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Шановні жителі Городнянщини!
Щиро вітаємо вас із Днем Соборності 

та Свободи України!
Це свято символізує єдність України, міць та побратимство 

нашого народу. Славні сторінки вітчизняної історії, що є в першо-
основі цього свята, ще чекають належної оцінки та осмислення 
як громадськістю, так і державними інституціями. У розмаї жо-
вто-синіх знамен соборницька ідея стала могутнім виявом творчої 
енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності.

Ми маємо бути свідомі того, що лише в координації дій та со-
борності душ можемо досягти величної мети – побудови економіч-
но й духовно багатої, вільної й демократичної України, якою пиша-
тимуться наші нащадки. 

Плекаймо ж все, що працює на ідею загальнонаціональної єд-
ності, повсякчас пам’ятаючи віковічну мрію предків про незалеж-
ність, самостійність та демократичність.

Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, миру і плідної співпра-
ці. Нехай все задумане на користь і благо нашої країни буде успіш-
но реалізоване. 

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

До відома громадськості міста
22 січня 2014р. в Городні о 10.00 год. відбудеться урочисте 

покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка з нагоди Дня Со-
борності та Свободи України. 

Запрошуємо керівників підприємств, установ, організацій 
та громадськість взяти участь у мітингу з нагоди державного 
свята. 

Збір о 9.50 год. на подвір’ї районної гімназії.
ОРГКОМІТЕТ. 

Шановні співвітчизники! Дорогі друзі!  

Український народ 22 січня щорічно відзначає величну дату 
своєї багатовікової історії – День Соборності України. 

За останні роки це свято набуло особливого змісту. Відповідно 
до Указу Президента України Віктора Федоровича Януковича поча-
ли разом відзначати і День Соборності, і День Свободи, які органіч-
но пов’язані між собою за суттю та змістом. Це зроблено з метою 
консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження 
ідеалів свободи і демократії, виховання в громадян почуття націо-
нальної гідності.

Це свято нагадує нам, що славна Україна не розділена, що 
немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держа-
ва і ми - єдиний мудрий народ! Лише в єдності дій та соборності 
душ можемо досягти головної мети – розбудувати економічно й 
духовно багату, вільну демократичну Україну, якою пишатимуться 
наші нащадки. Отже, прийміть мої найщиріші привітання з нагоди 
найвеличнішого свята українського народу – Дня Соборності  не-
залежної України!

Щиро бажаю Вам, шановні співвітчизники, міцного здоров’я, 
щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє рід-
ного краю та України! Зичу  Вам благополуччя, сил і натхнення для 
нових звершень в ім’я нашої держави!

Зі святом нашого єднання! 
З глибокою повагою народний депутат України, рад-

ник Президента України,  перший заступник голови депу-
татської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України                                                                                     

Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

У далекому 1919-му році 3 січня уряди двох Українських 
народних республік - Західної та Наддніпрянської проголоси-
ли злуку в одноцільну Народну республіку.  22 січня Директо-
рія оповістила про це Український народ своїм універсалом, 
проголошеним на Софійській площі у Києві.

Лише через двадцять років відзначать українці свято Со-
борності 22 січня 1939 року і то у невеликій частині України 
– м.Хусті Карпатської України, яка тоді входила до складу 
Чеської республіки.

У 1990 році 21 січня українці утворили живий ланцюг між 

Києвом та Львовом як символ духовної єдності людей східних 
та західних земель. В акції взяли участь близько трьох міль-
йонів людей.

Лише у 1999 році День Соборності України отримав ста-
тус державного свята. Указ про це підписав Президент Лео-
нід Кучма напередодні 21 січня. Президент Віктор Янукович у 
2011 році реформував це свято, встановивши своїм указом 
День Соборності і Свободи України. 

З 1999 року представники влади і опозиції, громадські 
діячі та прості українці збираються 22 січня біля символів 

української духовності та державності, пригадують тих, хто 
надихав і вів український народ до об’єднання та здобуття 
незалежності.

Та, на жаль, ті, від кого залежить доля народу, часто за-
бувають головний тезис того історичного універсалу: «Однині 
народ український, визволений могутнім поривом своїх влас-
них сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх 
своїх синів будувати нероздільну самостійну державу україн-
ську на благо і щастя всього її трудового люду».

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Повідомлення про скликання чергової, дев’ятнадцятої    сесії 
районної ради шостого скликання
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Опади

Перший районний захід з нагоди року Т.Г.Шевченка 
в Україні організували співробітники Городнянської цен-
тральної бібліотеки 15 січня. Шевченківський вечір «Слово 
твоє невмируще в віках» розпочався піснею «Думи мої…», 
яку виконав бандурист С.Тимошенко.

Вічною зорею української поезії – Шевченковим «Коб-
зарем» захоплювались ще сучасники поета, їх діти, онуки 
та правнуки. Читають і люблять його й досі. На вечорі чита-
ли вибрані твори з «Кобзаря» О.Сироїд, О.Хіхлухо, К.Лебідь 
та В.Бендрик. Пісні на слова Т.Шевченка виконали Т.Шати-
ло, Н.Назарчук та ансамбль «Ветеран». 

Виступив перед присутніми і заступник голови райдер-

жадміністрації Ю.Гриценко. 
Лейтмотивом читань стала теза про те, що творчість 

Т.Г.Шевченка – це своєрідна візитна картка українського 
народу. А Україна – це Шевченко, Шевченко – це Україна. 
Тому закінчився вечір піснею «Україна» у виконанні О.Тро-
фименко.

У березні бібліотекарі проведуть акцію «Городнянщина 
читає Т.Г.Шевченка», у читальному залі та бібліотеках-фі-
ліях діють книжкові виставки творчості Великого Кобзаря, 
відбудуться інші заходи.

На знімку: учасники та організатори Шевченків-
ського вечора.

ШЕВЧЕНКІВСЬКУ  ЕСТАФЕТУ  РОЗПОЧАЛИ  КНИГОЛЮБИ

НА  БЛАГО  ТРУДОВОГО  ЛЮДУ22 СІЧНЯ – ДЕНЬ СОБОРНОСТІ
         ТА СВОБОДИ УКРАЇНИ

Відповідно до частин 4 та 5 статті 46 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статті 42 Регламенту робо-
ти Городнянської  районної ради, головою районної ради скли-
кається   чергова,      дев’ятнадцята  сесія районної ради шостого 
скликання. 

Засідання постійних комісій районної ради з питань охорони 
здоров’я та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та з 
питань законності, безпечної життєдіяльності, регламенту та де-
путатської діяльності відбудуться 24 січня 2014 року о 10.00.

Засідання постійних комісій з питань агропромислового 
комплексу, земельних відносин, екології та природних ресурсів, з 
питань гуманітарної сфери, сім’ї та молоді, з питань соціально-е-
кономічного розвитку району, зайнятості населення та бюджету, 
з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної 
власності і тарифної політики – 27 січня 2014 року о 10.00.

Засідання президії районної ради провести 27 січня 2014 
року о 12.00 год.

Пленарне засідання сесії районної ради відбудеться у вівто-
рок, 28 січня 2014 року  о 10 годині в залі засідань районної ради 
з наступним порядком денним: 

1.Про внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 
2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік».

2.Звіт про витрачання коштів резервного фонду районного 
бюджету за 2013 рік.

3.Про затвердження отриманих та використаних районною 
державною адміністрацією позик за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку в 2013 році.

4.Про затвердження Програми соціально-економічного роз-
витку району на 2014 рік.

5.Про районний бюджет на 2014 рік.
6.Про надання права районній державній адміністрації на от-

римання в 2014 році у фінансових установах позик на покриття 
касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюдже-
том розвитку районного бюджету.7.Про встановлення виплат го-
лові та заступнику голови районної ради згідно постанови Кабі-
нету Міністрів України від 09.03.2006 року №268.

8.Звіт про виконання плану роботи районної ради за 2013 
рік.

9.Про проведення звітів депутатів районної ради перед ви-
борцями про свою роботу.

10.Інформація начальника райвідділу внутрішніх справ про 
стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського 
порядку та результати діяльності на території району.

11.Інші питання порядку денного сесії, які розміщені на офі-
ційних веб-сайтах районної ради та райдержадміністрації

12.Заяви, оголошення, повідомлення депутатів та запроше-
них на пленарне засідання.

На сесію запрошуються міський та сільські голови, заступни-
ки голови районної державної адміністрації, керівники управлінь, 
відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, 
посадові особи з питань, які виносяться на розгляд пленарного 
засідання, редактор газети “Новини Городнянщини”.

Голова районної ради  Г.ПРИМАК. 
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   2014-Й – РІК Т.Г.ШЕВЧЕНКА

ГЛАВА ДЕРЖАВИ: Ми маємо завжди шанувати 
Кобзаря, а не лише в пам’ятні дні

18 квітня 2013 року утворено обласний громадський орг-
комітет по відзначенню 200-річчя з дня народження Тараса 
Шевченка, до складу якого увійшли громадські, політичні 
та культурні діячі Чернігівщини. Комітет вніс ряд пропози-
цій до плану заходів з підготовки та відзначення в області 
ювілею від дня народження Т.Г. Шевченка. Даний план було 
затверджено 15 травня 2013 року.

12 листопада 2013 року відбулося спільне засідання 
Громадської гуманітарної ради при голові обласної держав-
ної адміністрації та Організаційного комітету з підготовки та 
відзначення в області 200-річчя від дня народження Т.Г. Шев-
ченка з питання «Про хід підготовки та відзначення 200-річчя 
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка», в яко-
му взяли участь члени Громадської гуманітарної ради при 
голові обласної державної адміністрації та Організаційно-
го комітету з підготовки та відзначення в області 200-річчя 
від дня народження Т.Г. Шевченка, керівники структурних 
підрозділів облдержадміністрації, представники громадсь-
кості, творчої інтелігенції, засобів масової інформації.

Пропозиції, висловлені на засіданні, допрацьовані та 
внесені в обласний план заходів з підготовки та відзначен-
ня в області ювілею. Даний план заходів затверджений го-
ловою облдержадміністрації Володимиром Хоменком та 
головою обласної ради Анатолієм Мельником зі змінами та 
доповненнями.

13 січня під час наради з питань реалізації в області 
завдань Президента України щодо належної підготовки до 
відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевчен-
ка було підбито підсумки проведеної роботи та окреслені 
завдання щодо відзначення ювілею.

Серед основних – активізація роботи з благоустрою 
об’єктів, пов’язаних з ім’ям Т.Г.Шевченка; участь у прове-
денні регіональних творчих звітів у Національному палаці 
мистецтв «Україна»; проведення творчих звітів районів та 
міст області «Співаймо шану Кобзареві»; підтримка громад-
ських та благодійних організацій в діяльності щодо вшану-
вання та популяризації творчості Т.Г.Шевченка; популяри-
зація творчості Кобзаря серед гостей України; посилення 
інформування спільноти про підготовку та святкування 
ювілею Т.Г.Шевченка, в тому числі шляхом створення окре-
мих сторінок на офіційних інтернет-порталах тощо.

Наголосивши на важливості належної підготовки до від-
значення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 
голова обласної державної адміністрації Володимир Хомен-
ко зауважив: вирішити завдання, поставлені Президентом 
України, можливо лише за умови тісної співпраці органів 
виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, представників сфери науки, освіти, культури та 
засобів масової інформації.

Прес-служба облдержадміністрації.

Український народ має віддати належну шану видатному поету, художнику та мислителю Тарасу Шевченку, – наголошує 
Президент України Віктор Янукович.

Глава держави зауважив, що 2014 рік буде особливим для України, оскільки його проголошено роком Тараса Шевченка. 
«Ми будемо вшановувати Шевченка не лише 9 березня та 22 травня, а й весь 2014 рік», – сказав він.

На переконання Президента, слід приділяти увагу не лише внутрішньодержавним заходам, а й популяризації творчості 
поета серед гостей України.

Віктор Янукович зауважив, що триматиме на особистому контролі виконання всіх доручень та рішень щодо ходу підго-
товки до ювілею Кобзаря.

(З виступу Президента України на засіданні Громадської гуманітарної ради 30 жовтня 2013 року).

Володимир ХОМЕНКО наголошує на важливості 
належної підготовки до відзначення 200-річчя 

від дня народження Тараса Шевченка

18 квітня 2013 року утворено обласний громадський орг-
комітет по відзначенню 200-річчя з дня народження Тараса 

13 січня під час наради з питань реалізації в області 
завдань Президента України щодо належної підготовки до 

від дня народження Тараса Шевченка
В області тривають підготовчі заходи до ювілею

ІЗ ЗАЛИ СУДУ

Винуватця покарано
21 вересня 2013 року близько 20-ї години  30 хвилин 

О.М.Осадчий, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, 
керуючи автомобілем марки ВАЗ 210994 (реєстраційний 
номер СВ 6134 АТ) та рухаючись дорогою по вулиці 1 Травня 
в м. Городня у напрямку вулиці Кірова у районі перехрестя 
з вулицею Волковича, проявив неуважність, не врахував до-
рожні умови і дорожню обстановку, перевищив дозволену у 
населених пунктах максимальну швидкість руху і наїхав ав-
томобілем на Марину Паламарчук, 1998 року народження, 
яка переходила проїжджу частину, пересікаючи смугу  руху 
автомобіля зліва направо. Від отриманих тілесних ушко-
джень потерпіла померла на місці пригоди. 

Городнянський районний суд Чернігівської області від 
28 листопада 2013 року визнав винним Осадчого Олексан-
дра Миколайовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України,  та із  засто-
суванням ст.69 КК України призначив покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк 2 роки. На такий же термін його 
позбавлено  права керувати транспортними засобами на 
строк 2 роки. Потерпіла С.П. Паламарчук  та її представник 
просили призначити покарання у виді позбавлення волі, у 
визначенні конкретного строку покладались на розсуд суду. 
Суд врахував думку потерпілих при призначенні покарання. 
Головуючим суддею у справі була М.В.Лиманська, держав-
ним обвинувачувачем -- прокурор обласної прокуратури 
А.П.Костюков. 

Запобіжний захід до моменту набрання вироком закон-
ної сили залишено у вигляді особистого зобов’язання не 
відлучатися із населеного пункту без дозволу слідчого, про-
курора або суду.

Цивільний позов С.П.Паламарчук до О.М.Осадчого про 
відшкодування матеріальної та моральної шкоди залишено 
без розгляду у зв’язку з подачею позивачем відповідної за-
яви.

Вирок суду  підлягає оскарженню до апеляційного суду 
Чернігівської області через Городнянський районний суд 
протягом 30 днів  з дня його проголошення. 

Апеляційні скарги від учасників кримінального провад-
ження до суду не надходили, вирок набув чинності.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

І знову ДТП на  вулиці 
1-го Травня

Не зважаючи на неодноразові прохання бути макси-
мально обережними за кермом у зв’язку з ускладненням 
погодних умов та попередження про недопустимість керу-
вання транспортними засобами в стані сп’яніння, на жаль, 
таке негативне явище як дорожньо-транспортні пригоди 
продовжує мати місце. Сідаючи за кермо автомобіля, мало 
хто замислюється, що нехтування правилами дорожнього 
руху може коштувати людського життя, принести горе та 
непоправні втрати в чиюсь сім’ю. 

У минулому році під колесами авто вже загинуло двоє 
людей. Початок цього року також  встиг увінчатися трагіч-
ною подією за участю автомобіля та людини. Так, 12 січня 
2014 року близько 7-ої години громадянин, який керував 
автомобілем марки «Нива», рухаючись по ділянці дороги, 
яка проходить по вул. 1 Травня в напрямку центру міста, 
скоїв наїзд на пенсіонера, громадянина Зацаринного М.Г.

 Потерпілий помер на місці. Городнянським райвід-
ділом міліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 
Кримінального Кодексу України (порушення правил безпе-
ки дорожнього руху або експлуатації транспорту особа-
ми, які керують транспортними засобами, що спричинило 
смерть потерпілого) та ведеться досудове розслідування.   

Є. КОЛПАЧЕНКО.  
Начальник Городнянського РВ УМВС України 

в Чернігівській області.                                            

ЛИСТИ

На що розраховувати?
Доброго дня, шановна газето «Новини Городнянщини»!
Я, Чигринець Валентина Олександрівна,  живу в с. Хо-

робичі. Взятися за перо мене примусили обставини, які 
турбують не тільки мене особисто, а й багатьох інших меш-
канців нашого села, які мають поважний вік. Справа в тому, 
що до 90 відсотків наших дітей  живуть і працюють у Гомелі. 
Добираючись до батьків, вони завжди користувалися про-
пускним пунктом «Деревини», який було закрито у зв`язку 
з африканською чумою свиней  ще у серпні минулого року.

Вже й весна незабаром, тож ми усі потребуємо допомо-
ги своїх дітей у домашньому господарстві, на городах. А як 
їм добиратися до рідної домівки? Дуже хотілося б отрима-
ти на сторінках вашої газети відповідь, чого нам очікувати 
в році, що прийшов, на що розраховувати? Може, нарешті, 
прикордонний пункт у Деревинах буде відкрито?

Мене просили звернутись до вас багато жителів.
В.ЧИГРИНЕЦЬ.

с.Хоробичі.

До пам‘ятної дати
Відбулось засідання оргкомітету по підготовці до відзна-

чення 25-річчя виведення радянських військ з Афганістану. 
Обмірковано заходи по вшануванню пам‘яті воїнів-інтерна-
ціоналістів, які загинули в боротьбі за честь і незалежність 
цієї країни. Урочистості в Городні відбудуться 15 лютого.

На засіданні обговорено можливості розробки район-
ної програми по підтримці районної громадської організації 
воїнів-інтернаціоналістів.

У засіданні взяв участь голова райдержадміністрації 
М.Ф.Силенко.

Друге засідання Ради району, яку очолює народний де-
путат України Ігор Рибаков, відбулось у Києві у приміщен-
ні Верховної Ради. У ньому взяли участь сільські голови та 
керівники району. Перше засідання, яке пройшло весною, 
показало, що таке тісне спілкування, обговорення проблем і 
визначення шляхів вирішення є ефективним і плідним. 

Ігор Рибаков доповів про роботу у Верховній Раді за рік, 
який минув після виборів. Це була низка повномаштабних 
проектів та акцій: грейдування ґрунтових доріг, відкриття 
благодійних автобусних маршрутів, медична акція по за-
безпеченню лікарських установ та ФАПів міні-аптеками, ре-
монти пам’ятників та обелісків героям Великої Вітчизняної 
війни, благоустрій кладовищ, різдвяні та пасхальні акції та 
інші проекти. 

Моложавський сільський голова Людмила Куца подя-
кувала Ігореві Рибакову за усі акції, які він проводить, і ска-
зала: «Вони усі важливі для людей. Це і грейдування, яке 
раніше ніхто не робив. По території нашої сільради грейдер 
пройшов 75 кілометрів. Усі три ФАПи отримали міні-аптеки. 
Там є необхідне для надання невідкладної допомоги і дорогі 
ліки. Але окремо дякую за благодійний автобусний марш-
рут. Для людей це велика справа. Вони тепер можуть їздити 
без проблем до райцентру і до того ж безкоштовно. Також 
дякую за паски. У багатьох родинах поруч з іконами стоїть 
портрет Ігоря Олександровича. Ви піклуєтеся про людей не 
словами, як це роблять інші, а конкретними справами. Ми 
сподіваємося, що Ви будете з нами ще багато років». 

Володимирівський сільський голова Надія Пильник на-
голосила: «Дякуючи Вам, Ігорю Олександровичу, наші люди 
відчули, що про них турбуються і переймаються їхніми про-
блемами. Вони кажуть, що Ви усіх заряджаєте своєю пози-
тивною енергією». 

А тупичівський сільський голова Лариса Шовкова від-
значила, що рік роботи з Ігорем Рибаковим був плідним і 
результативним. 

Очільник району Микола Силенко подякував Ігорю Олек-
сандровичу за допомогу у вирішенні питання погашення за-
боргованості із заробітної плати працівникам бюджетних 
установ. 

Ігор Рибаков підкреслив, що вдалося це зробити тільки 
після зустрічі з Президентом України, на якій народний де-
путат детально розповів Віктору Януковичу про скрутне ста-
новище, у якому опинилися люди через відсутність коштів, 
і що це значною мірою впливає на виконання професійних 
обов’язків. 

Народний депутат висловив свою думку щодо сьогод-
нішніх подій і щодо того, що відбувається насправді: «Вер-

ховна Рада перестала бути представницьким органом і 
перетворилася на політичну арену. Якщо парламент не пра-
цюватиме, економіка країни просто зупиниться. Те, що відб-
увається в Україні, зараз може привести до розколу країни, 
а це небезпечно кровопролиттям. Я, як політик і обраний 
вами народний депутат, виступаю проти цього і буду боро-
тися за єдину Україну. У цій ситуації непросто працювати і 
вирішувати проблеми 150000 виборців. Але спільно з вами 
ми повинні робити все, що в наших силах, і не дати людям 
остаточно у всьому розчаруватися».

Висловився Ігор Рибаков і стосовно прийняття бюджету 
2014 року: «Мною та моєю командою було докладено зу-
силь щодо підвищення прожиткового мінімуму та заробітної 
плати. Це навіть не було заплановано у бюджеті. Тому ми 
відмовлялися голосувати за нього. Тільки після того, як наші 
вимоги було виконано і мета досягнута, ми підтримали цей 
законопроект. Також мені вдалося добитися виділення на 
мій округ 50 мільйонів гривень на вирішення соціально-еко-
номічних проблем районів та завершення ремонту на об’єк-
тах, розпочатих минулого року».       

На Раді району визначено основні проекти, які прово-
дитиме і фінансуватиме народний депутат у 2014 році. Це 
медична акція із забезпечення лікарських установ та ФА-
Пів ліками. Також проводитиметься медичне обстеження 
жителів району. Продовжуватимуться різдвяні та пасхаль-
ні проекти, благоустрій кладовищ, ремонт пам’ятників та 
обелісків, тощо. 

Сільські голови схвально виловилися з приводу цих ак-
цій і підтвердили наскільки це важливо для людей. 

Ігор Рибаков представив сільським головам свого брата 
Сергія Рибакова, який є автором ряду реалізованих на тери-
торії округу проектів. Сергій Олександрович і надалі активно 
працюватиме нв благо жителів округу.

На засіданні було озвучено результати соціологічного 
дослідження, які дійсно підтверджують, що рейтинг Рибако-
ва виріс, і якби вибори проходили найближчої неділі, то за 
нього проголосували б понад 60% виборців. 

 Юлія КОРОТКА.

Підбито підсумки роботи, намічено нові проекти 
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13 січня вихованці школи мистецтв 
підготували невеличку театралізовану 
виставу, з якою завітали щедрувати до 
голів: райдержадміністрації М.Ф.Силен-
ка та райради Г.Г.Примака. Жарти, пісні 
та щирі побажання веселим струмком 
лилися з дитячих вуст. Юні гості розра-
дили напругу робочого дня та привітали 
зі святами дорослих посадовців, які, в 
свою чергу, наповнили їм торбинку соло-
дощами.

Естафету від дітей прийняли учасни-
ки вокального ансамблю територіально-
го центру, які вже по-дорослому привіта-
ли голів району, їх колег та заступників.

Приємно, що з року в рік традиція ще-
дрування підтримується та поширюється 
серед дітей та молоді, які щоразу вивча-
ють не тільки нові пісні та щедрівки, а й 
готують костюми, працюють над гримом.

НЕЙМОВІРНО!

Що то було? Мабуть, НЛО?
10 січня жителі Політрудні стали свідками незвичайного 

явища, пояснення якому вони так і не знайшли, а от трохи 
страху перед невідомим натерпілися.

-- Ввечері, годині так о п’ятій, я вийшов на вулицю, щоб 
погодувати домашню живність, -- розповідає Микола Васи-
льович Польський. – Глянув – небо аж ніби палає над лісом, 
над урочищем Калинівка. Кажу дружині: „На мороз виби-
рається!”. А потім зметикував: захід сонця же зовсім не у тій 
стороні. Придивився уважніше. Те сяйво небом наче трохи 
рухається. Другою думкою було те, що Калиновський ліс го-
рить. Дружина знову мені: „Та тю, у таку мокроту ліс горів 
би? Та й при пожежі вітер диму б вже наніс”. Я тоді пильніше 
вдивляюсь. Ні, думаю, щось не те. Сяйво якесь ніби не живе 
було – штучне, мертве чи що. І рухалось воно у бік дороги 
на Стовпівку, де у нас раніше скотомогильник був. Я  хут-
чіш рвонув до свого друга Петра, ще й сусіда Івана покли-
кав. Пішли ми за ферму – звідти видно було краще. Отоді й 
розгляділи, що сяйво те не червоне, а якогось темно-мали-
нового кольору. І проміння від нього розходиться. Від чого 
йшов той незвичайний вогонь – ми не бачили, бо за лісом не 
видно було. Та епіцентр, видно, кілометрів за два углиб лісу 
знаходився. А тоді наче трохи наблизилось те сяйво. Ми 
стоїмо на березі невеличкого озерця за фермою. На тому 
боці – світло, як вдень, навіть пеньки та хворост видно. А на 
нашому – темінь, хоч око виколи. І світло те не яскраве, ден-
не, а якесь матове. Потім на нас щось таке найшло – ніби 
гіпноз якийсь. Наче то паралізувало нас. Відчуваємо – руха-
тись все гірше виходить. Ну то ми й вирішили скоріше заби-
ратися звідти – від гріха подалі. Ми з жінкою зі свого двору 
сяйво ще з півгодини спостерігали. А потім воно зникло. Що 
то було – сказати не можу. Мо”, й прибульці—інопланетяни. 
А, може, природна якась аномалія.

Сільський голова Хрипівки В.М.Миненко теж прокомен-
тував явище:

-- Я сам родом з Політрудні. Пам’ятаю, у дитинстві люди 
говорили про те, що свого часу у районі Лисої гори,  що в 
урочищі Калинівка (це у лісі між Пекурівкою, Горошківкою  та 
Політруднею) колись упав метеорит. Інші доводили, що там 
упав літак. В усякому разі, ми дітьми бігали дивитися на ту 
місцину – гектарів сто випаленої території. Явно з тим міс-
цем пов’язана якась таємниця. Але яка – нам залишається 
тільки гадати. 

С.ЧУГАЙ.

Початок січня – період, коли аналізуються резуль-
тати прожитого року. Яким видався 2013-ий для сіль-
ськогосподарської сфери району? – про це ми запитали 
у начальника управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації О.М.ЛЕВЧЕНКА. Він проаналізу-
вав основні показники, що характеризують минулий рік 
для сільськогосподарських виробників:

– Кожен рік має свої особливості. Якщо говорити про 
погодні умови, то у 2013-му опадів випало навіть більше 
норми, але випадали вони несвоєчасно, що є досить суттє-
вим негативним фактором. Однак аграрії району (а у нас у 
аграрному комплексі працюють 43 сільгосппідприємства, у 
тому числі 22 фермерських господарства) виробили вало-
вої продукції на 156 мільйонів 806 тисяч гривень у співвідно-
сних цінах. Це становить 117,3 відсотка  у порівнянні до 2012 
року. Зокрема, у галузі рослинництва цей показник склав 
124,1 відсотка, у тваринництві – 104,8 відсотка. Єдиний по-
казник, який ми не виконали, – це виробництво м’яса. У той 
же час виробництво молока збільшилось на 287 тонн, а яєць 
– на 5 мільйонів 250 тисяч, що є заслугою ТОВ ТД „Ратібор”.

Позитивною є і динаміка виробництва зерна. Якщо у 
2010 році ми виробляли 15 тисяч тонн його, то у 2012-му  – 
36,9 тисяч, а у 2013-му – 52 тисячі 264 тонни. Минулорічна 
врожайність склала 26,4 центнера з гектара. Це досить не-
поганий показник.

– Чи відбуваються якісь зміни у структурі зернових?
– Пшениці намолочено 10,5 тисячі тонн, жита – 9 тисяч. 

Причому більше 10 тисяч тонн зерна намолотили у СТОВ 
„Віра”. Збільшення виробництва зерна вдалось досягти за 
рахунок збільшення урожайності і розширення площі землі, 
що обробляється – у порівнянні з 2010 роком посівні пло-
щі зросли на 5 тисяч гектарів. Суттєво збільшились обсяги 
виробництва у СТОВ „Іскра” та ПП ”Городнянські аграрні ін-
вестиції”.  На жаль,  ярі культури, які якраз і потрапили під 
несприятливий вплив погодніх умов, дещо розчарували 
аграріїв.  Виробництво вівса зменшилось у порівнянні з ми-
нулорічним на три тисячі тонн, його урожайність склала 9,7 
центнера з гектара, що дуже мало. А між тим овес сіяли біль-
шість з господарств. Втрачають позиції і традиційні культу-
ри нашого поліського краю – просо і гречка, їх виробництво 
відчутно зменшується.

– Напевне, натомість впроваджуються інші культуи?
– Так. Здебільшого за рахунок інвесторів збільшилось 

виробництво кукурудзи і соняшника. Площа під посівами 
кукурудзи становила 4 560 гектарів, а врожайність -- 56 
центнерів з гектара. Соняшник було висіяно на площі 5 015 
гектарів, його врожайність склала 24,6 центнера з гектара. 
У районі відроджується льонарство. Єдине господарство в 
області, яке займається вирощуванням льону-довгунця, – 
ФГ „Льон-канат” цьогоріч виробило 234 тонни льону-дов-
гунця. Щоправда, є деякі питання щодо пошуків ринків збу-
ту. 

– А як можете охарактеризувати результати діяль-
ності тваринницької галузі району?

– На мій погляд, вона повинна б бути пріоритетною га-
луззю, оскільки на Городнянщині існують ідеальні умови для 
розвитку тваринництва. На жаль, сьогодні тваринництвом 
займаються тільки 14 сільськогосподарських підприємств. 
Дуже прикро і те, що інвестори з різних причин також від-
мовляються від діяльності у цьому напрямку. На сьогодні у 
нас по всіх сільгосппідприємствах налічується 7 183 голови 
ВРХ , з яких 3 067 – корови. Тільки два господарства – СТОВ 
„Віра” (с.Вихвостів) та СТОВ „Родина” (с.Перепис) займа-
ються вирощуванням свиней. Та й то здебільшого для задо-
волення своїх власних потреб. Серед позитивних тенденцій 
треба відзначити нарощування виробничих потужностей 
ТОВ ТД ”Ратібор”. Воно збільшило поголів’я птиці у 2013 
році на 65,5 тисячі і зараз її загальна кількість становить 
189,9 тисячі. 

І хоча заплановані показники по виробництву м’яса не 
виконані, все ж реалізовано на 302 тонни його більше, ніж 
у минулому році. Не вдалось досягти запланованого через 
зниження середньодобового приросту на ВРХ, який склав 
478 грамів, що на 51 грам менше минулорічного. Разом з 
тим населенню реалізовано 701 теличку. Це гарний показ-
ник.

– А що у нас із виробництвом молока?
– У минулому році його вироблено 9 836 тонн, серед-

ній надій на одну корову склав 3 244 кілограми. Це на 122 
кілограми більше, ніж торік. Однак сьогодні аграріїв не за-
довольняють закупівельні ціни на вироблену продукцію. 
Ті, хто працює у сільському господарстві, у своїй більшості 
фактично залишаються тільки виробниками і постачальни-
ками сировини. Зиск від нелегкої селянської праці мають, 
як правило, перекупники і переробники. Тому найкращим 
варіантом є організація всього процесу від виробництва до 
випуску готової продукції в одному господарстві. У нас у ра-
йоні вже є такий приклад. Це діяльність ПрАТ „ЕтноПродукт”, 
що займається випуском органічної продукції. У Києві у роз-
дрібній торгівлі кілограм їхнього молока коштує 18 гривень, 
кефіру – 22 гривні, 250 грамів сметани – 15 гривень. Поста-
чають вони туди і телятину. Крім того, у Київській області у 
них є цех по випуску м’ясних виробів, де виготовляється 
п’ять видів ковбас. 

Є й інший приклад – у СТОВ „Віра” у своєму господарстві 
встановили два млини для виробництва пшеничного та жит-
нього борошна. Вони вже реалізовують пшеничне борошно 
відмінної якості.

– Реформи у земельних відносинах покликані сприяти 

тому, щоб селянин отримував додатковий дохід від землі. 
Наскільки це відповідає дійсності?

– Сільгосппідприємствами району укладено 4 476 дого-
ворів оренди землі. Відповідно до них нараховано 5 мільйо-
нів 393 тисячі гривень орендної плати, які повинні отримати 
громадяни. На жаль, не всі вони виплачені. Є такі підприєм-
ства, які не спішать розраховуватись за орендну плату. Це, 
зокрема, ЗАТ НВО „Чернігівеліткартопля” та СТОВ „Мощен-
ське”. Ми шукаємо важелі впливу на ситуацію, але поки що 
очікуваних результатів нема. 

Окрім того, на рахунки сільських рад району за оренду 
земель державної власності та невитребуваних паїв надійш-
ло 4 мільйони 178 тисяч гривень. Найбільше таких коштів 
отримали сільради Макишина та Переписа.

– Рівень заробітної плати по сільгосппідприєм-
ствах, напевне, теж примушує бажати кращого?

– Нам би, звичайно, хотілося, щоб він був вищий. Хоча 
середньомісячна заробітна плата одного працівника у сіль-
ськогосподарському секторі становить 1 741 гривну, на 
різних підприємствах вона відчутно коливається: у одному, 
наприклад, становить 2 574 гривні, а в іншому, де працюють 
неповний робочий день, – 900 гривень. 

– Окрім сільгосппідприємств, виробництвом сіль-
ськогосподарської продукції займаються і особисті се-
лянські господарства. Що можна про них сказати?

– Таких у нас понад 7 тисяч. У особистих господарствах 
утримується 4 472 голови ВРХ, з яких 3 910  корів, 4 347 сви-
ней та інша живність. Закупівлею молока у районі займають-
ся три молокозаводи – місцевий, Куликівський та Боброви-
цький. За рік у населення закуплено 6 912 тонни молока на 
суму 14 мільйонів 430 тисяч гривень. Не задовольняє усіх 
нас закупівельна ціна на молоко, яка у середньому стано-
вить 2 гривні 08 копійок. 

– Це питання, яке потрібно вирішувати на держав-
ному рівні. Адже держава сьогодні говорить про під-
тримку сільгоспвиробника?

– Не можна сказати, що нічого не робиться. Діють про-
грами для особистих селянських господарств, спрямовані 
на збереження та утримання молодняка ВРХ, на компен-
сацію коштів за придбання доїльних апаратів. По першій 
за 2013 рік нараховано громадянам 180 тисяч гривень, по 
другій – 27 тисяч 700. Виплачено за утримання молодняка 
23 500 гривень, за доїльні апарати поки що кошти не надхо-
дили. Але гроші повинні надійти у 2014 році і люди їх отри-
мають. Ці програми продовжуватимуть свою дію. Тож якась 
таки державна підтримка існує. А для того, щоб особисті 
селянські господарства мали якісні перспективи розвитку, 
постає необхідність створення кооперативів. Це дасть мож-
ливість забезпечити і кількість, і якість виробленої продукції. 
А, значить, слугуватиме гарною платформою для подаль-
шого розвитку.

Спілкувалась С.ЧУГАЙ.

Не всиділи вдома й учасники зразкового 
ансамблю танцю «Олена». Вони також щедру-
вали. Досвіду та артистизму їм не позичати, а 
де не вистачало слів, там допоміг веселий та-
нець.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: Г.Г.ПРИМАК наділяє щедру-
вальників дарунками; учасники ансамблю 
«Олена» вийшли щедрувати.

ВІСТІ З АГРОПРОМУ Аграрії підсумовують
Торік у нашому районі 

виробництво зерна досягло 
52,2 тисячі тонн. Це вперше за 

останні 20 років.
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Городнянці ще й досі пам'ятають той незвичайний кон-
церт, підготовлений несподівано для всіх учасниками ху-
дожньої самодіяльності періоду зародження електронної 
музики в нашому місті, себто 70-80 років минулого століття. 
З'їхались вони з багатьох міст колишнього Союзу, зокрема 
з Москви, Києва, Гомеля, Чернігова, Новгород-Сіверського, 
Седнева, з Італії, куди закинула їх доля. І відбувся концерт 
той під ностальгічним поривом до їх молодості. І назвали 
його вони промовисто: «Місто першого кохання». Саме так. 
Наша Городня наче на звіт покликала їх, вже п'ятдесятиліт-
ніх, з піснею помандрувати рідним містом. І городнянці з 
великою вдячністю, наче й самі помолоділи, виходили тоді  
з прекрасними враженнями з будинку культури після  кон-
церту і згадували свою юність. Було це 14 січня 2012 року.

І ось минулої суботи городнянці знову  прийшли в цей 
зал на поклик своєї юності, знову  одержати задоволення від 
музично-пісенного спілкування із самодіяльними артистами 
давноминулих років. Після Христового Різдва і напередод-
ні старого Нового року тут відбувся концерт під незабутнім 
гаслом «Місто першого кохання». Звичайно, це по рахун-
ку була друга презентація  такого проекту, на яку знову ж 

зібрався повнісінький зал. Навіть із сіл, Щорса та Чернігова 
приїхали до нас глядачі. І знову ж таки — не розчарувались.

Програма концерту була зцементована провідною 
ідеєю: ми любимо своє місто юності і не забудемо його 
ніколи. Добре продуманий репертуар, оригінальне оранжу-
вання і виконання пісень, щирість і задушевність. На жаль, 
ми звикли вже до професіоналів-артистів, мистецтво яких 
щогодини підносить ТБ.  І сприймаємо  їх вже без особли-
вих почуттів. А тут раптом — живе вікно для спілкування, для 
захоплення нашої душі живим голосом. Певен: кожен з гля-
дачів хвилювався за виступ кожного учасника концерту. Це 
було зрозуміло по бурхливих оплесках і по суворій тиші залу 
під час виконання творів.

Цього разу організатори поєднали юність далеких років 
з юністю сьогодення. І це надало концерту також особли-
вого звучання. Виступали колишні ВІА «Жеведа», «Рубін», 
«Райдуга» і нинішні нові творчі колективи — «Разные бере-
га», сімейний дует Фаєвцових, дует «Ностальжі», акустична 
група «Коза в канаві». У такому різножанровому сузір'ї ви-
конавців блискуче прозвучав фольклорний ансамбль «Мо-
лодиці із Дроздовиці». Наче вихлюпнулись вони на сцену зі 

співучого пісенного джерела. І вдячно, і щиро їм також апло-
дував зал. І схвилював нас  «Експромт» Шуберта у виконан-
ні талановитого піаніста, вже лауреата багатьох конкурсів, 
студента Київського інституту музики ім. Глієра Дениса Бе-
недика. Учасники концерту згадали тих, хто вже відійшов у 
вічність, а у свій час щедро дарував свій талант людям.

На концерті прозвучало  багато новорічно-різдвяних 
вітань. А фіналом його стало обопільне торжество сцени і 
залу. Нам залишається назвати безпосередніх виконавців 
пісень і музичних творів. Це Лариса Новицька, Людмила 
Кириченко, Петро Іванов, Володимир і Вікторія Фаєвцови, 
Володимир Пилипенко, Людмила Борисовець, Наталія Ра-
пацька, Роман Ашарчук, Дмитро Чигринець, Василь Мачача, 
Наталія Назарчук, Сергій, Анатолій і Тетяна Колодії, Сергій 
Курбанов, Володимир Бендрик, Сергій Бенедик, Сергій 
Лепень, Денис Бенедик, Дмитро Коптевич, Олександр Во-
гнівенко. Сценарій та режисуру концерту забезпечив теж 
наш земляк — гість із Москви Сергій Полєтаєв.

На знімках: під час концерту.
Л.ВАСИЛЬКО.

За останні п'ять років 20 юнаків та дівчат з Городні та 
району стали курсантами вищих навчальних закладів си-
стеми Міністерства внутрішніх справ України.

Здобути фахову освіту правоохоронця можна в ака-
деміях, університетах та інститутах, що функціонують у 
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Луганську, Донецьку, 
Львові, Одесі за держзамовленням. У навчальних закла-
дах МВС готують спеціалістів для експертно-криміналі-
стичних підрозділів, боротьби з незаконним обігом нар-
котиків, карного розшуку, слідства тощо. На денну форму 
навчання приймаються особи віком від 17 до 25 років, які 
мають повну загальну середню освіту. Обов'язковою умо-
вою  вступу є наявність сертифікатів Українського центру 
якості освіти з історії України, української мови та літера-
тури, іноземної мови або математики з не менш, як 124 
балами з кожного предмета. Також кандидат повинен мати 
рекомендації з місця проживання та навчання, відповідні 
моральні якості, бути здоровим фізично тощо. Підготовка 
документів для вступу  до вищих навчальних закладів МВС 
триває до 1 червня 2014 року, але попередню заявку треба 
зробити до 1 березня.

Детальнішу інформацію можна дізнатись в секторі ка-
дрового забезпечення Городнянського райвідділу або по 
телефону (04645) 2-18-12.

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського райвідділу міліції.

КУЛЬТУРА

Городнянці ще й досі пам'ятають той незвичайний кон- зібрався повнісінький зал. Навіть із сіл, Щорса та Чернігова співучого пісенного джерела. І вдячно, і щиро їм також апло-
дував зал. І схвилював нас  «Експромт» Шуберта у виконан-

«Місто першого кохання — 2»

Тетяна ПАНФІЛОВА: буду 
інспектором з безпеки дорожнього руху

РІЗДВЯНА  НІЧ  У  МУЗЕЇ
Театралізовані різдвяні дійства стали чарівною традицією районного будинку культури. 

І якщо минулі роки канва мюзиклів проходила у руслі народних казок, цьогорічну виставу 
аматори створили за мотивами відомого кінофільму «Ніч у музеї». При цьому не обійшлося 
й без місцевого колориту.

Актори змалювали типовий пострадянський музей із нудними і подекуди непрофесій-
ними співробітниками, на противагу яким поставили веселого та винахідливого привида. 
У ході дійства під чарами музейного духа оживали експонати – воскові фігури. Кожен пер-
сонаж виконував свій номер і передавав естафету наступному доти, доки не «ожили» нудні 
музейні «тітки».

Різдвяного настрою додавали номери за участю наймолодших артистів, які, незважа-
ючи на свій юний вік, гармонійно вписалися у загальну концепцію постановки. Хочеться 
також відзначити, що рівень акторської майстерності учасників різдвяних вистав зростає з 
року в рік, і вже за кілька хвилин від початку більшість глядачів поринають у вигаданий світ 
цілком, подекуди забуваючи навіть, що це концерт і треба аплодувати.

На думку більшості глядачів, «Ніч у музеї» вдалася на славу. Щоправда, дехто вислов-
лювався проти значної кількості дитячих номерів у програмі. Певно, їм просто слід прига-
дати, що Різдво та Новий рік – це переважно дитячі свята.

Шкільні канікули – найкраща пора не 
лише для відпочинку, а й пізнання нового. У 
цьому переконані вчителі та учні Великоли-
ственської школи. Стало доброю традицією 
відвідувати історичні місця, музеї, виставки 
та й просто цікаві місцини.

Під час осінніх канікул учні 5-7 класів по-
бували у Седневі, де відвідали садибу Лизо-
губів, альтанку Глібова, дерев’яну Георгіївсь-
ку церкву. Поїздка до Чернігова принесла не 
менше вражень. Діти побували на Валу та в 
Антонієвих печерах, відвідали виставку ек-
зотичних тварин і Троїцький собор.

Зимові канікули також не минули для 
великолиственських учнів без пізнавальних 
заходів. Учителька початкових класів С.В. 
Якуш підготувала з дітьми широку колядну 
програму, яку показали на святі Новорічної 

ялинки та співали у місцевій церкві на Різ-
дво. 

10 січня учні 5-7 класів відвідали Го-
роднянський краєзнавчий музей. Екскурсію 
залами музею для них провела директор 
О.Г.Смаль. Маючи попередній досвід відві-
дування різноманітних експозицій, діти смі-
ливо запитували у екскурсовода про все, що 
їх цікавило. Тому екскурсія майже одразу пе-
ретворилася у взаємно цікаву бесіду. 

Отож для учнів з Великого Листвену 
канікули не минули у порожньому відпо-
чинку. Діти вкотре відкрили для себе нові 
сторінки з історії та культури рідної землі.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: великолиственські шко-

лярі на екскурсії у музеї.

Після закінчення Городнянської школи 
№2 мені спершу не повезло поступити у 
ВУЗ. А от торік мрія збулася. Подала до-
кументи в Донецький юридичний інститут 
системи Міністерства внутрішніх справ з 
твердою упевненістю, що мої знання, оці-
нені в 140 балів, візьмуть до уваги належ-
ним чином. І не помилилась.

Зараз я навчаюсь на 1 курсі факультету 
підготовки фахівців для підрозділів Держав-
ної автомобільної інспекції. Цей факультет  
вважається базовим навчально-методич-
ним центром МВС. Тому про умови підго-
товки спеціалістів не доводиться багато 
розповідати. Тут є спеціальна і загальна 
бібліотеки, стрілецький тир, спортивний 
зал, навіть зал для рукопашного бою, для 
занять з важкої атлетики. Є ціле  спортмі-
стечко з футбольним полем, баскетболь-
ними майданчиками, гімнастичними спо-
рудами. Ну і, звичайно, все необхідне для 
оволодіння навиками водіння автомобіля. 
У нас цікаво відбуваються практичні занят-
тя, добре організовано дозвілля: проходять 
конкурси, вікторини, змагання КВК, кон-
церти художньої самодіяльності.

Хоч не так часто приїжджаю у Городню, 

але я підтримую тісні зв'язки з багатьма 
моїми друзями. Дехто запитує: а як нази-
ватиметься моя спеціальність і на яких по-
садах зможу працювати після закінчення 
інституту? Відповідь проста: такі фахівці-
юристи працюватимуть у сфері правоохо-
ронної діяльності на посадах у підрозділах 
ДАІ, стройових підрозділах ДПС, зокрема 
інспекторами: з адміністративної практи-
ки, з дізнання, з розшуку, з організації про-
філактичної роботи, державтоінспектором. 
Випускники одержують посвідчення водія 
категорії «В» і «С». Навчання триває 3 роки. 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бака-
лавр.

Сьогодні вже нікого не дивує дівчина 
чи жінка в міліцейській формі. Я — курсант 
навчального взводу, звання — рядовий 
міліції. І мені приємно навчатись у такому  
престижному ВУЗі, яким є Донецький юри-
дичний інститут МВС України.

Т. ПАНФІЛОВА.
Курсант навчального взводу Донецько-
го юридичного інституту МВС України.

На знімку: Тетяна ПАНФІЛОВА прий-
має присягу.
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Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.

Николай Михай-
лович Амосов, 

выдающийся хирург и 
писатель, читает лекцию 
студентам Института 
физкультуры. Слушаем, 
вдумываемся, конспекти-
руем. Я, студент первого 
курса кафедры футбо-
ла-хоккея, ничего не за-
писываю. Просто смотрю 
в глаза Бога от хирургии 
сердца. Он – необычен 
и умен. Это и интерес-
но. Своего друга, Колю, 
я пригласил на лекцию, и 
мы шепотом спорим о высказываниях Гения:

– Вот вы, слушающие меня сейчас, вы – потенциальные 
пациенты нашей клиники. Сердце даже любовью не следу-
ет перенапрягать. А уж большими загрузками, как у вас, тем 
более.

– Николай Михайлович, – спрашиваю, подняв руку, – 
для чего же тогда жить?

– Чтоб «играть на разрыв аорты» – отвечает врач. – Ка-
жется, так написал Осип Мандельштам?

– Вы дословно процитировали поэта…
После лекции Коля пытается спорить со мною. Согла-

шаюсь. Жду многомыслия его. Играю в поддавки.
– Я, Слава, расскажу тебе вот что… – Коля загадочно 

ухмыляется.
– А стоит ли? – спрашиваю. 
И вспоминаю Черновцы. До отправления поезда на 

Киев еще сорок минут. Команда наша, «Спартак», по жре-
бию определяет, кому быть «гонцом». Естественно, выпада-
ет Коле и мне.

– Ой, как они не знают всех дорог, – говорит Дзьоб, как 
зовут Колю в команде. – Мы пойдем другим путем. Там, за 
рельсами, есть очень маленький магазин. И отоваримся 
без очередей привокзальных.

Купили водички минеральной, местной, колбаски коп-
ченой, сыра, хлеба, овощей. Возвращаемся. Рабочий – пу-
теец бьет молотом «костыли» в шпалу, время от времени 
вытирает пот со лба и зло поглядывает на «радиоколокол», 
который бубнит над его седою уже головою какие-то но-
вости, комментарии… Ударит молотом, утрет пот, сердито 
сверкнет глазами на рупор…

– Стоп! – командует Коля. – Сейчас будет.
И точно. Мужик зло швыряет молот и изрекает:
– Перебанячить бы их усех!
Кого? За что? Это мы поймем гораздо позже, когда 

Наталья, Колина жена, все друзья его, попрощаемся с не-
угомонным оптимистом и весельчаком,  который « после 
активного спорта» и  потом работы в Чернобыле ушел  из 
жизни « от сердца», который еще в Сумах кричал другому 
мужику, несшему бутылку «Портвейна», подскользнувшем-
ся на льду у порога магазина :

– Стоять!
И удивленный,   оглушенный командой ниоткуда, высто-

ял, сберег драгоценную  для него, конечно же, ношу, и не 
осознал, что дал ему вводную команду мастер спорта по 
теннису, визави знаменитого комментатора и теннисиста 
Николая Озерова, хороший вратарь хоккейных команд  
«Динаимо»,«Спартак» – Киев Николай Орлов.

Вот и решил я в одном «осколке» вспомнить сразу трех  
Николаев. Орлова так недостает сегодня в моей жизни. 
«Знаете, каким он парнем был?». А почему, собственно, 
был?  Ведь друг живет рядом, пока его помнишь. Не так ли?

Иногда логичные, порой мифические, практичные и 
откровенно нелепые, они сопровождают род люд-
ской по сей день, и особенно крепко держатся за 

те занятия, где немаловажное, а порой и решающее значе-
ние имеет такой фактор, как удача. 

Наверное, каждый охотник помнит день приобретения 
своего первого ружья, и после, с течением времени, вся-
кий раз вспоминает его как некий праздник, освященный 
томительным ожиданием и преодолением немалого числа 
административных препятствий. Помню этот день и я, тем 
более, что он стал и первым днем посвящения в таинствен-
ный мир охотничьих примет и суеверий. А ввел в курс дела 
меня, как и водится, старый, умудренный опытом охотник -- 
дед Матвей. Случайно встретился он мне, или закономер-
но – про то не скажу, хотя наверняка есть Божий умысел и 
перст Провидения...

– Никак ружжо купил? – поинтересовался старый охот-
ник, узрев у меня в руках новую картонную коробку.

–  Купил, – не скрывая своей радости, ответил я.
– Покажи? – с каким-то особым любопытством потре-

бовал дед.
– Идем ко мне – покажу, – отвечаю. – Не на улице же 

стволом светить?
– И то верно, – покрутив усы, отозвался 

Матвей. – Ну, идем, коль зовешь.
Пришли домой. Я распаковал оружие и со-

брал новенькую одностволку, приложил пару 
раз к плечу, вскинул и передал гостю. Тот тоже 
приложился пару раз, повертел и вздохнул 
одобрительно:

– Хороша ружбайка! Что дальше-то делать, 
знаешь?

– Удалю заводскую смазку и на охоту, стре-
лять! Чего ж еще знать-то?

– Выходит, не знаешь, – важно заключил 
старый охотник. – Стрелять – то дело нехи-
трое, а вот как стрелять, чтоб удачно, да с ве-
зением... не абы как, и чтоб ружье не испор-
тить?

– Ну, понятное дело, чистить там, смазы-
вать и все такое...

– Да не про то я вовсе, – перебил меня дед, 
– я про приметы, которые надобно соблюсти в 
точности, если, конечно, хочешь удачи на охо-
те. Вот купил ты, значит, ружье, а пострелять-то хочется? 
То-то же! А обстрелять новое ружье ты должен непременно 
новыми патронами, чтоб все в них новое было, а еще лучше 
– заводскими. И на первую охоту идти с такими же патро-
нами надобно, и в эту первую охоту ты непременно должен 
добыть дичь, хоть на мыло изойди! И чем удачнее, и ценнее 
будет добыча – тем удачнее и вернее станет бить в твоих 
руках ружье. А по всякой мелкоте, наподобие камышовых 
курочек и погонышей, пока что путевое не собьешь, не смей 
даже и целиться – враз удачу отведешь. Особенно хорошо, 
если с первого выстрела утку летящую свалишь или бекаса. 

– Погон для ружья купил? – неожиданно спросил меня 
дед.

– Купил, – говорю, – и чехол новый.
– Вот-вот, – продолжает Матвей, – ни того, ни другого 

без надобности не меняй. Чем дольше ружье с одним по-
гоном и в одном чехле – тем дольше оно с тобой и удачей 
свыкается! И еще, пока на всех возможных охотах не побы-
ваешь, не смей стрелять домашних свиней – ни у себя, ни 
для родни, ни для знакомых! Понял?

– Понял, – отвечаю, – а что, если бы я подержанное ру-
жье купил?

– Во-первых, стрелять тебе пришлось бы в первый раз 
своим, только тобой снаряженным патроном. И первую до-
бытую тобой дичь ты обязан отдать прежнему хозяину ружья 
– чтоб "охота в стволах осталась", особенно, если прежний 
хозяин был удачливым охотником. Однако забрать ружье 
у хозяина ты должен только в свой, новый чехол, и чехлов 
впоследствии не менять.

– А если бы мне подарили?
– Дарить ружье нельзя! – категорично ответил дед. – Его 

можно и нужно передавать по наследству, но только кров-
ной родне: сыну, племяннику и внуку, правнуку. Такое ружье, 
уже в третьем поколении, у полного балбеса по охотничьей 
части будет зверя и птицу бить верно, и дичи добывать тьму. 
Всей же остальной родне и прочим ружье следует прода-
вать. И чем реальнее и полновеснее будет цена, тем больше 
хороших качеств от прежнего владельца перейдет к следу-
ющему.

– А с новым ружьем можно как-нибудь улучшить степень 
везения? – уже всерьез заинтересовавшись темой, спро-
сил я.

– Конечно, но тут уже дело в патронах. Когда станешь 
добывать дичь, то будут тебе в ней попадаться дробинки – 
они счастливые, положи по одной в снаряженные тобой па-
троны, да пыжи заговори – век промаху досадного знать не 
будешь, а только по глупости своей.

– Заговорить-то как?
– Когда будешь пыжи выколоткой выбивать, то прогово-

ри перед каждым ударом: "Порох вдарь, свинец направь в 

птицу и в зверя, что я буду стрелять!". И никогда не стреляй 
чужими патронами – враз ружье испортить можно, а удача 
твоя к другому перейдет.

– Чем еще можно ружье испортить? – на всякий случай 
спрашиваю я.

– Если стрелять будешь не по дичи – воробьев, ласто-
чек, грачей или, упаси, Господи, аиста или сову убьешь. 
Не давай стрелять из твоего ружья никому без нужды, для 
забавы, особливо охотникам. Есть охотники с дурным гла-
зом и недобрым сердцем – браконьеры в основном такие, 
у него на лбу не написано, кто он, а вот стрельнет из твое-
го ружья и испортит. То все от завистливости происходит, и 
угадать тут трудно...

– Когда ружье уже испорчено, можно как-нибудь по-
мочь? Как быть?

– Тут способов много, выбирай любой. Можно, к при-
меру, найти глупого петуха, такого, что поет не со всеми, 
опаздывает или спешит с пением хотя бы на час. Застрели 
его – и порядок. Можно вымазать стволы в кровь добытой 
тобой дичи, а по приходу домой смыть кровь святой водой и 
вычистить хорошенько ружье. 

В канун Рождества всякий уважающий себя охотник, 
когда на вечернем небе появится первая 
звездочка, должен выйти во двор и вы-
стрелить в небо, сказав перед этим: "Мо-
роз-мороз, иди кутью есть!". Так следует 
сделать трижды, тогда никакая порча и 
хворь к твоему ружью не пристанут, и уда-
ча охотничья станет сопутствовать тебе и в 
будущем году.

Однако потерять удачу можно не толь-
ко на ружье – гораздо хуже лишиться ве-
зения самому. А чтоб этого не случилось, 
следует помнить несколько правил:

– не жадничать и не бить дичи больше, 
чем сможешь употребить;

– не спорить никогда о дичи – отдай ее 
жадине, и на следующих охотах тебе воз-
дастся вдвойне;

– не злись на неудачи и не завидуй – 
придет и твое время, только имей терпе-
ние;

– собрался бить уток – не гоняйся за 
голубями, и вообще не меняй охоту, не 

охоться на все подряд;
– не спеши торочить дичь на ремни или пихать в рюкзак, 

положь ее наземь, постой над нею, покури. Не воруй у при-
роды – возьми достойно, и Леший тебя отблагодарит;

– оставь в месте удачной охоты сладость или папиросу 
для Лешего, только не думай при этом о зыске, оставь так, 
вроде друга угощаешь.

– А когда совсем не везет, как быть? – совершенно про-
никшись тематикой, потерялся в дедовых россказнях я.

– Есть и от этого рецепты, хотя чаще всего не везет, 
если неправильно что-то сделал, или помешало что, может, 
даже и мелочь. Вот выходишь ты утром из дому, а тебя твоя 
жена, сестра или другая баба провожает – вот тебе и пер-
вый твой прокол. Или по пути на охоту первой встречаешь 
женщину, или прохожего с пустыми ведрами – в задуманное 
место можешь не идти, сразу меняй планы и топай туда, где 
ты и не собирался охотиться.

Не загадывай наперед ничего, даже в шутку. Коли же-
лают тебе чего, пусть даже и хорошего, – всех желателей 
посылай совершенно серьезно "К черту!". Черный кот до-
рогу перейдет – погладь собаку или пуговицу покрути, когда 
это место переходить станешь. Никогда не надевай на охоту 
крест. Леший его на дух не переносит и помогать тебе не 
станет.

Если же тебе покажется, что в этот день тебе уже не по-
везло, то просто смени патроны в стволах на другие, "све-
жие", можешь еще надеть головной убор задом наперед. 
От неудач хорошо помогают перья с зеркальца первой в 
сезоне добытой тобой утки или случайно оброненное перо 
хищной птицы, особенно  совы. Прикрепи такое перышко к 
шляпе, шапке – тебе и на зверя повезет.

Дед Матвей перевел дыхание:
–  Ну, вроде все, – сказал он, как вдруг что-то вспом-

нив, продолжил. – Нет, не все: на привале приведется соль 
рассыпать – посыпь ее порохом и пожги. Не заливай костер 
водой, а тем паче не плюй в огонь – так с охотой навсегда 
рассориться можно, наоборот – перед едой брось всего 
самого вкусного чуточку в костер и накорми собак, только 
тогда садись кушать сам. Вот тебе и вся, как говорят, суе-
верная премудрость. Бывай здоров! Желать не стану тебе 
ничего! Пора мне.

Дед встал из-за стола и откланялся. 
...Много лет прошло с тех пор, еще больше охот, а 

Матвеевы суеверия остались в моей памяти так, словно я 
их изучал отдельным курсом всю жизнь. А все почему? По-
тому, что последней приметой старого охотника была такая:

– Суеверие начинает действовать тогда, когда ты о нем 
узнаешь...

Павел ДУБРОВСКИЙ.

Коля

СУЕВЕРНАЯ  ПРЕМУДРОСТЬ
Во все времена жизнь людей, их 

быт и труд сопровождались суеве-
риями. С былинных времен, а может 
и раньше, люди подмечали и пере-
давали из поколения в поколение 
приметы, которые так или иначе ка-
сались практически всех сфер дея-
тельности человека.

НОВОРІЧНІ  СТАРТИ
26 грудня у міській школі І ступеня №1 відбулись «Веселі 

старти» за участю учнів 3-В класу та їх батьків. Організатор 
змагань – учитель фізкультури А.М.Нагорний влаштував цю 
першість як підсумок першого семестру. Конкурси були не 
тільки на вправність, витривалість, швидкість та силу. Вчи-
тель поставив акцент на створенні святкового та розва-
жального настрою. 

Традиційною була і участь батьків у конкурсах нарівні з 
дітьми. Кумедні перегони дорослих потішили і розвесели-
ли учнів більше навіть, ніж призи наприкінці змагань. При-
зами і обладнанням забезпечили постійні спонсори турніру 
Н.О.Березинець та М.М.Халюк. А завершили свято солод-
ким столом та чаюванням.

Підприємству на постійну роботу потрібен водій. Оплата 

договірна. За довідками звертатися по тел.: 067-9663038.

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

ПРОДАМ КРИМСЬКИЙ РАКУШНЯК. 
Без посередників. Зимові знижки. 

Тел.: 097-8886183, 066-9333155, 093-6211312.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– козлик племінний віком 9 місяців, краєобметуваль-

на  машина. Тел.: 2-53-45, 068-3196122.
– корова з 6-м телям, телиця тільна, отел у лютому. 

Тел.: 093-9328916, 068-0860237.
– корова, тільна телиця. Тел. 098-4400508.
– жеребець віком 2 роки і 6 місяців. Тел. 096-0658759.
– автомобіль «CHERY QQ», 2008 р.в., 1,1 л, пробіг 

40000. Тел. 067-6481863.
– ВАЗ-21063, 1989 р.в., зеленого кольору. Тел. 068-

0860250.
– ВАЗ-21074, 2004 р.в. ,1,6, бензин, 96 тис. км., біло-

го кольору, фаркоп, один власник. Тел.: 050-0615181, 096-
5789812.

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

– трактор МТЗ-80, культиватор, захват. Тел.: 3-94-
15,  067-6495968.

– солома пшенична, вівсяна в тюках, кролиці (ба-
бочки). Тел. 2-10-44, 063-8541219.

КУПЛЮ:
– корів, коней, телят. Доріз цілодобово. Перевезення. 

Тел.: 2-25-62, 096-3403112.
– 2-кімнатну квартиру без ремонту в центрі до 13 тис. 

у.о. або будинок. Тел. 097-1929743.

ЗНІМУ:
– квартиру, будинок. Розгляну будь-які варіанти. Тел. 

099-9155667.

Загублений атестат про середню освіту серії ЕН № 190  
30526, виданий  Городнянською ЗОШ №1 від 23.06.2002 
року на ім’я Козлова  Максима Володимировича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МІСЬКОЇ РАДИ  № 171

від 17 грудня 2013 р.м. Городня

Про внесення змін до рішень виконкому
Відповідно до Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», враховуючи положення Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про 
теплопостачання», з огляду на те, що з 1 січня 2014 року від-
повідно до норм чинного законодавства України змінюється 
ставка податку на додану вартість, враховуючи те, що або-
нентська плата на послуги з централізованого опалення, 
тариф на послуги з централізованого опалення, тариф на 
послуги з підігріву холодної води, встановлені попередніми 
рішеннями виконкому, визначені з урахуванням податку на 
додану вартість у розмірі 20% та звернення публічного Ак-
ціонерного товариства «Облтеплокомуненерго», виконком 
Городнянської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Не змінювати розмір умовно – постійної величини 

двоставкового тарифу без ПДВ, не змінюючи розмір тари-
фу на послуги з централізованого опалення без ПДВ для на-
селення, не змінюючи розмір тарифу на послуги з підігріву 
холодної води без ПДВ для населення.

2. Внести зміни до п.п. 3.1, 3.2 рішення виконавчо-
го комітету Городянської міської ради № 198 від 28.12.2010 
року « Про встановлення тарифу на послуги у сфері тепло-
постачання», виклавши їх в наступній редакції:

3.1. Встановити тариф на послуги з централізованого 
опалення без ПДВ:

– для населення – 132,31 грн. за 1 Гкал;
– 2,05 грн.,/кв. м. опалювальної площі в опалювальний 

період.
ПДВ в тариф не враховано та нараховується відповідно 

до норм чинного законодавства України.
3.2. Встановити тариф на послуги з підігріву холодної 

води у розмірі без ПДВ:
- для населення  - 271,93 грн. за 1 Гкал.
ПДВ в тариф не враховано та нараховується відповідно 

до норм чинного законодавства України»
3. Внести зміни до п.1.2. рішення виконавчого комі-

тету Городнянської міської ради № 70 від 18.05.2010 року 
«Про затвердження єдиного тарифу на виробництво, транс-
портування, постачання теплової енергії та на послуги з 
централізованого опалення і тарифу на постачання гарячої 
води по ВАТ «Облтеплокомуненерго», виклавши його в на-
ступній редакції:

1.2. Вартість обслуговування одиниці приєднаного те-
плового навантаження, або абонентська плата на послуги з 
централізованого опалення (сплачується всіма споживача-
ми незалежно від наявності чи відсутності приладів обліку):

- для населення – 1,76 грн./кв.м. без ПДВ опалювальної 
площі щомісячно протягом року. 

ПДВ в тариф не враховано та нараховується відповідно 
до норм  чинного законодавства України.

4. Внести зміни до п. 1.2. рішення виконавчого комітету 
Городнянської міської ради № 138 від 18.08.2009 року «Про 
встановлення тарифів на виробництво, транспортування, 
постачання теплової енергії та на послуги з централізова-
ного опалення і постачання гарячої води по ВАТ «Облтепло-
комуненерго», виклавши його в наступній редакції:

1.2. Абонентська плата на послуги з централізованого 
опалення (сплачується всіма споживачами незалежно від 
наявності чи відсутності приладів обліку):

- для інших споживачів – 1,68 грн./кв.м. без ПДВ опалю-
вальної площі щомісячно протягом року;

- для бюджетних установ – 1,69 грн./кв. м. без ПДВ опа-
лювальної площі щомісячно протягом року.

ПДВ в тариф не враховано та нараховується відповідно 
до норм чинного законодавства України.

5.Зобов’язати Публічне Акціонерне Товариство “Облте-
плокомуненерго» (м. Чернігів, код ЄДРПОУ 03357671) здій-
снити публікацію даного рішення у Городнянській районній 
газеті «Новини Городнянщини»).

6. Це рішення набирає чинності з 01.01.2014 року, але 
не раніше його офіційного оприлюднення у порядку, визна-
ченому п. 5 цього рішення.

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за 
собою.

Міський голова    А. БОГДАН.

ПОГОДА І ПРОГНОЗИ

ЧИ  РОЗГУЛЯЄТЬСЯ  
ЗИМА?

Мода на тривалі прогнози погоди виникла давно. 
Щороку провідні видання країни публікують найріз-
номанітніші кліматичні передбачення, які часто запе-
речують, а іноді і взаємно виключають одне одного. 
Вашій увазі ми пропонуємо кілька авторитетних про-
гнозів. Як складеться насправді погодна ситуація – по-
живемо-побачимо.

Європу цього року лякали аж двоє авторитетних си-
ноптиків – американець Джо Бастарді та німець Домінік 
Юнг. Вони запевнили громадськість, а подекуди і уряди 
кількох країн, що слід готуватися до найсуворішої за останні 
100 років зими. На їхню спільну думку, Європу накриє так 
званий блокіровочний циклон, до нього додасться й зниже-
на сонячна активність. 

Заступник директора Українського гідрометеоцентру 
Анатолій Прокопенко заявив, що немає ніяких підстав ля-
кати людей тим, що зима буде суворішою, ніж у попередні 
роки. На його думку, взагалі неможливо спрогнозувати по-
годну ситуацію більше, ніж на 10 днів. Підтримує нашого 
експерта швейцарський колега Йорг Качельманн, який вза-
галі вважає такі прогнози шарлатанськими: 

– Це – думка окремих учених, які не несуть за неї жодної 
відповідальності, – резюмував Йорг.

Відомий український народний синоптик Валерій Не-
красов вважає, що справжня зима прийде в Україну у другій 
половині січня. «Ця зима буде більш багатосніжна, ніж по-
передня, і досить тривала. Так, 23 лютого буде снігопад, а 
8 березня зранку буде тріскучий морозець. Тільки після 10 
березня почнеться рух до весни, та все одно буде холодно. 
Лише у третій декаді квітня прийде тепло, а 1 травня вже 
буде жарко», – передбачає Некрасов.

Та усі синоптики приходять до спільної думки про те, що 
незабаром клімат на Землі цілком трохи охолоне. Це буде 
спричинено значним зниженням сонячної активності, яке 
спостерігається вже сьогодні. «Зими не будуть лютувати 
морозами, проте й літо стане лагіднішім, без спеки і посух», 
– запевняють фахівці.

За матеріалами Інтернет-видань.

Оголошення
26 січня о 10.00 на міському стадіоні розпоч-

неться зимовий чемпіонат району з міні-футболу, 
присвячений 25-й річниці виведення радянських військ з 
Афганістану.

Команди, бажаючі взяти участь, можуть зареєстру-
ватися в районній організації ФСТ «Колос» (міський 
стадіон), або за тел. 2-14-55 до 24 січня ц.р.

24 січня – 40 днів світлої пам’яті
 нашої рідної людини

ОЛЕКСІЄНКА Євгенія Валерійовича
19.07.1976 р. – 16.12.2013 р.

Стоим, наклонясь, над твоею могилой, 
Горючей слезой поливаем цветы.
Не хочется верить, родной наш, 
  любимый,
Что в этой могиле находишься ты.
Ты не придешь, не постучишься 
  в двери,
Мы не увидим блеск родных нам глаз...
И никогда, наверно, не поверим,

Что смерть навеки разлучила нас.
Как жаль, что не дано любовью воскресить…
Как жаль, что слезы не заставят сердце биться…
И рвется грудь от боли и тоски...
Как тяжело признать, понять, смириться.
Нас горе всех забрало в плен
И камнем тяжким придавило,
Ведь нас ты очень всех любил.
Жить без тебя невыносимо.

Всі люблячі  тебе рідні. 

23 січня – рік, як пішла з життя 
найдорожча у світі людина – матуся, 

бабуся, прабабуся
ЛИСА Мотрона Іванівна

21.05.1931 р. – 23.01.2013 р.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Мы о тебе не забываем, –
Скучаем, любим, помним и скорбим.

Сумуючі: дві доньки зі своїми 
сім’ями.

16 січня – 40 днів гіркої втрати
і світлої пам’яті нашого дорогого батька і 

дідуся
СИЗА Василя Михайловича

08.01.1926 р. – 08.12.2013 р.
Боляче усвідомлювати, що більше ніколи ми не 

побачимо тебе, не поговоримо. Але ми завжди буде-
мо пам’ятати і сумувати за тобою.

Царство небесне і вічний спокій твоїй добрій душі.
Сумуючі: діти і онуки. 

22 січня – 4 роки світлої пам’яті
нашого дорогого чоловіка та 

батька
ГРИЩЕНКА Дмитра Михайловича

08.12.1960 р. – 22.01.2010 р.
Ушел от нас ты очень рано,
Оставил дом, родных, друзей,
Оставил нам на сердце рану
И не оставил светлых дней.
Тебя нет с нами – умер жизни колос,
Но сердце не забудет никогда.
Твои глаза, улыбку, голос
Мы сохраним навеки, навсегда.

Сумуючі: дружина та діти. 

21 січня минає 40 днів, як 
пішов з життя мічман
ЄЛЬЦОВ Віктор Юрійович

Людина високої честі й поряд-
ності, справжній патріот. Усі своїх 
життєві сили та натхнення він відда-
вав служінню своїй Батьківщині та її 
народові. 

Моряки Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України глибоко вдячні 
йому за ефективну працю та вагомий 
внесок у розвиток Військово-Мор-
ських Сил. 

Командування та весь особо-
вий склад Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України глибоко сумує 
з приводу тяжкої втрати та висловлю-
ють щире співчуття рідним та близь-
ким покійного. 

Год назад, 17 января, перестало 
биться сердце нашего любимого, 
единственного, самого родного 
человека – мужа, отца, дедушки 

ЖАЛОВСКОГО 
Валерия Станиславовича

13.09.1959 г. – 17.01.2013 г.
Как жестока судьба, что отняла тебя у 

нас. Как больно осознавать, что тебя уже 
больше нет, что мы больше никогда не ус-
лышим твой голос, что ты больше никогда 
не войдешь в родной дом.

Ушел…
И кровоточит душу рана,
И до сих пор тревожит душу нам беда.
Смириться с этим горем невозможно,
Ушел не на минуту – навсегда. 
Любим. Помним. Скорбим.

Жена, дочь, внучка. 

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату 
глибоко сумує з приводу трагічної смерті вчителя-пенсіоне-
ра 

ЗАЦАРИННОГО Михайла Григоровича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного. 

Колектив пожежної частини висловлює глибоке співчуття 
водію Зацаринному В.М. з приводу трагічної загибелі батька

Михайла Григоровича. 

Колектив Бутівської школи висловлює глибоке співчуття 
колезі Макась Н.Є з приводу смерті рідної бабусі.

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

Куплю хутро диких звірів та кролів, гарбузове насіння 
та квасолю. Тел. (096)0855255.

Продам «Ланос», червоного кольору; 2008 р.в.; вироб-
ник – Польща; куплений у 2009 р. Тел. (098)0783914.

Продам коня, віз, упряж. 
Тел.: (098)2759176, (098)2759177.

Продам автомобіль «ВАЗ-21115», 2003 р.в., синього 
кольору. Тел. (097)2823731.

Продам «ВАЗ-2108», 1987 р.в. (потребує «косметики»). Ціна 
2000 у.о. Торг. Тел.: (096)7331053, (063)5772551.

Державна податкова інспекція у Городнянському 
районі Головного управління Міндоходів у Чернігівсь-
кій області оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади:

- головного державного інспектора сектору фінан-
сово-економічної роботи та бухгалтерського обліку.

До участі у конкурсі на посаду головного державного 
інспектора допускаються громадяни України, які мають 
повну вищу освіту фінансово-економічного спрямування з 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, 
які вільно володіють державною мовою, чинним законо-
давством, нормативними актами, що належать до ком-
петенції органів Міндоходів та відповідного структурного 
підрозділу.

Подаються документи: 
заява, 
заповнена особова картка (форма П-2 ДС), 
дві фотокартки (4 х 6), 
копії документів про освіту, 
декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2013 рік,
копія паспорта.
Термін прийняття документів – протягом 30 кален-

дарних днів з дня виходу оголошення про проведення 
конкурсу.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов‘язків, розміру та умов оплати праці надається 
працівником, відповідальним за кадрову роботу. 

За довідками звертатися за адресою: 15100, м.Го-
родня, вул.Леніна, 4 каб.2, тел.2-11-56.                                                                           

УТОЧНЕННЯ
В листі до редакції «Новини Городнянщини» від 11 січня 2014 р. з 

нашої вини допущено прикру помилку.
В подячному слові до священників Городнянської округи, серед 

інших, насправді, ми звертаємося до батюшки Володимира із с. Де-
ревини.  Просимо вибачення.

Рідні Лепень Г.М. 
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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.

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.

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

Юрист. консультації, представництво 

інтересів у суді, спадкові, податкові, земельні 

справи.  Тел.: 099-0123038, 093-8735193.

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). 

ФОП КУКУШКІН Д.П.
Приватизація земельних ділянок 0,10 га – 

0,25 га ціна 800 грн. Наступна земельна ділянка 
200 грн. Виїзд по району на нашому авто. Інших 
доплат немає. Тел.: 2-75-32, 098-9654728.
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Валерий Галиновский
Народный врач Украины, 
психотерапевт (г. Киев)

Проводит за один прием индивидуальное, 
гарантированное  лечение по широко извест-
ному психотерапевтическому методу А. Дов-
женко.

9.00 – Алкоголизм
12.00 – Табакокурение
13.00 – Ожирение
1 февраля – г. Чернигов, помещение 

«Черниговкино», ул. Коцюбинского, 70. 
Тел. 067-4502150.

Стоимость 400 грн. 
6 месяцев гарантированного  

обслуживания БЕСПЛАТНО

Реалізуємо у Городні дрова-обрізки, дошку 
суху, плитку тротуарну, єврозабори бетонні.  Тел.: 
(04645)2-60-06, 096-8989960. Доставка. 

20 грудня виповнюється 85 років нашій 
першій вчительці Тетяні Іванівні БЕЛОСВЕТ.

Від усієї душі вітаємо Вас з ювілеєм!
Первая учительница наша,
Как мы благодарны Вам за все!
И за строчки первые в тетради,
И за материнское тепло.
В памяти останется навечно
Все, чему учили Вы порой.
Мы сегодня пожелаем Вам сердечно
Быть здоровой и душою молодой!

Ваші учні Конотопської школи 1971 
року випуску. 

22 січня нашому дорогому тату, 
дідусю і прадідусю Олексію Васи-
льовичу МИСНИКУ виповнюється 90 
років. 

Прийми наші найщиріші приві-
тання і побажання!

За доброту твою, за руки золотые
И за отцовский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, родной наш, до ста лет.
Ты сделал много нам такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем мы тебе четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

З любов’ю: сини, невістки, 
онуки, правнуки.

22 січня виповнюється 90 років нашому 
брату, дяді Олексію Васильовичу МИСНИ-
КУ. 

Від щирого серця бажаємо міцного здо-
ров’я,  щастя та любові від рідних.

Мы Вас с днем рожденья поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прожитых лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого на век,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь,
Столетний встретить юбилей!

З повагою: сестри Марія і Тетяна зі своїми сім’ями. 

21 січня святкуватиме своє 45-річ-
чя Олександр Володимирович ДУДКО 
– підполковник прикордонної служби.  
Уся наша родина щиро вітає його з та-
кою подією і зичить, щоб життєва сте-
жина була рівною, довгою і щаслива.

Як лебеді білі, летять рік за роком,
Проходить життя, як вода.
З ювілеєм ми щиро вітаєм,
Зичим щастя, здоров’я, добра.
Хай до серця не дійдуть морози,
Хай рясніє оселя щастям, теплом,
Хай доля завжди на нерівній життєвій  

  дорозі
Від незгод і всіх бід прикриває 
  надійним крилом.

З любов’ю: батьки, брат Валерій з 
сім’єю, племінниця з сім’єю і всі родичі.  

13 січня відсвяткувала свій 55-річний ювілей наша дорога 
сестра та тітка Тетяна Іллівна АВДІЄНКО з с. Автуничі. Від щи-
рого серця вітаємо її з цією датою.

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!

З любов’ю: сестри, брати, племінники. 

13 січня відсвяткувала свій день народження Тетяна Іллів-
на АВДІЄНКО з с. Автуничі.

Желаем жизнь прожить большую,
Без огорчений, не впустую,
Чтоб было радости сполна,
От счастья – кругом голова.
Ну, и желаем, как всегда,
Любви, здоровья и добра.

З любов’ю: чоловік, діти та онуки.

15 січня  відсвяткувала своє 65-річчя Катерина Максимів-
на ПРАВДА з с. Минаївщина.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

З любов’ю: чоловік, діти, зяті, 
невістки, онучки. 

21 січня святкуватиме своє 65-річчя  Володимир Іванович 
БОГОМАЗ з с. Хотівля.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.
Люблячі тебе дружина, сини, невістка. 

ТОВ ТД «Ратібор» с. Пекурівка реалізує курей білих. 
Тел. 3-77-48. 

Здам в оренду приміщення  в м.Городні під виробни-
цтво, кафе, склад, офіс, торгівлю – від 2 до 5 грн/м.кв.  

Тел. 097-5965050.

Услуги по укладке плитки, ламината и другое. Цена 
договорная. Дешево. Разовая или постоянная работа. 

Тел. 098-9940038.

Дід Мороз — міліціонер
Поздоровлення від Діда Мороза (Олександр Акіменко) 

та Снігуроньки (Аліна Бондаренко) отримали  діти праців-
ників міліції. Усі вони – і дванадцятирічні, і набагато менші 
за віком, слухняні і не дуже, з захопленням приймали пода-
рунки.

Цю добру традицію підтримав цьогоріч начальник рай-
онного відділу Є.А. Колпаченко, надавши машину для такої 
справи.Чергував на святковому наряді водій Олексій Губ-
ський, який доставив казкових персонажів аж у 16 родин. 
Першою з них стала сім'я Росомах, де у міліції працюють і 
тато, і мама.

На знімку: Дід Мороз та Снігуронька у родині РОСО-
МАХ.


