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Шановні працівники суду! 
Щиро вітаємо із професійним святом!

Розбудові демократичного громадянського суспільства в Україні сприяє діяльність незалежного суду, 
який неухильно дотримується принципу верховенства законів України. 

Маємо надію, що суддівський корпус завжди залишатиметься вірним складеній присязі та гідно вико-
нуватиме свої високі обов’язки в ім’я законності, справедливості, гуманізму, захисту прав і свобод людини.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, удачі. Нехай професійні успіхи будуть вашими постійними су-
путниками у житті. Наснаги вам, мужності й оптимізму.

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

Шановні працівники державної виконавчої служби!
Щиро вітаємо вас з професійним святом!

Виконання судових рішень – це важлива складова державної політики, яка потребує високої професій-
ної відповідальності та моральних чеснот. Справа, яка працює на благо громадян України та стоїть на за-
хисті їх конституційних прав.

Нехай ваші професійні зусилля будуть винагороджені довірою і повагою громадян.
З нагоди професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, плідної праці та успіхів!
 М. СИЛЕНКО.   Г. ПРИМАК.
 Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради. 

Робота державного виконавця достатньо 
складна, адже це повсякденне спілкування з де-
сятками людей: учасниками виконавчого прова-
дження, посадовими і службовими особами, керівни-
ками підприємств – боржників. І ця робота постійно 
пов’язана з гострими конфліктними ситуаціями – ви-
лученням і позбавленням боржників майна, виселен-
ням громадян, розв’язанням корпоративних спорів. 
Уміння виконавця за таких обставин знайти правильні 
шляхи розв’язання конфлікту на законних засадах і при 
цьому забезпечити своєчасність, повноту і неуперед-
женість примусового виконання рішень -- ось ті основні 
завдання, які щодня постають перед державними вико-
навцями. 

Напередодні професійного свята ми поспілкувались 
з начальником відділу державної виконавчої служби у 
Городнянському районі М.М.МАЛИЦЬКИМ, який очолює 
відділ з моменту його створення. Він розповів про свою 
роботу.

– Наша служба фактично була створена у 1999 році. Вір-
ніше, до того функції примусового виконання судових рішень 
та інших постановчих документів були у судових виконавців. 
А потім внаслідок реорганізації ми стали окремою структу-
рою. Зараз у нашому відділі шість державних виконавців, два 
працівники канцелярії, спеціаліст та водій. Наше завдання 
– своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рі-
шень, передбачених законом.

– Миколо Михайловичу, чому саме примусове? Кон-
фліктні питання можна вирішувати і мирними способа-
ми?

– Для того і створена наша служба, щоб виконувати ті 
рішення, які не виконуються добровільно. Звісно, завжди є 
шанс порозумітися між собою, це можна зробити навіть під 
час розгляду справи у суді. Але якщо цього не сталося, і суд 
виніс відповідне рішення, – ми відповідальні за його виконан-
ня.

– З чим вам найбільше доводиться зустрічатись у 
щоденній роботі?

– За 2013 рік у нас на виконанні знаходилось 5 020 
справ на загальну суму стягнень 12 978 982 гривні. На сьо-
годні з них вже завершено 2 530, у результаті чого стягнуто 
2 885 471 гривну. Найбільше справ – це стягнення штрафів 
( ДАІ, судові, екологічні, по рішенню комісій міської та сіль-
ських рад  тощо), погашення кредитної заборгованості не-
добросовісними платниками та виплата аліментів ( зараз у 
нас знаходиться понад 600 виконавчих проваджень щодо тих 
батьків, які по власному бажанню не хочуть сплачувати кошти 
на утримання своїх дітей). 

– Куди надходять стягнуті з боржників кошти?
– З майже 13 мільйонів гривень 3 830 400 підлягають 

стягненню до бюджету. На сьогодні фактично стягнуто тро-
хи більше одного мільйона, з нього зокрема до Пенсійного 
фонду – 532 721 гривну.  Решта коштів – за призначенням: у 
банки, матерям на дитину тощо.

– Щодо кредитів. На сьогодні це дуже актуально, 
адже зубожіння населення примушує кожного другого 
звертатись за кредитними послугами в банки. А віддати 
борг не у кожного є можливість. І що тоді?

– Кожен громадянин, оформлюючи кредит, підписує від-
повідний договір. І у ньому обумовлені певні пункти, у тому 
числі й ситуація, коли кредит не буде повернуто. Часто спо-
живачі оформлюють кредит під іпотеку і заставу майна – ав-
томобіля, побутової техніки, а то й житла. Якщо клієнт не по-
вертає кредитні кошти, банк звертається з позовом до суду. 
І в тому разі, коли кредит оформлювався під заставу майна, 
суд у рішенні визначає звернути стягнення на майно. Таким 
чином можна позбутися і машини, і квартири, і будинку. Бува-
ли у нас такі випадки, коли доводилось примусово виселяти 

До уваги жителів району
17 грудня 2013 року з 11.00 до 13.00 год. голова райдержад-

міністрації СИЛЕНКО Микола Федосійович проведе прямий те-
лефонний зв‘язок з населенням району.

Контактний телефон 2-75-11.

 * * *
16 грудня 2013 року з 10.00 години на території Великоли-

ственської сільської ради проводитиметься особистий прийом 
громадян прокурором Городнянського району РОЗИНКОЮ Сер-
гієм Олександровичем.

* * *
19 грудня 2013 року з 11.00 години у приміщенні прокуратури 

Городнянського району (м. Городня, вул. Чорноуса, 40) проводи-
тиметься особистий прийом громадян заступником прокурора 
Чернігівської області ХЛАПЬОНОВИМ Євгеном Леонідовичем. 
Попередній запис по тел. 2-11-97.

У 2014 рік –  
з  «Новинами 

Городнянщини»!   
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Від закону – ні на крок

людей із житла. У нинішньому році у нас був один такий ви-
падок, у минулому – два. Але люди ризикують – один житель 
району, щодо якого суд виніс рішення про примусове стяг-
нення боргу, у декількох банках набрався кредитів на суму 
понад 600 тисяч гривень. Були кредитні зобов’язання на одну 
фізичну особу близько двох мільйонів гривень.

– Вся ваша робота так чи інакше пов’язана з кон-
фліктними ситуаціями. Наприклад, якщо одного грома-
дянина зобов’язують вибачитись перед іншим?

– Є і такі випадки. Або якщо через суд вирішується пи-
тання зустрічей одного з батьків з дитиною після розлучення. 
У таких випадках у разі невиконання судових рішень ми дає-
мо громадянину сім днів на виконання, а якщо воно і за цей 
час не здійснюється, застосовуємо штрафні санкції. У нас є 
розроблені механізми впливу. Хоча зараз, я б сказав, працю-
вати дещо легше – у більшості люди  виконують те,  до чого 
їх зобов’язав суд. Це стосується стягнень адміністративних 
штрафів у сфері безпеки дорожнього руху, аліментів. Щодо 
штрафів ДАІ, наприклад, у нас було цьогоріч 982 постанови 
на загальну суму 818 943 гривні. Рішення щодо аліментів – 
593. Практично всі вони виконуються, щороку тільки одно-
го-двох злісних неплатників притягуємо до кримінальної від-
повідальності. Це вже крайній важіль впливу. Спочатку ми у 
тих, хто не бажає платити, виявляємо майно, описуємо його. 
Зазвичай це спрацьовує. У найпроблемніших випадках, коли 

боржники поводять себе неадекватно, ми залучаємо до ро-
боти працівників МВС. Це теж у межах наших повноважень. 
Але люди вже зрозуміли за ці роки, що є така служба, яка 
здійснює нагляд за виконанням рішень суду та постановчих 
документів, тож сприймають нас належним чином. До того ж 
у кожного завжди є шанс виправити становище через укла-
дення мирової угоди по спірному питанню навіть на стадії ви-
конання рішень суду.  Незрозуміло, наприклад, чому інколи 
сусіди таке питання як перенесення межі земельної ділян-
ки, знесення клумби, колодязю або лавочки перетворюють 
на безкінечну судову тяганину. Однак, якщо це для людини 
настільки глобально, вирішує конфлікт суд. А ми  проводимо 
примусове виконання кожного рішення. Адже це – важлива 
державна справа, яка працює на благо громадян України та 
стоїть на захисті їх конституційних прав.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

На знімку: колектив відділу державної виконав-
чої служби Городнянського району. Стоять:  заступ-
ник начальника Ю.П.РОЗЕНКО, державний виконавець 
В.І.КОЗЛОВ, секретарі В.В.ГОРЕЛЬКО та Г.КОВАЛЬ, 
начальник відділу М.М.МАЛИЦЬКИЙ; сидять:  спеціа-
ліст О.П.ІВАНЕНКО, водій О.М. КУКОВИЦЯ, державний 
виконавець А.О.СЕРГІЄНКО; головний державний вико-
навець О.П.МАКЛЮК.  

До закінчення передплати 
залишилось 11 днів
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6 грудня відбулись урочисті збори з нагоди Дня місцево-
го самоврядування. Сільських голів, депутатів рад усіх рівнів 
від сільських до обласної, спеціалістів та працівників викон-
комів привітали голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко 
та голова райради Г.Г.Примак. 

Лейтмотивом виступів обох голів була теза: «Сильна 
держава починається з сильного та ефективного самовря-
дування». Вони висловили сподівання, що дієве самуправ-
ління, перш за все на селі, невдовзі стане 
тією творчою силою, яка приведе до ро-
звитку і процвітання всієї України. 

Г.Г.Примак виконав також почесну 
місію –нагородив грамотами райради за 
сумлінне виконання обов’язків та високий 
професіоналізм та з нагоди свята С.Г.Сед-
нівця -- Івашківського сільського голову, 
В.Т.Стадника - Макишинського сільського 
голову, Т.О.Пацюк – секретаря Городнян-
ської міськради, Т.А.Заєць -- секретаря Со-
лонівської сільради, Т.П.Протченко – секре-
таря Гніздищенської сільради, С.Є.Хомяк 
– головного бухгалтера Великолиственсь-
кої сільради та В.М.Куліш – головного бух-
галтера Куликівської сільради.

Також голова райради вручив почесну 
грамоту обласної ради депутату районної 
ради, голові постійної комісії з охорони 
здоров’я М.П.Назаренку -- за багаторічну 
сумлінну працю і високий професіоналізм.

Голова райдержадміністрації М.Ф.Си-
ленко оголосив підсумки трудового су-
перництва між виконкомами сільських рад 
за 9 місяців поточного року та нагородив 
призерів. Кращим визнано виконком Тупичівської сільра-
ди, друге і третє місця -- за виконкомами Хоробичівської та 
Дроздовицької сільрад.

Голова райкому профспілки працівників державних 
установ О.В.Міль вручив колегам грамоти від президії обко-

му профспілки. За активну участь у житті профспілкових ор-
ганізації нагороджені О.І.Маслова – голова ревізійної комісії 
районної профспілкової організації та В.М.Пінчук – профорг 
первинної організації профспілки міськради.

Традиційно до привітань приєднались й аматори народ-
ного мистецтва, які створили художню складову урочисто-
стей.

Попереду щоденна робота на місцях. Трудове суперни-

цтво триватиме, і через рік ми дізнаємось імена нових пе-
реможців.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Г.Г.ПРИМАК вручає грамоту облради 

М.П.НАЗАРЕНКУ.

«Студія „Діалог“» — популярна передача Чернігівської 
ОДТРК, під час якої гості в студії обговорюють актуальні для 
всіх жителів області теми. Як зазначає її автор Ірина Воро-
бей, це — майданчик, де можуть перебувати будь-які люди, 
які вільно обмінюються думками, щирі одне з одним. Остан-
ній випуск передачі був присвячений тій тематиці, яка зараз 
хвилює, мабуть, усіх українців: ситуації, в якій нині знахо-
диться українська держава, євроінтеграційному процесу, 
його перспективам та викликам.

Відповіді на питання, в якому напрямку рухається Украї-
на, намагалися дати активні представники громадськості: 
заступник голови Громадської ради при облдержадміністра-
ції Сергій Самоненко, керівник будівельної компанії «СВ 
надійний партнер» Світлана Живенко та керівник обласно-
го осередку Всеукраїнської громадської організації «Фонд 
сприяння демократичним виборам» Володимир Сизих.

У ході активного діалогу, який і є суттю програми, учас-
ники обговорили євроінтеграційні процеси з різних точок 
зору. І якщо деякі питання — наприклад, важливість недо-
пущення ескалації конфлікту або продовження євроінтегра-
ційного курсу, обіцяне владою, — знайшли в них однозначну 
підтримку, щодо інших виникли розбіжності.

Сергій САМОНЕНКО
Саме підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС 

— ліки від скрутної економічної ситуації, вважає заступник 
голови Громадської ради при Чернігівській облдержад-
міністрації. «А зараз ліки забрали. Ми в розпачі». 

Він підтримує тих, хто вийшов на Майдан: «У нас фор-
мується громадянське суспільство, й іншого шляху фор-
мування ставлення людей до таких процесів і їх участі в 
житті держави фактично не існує». З іншого боку, протестні 
акції, попри свою масовість, не мають негативного впливу 
на економічні процеси. Зокрема, жоден випадок простою 
підприємства внаслідок нинішніх політичних протестів пану 
Сергію не відомий. В той же час він вважає, що цей громад-
ський рух може винести на своїх хвилях нових лідерів, якими 
зможуть пишатися українці.

Він також підтримує необхідність дотримання вимог за-
конодавства під час проведення політичних акцій. «Хотілося 
б, що всі ці події відбувалися в рамках чинного законодав-
ства. Але вимоги законодавства повинні виконувати всі. І 
люди, які прийшли висловити свою думку, і влада. Ми бачи-
ли, що виробляли силові органи, — наголошує Сергій Само-
ненко. — На мою думку, „перший постріл у війні“ зробили не 
люди, які прийшли на Майдан, і не люди, які висловлювали 
свою громадянську позицію, а, на жаль, силові й правоох-
оронні органи. Тепер клубок почав намотуватися, це вже 
сніжний ком».

Світлана ЖИВЕНКО
Представниця будівельного бізнесу має більш прагма-

тичну точку зору щодо подій сьогодення. Один день зупинки 
підприємств коштує економіці України 0,5 млрд. доларів на 
день, вказує вона, але в той же час саме заклики до страйків 
зараз поширюються у державі. До того, ж на її думку, сама 
кількість протестувальників у столиці свідчить про те, що 
підприємства зараз не можуть працювати на повну потуж-

ність — адже на Майдані Незалежності навряд чи знаходять-
ся самі лише безробітні або мешканці Києва, які можуть, по-
бувши на акції, просто піти на роботу.

Пані Світлана застерігає пересічних громадян від бло-
кування чи захоплення адміністративних будівель, яке може 
тягти за собою кримінальну відповідальність: «Люди йдуть, 
не думаючи про те, що завтра вони можуть бути покарані, бо 
це дійсно є порушення законів. Ті, хто їх закликають, можуть 
просто сховатися за свою недоторканність».

Вона побажала співгромадянам терпіння, взаєморо-
зуміння та закликала до швидшого переходу до конструк-
тивної співпраці: «Вони дійсно вибрали правильний шлях, 
але трошки він затягнувся. Треба це припинити, сісти за 
стіл перемовин, набратися терпіння і зайти в Європу, а не 
заповзти».

Володимир СИЗИХ
«Ми географічно в Європі і „приречені“ бути в сім’ї єв-

ропейських народів, але треба пройти дуже великий шлях. 
Саме цим не в останню чергу пояснюється те, що після від-
чайдушної спроби стрімко увірватися асоційованим членом 
ми взяли таку паузу. Якесь перезавантаження мало бути і 
відбувається, але надзвичайно важливо, що ми від євроінте-
грації не відмовляємось», — розмірковує громадський діяч.

Він вважає, що рух значної кількості людей на Майдані 
— свідчення того, що нація прокидається та починає себе 
усвідомлювати. В той же час, Майдан є відображенням го-
строї політичної кризи, яка існує в країні. Саме тому необ-
хідно вжити заходів для зниження гостроти протистояння і 
переведення його в русло діалогу, для чого є підтримка як 
влади, так і громадськості.

«Після відомого голосування у Верховній Раді Кабінет 
Міністрів залишається чи не єдиним легітимним, повноваж-
ним органом, який спроможний приймати рішення і забез-
печувати життєдіяльність країни. При всьому неоднозначно-
му відношенні, яке є до Прем’єр-міністра, він запевнив — і я 
не думаю, що це була просто декларація, — про готовність 
Уряду домовлятися», — наголошує Володимир Сизих.

Він висловлює впевненість у тому, що нових спроб си-
лового розв’язання конфлікту не буде, і що вирішувати його 
іншим шляхом, аніж за столом перемов, неможливо.

«Фактор Майдану не може не впливати. Особливо для 
тих гарячих політиків, які хотіли б використовувати його як 
аргумент у діалозі. Головне — схаменутися. Головне — по-
дивитися на пересічних громадян. Подивитися, що на нас 
очікує. Не зачиняти двері в Європу. Налагоджувати контак-
ти з нашими сусідами. Домагатися поважливого до себе 
ставлення від усіх, в тому числі — від Європи. І, водночас, 
розуміти, що ціна помилки дуже велика», — підсумував роз-
мову Володимир Сизих та побажав політикам не робити не-
обдуманих вчинків, а громадянам — віри в те, що ми може-
мо зробити нашу країну такою, в якій хотілося б жити і нам, 
і нашим дітям.

Підготовлено Департаментом інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержад-

міністрації за матеріалами Чернігівської ОДТРК.

З добром, миром 
та повагою

Незабаром стартує щорічна різдвяна акція народного 
депутата України Ігоря Рибакова. А розпочнеться вона із 
Дня Святого Миколая Чудотворця, який є покровителем ді-
тей і заступником усіх нужденних.

Ігор Олександрович — людина глибоко віруюча. Тому 
до релігійних свят у нього особливе ставлення. Виконуючи 
Божі заповіді, народний депутат завжди готовий поділитися 
любов’ю до ближнього. Ветерани, малозабезпечені роди-
ни та одинокі люди округу, яким він опікується, отримува-
ли подарунки до Великодня. Малеча округу — солодощі до 
Різдва. Тому з великою шаною та любов’ю до ближнього він 
знову  приготував подарунки до різдвяних свят. 

«Різдво — найвеличніше свято для християн, найваж-
ливіша подія в історії людського роду, — сказав Ігор Ри-
баков. — Пославши свого Сина на землю, Бог-отець на-
магався показати людству важливість любові, співчуття та 
взаєморозуміння між людьми. Якщо ми будемо ставитися 
один до одного з милосердям та любов’ю — світ стане до-
брішим». 

Цього разу солодкі подарунки отримають соціально не-
захищені верстви населення. І це не тільки діти, а й дорослі, 
серед яких одинокі люди, інваліди, ветерани війни. 

Ігор Рибаков прагне Різдво Христове сповнити добром, 
миром та повагою для кожної людини. 

ПРО  САМОВРЯДУВАННЯ – З НАДІЄЮ

Євроінтеграційний процес та акції протесту: 
думки чернігівської громадськості

НА ТЕМИ ДНЯ

Вандалів – до суворої 
відповідальності!

Тривожна звістка приголомшила суспільство – вандали 
повалили й зруйнували у Києві монумент В.І.Леніну. Підла 
рука нелюдів піднялася на пам`ятник людині, з ім`ям якої 
пов`язані величні зміни в світі, історичні звершення радян-
ського народу. Знищено унікальний витвір образотворчого 
мистецтва, визнаний ЮНЕСКО пам`ятником світової культу-
ри. Це заздалегідь спланована провокація, здійснена націо-
налістами та оплачена заходом, котра ніяким чином не впи-
сується ні в «мирні протести», ні в «європейські цінності».

Те, що трапилося, викликає у нас, комуністів, у всіх тве-
резомислячих людей праведний гнів і обурення огидним 
проявом неофашизму, який звив собі гніздо в українському 
політикумі. Зухвалий акт печерного вандалізму продемон-
стрував перед усім світом обличчя так званих «євроінтегра-
торів». 

Про причетність, а насправді про організацію тяжкого 
злочину відверто заявили верховоди горезвісної «Свобо-
ди», яка по  суті є злочинним, політичним угрупуванням, 
неонацистською партією нащадків тих, хто у роки двобою з 
фашистами зі зброєю в руках боровся на боці гітлерівських 
окупантів проти воїнів Радянської армії, яка визволяла 
Україну. 

Наші люди повинні зрозуміти: сьогодні маємо справу 
не просто зі звірячим оскалом неофашизму. Його поводирі 
прагнуть встановити своє панування в країні і, не отриму-
ючи належної відсічі з боку законної влади, все більше на-
хабніють.

Нині зухвалими діями ультраправонаціоналістичних 
сил, брутальними порушеннями ними законності і право-
порядку, блокуванням службових приміщень органів дер-
жавної влади дезорганізовано життя в державі, передусім 
у столиці. Тим самим створюються великі труднощі в роботі 
багатьох підприємств, систем життєзабезпечення. 

Нинішні події переконливо показали і справжню ціну 
«турботи» західних «поборників демократичної України». 
Всіляко підтримуючи так званих «повстанців», вони закри-
вають очі на злочини провокаторів, на їх антиконституційні 
дії і насильницькі методи.

Як бачимо, євромайданне протистояння у Києві супро-
воджується цинічним нехтуванням Конституцією і законами 
України, грубим втручанням європейських інтеграторів у 
наші внутрішні справи, застосуванням новітніх технологій 
демагогії, брехні і маніпуляцій, нагнітанням антикомуністич-
ної істерії, і вже  призвело до вандалізму, силових зіткнень 
та кровопролиття. Це прямі ознаки того, що діяльність ра-
дикальних і націоналістичних організацій у країні вийшла за 
рамки законності і людської моралі.

Сьогодні ж найактуальнішим завданням є стабілізація 
ситуації у суспільстві, відновлення і забезпечення законно-
сті та правопорядку.

Городнянський районний комітет КПУ підтримує вимо-
ги Президії ЦК КПУ до Президента, уряду, парламенту, всіх 
державних органів використати для цього надані Конститу-
цією і законами України повноваження, не допустити розко-
лу, порушення територіальної цілісності держави, загрози її 
незалежному існуванню. 

Ми вимагаємо вивчити і притягти до суворої відпові-
дальності організаторів і безпосередніх виконавців зло-
чинних дій, передусім вандалів, які зруйнували пам`ятники 
В.І.Леніну в м. Києві та інших населених пунктах. Вимагаємо 
відновити і зберегти ці пам`ятники, а витрати покласти на 
організаторів цих злочинів. 

Прохання до тих, хто бажає долучитись до благородної 
справи відновлення пам`ятників В.І.Леніну у Києві та інших 
населених пунктах, пожертвування  надсилати за такими 
реквізитами:

Комуністична партія України
ЄДРПОУ – 00049147
п/р 26000300608473 в Печерському ТВБВ 
№ 10026/0187
ф.- Головне управління по м. Києву АТ «Ощадбанк Укра-

їни» 
МФО 322669
Призначення платежу: добровільні пожертвування на 

відновлення пам`ятників.
М.ШАРУДИЛО.

Депутат, член президії районної ради, 
перший секретар райкому Комуністичної партії України.
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Премьер-министру Украины ,
будущему Президенту Украины 

В.Ф. Януковичу –
бывший партизан Черниговского соединения, инвалид 

ВОВ І группы после трех 
ранений на фронте. 

 Черниговская область, г. Городня,
Мельник Николай Федорович

В эти дни мы распространяем материал в поддержку на пост 
Президента Украины В. Януковича, одновременно нас обрадовало, 
что двое людей — В. Янукович и Н. Витренко договорились спасать 
Украину и украинский народ, это очень приятно. В случае Вашей по-
беды, Виктор Федорович, магарыч с Вас требовать не будем. А бу-
дем просить Вас убедительно изучить вопрос границ трех республик 
— России, Украины, Белоруссии. Тут проживают одни люди, никогда 
друг против друга не воевали и не причиняли друг другу вреда. Но 
современные границы резко ограничили нормальную жизнь людям 
трех республик. Это тоже самое, если Киев поделить на три части и 
поставить несколько тысяч пограничников, чтобы проверяли транс-
порт людей, сумки и т.д. Ведь в Киеве живут люди многих националь-
ностей.

Позвольте привести два примера. 8 лет назад я был у своей до-
чери в Москве, читаю газету «Вечерняя Москва», в которой иванов-
ские ткачихи обращаются к украинским льоноводам — где ваш лен, 
давайте ваш лен, мы сидим без работы. Я приехал домой в Город-
ню, встретил бывшего директора льнозавода и говорю ему — давай 
свой лен в Россию. А он мне отвечает, что если завод перевезет лен 
через границу, то нечем будет платить зарплату. Второй случай. 22 
декабря 2003 года я был в Москве, обратился в приемную Президен-
та России. В 17 кабинете принимал Филатов Анатолий Викторович. 
Я ему доложил, что я бывший защитник Москвы, бывший партизан, 
бывший фронтовик, был три раза ранен, инвалид ВОВ, стоял на уче-
те в приемной Минздрава СССР (г. Москва, ул. Петровка, 25). Спро-
сил, примут ли меня в настоящее время? Филатов сразу ответил, что 
не примут, потому что я чужой для Москвы. Он сказал — на Украине 
стало хуже и еще сказал, что нужно было делать в 1991 году. Я ему 
ответил, что в 1991 году в центре Москвы и центре Киева был буржу-
азный фашизм. Люди правду не говорили. После этого я подумал, 
что Украина живет в настоящее время по программе Степана Банде-
ры. Самостийна Украина под чужеземным правлением.

     С уважением к Вам
Н. МЕЛЬНИК.

Президенту Украины В.Ф. Януковичу
от инвалида ВОВ І группы после трех 

ранений на фронте, бывшего партизана 
Черниговского соединения

Мельника Николая Федоровича,
г. Городня, Черниговской области.

Что побудило выразить свою мысль? 
Смотрел телевизор, когда 4 президенты 
рассказывали, как они понимают руко-
водство страной. Как я понимаю, Вы, Вик-
тор Федорович, стали президентом, когда 
Украина полностью уничтожена. К примеру, 
Городнянский маслозавод в 1980-ых годах 
мигом изготовил для Германии 50 тонн мас-
ла. Было отправлено 2 маленьких вагона. В 
настоящее время маслозавод не изготовля-
ет и одного килограмма. Дело в том, что на 
Украине было 25 миллионов коров. В насто-
ящее время осталось 2 миллиона с лишним. 
Москва в Городне построила телезавод, там 
работало 2800 рабочих. Мигом настроили 
столько квартир бесплатных, что хватило 
не только  рабочим, а и многим служащим. 
За последние 20 лет не построена ни одна 
квартира. В районе на селах тысячи дворов 
остались без людей. Железобетонные ско-
тарники в большинстве сел уничтожены, где 
были не только  коровы, а и многие тысячи 
свиней, овец, курей. Этого ничего не оста-
лось.  Первые президенты таким успехом 
остались довольны и при встрече 4 прези-
дентов высказали свою мысль, что нужно 
спешить туда, где подскажут и требуют, как 
Украине нужно действовать в дальнейшем. 

Похоже на то, что, руководствувались про-
граммой Джека Калеймана. В одной газете я 
видел фотографию Л. Кравчука с надписью 
«Иуда». Остерегайтесь ихних подсказок, это 
моя мысль. На Майдане почему-то были сту-
денты, наверное, из западных областей. Они 
хотят жить по-европейски. Но они уже ча-
стично живут по-европейски: учеба платная, 
медицына платная. Разница лишь в том, что 
в Европе это стоит во много и много раз до-
роже. Четырежды академик Левашов в Аме-
рике жил 15 лет, вернулся в Москву. Летчик 
у ВО войну Зиновьев был выслан из страны 
и жил в Германии более 20 лет и вернулся в 
Москву. Германская армия с европейскими 
государствами не имела успеха потому, что 
Россия, Белоруссия и Украина — это испо-
кон-веков один народ. Его разделил Кравчук 
для того, чтобы его без армий можно было 
уничтожить. В этом Кравчуки имеют боль-
шой успех. В Бабином Яру во время оккупа-
ции было 1200 бандеровцев и 300 немцев. 
Чем они там занимались, весь мир хнает. И 
было 100 тысяч бендеровцев-добровольцев 
и принужденных. Германская армия их в Гер-
манию не взяла, а сказала, чтоб пролазили 
в партию и на руководящие работы и нано-
сили ущерб государству. Бендеровцы пали-
ли села с людьми, бросали в колодцы, мно-
гие тысячи  людей убили. Это установлено 
Нюргсбенским трибуналом, следствие шло 
8 месяцев. Доказательный материал собран 
и в Киеве. Учительница немецкого языка в 
Городне (до войны) во время оккупации была 

у немецкого коменданта переводчиком, не 
исключено, что они были вместе и ночью. Но 
когда комендант с немецкой армией отсту-
пал из Городни, свою переводчицу не взял. 
Ее осудил советский трибунал на 10 лет. Так 
получилось и с полицейскими, их Германия 
не взяла, судил советский трибунал.

Человеку от природы не дано все знать, 
а Президенту нужно знать хорошее и плохое. 
У Вас в Киеве на заводе «Электрон» было 10 
тысяч рабочих. Но он давно уже не работа-
ет. Люди оказались на улице. Завод купил 
француз для магазина и завалил китайскими 
товарами. Еще один завод мирового значе-
ния:  25 тыс. рабочих не работают, отключе-
но отопление и продается, а люди на улице. 
Завод «Арсенал» также и многие другие по 
всей Украине. 

На территории городнянского завода 
«Агат» теперь делают гробы.

Дикари в парламенте потребовали, что-
бы Азаров со всеми министрами прибыл в 
Верховный Совет. И когда Азаров начал от-
читываться, дикари начали диким голосом  
кричать. Через 3 дня дикари снова потребо-
вали прибыть всем министрам. Когда Аза-
ров начал отчитываться, дикари снова нача-
ли кричать диким голосом. Дикарям нужна 
Украина для будущего плацдарма против 
России. Во всех государствах диких зверей 
держат в клетках, а в Украине дикари в пар-
ламенте. Мои заключения: дикари способ-
ствуют своим хозяевам уничтожать Украину.

Н. МЕЛЬНИК.

Премьер-министру Украины , Позвольте привести два примера. 8 лет назад я был у своей до-

Минулої середи в редакцію прийшов інвалід І групи Великої Вітчизняної війни, 
колишній партизан М.Ф. Мельник і приніс дві свої статті. Перша під назвою «Слово 
партизана» була опублікована в листопаді 2004 року в газеті «Досвітні вогні». Друга 
написана буквально кілька днів тому, але ще не опублікована. Отже, між цими стаття-
ми — 9 років.

Знайомимо з думками ветерана наших читачів.

Слово партизана Небезпечна «зброя» 
сама по Городні 

бігає
4 грудня (приблизно о пів на шосту) я 

йшов на автостанцію, щоб купити квиток. 
Було дуже темно. Несподівано з-за рогу 
поблизу гаража  мені назустріч вибігла 
вівчарка і напала на мене.  Я не знав,  що 
робити, адже  в руках нічого, крім гро-
шей на квиток, не мав. Собака не давала 
можливості ступити  ані назад, ані впе-
ред. Вже збирався переплигнути через 
огорожу поблизу, але  вівчарка таки на-
решті відступила. 

Перш, ніж написати листа в редак-
цію, я багато думав, ставив себе на місце 
хазяїв  таких великих та небезпечних со-
бак. Майже кожного дня у газетах пові-
домляють скільки лиха можуть  наробити 
ці бездоглядні або невиховані брати наші 
менші. Чому ж їх хазяї не несуть ніякої 
відповідальності? Певні породи собак 
можна дорівняти до особливого виду 
зброї. То чому ж така зброя сама по собі 
бігає по вулицях? 

Того ж дня я пішов до голови міської 
ради А.І Богдана і написав заяву про те, 
що  на вулиці Кірова на мене напала ве-
лика собака. Андрій Іванович  відповів, 
що таких скарг надходить багато, тож 
незабаром це проблемне питання буде 
розглядатися. 

Звичайно, усе живе  має право на 
життя. Проте, скажу хазяям великих та 
страшних собак: людина  -- найцінніша 
істота, і ніхто не має права наражати її 
життя на небезпеку. 

Того ж дня я їхав на роботу  на дев`ять 
годин ранку. Було  вже зовсім видно. І я 
знов побачив  велику вівчарку разом  із 
ще кількома собаками, які бігали по  ву-
лиці.  А недалеко йшли до школи кілька 
хлопчиків та дівчаток. І в мене майнула  
думка: яка страшна загроза біля них хо-
дить. 

Тому наостанок хочу звернутися до 
керівництва міста: коли будуть вжиті за-
ходи для  захисту від бездоглядних со-
бак?

В.ДАНИЛЕНКО.
м.Городня.

ВІД РЕДАКЦІЇ. «Собаче» питання  
останнє десятиріччя піднімається  
на сторінках нашої газети по кілька 
разів на рік. Люди  обурюються ста-
новищем, коли вулицями бігають 
бездоглядні собаки, наражаючи на 
небезпеку дорослих і дітей. А, окрім 
фізичної шкоди, собаки можуть запо-
діяти малим ще й шкоду  психічну. І 
вже навіть чути вигуки, що з собака-
ми на вулицях  міста та району  жите-
лі можуть розібратися самі. Чи варто 
доводити до цього?

Футбольна команда сіл Дібрівного та Смичин  засно-
вана на початку шістдесятих. На емблемі клубу -- 1961 рік. 
Зараз, на жаль, ніхто не пам`ятає  у яких змаганнях брала 
участь новостворена команда, і якими були її здобутки. Вона 
змагалася з командами-сусідами,  а на початку сімдесятих  
--  у  районних змаганнях. Микола Барковський, який багато 
років був  у її керма, не може достеменно пригадати, скільки 
разів команда ставала чемпіоном району, скільки -- вигра-
вала кубок. Проте  відомо,  що у районі  не знайти команди з 
більшим досвідом. 

У 80-х роках минулого століття змінилось покоління 
гравців, а сама команда залишалась  найкращою у районі. 
Багато хто, мабуть, пам`ятає зустрічі 
футбольної команди «Агат» з «Коло-
сом», коли успіх приходив то до однієї, 
то до другої з двох найсильніших ко-
манд. 

Найбільші перемоги прийшли до 
«Колосу» з 1985 року. Він брав участь 
в обласних змаганнях  і виборов перше 
місце  у північній зоні. Дружній колектив 
з Дібрівного переміг тоді команди з м. 
Щорса, Новгород-Сіверського, Мени, 
Корюківки і «Агату». Потім  довелось  
змагатися з командою «Гідротехнік»  з 
м.Чернігова за вихід до вищої ліги об-
ласних змагань. Команда «Гідротехнік» 
на той час була дуже сильна, там грало 
декілька  колишніх гравців з «Десни». 
Але «Колос» сміливо дав бій сильній 
команді з обласного центру, зігравши 
вдома мирно з рахунком 2:2. А  у Черні-
гові наші програли 2:0. Проте для сіль-
ської команди це був досить значний 
успіх, за що всі гравці й отримали І-й 
спортивний розряд. 

З цього часу ФК «Колос» якщо не 
ставав чемпіоном, то завжди був у трій-
ці призерів. У команді завжди працюва-
ли організатори-ентузіасти, які шукали 
гравців, проводили тренування, органі-
зовували поїздки на змагання. Багато 

років (аж до 1983-го) таким був Микола Барковський.
Але найбільше своїх сил, свого часу  віддали «Колосу» 

Володимир Тупик і Володимир Кондратенко. Прийнявши 
її від Миколи Тарновського у 1983 році, вони до цього часу 
з командою. Але  кажуть, що зусилля їх були б марними, 
якби не було б таких гравців, відданих футболу, як Віктор 
Ушак, Віктор Малофій, Іван Яцко, Олександр Пиниця, Пав-
ло Маклюк, Микола Борсук, Микола Заєць, Микола Крюк, 
Олександр Чугай, Микола Мойсієнко, на жаль, уже покійний 
Володимир Шанойло, Володимир Ковган, Юрій Голован. 
Згодом прийшло нове покоління гравців, які прийняли еста-
фету своїх батьків і тримають марку на дуже високому рівні. 

Це показав 2013 рік.
Окреме слово про спонсорів команди. ФК «Колос» дуже 

вдячний  спонсорам --  СТОВ «Добробут», ПП «Городнянські 
аграрні  інвестиції» та ФГ «Дубрава Н.М.» за матеріальну під-
тримку команди та готовність повсякчасно прийти на допо-
могу.  До речі, директором СТОВ «Добробут» є В.Г.Малофій, 
який уже тридцять років з командою, спочатку -- як гравець, 
а зараз -- як керівник і спонсор. Також «Колос» щиро вдяч-
ний вболівальникам, які завжди активно підтримують своїх 
футболістів.

ФК «Колос» у  цьому році переміг у чемпіонаті району, а 
також здобув кубок. Тобто, як кажуть, золоті медалі поклав у 

кришталевий кубок. 
На знімку ви бачите теперішнє 

покоління команди: верхній ряд: 
-- тренер Володимир ТУПИК, Олек-
сандр  БРУЙ, Сергій МАЛОФІЙ, 
Віктор КЛОП, начальник команди 
Віктор МАЛОФІЙ, Олег ГОЛОВАН, 
Володимир УШАК, ветеран коман-
ди Михайло ЧОРНИЙ, Олексій ПЕ-
ТРЕНКО, ветеран команди Віктор 
УШАК; присіли -- Дмитро УШАК, 
Олександр МАЛОФІЙ, Сергій НО-
ВИЦЬКИЙ, капітан команди Воло-
димир КОНДРАТЕНКО, Володимир 
ЧОРНИЙ, Володимир НОВИЦЬКИЙ, 
Олександр КОНДРАТЕНКО; при-
лягли: Сергій ВЕРЕСОЦЬКИЙ, тре-
нер-організатор  Володимир Сер-
гійович КОНДРАТЕНКО. На знімку 
нема: Ярослава ЧОРНОГО, одного 
з найсильніших гравці команди, 
який уже багато років допомагає 
команді своєю яскравою грою, Єв-
генія ЮЩЕНКА та Юрій ЧУГАЯ, які 
теж внесли свій вклад у перемогу 
команди.

В.КОНДРАТЕНКО.

 Команда нашої молодості
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При професійному самовизначенні  
дуже важлива мотивація. Саме вона 
робить вибір  майбутньої долі свідо-

мим, а, отже, менш ризикованим. Про-
форієнтаційні заходи  Городнянського 
районного центру зайнятості спрямо-
вані на формування відповідального 
ставлення до життєвого самовизна-
чення у старшокласників. Стало до-
брою традицією в кінці осені проводи-
ти великий профорієнтаційний захід 
для випускників району. Так, в цьому 
році 27 листопада для такої події щиро 
відкрила двері Городнянська районна 
гімназія. Сюди запросили випускників 
на зустріч з представниками навчаль-
них закладів області. Зустріч проходи-
ла під гаслом: «Обери професію – обе-
ри майбутнє!». Перед випускниками 
виступила заступник директора Го-
роднянської служби зайнятості Ольга 
Петрівна Реуцька.

До школярів приїхали викладачі та 
студенти професійно-технічних учи-
лищ, і технікумів і вузів. Кожен пропону-
вав буклети, візитки, інші інформаційні 
матеріали. Учні мали змогу особисто 
поспілкуватися з представником того 

начального закладу, який його заціка-
вив, отримати відповіді на питання. 
Викладачі розповідали про історію 

своїх навчальних закладів, про про-
фесії та спеціальності, за якими про-
водиться підготовка, про матеріаль-
ну базу та організоване дозвілля для 
студентів. Всі виступи супроводжува-
лися відеопрезента-
ціями. Цікаво було 
дізнатись про нові 
напрями підготов-
ки, які пропонують 
навчальні заклади.  
Так, Чернігівський 
кооперативний тех-
нікум з наступного 
навчального року го-
тується вводити нову 
спеціальність «Оці-
ночна діяльність», яка 
дуже актуальна на 
сьогоднішньому рин-
ку праці. Чернігівсь-
кий професійний 
ліцей залізничного 
транспорту показав 
докладний відеома-

теріал про кожну професію, яку отри-
мають випускники цього навчального 
закладу, серед них: маляр, штукатур, 
гіпсокартонник, електрогазозварник  
та інші, теж дуже потрібні сьогодні.

Центр зайнятості теж ознайомив 
учнів зі своїми  профорієнтаціними по-
слугами, запропонував для перегляду 
папки з описом професій, які актуальні 
на ринку праці та нові. Кожен бажаючий 
мав змогу пройти профорієнтаційне 
тестування. Його результати та поради 
профконсультанта допомагають учням 
самовизначитися у майбутньому про-
фесійному напрямку. Учні дізнаються 
про рівень свого інтелекту, характер і 
здібності, а особливо про те, як вико-
ристати власні можливості при виборі 
професії.

Усього на зустрічі побували по-
над 200 учнів, соціальних партнерів та 
батьків. Школярі отримали багато ціка-
вої інформації, роздатковий матеріал, 
буклети.

На знімках: під час зустрічі.
Адміністрація центру 

зайнятості.

 5 грудня в Київському національному університеті тех-
нологій та дизайну відзначав своє 60-річчя наш земляк, та-
лановитий  музикант-віртуоз, артист оригінального жанру, 
співак, сценарист, член Асоціації діячів естрадного мисте-
цтва України, рекордсмен Книги рекордів України – Михай-
ло Твердий. До того ж він і колекціонер -- зібрав понад 400 
музичних інструментів,  більшість з яких  змайстрував сам. 
Знімався і в кіно (бо хто ж з митців може пройти мимо тако-
го яскравого,  неповторно харизматичного образу) – з його 
участю створені фільми «Конотопська відьма», «Кайдашева 
сім`я», «Вінчання зі смертю», «Увійди в кожен дім», «Яма».

У великому світі, посеред концертів, подорожей та твор-
чості Михайло Дмитрович ніколи  не забуває  про свою рідну 
Городню, де народився і виріс,  присвячуючи їй музику і вір-
ші,  постійно відвідуючи  рідний куточок зеленого Полісся. 
З самого дитинства  Твердий неповторно грав на гармошці, 
проте Чернігівське музичне училище закінчив по класу клар-
нета.  Був першим кларнетистом, коли служив  строкову 
службу у зразковому оркестрі Київського військового ок-
ругу. Пізніше, закінчивши музично-педагогічний  факультет 
Київського педагогічного університету, працював у Київській 
філармонії та в Асоціації діячів естрадного мистецтва Укра-
їни з такими колективами, як «Настрій», «Веселі музики», 
«Козацькі забави», «Кобза», квартетами «Явір» та «Гетьман». 

Михайло Дмитрович – лауреат міжнародних та всеукра-
їнських конкурсів артистів естради: IV Міжнародний фес-
тиваль фольклору (Італія), Міжнародний етнічний ярмарок 
(Болгарія), фестивалів «Боромля»,  «Родовід» тощо.  Він  у 
постійному творчому пошуку,  гастролює, пропагуючи укра-
їнський фольклор та  класику. 

      Зі сцени концертної зали університету  ювіляра при-
вітали багато його друзів і діячів культури і мистецтва, відо-
мі актори і колективи. Зокрема: народний депутат України 
Левко Лук`яненко, Євген Йовенко, народний вокальний ан-
самбль «Смайл», вокальний ансамбль Київського універ-
ситету культури і мистецтв «Смерічка», Олексій Титаренко, 
Павло Грищенко та студенти КНУТД, Тарас Силенко, Юрій 

Васильківський, Віктор Кавун, Любов Кузьменко, Павло 
Дворський, Олександр Гурець та ансамбль «Кобза».  

 Не забули про талановитого земляка і городнянці. Зо-
крема  міський голова А.І.Богдан, голова  райдержадміні-
страції М.Ф.Силенко, начальник відділу культури та туризму 
райдержадміністрації О.Є Биховець,   які  висловили вдяч-
ність ювіляру за те, що він достойно представляє свою малу 
батьківщину у столиці, побажали нових творчих успіхів і вру-
чили картину молодої городнянської художниці  А.Лободи. 

Наприкінці торжества артист-ювіляр виконав пісню «Я – 
артист» (на слова В.Крищенка, а мелодію створив сам) та 
подякував усім за щирі поздоровлення.

– Щасливий, що доля дарувала мені зустрічі із цікавими 
людьми, яскравими особистостями, завдяки яким   і здійс-
нились мої творчі мрії, – сказав Михайло Твердий.

На знімку: Михайло ТВЕРДИЙ (у центрі) у колі тих, 
хто прийшов його вітати з ювілеєм.

А.НЕМИРОВА.

ЮВІЛЕЇ

Пан Михайло – людина-оркестр і людина-свято

Зробити свідомий вибір професії 
допоможе центр зайнятості!

Робота для інвалідів 
   

11 грудня центр зайнятості разом з рай-
держадміністрацією провели семінар для 
роботодавців з питань працевлаштування 
інвалідів. 

Чому постала необхідність обговорюва-
ти саме пошук роботи для людей з обмеже-
ними можливостями? Це озвучила директор 
центру зайнятості Т.В.Захарченко:

– Мета нашого зібрання – дослухатись 
до проблем служби зайнятості з питання 
працевлаштування осіб з інвалідністю, які 
можуть і бажають працювати. Це люди з 
особливими потребами, тому і роботу для 
них треба підшукати з особливими умовами. 

У Городнянському центрі зайнятості від 
початку 2013 року на обліку перебували 55 
осіб з інвалідністю. Це майже на 17 відсотків 
більше, ніж за аналогічний період минулого 
року.  15 осіб з інвалідністю було працев-
лаштовано протягом року, четверо – про-
ходили професійне навчання за сприяння 
служби зайнятості, шість брали участь у гро-
мадських роботах. На жаль, жоден інвалід не 
виявив бажання відкрити власну справу. 

На сьогодні  у базі вакансій центру за-
йнятості є чотири робочі місця для інвалідів: 
ДП „Городнярайагролісгосп” потребує під-
собного робітника, АПК „Старосільський” 
– обліковця та комірника, фінуправління 
– оператора комп’ютерного набору.  Дві з 
чотирьох вакансій – на селі. Це створює до-
даткові складнощі, у тому числі й через тран-
спортне сполучення. Крім того, наявні і різ-
ні тенденції – як небажання самих інвалідів 
працевлаштуватуватись, так і з боку робото-
давців завищені вимоги щодо можливостей 
потенціального працівника.

Т.В.Захарченко та її заступник О.П.Ре-
уцька надали присутнім роботодавцям базу 
даних щодо інвалідів, які стоять на обліку у 
центрі зайнятості як такі, що шукають ро-
боту. Також вони розповіли про можливість 
компенсації єдиного внеску для роботодав-
ців на новостворене робоче місце за кожну 
особу квотної категорії та про необхідність 
виконувати норму по працевлаштуванню ін-
валідів для кожного підприємства, установи 
чи організації. 

У роботі семінару також взяла участь 
перший заступник голови райдержадміні-
страції С.П.Ященко. Було наголошено, що 
створення нових робочих місць на сьогодні 
– серед завдань,  на важливості яких наго-
лошує Президент України Віктор Янукович. 
Головний пріоритет оновленої служби за-
йнятості -- перейти від фінансування без-
робітних до ефективних заходів для скоро-
чення їх кількості, стимулювання створення 
нових робочих місць, -- вважає глава держа-
ви.

С.ЧУГАЙ.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

КопіЦентр     надає послуги:
набір та друк тексту;
фото на паспорт, документи;
друк фото, реставрація старих фото;
кольоровий друк, фотошоп;
сканування, запис CD/DVD,
виготовлення зовнішньої реклами.
М. Городня, вул. Чорновуса, 4.  Тел. 096-0631389.
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15 грудня святкуватиме свій 

65-річний ювілей Валерій Михайло-
вич ЧЕХМАН з м. Городні. 

Сколько прожито лет – мы не будем 
считать,

Просто хочется нам от души поже-
лать:

Не грустить, не болеть, не стареть, 
не скучать

И еще много лет дни рожденья 
встречать. 

З повагою: дружина, доньки та 
онуки. 

15 декабря 
празднуют золотую 
свадьбу родные 
наши и единствен-
ные Анатолий Ан-
дреевич и Мария 
Васильевна КРИВО-
ЛАПЫ из Городни. 

За доброту вашу 
и сердца золотые мы 
вас благодарим,

И в этот день спа-
сибо говорим!

Пусть годы не старят вас никогда, 
Мы, дети и внуки, вас любим всегда!

Вся ваша родня.

На постійну роботу до магазину 
побутової техніки 

потрібен продавець. 
Основні вимоги: чоловік до 30 років, вища освіта, 

знання ПК, комунікабельність. 
Запис на співбесіду за адресою: вул. 1 Травня, 17, 

м. Городня, або по тел. (04645) 2-43-61 
з 9.00 до 17.00 щоденно.

Сільськогосподарський виробничий кооператив 
«Хотівлянський» припиняє свою діяльність у зв’яз-
ку з ліквідацією підприємства з 6 грудня 2013 року. 
Дебіторів і кредиторів із заявами просимо звертатися за 
адресою: с. Хотівля, вул. Леніна, 7а протягом двох мі-
сяців з дати публікації оголошення у ЗМІ.

Адміністрація. 

Увага! Корюківська міжрайонна виконавча дирек-
ція  ФСС з ТВП повідомляє, що 10.12.2013 р. отрима-
но новорічні подарунки для дітей застрахованих осіб Го-
роднянського району. Просимо всі підприємства, установи, 
організації, ФОП (роботодавців) отримати новорічні пода-
рунки в міжрайонній виконавчій дирекції Фонду за адресою: 
м. Городня, вул. Леніна, 10. Тел. 2-75-18.

Однак непосидючі дружинники лодії не змогли просто 
відсиджуватися на острові, і долучились до шляхетної спра-
ви – допомогли будувати православну каплицю отцю Геор-
гію Морозову, настоятелю місцевої общини Святої Трійці. 
Каплицю Воскресіння Господнього вирішено присвятити 
російським парусним мандрівкам до Тасманії від XVІІІ сто-
ліття і до наших днів. Цікаво, що наріжний камінь майбутньо-
го храму заклав ще отець-мандрівник Федір Конюхов вісім 
років тому.

Двоє мандрівників з команди «Русича» – Олексій Ляпуш-
кін та Анна Мельничук виконали доручення громади Дон-
ських козаків і передали Австралійському православному 
козацтву ікону св. Федора Ушакова.

Після усіх приготувань і тестового походу «Русича» 
водами місцевої річки Х’юон лодія 22 листопада нарешті 
вийшла з Хобарту навколо Австралії. Човен одразу ж по-
трапив у найважчі води Південного Океану, бо 
затока Чорної людини і Бассова протока відомі 
морякам усього світу своїм неспокійним харак-
тером і цілою низкою смертельних сюрпризів – 
від тимчасових течій до підступних скель.

Перший сюрприз «підкинула» затока. Ві-
дірвані від мілини водорості намоталися на 
вал гвинта, і «Русича» почало зносити вітром 
на прибережні скелі. Часу на роздуми не було і 
місцевий моряк Скотт Пуртон, який приєднався 
до інтернаціональної команди лодії, стрибнув у 
льодяну воду і обрізав ножем довжелезну «бо-
роду» морських рослин. Відважного тасманій-
ського морського вовка благополучно підняли 
на борт і зігріли, у тому числі й за допомогою 
подвійної порції кубинського рому.

Після такого чудесного порятунку команду 
човна чекав ще один сюрприз -- вже на березі 
острова Марії, куди причалили мандрівники на нічліг. Одра-
зу після висадки Олексій Ляпушкін урочисто запропонував 

Приезжаю в Одессу. Никого  не трогаю. Даже учи-
тельницу, Евпраксию из Смычина, которая регу-
лярно читает «Новини Городнянщини». Нет, она 

не в Одессе, просто вспомнилось. Мое редакционное за-
дание – осветить мероприятие «Что? Где? Когда? Зачем?». 
Это я после задумаюсь. Главное, чтобы магнитофон не под-
вел. Не подвел. Слава Богу. Как говорится, кто на что учил-
ся. И Евпраксия из Смычина тоже…. Учила…ся… Ну, чего я к 
ней причепился? Да ничего. К слову.  

Вот я и задумался – ну, к чему мне все это освещать, 
ежели вот она пришла. Особь, вся в черном. Бледнолицая. 
Глаза – злые. Это детей-то освящать? Да… И Словом Бо-
жиим,  и потом, после официальной части , с воспиитием 
да возлиянием воды огненной, словом, грешной влаги. 
Молчу. Лишь этот магнитофон все пишет. Работа у него та-
кая. Знакомый мне человек, стоящий за фуршетом рядом, 
Богдан, поджимает только ему характерно губы: «Никогда 
еще не пил с поповною, игуменью,  настоятельницей… как 
ее там?».

– Я не виновен, – произношу вполголоса.
– А я? – вопрошает молча.
– Мы работаем, – неназойлво показываю  на магнито-

фон.
– Оно тебе надо? – Богдан сдегка удручен, ведь и он 

слово молвил. – Это же фетиш. Легкая игра бывших пионе-
ров в новые времена. 

Таня Гончарова, секретарь ЦК ЛКСМУ, что-то заподо-
зрила и мягкой, ласковой кошечкой подошла к нам:

– Мужики, не уединяйтесь. Я весь ваш  этот бомонд хо-
рошо знаю. Общайтесь! Ведь  к вечеру концерт. Матушка 
ужо благословила.

– Таня, а как же – Бога нет!? – спрашиваю. – И это де-
тям? Пионерам?

– Как всегда? Балуешь все? – в серых глазах комсомол-
ки – гнев… Но – нельзя журналиста, приглашенного на со-
бытие, лаять.

– Да шалю я, Таня Валентиновна, – смеюсь и перевожу 
взгдяд на плотного собеседника с всегда радостными гла-
зами: – Богдан,  а у меня есть оригинальная идея…

– Одобряю,– не спрсил, а утвердил артист. – Микрофон 
издали берет?

– Обижаешь, Богдан. Радио же – Украинское, – снова 
забавляюсь…

…Детский оздоровительный центр «Молодая гвардия» 
в Одессе. Очередное показушное действо – «Поверь в 
себя». Благородное, нужное детям с особенными потреб-
ностями. ДЦП-шники отменно рисуют, пытаются читать 
очень хорошие собственные стихи, танцуют даже на коля-
сках. Их надо поддерживать.  Это без сомнения. Но вот я, 
противный, все считаю затраты. Ну, вот эти фуршеты для 
взрослых, эти днепропетровские муж и жена – хореографы, 
кои привезли на показ свой коллектив  танцевальный, сред-
ненький, скажем так, за казенный счет по указанию земляч-
ки, Тани, дабы «украсить» крнцерт, вот эта, в черном, - Бога 
попросила помочь детям- сиротам, все это рубли да тугри-
ки. Не знали на что истратить? Вот и мучаюсь. Записываю 
интервъю, репортажи делаю, монтирую, а … не греет. Поче-
му? Позже поймете.

  … Отконцертились, отзаписывались, отсмеялись, от-
награждались, отпелись, оттанцевались, отрисовались, 
отработали с деточками, скажем мягко, номер, и… денеж-
ки оттратили на нас, приглашенных артистов-журналистов 
взрослых, известных и не очень. В конце концов прощаль-
но отужинались. Пора и честь знать. Конечно же, Богдана 
поездом в Киев отправить не успели, а у него – репетиция 
важная. Опоздал, не уехал. Впрочем, поутру все ж аэро-
планом улетел. А ночь?.. Всю ночь мы с Богданом Беню-
ком, народным аристом Украины, состязались в знаниях и 
декламировании украинских фольклорных анекдотов. До 
рассвета. Победил, естественно, Богдан. Богом Дан Ему 
Талант. И здесь я пока ставлю троеточие…

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

Продам трактор «ЮМЗ», комбайн «Анна», дві косарки, сівалку на-
вісну, лущильник дисковий, запчастини на «Т-25». Т.(097)8094038.

Продам «ВАЗ-21099», 2006 р.в. Варіанти обміну. 
Тел: (096)7331053, (063)5772551.

 Богдан

ВІСТІ З МАРШРУТУ

НОВИЙ  ПОХІД  НЕВГАМОВНИХ  БРАТІВ
Наші земляки брати Синельники

Анні Мельничук вийти за нього заміж. Дівчина погодилась, і 
команда лодії влаштувала закоханим справжнє романтичне 
свято. 

3 грудня «Русич» увійшов у Бассову протоку, яка зустріла 
лодію триметровими хвилями і поривами вітру до 30 метрів 
на секунду, щоправда попутними. Майже дві доби команда 
змагалася з негодою і використовувала її як могла. А вран-
ці 5-го грудня човен увійшов у бухту Туффолд, ту саму, де у 
1855 році, за романом Жюля Верна, відважні «Діти капітана 
Гранта» завершили перетин Австралії по 37 паралелі. У пор-
ту Іден цієї бухти до команди приєднаються ті дружинники, 
які залишались на Тасманії добудовувати каплицю.

Попереду у відважних мандрівників непростий шлях на 
північ навколо Південного континенту. А далі? 

Побачимо! Намагатимемось тримати вас у курсі, наші 
читачі.

Підготував П.ДУБРОВСЬКИЙ за матеріалами офі-
ційного сайту http://www.sinelniki.ru і з дозволу братів 
Синельників. 

Анні Мельничук вийти за нього заміж. Дівчина погодилась, і 

Більше двох місяців три-
вала вимушена стоянка ло-
дії «Русич», яку ведуть наші 
земляки брати Синельники 
по маршруту, присвяченому 
славетному російському до-
сліднику М.М.Миклухо-Ма-
клаю. Ремонт у доках порту 
Хобарт на острові Тасманії 
завершився 28 жовтня, і ще 
місяць пішов на комплекту-
вання давньослов’янського 
судна усім необхідним для 
задуманої подорожі навколо 
Австралії.



Потрібні охоронники
в м. Києві вахтовим методом. 

З/п 130 грн. за добу
Тел. 050-415-21-33
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

ПОРАДИ     ВОДІЄВІ
У народі кажуть: «Готуй сани влітку!». Про стан 

зимового засобу пересування слід турбуватися 
задовго до непогоди. Адже ніколи не знаєш напев-
не, який сюрприз завтра підкине матінка-природа. 
Добре, що в наш час функції і воза, і саней виконує 
автомобіль, який може експлуатуватися в будь-яку 
погоду, але за умов виконання вимог інструкції з ек-
сплуатації і своєчасного проведення ТО в повному 
обсязі.

Для тих автовласників, які отримують задово-
лення від тісного спілкування з авто, пропонуємо 
перелік тих робіт, які допускаються до самостійного 
виконання. Це перехід на зимовий тип гуми, заміна 
щіток склоочищувачів, заміна рідини для омивання 
скла, змазка та перевірка замків та петель,  оброб-
ка водовідштовхувачем гумових потовщувачів две-
рей та багажника (після кожної мийки). 

Наступні види робіт потрібно доручити фахів-
цям, щоб не пропустити жодної несправності, яка 
б могла стати причиною трагедії під час ожеледиці. 
Отже, те, з чим не варто жартувати, це: перевірка 
технічного стану паливної системи і системи за-
палення, технічний стан гальмівної системи (в т.ч. 
шлангів та «гальмівної» рідини), готовність систе-
ми охолодження двигуна та обігріву салону (витік, 
стан, температура замерзання рідини), стан аку-
муляторної батареї, перевірка лакофарбового по-
криття кузова (корозія, лущення фарби). 

Єдиною правильною умовою підтримки авто-
мобіля в технічно справному стані є виконання ре-
гламентного технічного обслуговування в повному 
обсязі і в строки, вказані в техдокументації до кож-
ного типу авто. 

Управління Державтоінспекції 
Чернігівської області.

ПРОДАЮТЬСЯ:
– півбудинку  по вул. Шевченка. Тел. 097-8758706, 097-

8509704.
– півбудинку по вул. Леніна. Є сарай, газ, вода. Тел. 

067-7767916. 
– добротне приватизоване дворище в с. Тупичів, 

будинок окремо стоячий, 63,6 м.кв. у житловому стані, га-
зифікований. Є літня кухня, великий сарай, погріб, сверд-
ловина, телефон, сад, город 0,85 га біля будинку, 1,5 км до 
центру села, поблизу ліс та озеро. Тел. 095-0080025.

– будинок 76 м.кв. з усіма зручностями і госпбудівлями. 
Тел. 098-6652394.

– корова з 3-м телям, отел у січні. Терміново. Тел.: 098-
7423185, 098-7423490.

– телиця тільна. Тел. 097-4796241.
– кінь віком 10 років в с. Смичин. У хороші руки. Ціна до-

говірна. Тел.: 3-73-61, 097-9695782.
– хороший, робочий кінь в с. Конотоп. Тел. 097-

2493784.
–  поросята від 20 до 40 кг великої білої породи. Тел. 

097-8596791.
– ВАЗ-21011, 1977 р.в. Тел. 096-6117630.
– ВАЗ-21011, 1978 р.в. Тел. 068-0856836.
– ВАЗ-2105 у доброму стані. Тел. 093-4140487.
– ВАЗ-2101. Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– автомобіль ВАЗ-21011, 1980 р.в., капремонт дви-

гуна 2013 р., нова гума. Ціна договірна. Тел.: 098-4261885, 
093-4617280.

– УАЗ-469 на запчастини. Тел. 2-37-69, 098-6008784.
– трактор саморобний, дизель «Д-урсус». Тел. 096-

6717684.

– гараж у військовому містечку та бочка 5 м. куб. Тел. 
097-9190537.

– порубані сухі дрова з доставкою. Тел. 4-01-43, 097-
9654301.

– червона цегла колишнього вжитку з доставкою. Тел.: 
2-20-14, 098-6069232.

–  запчастини на автомобіль  ВАЗ (класика), диски 
литі, залізні R13. Тел. 066-6584672.

– два полуторні ліжка, шафа 2-дверна, шафа 
1-дверна, тумбочки приліжкові, шафа кухонна 1-двер-
на, стіл письмовий, софа розкладна. Все колишнього 
вжитку. Тел.: 097-7913868, 063-9579643.

– цуценята породи «ягдтер’єр». Недорого. Тел.: 2-25-
62, 096-3403112. 

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

ПОСЛУГИ:
– Ремонт холодильників, морозильних камер і ко-

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

– Послуги таксі. Тел. 066-6584672.

7 грудня було загублено телефон «Samsung» в райо-
ні вулиці 8 Березня. Прошу повернути за винагороду. Тел.: 
068-0859963.

Загублений сертифікат на землю серії ЧН № 040213, ви-
даний на ім’я Кіблик Ніни Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

5 років світлої пам’яті
дорогого синочка, любого брата, 

онука, племінника
БУГРИМА Олександра Павловича.

07.07.1974 р. – 09.12.2008 р.
Деньки идут, но время нас не лечит,
И память в сердце молотом стучит, 
Напоминая нам, что ты ушел навечно,
Но нами ты вовеки не забыт.
Душой ты рядом с нами, только боль 

сильна,
Что без тебя опять придет весна,

Что нет твоей улыбки среди нас,
Что твой костер, увы, погас.
Господь ведь самых лучших выбирает.
Вся жизнь твоя – мгновения полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Царство небесное. Вечная память.

Сумуючі рідні.

13 грудня минув  рік, як зупинилося 
серце нашого рідного, найдорожчого у 

світі чоловіка, батька, дідуся 
НАЗАРЕНКА Олексія Тимофійовича

04.09.2013 р. – 13.12.2012 р.
Год прошел, а боль не утихает,
Не верится, что с нами тебя нет.
И ждем: вот-вот появишься,
А ум подсказывает: нет.
Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Стал самым черным днем для нас
И мы никак не можем с ним смириться. 

Сумуючі рідні. 

11 грудня – 9 днів світлої пам’яті
МАРТИНЕНКО Надії Федосівни
24.05.1946 р. – 03.12.2013 р.

Никто не смог тебя спасти,
И больше к нам ты не вернешься.
Остались в сердце боль и рана.
И сколько будем живы мы,
Скорбить и помнить будем вечно.
Царство тебе небесное, вечный покой, 

наша милая мама и бабушка.
Сумуючі: невістка та онуки. 

12 грудня – 4 роки гіркої втрати і 
світлої пам’яті

МОГИЛЕВЦЯ 
Петра Миколайовича

10.07.1979 р. – 12.12.2009 р.
И не забыть, и не вернуть,
Лишь с болью в сердце жить осталось.

Вічно сумуючі: мама, тато, сестра 
і рідні. 

19 грудня – півроку світлої пам’яті
ФЕСЬКОВЦЯ 

Олександра Степановича
16.05.1940 р. – 19.06.2013 р.

Мгновенно смерть тебя от нас забрала
И с нами ты проститься не успел.
И без тебя на белом свете пусто стало,
А ведь еще ты очень жить хотел.
Мы знаем: нет с той стороны возврата
И к нам лишь в  снах ты будешь прихо-

дить,
В тот дом, где вечно будет память свята,
Где так же будут помнить и любить.
 Сумуючі: дружина, діти, онуки, рідні. 

14 грудня – півроку світлої пам’яті
ЛУЩАЯ Івана Георгійовича

06.07.1938 р. – 14.06.2013 р.
Ты умер… Это наважденье!
В сердечках наших ты – живой.
Уход твой – солнышка затменье,
Но не луною, а тоской…
Ты умер и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль,
Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь, печаль…
Ты умер… Столько силы духа

Ты за черту унес с собой.
Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш дорогой…

Сумуючі: дружина, дочка і син зі своїми сім’ями. 

Районна рада ветеранів глибоко сумує з приводу смер-
ті учасника бойових дій, інваліда Великої Вітчизняної війни 

СИЗА Василя Михайловича
і висловлює співчуття родині та близьким покійного.

Колектив Мощенського сільського споживчого товари-
ства висловлює глибоке співчуття завідуючій магазином 
с. Старосілля  Клещ Н.М. з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері

Ганни Лаврентіївни.

Макишинська сільська рада висловлює глибоке спів-
чуття депутату ради Бардаковій  С.О. з приводу смерті 
батька 

КОЖЕМ’ЯЧЕНКА Олександра Денисовича.

У бари і ресторани без 
батьків – тільки після  16!
16 травня 2013 року було прийнято Закон України № 243-VII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку 
перебування дітей у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері 
розваг, або закладах громадського харчування у нічний час», що за-
бороняє перебування дітей до 16 років у барах, ресторанах і клубах 
та інших закладах харчування та розваг після 22.00 і до 6.00 год. 
без супроводу одного з батьків або іншого законного представника 
дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну від-
повідальність. 

Закон  поклав відповідальність за порушення цієї вимоги саме 
на  посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності, власників підприємств чи уповноважених ними 
осіб, які надають послуги у сфері розваг або закладах громадського 
харчування.  Штраф -- від 340 до 1700 гривень. Такі  особи мають 
право вимагати у відвідувачів  закладів документи, що підтверджу-
ють досягнення ними 16-річного віку. 

Працівники міліції з метою виявлення порушень вимог зазначе-
ного Закону перевіряють розважальні заклади у вечірній та нічний 
час. Звертається увага і на факти продажу неповнолітнім тютюнових 
виробів та алкоголю, за що власники, безумовно, також будуть нести 
відповідальність. 

Операція «Петарда»
На території  району вона відбуватиметься в період з 9 грудня 

2013 року до 15 січня 2014 року. Слід нагадати, що застосування 
споживачем побутових піротехнічних виробів  у  заборонений рішен-
нями органів місцевого самоврядування час (з 22.00 до 8.00 години) 
забороняється. Винятком є  тільки  святкування Нового року --  ніч з 
31 грудня на 1 січня.

Піротехнічні  вироби можуть травмувати  людей  осколками та  
горючими елементам и. Тому забороняється  кидати такі   вироби,   
ударяти       по   них, тягти за гніт; використовувати особами, молодши-
ми за 18 років,  здійснювати фейєрверки  з  дахів будинків та інші дії, 
від яких можуть постраждати люди або майно.

До порушників працівниками міліції будуть вживатися заходи  
згідно з чинним законодавством.

Відповідальність може настати й за порушення правил торгівлі 
такими виробами.

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник райвідділу УМВС України в Чернігівській області.

З настанням  зими багато рибалок щодня виходять 
на кригу водойм. Але це небезпечно!

 Не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. 
Якщо лід скрипить, з нього треба негайно зійти. Треба 
швидко  покинути темний або  з тріщинами лід. Варто 
остерігатись місць стоків, заростей. 

Навіть натоптані людьми стежки можуть становити 
небезпеку, бо лід  там може бути розхитаним. Не ризи-

куйте на льоду, який нестійкий і, просто кажучи, – тон-
кий.  

Враховуючи нестійкі погодні умови, зовсім відмов-
тесь від зимової рибалки! 

О.ДОВБИШ.
Провідний інспектор Городнянського 

РВ У ДСНС України у Чернігівській області.

Утретє команда управлінців району,  складена з 
керівників діючих в районі установ, взяла участь у тра-
диційному міжнародному турнірі з футзалу (міні-фут-
болу), що пройшов у агромістечку Нова Гута Гомель-
ського району. В змаганнях взяли участь шість команд: 
Нова Гута, Речиця, Чечерськ (Білорусь); Ріпки, Городня 
(Україна); Климово (Російська Федерація). 

Перемігши климовчан та поступившись господа-
рям майданчика – футболістам з Нової Гути, наша ко-
манда посіла друге місце в своїй підгрупі. У зустрічі за 
третє місце городнянці зустрілися з командою Речиці і,  
на жаль, поступилися.

У підсумку з шести команд городнянці посіли чет-
верте місце. Слід зазначити, що в номінації «кращий 
нападник» приз отримав городнянець Микола Силен-
ко – голова райдержадміністрації, який забив у ворота 
суперників найбільше – шість м’ячів.

В.ПИЛИПЕНКО.
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

райдержадміністрації.
На знімку: городнянська команда з міні-футболу.

Утретє команда управлінців району,  складена з 

На турнір до білорусівСПОРТ

СЛУЖБА 102 СЛУЖБА 101 ПОПЕРЕДЖАЄ

Лід: дуже обережно!      
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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.

Куплю молочних телят
Тел.: 2-18-70, 050-1351139, 096-1660551.

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.

КУПЛЮ за високими цінами: корів, коней, биків. 
Доріз цілодобово. Тел.: 068-5357253, 098-7411833.

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Доступні ціни. 

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

Дитячий магазин

«Танєчка і Ванєчка»
вітає всіх з наступаючими святами 

Святого Миколая 
та Нового року!

Пропонує 
великий асортимент 

подарунків для малечі, 
а також сяткові сукні 

та прикраси!
Свято має бути чарівним!!!

КУПЛЮ корів, коней, телят, свиней. 
Доріз цілодобово. Тел.: 050-5928312, 

063-1435930, 046-4425141.

Березнянський м’ясокомплекс  
постійно закуповує: телят, корів, коней, свиней 

(живою вагою, а також м’ясом). Доріз цілодобово. 

Тел.: 095-4979523, 068-9891814.

Постійно закуповуємо: 
телят, корів, коней, свиней. Доріз цілодобово. 

Ціни найвищі. Тел. 097-1928090 (Сергій). 

Адреса: 
м. Городня, 

вул. Леніна, 1, 
2-й поверхи 

(приміщення 
колишньго 

заводу «Агат»). 
Тел.: 2-35-47, 
097-7268236. 

Графік роботи: 9.00-17.00, субота, неділя – 9.00-15.00.

НОВОРІЧНІ ЗНИЖКИ
З 16 по 31 ГРУДНЯ

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

2014

КАПИТОШКА

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

магазин товарів для дітей
Вітаємо з наступаючими 

новорічними святами і даруємо 

ЗНИЖКИ – 20%


