
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 97-98 (11231-11232)

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

Шановні представники місцевого самоврядування Городнянщини!
Дорогі друзі!

Сердечно вітаю всіх народних обранців Сіверського краю з Днем 
місцевого самоврядування! 

Зустрічаючись з трудовими колективами, з керівниками державних органів і органів міс-
цевого самоврядування, керівниками промислових і сільськогосподарських підприємств, 
закладами освіти і медицини, з фермерами і підприємцями, депутатами всіх рівнів, завжди 
відчуваю стурбованість всіх за долю держави, за долю рідного краю. 

Дорогі друзі! Під вашою постійною опікою знаходяться умови життя громадян району, теп-
ло і світло в їх оселях, спокій і порядок у кожному населеному пункті, радісний сміх у дитячих 
садочках і школах, вдячна посмішка ветеранів за турботу про них.

Від вашого професіоналізму, повсякденної кропіткої роботи, сумління і творчості зале-
жить життя мешканців сіл та селищ.

Ще раз вітаю всіх зі святом! Нехай ваша щоденна праця буде успішною, а творчі досяг-
нення окрилюють на нові здобутки в ім’я зростання добробуту громадян та стабільності і про-
цвітання України.

Від щирого серця бажаю всім міцного здоров’я, невичерпних сил і енергії у нелегкій і від-
повідальній роботі!

Добра і щастя Вам!
* * *

Шановні  військовослужбовці та сивочолі ветерани Поліської 
землі! 

Щиро і сердечно вітаю всіх з Днем Збройних Сил України!
Це професійне свято – свято мужніх і сильних людей, усвідомлених обов’язком захисту 

соборності й незалежності нашої Батьківщини, її територіальної цілісності. 
Ви – спадкоємці немеркнучої слави своїх попередників, які в години воєнного лихоліття 

завжди ставали на захист рідної землі, віддавали за неї життя, гордо несучи звання захисника 
Вітчизни, бо немає більш священного обов’язку, ніж її захист. 

Нехай щира повага до України, славетні подвиги наших предків надихають вас на служіння 
рідному народу та рідному краю!

Бажаю усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного 
тилу, богатирського здоров’я та звершення всіх ваших мрій та сподівань! 

З глибокою повагою і щирими побажаннями 
Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

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

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

 Уповноважений громадою

На знімку: сільський голова с.Макишина В.Т.СТАДНИК зі своїми помічниками – землевпорядником Л.М.АНІЩЕН-
КО та секретарем сільради В.В.ГРИШАЙ. (Матеріал про роботу Макишинського голови читайте на 2 стор.).

Президія Чернігівської обласної ради 2 
грудня звернулась до Президента України, 
Голови Верховної Ради і Прем'єр-Міністра 
України та жителів області. Депутати стур-
бовані ситуацією, що склалася в останні дні в 
Україні, зокрема силовим протистоянням пра-
воохоронних органів і громадян, що мітингували 
на Майдані Незалежності у Києві, в ніч з 29 на 30 
листопада.

Президія вважає, що вихід з політичної кри-
зи можливий за умови мирного діалогу, ком-
промісів і взаєморозуміння. Необхідно дати 
відповідну оцінку діям осіб, винних у порушен-
ні конституційних прав і законів України, що 
призвели до нагнітання напруги в суспільстві. 
Звернення містить заклик до жителів області до-
тримуватись громадського порядку, не допуска-
ти конфліктів і протистоянь.

ДО ЖИТЕЛІВ ОБЛАСТІ ЗВЕРНУВСЯ ГОЛО-
ВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ В.М. ХОМЕНКО.

Події, що призвели до силового протисто-
яння, внаслідок чого сталося побиття людей на 
Майдані Незалежності,  — йдеться у звернен-
ні, — викликають обурення. Президент України 

Віктор Янукович засудив дії, що відбулися 30 
листопада, та доручив провести об’єктивне роз-
слідування.

Проте продовжують висловлюватися закли-
ки щодо активізації протестних акцій, що може 
призвести до дестабілізації ситуації в регіоні та 
протиправних дій безвідповідальних політиків.

Як голова обласної державної адміністра-
ції, звертаюсь до жителів області з проханням 
не піддаватися на провокації з боку окремих 
політичних сил та осіб. Масові заворушення та 
громадянське протистояння матимуть тільки 
один результат — розбалансування економіки, 
зупинку роботи підприємств, які забезпечують 
продовольчу, енергетичну та економічну безпеку 
населених пунктів. А це одразу ж відчують на собі 
сотні тисяч жителів області, чий добробут зале-
жить від стабільної роботи промисловості і під-
приємств теплоенергетики, закладів бюджетної 
сфери та своєчасного отримання соціальних 
виплат.

Відповідально заявляю, що органи виконав-
чої влади області будуть діяти чітко у межах зако-
ну, підтримуючи конституційний порядок. А пра-
воохоронні органи стоятимуть на захисті прав і 
свобод громадян.

     ТОЧКА ЗОРУ      

Про «революцію» і бізнес
Як не дивно, на євромайдані у Києві нема жодного со-

ціального гасла. Мабуть, усі,  хто там стоїть, очікують, що  
бідність та безробіття зникнуть якось  самі по собі, як тільки 
Україна підпише договір про асоціацію. Але ж ми прийдемо у 
Європу, яка сама  у жорстокому кризовому стані. Наприклад, 
60 відсотків молоді у країнах Південної Європи не можуть 
знайти собі роботу. А в неукладеному договорі  навіть пер-
спектив  безвізового режиму для України не передбачалося. 
Що вже казати про реальний доступ продукції від вітчизня-
ного виробника на європейський ринок! Але хто його читав 
-- той договір? І ось вже ми  сприймаємо євроінтеграційну 
паузу як особисту трагедію. Але нема у непідписаному у 
Вільнюсі договорі розмови про омріяні  європейські пенсії і 
заробітну плату у 5 000 євро. Хто їх кому  і коли дарує? Там є 
вимоги до України на сотні сторінок.

Бідна Україна! В інших державах це  було по одному  разу, 
а нам «дружелюбна» опозиція  погрожує же вдруге… І що ж їм 
робити надалі, адже хвилювання в Києві потроху  вщухають?

Як відомо, є у революції початок, але немає у неї закінчен-
ня… І якщо революція  дійсно почнеться, то зупинити її зможе 
тільки політик із залізною рукою. А то може бути як у Єгипті – 
винесли одного президента, через  півгодини не сподобався 
– знов винесли… А що з економікою, зі звичайними людьми? 
«Дайте нам двадцять років спокою і ви не впізнаєте країну», 
-- пропонував сторіччя тому Столипін у Росії. А в Україні  має-
мо вже чотирьох легітимно обраних Президентів. Жоден не 
подобається.  І нікому, окрім самих українців, не потрібен 
спокій в соборній Україні… 

У сучасному світі за всіма великими подіями стоять ве-
ликі гроші. Вже давно революції стали бізнесом, який прохо-
дить по одному і тому ж сценарію, де завжди руки підняті в 
кулаках, де тиснуть бульдозером.  Є навіть  спеціальні курси.  
Каддафі мріяв позбутися залежності від долара, готувався 
ввести в Африці золотий динар. Що сталося з Лівією? Де за-
раз Каддафі? 

Серед подій на майдані загубилася одна цікава деталь 
сьогодення. За матеріалами ЗМІ,  банки ввозять в Україну 
тонни доларів. Термінові поставки  триватимуть тиждень. 
Звичайно, перша реакція на політичні події – валютна. Тре-
ба піти і якось придбати долари. Або євро. Звичайно, якщо 
є за що купувати. І хоч великого ажіотажу, на щастя, нема, 
але фінансисти  збільшили поставки готівкої американської 
валюти. 

Тільки не  кажіть, що найдемократичнішій країні у світі  це 
невигідно. 

А.НЕМИРОВА.

Підтримувати 
конституційний порядок

Більшість наших громадян  вже  два тижні з  великою тривогою спостерігають 
за подіями на Майдані Незалежності, у центрі наелектризованого Києва.  Спа-
сибі ще українській врівноваженості, українській мирній вдачі, молитвам  у на-
ших церквах  і  одночасно  необ`єднаності інтересів опозиції…
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Як оцінюватиметься 
робота місцевих рад 

району?
Про деякі зміни і новації у відповідному 

розпорядженні адміністрації 
Щоб підвищити ефективність і результативність роботи 

виконкомів сільських рад, у районі згідно  розпорядження 
райдержадміністрації щороку організовується трудове су-
перництво між ними. По його підсумках визначаються три 
виконкоми сільських рад, які  в звітному році отримують 
найкращі показники у щоквартальних моніторингах вико-
нання делегованих повноважень виконавчої влади.

У цьогорічному трудовому суперництві визначені такі 
основні напрямки: у сфері соціально-економічного розвит-
ку планування та обліку; у галузі бюджету, фінансів і цін; у 
галузі житлово-комунального господарства, побутового, 
торгівельного обслуговування, будівництва та благоу-
строю; у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкуль-
тури і спорту; у галузі регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища; у сфері 
соціального захисту населення; у здійсненні повноважень 
щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян; в інших повно-
важеннях та функціях.

Розпорядженням райдержадміністрації від 18 листопа-
да 2013 року також визначено порядок та умови суперни-
цтва виконкомів сільських рад району та склад комісії, яка 
підбиватиме підсумки суперництва. Згідно нього, оцінка 
роботи виконкомів рад здійснюватиметься управліннями, 
відділами райдержадміністрації, іншими територіальни-
ми підрозділами центральних органів виконавчої влади. 
Щокварталу до 5-го числа місяця, наступного за звітним 
кварталом, управління, відділи, служби заповнюватимуть 
відповідні таблиці і передаватимуть їх в оргвідділ райдер-
жадміністрації для узагальнення. Оргвідділ готуватиме на їх 
основі підсумковий рейтинг.

Виконкоми – переможці трудового суперництва на-
городжуватимуться спільними грамотами райдержад-
міністрації та районної ради і грошовими преміями.

На цю посаду В.Т.Стадник був обраний односельцями у 
2010 році. А вже у 2012-му Макишинська сільська рада за-
йняла перше місце за підсумками щорічного трудового су-
перництва сільських рад району. Володимир Терентійович 
охоче розповідає про свої клопоти:

– У Макишині налічується 356 жилих дворів, у яких меш-
кають 723 громадяни, більшість з яких – пенсіонери, а 50 
громадян  взагалі потребують допомоги і опіки, про що нині 
у нас турбуються п’ять соціальних працівників. Коли у школі 
вчився я, то у ній тоді налічувалось 300 учнів. Зараз – тіль-
ки 33 школярики та п’ятеро малюків у дошкільному закладі. 
Село старіє. 

Однак життя у Макишині продовжується. Наприкінці 
2011 року у село було підведено газ. Нині 150 будинків га-
зифіковано. Відновилось, дякуючи народному депутату Іго-
рю Рибакову, транспортне сполучення з Городнею. Раніше 
автобус ходив тільки до Чернігова. Нині ж раз на тиждень 
безплатним рейсом можна вранці приїхати у райцентр, а по 
обіді повернутися. У Макишині працюють будинок культури, 
бібліотека, школа, ФАП, п’ять приватних магазинів та цер-
ква. У храмі, до речі, дах потребує ремонту, -- клопочеться 
сільський голова.

На території сільської ради проводять свою діяльність 
чотири сільгосппідприємства: ФГ „Макишинський сад”, 
СТОВ „Віра”, ЗАТ НВО „Чернігівеліткартопля” та ФГ „Лавр”. 
У „Макишинського саду” в обробітку знаходиться 1,5 тисячі 
га землі, у СТОВ „Віра” – 800, у „Чернігівеліткартоплі” – 160 
га. Тому основним джерелом наповнення бюджету сільської 
ради є орендна плата за землю Левова частка у цьому нале-
жить СТОВ „Віра”. І люди, з якими розрахунки проводяться 
вчасно та у повному обсязі, задоволені добросовісним ін-
вестором. У той же час не обходиться і без проблем. Якраз 
під час нашої розмови у кабінет сільського голови зайшов 
Максим Леонідович Леоненко. 90-річний чоловік, важко 
зітхаючи, вкотре шукав відповіді на запитання: чому керів-
ництво ФГ”Макишинський сад” за оренду паїв не розрахо-
вується з людьми готівкою?

– Навіщо мені те зерно? – ставить риторичне запитання 
Максим Леонідович. – Мені лікуватись треба, а ліки за зер-
но не купиш. Я живу самотою, господарства не тримаю, бо 
не під силу вже. І на виїзній приймальні ми до керівництва 
району звертались, просили посприяти. Але так нічого і не 
вирішується...

М.Л.Леоненко – не єдиний, хто переймається цією про-
блемою. Багато селян звертаються до сільського голови 
з проханням вплинути на керівництво ФГ „Макишинський 
сад” у питанні розрахунку за оренду землі грошима. Пози-
ція В.Т.Стадника така: у селі проживає два учасники бойо-
вих дій, є немічні громадяни, які не зможуть ні використати, 
ні продати зерно. Саме щодо них у першу чергу треба пе-
реглянути умови розрахунку за орендними договорами. 

Життя у селі непросте. Здавалося б, проблеми не дуже 
відчутні на фоні загальнодержавних, можуть почекати з ви-
рішенням. Але на те і є місцева влада, щоб перейматись 
першочерговими клопотами конкретних людей конкретно-
го села. 

У Макишині особисте селянське господарство для ба-
гатьох є стабільним, а для декого і єдиним джерелом до-
ходу. На сьогодні у селі налічується 156 корів. Щоправда, 
утримується тенденція до зменшення їх кількості, бо насе-
лення старіє, і багатьом вже не під силу утримувати худо-
бу. Однак череда ще доволі велика. Тому велике значення 
має функціонування двох мостів через річку Снов, за якою 
пасовища. Тривалий час мости потребували ремонту, пере-
бували в аварійному стані. Шість років тому було збудова-
но новий міст, але з неякісної деревини, тому він невдовзі 
прийшов у непридатність знову. У 2011 році було здійсне-
но капітальний ремонт мосту на Синявці за кошти сільської 
ради та жителів. Це обійшлось у 60 тисяч гривень. Будували 
громадою. На ремонт другого мосту у селі цьогоріч витрати-
ли 30 тисяч.  Ніби то і вирішилось питання – тепер чотири че-
реди корів вільно ходять на пасовище. Однак постала нова 
проблема: одразу за мостом 100 гектарів із земель запасу і 
резерву сільської ради хоче взяти в оренду приватний фер-
мер з іншого району. 

– А це значить, що буде відрізаний шлях нашим коровам 
до пасовища, -- хвилюється сільський голова. – Сільська 
рада розпоряджається землями, що знаходяться у межах 
села. А що за межами – вже не наша компетенція. Ось у 
мене на столі лежать документи, які чекають від сільської 
ради узгодження зовнішніх меж земельних ділянок у натурі. 
Звісно, приватникам це вигідно – не треба укладати угоди з 

власниками земельних паїв на їх оренду. Але моя позиція як 
сільського голови – не дати обійти інтереси громади. Тому 
розраховую на підтримку і розуміння райдержадміністрації 
у вирішенні цього питання. Вважаю, наші дії повинні бути 
узгодженими, тоді і швидше вирішуватимуться проблеми.

Важливою сферою життя є і  діяльність закладів соці-
альної сфери. Тому за рішенням сесії сільської ради було 
виділено 30 тисяч гривень на ремонт ФАПу , 6 тисяч – на по-
треби школи. На жаль, поки що використати їх ні медичним 
працівникам, ні освітянам не вдалося, що стало притчею во 
язицах через нестабільну роботу держказначейства. 

– Ще 180 тисяч гривень ми перерахували у районний 
бюджет і 15  тисяч – Тупичівській сільській раді як допомо-
гу, – розповідає Володимир Терентійович. – Ми добре ро-
зуміємо, що у колег катастрофічне становище і нема коштів 
навіть на найнеобхідніші статті витрат. Мабуть, така політика 
покликана хоч як-небудь стабілізувати фінансове станови-
ще у районі. З іншого боку – на ці кошти ми могли б оплатити 
ремонт доріг по селу. Вони у нас асфальтовані. І якщо на до-
розі до села у нинішньому році за сприяння народного депу-
тата Ігоря Рибакова було зроблено хоча б ямковий ремонт, 
то дороги по селу знаходяться у жахливому стані. 

Щоденні турботи сільського голови починаються з тра-
диційного питання до самого себе: як зробити життя гро-
мади кращим? Адже люди, що обирали його на посаду, до-
стойні того, – вважає Володимир Терентійович.

– Цьогоріч ми святкували 70-річчя визволення Макиши-
на від німецьких окупантів. Наші війська увійшли у село 21 
вересня. У школі був розташований шпиталь. Точився жор-
стокий, запеклий бій. Очевидці розповідали, що поле бою 
було вислане трупами. Що два метри – лежав убитий кінь. 
Чимало полягло і воїнів. Два радянські бійці – Гурген Мирзо-
євич Арзуманов та Іван Іванович Швецов удостоєні посмерт-
но звання Героїв Радянського Союзу.  На стелі, встановленій 
у селі на честь загиблих при визволенні села, – 39 прізвищ 
бійців 14-ої Гвардійської кавалерійської дивізії. А нині, коли 
ми отримали доступ до іменного списку безповоротних 
втрат цієї дивізії, у ньому значиться, що при звільненні Ма-
кишина загинуло 62 воїни. І, думаю, це ще не точний перелік 
тих героїв. Як згадують старожили, після тих запеклих боїв 
жителі села не встигали ховати загиблих у братській могилі, 
вистилаючи її солдатськими шинелями... 

У серпні нинішнього року у Макишин приїжджали гості 
здалеку. Онука Миколи Петровича Губанова, яка живе у Ле-
нінградській області, приїхала на могилу до свого дідуся. 
Через 70 років нарешті вона знайшла той клаптик землі, що 
беріг його останки. Причина такого „блукання” – неточність 
у прізвищі, яке значилось у списках полеглих. Після перевір-
ки всіх необхідних документів,  уточнення даних  сільський 
голова власноруч на стелі за допомогою болгарки вніс від-
повідну правку – змінив прізвище Губарев на Губанов. 

Тоді ж, у серпні, приїхав у село з далекого Казахстану і 
онук загиблого бійця Товшивана Тинимова, прізвище якого 
не стелі не значилось. Він також привіз документи, які під-
тверджують, що дід загинув саме під час визволення Маки-
шина.  Ербол Тинимов привіз солдату жменю рідної казах-
ської землі.  Після узгодження з райвійськкоматом на стелі 
з’явилось ще одне прізвище – онук вибив його власноруч.

– Пам‘ять про ту страшну війну живе і досі, – каже Во-
лодимир Терентійович. – Горе людське не виміряти. Скільки 
родин і досі не знають, де склали голови їхні рідні. Сьогод-
ні, у час розвитку інформаційних мереж, ми можемо хоча 
б спробувати відновити справедливість. Два, три, чотири 
прізвища, –  а їх буде значно більше – і ще одна солдатська 
чи офіцерська душа знайде спокій, а онуки низько вклонять-
ся дідовій могилі... 

На наше підсумкове запитання, продиктоване неспокій-
ними подіями на сьогоднішньому євромайдані в Києві,  сіль-
ський голова Макишина В.Т.Стадник відповів так:

– Наші люди багато чого пережили – війну, холод, голод. 
І зараз, у сьогоднішніх умовах, їм доводиться нелегко. Тому 
вони  дуже хвилюються і бояться за стабільність у країні. Ви-
никає маса питань: чи буде новий виток інфляції? Чи вчасно 
носитимуть пенсії? Чи можна буде і далі їздити на роботу у 
Білорусь чи Росію? Люди втомились від випробувань. І сьо-
годні вони хочуть від влади одного – гарантії на стабільне, 
достойне життя.

С.ЧУГАЙ.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 Уповноважений громадою
Після перевірок 
67 «нелегалів» 

заключили 
трудові договори

27 листопада відбулося розширене  
засідання колегії райдержадміністрації

Про хід виконання програми соціально-економічно-
го розвитку та бюджету району на 2013 рік за підсумками 
9 місяців доповіли начальник відділу економіки райдер-
жадміністрації Н.В.Лебедєва та заступник голови райдер-
жадміністрації, начальник управління агропромислового 
розвитку О.М.Левченко, а також начальник фінансового 
управління райдержадміністрації Л.В.Кучерявенко.

Досягнуто прогнозованих показників не по всіх галузях. 
Промислової продукції  вироблено  до рівня минулого року  
98,6%. Кількість працюючих на промислових підприємствах 
скоротилась і складає 431 особу (--44).

Збільшилась кількість фізичних осіб-підприємців – на 26 
і становить 749 осіб, юридичних  осіб – на 7  і становить 106. 
Надходження  від діяльності суб`єктів підприємництва за 9 
місяців 2013 року склали  7,4 млн.грн, в тому числі 7,2 млн.
грн. – до місцевого бюджету. 

У першому кварталі  райдержадміністрацією разом з ДО 
«Чернігівський регіональний фонд підтримки підприємни-
цтва»  надано фінансову підтримку сільгосппідприємствам: 
ФНГ «Зоряне» (с.Старосілля) – 400 тис. грн., СФГ «Лавр» 
(с.Макишин) – 296 тис.грн.

У сфері зайнятості одним з пріоритетів залишаєть-
ся контроль за кількістю низькооплачуваних працівників 
підприємств та організацій району. За січень-жовтень по-
точного року управлінням праці та соціального захисту 
населення  здійснено 55 перевірок з метою контролю за 
своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального 
розміру оплати праці, внесено відповідні пропозиції та ре-
комендації щодо  усунення порушень. 

Робочою групою з питань легалізації зайнятості насе-
лення  було здійснено 22 рейди-перевірки приватних під-
приємців, підприємств та установ району щодо виявлення 
незареєстрованих найманих працівників. Виявлено 67 пра-
цівників, з якими не були зареєстровані трудові договори. 
Порушення усунені.

Сума капітальних інвестицій  за попередніми розрахун-
ками складе 12,5 млн. грн. проти 13,5 млн. грн. минулого 
року. 

У районі працюють 434 сільгоспформування  та 22 фер-
мерських господарства. Сільгосппідприємства   виробили 
валової продукції на  89484 тис. грн., в тому числі рослин-
ництва –  49414 тис. грн., тваринництва – 40070 тис. грн. 
(103,5%). 

За січень-вересень 2013 року  власні доходи загального 
фонду районного бюджету виконані на 93%, а видаткова ча-
стина  – на 86,4 % до планових призначень.

Завідувач сектору МДФІ С.І.Немилостива доповіла ко-
легії про дотримання розпорядниками коштів місцевих 
бюджетів фінансової дисципліни.

Про  затримки з впровадженням електронної версії по-
господарського обліку в сільських радах  району  інформу-
вала  начальник відділу статистики Л.В.Філіанова. 

Колегію провела перший заступник голови райдержад-
міністрації  С.П.Ященко.

На сьогодні у районі у системі органів місцевого самоврядування працю-
ють районна рада, міська і тридцять сільських рад. Їх діяльність здійснюють 118 
посадових осіб органів місцевого самоврядування та 472 депутати всіх рівнів: 
62 – районної ради, 30 – міської, 380 – сільських рад. Два депутати від Город-
нянщини представляють інтереси округу у депутатському скликанні обласної 
ради. Це В.І.Романчук та І.М.Якуб. Загалом це та когорта, яка покликана бути 
важливим інститутом реального народовладдя і засобом реалізації інтересів 
територіальної громади, тобто вирішувати питання місцевого значення у межах 
Конституції і законів України.

Щоб розповісти нашим читачам, як це вдається здійснювати конкретно, ми 
поїхали у Макишин і поспілкувались  з сільським головою Володимиром Терен-
тійовичем СТАДНИКОМ.
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На Чернігівщині співробітники УСБУ ви-
крили злочинну групу осіб, до складу якої 
входило четверо громадян України, які на 
території області налагодили  незаконний 
обіг вибухових речовин, пристроїв та боє-
припасів.

Встановлено, що 47-річний місцевий 
мешканець разом зі своїми спільниками 
незаконно виготовляли у кустарних умовах 
вибухівку та реалізовували їх зацікавленим 
особам.

СБУ задокументувало два факти збуту 
саморобних вибухових пристроїв загальною 
вагою понад 30 кг та понад 1 кг тротилу. 

22 листопада ц.р. у Чернігові в ході 
спеціальної операції затримано двох зло-
вмисників «на гарячому» одразу після ре-
алізації ними 18 вибухових пристроїв. Того 
ж дня правоохоронці затримали ще двох 
спільників за місцем їхнього проживання.

Під час обшуку помешкань учасників 
злочинної групи було виявлено та вилуче-

но 108 набоїв різного калібру, 2 тротилові 
шашки та електродетонатори до них, вогне-
провідний шнур для запалювання вибухової 
речовини, незареєстровану холодну та вог-
непальну мисливську зброю, а також речо-
вини, які використовують для виготовлення 
вибухових пристроїв.

Зловмисникам оголошено про підозру 
у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.263 
(незаконне поводження зі зброєю, бойови-

ми припасами або вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України. Санкція 
статті передбачає покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від трьох до семи 
років. Триває досудове слідство.

Організатору групи обрано запобіжний 
захід – тримання під вартою.

Прес-група Управління СБ України 
в Чернігівській області.

Петро Михайлович Мокрій почав свою підприємниць-
ку діяльність з невдалої спроби відновлення і експлуатації 
лазні у військовому містечку. Однак перша поразка не зупи-
нила енергійного чоловіка, і вже через рік він відкрив риту-
альну службу, яка працює і нині. Нова справа потребувала 
розвитку супутніх виробництв – бетонного, теслярського, 
обробки каменю, зварювання металевих конструкцій тощо. 
Доводилося розвивати й транспортний підрозділ. Згодом, 
окрім ритуальних, почали надходити замовлення іншого ха-
рактеру – пов’язані переважно з благоустроєм. Так виникла 
ідея створити комунальну службу на селі, адже у більшості 

сіл району лампочку на стовпі замінити 
нікому, не кажучи вже про серйозніші ро-
боти.

– Однак ідея могла так і залишитись 
ідеєю, аби не підтримка голови райдер-
жадміністрації М.Ф.Силенка та місько-
го голови А.І.Богдана. Сьогодні ми вже 
уклали договори з 15-ма сільрадами. 
У переліку робіт - вивезення сміття, 
прибирання стихійних звалищ, чищен-
ня та дезінфекція колодязів, обслуго-
вування мереж вуличного освітлення, 
підсипання доріг піском, поточні ре-
монти будівель комунальної власності, 
реставрація пам’ятників і меморіалів, 
прибирання старих та аварійних де-
рев, ремонт мостів, буріння свердловин 
тощо, - розповів П.М.Мокрій.

     Певно, цей перелік далеко не 
повний, та час внесе свої корективи, 
адже справ на селі накопичилося чи-
мало. Для виконання цих справ під-
приємець має усе необхідне – надійний, і 
що важливо, не питущий колектив, необ-
хідні інструменти та обладнання, маши-
ни і механізми. Кістяк колективу склада-
ють досвідчені робітники: майстер М.В.Силенко, різьбяр по 
каменю Є.О.Галух, бригадир ритуального підрозділу В.А.О-
лексієнко та реалізатор Л.Ф.Городнича. З початком нового 
2014 року П.М.Мокрій збирається розширювати штат пра-
цівників з 6-ти до 50-ти осіб, причому у кожному селі буде 
найнято співробітника з місцевих жителів. Варто зазначити, 
що умови для праці підприємець обіцяє цілком прийнятні, 
пропонує також достойну зарплату і своєрідний соцпакет 
для своїх – транспорт, продукцію по собівартості.

– Якщо справа піде, є сенс навіть відкрити філії у вели-
ких селах. Єдина діюча мережа сільського комунгоспу – це 
вихід з безодні проблем, які щодня виникають на селі. При 
грамотному плануванні роботи собівартість послуг буде 
мінімальною, а, значить, і ціна для замовника прийнятною. 
Практика свідчить про нагальну потребу у комунальних по-
слугах – вже нині ми маємо низку замовлень від сільрад на 
реставрацію пам’ятників, ремонт мостів, прибирання ста-
рих аварійних дерев. Приватні особи замовляють чищення 
колодязів, буріння свердловин і навіть тротуарну плитку 

разом з її встановленням. Вже потрібні практично кожному 
селу свій електрик і такий донедавна екзотичний спеціаліст 
як сажотрус. Ця спеціальність є затребуваною найбільше – 
пенсіонери, а їх більшість, радше оплатять чищення димо-
вих і вентиляційних каналів, ніж видиратимуться на горище 
самі, – розкрив перспективи підприємець.

Цікаві й потрібні ідеї озвучив П.М.Мокрій, однак 
вже сьогодні існує ряд проблем, які необхідно долати 
не тільки на районному рівні. Одна з них – нестабільна 
робота держказначейства, через яку сільради не мають 
змоги своєчасно розрахуватися за виконані роботи. Ще 
хочеться, щоб ідеї набули нарешті втілення, адже задуму 
про сількомунгосп вже кілька років, а до реалізації проекту 
тільки підійшли. Та й кількадесят нових робочих місць для 
району не будуть зайвими.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках: різьбяр по каменю Є.ГАЛУХ виготовляє 

пам’ятник; П.МОКРІЙ і водій В.ОЛЕКСІЄНКО обговорю-
ють маршрут.

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня 
проводиться Всеукраїнська акція протидії насильству 
в сім’ї й забезпечення координації спільних дій між 
представниками органів влади, громадських організацій та 
соціальних служб.

Насильство є однією з найбільш розповсюджених у 
світі форм порушення прав людини. Без подолання цього 
соціально небезпечного явища неможливо створити 
умови для самореалізації людини, принципів рівних прав, 
свобод і можливостей кожного громадянина. Ця проблема 
актуальна для України. Прояви насильства стають дедалі 
жорстокішими, найбільш поширеними з них у сімейних 
стосунках є грубість, приниження одне одного, а також 
фізичне насильство, зокрема — побиття.

У нашому районі протягом 2013 року працівниками міліції 

зафіксовано 121 звернення щодо вчинення насильства в 
сім’ї. Зазвичай це сімейні сварки, які часто переходять у 
побиття.  На жаль, у цих випадках страждають і діти. В даний 
час на обліку нашої служби перебуває одна дитина, яка 
постраждала від фізичного насилля у родині. Відповідно до 
свого віку вона просто не змогла себе захистити.

 Жорстоке поводження з дітьми визнано однією з 
найбільш розповсюджених форм порушення прав людини 
у світі. Без подолання цього згубного явища неможливо 
створити умови для повноцінного розвитку дитини, 
реалізації її особистості. 

Згідно статтей 28, 25 Конституції України, ніхто не може 
бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському, або 
такому, що принижує його гідність, покаранню. Головним 
документом сучасності, що регулює законодавство щодо 

жорстокого поводження з дітьми на міжнародному рівні, є 
Конвенція ООН про права дитини, що була прийнята в 1989 
році й ратифікована більш, ніж 175 країнами світу. Україна 
ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в 1991 році 
й внесла відповідні зміни в національне законодавство.

Але, не зважаючи на всі законодавчі гарантії, 
найпершими захисниками для дітей повинні залишатися 
батьки. Вони за будь-яких обставин мають пам’ятати про 
свій обов’язок перед дітьми, про любов, турботу, людяне 
ставлення, яке вони від них чекають. 

О. КОВАЛЕНКО.
Начальник  служби  у  справах дітей 

райдержадміністрації.

НОВА СЛУЖБА

СЕЛУ  ПОТРІБЕН  САЖОТРУС . І  НЕ ТІЛЬКИ

В  Україні проходить національна кампанія проти на-
сильства в сім`ї «16 днів проти гендерного насильства». 
Вона була започаткована ще у 1991-му році жіночими гро-
мадськими європейськими організаціями. У 2001 році до 
цієї акції доєдналася Україна, і на сьогодні сотні країн офі-
ційно визнали насильство соціальною проблемою.

Це зло на території Городнянського району Чернігівської 
області набуває розмаху. На сьогодні на профілактичному 
обліку перебуває 100 осіб, що вчинили насильство в сім`ї. 
За 11 місяців поточного року до адміністративної відпові-
дальності притягнуто 114 осіб, з яких 98 винесено офіційне 
попередження про недопустимість вчинення насильства в 
сім`ї та 16 – винесено захисний припис за повторне вчинен-
ня насильства в сім`ї. В черговій частині міліції щодня зву-
чать повідомлення про сімейні конфлікти, на кожне з яких 
відповідним чином реагують наші співробітники.

Наші дільничні інспектори міліції проводять бесіди з 
головами сільських рад району та громадськістю для того, 
щоб вони  брали активну участь в профілактичній роботі у 

цьому напрямку. Оперуповноважені кримінальної міліції у 
справах дітей спільно з дільничними здійснюють регуляр-
ні візити до навчальних закладів з метою проведення про-
філактичних бесід.

Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення 
будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного 
характеру, тягне за собою накладення штрафу від 51  до 85 
гривень, або громадські роботи на строк від тридцяти до со-
рока годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з 
відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністра-
тивний арешт на строк до п’яти діб. 

Ніхто не повинен стояти осторонь від сімейно-побутових 
проблем, оскільки сім’я є складовою суспільства, в якому 
виховуються діти, і яке повинно бути здоровим та з високим 
рівнем морально-фізичних якостей. І в цьому повинні брати 
участь всі громадяни нашого району.

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС України.   

З метою профілактики загибелі і травмування дітей під 
час виникнення надзвичайних подій та навчання їх прави-
лам безпеки життєдіяльності Городнянським РВ У ДСНС 
України в Чернігівській області з участю представників 
аварійно-газової та медичної служби 6 грудня проведено 
акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти» в Городнянській 
районній гімназії і школі №1.

Рятувальники ознайомили школярів з технічними мож-
ливостями автомобілів, продемонстрували подачу води, 
як  за допомогою гідроножиць можна різати металеві кон-
струкції. Ознайомили з роботою апарату АСП-2, який засто-
совується для порятунку людей в задимленому середовищі.

На Україні рятувальники працюють на землі й під зем-
лею, на воді й під водою, у складних гірських умовах, у 
будь-яку пору року й час доби, за будь-яких погодних умов. 
Телефон — 101.

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського РВ У ДСНС Украї-

ни у Чернігівській області.

Від миру вдома – до ладу в суспільстві

ПРОТИ НАСИЛЬСТВА До підсумків акції

СБУ викрило злочинну групу осіб, яка виготовляла та реалізовувала вибухівку і боєприпаси

СЛУЖБА 101
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Робота
 А почалося все у  квітні  1971 року, коли Любов Іллівна 

приїхала працювати в Конотоп після закінчення Чернігів-
ського медичного училища у місцевий ФАП, де працює і 
зараз. У листопаді того ж 1971-го Любов Іллівна вже була 
заміжня, і мрії про подальше навчання відійшли у далеку да-
лечінь. Залишилася назавжди у Конотопі.

 -- Якось з самого початку я влилася у життя села, відчу-
ла біль і потреби кожного, -- розповідає жінка. – Це тому, що 
в нас люди  співчутливі, щирі,  завжди готові прийти на допо-
могу, і я їм -- теж. Мабуть, таке взаєморозуміння і є щастя. 
Я добре навчалася, могла і далі продовжувати, але хотілося 
практики набратися. Так і залишилася. Свою роботу дуже 
люблю, йду на неї,  як на свято.  Населення поменшало у 
кілька разів.  Зараз  у нас 400 мешканців. То все -- мої піддо-
глядні. Дітей до 14 років – 40, а в основному люди похилого 
віку. Село старіє і хворіє, тож роботи багато. Одних тільки 
уколів у вену, крапельниць на дому за призначенням скільки! 

У 1983 році в районній лікарні був організований конкурс 
«Кращий по професії». Любов Іллівна зайняла І-е місце. З 
кожним роком кількість нагород зростала. У 1987 році була 
нагороджена медаллю «За трудову доблесть». Отримувала 
Любов Іллівна її разом з відомим (нині покійним) городнян-
ським хірургом Миколою Мироновичем Чорним.  

Справжнім тріумфом, днем, який вона запам`ятала на 
все життя, стало 16 червня 2010 року. ЇЇ напередодні Дня 
медичного працівника викликали у Чернігів (вона спочатку 
подумала, що будуть нагороджувати як мати-героїню), але 
повезли далі  -- у Міністерство охорони здоров`я України. 
Всього медичних працівників  зі всієї держави назбирали 25 
чоловік. Були там відомі лікарі, кандидати наук, а з всього 
середнього медичного персоналу – тільки Любов Іллівна з 
села Конотоп Городнянського району. Заступник міністра 
охорони здоров`я Бахтєєва поздоровила усіх присутніх із 
святом, вручила Почесні грамоти та цінні подарунки – циф-
рові фотоапарати. Та найбільше всього вразив Любов Іллів-
ну не подарунок, а величезний букет розкішних кремово-бе-
жевих троянд, з яким вона і поїхала додому. Ще встигла на 
свій автобус з Чернігова. І коли вввечері  йшла по селу з 
трояндами та Почесною грамотою у руці, усі  зустрічні за-
питували: «Звідки то? Що то?». А, довідавшись, казали: «От 
правильно зробили!». І це підтвердження заслуженої поваги  
викликало в неї  вдячні сльози у відповідь…

Ніколи  не пошкодувала вона про обрану долю. А ви-
падки  за таку довгу практику бували різні. Найстрашніший 
– коли обгоріла у вогнищі  десь з десять років тому людина. 
Молодь готувала юшку за клубом. Все було добре. Юшку з`ї-
ли, розійшлися,  а один хлопець залишився сидіти на лавці 
біля вогнища. Може, трохи був напідпитку, бо туди й зва-

лився. Коли його знайшли та прибігли за  Любов Іллівною, 
допомогти чоловікові  було  вже майже неможливо. Чорне 
обличчя.  Майже до половини згоріла  нога. Він не кричав, 
бо був у комі. Просто тихо стогнав. До районної лікарні не 
довезли живим… Тому Любов Іллівна більш  за все боїться  
нещасних випадків і всіляких несподіванок. .. 

Але ж бувають  й добрі несподіванки. Одного разу  у 
двері хати загрюкали. Свекор відчинив. До хати вбіг неса-
мовитий чоловік, який попростував до спальні і почав стя-
гувати Любов Іллівну з ліжка з криком: «Вона померла!!!». 
«Хто?»--тільки встигла  запитати жінка. «Вона» --  то вияви-
лася дружина того чоловіка Тамара, яка була вагітна, і в неї 
вже почалися пологи. Любов Іллівна тільки встигла накину-
ти пальто і побігла…  Тамара лежала у себе в хаті здорова, 
поруч -- чудова дівчинка, якій мати вже встигла і пуповину 
від`єднати. Так вони вдома і залишилися,  і нікуди більше не 
поїхали, оскільки медичний огляд підтвердив – «здорові!». 
Іншого разу пологи довелося приймати в машині, а ще й ма-
шину вів чоловік, голова колгоспу,  який постійно оглядався 
на  стогони дружини. А кругом зима, заметіль, кучугури… «Та 
дивись вже на дорогу», -- вмовляла його акушерка. Теж до 
лікарні не доїхали…

-- Довелося приймати п`ять пологів. Усі – і дітки,  і мами 
здорові, все пройшло добре, -- всміхається Любов Іллівна. 
– Та я й сама третю – Люду -- в машині народжувала. По-
полола город. Салат зробила, як зараз пам`ятаю, все з печі 
достала --  обідати. Спина ой, як болить. Думаю: тому, що 
багато полола,  ще й окучувала.  Потім таки довелося їхати. 
Ну, як водиться,  – не доїхали, але все добре закінчилося. 
Люда сама тепер медсестра у ФАПі у Малому Дирчині.

Діти
П`ятьох дітей виховувати  важко. Старші  виховували ма-

лих,  допомагали доглядати, вчити  уроки. І якщо  комусь да-
вали щось солоденьке, той ніколи сам не їв його, приносив 
додому, щоб поділитися з братами і сестрами. 

-- Ну, звичайно, такого, щоб хліба не вистачало, ніколи не 
було, -- зітхає Любов Іллівна. – Але мені здається, що ніко-
ли вони  тих цукерок, та шоколаду досхочу не наїлися. Тому, 
коли гроші отримала як багатодітна мати, то ми відсвяткува-
ли, і було дуже добре, що всі з`їхалися…  А потім я усі мате-
ринські поміж ними поділила... Десять років я народжувала і 
годувала. Діти прийшли у цей світ  один за одним через рік, 
а інколи – два. Декретів тоді великих не було. І я знов працю-
вала і працювала. Одного разу отримала зарплату і поїхала 
у Городню на базар. Мені  треба було купити п`ять бурочок з 
калошами дітям  ще й собі з чоловіком. 

Скільки Любов Іллівна по базару не ходила, але   на бу-
рочки з калошами дітям не вистачало. Повернувшись до-

дому,  вона старі пальто дитячі попорола  і сіла за швейну 
машинку. Якось  бурочки змайструвала, а калошки вже при-
купила. Потім  добре навчилася бурки шити і всю  родину 
сама обшивала. А  ще  згодом навчилася і «свистуни» клеїти 
– тоді  резини використаної, камер пробитих в колгоспі було 
багато.  І так цей період  тоді і пережили, хоч виховати трьох 
доньок і двох синів, то й справді – героїзм.  

Особливо важко було, коли троє старших одночасно  
стали студентами. Зарплати  вже затримували. Ще добре, 
що навчалися вони безкоштовно, лише за дорогу потрібно 
було сплачувати. Зараз вже Любов Іллівна і не розуміє, як 
тоді вони з чоловіком витримали? Але ж витримали! Бувало 
так, що у ФАПі брала відпустку і йшла на ферму доїти корів. 

А тут ще й свекруха захворіла одночасно з народженням 
третьої дитини – перелом хребта. Довелось брати відпустку 
за свій рахунок. Усією родиною вилікували, заново навчили 
ходити.  А вона спочатку  і ложки не могла держати… От як 
Любові  Іллівні все вдається, уявіть?

Любов Іллівна  лікувала, працювала, народжувала і ви-
ховувала дітей. І як би не було важко, співала – завжди. Бо 
третій її талант – голос.

Пісня
Все в житті її переплетене з піснею. Як  її голос назива-

ється, Любов Іллівна не знає. Сміється: «народний». Скільки 
себе пам`ятає – співала. Ще маленькою разом з сестрою 
Валентиною, коли їм були десь близько трьох років, прига-
дує: сидять на огорожі і співають «Рябинушку».  Ще літеру 
«р» не вимовляли, а співали на два голоси. Бо дівчата були з 
багатодітної співучої  ільмівської родини, де виховували аж  
вісьмох дітей. 

Не раз доводилося виступати зі своїм фольклорним ан-
самблем їм у музеї Пирогова, що під Києвом, а вже скільки 
на конотопській та городнянській сценах  – не перелічити!  
У юності навіть направлення отримала у музичне училище і 
хотіла туди поступати. Але  тяжко перехворіла на запален-
ня легенів, потрапила у лікарню. І там полюбила медицину, 
стала мріяти також допомагати людям – як їй допомогли, 
вилікували.  

У наступному році Любов Іллівна буде відзначати  65-річ-
чя. А разом з нею  святкуватимуть   її чоловік, п`ятеро дітей, 
десять онуків та усі вдячні мешканці  села Конотоп. 

-- Бабусю, ти в мене справжня «класуня», -- пишається  
найменша онука Любові Іллівні Софійка. 

Справді, вона дуже гарна -- ця струнка, чарівна жінка, з 
напрочуд білозубою посмішкою. Чому вона така гарна? Бо 
життя її -- як пісня. 

А.НЕМИРОВА.
На знімку: подружжя КОЛОДЬКО.

На ім‘я Любов

ПІДТРИМАТИ  
ЗАРИБНЕННЯ  

МОЖЕ  КОЖЕН

Зарибнення, започатковане ініціатив-
ною групою риболовів-любителів Городні, 
вже почало приносити свої перші плоди на 
річці Чибриж. Кілограмові й більші коропи 
– це вже вагомі трофеї в уловах риболовів. 
Трапляються і місцеві рекорди. Влітку було 
виловлено коропа на 4,5 кілограма.

Однак ентузіасти на цьому не зупиня-
ються – вони продовжують збирати кошти 
для чергового зарибнення, яке планується 
на березень-квітень наступного року. Всім, 
кому небайдужа доля риболовного Чибри-
жа, можуть звертатися у «Клуб ветеранів» по 
провулку Леніна, 2 у м.Городні.

ПРАЦЮЄМО НА ПОКРАЩЕННЯ
Щоб посилити профілактику правопорушень серед засуджених, 

кримінально-виконавчою інспекцією та Городнянським РВ УМВС по-
годжено план спільних дій. Визначено осіб, схильних до скоєння пра-
вопорушень. У 2013 році 2 особи скоїли повторні злочини та на даний 
час знаходяться у місцях позбавлення волі. 

Працівники кримінально-виконавчої інспекції спільно з дільнични-
ми інспекторами міліції нещодавно відвідали засуджених за місцем 
проживання, поспілкувалися з їхніми родичами, сусідами. Приємно 
здивувало те, що всі особи знаходилися вдома, у тверезому стані. 
Але в оселі однієї із сімей панував безлад – як у дворі, так і у будин-
ку. Господарі запевнили, що наведуть порядок та зроблять відповідні 
висновки.

Із підобліковими КВІ проведено бесіди, попереджено про правові 
наслідки за вчинення правопорушень та повторних злочинів.

Сподіваємось, що наша спільна робота принесе позитивні ре-
зультати, а поняття свободи для засуджених буде одним із головних 
пріоритетів життя.

Ю.ВАСИЛЬЄВА.
Заступник начальника Городнянського міжрайонного відділу 

кримінально-виконавчої інспекції.

Серед багатьох жіночих і людських  талантів Любо-
ві Іллівни Колодько є три  найвизначніші – сорок три 
роки ця жінка успішно лікує  усе  село, виростила п`я-
тьох  чудових дітей і вже має десять онуків, а ще співає 
у фольклорному ансамблі, який знають і цінують на-
віть у столиці.  Це так. Але  проявити себе, реалізува-
тися, створити повноцінну  сім`ю жінці неможливо без  
справжнього чоловіка.  Майже стільки, скільки працює 
і живе у Конотопі  Любов Іллівна, вони  з  чоловіком  Ми-
хайлом Колодьком разом. Подружжя  один для одного 
-- надійна опора, тепле,  незрадливе крило. З майбут-
нім  чоловіком довелось зустрічатися усього кілька мі-
сяців. Ото справді – доля.

Михайло свою  строкову службу відслужив на  Край-
ній Півночі, де розмовляв азбукою Морзе з паропла-
вами та літаками. Потім більше 20 років працював 
кіномеханіком, землевпорядником. А врешті-решт до-
велося попрацювати і санітаром  у ФАПі під керівниц-
твом  дружини. То було для Любові Іллівни добре – ні 
з ким не треба укладати спеціальних договорів, адже 
чоловік-санітарка не тільки прибирає, а й усе налаго-
дить, відремонтує,  навіть  і газ допоможе провести.

СІМ‘Я
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Районна бібліотека провела краєзнавче дослідження 
«Микола Амосов на Городнянщині»,  заключним акордом 
якого став вечір-портрет, проведений спільно з медичною 
бібліотекою  для бібліотекарів району і читачів.

Як відомо, восени 1943 року Микола Михайлович 
керував польовим пересувним госпіталем, який розміщався 
в с. Хоробичі.

Присутні познайомились з біографією Миколи Амосова.  
Лікар-кардіолог районної лікарні В.М. Пирогоїд розповіла 
про М.М. Амосова як лікаря, про його унікальні методики 
лікування серцево-судинних хвороб, а також про його си-
стему здорового способу життя та досягнення довголіття 
без хвороб.

Сільський голова с. Хоробичі М.М. Горов енко повідав 
про діяльність відомого кардіохірурга в 1943 році, про спо-
гади очевидців, про роботу місцевого краєзнавчого музею. 

М.М.Амосов у Хоробичах познайомився зі своєю майбут-
ньою дружиною, тут був нагороджений орденом Червоної 
Зірки і тут же зустрів своє 30-річчя. Найбільш цікаво було 
почути від голови села про поїздку делегації хоробичан до 
Миколи Амосова у Київ у 1999 році. А ще М.М. Горовенко 
також розповів про те, як нещодавно в Хоробичах знімали 
кадри документального фільму про М.М. Амосова. 

Особлива увага була приділена і висвітленню  творчості 
М.М. Амосова як письменника. Разом з ведучою Н.В.Черед-
ниченко – провідним бібліотекарем – присутні «перегорну-
ли» сторінки повісті «ППГ-2266», в якій є розділ «Хоробичі» 
та ознайомились з виставкою-інсталяцією «Легендарний 
кардіохірург нашого часу».

М.ОВСІЄНКО.
Директор централізованої бібліотечної системи.

А знаешь ли ты, читатель 
мой обычный, что такое 

«Философия гор»? Конечно же, 
нет. Ибо в огородах твоих, полях 
да грядках, улицах заасфальти-
рованных нет их – гор. Говерла, 
скажете, гора. Увы, тоже нет. У 
вас, быть может, есть лишь от-
даленное понимание величия 
каменных изваяний природы, да 
и то оно основано на просмотре 
телепрограмм. Но это – не они, 

не горы, это только легкий блик величия.
Он идет от зелени к снегу. Среди лета, среди осозна-

ния сложности долгого пути. Он всегда ищет. И находит. Ее 
– тропку к пониманию сущности человеческой. За это я его 
уважаю и ценю. Впрочем, не только я. Многие смотрят в его 
глаза и удивляются, откуда в этом парне столько положи-
тельной энергетики? Он мне просто отвечает:

– От гор, – задумывается на миг и говорит: – От них, ве-
личавых.

В свое время  я восторгался комментариями Валенти-
на. Так профессионально вел футбольные матчи лишь Ва-
дим Синявский. Да еще, пожалуй, Ян Спарре. И Он – Вален-
тин. Умно, рассудительно, зная игру и вкушая ее.

Дальше – больше. И дольше. Мы – коллеги с ним на 
Украинском радио. Моя авторская программа «Стадион», 
возрожденная после закрытия радиостанции «Молодая 
гвардия» Степаном Галябардой и кучкой чиновников от 
прессы, желает встреч необыкновенных и интересных. И 
они осуществляются. Валентин и рассказывает слушате-
лям о горах, и гостей именитых в «Стадион» приглашает, и 
викторины проводит, и мыслями делится хорошими. Умен 
поелику.

– Валя,– спрашиваю, – а что ты считаешь основой  для 
разговора?

– Ты знаешь, глаза собеседника. Если горят они, то 
знаю: интервью состоится. Если же забросил ледоруб на 
плечишко, есть все предпосылки, что слаб человек духом. 
Непонятно?– Валентин улыбается. – Главное и в восхожде-
нии, и в студии – вни-ма-ни-е. И вообще, в жизни надо поле 
видеть. Да горы знать.

– Но ведь познание… усугубляет скорбь, – цитирую веч-
ное.

– А глупому да ленивому проще жить, – отвечает  извест-
ный журналист и спортсмен. – Умылся поутру, если хватило 
смелости, холодной водой, взбодрился и пошел (смеется) 
заниматься поденщиной. – Валентин задумывается и долго 
теребит странички сценария передачи, перебирает письма 
слушателей… – Вот эта девушка из Винницы, пожалуй, ста-
ралась не только ответить на вопросы викторины нашей, 
но и захотела поразмышлять. это уже и есть –  Философия 
гор. Они ведь ни на шаг не подпускают к себе человека не 
думающего, не ценящего красоту, чистоту природы, не за-
мечающего, что кому-то необходима помощь, а то и просто 
доброе слово. В горах думаешь ежесекундно.

В селе Лашуки реет небольшой флаг Королевства Не-
пал. Его мне привез Валентин Щербачев. Человек, который 
подарил стране моей, Украине, ни много, ни мало – Досто-
инство! Ведь на многих вершинах мира установлены си-
не-желтые флаги, и дело это рук Валентина со товарищи.

Завершився черговий 
футбольний сезон для 
команд-учасниць районного 
чемпіонату. Після п'ятирічної 

перерви звання чемпіона району повернулося до «Колоса» 
з Дібрівного, який здобув ще й перемогу у першості на 
кубок району. Такий «золотий дубль» дібрівненців дуже 
вчасний, адже останніми роками спостерігався певний 
спад інтересу до футболу і взагалі до команди у Дібрівному, 
що, звичайно, бентежило футбольну громадськість 
району. Втратити такий осередок футбольних традицій, 
як у Дібрівному, неприпустимо, і тому цьогорічний успіх 
«Колоса», без сумніву, надихне команду і спонсора на нові 
звершення. А поки що залишається поздоровити чемпіонів 
— гравців «Колоса», тренерів Володимира Кондратенка та 
Володимира Тупіка та спонсора, ветерана команди Віктора 
Малофія з черговим чемпіонством.

Друге місце і срібні медалі чемпіонату дісталися фут-
больній команді села Куликівки, яка, ставши чемпіоном ми-
нулого року, майже всю дистанцію змагань лідирувала. Про-
те, у вирішальній зустрічі в кінці чемпіонату на полі «Колоса» 
у Дібрівному куликівці поступилися і втратили чемпіонське 
звання. Крім того, ці суперники зустрілися і у фінальній зу-
стрічі розиграшу кубка району, де дібрівненці також довели 
свою перевагу. Але і друге місце куликівців слід вважати до-
стойним результатом.

На цьому фоні успіхів сільських команд занадто скромно 
виглядає третє місце міської команди «Ветеран». Справа у 
тому, що назва цієї команди не зовсім відповідає її змісту. У 
футболі прийнято вважати ветеранами гравців, вік яких сяг-
нув за 35 років. На поле протягом звітного сезону за вете-
ранів дійсно виступали такі гравці, але їх було менше поло-
вини складу команди, тому для міської команди з непоганим 
складом молодих гравців, серед яких були досить відомі, 

досвідчені футболісти, ІІІ місце — успіхом назвати важко.
Підсумкова таблиця чемпіонату району 2013 року має 

наступний вигляд:
    М'ячів Очок
1. «Колос» (Дібрівне)  49 63:11
2. ФК «Куликівка»  47 65:15
3. «Ветеран» (Городня) 44 90:15
4. «Нива» (Тупичів)  31 50:29
5. «Юність» (Городня)  26 31:30
6. «Снов» (Макишин)  25 19:25
7. «Пушки» (Городня)  16 20:29
8. «Двига» (Мощенка)  12 11:86
9. «Зоря» (Конотоп)  12 13:50
10. ФК «Хоробичі»   0 5:47
В окремих зустрічах досить цікаву гру демонстрували 

Тупичівська «Нива» та «Снов» з Макишина. Ці дві команди 
значаться серед міцних «середнячків» чемпіонату, здатних 
піднести будь-який сюрприз фаворитам. Цим командам не 
вистачає стабільності як зі складом гравців, так і за якістю 
самої гри.

Окремо хочеться відзначити городнянську команду 
«Юність». Імпонує те, що молоді хлопці, маючи велике ба-
жання грати у футбол, самоорганізувались у команду, прид-
бали за свої кошти форму, вирішували самостійно всі про-
блемні питання, пов'язані з виїздами команди на матчі та 
розрахунками з суддівством. Більшість, якщо не всі з них, 
випускники ДЮСШ. У складі цієї команди важко було визна-
чити помітних лідерів, склад її досить рівний. Звичайно, не 
вистачило досвіду турнірної боротьби, при наявності якого 
ця команда, сподіваємося, ще гучно заявить про себе.  За 
«Юність», до речі, вболівало найбільше міських вболіваль-
ників.

Дев'ятий сезон поспіль грала в чемпіонаті міська коман-
да «Пушки». Звичайно, 7-ме місце вдалим не назовеш. Про-

те імпонує терпіння цієї команди, організатором і надхнен-
ником якої є палкий прихильник футболу і взагалі здорового 
способу життя  Сергій Панчковський. Будемо сподіватись і 
бажати цій команді вдалого наступного сезону, який стане 
ювілейним — 10-тим.

Покращила свої результати мощенська «Двига», зму-
шуючи вболівальників змінити думку про команду як про 
явного аутсайдера. А от «Зоря» з Конотопу відверто засму-
тила, помітно збавивши оберти, і навіть допустила кілька 
невиїздів на матчі.

Розчаровують і хоробичівські футболісти, точніше не так 
футболісти, як організатори команди. Вже другий сезон хо-
робичани не дотягують до фінішу. За невиїзди цю команду 
знову зняли з розіграшу. Хоча в центрі села Хоробичі дуже 
зручно розташований стадіон, а сільський голова Михайло 
Горовенко — досить відома і знана в спорті людина. Саме 
йому слід вирішити всі організаційні питання щодо забезпе-
чення всім необхідним  сільської футбольної команди.

До позитивів сезону — 2013 слід віднести непоганий 
рівень суддівства матчів. Також помітно зменшилось кіль-
кість порушень регламенту змагань і, відповідно, кількість 
оформлених протестів. Вдалося виконати в повному об'ємі 
прийнятий план змагань. Вперше на високому рівні прове-
дено міжнародний турнір до Дня Незалежності України.

По завершенню сезону пройшли традиційні змагання на 
кубок Й.Д. Азбеля та турнір пам'яті футболістів-городнянців.

До невдач слід віднести відсутність 7-й сезон поспіль 
районної команди в обласному чемпіонаті та в розіграшу 
кубку області, а також відмову команди ветеранів від участі в 
обласних змаганнях. Основна причина тут зрозуміла — об-
меженість фінансування з районного бюджету на фізичну 
культуру і спорт. Над цими проблемами слід попрацювати 
в міжсезоння як спортивним функціонерам, так і представ-
никам громадськості, яку в районі представляє федерація 
футболу та ДСО «Колос».

В. ПИЛИПЕНКО.

У грудні  в Україні відзначатиметься 100-літній ювілей 
М.М. Амосова – видатного кардіохірурга і вченого

Амосов: століття

 ВАЛЕНТИН

ФУТБОЛ Дібрівненський «Колос» — чемпіон-2013
До підсумків 
футбольного 

сезону

У минулий вівторок у 
редакції нашої газети по-
бував Юрій Іванович Цим-
баліст, з яким ми знайоми-
ли наших читачів три роки 
тому. Але все ж нагадаємо: 
він — син Героя Радянсько-
го Союзу І.Є. Цимбаліста, 
уродженця с. Мощенки, 
який удостоївся найвищої 
нагороди за мужність і ге-
роїзм, виявлені в період 
Великої Вітчизняної війни.

Ю.І. Цимбаліст прожи-
ває у Підмосков'ї в м. Же-
лезнодорожному. І приїхав 
провідати своїх родичів, 
що в с. Мощенці. Редакції 
нашої газети він презен-
тував нову книгу поезій 
«Прозрение», яку написа-
ла його дружина Світлана 
Цимбаліст. Її вірші ми дру-
кували в газеті кілька років 
тому. Завидне поєднання 
поетичних душ злилося в 
одну сім'ю — так можна охарактеризувати подружжя Цим-
балістів. Доречно тут буде сказати, що Юрій Іванович – теж 
творча натура, видав кілька книг, пише музику, хоч за про-
фесією – військовий авіаінженер, полковник. Він автор тек-
сту і мелодії «Чернігівського романсу», член Спілки пись-
менників Російської Федерації.

Примітним і приємним був його візит до нас і тим, що це 
було в Міжнародний день інвалідів. Тож наш гість попрохав 
запросити в редакцію знайомого багатьом нашим читачам 

М.П. Хмеленка. Вони ж познайомились раніше заочно — че-
рез Інтернет, а безпосередньо вперше побачились у кабінеті 
редактора. Юрій Іванович, привітавши М.П. Хмеленка, по-
бажав йому та його сім'ї здоров'я і благополуччя. Він пода-
рував йому теж поетичну книгу дружини.

— Син достойний свого батька-Героя, — так захоплено 
висловився М.П. Хмеленок після зустрічі з Ю.І. Цимбалістом.

На знімку: Ю.І. ЦИМБАЛІСТ (в центрі), М.П. ХМЕЛЕ-
НОК та редактор газети.

ЗУСТРІЧ У РЕДАКЦІЇ

Син Героя-земляка – наш гість
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– півбудинку  по вул. Шевченка. Тел. 097-8758706, 097-
8509704.

– будинок в с. Дібрівне. Тел.: 067-8503677, 2-16-03.
– ділянка під забудову 0,13 га. Газ, водогін поряд. 

Ділянка огороджена. Тел. 066-3529390.
– тільна корова, отел у січні. Тел. 097-6226691.
– тільна телиця, отел у лютому. Тел.: 093-9328916, 

068-0860237.
– тільна корова в с. Тупичів віком 8 років. Тел. 098-

9152094, 3-54-04.
– корова і телиця. Тел. 063-0269255.
– телиця (отел у січні), корова. Тел.: 096-7066109, 093-

4326099.
– телиця тільна. Тел. 098-6011448.
– дійна коза, кізочка (кітна). Тел.: 3-71-08, 096-

8323813.
– хороший робочий кінь. Забезпечу доставку.  Тел.: 

096-6904412, 097-6121023.
– в’єтнамські поросята. Ціна – 150 грн. Тел.: 2-48-35, 

098-4689939.
– «Москвич». Недорого. Тел. 097-1351026.
– ВАЗ-21063. Тел. 066-6584672.
– ВАЗ-21011, 1977 р.в. Тел. 096-6117630.
– гараж з шлакоблоку 6,5х4,5 під розбір, диски 

тракторні для обробітку грунту, косарка тракторна 
сегментна, запчастини для МТЗ-80, ЮМЗ-6, запча-
стини для «Москвич – 2140», «Москвич-2141». Тел. 096-
8054796.

– гараж. Тел.: 2-47-32, 093-3060299.
– гараж. Тел. 097-9712858.
– автомобіль «Москвич-2140», 1986 р.в. Тел. 097-

1138148, 098-8421646.
– автомобіль ВАЗ-21013, 1985 р.в. Тел. 096-5709873.
– автомобіль ВАЗ-21093, 2001 р.в. Тел. 097-2260427.
– причіп для китайського трактора. Тел. 097-8421647.
— 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.

– котел «Данко» колишнього вжитку (3 роки), люстра 
п’ятирожкова, велосипед  жіночий. Тел.: 2-20-95, 096-
1878466.

– чоловічий костюм, комод. Тел. 097-5941567.
– ємкість металева. Тел.: 067-8503677, 2-16-03. 

КУПЛЮ:

– корів, коней, телят. Перевезення. Тел. 063-9536391. 
– частину будинку. Недорого. Тел.: 2-47-32, 093-

3060299. 
– дрібну картоплю. Тел. 098-4414103.
– картоплю. Дорого. Тел. 098-4807087.
– картоплю. Ціна за домовленістю. Тел. 096-9818555.

У ніч на 30.11.2013 року в м. Городні була загубле-
на обручка. Прохання до того, хто знайшов, поставитись з 
розумінням та повернути за винагороду. Тел. 096-0883363.

Загублений студентський квиток серії ЕН 09517411, 
виданий на ім’я Ларченко Марини  Вадимівни, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-інтер-
нату висловлює глибоке співчуття колезі Ставко С.М.  та її 
сім’ї з приводу тяжкої втрати – смерті матері

МАРІЇ ФЕДОРІВНИ.

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату 
висловлює співчуття колишній працівниці школи Тимошенко 
В.І. з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сина 

ОЛЕКСАНДРА. 

3 роки світлої пам’яті
АНДРУЩЕНКО 

Раїси Михайлівни
26.05.1965 р. – 08.12.2010 р.

Любимый человек не умирает,
Он с нами быть перестает.

Сумуючі рідні. 

12 грудня – рік гіркої втрати і світлої 
пам’яті нашого дорогого чоловіка, батька 

і дідуся
ОВЧАРЕНКА Бориса Григоровича

16.07.1936 р. – 12.12.2012 р.
Вот год прошел, но время нас не лечит,
И память в сердце молотом стучит,
Напоминая нам, что ты ушел навечно,
Но нами ты вовеки не забыт.
И слышен нам то в шорохе, то в стуке, 

Неторопливый шаг… И сердце разрывает боль разлуки,
И снова слезы горя на глазах.
Царство небесное и вечный покой твоей доброй душе. 

Сумуючі: дружина, діти і онуки. 

12 грудня – рік світлої пам’яті
ОВЧАРЕНКА Бориса Григоровича

16.07.1936 р. – 12.12.2012 р.
Такого мудрого, святого,
Такого рідного, як ти,
Такого щирого, простого
Нам вже ніколи не знайти.
Пам’ятаємо, тужимо і любимо.
Усі, хто забув – згадайте,
Хто пам’ятає – пом’яніть. 

Вічно сумуючі друзі. 

Памяти друга
ОВЧАРЕНКО Бориса Григорьевича

12 декабря проходит год, как его нет с 
нами – друга, красивого человека, трудя-
ги, творческой личности.

С ним было легко и понятно, будут 
светлые воспоминания о его жизни, об 
охоте, рыбалке, о творчестве в работе – 
почти всю жизнь на одном месте, он был 
профессионал своего дела. 

Близкое видится на расстоянии, мы 
всегда ценили Бориса Григорьевича за его 

ум, доброту, надежность, мудрость, верность и талант.
И только сейчас осознаем, как его нам не хватает!

Семья Гронь. 

9 грудня – 8 років, як пішов з життя 
наш дорогий чоловік, тато, дідусь

БАТЮК 
Володимир Олексійович

27.01.1932 р. – 09.12.2005 р.
І хата вже пуста, і двір наш сирота,
І обміліла у дворі криниця.
А нам не віриться, що вже тебе нема,
Що можеш ти тепер лише присниться.

Сумуючі рідні.

40 днів, як пішов у вічність брат, 
батько, дідусь

СНІГІР Володимир Васильович
05.05.1953 р. – 26.10.2013 р.

Боляче усвідомлювати, що більше ніколи 
не побачимо тебе, не поговоримо. Покинув 
нас ти надто рано, ніхто не зміг порятувати. 
Залишились у серці біль та рана…

Доки ми живі – з нами ти!
Рідні покійного. 

9 грудня – 5 років світлої пам’яті 
дорогої нам людини

БУГРИМА Олександра Павловича
07.07.1974 р. – 09.12.2008 р.

Никто не знает, когда придет беда...
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А  память о тебе останется здесь, с 

нами. 
Спи спокойно, дорогой. Пусть пухом 

земля тебе будет сейчас.
Твоя сім’я.  

11 грудня – 40 днів, як пішов з життя 
син і брат

БОНДАР Володимир Михайлович
05.12.1979 р. – 02.11.2013 р.

Прости, пожалуйста, что уберечь мы не 
сумели,

Прости, не ожидали мы такой потери.
Ты в сердце нашем навсегда,
Пусть будет пухом для тебя земля.
Теперь тебе нас не понять,
Как трудно сына потерять.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз прости, прости, прости.

Сумуючі: мама, сестра з сім’єю. 
 

10 років світлої пам’яті
СЕНЧУРИ 

Володимира Сергійовича
01.10.1936 р. – 01.12.2003 р.

Тяжело думать, что тебя нет с нами.
Но мы всегда будем помнить о тебе. 
Пусть земля тебе будет пухом.
Вечная  память и вечный покой.

Сумуючі: дружина, діти, онуки, 
правнучка.

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

Запрошення до участі 
у конкурсі

Організація громади «Наша Мрія-2» с.Хрипівка Город-
нянського району Чернігівської області та Програма роз-
витку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду») цією об’явою запрошують ліцензовані підряд-
ні організації з доброю репутацією надати запечатані 
цінові пропозиції для виконання ремонтно-будівельних 
робіт у межах мікропроекту «Інноваційні енергоефективні 
заходи в ФАПі с. Хрипівка Городнянського району Чернігів-
ської області шляхом реконструкції системи теплозабезпе-
чення та встановлення котла на біопаливі».

Тендерну документацію можна безкоштовно отримати 
за такою адресою: с.Хрипівка Городнянського району, вул.
Леніна, 13. Пропозиції повинні залишатися чинними впро-
довж 180 (ста вісімдесяти) днів з дати розкриття конкурс-
них пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді до-
ставлені за вищенаведеною адресою не пізніше  12.00 год., 
24.12.2013 р., після чого вони будуть розкриті у присутності 
наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, надані 
пізніше встановленого терміну, не приймаються і поверта-
ються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені постачальники можуть отримати додаткову 
інформацію за адресою, зазначеною вище, або по телефо-
нах:  (04645) 2-18-50.

* * *
Організація громади «Відродження» с.Макишин Город-

нянського району Чернігівської області та Програма роз-
витку ООН (Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду») цією об’явою запрошують ліцензовані підряд-
ні організації з доброю репутацією надати запечатані 
цінові пропозиції для виконання ремонтно-будівельних 
робіт у межах мікропроекту «Інноваційні енергоефективні 
заходи в ФАПі с. Макишин Городнянського району Чернігів-
ської області шляхом реконструкції системи теплозабезпе-
чення та встановлення котла на біопаливі».

Тендерну документацію можна безкоштовно отрима-
ти за такою адресою: с.Макишин Городнянського району, 
вул. Піонерська, 8. Пропозиції повинні залишатися чинними 
впродовж 180 (ста вісімдесяти) днів з дати розкриття кон-
курсних пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді 
доставлені за вищенаведеною адресою не пізніше 10.00 
год., 24.12.2013 р., після чого вони будуть розкриті у при-
сутності наявних учасників тендеру. Конкурсні пропозиції, 
надані пізніше встановленого терміну, не приймаються і по-
вертаються учасникам тендеру нерозкритими.

Зацікавлені постачальники можуть отримати додаткову 
інформацію за адресою, зазначеною вище, або по телефо-
ну:  (04645) 3-68-33.

С. ЯЩЕНКО.
Перший заступник голови райдержадміністрації.

Городнянська  міська  рада  проводить  конкурс  з  
питання  оренди  комунального  майна:

нежитлове  приміщення  за  адресою: м.Городня,вул. Арте-
ма,58,  загальна  площа  103 кв. м..

Будівля  за  адресою: м.Городня,вул.Артема,58  знаходиться  на  
балансі  Городнянської  ЖЕД.

На  розгляд  конкурсної  комісії  подаються  такі  матеріали:
- заява  про  участь  у  конкурсі;
- проект  договору  оренди  відповідно  до  умов  конкурсу;
- відомості  про  учасника  конкурсу:
а)  для  юридичних  осіб:
- документи, що  посвідчують  повноваження  представника  

юридичної  особи;
- посвідчення  нотаріальної  копії  установчих  документів;
- відомості  про  фінансове  становище (платоспроможність) 

учасника  конкурсу з  урахуванням  дебіторської  і  кредиторської  за-
боргованості.

б) для  фізичних  осіб:
- копія документа, що  посвідчує особу учасника конкурсу або 

належним чином оформлену довіреність,  видану  представнику  фі-
зичної особи;

-  свідоцтво  про  реєстрацію  фізичної  особи як  суб‘єкта  під-
приємницької  діяльності;

- декларацію  про  доходи .
Конкурсні  пропозиції  надаються  в  окремому  конверті  з  напи-

сом      «На  конкурс».
Конкурс  відбудеться  30  грудня  2013р.  о  15.00  год.
Заяви  приймаються  за  адресою : м.Городня,вул. Леніна,13.
Кінцевий  термін  прийняття  заяв – 26  грудня 2013р.
За  додатковою  інформацією  звертатись  по  тел. 2-11-98,  

2-13-26.

                                                                                                       А.БОГДАН.
                                                                                                Міський  голова.

З 23 листопада по 1 грудня у шаховому клубі міста про-
ходила першість району з класичних шахів. У турнірі взяли 
участь 10 шахістів першого та другого розрядів. 

Колова система, 1 година 5 хвилин на партію кожному. 
Результати: І.Г Зубов – 8 очок, М.Й.Войтович – 6,5 очок, С.І. 
Буйний – 5,5 очок, А.В.Бенедик – 5,5 очок, О.О.Василенко – 
5,0 очок, О.М.Назаренко -- 4,5 очок, С.А.Зуб – 4, 5  очок, Д.О 
Радченко – 3,0, М.І.Конопацький –1,5 очок, В.І. Подройкін 
-- 1,0 очок. 

Вітаємо Івана Зубова з поверненням звання чемпіо-

на району, а учасника бойових дій М.І. Конопацького, який 
посів дев`яту сходинку в головному шаховому турнірі, – з  
ювілейним Днем народження.   4 грудня  Микола Ісакович  
відзначив своє  85-річчя, тож побажаємо йому доброго здо-
ров`я, і щоб він ще багато років радував нас своєю участю в 
шахових змаганнях.

Прикро тільки, що цей найголовніший турнір року не під-
тримали ні міська, ні районна влада.

М.ВОЙТОВИЧ.
Суддя та учасник змагань.

Причини кожного конфліктного ви-
падку начебто  різні, але легко переко-
натися в тому, що насправді вона одна  
– зневага до інших людей. 

21 листопада я відвідувала Го-
роднянський РЕМ. Мені надали ли-
сток-вимогу про заміну розрахунково-
го приладу обліку. Прийшла на перший 
поверх цієї установи і зайшла в кабінет 
ліворуч, спитавши, до кого мені звер-
нутися щодо заміни цього приладу. У 
кабінеті сиділо чотири чоловіки. Спо-
чатку всі відмовились, але я перепита-
ла ще раз. Тоді один з чоловікоів почав 
питати звідки я,  де працюю (невже це 
має значення при відвідуванні таких 

установ?), на що я відповіла, що ніде 
не працюю.

Зате чоловік, який сидів  ліворуч під 
стінкою, сказав:

– Ходят тут всякие… 
І далі – нецензурною лайкою…
 – Яке ви мали право так говорити, 

– відповіла я. – Я  –людина, я жінка.
Пізніше довідалась прізвище об-

разника – це інспектор(далі називаєть-
ся прізвище – ред.). 

 Ніхто не має жодного морального 
права зневажати іншого. Але у примі-
щенні, де сиділи ще  три працівники 
РЕМу, жоден не став на мій захист. 
Мене це дуже обурило. Повернувшись 

додому, не могла прийти в себе. Хто 
надав йому  право так говорити? Адже  
інспектори працюють в закладі, куди 
кожного дня звертаються десятки лю-
дей. І з ким ще так розмовляють? Ви-
конуючи професійні обов`язки, людина 
виявляє свої ділові та моральні якості, 
впливає через них на інших. 

Образлива або зверхня  поведін-
ка у закладах, куди доводиться звер-
татися кожного дня, чи  не стала для 
нас нормою?  Адже наше суспільство 
потребує працівників, які не тільки во-
лодіють відповідними здібностями, 
умінням, але й є морально здоровими. 

І.СУХИЦЬКА. 
м.Городня.

ЛИСТИ                                 Без поваги до людей

ШАХИ Участь у змаганні брав 85-річний ювіляр
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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.

Купуємо дорого телят, корів, свиней. 
Доріз цілодобово.  

Тел.: 096-1027022, 096-4294006.

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.

КопіЦентр     надає послуги:
набір та друк тексту;
фото на паспорт, документи;
друк фото, реставрація старих фото;
кольоровий друк, фотошоп;
сканування, запис CD/DVD,
фоторамки, фотосувеніри.
М. Городня, вул. Чорновуса, 4.  Тел. 096-0631389.
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КАПИТОШКА

Чекаємо за адресою: м.Городня, вул. Леніна, 4 
(приміщення податкової інпекції). Тел. 093-4367401.

магазин дитячих товарів пропонує дитяче 
харчування, аксесуари для годування, 

підгузники, дитячий одяг та взуття, коляски, 
ліжечка, манежі, велосипеди, стільчики для 

годування та ін.

АКЦІЯ 
на серветки та підгузки HUGGIES

ФОП КУКУШКІН Д.П.
Приватизація земельних ділянок – 900 грн.
Тел.: 098-9654728, 096-2914345.

3 грудня відсвяткував 60-річний ювілей найкращий 
чоловік, батько і дідусь Микола Володимирович САВ-
ЧЕНКО.

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете.

З великою любов’ю: дружина, сини, невістки та 
онучки Катя і Даша. 

Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку Светла-
ну Федоровну СТУПАК, которая празднует свой юбилей.

Желаем мы любимой маме
На день 50-ти лет,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала,
Судьба чтоб берегла от бед.
Здоровья на века желаем,
Чтоб счастье принесли года,
С родными жизнь не разлучала,
И был бы позитив всегда.
С любовью: сын, невестка и внук Ни-

кита. 

Сегодня празднует свой юбилей-
ный день рождения наша дорогая сваха 
Светлана Федоровна СТУПАК.

Ты – женщина, и ты – чудесна,
Семье, подругам интересна,
Душой прекрасна и чиста,
По-женски чуточку хитра.
И десять раз тебе – «отлично»!
Мы в юбилей желаем лично,
Чтоб не стучало в дверь ненастье,
А лишь простое бабье счастье!

С уважением – сваты. 

7 грудня святкує своє 75-річчя наша дорога мати, бабу-
ся, прабабуся Ніна Юхимівна ЛУДАНИК з с. Берилівка. 

В почетный возраст Вы вступили,
Сегодня – 75!
Об этом мы, конечно, не забыли,
И в юбилей хотим Вам пожелать:
Пусть осень жизни будет золотою,
Пусть тучи не закроют солнца свет,
И пусть судьба Вам щедрою рукою
Отмерит не один десяток лет!

З любов’ю: син, донька, невістка, 
зять, онуки та правнук.

6 декабря наш дорогой Ми-
хаил Константинович ПОДРОЙКИН 
отпраздновал свой 20-летний юби-
лей. От всей души поздравляем его 
и желаем:

Мы хотим, чтобы дни золотые
В твоей жизни, как розы, цвели,
Чтобы годы твои молодые
Не увяли, а вечно цвели.
Чтобы счастье тебе улыбалось,
Чтобы грусть проходила легко.
Чтоб хорошего много встречалось,
А плохое ушло далеко- далеко. 

С любовью – родные. 

8 грудня святкуватиме своє 
50-річчя Василь Петрович БИЦАЙ з 
с. Хрипівки.

Низький уклін тобі, рідненький, 
За душу щедру, золоту,
За руки сильні, працьовиті,
За батьківську доброту.
Бажаєм жити довгі роки
Без сліз, без горя, без біди,
Нехай здоров’я й щастя будуть
Сьогодні, завтра і завжди.

Дружина, сини, донька, зять, 
онуки. 

Свята наближаються

м. Городня, вул. 
1-го Травня, 21, ІІ-ий 
поверх м-ну «Берізка». 
Тел. 050-8590451

купуй диван та 
гарантовано отримуй 

подарунок!

Акція діє з 10 по 31 грудня.

8 грудня ц.р. сповнюється 80 років Петру 
Сергійовичу Назимку — голові Городнян-
ського відділення Товариства «Чернігівське 
земляцтво» у Києві, Почесному громадянину 
м. Городні, раднику-експерту з питань підго-
товки керівних кадрів Національної Академії 
державного управління при Президентові 
України, кандидату історичних наук, профе-
сору.

Городнянські райдержадміністрація, 
районна та міська ради сердечно вітають 
Вас, Петро Сергійовичу, з таким  поважним 
ювілеєм і бажають міцного здоров'я, неви-

черпної енергії та благополуччя. В усі часи Ви 
багато робили і робите для рідного краю, для 
його розквіту, для зміцнення кадрового по-
тенціалу, для згуртованості наших земляків 
заради вирішення проблем. Ми з вдячністю 
відзначаємо, що Ви надійно тримаєте руку 
на пульсі життя нашого району і завжди раді 
зустрічам на рідній землі — як у с. Хотівлі, де 
народилися, так і в Городні, де навчалися у 
педучилищі. 

Ми сподіваємось, що Ваші професіо-
налізм, досвід та житейська мудрість й на-
далі слугуватимуть на благо народу України.

Райдержадміністрація, районна 
та міська ради.

8 грудня ц.р. сповнюється 80 років Петру черпної енергії та благополуччя. В усі часи Ви 

П.С. НАЗИМКУ — 80 РОКІВ

Відкрився

Широкий 
асортимент 
ялинкових 
прикрас, 
новорічних 
сувенірів та 
багато іншого.

біля магазину «Люкс»

Новорічний ярмарок

Радо чекаємо на вас!

РАБОТА
требуется тракторист с опытом работы погрузчика 

(каровые вилы, ковш). Тел. 097-1333007.  

РЕМОНТ Всі види ремонтно-будівель-
них робіт. Швидко. Якісно. Недорого. 

Тел. 098-6321751.

Магазину непродовольчих товарів на постійну роботу 
потрібен продавець. Жінка до 30 років. 

Тел. 099-3223099.

Потрібен перукар і манікюрниця. 
Тел. 096-0637377, 096-0631389.

Карнавальные костюмы 
и платья

ПРОДАЖА-ПРОКАТ
Адрес: рынок, ларьок 

«Детский мир» (игрушки)
Тел. 097-9665594 (Марина).

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

Продам будинок у Щорсі, вул.Б.Хмельницького, 89/3, кв.2. Нова 
споруда, всі зручності у будинку, телефон, Інтернет. Т. (063)4544716.

УТЕПЛЕННЯ СТІН методом задування в повітряні про-
шарки пінопластової крихти. Установка металопласти-
кових вікон та дверей. Електромонтажні роботи. 

Тел.: (067)4791056, (099)0979829, (063)3726195.

Продам саморобний трактор з причепом та на-
вісним обладнанням. Тел. (097)0874643.

Продам або обміняю на ліс автомобіль «Нива» у гарному 
стані, 1999 р.в.  Тел. (097)7456145.

Число  7 8 9 10 11

Температура:
вдень  0 0 -3 -6 -7
вночі  -1 -3 -5 -8 -10

Напрям вітру Пд-з Зах  Пд-с Пн-с      Пн

Опади

Про перенесення робочих днів у 2014 році
З метою створення сприятливих умов святкування 1 січ-

ня — Нового року та 7 січня — Різдва Христового, а також 
раціонального використання робочого часу Урядом реко-
мендовано  керівникам підприємств, установ та організа-
цій (крім органів Пенсійного фонду України, Українського 
державного підприємства поштового зв‘язку «Укрпошта», 
Державної казначейської служби та банківських установ) 
перенести в порядку та на умовах, установлених законо-
давством, у 2014 році для працівників, яким встановлено 
п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, 
робочі дні з:

четверга 2 січня  — на суботу 11 січня;
п'ятниці 3 січня  — на суботу 25 січня;
понеділка 6 січня  — на суботу 8 лютого.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазна-


