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Опади

Здоровий глузд 
повинен перемогти

Політична конфронтація, як і будь-яка інша, є наслідком не-
бажання поступитися особистою позицією заради загального 
блага. Навіть тоді, коли це тягне за собою найнеприємніші на-
слідки.

Ті драматичні події, які ми всі сьогодні спостерігаємо в 
Україні, є найяскравішим прикладом такої непоступливості. З 
одного боку – політики «Майдану» з радикальними вимогами 
про повну зміну влади. (Однак, перепрошуємо, адже ця влада 
має своїх виборців. І виборців цих – мільйони). З іншого боку – 
«яструби» від чинної влади , які відтіснили «неяструбів» і вистав-
ляють тепер протестувальникам-опозиціонерам ультиматуми, 
які ті очевидно не збираються виконувати (Але ж «яструби» – це 
меншість, що отримала «контрольний пакет» у прийнятті рішень 
шляхом грубого тиску на своїх же, більш толерантних колишніх 
соратників. І ці люди не представляють не те, що весь народ 
України, а й навіть більшості виборців).

Для того, щоб вийти із глухого кута і відвести країну від ко-
лапсу, що вже не за горами, потрібно визнати хоча б кілька по-
стулатів .

1. Протестувальники на майдані, переважна більшість їх (за 
винятком купки радикалів ), це не терористи і не екстремісти, а 
звичайні люди, громадяни, що також мають право на свою про-
тестну точку зору, оскільки, будемо чесними , останнім часом 
країна опинилася не в кращому становищі і не з їхньої вини. І це 
люди, за якими стоїть чимало виборців.

2. Діюча влада не є монолітною, і в ній є «агресивна мен-
шість», що не бажає йти ні на які компроміси і «помірна біль-
шість», яка готова шукати мирний шлях вирішення конфлікту, 
навіть якщо для цього доведеться у чомусь поступитися.

3. Врятувати Україну від близького економічного колапсу 
можна тільки шляхом переговорів і компромісів, оскільки шлях 
конфронтації тільки наближає цей самий колапс.

У сьогоднішній ситуації вже не вийде, щоб хтось цілковито 
переміг, а хтось абсолютно програв, оскільки при такому «роз-
кладі » ми просто втратимо Україну як унітарну державу, втрати-
мо економіку, втратимо стабільність на багато років, а від цього 
програють усі.

Висновок: потрібно прийняти цю ситуацію і шукати ком-
проміс, домовлятися, як з найменшими втратами вийти з кризи.

Опозиційні лідери продемонстрували готовність до реальних 
переговорів (а не нездійсненних декларацій та обмінів ультима-
тумами, як було досі). Схоже, що готова продемонструвати таку 
позицію і «помірна» частина провладних сил. Це, перш за все, по-
зафракційні народні депутати та «демократичні» парламентарії 
від Партії регіонів. Останніх експерти ідентифікують з персоною 
колишнього віце -прем'єра Сергія Тігіпка. І це невипадково. Як 
авторитетний економіст -практик, Сергій Леонідович не може не 
розуміти, що чекає країну, якщо не зупинити ескалацію проти-
стояння. Про те, що Україні потрібен політичний компроміс, він 
навіть написав на своїй сторінці в Facebook: «Ситуація в економі-
ці погіршується. Якщо терміново не вжити необхідних заходів – 
постраждають усі, незалежно від політичних уподобань. Термі-
ново потрібен політичний компроміс і антикризові менеджери, 
які швидко почнуть рятувальні роботи».

Поділяють цю точку зору і десятки інших депутатів. Це люди, 
які не стануть зраджувати своїх виборців, кон'юнктурно покида-
ючи Партію регіонів у важкий момент. Але це розумні, самодо-
статні, авторитетні люди, яким набридло бути «кнопкодавами», 
набридло порушувати регламент під тиском «яструбів», люди, 
що втомилися голосувати за закони, яких вони навіть не читали. 
Нарешті, це люди, яким набридло бути маріонетками і виконува-
ти чужу злу волю, поступаючись своїми демократичними пере-
конаннями. І число цих людей постійно зростає.

І вже найближчими днями буде зрозуміло, чи вистачить у 
обох сторін політичної мудрості, щоб знайти вихід з конфлікту і 
створити нову більшість.

Василь БАЙЛОВ. 
Журналіст.

СЬОГОДНІ – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 
НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ, 25-А РІЧНИЦЯ ВИВЕДЕННЯ 

РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК З РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН

За відвагу, вірність присязі і честі
Дорогі городнянці! Шановні воїни-інтернаціоналісти, миротворці!

15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на те-
риторії інших держав та  25-а річниця виведення радянських військ з Республіки Аф-
ганістан. Український народ віддає глибоку шану усім без винятку солдатам і офіце-
рам, рядовим і генералам, робітникам та службовцям, яким судилося пройти вогняне 
пекло бойових дій в Афганістані та інших «гарячих» точках нашої планети. Час і досі не 
загоїв рани тієї жорстокої війни. Тисячі солдат і офіцерів за проявлені мужність, від-
вагу і честь при виконанні військового обов’язку були відзначені нагородами. Проте 
багатьом не судилося повернутися до рідного дому. Їх  імена  залишились навічно в 
пам'яті та серцях співвітчизників, і ми схиляємо голову перед світлою пам’яттю героїв.

У цей день від усього серця бажаю вам, шановні воїни-інтернаціоналісти, вашим 
рідним і близьким міцного здоров’я, достатку й благополуччя, родинного щастя і до-
бра,  миру на довгі літа, успіхів в усіх добрих починаннях.

Висловлюю свою шану і подяку всім ветеранам афганської війни та українським 
воїнам-миротворцям за відвагу, вірність присязі і честі.

З глибокою повагою і щирістю   народний депутат України, радник Пре-
зидента України, перший заступник голови парламентської фракції Партії 

регіонів у Верховній Раді України                                    
М.В. ЧЕЧЕТОВ.

Минулої суботи у с.Перепис  відбулися збори сільської 
громади, на які прийшло близько 80  жителів.  На зборах 
виступили голова райдержадміністрації Микола Силенко, 
заступник голови районної ради Микола Демченко, началь-
ник райвідділу міліції Євген Колпаченко, начальник рай-
відділу Держземагенства Наталія Зенченко, представники 
сільгоспідприємств, які працюють на території сільради, – 
«Родина» та «Городнянські аграрні інвестиції». 

Про свою роботу  та виконкому сільської ради звітував 
сільський голова  Сергій Третяк. Його односельці активно 
обговорювали звіт,  ставили питання як  голові, так і гостям. 
Серед найбільш болючих – ремонт дороги. Грейдерування 
проблеми не вирішило, вона і досі залишається нагальною. 
Профілактика лейкозу у корів, розчистка села від аварійних 
дерев та ремонт молитовного дому теж викликали чимало 
схвильованих зауважень.  

На території сільради мешкають 357 громадян. У 2013 
році померло 13 чоловік, і ніхто не народився, а у цьому 
році померла 1 людина і народилася 1 дитина, розірвавши 
нарешті сумне коло.  У місцевій  школі навчається 27 учнів, 
торік  була відкрита  дошкільна первинна ланка, яку відві-
дує 7 дітей). Діють клуб, бібліотека, три магазини та фельд-
шерсько-акушерський пункт. Виступ  завідуючого пунктом 
Івана Кучука  жителі Перепису зустріли  оплесками, в такий 
спосіб виявивши йому вдячність. Одиноких людей обслу-
говують два соціальні працівники. Роботи для них багато. 
І на зборах люди ставили  питання про  потребу у третьому 

працівникові з територіального центру, для чого необхідно 
зібрати певну кількість заяв. 

Молоко у Перепису приймають Городнянський та Бо-
бровицький молокозаводи. Перший з них прийняв  мину-
лого року 63 т, а другий – 65 т. Всього у Перепису 67  корів і 
ще 5 – у Кусіях. Тому проблема профілактики лейкозу стоїть 
досить гостро,  адже корів з лейкозного стада не прийма-
ють на запліднення у СТОВ «Родина». 

Жителі – власники земельних паїв – гостро ставили  
питання стосовно якості зерна, яке видається на паї, а та-
кож скаржились районній владі на те, що головні інвесто-
ри – підприємці, які орендують землю, щоразу ігнорують 
такі зібрання, не з`являються на них. А явка повинна бути 
обов`язковою, бо накопичується немало проблем, які по-
трібно вирішувати  і спільно приходити до згоди. Напри-
клад, СТОВ  «Родина» має чималі затримки (аж з листопада 
минулого року) у виплаті заробітної плати. Чому таке стало-
ся – невідомо. 

Голова райдержадміністрації Микола Силенко у своєму 
виступі зазначив, що подібного бути просто не повинно і 
питання потрібно вирішити найближчим часом.  Він відповів 
також на усі поставлені запитання, висловивши своє бачен-
ня шляхів вирішення існуючих у громаді проблем.  

А.НЕМИРОВА.

На знімку: під час зборів сільської громади у Пере-
пису. 

СХОДИ ГРОМАД

Потрібні хороші дороги. 
І не тільки

У неділю, 16 лютого, о 
12 годині в районному бу-
динку культури виступом 
колективів художньої са-
модіяльності Дроздови-
цького будинку культури 
та Півнівщинського клу-
бу починається районний 
огляд-конкурс «Таланти 
твої, Городнянщино!». Цьо-
го року він проходитиме під 
знаком 200-річчя з дня народ-
ження Т.Г. Шевченка.

СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ
Сьогодні Зима 

із Весною 
стрічаються
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Заява Голови Національного 
банку України Ігоря СОРКІНА 

щодо ситуації на валютному ринку
Останнім часом виникла певна напруга на міжбанківсь-

кому валютному ринку, що пов’язано із ситуативним поєд-
нанням низки внутрішніх і зовнішніх чинників. Зараз немає 
підстав стверджувати, що це довгостроковий тренд. Ми 
впевнені, що найближчим часом короткостроковий над-
лишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне пра-
цювати в більш вузькому коридорі курсових коливань. Як 
скоро це відбудеться, залежить також і від наших із вами 
спільних дій.

Усі ми разом: і Національний банк, і банки, і їх вкладники 
перебуваємо “в одному човні” та зацікавлені в стабільному 
фінансовому секторі. Ми не вперше переживаємо такі події 
і завжди виходили з них достойно. Сподіваюсь, що нинішня 
ситуація не є винятком.

Надмірна реакція на будь-які ринкові події вигідна лише 
спекулянтам. Не варто піддаватись їх впливу. Тому саме 
сьогодні Національний банк України посилює моніторинг і 
контроль за динамікою ринку з метою зниження спекуля-
тивного попиту, упроваджує тимчасові правила, які повинні 
стабілізувати валютний ринок. Насамперед вони спрямо-
вані на посилення контролю і прозорості міжбанківських 
операцій юридичних осіб. Ці правила сьогодні ми обгово-
рювали з банкірами. Уже зараз ми відчуваємо перші пози-
тивні ознаки на ринку. У разі поліпшення ситуації всі заходи 
будуть негайно скасовані.

Як і завжди, Національний банк України з метою вико-
нання своєї основної функції залишається активним учас-
ником валютного ринку. За останні роки банківська система 
накопичила достатній запас досвіду та міцності.

Національний банк України має достатньо інструментів 
для врегулювання короткострокової нестабільності на рин-
ку.

Підтримка банків та їх професійний підхід до справи 
тільки зміцнює нашу впевненість у завтрашньому дні.

Україна вшановує подвиг людей, яким довелося брати участь у локальних війнах та збройних конфлік-
тах у різних куточках світу.

Ми висловлюємо також глибоку вдячність військовослужбовцям і співробітникам органів внутрішніх 
справ, які нині гідно представляють нашу країну у складі місій під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Багато наших земляків полягли на чужині в ім'я миру і стабільності.
Вічна їм і світла пам'ять.
В Україні високо цінують мужність, бойові та трудові здобутки учасників бойових дій на території інших 

держав, життєвий досвід та професіоналізм яких стають прикладом для нових поколінь захисників Вітчиз-
ни.

Переконаний, що воїни-інтернаціоналісти й надалі сприятимуть розбудові Української держави, ро-
звитку громадянського суспільства та вихованню патріотизму у молоді.

(Зі Звернення Президента України з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав 15 лютого 2013 року)

НАШІ БЛІЦ-ІНТЕРВ‘Ю ДО ТЕМИ
Станом на 10 лютого у банках Городні курс долара ста-

новив: купівля – 8,2 гривні, продаж – 8,9 гривні. Скоріш за 
все, стрімке подорожчання долара викликане грою валют-
них спекулянтів, які скористались нестабільною ситуацією 
у країні для особистого збагачення. Тим не менш, ці  заку-
лісні ігри негативно позначаються на добробуті кожного з 
пересічних громадян, адже обвал курсу гривні „потягнув” за 
собою негайний ріст цін практично на всі товари та послуги. 
Занепокоїлись і ті громадяни, які мали деякі заощадження у 
гривнах. Зокрема, у банках Городні спостерігається збіль-
шення кількості бажаючих купити іноземну валюту – як пра-
вило, долари.

Ось що сказала завідуюча Городнянською філією 
ВАТ „Державний ощадний банк України” В.М.ЦЕЛУЙ-
КО:

-- Безумовно, попит на купівлю валюти зріс. Це явище 
спостерігається щоразу, коли долар дорожчає. Зазвичай, 
коли курс купівлі-продажу стабільний, люди не хвилюють-
ся за долю заощаджень. Але як тільки долар „повзе” уверх 
– починають його скуповувати. Зараз, доки попит на долар 
високий, ми не завжди можемо задовольнити потребу клі-
єнтів у продажу цієї валюти, адже продаємо те, що нам зда-
ють люди. Однак великого ажіотажу не спостерігається.  

Начальник відділення ТБВ АБ „Приватінвест” О.В.
ПІНЧУК доповнив:

-- Курс долара почав рости відтоді, як почались відомі 
події на Майдані. Звісно, попит на нього одразу збільшився. 
Однак ми   з цим справляємось, оскільки щоразу замовля-
ємо певну суму доларів, яку привозять з Чернігова. У нас 
відсутні перебої з продажу валюти. Ажіотажу такого, як був 
під час останньої крупної девальвації гривні, нема. Тому си-
туацію вважаю спокійною.

   З КОЛЕГІЇ 

Епізоотична ситуація в 
районі стабільна 

та контрольована
На черговому засіданні  колегії райдержадміністрації 

розглянуто  епізоотичну ситуацію в районі.                                                            
Про роботу управління ветеринарної медицини району 

доповіла його начальник О.М.Малицька. Епізоотична ситу-
ація в районі стабільна і контрольована, – повідомила вона 
Постійно проводяться заходи щодо здійснення контролю та 
нагляду за особливо небезпечними заразними хворобами 
тварин,  у тому числі спільними для тварин і для людей. За-
лишається непередбачуваною ситуація щодо  африканської 
чуми свиней. 

Сільский голова с.Тупичів Л.М.Шовкова звернула увагу 
присутніх на те, що, на її погляд,  напруженою є   ситуація 
з лейкозом корів в окремих громадах. Вона  запросила  до 
більш активної співпраці з приводу виявлення  та профілак-
тики  цієї хвороби ветеринарів району. 

Голова райдержадміністрації М.Ф.Силенко, який  провів 
колегію, видав розпорядження посилити контроль та нагляд 
за профілактичними заходами щодо захворювань,  спільних 
для тварин і людей (туберкульоз, сказ, сибірка, лейкоз), а 
також  забезпечити стійку епізоотичну ситуацію з метою не-
допущення занесення збудників африканської чуми свиней 
на територію району. 

       На засіданні також проаналізовано стан виконання ак-
тів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, розпоряджень голови облдержадміністрації та власних 
рішень з питань реалізації державної кадрової політики за 
підсумками роботи у 2013 році,  стан  виконавської дис-
ципліни та роботи зі зверненнями громадян у райдержад-
міністрації та виконкомах місцевих рад району. Доповідав 
керівник апарату райдержадміністрації  І.П.Беребера. 

Під навислою загрозою розпуску Верховної Ради різні 
центри впливу у парламенті, групи Ахметова, Фірташа, Ти-
гіпка та інші знаходяться на стадії активних (але поки гли-
боко законспірованих та кулуарних) переговорів про пере-
форматування парламентської більшості. Про це розповів 
експерт Агентства політологічних досліджень «Олімп» Павло 
Козак.  

«Заяви деяких народних депутатів про те, що у Верхов-
ній Раді вже є голоси простої більшості (226 мандатів) для 
прийняття Акту про повернення до Конституції 2004-го року, 
говорять про те, що такі переговори — реальні і продуктивні, 
— вважає експерт. — Тим паче, інформацію про такі перего-
вори побічно підтверджують і лідери опозиційних фракцій». 

«Дамоклів меч переформатування більшості, обрання 
нового голови Верховної Ради та розпуску парламенту, що 
навис над депутатським корпусом, примушує їх оператив-
но шукати вихід із ситуації, що склалася, — говорить Козак. 
— Верховна Рада — єдиний легітимний майданчик у країні, 
який все ще може приймати правові рішення, розв’язати па-
тову ситуацію. Зрештою — це шанс для народних обранців 
продемонструвати, що вони — дійсно народні. Особливо це 
актуально для мажоритарників, котрі окучують і плекають 
свої округи як форпости майбутніх виборів». 

Павло Козак розповів, що, за інсайдерською інформа-
цією, депутати обговорюють і можливе переобрання пар-
ламентського керівництва — у випадку, якщо Рибак відмо-
виться виносити Акт про повернення Конституції-2004 на 
обговорення у сесійну залу.

«Тут вже починається велика гра, — говорить експерт, 
— тому що крісла у Президії Верховної Ради йдуть в «па-
кеті» з урядовими портфелями. Ставки дуже високі, і важ-
ливий кожен голос. І традиційно у подібній грі — голоси 
позафракційних депутатів. Вони, як завжди, козирні тузи. 
Тим більше, що саме там, у категорії «позафракційні депута-
ти», зосереджені «сірі кардинали» парламенту: Порошенко, 
Єремеєв, Жванія, Рибаков».

«Наприклад, Ігорю Рибакову у минулому скликанні вда-
лося зібрати і утримати фракцію «Реформи заради майбут-
нього», яка вдало для себе і свого керівника використову-
вала деякі ключові голосування у Верховній Раді, — нагадав 
політолог. — Досвід ведення переговорів і організації фрак-
ції у Рибакова є, і він не може не скористатися цим досвідом 
сьогодні». 

«Показово, — підкреслив Козак, — що ІнвестГазета, 
яка належить Віктору Пінчуку, винесла на обкладинку свого 
чергового номера, присвяченого можливому переформату-
ванню Верховної Ради, саме фото Рибакова. Можна припу-
стити, що це — посил самого інвестора видання. Адже всі 
чудово знають , що кожен номер будь-якого видання перш, 
ніж вийти в світ, лягає на стіл «господаря».

«Тому не здивуюся, якщо Петро Порошенко, Ігор Риба-
ков чи Ігор Єремеєв скористаються ситуацією з максималь-
ною вигодою для себе і в масштабних переговорах різних 
центрів впливу «виторгують» якщо не окрему фракцію, то 
посади в новому уряді», — підсумував Павло Козак. 

За матеріалами інтернет-сайту.

ЮРІЙ МІРОШНИЧЕНКО: 

Дамоклів меч розпуску Верховної 
Ради примушує депутатів 

шукати компроміс  

ІНФОРМАЦІЯ МАЄ БУТИ 
ОБ’ЄКТИВНОЮ

На цьому народний депутат України Мірошниченко 
Юрій наголосив під час зустрічі з іноземними журналі-
стами, закликавши їх максимально об'єктивно висвіт-
лювати події, що відбуваються у країні.

Він наголосив, що сьогодні вкрай важливим є те, щоб 
жителі європейських країн отримували достовірну та акту-
альну інформацію про розвиток подій в Україні «з перших 
вуст» і  попросив  журналістів донести до європейської та 
світової громадськості звернення українських студентів, які 
закликають європейських політиків бути більш зваженими у 

їх оцінках політичної ситуації в країні і не ставати на захист 
радикальних угруповань, що реалізують силовий сценарій 
державного перевороту. 

На зустрічі обговорювалися питання зміни Конституції 
України, а також положення закону про амністію для затри-
маних активістів вуличних заворушень. Юрій Мірошниченко 
запевнив: «Керівництво України продовжує активний діалог 
з опозицією на тему компромісного вирішення актуальних 
політичних проблем».

Валентина АРТЮШКОВА.

Рада району, яку очолює народний депутат 
України Ігор Рибаков, і до якої входять усі сіль-
ські голови та очільники району, є легітимним 
органом для спільного вирішення проблем тери-
торіальних громад. Засідання проходять двічі на 
рік. Обговорюються важливі питання, у тому чис-
лі й акції, які народний депутат планує проводити 
на їх території. 

Після проведення засідання сільські голови 
поділилися своїми враженнями. 

Володимир СТАДНИК, Макишинський сільський го-
лова:

– Рада району пройшла ефективно, і взагалі формат, 
обраний Ігорем Рибаковим, я б назвав навіть унікальним і 
ексклюзивним. Зустріч зарядила нас оптимізмом і надією 
на подальшу співпрацю, яка була, яка є і, я думаю, що у по-
дальшому тільки підвищиться. Коли діалог відбувається ре-
гулярно, це сприяє покращенню якості роботи. Ігор Рибаков 
є дійсно народним депутатом.Він проводить роботу, яку до 
нього не робив жоден народний обранець. 

Анатолій ПОШЕНКО, Поліський сільський голова: 
– Я дуже вдячний, що такі зустрічі проводяться. Ігор 

Рибаков надихає нас на потужну, якісну роботу і ефективну 
співпрацю.Ми відкрито поспілкувалися, підбили підсумки 
роботи за минулий рік і спланували діяльність на поточний. 
За безпосередньої підтримки Ігоря Рибакова ми вирішимо 
багато проблем не тільки району, а й кожного села, кожної 
громади. 

Віра МУКОСІЙ, Бурівський сільський голова: 
– Ігор Рибаков виправдав наші сподівання. Усі акції, які 

він запланував, виконані. Люди задоволені його діяльністю. 
Особливо вдячні за безкоштовний автобус. Літнім людям 
надавалась допомога в оранці городів. Пенсії у них невелич-
кі, аби винайняти когось, а сил на такий нелегкий фізичний 
труд не вистачає. Тому така його допомога стала для них 
дуже нагальною. Задоволені люди й пасхальною акцією та 
різдвяними подарунками для малозабезпечених та бага-
тодітних. Стосовно Ради району хочу сказати, що її діяль-
ність ефективна. Ми можемо напряму дати свої пропозиції 
і побажання народному депутату. Добре, що у нього слова з 
ділами не розходяться. Що він обіцяє — все виконує. 

Ніна МАМАЙ, Дроздовицький сільський голова:
– Ми знаємо Ігоря Олександровича як енергійну, пози-

тивну і порядну людину. На Раду району я їхала з гарним 
настроєм. Зустріч пройшла на високому підйомі і продук-
тивно. Ми обговорили результати співпраці з народним 
депутатом у 2013 році і запланували роботу на 2014 рік. На 
території нашої сільрали усі акції Ігоря Рибакова пройшли 
на самому високому рівні. Люди з повагою ставляться до 
свого народного депутата, бо такого у нас раніше не було. 
Сподіваємося, що Ігор Олександрович працюватиме у нас 
ще довго. Він завжди знаходить час зустрічатися з виборця-
ми, плідно співпрацює з органами місцевого самоврядуван-
ня.  Ми вже побачили результати і знаємо, що буде робитися 
у 2014 році. Ми можемо будувати конкретні плани. 

З сільськими головами спілкувалася 
Тетяна САВЕНКО.  

ГОЛОС ГРОМАДИ

Сільські голови про раду району



На початку грудня Центр 
дитячої та юнацької 
творчості (ЦДЮТ) став 

заручником паливного тендеру 
на закупівлю вугілля. І поки це 
питання вирішувалося, погодні 
умови разом із планом занять 
вимагали тепла у приміщеннях 
гуртків та секцій. 

До вирішення питання пі-
дійшли творчо та нестандартно. 
Маючи на території чимало ста-
рих засохлих дерев, директор 
ЦДЮТ О.М.Трофименко звер-
нулася до техніка по догляду за 
зеленими насадженнями міста 
О.І.Тупика за дозволом на їх 
використання. О.І.Тупик провів 
вибраковку дерев, з якою пого-
дилась обласна екологічна ін-
спекція. Райвідділ освіти надав 
бензин для бензопили. 

Четверо кочегарів разом із 
завгоспом установи заготовили 
дрова і забезпечили тепло у при-
міщенні ЦДЮТ, поки вирішувались паливні питання. Також 
вони розчистили прилеглу територію від небезпечних ава-
рійних дерев. Сьогодні котельня вже забезпечена паливом 

до кінця зими, маючи у запасі не тільки власноруч заготов-
лені дрова, а й вугілля та пелети. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: завгосп П.РУДЕНКО та кочегар  
Ю.ЛЬОВКІН на заготівлі дров.
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Про урожай 2014 року аграрії почали турбуватись ще 
восени минулого року. 9576 гектарів ріллі були засіяні ози-
мими культурами, в тому числі 8961 – на зерно, з яких 5955  
–  пшениця і 3006  – жито.

У порівнянні з попереднім ро-
ком пшениці посіяно більше на 35%, 
а площі жита зменшились на 40%. 
Основною причиною зменшення є 
низька реалізаційна ціна жита, що 
склалася в 2013 році. Вона була 
найнижчою серед усіх реалізова-
них зернових культур, – всього 943 
гривні за тонну.

Для проведення весняної посів-
ної компанії публічне акціонерне то-
вариство «Аграрний фонд» пропо-
нує сільгоспвиробникам закупівлю 
зерна на умовах форварду. На сьогодні цей фонд приймає 
заявки на реалізацію пшениці, жита, ячменю урожаю 2014 
року. Авансування здійснюється за формулою 50% + 20%, 
з яких: 50% коштів – під час укладання договору; 20% – за 
результатами весняного огляду страховою компанією від-
повідних посівів.

Навесні фонд закуповуватиме овес, просо та гречку 
врожаю 2014 року на умовах форварду за фактом посіву цих 
культур. Після укладання відповідних угод сільгоспвиробни-
ки отримуватимуть аванс в розмірі 70% мінімальної інтер-
венційної ціни відповідної культури.

Остаточний розрахунок за контрактом проводитиметься 
за середньозваженими цінами рівноваги (фіксингу), за ре-

зультатами трьох останніх торгових сесій на організованому 
аграрному ринку на момент поставки зерна, за вирахуван-
ням середньозваженого відсотка на наданими строком до 
12 календарних місяців кредитами банків, визначеного на 

підставі інформації, наданої Націо-
нальним банком.

Мінімальна запропонована 
партія зерна для пшениці – не мен-
ше 100 тонн, жита – не менше 50 
тонн.

Об’єктом закупівель виступає 
зерно пшениці 2-4 класів, жита, 
вівса, проса – 1-3 класів та гречки 
урожаю 2014 року.

Розмір авансу за 1 тонну – за-
лежно від класу зерна. Наприклад, 
пшениці 50% від 920,5 грн. до 

833,5 грн., 20% – від 368,2 до 333,4 грн.,  жита 50% авансу 
по класах від 800,5 до 726,5 грн.,  20% – від 320,5 до 290,6 
грн. вівса 70% авансу відповідно від 1840 грн. до 1540 грн., 
проса 70% авансу від 1925 до 1575 грн., гречки – 2415 грн.

ПАТ «Аграрний фонд» планує проведення реалізації 
аміачної селітри.

Ряд сільгосппідприємств нашого району зацікавились 
пропозиціями Аграрного фонду, а двоє сільгоспвиробників 
вже уклали договори на поставку зерна пшениці та жита.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний спеціаліст управління агропромислового 

розвитку.

СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Грабіжники-невдахи
 
  Увечері 8 лютого у ресторан «Жеведа» в Городні зайшов  

мешканець міста. Раніше судимий, він і надалі продовжував 
вести асоціальний спосіб життя, тому і в ресторан прийшов 
з метою крадіжки та  непомітно для персоналу залишився 
всередині після закриття закладу -- працівники просто за-
крили ресторан разом із непроханим відвідувачем.

Вночі злодій  розпочав реалізовувати  сплановану «ак-
цію» -- наклав собі в сумку харчів, пляшку рому та пляшку 
горілки. Але заброді так кортіло випити, що він не втримав-
ся і відкоркував коньяк. Випив і запив його горілкою,  додав 
шампанського… Горе-крадія під тепленькою батареєю роз-
морило,  і він заснув.

Вранці там його побачила  прибиральниця, викликала 
міліцію та «швидку». Чоловік довго не міг прийти до тями 
після великої дози алкоголю. Медикам довелось допомогти 
йому. 

Райвідділом внутрішніх справ відкрито кримінальне 
провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального ко-
дексу України (крадіжка, вчинена повторно).

Проте,  виявляється, це вже не перша подібна  
кримінальна пригода в названому закладі. Цього ж року (1 
лютого) в «Жеведі» святкували ювілей. Вже близько 23-ї 
години донька ювіляра помітила пропажу жіночої сумки 
із  грошима. На місце негайно прибула слідчо-оперативна 
група.  Правоохоронці швидко з’ясували, що один із запро-
шених (молодий хлопчина) скористався тим, що гості пішли 
танцювати, і викрав сумочку. Міліціонери швидко вирахува-
ли зловмисника у місцевому барі, але в нього при собі ні-
чого, крім незначної суми, грошей не було. Як з’ясувалося, 
захмелілий злодій теж розслабився і просто забув украдене 
у вбиральні ресторану. Відкрито кримінальне провадження.

Міліція закликає власників магазинів та інших торго-
вельно-розважальних закладів Городні укладати угоди з 
державною службою охорони і здавати об’єкти під охорону. 
Це дало б змогу уникнути багатьох неприємних моментів у 
роботі закладів, у першу чергу – крадіжок та убезпечило б 
від злодіїв, яких, як правило, цікавить не тільки виручка, а й 
продукти та алкогольні напої.

Є. КОЛПАЧЕНКО.
Начальник  райвідділу УМВС

України в Чернігівській області.  

13 січня 2011 року було прийнято закони «Про доступ 
до інформації» та «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо забезпечення доступу до пу-
блічної інформації)», які сукупно визначають у який спосіб 
будь- який громадянин може дізнатися, як витрачаються 
бюджетні кошти, скільки заробляє дружина народного де-
путата, безперешкодно відвідати засідання органу місце-
вого самоврядування чи отримати своєчасно проект його 
майбутнього рішення. Отже, суспільству надано потужний 
інструмент контролю над владою. Природно, що ухвалення 
цього закону, який покликаний прибрати ширму з корупцій-
них сцен країни, викликало невдоволення значної частини 
посадовців. Під тиском влади проект нормативного акту 
декілька разів змінювався. Його відмовлялися підтримувати 
народні депутати  різного рівня, окремі чиновники.

Початок боротьби за реалізацію довгоочікуваного зако-
ну у нашій районній раді почався із спроби направити норми 
Регламенту її роботи в законодавче русло. Окремі депутати, 
добре розуміючи важливість цього документу, намагались 
одразу впровадити його положення в практику. Справа в 
тому, що закон визначив цілком нові правила роботи на міс-
цях. З метою його виконання місцеві ради повинні перегля-
нути основні положення своєї роботи, бо у значній мірі ради 
є автономними у процесі прийняття та реалізації рішень. До 
того ж, діяли старі норми Регламенту, які вже суперечили 
новим законодавчим положенням.

У червні 2013 р. депутат О.І. Верхуша вніс на розгляд 
проект рішення «Про внесення змін та доповнень до Ре-
гламенту роботи Городнянської районної ради (щодо при-

ведення окремих положень Регламенту у відповідність з 
положеннями Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації»).  Проте керівництво районної ради тлумачило 
законодавство на власний розсуд, а разом з ним більшість 
депутатів проект не підтримала.

Депутат повторно — вже на наступну, 17 сесію районної 
ради  вніс проект рішення, аргументуючи тим, що відповід-
но до положення частини третьої ст. 15 Закону проекти нор-
мативно-правових актів органів місцевого самоврядування 
повинні оприлюднюватися не пізніше, як за 20 робочих днів 
до дати їх розгляду. 

Депутат звернув увагу керівництва райдержадміністра-
ції на порушення Закону, зокрема на неоприлюднення ін-
формації на сайті у визначений законом термін, в резуль-
таті чого депутати, а також виборці були позбавлені права 
на своєчасне отримання інформації про проекти рішень 
районної ради. Зрештою депутат вимушений був доводити 
свою правоту у суді. 26 листопада Чернігівський окружний 
адміністративний суд повністю задовольнив його позов до 
Городнянської РДА. На 19 сесії районної ради, яка відбулась 
28 січня 2014 р., зміни в Регламент роботи ради були вне-
сені. 

Виникає питання: що це? Прагнення можновладців пра-
цювати і жити «по-своєму», чи це елементарний правовий 
нігілізм? Чи може і те, й інше? А закони пишуться для того, 
щоб їх виконувати.

А. ЖАДЧЕНКО.
Депутат Городнянської районної ради.

СЛОВО ДЕПУТАТА

Вік живи — вік учись...

ПОКИ  ТЕНДЕР  ЗВОЛІКАВ

ВІСТІ З АГРОПРОМУ

З АВАНСУВАННЯМ І ПО КОНТРАКТУ

АГРАРНИЙ 
ФОНД ПРОПОНУЄ 

СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ 
ДОГОВІРНІ УМОВИ 

ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА 
І ПРОВЕДЕННЮ ВЕСНЯНОЇ 

СІВБИ

СЛУЖБА 101

Лід — це не втіха, 
він таїть небезпеку

З настанням потепління Городнянський РВ УДСНС ре-
комендує всім жителям Городнянського району бути дуже 
обережними при перебуванні на льоду. А, враховуючи не 
стійкі погодні умови, можливо, зовсім відмовтесь від виходу 
на лід. Батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм грати 
на льоду, проводьте з ними профілактичні бесіди.

Ось кілька порад. Не можна перевіряти міцність льоду 
ударом ноги, треба навчитися  визначати ненадійний лід. 
Якщо товщина корки льоду менше 5 см, то на нього краще 
не ступати. Якщо лід скрипить — з нього треба негайно йти. 
Так само дуже швидко треба покинути темний лід та лід з 
тріщинами, які, утворюючись, потріскують. Варто побоюва-
тися стоків підприємств, заростей. Треба обходити врослі в 
лід корчі й водорості. З недовірою слід ставитися до льоду, 
який покритий товстим шаром снігу. Під ним, як правило, 
вода замерзає набагато повільніше й нерівномірно. Навіть 
натоптані стежки є небезпечними, лід там може бути  розхи-
таний. Якщо з лунки видавлюється вода, то  треба покинути 
це місце якнайшвидше.

По крижаній поверхні можна ходити тільки при гарній 
видимості і не поодинці. У жодному разі не можна випуска-
ти на лід першим новачка, очолювати колону повинен до-
свідчений рибалка з палицею у руках. Кожні два кроки він 
ударяє палицею по лоду. Якщо лід не пробивається — все 
добре, йти можна. Інші рибалки повинні йти услід за провід-
ником на відстані 5 метрів один від одного. Якщо той, хто 
очолює колонку, раптом пробив лід, всі зупиняються і че-
кають, поки провідник не знайде місце для безпечного пе-
реходу. З риболовлі потрібно повертатися засвітло, щоб до 
настання темряви добратися до берега. Якщо ви раптом 
повертаєтеся з риболовлі поодинці, то треба йти по слідах, 
які залишилися від рибалок, що вже проходили тут. Набли-
жатися одне до одного не можна, – є ризик, що лід двох не 
витримає.

Пам'ятайте! Біда може трапитись несподівано, тож кра-
ще її попередити!

О. ДОВБИШ.
Провідний інспектор райвідділу УДСНС України 

у Чернігівській області.
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Городня – місто дитинства і 
юності

Олександр Волошко ріс серед інших хлоп’ят 50-их років, 
віддаючись безтурботності босоногого дитинства. Його 
батько працював водієм, а мама – секретарем-друкаркою у 
Городнянському райкомі партії. Він і сам не знає, коли у його 
хлопчачому серці поселилась мрія стати військовим. Однак 
у виборі своєму був впевнений і ні про яку іншу професію й 
слухати не хотів.

Після закінчення міської школи №1 у 1967 році Сашко 
спробував здійснити свою мрію, віддавши документи у Чер-
нігівське вище військове училище льотчиків. Однак за ста-
ном здоров’я стати курсантом у той раз не судилося. Юнак 
повернувся  у Городню і рік працював на механічному заводі. 
А потім у військкоматі йому розповіли про Новосибірське 
військово-політичне училище, яке відкрилось у 1967 році  і 
проводило другий набір курсантів. Олександр не вагався ні 
хвилини.

-- Вже потім у Новосибірськ багато городнянців їха-
ло навчатись. А того року я погнав у Сибір один, як перст, 
-- сміється Олександр Васильович. – Три з половиною ти-
сячі кілометрів від Городні, де пройшли дитинство і юність, 
не здались перепоною. Не зупинили і мамині сльози. Мама 
навіть свідомість втрачала, примовляючи: ”Куди ж ти їдеш? 
Ти ж там замерзнеш!...”. Але я був впевнений, що все буде 
добре, що то доля мене кличе. Так і вийшло.

Західний Сибір зустрів мандрівника  жарою у тридцять 
градусів. Жарко було і у прийомній комісії – абітурієнтів було 
у 8 разів більше, ніж навчальних місць. Але доля Олександру 
посміхнулась – тепер він по праву мав чотири роки носити 
звання курсанта.

Додому видавалось їздити двічі на рік – на місяць влітку 
та на два тижні у зимові канікули. Якими радісними були зу-
стрічі з ріднею та друзями дитинства!  А ще більш окриляла 
думка про те, що його мрія здійснюється.

«Мой адрес – не дом и не 
улица…»

Після закінчення училища у 1972 році лейтенант Волош-
ко отримав призначення  на Далекий Схід, у міста Білогірськ, 
а потім – Благовіщенськ, що в Амурській області. Був зам-
політом роти, пізніше – батальйону. За п’ять років служби 
по-справжньому закохався у далекосхідну природу.

-- Я й нині згадую, як весною зацвітає багульник  на соп-
ках. І вони стають криваво-червоними, -- мрійливо згадує 
Олександр Васильович. – Літо там – справжнє літо: спека 

до сорока градусів, а зима – справжня зима: 
теж сорок, тільки з мінусом. І люди особливі – 
добрі, готові прийти повсякчас на допомогу. 
П’ять років служби на кордоні з Китаєм про-
летіли, мов ластівки у вирій.

У 1977 році Олександра для подальшого 
проходження служби було направлено у групу 
радянських військ у Німецькій Демократичній 
Республіці. А саме у місто Стендаль, пізніше – 
у Гарделеген, що на кордоні з Федеративною 
Республікою Німеччини. Тут молодий військо-
вий знайшов нових друзів – як серед співслу-
живців, так і серед цивільних німців. Благо, 
часу вистачало і на полігонах тренуватись, і 
навчання проводити, і з друзями спілкуватись, 
і країну у поїздках побачити. Найбільше вра-
ження справили музеї, облаштовані у колиш-
ніх концентраційних таборах. Ще п’ять років 
служби виявились корисними не тільки у на-
вчальному, а й пізнавальному плані.

З 1982 року Олександра перевели служити 
у Київський військовий округ. Спочатку він ніс 
службу у Ворошиловграді (нині Луганськ), по-
тім – у Білій Церкві Київської області. Тут він от-
римав звання підполковника,  був старшим ін-
структором політвідділу 72-ої мотострілецької 
дивізії. Здавалось би, багато чого досяг у своїй 
професії, здійснив мрію дитинства, пройшов 
путь професійного становлення. Але душа просила більшо-
го. Насамперед – перевірити себе  як офіцера у непростому 
випробуванні. На вірність. На стійкість. На відданість. І він 
попросився у Афганістан.

Там, за гірськими перевалами
На той час батька Олександра вже не стало. Він приїхав у 

Городню, щоб повідомити матері про свій  вибір. Вона дуже 
переживала, але рішення сина сприйняла достойно. Тут, у 
колі друзів дитинства, Сашко зустрів Петра Пиницю, з яким 
росли на одній вулиці і який був його близьким товаришем. 

-- Дізнавшись про Афганістан, Петро мені побажав : 
„Если смерти, то мгновенной, если раны – небольшой…».  
Мабуть, його слова та Богу у вуші... Доля милувала і від 
смерті, і від поранень, -- з ноткою суму згадує покійного 
товариша Олександр Васильович. – Я два дні побув вдома, 
біля матері, та й поїхав у Київ. З Києва – літаком у Ташкент, 
а звідти – ІЛ-76-им з групою радянських офіцерів –у Кабул.

Перше, що вони почули, як зійшли з трапу – це те, що 
довкола аеродрому йшла стрільба.  Територію аеродрому з 
повітря  охороняли вертольоти вогневої підтримки МІ-24. Це 

був початок червня 1987 року. Знову спека – до 50 градусів. 
І гори. Краса. І війна.

Їх доставили у штаб 40-ої армії у Кабулі, який розташо-
вувався у колишньому королівському палаці – так званому 
палаці Аміна. 

--  Видовище, треба сказати, надзвичайне, -- розповідає 
Олександр Волошко. – З нами провів співбесіду перший за-
ступник начальника політвідділу армії  полковник Микола 
Петрович Волков ( до речі, він нині генерал у відставці, про-
живає у Чернігові). Нам пояснили, що ми приїхали на війну. 
І наша армія веде бойові дії проти озброєних загонів афган-
ської опозиції. У боях нам доведеться брати безпосередню 
участь.  А потім нас – новоприбулих – розподілили по місцях 
служби. Мене літаком доставили у населений пункт Баграм. 
По суті, це була крупна авіаційна база, де розташовувався 
штаб 108-ої мотострілецької дивізії. Саме тут я ніс свою вій-
ськову службу як старший інструктор політвідділу,  а потім 
– як виконуючий обов’язки заступника начальника політвід-
ділу дивізії. Служив я з 1987 року до остаточного виводу ра-
дянських військ з Афганістану. 13 лютого 1989 року я вивів 
останню частину нашої дивізії з території цієї держави.

15 ЛЮТОГО – ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ДЕРЖАВ, 
25-А РІЧНИЦЯ ВИВЕДЕННЯ ВІЙСЬК КОЛИШНЬОГО СРСР З РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН
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У районному історико-краєзнавчому музеї 
розгорнуто виставку з нагоди 25-річчя виведення 
радянських військ із Республіки Афганістан. На 

ній представлені фотознімки, документи та речові 
докази учасників війни в тій мусульманській країні. 
На виставці розміщено фотознімки загиблих 

У  ПАМЯТЬ  ПРО  НАШУ-ЧУЖУ  ВІЙНУ
воїнів-інтернаціоналістів Городнянсь-
кого району. Розгорнуту експозицію 
вже оглянуло чимало відвідувачів му-
зею.

11 лютого виставку оглянув заступ-
ник голови райдержадміністрації Юрій 
Гриценко. Тут він зустрівся з представ-
никами районного відділення Україн-
ської Спілки ветеранів Афганістану.

– У нашій державі високо цінують 
мужність, бойові та трудові здобутки 
учасників бойових дій на території ін-
ших держав. Ми глибоко переконані, 
що воїни-інтернаціоналісти й надалі 
сприятимуть розбудові української 
держави, розвитку громадянського 
суспільства та вихованню патріотизму 
у молоді, – сказав Ю.Гриценко.

Голова районного відділення УСВА 
Наталія Міненко розповіла присутнім 
про діяльність відділення. Зокрема 
зазначила, що у 2014 році програ-
ма підтримки діяльності колишніх 
воїнів-інтернаціоналістів,  прийнята 
недавно на сесії районної ради, знач-
но полегшить існування організації та 

дозволить розширити можливості ре-
алізації статутних завдань у найближчі 
роки.

Відділення спілки налагодило тісну 
співпрацю з обласною загальноосвіт-
ньою школою-інтернат для дітей-сиріт 
і активно сприяє процесу виховання у 
підростаючого покоління почуття па-
тріотизму та розвитку фізичних здіб-
ностей.

Учасник бойових дій в Афганістані 
Анатолій Кожедуб нині працює вчите-
лем фізкультури та військової підго-
товки в навчальному закладі, де вихо-
вуються діти-сироти. Завдяки спільній 
ініціативі громадської організації та 
дирекції школи на базі інтернату діє 
секція посиленої фізичної підготовки, 
де активно займаються і діти із сімей 
учасників бойових дій Афганістану.

О.БОЖОК.
Завідуюча сектором інформаційної 

діяльності райдержадміністрації.

На знімку: під час зустрічі.

Все далі в історію відходять події, пов’язані з Афгансь-
кою війною, тією братською допомогою, яку Радянський 
Союз надавав народу Афганістану у проведенні демо-
кратичних реформ. Тоді нашим військовим протистояли 
не тільки озброєні банд-формування, які підтримувалися 
найбільш реакційними мусульманськими колами та ім-
періалістичними державами. Саме  в ті роки СРСР вперше 
зіткнувся з радикально настроєним, добре підготовленим 
і озброєним ісламським тероризмом, чия брудна політика 
і жорстокі методи її здійснення і досі сумно відомі усьому 
світу та відзначені загибеллю тисяч ні в чому не повинних 
мирних людей.

Афганістан став багатостраждальною землею. Там наші 
солдати, подаючи руку дружби і рятуючи долю людства, 
часом віддавали зовсім ще юне своє життя заради миру на 

землі. У тій десятилітній військово-політичній спецоперації 
Радянського Союзу  брали участь 160 тисяч 375 військо-
вослужбовців – вихідців з України. 3 тисячі 360 з них заги-
нули, 72 – пропали без вісті, 3 тисячі 560 стали інваліда-
ми. Згодом війну в Афганістані керівництво тодішнього 
СРСР визнало політичною помилкою. Однак це аж ніяк не 
применшує особистого подвигу солдатів, які подали при-
клад самопожертви та вірності військовій присязі. А у тих, 
хто пройшов вогненними гірськими стежками випаленого 
сонцем Афганістану, він і досі живе у душі, відгукуючись 
пам’яттю про безстрашшя і героїзм, вірність військовому 
обов’язку, чесність і людяність, які крокували поруч по не-
простих афганських дорогах...Серед таких – і наш земляк, 
нині полковник у відставці Олександр Васильович ВОЛОШ-
КО.



5 лютого 2014 року в Києві у міському Бу-
динку вчителя відбувся  концерт Заслуженого 
артиста України Анатолія Кобзаря. Співак і ком-
позитор виступив з великою сольною пісенно- 
естрадною програмою "За далекими літами". 
Програма названа одноіменною піснею авторів 
Анатолія Кобзаря і Євгена Гущина не випадко-
во, адже в ній артист нагадав глядачам кращі 
шлягери минулих літ, з якими він зростав. 

Прозвучали пісні на музику О.Білаша,О.Пахмутової, А.Бабаджаняна,В.
Добриніна та ін. Були виконані також українські народні пісні та старовинні 
російські романси. Та все ж домінантою концерту була сучасна естрадна піс-
ня. Дуже добре і тепло глядачі сприймали пісні на власну музику А.Кобзаря.

Гостями пісенного дійства були метри саме цього жанру – народні артисти 
України Анатолій Мокренко та Вадим Крищенко. Завершився концерт духов-
ним єднанням глядачів і співака, коли Анатолій Кобзар виконував уже добре 
знану  пісню "Солов"їна родина". Глядацька зала гучними оплесками і стоячи 
вітала артиста.

Нагадаємо, що Анатолій Кобзар – наш земляк. Він народився в с.Рубежі 
Городнянського району. Після закінчення середньої школи пов‘язав  своє 
життя з мистецтвом. З ранніх років брав участь в художній самодіяльності, у 
семидесяті роки минулого століття був солістом городнянського вокально-ін-
струментального ансамблю «Литвини». Потім закінчив Київську державну 
консерваторію по класу вокалу. Його учителем був відомий народний артист 
Анатолій Мокренко.

На знімку: Анатолій КОБЗАР.

У обов’язки частин дивізії, де служив Олександр Волош-
ко, входила охорона шляхів, зокрема і відомого перевалу 
Саланг. Під їхньою опікою знаходилась і дорога Кабул—Джа-
лалабад. Сюдою рухались колони з вантажами – продоволь-
чі, з боєприпасами тощо. Крім того, бійці виходили на  бойові 
операції як разом з урядовими військами Афганістану, так і 
самостійно. Олександр Васильович особисто брав участь у 
14 таких виходах як заступник керівника бойової операції.

Школа життєвого гарту
-- Пам’ятаю свій перший вихід на бойову операцію, 

-- веде далі розповідь колишній замполіт. – Я повинен був 
замінити свого пораненого однокурсника по військовому  
училищу. І я помітив, що за добу до початку виходу наші бійці 
припинили їсти сухий пайок. Харчувалися тільки супом, ка-
шею, пили чай, компот тощо. Сенс цих дій я зрозумів лише 
тоді, коли ми повертались з виконаного завдання. Я поба-
чив, що вздовж дороги, якою йшла колона нашої дивізії, ви-
шикувалась голодна афганська малеча. І наші солдати від-
давали у їхні рученята свої сухі пайки, які вони готували для 
цього заздалегідь. 

Саме тут, в Афганістані, Олександр Волошко зрозумів, 
що високий дух і виучка радянських солдат – не просто сло-
ва.

-- Коли з Батьківщини прибував молодий, необстріляний 
солдат, за ним обов’язково закріплювали двох бувалих вояк, 
-- ділиться він спогадами. – Вони були фактичними нянька-
ми і оберегами для новачка. Вчили воювати, захищатись, 
ділились бойовим досвідом. І тільки після того, як новенький 
проходив достатню школу гарту, йому надавалась самостій-
ність. 

На запитання про фільм „9-а рота”, який по-новому роз-
крив цивільному населенню очі на афганські події і свого 
часу викликав справжній фурор, колишній замполіт відповів 
так:

-- У цьому фільмі все ж багато домислу. Висоту 4224, 
про оборону якої розповідається у стрічці, відстоювали 35 
десантників. Проти них кинули тисячу „чорних лелек” – так 
називали афганських найманих бійців.  Радянські солдати 
відбили 18 атак, знищили понад 500 ворожих воїнів. А на-
ших загинуло тільки шестеро. Щоправда, поранені були всі. 
За цей бій два сержанти десантники-кулеметники посмер-
тно удостоєні звання Героїв Радянського Союзу. Решта всі 
нагороджені орденами. І таких випадків  було дуже і дуже 
багато. Скажу, не хизуючись, а просто констатуючи факт: за 
весь час афганської війни радянські воїни не зазнали жодної 
поразки.

Питаю у співрозмовника, чи не вживали 
наші військові якихось стимулюючих нарко-
тичних речовин перед виходом на найбільш 
небезпечні завдання.

-- Наркотичних речовин нам не давали, -- 
відповідає він. – А от стимулятори, які збіль-
шують гостроту зору і підвищують стійкість 
організму до сну, вживали спецназівці перед 
особливо небезпечними, ризикованими опе-
раціями. Вживав їх і я. Ніяких побічних ефек-
тів, ніякої „легкості” чи „ейфорії”, які виника-
ють після застосування наркотиків. Просто 
збільшується час, протягом якого людина 
може обходитись без сну. І підвищується го-
строта зору, що необхідно у нічних умовах.

„Ми ніколи не залиша-
ли тіла загиблих...” 
На війні – як на війні. І поруч із перемогами 

та героїзмом грає сумну симфонію пам’ять 
про втрати. Згадує колишній замполіт опе-
рацію „Тропа”, спрямовану на розблокуван-

ня міста Файзабада. Троє наших військових – лейтенант і 
два солдати артилеристи-навідники потрапили у засаду. 
Вони вели нерівний бій, у ході якого всіх трьох було поране-
но. Душмани узяли їх у полон. Але через короткий час роз-
стріляли за непокору.

-- Ми на деякий час припинили воєнні дії, -- розповідає 
Олександр Васильович. – Викликали спецнзаівців і по го-
лосному зв’язку попередили душманів, щоб вони видали 
нам тіла товаришів. Спецназ афганської армії прилетів на 
вертольотах у вказану точку, забрав загиблих і передав їхні 
тіла нам. У частині ми організували прощання з товаришами 
і відправили їхні тіла сумним вантажем на Батьківщину. 

Найбільше, чого боялись радянські військові, – потрапи-
ти у полон. За весь час війни в Афганістані тільки 72 наших 
воїни були захоплені ворогом. Зазвичай хлопці підривали 
себе власноруч – як і наш земляк, городнянець Володимир 
Шевчук. 

-- Володя був авіаційним навідником, -- каже Олександр 
Волошко. – Посмертно його нагороджено орденом Черво-
ного Прапора. Про це у Городні знають майже всі. Володя 
– з тієї когорти радянських солдатів, яка була вихована на 
славних прикладах наших дідів, які здобули Перемогу у Ве-
лику Вітчизняну. Шкільне патріотичне виховання також гра-
ло величезну роль у формуванні характеру нашого поколін-
ня. Афганістан – це війна, у якій радянські солдати показали 
масовий героїзм і відданість Присязі. Часто бувало, 
солдати собою закривали командирів. Там кожен був 
справжнім Героєм. Липових не було. Моя 108-а дивізія 
свого часу була сформована під Москвою. За час Ве-
ликої Вітчизняної війни жодному з її бійців не було при-
своєне звання Героя Радянського Союзу. А за дев’ять 
років війни в Афганістані  вісім наших побратимів отри-
мали це високе звання. І половина з них – посмертно...

На моє запитання, чи виправданими були ці жерт-
ви, чи потрібна була ця ще одна жорстока війна ра-
дянському народу, колишній замполіт, подумавши, 
відповів так:

-- Це питання риторичне. Війну – будь-яку війну – 
проклинають усі. Це кров, це жертви, це втрати. Однак 
треба враховувати і військово-політичну ситуацію, яка 
склалась у світі на той час. Колишньому керівництву 
СРСР непросто було прийняти рішення у відповідь на 
прохання керівництва Афганістана про надання допо-
моги. Було кілька засідань Політбюро. Більшість його 
членів висловлювались проти введення обмеженого 
контингенту радянських військ в Афганістан. Але після 
довгих суперечок і дебатів 12 грудня 1979 року на за-
сіданні Політбюро все ж було прийнято доленосне для 
багатьох радянських людей рішення. Спочатку пла-

нувалось ввести три дивізії на чотири місяці. Ці дивізії були 
здебільшого сформовані з солдатів азіатських республік. 
На жаль, вони повели себе в Афганістані не так, як вимагає 
честь радянського воїна. Були часті випадки мародерства, 
знущання над місцевим населенням, глумлення над їхньою 
вірою тощо. Це розпалило партизанську боротьбу. Тому цих 
солдатів було замінено на військових з Росії, Білорусі, Украї-
ни, прибалтійських республік, Казахстану та інших радянсь-
ких республік.  А пізніше, коли почали вестись серйозні бо-
йові дії, наші війська було посилено – до 100 тисяч. Так звана 
сорокова армія...

„Мене доля милувала...” 
Сьогодні Олександр Васильович, згадуючи роки служби 

в Афганістані, вважає, що доля його оберігала. Не тільки сам 
залишився живий і неушкоджений, а й близьких друзів втра-
чати на тій війні не довелося. Хоча не раз був свідком того, 
як снайперська куля забирала життя воїна, який знаходився 
поруч. 

Полковник у відставці іноді – в особливо урочисті мо-
менти – одягає свій військовий мундир і численні нагороди, 
серед яких – і орден Червоної Зірки, отриманий за службу в 
Афганістані.

Від часу тих подій спливло вже 25 років. Олександр Ва-
сильович після миротворчої місії в Афганістані був направ-
лений для проходження подальшої служби в Чернігів – каже, 
сам попросився  ближче до домівки.  Служив у політвідділі 
1-ої гвардійської армії на посаді заступника начальника від-
ділу кадрів політвідділу армії. А потім – начальником універ-
ситету марксизму-ленінізму Чернігівського гарнізону. З цієї 
посади у 1992 році вийшов на заслужений відпочинок. Він 
часто приїздить у Городню до брата Володимира. Каже, що 
дуже любить своє рідне місто і неповторні зустрічі з одно-
класниками, друзями дитинства.

Нині Олександр Васильович Волошко живе у Чернігові. 
Разом з дружиною Оленою вони виховали двох дітей – двій-
нят Богдана і Владиславу. Юнак пішов батьковою дорогою 
– у нинішньому році він закінчує Харківський університет 
Повітряних Сил Збройних Сил України. За фахом він буде 
військовим вертольотчиком.

-- Я підтримав вибір сина, -- з гордістю каже батько. – Бо 
він обрав професію, достойну справжнього мужчини.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: полковник у відставці О.ВОЛОШКО; ко-

лишній замполіт отримує чергову нагороду з рук губер-
натора В.ХОМЕНКА; з бойовими побратимами( О.ВО-
ЛОШКО крайній справа); на бойовій позиції.
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Співробітники райвідділу МНС за допомогою 
пожежної машини залили значну площу водою, яка, 
замерзши, стала крижаним майданчиком. 

Перших відвідувачів не довелося чекати довго 
– ними стали всюдисущі діти, які (хто самостійно, 
а хто з батьками) прийшли випробувати новий лід. 
Щовечора тут збирається чимало людей заради 
активного дозвілля. І поки діти катаються на ковза-
нах чи просто на підборах, батьки спілкуються, фо-
тографують дітей та знімають відео про їхні перші 
кроки на льоду.

І хоч останні сонячні дні випекли дві проталини 
на ковзанці, відвідувачів не меншає. Організатори 
ж обіцяють поновити лід. Звісно, хотілося б біль-
шого сервісу – освітлення, музики, пункту прокату 
ковзанів… Ми вже звикли, що на подібні зауважен-
ня відповідають: час важкий. Післявоєнні 50-ті роки 
були не легші, та ковзанки були обладнані краще.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: А.НАГОРНА, А.БОГДАНОВСЬКА, 

Т.ПОПІК та Д.МЕРЕАКРЕ бавляться на ковзанці.

ЗАБАВА  НА  ШТУЧНОМУ  ЛЬОДУ

в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...в моїй душі...

Творчий 
вечір нашого 

земляка
Ниніш-

ньої 
зими на 

місь-
кому 

стадіоні 
віднови-
ли забу-

ту роз-
вагу, як 
ковзан-

ка.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– будинок  по 2 пров. Горького, 13. Є газ, вода, теле-
фон, земля приватизована. Тел. 2-26-09.

– земельна ділянка площею 900 кв.м. під забудову. 
Тел. 096-9596657.

– тільна корова з 4-м телям. Тел.: 097-6432468, 098-
4393956.

– корова в с. Макишині. Тел. 096-2725213.
– терміново коза біла (безрога) віком 4 роки, окот у 

березні. Тел. 2-11-15, 096-6286575.
–  овес. Тел.: 2-53-25, 050-9876145, 097-6367481.
– дитяча коляска (зима-літо) та дерев’яне дитяче 

ліжко колишнього вжитку. Тел.: 2-20-14,  098-6069232.
– нові: тракторний 2-корпусний плуг та кінний плуг. 

Тел.: 2-48-80, 068-0612400.

КУПЛЮ:
– тракторний причіп. Можна без документів. Тел.: 063-

5221485, 067-8571467.
– картоплю. Тел.: 098-8485299, 2-42-47.
–  велику і насіннєву картоплю. Тел. 096-9818555.
– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.
– кормові буряки. Тел. 2-22-32.

Потрібна няня по догляду за людьми похилого віку 
(чоловік і жінка).  Умови роботи за домовленістю. Тел.: 2-56-
73, 098-4294643.

Втрачені сертифікати на право на земельну частку 
(пай): ЧН № 0264505 на ім’я Денисенко Софії Тихонівни, 
ЧН № 0264507 на ім‘я Денисенка Віталія Яковлевича,  ЧН 
№ 0264508 на ім‘я Денисенка Миколи Віталійовича, зареє-
стровані 22.08.1996р. Хто знайшов, просимо повідомити по 
тел. 093-7010810 за винагороду. 

Втрачений студентський квиток, виданий НПУ ім. М.П. 
Драгоманова на ім’я Кривець Марії Петрівни у 2013 році, 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.  

Загублене посвідчення учасника ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС II категорії А № 235863 С від  27.09.2013 р., 
видане на ім’я Медвєдєва Володимира Олексійовича, ВВА-
ЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

Загублений державний  акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯГ № 869417, виданий на ім’я Іванчук 
Ганни Миколаївни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.   

Загублене свідоцтво про право власності на майновий 
пай  № 014671 від 09.12.2013 р., видане на ім’я Ткаченка 
Федора Марковича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

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

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

Продам зерновий комбайн «MASSEF-FFR-490». 
Тел. (068)0401024.

Продам авто «ВАЗ-21013», 1982 р.в.,
 у робочому стані.Тел. (068)8153834.

Продам «ВАЗ-2109» (газ/бензин), 1992 р.в.; «ВАЗ-2107», 1989 
р.в.; 2 зимові гуми R-175х13. Т.: (096)7331053, (063)5772551.

Про  зміну  тарифів  на послуги 
з централізованого водопостачання, 
водовідведення, по вивозу твердих 

побутових  відходів

13  лютого  2014 року                                                                            № 14
м. Городня

Розглянувши  листа  Городнянського  ВУЖКГ  про  зміну  та-
рифів з централізованого водопостачання, водовідведення, по 
вивозу твердих  побутових  відходів,  керуючись  ст. 28, ст. 30  За-
кону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  згідно  
рішення № 31 від 07.10.2013року  Державної  інспекції  цін  Украї-
ни  з  контролю  за  цінами  Городнянського  ВУЖКГ,  виконком  
Городнянської  міської  ради

В И Р І Ш И В:
1. змінити  тарифи  для  Городнянськогг  ВУЖКГ  на по-

слуги з централізованого водопостачання, водовідведення, по 
вивозу твердих  побутових  відходів з 01.03.2014року:

по водопостачанню:
– населення  –  4,96грн за 1м3.
– бюджет     – 5,17грн. за 1м3.
– інші          –  6,72грн. за 1м3.
по водовідведенню:
– населення  –  8,29 грн за 1м3.
– бюджет     –  8,66грн. за 1м3.
– інші          –  11,23грн. за 1м3 
Вивіз  побутових  відходів  та  їх  знешкодження (контейне-

ровоз):
– населення  –  46,43 грн за 1м3.
– бюджет     –  49,99грн. за 1м3.
– інші          –  52,65грн. за 1м3 
Вивіз  сміття  (приватний  сектор):
– населення  –  4,71грн. з 1чол. в місяць
   Міський  голова      А.БОГДАН.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
Велике і непоправне горе спіткало нашу родину. Помер наш 

батько, брат, дідусь і кум Дєдков Володимир Іванович.
Висловлюємо щиру подяку всім, хто розділив з нами наше горе, 

підтримав нас морально  і матеріально: колективу Городнянської 
спеціальної школи-інтернату, колективу колишнього Городнянсько-
го дитячого санаторію, сусідам, рідним та близьким.

Низький вам всім уклін, люди добрі. Хай Господь Бог оберігає 
вас і ваші родини від горя і біди.

Сумуючі рідні. 
* * *

5 лютого передчасно пішов з життя люблячий чоловік, батько, 
тесть, дідусь Луданік Юрій Іванович.

Дякуємо за підтримку всім сусідам з провулку Петровського, 
вул. Щорса, сім’ям Железняк,  Комзол, Немилостивим, Цимбаліст, 
Мєх, однокласникам, кумам, сватам, всім знайомим і близьким, хлі-
боприймальному підприємству, Плашковій В.П., ритуальній службі 
Гончарової Г., отцю Володимиру.

Низький уклін вам! Хай Господь Бог береже ваші родини.
Сумуючі рідні. 

15 лютого – 5 років світлої 
пам’яті

нашої дорогої, любої донечки, 
сестрички, внучечки 
ВЕРЕМЕЄНКО Катюши

05.07.1997 р. – 15.02.2009 р.
Уходят те, кто дорог и любим…
Внезапно, безвозвратно, 
  безнадежно…
Как трудно сердцем пережить  

  людским
И осознать… (почти что   

  невозможно).
Казалось, только наступил   

  расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет
И лишь одна открыта им дорога.
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой  жизни завершен пробег.
Господь, как видно, забирает лучших. 

Вічно сумуючі рідні.

10 лютого минуло 9 днів, як пе-
рестало битися серце нашої дорогої 

сестри, тьоті, бабусі
КАЧАН Юлії Дмитрівни

30.03.1950 р. – 02.02.2014 р.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы.
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умерла, а ушла куда-то.

Люблячі тебе рідні. 

17 лютого – 2 роки світлої 
пам’яті

ЄВСІЄНКА Миколи Єгоровича
05.10.1950 р. – 17.02.2012 р.

Уже два года, как тебя нет с нами,
И боль души ничем не заглушить.
Пока мы все живем на этом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.
Царство небесное и вечный покой.
Кто забыл – вспомните, кто помнит 
  – помяните.

З вічною скорботою: дружина, 
діти, онуки. 

20 лютого – 40 днів світлої 
пам’яті  найдорожчої у світі людини 

–  нашого  турботливого чоловіка, 
батька та дідуся

ЗАЦАРИННОГО 
Михайла Григоровича

16.06.1942 р. – 12.01.2014 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 приходить,
В тот дом, где вечно будет память свята,
Где тебя будут помнить и любить.

Вічно сумуючі: дружина, син з невісткою, онуки. 

19 лютого – рік світлої пам’яті
ЄРМАКА 

Анатолія Глібовича
06.06.1927 р. – 19.02.2013 р.

Прошел год, как тебя нет с нами,
Но время не лечит, боль не утихает.
И слезы не высыхают.
Помним. Любим. Скорбим.
Кто забыл – вспомните, кто помнит –  

         помяните вместе с  нами.
Рідні і близькі. 

Колективи Городнянської районної гімназії та загально-
освітньої школи висловлюють щире співчуття Шульгіній Т.В. 
та її родині з приводу непоправної втрати – смерті батька

ФІЛОНОВА Василя Олександровича.

Колектив ПП «Березень» глибоко сумує з приводу перед-
часної смерті електрика 

ЛУДАНІКА Юрія Івановича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного. 

Випускники Мощенської школи 1981 року випуску  гли-
боко сумують з приводу смерті однокласника

ЛУДАНІКА Юрія Івановича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

Вільна профспілка обласної школи-інтернату висловлює 
глибоке співчуття вихователю Бенедик В.М. з приводу смер-
ті її матері 

ЗЕНЬКЕВИЧ Валентини Іванівни. 

Педколектив Смичинської школи висловлює глибоке 
співчуття учню 2 класу Фролкову Владиславу з приводу тяж-
кої втрати – передчасної смерті матері

Марини Юріївни. 

Колектив працівників Городнянського районного суду ви-
словлює глибоке співчуття консультанту суду Лавренку Л.П. 
та його родині з приводу непоправної втрати – трагічної та 
передчасної загибелі зятя

ОЛЕКСАНДРА.

Колектив працівників Тупичівської школи глибоко сумує 
з приводу смерті колишнього працівника школи, майстра з 
практичного водіння автомобіля

АВРАМЕНКА Івана Михайловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Райком Компартії України глибоко сумує з приводу 
смерті члена Компартії України

ШТАТСЬКОГО Миколи Степановича
і висловлює співчуття дружині і близьким покійного.

Пам’яті товариша
20 лютого минає 40 днів з того бо-

лючого, страшного дня, коли переста-
ло битися серце Людини з великої лі-
тери.  Жорстока, невблаганна смерть 
вирвала його у родини, близьких, дру-
зів, залишивши у всіх біль тяжкої втра-
ти і світлу пам’ять про гарну людину, 
чудового сім’янина, вірного друга, 
хорошого товариша.

Зацаринний Михайло Григоро-
вич народився 16 червня 1942 року в 
с. Озеряни Прилуцького району Черн 
ігівської області.

У 1966 році, з переривом на час 
служби в рядах армії, закінчив При-
луцьке педучилище і за направленням 
два роки працював у м. Виноградів 

Закарпатської області вчителем трудового навчання.
З 1968 року його життя пов’язане з Городнянщиною. Закін-

чивши Чернігівський педагогічний інститут, він 41 рік сіяв розумне, 
добре, вічне у Городнянській спеціальній загальноосвітній шко-
лі-інтернат.

Досвідчений педагог, учитель-методист, Заслужений майстер 
велосипедного спорту, незмінний голова профспілки школи-ін-
тернату на 29 років, він завжди поспішав на допомогу і старому, і 
малому. Тепла його серця вистачало на всіх. У школі, мабуть, не-
має жодної людини, котрій не зробив він щось хороше, не поздо-
ровив зі святами.

Буде тужити за ним школа, будуть тужити за ним стежки, яки-
ми він бігав, буде тужити за ним дім, бо більше не буде в ньому 
такого господаря.

Вічна пам’ять тобі, Михайле Григоровичу, і царство небесне.
Друзі та колеги. 

9 лютого на міському стадіоні завершився груповий 
турнір чемпіонату району з міні-футболу. За результатами 
зустрічей десяти учасників до фінальної серії ігор вийшли 
перші дві команди 1-ї групи - «Олімп» (обласна школа-ін-
тернат) та «Колос» з с.Дібрівного, та перші дві команди 
2-групи – ФК «Куликівка» та «Спиртовик» з с.Тупичева. 

У фіналі 2 березня «Олімп» зустрінеться з ФК «Куликів-
ка», а «Колос» – із «Спиртовиком». Переможці зустрічей бо-
ротимуться за чемпіонство.

* * *
У волейбольній першості району змагалися 7 команд: 2 

команди ДЮСШ (тренери та учні), 2 міські – «Ветеран» та 
школа №2, та 3 сільські волейбольні клуби -- з Хоробич, Ви-
хвостова та Бутівки. Попередні ігри проходили у двох групах 
по два тури за коловою системою.

Фінальні ігри відбудуться 2 березня, де за перше міс-
це боротимуться команди міської школи №2 та «Ветеран», 
а третє і четверте місця розділять між собою волейбольні 
клуби з Хоробич та Бутівки. 

В.СЕРЕДА.
Начальник відділу у справах молоді і спорту 

райдержадміністрації.
На знімку: команда «Олімп».

ПОПЕРЕДУ  ФІНАЛИ

УТОЧНЮЄМО
У минулому номері газети «Новини Городнянщини» на 

третій сторінці у статті «Посвяткували», а тепер доведеться 
відповідати» вкралася помилка. Восьмий рядок третього аб-
зацу слід читати «з якими навчався у Городнянській спеціалі-
зованій загальноосвітній школі-інтернату». І далі за текстом.

ПРИКМЕТІ ВІР...
Колись у ніч на Стрітення допитливі господарі воро-

жили на врожай. Вони набирали у миску зерна і вистав-
ляли надвір. Якщо вранці зернини вкриті росою — на 
врожай.

Майже жодне свято не обходилося без такої кількості 
прикмет та афоризмів, як Стрітення. 

Як на Стрітення гуска нап'ється із сліду води — господар 
зазнає много біди. 

Як на Стрітення погода морозна і ясна — весна буде 
красна. 

Як на Стрітення сніг залітає — весна не скоро завітає. 
Як на Стрітення із стріх тече — зима скоро не втече. 
Як на Стрітення випав сніг — весна буде дощовою і хо-

лодною, а якщо буде ясно, але не сонячно, — весна буде 
рання, та ще слід чекати на морози, особливо на день свя-
того Власа (24 лютого). 

Якщо на Стрітення вранці падає сніг — на врожай яро-
вих, якщо сніг випаде у полудень — на врожай озимих, коли 
ж увечері — різних хлібів, і ярових, і озимих. 
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Куплю корів, коней, телят, лошат, 
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 

098-5192982, 063-0203245.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят. Доріз цілодобово. Перевезення.

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

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг, металлочерепица.
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: г. Городня, ул. Артёма, 56. 
Тел. 067-4455696, 093-4194282, 2-55-59. 

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

Ціни найвищі. 
Тел. 068-3752462, 093-5930439.

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, 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). 

г.Городня, ул. Черноуса, 26

Заместителя управляющего: (ОР в торговле на 
руководящей должности, уверенный пользователь 
ПК).
Старшего кассира. Кассира.
Приемщика товара.
Грузчика.  Продавца.
Уборщицу.  Охранника.

Звоните уже сейчас!
067-2236464 Виктория.
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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Дорого куплю корів, коней, биків. 
Тел.: 066-7074114, 096-5204108.

12 січня 2014 року приблизно з 6.00 до 6.45 год. 
по вул. 1 Травня в м. Городні (біля церкви) сталася 
ДТП, в результаті якої трагічно загинула людина. 

Просимо всіх, хто бачив або чув що-небудь, 
що стосується цієї ДТП, повідомити по тел.: 067-
1396966, 066-9311456.

16 лютого святкуватиме свій ювілей прекрасної душі лю-
дина – Михайло Володимирович ШЕБЕТА з Городні.

Сегодня праздник всей семьи – 
   твой юбилей,
И мы желаем тебе, милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела  благословил.

З повагою тітка Валя з сім’єю. 

11 лютого відсвяткувала свій ювілейний день народження 
Галина Петрівна СОРОКА з с. Дібрівне.

Причепурилось сонечко  
 раненько,

Заглянуло до мами 
 у вікно,
Промінчиком поцілувало  

 неньку
За її ласку, щирість  

 і тепло.
Як гарно жити,  коли 
 поряд мама –
Така розумна, сильна і красива.
Ще дуже довго залишайся на землі,
З тобою діти і онуки тут щасливі. 

З повагою: дочка, зять, син, невістка та онуки Женя, 
Елла, Руслан. 

16 лютого святкує свої перші 60-років  дорога для нас лю-
дина – брат, дядько Микола Миколайович КОНДРЕНКО.

Бажаємо йому гарного здоров’я,  тер-
піння , добра й миру в сім’ї, щастя в дітях 
і онуках. Нехай життя дарує тільки хороше, 
щоб вранці співав жайворонок, щоб роса 
стелилася до ніг, щоб зозуля накувала довгі 
роки, а вечірньою зорею соловейко дару-
вав свої пісні.

Сестра Люся з Городні та  брат 
Віктор з Кіровограду 

з родинами. 

16 лютого святкуватиме свій ювілейний день народження 
продавець магазину «Маркет» Валентина Миколаївна ЄРМО-
ЛЕНКО.

Быть может, грустно лет число, 
Но в юбилей всегда светло –
От теплых слов и глаз друзей,
От предвкушенья новых дней,
Когда все то, что не сбылось,
Свершится в ясный звездный час,
И повернется жизни ось
Добром и радостью для Вас.

З повагою колектив Городнянського міського 
споживчого товариства. 

13 лютого відсвяткувала свій ювіле-
йний день народження дорога нам лю-
дина, чарівна жінка, люба матуся, най-
дорожча бабуся Валентина  Антонівна 
ГЛІБКО.

Ювілей – це не просто свято,
Хай же серце працює завзято!
Ювілей – це роки Ваші зрілі,
Мудрий досвід в потрібному ділі!
Матусю, бабусю, голубко єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина!
Спасибі Вам, мамо, за ніжне тепло,
За людяність Вашу, за Ваше добро!

З любов’ю твої рідні. 

Комунальне підприємство Деревинської сільської 
ради оголошує про ліквідацію.

Вимоги кредиторів розглядаються протягом 2-х 
місяців з дати публікації повідомлення. 

До уваги керівників суб’єктів 
господарювання!

З метою обмеження та запобігання негативному впливу 
відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я 
людини, на виконання ст. 32 Закону України «Про відхо-
ди» та п. 10, п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України від 
03.08.1998 р. № 1218 «Про затвердження Порядку розро-
блення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та 
розміщення відходів» всім суб’єктам господарювання не-
обхідно самостійно визначити необхідність отримання до-
зволу на розміщення відходів та лімітів на 2015-2017 роки 
та подання декларації про відходи.

С. ЯЩЕНКО.
Перший заступник голови районної державної 

адміністрації.                                         

РІЗДВЯНЕ  СРІБЛО  
ВІДКРИТОГО  ТУРНІРУ

«Різдвяні зу-
стрічі» трапля-
ються не тільки в 
артистів і митців, 
а й у футболістів. 
Так, 8 лютого у 
м.Славутичі від-
бувся відкритий 
футзальний тур-
нір для дівчачих 
команд саме з 

такою назвою. Чернігівщину представляли на 
змаганнях дві однойменні команди «Спартак»: 
одна з Городні, друга – з Чернігова, які виборо-
ли 2-е та 3-є місця, поступившись лише команді 
господарів «Олімп». 

Судді відзначили городнянку Марію Россол 
як кращого гравця команди, а Анастасію Бурбу 
визнали кращим захисником турніру. Перемож-
ців та призерів нагородили грамотами та цінни-
ми подарунками. 

М.КУПРІЯНОВ.
Старший тренер-викладач з футболу

ЧОДЮСШ «Олімп» для дітей-сиріт.
На знімку: кращого гравця команди Ма-

рію РОССОЛ нагороджує головний суддя 
змагань Володимир ПАНЧЕНКО.


