками, 
дислокуючись у наших лісах. Спочатку він 
складався з п’яти груп по двадцять п’ять чо-
ловік, дві з них – під командуванням Т.Стро-
кина та Т.Горицького – були сформовані з 
жителів Ваганич, Володимирівки, Будища, 
Кусіїв, Карпівки, Ільмівки та Перепису. Та 
вже наприкінці вересня кількість партизанів 
зросла до 600 чоловік. Загін проіснував не-
довго – близько 100 днів. Останній свій бій 
він прийняв на Городнянщині – поблизу села 
Минаївщини. Далі, поділившись на групи, 
партизани пішли у різних напрямках, щоб 
через деякий час знову включитись у запе-
клу боротьбу з ворогом.

Автори книги – подружжя Григорьєвих 
з Чернігова. За мету собі вони поставили 
відтворити історію боротьби Добрянського 
партизанського загону ім. К.Є.Ворошилова. 
Збираючи матеріали для своєї роботи, вони 
працювали у Городнянському та Ріпкинсько-
му, Гомельському районах. Піднімали до-
кументи тих часів, спілкувалися з людьми. 
Одночасно впорядковували могили парти-
зан, облагороджували пам’ятники. Віктор 
Андрійович і Лариса Іванівна побували у 
Минаївщині, Будищі, Дроздовиці, Кусеях, 

Ваганичах, 
П е р е п и с і , 
Хоробичах. 
У першій ча-
стині „Героїв 
д о б р я н -

ських лісів” йдеться про героїчну 
боротьбу партизан. Друга --  при-
свячена експедиційно-краєзнав-
чим маршрутам місцями бойових 
дій і маршрутам руху загону. Крім 
того, видання багате на архівні 
документи та фотоматеріал.

Віктор Андрійович – полковник 
у відставці, військовий льотчик 
1-го класу. У 1974 році закінчив 
Чернігівське вище військове авіа-
ційне училище льотчиків, у 1986 
р. – військово-політичну академію 
у Москві. Член ветеранської ор-
ганізації ЧВВАУЛ, член обласної 
організації Всеукраїнського Сою-
зу Радянських офіцерів. Лариса 
Іванівна закінчила Чернігівське 
медичне училище, історичний 
факультет Чернігівського педаго-
гічного інституту ім.Т.Г.Шевченка, 
аспірантуру при НДІ загальних 
проблем виховання Академії пе-
дагогічних наук СРСР у Москві. 
Вона – член ветеранської орга-
нізації ЧВВАУЛ і 201-ої авіаційної 
бази, член „Конгресу літераторів 
України”, автор книги „Нам заве-
щали жить по совести”. 

Хтось, можливо, спитає: на-
віщо їм це? На те подружжя Гри-

горьєвих має свою відповідь: героїчні сто-
рінки партизанської боротьби повинні бути 
відновлені і збережені. За гасло їм слугують 
слова Юліуса Фучика: „.. Терпеливо соби-
райте свидетельства о тех, кто пал за себя и 
за вас… Пусть же павшие в бою будут всегда 

близки вам как друзья, как родные, как вы 
сами! Пали целые поколения героев. Полю-
бите хотя бы одного из них как сыновья и до-
чери, гордитесь им, как великим человеком, 
который жил будущим».

С.ЧУГАЙ.

НОВІ ВИДАННЯ

Ваганичах горьєвих має свою відповідь: героїчні сто близки вам как друзья как родные ка

Книга, написана серцем

ТРАДИЦІЇ
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

У 1943 році він втратив батька Омеляна Олексійовича, який 
загинув під час Дніпровської операції. Донедавна навіть не 
знав, де поховано батька, лише три роки тому разом із сином 
віднайшли братську могилу у Гомельській області і змогли вша-
нувати пам’ять солдата, батька, дідуся.

Мати, Уляна Данилівна, залишилась після війни з п’ятьма 
дітьми на руках, яких піднімала та виводила у світ сама. Звичай-
но, жили бідно, тому юний Петро по закінченню семирічки пі-
шов працювати у колгосп причіпником. Через рік, вже шістнад-
цятирічним юнаком, закінчив тримісячні курси механізаторів 
при Тупичівській МТС і сів за кермо свого першого трактора.

– Зросту я був невеличкого, і коли мене вперше побачив ди-
ректор МТС Василь Пантелійович Федорченко, то здивувався: 
«І ти трактористом бути хочеш?». Та з недовірою додав: «І що 
з тебе буде?», – пригадує, посміхаючись, Петро Омелянович. 

Тринадцять років поспіль наполегливо працював тракто-
ристом, і та праця здається сьогодні справжнім трудовим под-
вигом. Працювали цілодобово – доба за кермом, доба вдома. 
Такий ритм роботи вважався зручним – був час будуватися. 

КДС. (Кремлев-
ский Дворец съездов). 
Вносят знамена. Зал 
– переполнен. Нет, ко-
нечно же, стоячих мест 
не предвидится. На 
трибуне  он – Леонид. 
Говорит, превозмогая 
шатающийся зубной 
протез. Никто не сме-
ется. Старость надо 
уважать. Я аккредито-
ван, как собственный 
корреспондент радио 
«Юность», а попутно 
и украинской «Моло-

дежки», радиостанции «Молодая гвардия» и киевской го-
родской редакции, и ряда газет Украины. Идет съезд ком-
сомола.

Ох, эта аккредитация! Человек в штатском, сотрудник 
одного из управлений Комитета Глубокого Бурения (КГБ) 
внимательно рассматривает мои довольно длинные, до 
плечей волосы:

– Это что? Кто позволил? Вы – коммунист? – кипит «кэ-
гэбист» от негодования.

– Я – секретарь парторганизации одного из подразде-
лений Украинского радио. Командирован в Москву в по-
мощь радио «Юность». От Правительства Украины.

«Бист» слегка успокаивается, понимая, что вмешатель-
ство в агитдела свободной (согласно Конституции) союз-
ной республики, наверняка, согласовано «в верхах».

– Не знаю, не знаю, – трет он активно лоб с признаками 
облысения.- Как бы чего не вышло?

– «Шинель» Гоголя я  читал в восьмом классе, – язвлю.
Взгляд «режимщика» устремлен, и я это вижу, на лац-

кан моего пиджака, где красуется маленький значок в виде 
футбольного м’яча с литерой «Д» – «Динамо». Наглеть так 
наглеть!

Это уникальный значок.Его мне Олег Блохин подарил. И 
не один, а два. Запасной в Киеве оставил.

– И к чему вы это? – спрашивает.
– Да у меня аккредитация только до зала. А как в ку-

луарах передашь атмосферу истинного патриотизма мо-
лодых? – спрашиваю.– Одного лиш штампика не достает. А 
значок я вам подарю. Вы же «Динамо», а не ЦСКА.

Сделка ли, бартер ли состоялись. Записал я и Сережу 
Бубку, и Валеру Цыбуха, Первого секретаря ЦК ЛКСМУ, и 
Сашу Клокаря, секретаря комсомола всей Белой Церкви, и 
еще многих, многих. В «Осколках» напишу и о них. Потом  
как-нибудь.

Перерыв в работе съезда. Делегаты обедают стоя в 
большом зале на третьем этаже. Прессе – большой, длин-
ный стол у окна здесь же. И меню – то же. Особенно по-
нравились не икра да салаты, а «кремлевские» сардельки. 
Одно мясо. Но вдруг… К нам, журналистам, «акулам» пера 
и микрофона идет со свитой Он – Леонид. Подходит. Мой 
«динамовец» новоиспеченный зеленеет.

– А это кто, хиппи  патлатый? – вопрошает, глядя на 
меня.

«Мой» осьминог меняет цвета на лице:
–  А этот товарищ – член партии, приехал с Украины. Уже 

отправил из Останкино на Крещатик, 26 более двадцати 
пяти репортажей.

– Украина? – Леонид протягивает ко мне свой бокал, 
приглашая пригубить за молодую смену. – Знаю эту респу-
блику не понаслышке. – смеется. Они там все оригиналь-
ные.

– Спасибо, Леонид Ильич, за добрые слова, – осмели-
ваюсь вставить свое.

– Молодец. Умен и смел. Да еще и работящ, как здесь 
мне доложили товарищи,– чокается со мной вином ли, вод-
кой ли. В этом ли суть?

Леонид Ильич Брежнев запомнился мне искренностью, 
старостью и на удивление уставшими глазами. Чему здесь 
изумляться? Седины да морщины бывают ведь не  только от  
праздной жизни. От многолетней работы они тоже бывают. 
Не так ли?

Чарівне водосховище «Черемошне», яке завжди було 
місцем відпочинку сотень риболовів-любителів та мислив-
ців, сьогодні загрожує безпеці міста. Збудоване у 1987 році 
і передане на баланс СТОВ «Росія», воно з другої полови-
ни 1990-х і на початку 2000-х перебувало в оренді райради 
Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР). Зго-
дом мисливське товариство відмовилось від оренди водо-
йми, бо суми, які вимагались за оренду, були аж занадто 
високими. З тих пір ніхто за оренду так і не платив, а водой-
му не доглядав. Внаслідок чого гідротехнічні споруди Чере-
мошного дійшли до своєї технічної межі. 

Голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко 7 жовтня 
2013 року видав розпорядження №275 «Про створення 
комісії щодо обстеження гідротехнічної споруди водосхо-
вища «Черемошне»». 1 листопада така комісія зібралась у 
складі представників місцевої влади, спеціалістів з надзви-
чайних ситуацій, водного господарства, держсанепідемна-
гляду, екологічної та рибоохоронної служб під головуванням 
начальника управління агропромислового розвитку рай-
держадміністрації О.М.Левченка.

На місці комісія виявила цілу низку руйнувань греблі і 
шахтного водоскиду. Проїжджа частина греблі має пони-
ження та вибоїни, залізобетонні плити і кріплення місцями 
зруйновані, є промоїни у тілі греблі, стінки шлюзу мають от-
вори, через які просочується вода, у незадовільному стані 
знаходиться заіржавіла металева засувка водовипуску, 
місток обслуговування водоскиду зруйнований. 

Якщо ситуацію не виправити терміново, то 
імовірність розмиття греблі зростатиме щод-
ня, особливо за несприятливих погодних умов. 
Оскільки Черемошне має переважно атмосфер-
не наповнення за рахунок дощів і талих снігів, то 
у випадку дощової осені чи багатосніжної весни 
аварійний водоскид може не відвести вчасно 
зайву воду, а аварійна дамба -- не витримати 
додаткового навантаження. На думку фахівців 
водного господарства, водотік, який відводить 
надлишкові води із Черемошного у Чибриж, вже 
не має потрібної пропускної здатності, бо його 
русло заросло чагарниками. Проблемною ли-
шається і пропускна здатність ділянки Чибрижа 
на території міста. Ці водотоки потребують роз-
чищення і поглиблення, а частина гідротехнічних 
споруд на них – ремонту.

Прогноз ситуації невтішний. Якщо води Че-
ремошного промиють дамбу, то, напевно, зато-
плять прилеглу низовину і частину міста, можуть 
зруйнувати каналізаційну систему і забруднити 
річки Смяч та Чибриж. Як ще події будуть розви-
ватися, спрогнозувати важко. Та слід зважити на 
те, що площа водосховища становить 140 гек-

тарів, а імовірний об’єм води -- 2 560 тисяч метрів кубічних!
Отже, гідротехнічні споруди Черемошного необхідно 

ремонтувати, причому робити це треба негайно. Зайве ка-
зати, що такий ремонт потребує чималих коштів, яких у рай-
оні немає. Тому комісія поки що обійшлася реально можли-
вими рішеннями: зобов’язати голову ліквідаційної комісії 
СТОВ «Росія» винайти кошти та провести ремонт земляної 
греблі водосховища; направити клопотання до облдержад-
міністрації про передачу водосховища на баланс Деснянсь-
кого басейнового управління Чернігівського міжрайонного 
управління водного господарства; Чернігіврибохороні та 
обласній екологічній службі надати Городнянській райдер-
жадміністрації дозвіл на підйом шлюзу в разі підняття рівня 
води.

Та всі ці добрі наміри можуть перекреслити природоох-
оронні служби всього на одній-єдиній підставі: Черемошне 
– природоохоронний об’єкт. Водосховище має статус ланд-
шафтного заказника місцевого значення, і саме цей статус 
вже не дав змогу кільком претендентам взяти його в оренду. 
Можливо, якийсь з інвесторів і віднайшов би кошти для ре-
монту гідротехнічних споруд. У будь-якому разі працювати 
над проблемою Черемошного потрібно вже сьогодні і не-
гайно.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: начальник управління агропромислового 

розвитку райдержадміністрації О.ЛЕВЧЕНКО і началь-
ник Городнянської дільниці держводгоспу С.ЮРЧЕНКО 
вичають стан шлюзу водойми.

ЮВІЛЕЇ

Петро 

Омелянович 

Заяць 

народився у 

багатодітній 

селянській 

родині у 

1933 році. 

З дитинства 

доля провела 

його через ряд 

випробувань – 

голод, війну, 

повоєнну 

розруху.

Звести власний дім завжди було непростим завданням, а 
у ті часи ситуація ускладнювалась тотальним дефіцитом і 
безгрошів’ям. Ліс на хату привозили аж із Білорусі! Цеглу 
взагалі неможливо було дістати, але таки знаходили.

Згодом механізаторів перевели на позмінний режим 
роботи. Фізично стало трохи легше, та труднощів виста-
чало. Взимку ремонтували техніку. На ремонт кожного 
трактора виділявся місяць, за який машину розбирали до 
рами і складали знову. Такий ґрунтовний підхід був обу-
мовлений вимогами того часу – у сезон трактор повинен 
був працювати без збоїв. Взимку механізатори переби-
ралися у Тупичів, жили у гуртожитку на своїх харчах.

– Та все ж ми були привілейованим класом. І плати-
ли нам більше. Грошима небагато, а от зерна по півтон-
ни отримували. Це був непоганий прибуток для сім’ї, – 
розповідає П.О.Заяць.

Сьогодні важко навіть уявити собі такий ритм життя, 
а вдома ще молода дружина, діти, будівництво. Марина 
Іларіонівна разом із чоловіком розділила усі ці труднощі 
–  збудували хату, виростили і поставили на ноги четверо 
дітей. Вже 59 років вони у шлюбі! І завжди дружина була 
для нашого героя опорою і розрадою.

У 1963 році Петра Омеляновича призначають поміч-
ником бригадира тракторної бригади. На цій посаді він 
працював до виходу на пенсію у 1994 році. У 70-их його 
працю визнають на державному рівні – він стає кавале-
ром орденів Леніна та Трудового Червоного Прапора. 
Нагороджували без особливих спецефектів:

– Викликали у райвиконком та вручали нагороду, - 
пригадує Петро Омелянович.

Більше десяти років був П.О.Заяць депутатом облра-
ди. Чотири скликання поспіль доручали йому люди пред-
ставляти свої інтереси на обласному рівні. Він «вибив» 
асфальт для вулиць рідного села, ініціював та брав участь 
у створенні ставка на околиці Смичина. Та головним над-
банням Петро Омелянович вважає родину – чотирьох ді-
тей, вісьмох онуків та правнучка.

Ставок і «хутір» на околиці Смичина, де живе хлібо-
роб, поміж людей давно зветься «Зайцевим». Таке своє-
рідне визнання – чи не найщиріша шана громади. 

12 листопада Петро Омелянович відзначатиме свій 
80-тирічний ювілей. Символічно, що народився він у пе-
реддень Дня працівників сільського господарства. Мож-
ливо, саме тому він обрав собі таку долю, чи то доля об-
рала його.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: П.О.ЗАЯЦЬ на фоні «Зайцевого» став-

ка.

Леонид

ЕКОЛОГІЯ  ЗАГРОЗА  НАД  МІСТОМ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

Не дали вивезти ікону
23 жовтня співробітники Управління Служби безпеки 

України в Чернігівській області передали до Чернігівського 
художнього музею старовинну ікону, яка була вилучена у 
контрабандистів.

У квітні 2012 року співробітниками Служби безпеки 
України спільно з митниками та військовослужбовцями 
Чернігівського прикордонного загону на митному 
посту «Грем’яч» Чернігівської митниці виявили спробу 
незаконного вивезення за межі України старовинної ікони.

Двоє громадян України намагались вивезти ікону 
«Страшний суд» до столиці сусідньої держави з метою 
продажу. Не маючи відповідних дозвільних документів, вони 
вирішили приховати її від митного контролю. Однак ікона 
була виявлена у ході огляду, проведеного правоохоронцями.

Згідно з висновком експерта-фахівця Чернігівського 
обласного художнього музею ім. Г. Галагана, зазначена 
ікона є твором мистецтва і має культурну цінність. Належить 
до російської школи XVII-XVIII століття. Майстер, який 
створив її, невідомий.

У серпні 2012 року досудове слідство було закінчено, і 
кримінальна справа з обвинувальним висновком скерована 
до суду. Вироком особи, які вчинили даний злочин, були 
засуджені, а предмет контрабанди конфісковано в дохід 
держави.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Підвищений артеріальний тиск, гіпертонія, артеріаль-
на гіпертензія — це різні назви однієї недуги. В Україні за-
реєстровано понад 12 млн. хворих на артеріальну гіпертен-
зію, тобто кожний 3 дорослий — з підвищеним артеріальним 
тиском.

По Чернігівській області зареєстровано майже 262 тис. 
хворих на артеріальну гіпертензію.

Гіпертонічну хворобу інколи називають тихим вбивцею. 
Тільки частина людей, що мають підвищений рівень АТ, від-
чувають погіршення самопочуття. Більшість не відчувають, 
але при цьому серце і судини працюють в режимі посиленої 
напруги, з перевантаженням.

Частина людей не відчуває тиску, і тому не лікується. 
Дехто не вважає за потрібне лікуватися взагалі, тому що 
не вірить, що підвищення тиску до показників від 140 на 90 
може призвести до інфаркту чи інсульту. Є люди, які вияв-
ляють гіпертонію тільки тоді, коли звертаються до окуліста 
з приводу втрати зору — виявляється, що був підвищений 
тиск, який вони не лікували. Хтось починає лікувати гіпер-
тонію тільки для того, щоб можна було зробити планову опе-
рацію. Декого наштовхують на лікування такі симптоми, як 
головний біль, біль у серці, серцебиття, задишка, набряки, 
часті гіпертонічні кризи. Слід також розуміти, що гіпертонію 
потрібно  лікувати тривалий час, роками, щоб забезпечити 
нормальний тиск. 

На жаль, сучасна медицина не пропонує ліків, що виліко-
вують гіпертонічну хворобу, але підбір адекватної терапії 
зменшить навантаження на серце і судини і відповідно віро-
гідність ускладнень.

Звичайно, ліки повинен призначити лікар. Зараз нада-
ють  перевагу лікам тривалої дії, що знижують підвищений 

АТ протягом доби. Також надають перевагу комбінованим 
формам, коли в одній таблетці декілька медикаментів, що 
підсилюють дію один одного.

Враховуючи надзвичайну актуальність проблеми ар-
теріальної гіпертензії в Україні, прийнятий пілотний проект, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів № 340 від 
25.04.2013, згідно якого здійснюється державне регулю-
вання цін на ліки, коли хворий має можливість купувати пре-
парати по нижчих від комерційних цінах.

Щоб не потрапити у лещата гіпертонії, важливо дотри-
муватись простих правил. По-перше, контролювати рівень 
АТ, який не повинен перевищувати 140/90 мм рт. ст.. По-дру-
ге, препарати для лікування артеріальної гіпертензії потріб-
но приймати постійно. Якщо вам призначили препарати для 
лікування гіпертонічної хвороби, не відміняйте їх самостій-
но, не порадившись з лікарем.

Не призначайте собі лікування самостійно, почувши те-
левізійну рекламу або за порадою рідних та друзів, які не 
мають відповідної освіти та досвіду лікування серцево-су-
динних захворювань. Харчові добавки, магнітні браслети, 
різноманітні диски не заміняють лікування.

Ризик виникнення серцево-судинних захворювань 
підвищують паління, вживання алкоголю, порушення обміну 
холестерину та ліпідів,  цукровий діабет, зайва вага, психое-
моційні навантаження.

Кожен повинен засвоїти: тільки від нього особисто та 
його ставлення до власного здоров‘я залежить успіх у ліку-
ванні гіпертонічної хвороби та профілактики її ускладнень.

В. ПИРОГОЇД.
Лікар-кардіолог Городнянської районної лікарні.

Підвищений артеріальний тиск, гіпертонія, артеріаль- АТ протягом доби. Також надають перевагу комбінованим

Не «збивати», а лікувати!
ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
На 60-му році передчасно пішла з життя рідна нам лю-

дина Снігір Володимир Васильович. 
Щиро дякуємо кумам, сусідам, друзям, колегам  – усім, 

хто підтримав нас морально і матеріально в тяжкий час.
Нехай береже вас Господь.

Рідні покійного. 
* * *

Нещодавно нашу сім’ю спіткало велике горе – помер 
люблячий чоловік, батько, дід – Малицький Анатолій Олексі-
йович. Велика подяка рідним, близьким, сусідам, односель-
цям, які допомогли в цей тяжкий час. 

Хай благословить вас Бог.
Сім’я Малицьких.  

Випускники Лемешівської школи 1997 року випуску су-
мують з приводу раптової смерті однокласника 

БОНДАРА Володимира Михайловича
і висловлюють глибоке співчуття його матері і нашій 

першій вчительці Раїсі Михайлівні. 

Вільна профспілка Городнянської школи-інтернату вис-
ловлює співчуття вчителю Купці Т.Д. з приводу смерті її ма-
тері

Катерини Григорівни. 

Ваганицька сільська рада висловлює глибоке співчуття 
депутату ради Вороні В.Б. та бухгалтеру ради Вороні Н.В. з 
приводу смерті матері та свекрухи 

ВОРОНИ Валентини Іванівни. 

ПАМ’ЯТАЄМО!
6-го листопада минуло 15 років з того 

дня, як назавжди відійшла у вічність прекрас-
на людина з веселою вдачею – музикант, 
диригент, директор Городнянської дитячої 
музичної школи Чеканов Василь Федорович, 
життя якого зненацька обірвалося на 62-му 
році. 

У 1976 році Василь Федорович приїхав 
до Городні за призначенням Чернігівського 
обласного управління культури і працював 
на посаді директора більше 22 років. Закоха-
ність у хоровий спів та народну пісню спону-

кала його до участі у розвитку художньої самодіяльності району: 
він керував  хором культпрацівників Городні, потім хором с. Дібрів-
ного, а  хоровий художній колектив колись процвітаючого заводу 
«Агат» за його сприяння здобув звання самодіяльного народного. 

Василь Федорович любив людей, особливо дітей, з теплотою 
та щирістю ставився до них, любив свою роботу та свій педаго-
гічний колектив. Його добре слово, мудра порада, невичерпний 
гумор та оптимізм не раз допомагали викладачам переживати не-
легкі часи. 

Василь Федорович назавжди залишився в нашій пам’яті, в іс-
торії школи, серцях тих, хто з ним працював –усміхненим, щирим, 
комунікабельним і доброзичливим.

Колектив Городнянської школи мистецтв. 

15 років світлої пам’яті
ЧЕКАНОВА 

Василя Федоровича
2.04.1934 р. – 6.11.1998 р.

Ты ушел в мир иной, не простившись,
Ты ушел, ничего не сказав.
Лишь оставил в сердце навечно
Боль и вечную печаль.
Помним. Любим. Скорбим.

Дружина, діти, онуки. 
 

8 листопада – 3 роки світлої пам’яті
МОГИЛЕВЦЯ 

Дмитра Вікторовича
6.09.1968 р. – 8.11.2010 р.

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

Сумуючі рідні. 

8 листопада  минає 40 днів з дня смерті 
дорогої людини

ВОРОТИНЦЕВА Юрія Олеговича
3.07.1969 р. – 30.09.2013 р.

Из жизни ты ушел мгновенно.
А боль оставил навсегда…
Мы помнить будем тебя вечно
И не забудем никогда.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,

Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы. 

Вічно сумуючі рідні. 

9 днів світлої пам’яті
МАЛИЦЬКОГО Анатолія Олексійовича

21.07.1939 р. – 25.10.2013 р.
Ты так нежданно, негаданно ушел от нас.
Никогда не забудем тебя, наш друг, советчик, 

муж, любимый отец и самый лучший дедушка.
Даруй тебе Господь вечный покой.

Сумуючі: дружина, діти, онуки і свати з Маріуполя.  

Нет горя страшнее, нет боли сильнее,
Чем раньше себя хоронить сыновей…

13 ноября – 2 года светлой памяти 
дорогого сыночка, брата, племянника

КАРАСЬКА Александра Васильевича
11.06.1974 р. – 13.11.2011 р.

Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы.
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы. 

Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Любящие тебя родные. 

9 листопада – 1 рік світлої пам’яті
АНОШКО Марії Василівни

4.12.1927 р.– 9.11.2012 р.
Не віриться, що серед нас тебе немає,
хоча і минув рік, як пішла ти в інший 

світ.
Ти залишаєшся в нашій пам’яті любля-

чою матір’ю,  ласкавою бабусею.
Світла пам’ять про тебе, вічна вдяч-

ність серед тих, кому віддала свою добро-
ту і ласку, частинку своєї душі в наші душі.

Пам’ятаємо, сумуємо. 
Дочка з сім’єю. 

Діють телефони довіри
Увага!
Якщо вам відомі факти порушень законодавства, фак-

ти незаконного або нецільового використання коштів, 
просимо повідомляти по «телефону довіри»:

в Державній фінансовій інспекції України – 8 (044) 
425-38-18;

в Державній фінансовій інспекції Чернігівської області 
-  8-222-412-74;

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

С. НЕМИЛОСТИВА.
Завідуюча сектором у Городнянському районі 

Чернігівської міжрайонної держфінінспекції.                                  

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

Куплю хутро диких тварин та кролів.
Тел.: (098)8749906, (068)2358561.

Продам двигун «ЗІЛ-130» (першої комплектності) з на-
вісним обладнанням. Тел. (098)7096726.

 СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ
З 28 жовтня по 3 листопада  Городнянським райвідділом  

встановлені особи, які винні у двох крадіжках індивідуально-
го майна,  нанесенні легких тілесних ушкоджень та незакон-
ному поводженні зі зброєю. 

Співробітниками ВДАІ за управління автотранспортом у 
стані алкогольного сп`яніння затримано 2 водії, складено 8 
протоколів за порушення правил безпеки дорожнього руху. 

За порушення громадського порядку складено 8 адмі-
ністративних протоколів, з них 6 – за розпиття алкогольних 
напоїв у громадських місцях та 2 – за куріння  заборонених 
місцях.

28 жовтня до райвідділу міліції звернувся громадянини 
Г. та повідомив, що в нього вкрали велосипед марки «Мин-
ск», який знаходився біля кафе «Інтер» в м. Городні. З`ясува-
лося, що до крадіжки причетний громадянин П. Він пояснив, 
що пішов до магазину по цигарки, але йому захотілося ще 
й випити спиртного. Грошей в нього не було, він вирішив 
вкрасти та продати велосипед, який стояв біля кафе. Потім  
поїхав в с.Боровичі Щорського району та продав велосипед 
за 200 гривень своїй знайомій. За фактом відкрито кримі-
нальне впровадження  по ст.185 кримінального кодексу 
України. 

ПРОДАЮТЬСЯ:

– 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є літня 
кухня, гараж, сараї, палісад. Тел.: 098-5635979.

– будинок по I  пров. Горького, 1. Тел.: 068-0535114, 
063-6026559. 

– будинок. Є газ, вода. Тел. 096-5227683, 093-4617167.
– будинок по вул. Волковича. Тел.: 067-6130123, 067-

6127437.
– будинок зі зручностями. Тел. 098-4400751.
– земельна ділянка під забудову 0,09 га в м.Городні 

(район «міськгазу»). Тел. 097-2499691.
– корова. Ціна – 5000 грн. Тел.: 2-55-70, 068-9190433, 

093-7277231.
– молода корова. Тел.: 2-21-03, 093-6247333, 068-

0929883.
– телиця тільна (отел у лютому) в с. Смичин. Тел. 097-

4796179 (Олена).  
– телиця тільна, отел у лютому. Тел.: 093-9328916, 

068-0860237.
– тільна телиця. Тел. 098-4414216.
– тільна телиця. Тел.: 067-1471883, 066-4610339.
– жеребець віком 3,5 роки. Тел. 063-7348556.
– молода коза. Тел. 2-30-48. 
– поросята віком 3 місяці породи «корейська велика». 

Тел.: 2-19-43, 095-7421189.
– гній. Можлива доставка. Тел. 096-4800472.
– бочка металева 5 м. куб. Тел. 097-9190537.
— 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-2107, 2004 р.в., зеленого кольору, (газ/бензин), 
у гарному стані.  Тел. 068-2379647. 

– Москвич-2140 у гарному стані. Тел.: 096-0663320, 
068-0610484.

– «Viper Active», 80 куб., у відмінному стані. Ціна – 3800 
грн. Тел. 096-1049298.

– 1,5 м.куб. газоблоків. Ціна договірна. Тел. 095-
7291377.

– копалка двохрядна. Тел. 093-7442848.
– шифер, дошка, силікатна цегла, червона цегла. 

Тел. 093-4608644.
– силікатна цегла кольорова. Тел.: 050-5904219.

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

во. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– картоплю. Ціна – 3.00 грн./кг Виїзд до продавця. Тел. 

096-9818555.
– «Яву-250», «Яву-350» 6 в (капля) у будь-якому ста-

ні, документи, запчастини, літературу. Тел.: 2-19-69, 096-
7580801.

ЗНІМУ:
– сім’я зніме квартиру або будинок (бажано ближче 

до «Агату»). Терміново. Розгляну будь-який варіант. Тел. 
098-6341860.

– житло в м. Городні. Тел. 096-8568787.

ЗДАМ:
–  будинок. Є газ, вода. Тел. 093-4608644.

ПОСЛУГИ:
– ремонт холодильників, морозильних камер і ко-

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

До відома любителів 
саду і городу!

У п’ятницю, 15 листопада, в читальному залі Городнян-
ської районної бібліотеки відбудеться чергове засідання 
клубу «Сад. Город», в якому візьмуть участь засновники 
Чернігівського клубу органічного землеробства. 

Початок засідання –  об 11 годині. Запрошуються чле-
ни клубу і любителі городництва та садівництва.

Засновники Городнянського клубу «Сад. Город». 
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КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз цілодобово.

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.

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. 

Буріння свердловин. Швидко, якісно. 
Тел. 067-5984852.

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.

Куплю корів, телят, коней. 
Доріз цілодобово. Перевезення. Тел. 063-9536391.

11 листопада святкуватиме свій 
ювілейний день народження Зінаїда 
Іванівна СТЕГАЙЛО з с. Хрипівка.

Від щирого серця вітаємо її з 
цим святом і бажаємо щастя, міцно-
го здоров’я,  добра, благополуччя,  
бадьорого настрою і довгих років 
життя.

Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей.
Пусть он не будет огорченьем –
Живи, как можно, веселей.
Пусть этот день морщинок не при-

бавит,
А старые разгладит, и сотрет,
Здоровье укрепит, от горести из-

бавит
И счастье в дом навечно принесет.

З любов’ю та повагою: чоловік Василь, доньки Олеся 
і Альона, зяті Саша і Артем, онуки Наташа і Тимур, сестра 

Олена. 

9 листопада святкує свій день народження настоятель 
Автуницького Свято-Феодосіївського  храму отець Георгій. 

В работе желаем Вам вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
А в личной жизни – сбывшейся мечты. 
Пусть лицо Ваше счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С днем рождения мы Вас поздравляем
И удачи желаем всегда и во всем.

Прихожани. 

Дорогого, улюбленого та непов-
торного  сина та онука Євгена ЄРМО-
ЛЕНКА вітаємо з вісімнадцятиріччям! 

Ты же знаешь, что не только в день 
рождения, но и в любой другой, все твои 
родные и близкие от чистого сердца и 
очень искренне  желают тебе всего са-
мого прекрасного и жизнерадостного.  
Теперь ты сам отвечаешь за все свои 
поступки, сам прини-
маешь большинство 
важных решений. Пусть 
ангелы-хранители пове-
дут тебя по правильному 
пути. Любви, ярких неза-

бываемых встреч, верных друзей, праздничного 
настроения, исполнения заветных желаний. А 
также:

Счастья большого – как шар земной, 
 Звонкого смеха – как эхо весной, 
 Нежности легкой – как зелень берез, 
 Все, что задумано, чтобы сбылось!

Завжди  з любов‘ю – дідусі, бабусі та батько. 

ОАО «Коминтерн» 
приглашает на работу швей 4-5 разряда. 

Помимо возможности заработать хорошие деньги, вас 
приятно удивит культурно-массовая и спортивно-оздоро-
вительная жизнь на предприятии. Имеется свой здравпункт, 
где вы можете воспользоваться услугами физиотерапевти-
ческого, зубоврачебного, процедурного, гинекологического 
кабинетов. Общественное питание работников обеспечено 
столовой за безналичный расчет. Одиноким предоставляет-
ся благоустроенное общежитие с минимальной стоимостью 
проживания, которое расположено недалеко от организации.

Будем рады видеть вас по адресу:
Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернацио-

нальная,5. Отдел кадров: (0232) 74-94-66.

Здам магазин в оренду в центрі. 
Тел.: 098-9112369, 063-5677044.

У кафе «Лаванда» потрібен кондитер 
на  півставки. Тел. 068-0610444.

КП «Городнянская районная типография» 
предлагает свои услуги по изготовлению 

печатной продукции.  Также в ассортименте имеют-
ся: бланки и книги бухгалтерского учета, налоговая от-
четность для юридических и физических лиц, книги для 
предпринимателей, полный комплект для оформления 
всех видов социальной помощи, а также домовые книги 
по цене 10 грн.

Вся продукция по цене изготовителя. Мы рабо-
таем с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00 час. 
Пятница – с 9.00 до 13.00.

Поддержим своего производителя!

3 листопада стартувала першість району з волейболу 
серед чоловіків. У змаганнях беруть участь 7 команд, роз-
ділених на дві групи: перша – «Ветерани» м.Городня, ВК 
«Хоробичі» та ВК «Вихвостів»; друга – ДЮСШ (учні), ДЮСШ 
(тренери), ВК «Бутівка», міська школа №2. Змагання прохо-
дять за коловою схемою. Після першого туру зафіксовано 
такі результати:

«Ветерани» м.Городня – ВК «Хоробичі»   3:0
ВК «Хоробичі» – ВК «Вихвостів»   3:0
ВК «Вихвостів» – «Ветерани» м.Городня   0:3
ДЮСШ (учні) – ДЮСШ (тренери)   1:2

міська школа №2 – ДЮСШ (учні)   2:1
ДЮСШ (тренери) – міська школа №2   1:2
міська школа №2 – ВК «Бутівка»   2:0
ВК «Бутівка» – ДЮСШ (учні)    2:0
Наступний тур відбудеться 10 листопада в селі Бутівка. 

Команди, які бажають взяти участь у турнірі, можуть подати 
заявки в РОФСТ «Колос» до 14 листопада, або по телефону 
2-14-55 у відділ у справах молоді та спорту.

В.ГРАБОВЕЦЬ.
Голова РОФСТ «Колос»

Футбольна команда ДЮСШ 2003-2004 років народження нещодавно виграла зо-
нальні змагання у форматі «Шкіряний м’яч». Турнір проходив у Чернігові за схемою: у 
кожній команді вісім гравців і воротар на половині стандартного поля. Перемога дала 
можливість нашим хлопцям потрапити до дивізіону найсильніших команд України і от-

римати запрошення на представ-
ницький турнір у м.Конотоп Сум-
ської області.

Поїздку здійснили за сприян-
ня батьків, райдержадміністрації 
та міськради. Вперше потрапив-
ши на змагання такого високого 
рівня, юні футболісти показали 
достойну наполегливість і команд-
ний дух, програвши чемпіонам 
України -- Чернігівській «Юності» 
--з мінімальним рахунком 2:1. Та 
головним, на думку тренера О.Ро-
ди, став безцінний досвід, який 
отримали хлопці. Учасники тур-
ніру окремо відзначили високий 
рівень організації змагань і впер-
ше мали змогу зіграти на штучно-
му полі. 

Натхненні поїздкою, юні фут-
болісти з особливим завзяттям 
продовжують тренуватися для 
підкорення нових футбольних 
вершин.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: команда на тур-
нірі у м.Конотоп: стоять С.
СТЕПАНОВ, О.АВРАМЕНКО,        
С.ЮРЧЕНКО, М.ТУРЕЙСЬКИЙ 
та Д.ШКУТ; сидять А.ПОМІСЯЧ-
НИЙ, Я.МАРТИНЕНКО, Д.БОРТ-
НИК та В.КОВАЛЬ.

СПОРТ

ПЕРШІСТЬ СТАРТУВАЛА – ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ

9 листопада святкує свій ювілей наша дорога невістка 
Алла Дмитрівна РАДЧЕНКО з с. Івашківка.

Немало разных поговорок,
Но ты про бабий век забудь.
Прекрасна женщина и в 40,
Лишь повзрослела на чуть-чуть.
Живешь не зря, в делах, в движеньи,
Любимый муж, уютный дом.
А дети – ваше продолженье,
Хозяйство нажито трудом.
Удач тебе и в сердце мира,
Что годы мчатся, не жалей.
Встречай с улыбкой, доброй, милой
40-летний юбилей!

Свекри, Олена, Женя з сім’ями.

5 листопада відсвяткувала свій 60-річний ювілей наша 
дорога Тамара Миколаївна ПИЛИПЕНКО.

Ми щиро вітаємо її, осипаємо квітами і поцілунками та 
бажаємо міцного здоров’я, тільки світлої і чистої дороги, 
райдужних днин. 

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що розквітають, квіти –
Даруєм Вам у цей святковий день.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Нехай в родині ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,

А Бог завжди нехай Вас береже!
Хай барвистим цвітом життєвий 

шлях рясніє,
Та сповняться найкращі заповітні 

мрії.
Хай із Вами поряд завжди буде 

спокій,
Життя дарує  сто щасливих років!

З повагою і любов’ю:  невістка 
Лідія з дочкою і племінник Олексій 

з сім’єю.


