
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 21-22 (11259-11260)

СУБОТА, 15 БЕРЕЗНЯ  2014 РОКУ

Число  15 16 17 18 19

Температура:
вдень  +14 +5  +3 +7 +6
вночі  +2 +1  -2 +2  -1

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

Опади

Шановні працівники й ветерани житлово-
комунального господарства та сфери 

побутового обслуговування населення!
Вітаємо вас з нагоди професійного свята!

Висловлюємо вдячність усім, на кого покладено важливу 
роль у забезпеченні діяльності народногосподарського 
комплексу, задоволенні потреб людей у повсякденних і 
життєво необхідних послугах.

Завдяки вашій наполегливості, працьовитим рукам, 
незважаючи на всі негаразди сьогодення, населення 
стабільно забезпечується водою та теплом, підтримується 
безперебійна робота інженерних комунікацій, проводиться 
ремонт, благоустрій та озеленення вулиць і скверів, 
надаються послуги з ремонту.

Ви робите все можливе, щоб обсяг та якість цих послуг 
відповідали запитам наших співгромадян. 

Зичимо вам міцного здоров’я, весняного настрою, 
наснаги, злагоди, щастя і світлого майбутнього, ініціативи 
й діловитості у виконанні професійних завдань. 

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

    ради.

Нема іншої галузі, яка була б тісно пов’язана із 
забезпеченням комфортного проживання людей, 
життєдіяльності підприємств і установ, лікарень, шкіл  і 
дитячих садків. У Городнянській ЖЕД працюють 13 робітників. 
Така собі жменька працівників, від професіоналізму та 
відповідальності  якої багато у чому залежить благополуччя 
кожного будинку, кожної родини.

Надія Василівна Дудко – одна з двох двірників, які 
обслуговують усе місто. У її обов’язки входить прибирання 
прибудинкової території у військовому містечку. У комунальній 
службі вона працює з 1996 року. Ми застали Надію Василівну 
безпосередньо на робочому місці – біля машини, яка тричі 
на тиждень приїжджає у містечко забирати сміття. Маленька 
жіночка спритно орудувала лопатою, перекидаючи гору 
непотребу у вантажівку. 

 — Мій робочий день розпочинається о сьомій ранку, 
— трохи ніяковіючи, розповідає про свою роботу. – Беру 
мішок, тачку та йду збирати папірці, інше сміття. Потім – ось, 
закидаю на машину. Хоча вантажівка стоїть у містечку тричі на 
тиждень з сьомої години ранку до другої по обіді, мешканці 
багатоповерхівок не завжди переймаються тим, щоб винести 
сміття до машини. Багато хто просто виносить його у купу 
коли заманеться, хоча це суперечить умовам договору. 
Одного разу, коли я спробувала зробити зауваження одному 
такому громадянину, він штовхнув мене так, що я впала на 

землю. Добре, що чоловік мій поруч був, то він заступився. 
Чоловік Надії Василівни – Олександр Іванович – завжди 

допомагає дружині у її нелегкій роботі. Особливо відчутна 
його допомога осінню, коли треба прибирати листя, весною, 
коли сходить сніг, взимку, коли треба розчищати ганки та 
сходинки, та й улітку, коли треба косити траву на газонах. І 
хоч жінка визнає, що обрала собі зовсім не жіночу професію, 
змінювати її не збирається. Бо любить своє місто і людей, які 
живуть у ньому. Бо кожен її робочий день приносить відчутний 
вклад у розквіт Городні, дарує городнянцям відчуття краси 
і затишку. Жителі військового містечка Надію Василівну 
називають „наша Надя”. Її нелегкий труд – на виду у всіх. 

Начальник Городнянської ЖЕД М.І.Товста теж якнайкращої 
думки про свою підлеглу:

— Надія Василівна у нас – дуже відповідальний і сумлінний 
працівник. На таких, як вона, і тримається наша служба. 
Робота комунальників не проста. За мінімальну заробітну 
плату вони  роблять все, що повинні, та ще й більше того. 
Тому щиро вітаю усіх працівників із професійним святом, 
дякую за самовіддану працю кожного на своєму місці. І бажаю 
добробуту, здоров’я, миру у родинах і країні і, звичайно ж, 
вдячності від людей за самовіддану працю на благо міста і 
його жителів.

С.ЧУГАЙ.
На знімку: Н.В. ДУДКО за роботою.

16 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Комунальні блага 
стали для нас настільки 
звичними, що ми інколи 
не замислюємось, 
якою важкою працею 
забезпечується стабільна 
робота комунального 
господарства. Ми 
пишаємось своєю 
ошатною Городнею, 
її зеленими, 
чистими і охайними 
вулицями, затишком і 
привабливістю. А для 
того, щоб вона була для 
кожного жителя саме 
такою, комунальники 
починають свою 
працю у той час, коли 
більшість городян ще не 
прокинулись. Саме вони 
піклуються про те, щоб 
у наших домівках були 
тепло, вода, щоб тішили 
око прибрані вулиці, 
двори і під’їзди.

На благо міста і людей

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, 

які залучаються до надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги. Заяви для про-
ходження конкурсу приймаються Головним 
управлінням юстиції у Чернігівській області, 
а також всіма районними, міським, міськрай-
онним управліннями юстиції до 28 березня 
2014 року.

З повним текстом оголошення можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті Го-
ловного управління юстиції у Чернігівській 
області http://just.cg.gov.ua.

Шановні 
клієнти!

У відділеннях поштового зв’язку ви можете:
- заплатити будь-які платежі;
- поповнити рахунок мобільного телефону на будь- 

яку суму;
- придбати квиток на автобус, поїзд, літак;
- відправити поштове відправлення з додатковим 

сервісом «Кур’єрська доставка».
З повагою Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпо-

шта».

Минулої зими сніг впав на суху землю. Коли він розтанув, 
вода пішла на поповнення вологи у ґрунті, і сьогодні рівень 
води у річках не перевищує норми.  

Традиційно зоною підтоплення у Городнянському районі 
є побережжя Снову між селами Великий і Малий Дирчин. 
Навпіл перерізає вода  і  село Конотоп. Тому працівники  
цивільної безпеки працюють на упередження. 

— За прогнозами, великої повені з негативними 
наслідками цього року не очікується. Але Чернігівська область 
межує з Російської Федерацією, і ми ще достеменно не 
знаємо, який запас снігу на Брянщині, — говорить завідувач 
сектору з питань надзвичайних ситуацій В.М.Коваль. – Саме 
звідти приходить до нас велика вода. У нашому районі 
більшості населених пунктів вода не загрожує. Проте  Малий 
Дирчин  кожного року відрізається річкою Снов від Великого 
Дирчина та усього світу. Також останні два роки Снов  змінює 
своє русло і може  відрізати міст від прокладеної до нього 
дороги. Відбулось кілька засідань районної комісії з питань 
технологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких були 
розглянуті питання  забезпечення життєдіяльності населення  
Малого Дирчина, де зараз  20 дворів та  39 мешканців (22 з них 
– пенсіонери, дітей шкільного віку немає). Відповідні служби 
готові повсякчасно забезпечувати село електроенергією, 
телефонним зв`язком, продуктами харчування та товарами 
першої необхідності, пенсіями. До ФАПу завезені необхідні 
медикаменти. Зараз до Малого Дирчина можна легко 
дістатись  і по суші, бо  вода в Снову почала спадати.

Всі питання  з забезпечення населення необхідними 
речами знаходяться на контролі районної комісії. 
Розпорядженням голови райдержадміністрації М.Ф.Силенка 
створено оперативний штаб для координації дій управлінь, 
підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність 
населеного пункту. Керівником оперативного штабу  є 
начальник районного управління агропромислового 
розвитку О.М.Левченко. 

Не становить цьогорічна повінь загрози і для 
Черемошного. Але земляна гребля та шахтний водоскид 
потребують поточного ремонту. Над цим питанням зараз 
працюють як райдержадміністрація, так і міська рада. 

А.НЕМИРОВА. 

Чи дійде «велика вода» 
до Городнянщини?
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Вона, як вже повідомлялось, відбулась 5 березня. На 
пленарне засідання були запрошені керівники сільських 
і міської ради, райдержадміністрації, начальники відділів 
і управлінь. Щоправда, одразу ж один із депутатів піддав  
сумніву необхідність присутності на сесії вже запрошеного 
начальника міліції, оскільки той кілька раз, як сказав депу-
тат, проігнорував вимогу закону про  звіт на сесії. Голову-
ючий мусив поставити це питання на розгляд депутатів, і ті 
більшістю голосів схвалили необхідність бути пристунім на-
чальника міліції на сесії.

Розглядаючи питання про суспільно-політичну ситуацію 
в країні, було заслухано доповідь голови райради Г.Г. При-
мака. З аналізом становища виступив і депутат О.І. Верху-
ша. В цілому змальовано реальну картину. Г.Г. Примак біль-
ше акцентував увагу на окремих причинах, які поставили 
на межу виживання десятки мільйонів українців і водночас 
призвели до збагачення купки олігархів. Державна казна 
в країні спустошена. Небувалого рівня сягнув борг країни. 
Корупція пронизала всі ешелони влади. Доповідач підкрес-
лив: податкова та бюджетні системи не сприяють розвитку 
територіальних громад. Видатки всіх місцевих бюджетів 
складають всього 25% від видатків держбюджету. Розподіл 
суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами є несправедливим. Централізація та концентра-
ція коштів у державі призвела до їх неефекивного  викори-
стання і розкрадання. Тим часом  місцеві бюджети кинуті 
напризволяще, їм несвоєчасно надаються субвенції з держ-
бюджету. Незрозумілою є роль  казначейської служби, яка 
з державної обслуговуючої організації бюджетних установ 
перетворилась у розпорядника їх коштів, перебрала на себе 
невластиві їй повноваження.

Промовець сказав, що районна рада та Асоціація міс-
цевих рад «Ради Городнянщини» постійно займали активну 
позицію з проблемних питань, не раз зверталась у КабМін 
зі своїми пропозиціями щодо виправлення  становища у 
місцевих бюджетах (щодо стану ліквідації пожеж у сільській 
місцевості, щодо порядку використання субвенцій з держ-
бюджету місцевими бюджетами на будівництво, рекон-
струкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності). За роки незалежності як у центрі, так і в регіонах 
нагромадилось дуже багато проблем, які не вирішувались. 
Тепер район має всі ознаки депресивної території.

Голова ради назвав  суспільно-політичну ситуацію вкрай 
складною. Країна переживає тяжкі випробування. Під за-
грозою знаходиться територіальна цілісність і єдність Украї-
ни. Кожен з наших громадян засуджує насилля, агресію, 
екстремізм, незаконні дії. У цей тяжкий час треба об'єднува-
тись, зберігати спокій.

У виступі О.І. Верхуші акценти у більшій мірі зміщені на 
аналізі політичних причин. Коротко нагадавши оцінки ситуа-
ції, наведені в Програмі діяльності нового уряду на 2014 рік, 
промовець зокрема сказав: «Занадто вже дорогою ціною 
народ повернув владу. Це він вручив владу  нинішньому уря-
ду і тепер контролює всі процеси. Бо Майдан не розійшовся. 
Майдан — це не лише територія в центрі столиці. Майдан у 
наших головах... Вся Україна повстала проти свавілля вла-
ди, беззаконня. І якщо нинішня влада спробує повторити 
негативні здобутки попередників, Майдан змете її безпо-
воротно». Промовець сказав, що настав час змінити систе-

му і принципи влади в Україні. Жоден чиновник, причетний 
до злочинів попередньої влади, не повинен уникнути від-
повідальності. Це влада, керована Партією регіонів, кинула 
країну у вир беззаконня і розпалила війну проти власного 
народу. 

Промовець навів факти реагування на трагічні події на 
Майдані окремих народних депутатів, які вже заявили про 
вихід з Партії регіонів, з парламентської фракції, про са-
морозпуск окремих організацій партії. Він зробив докір 
керівництву районної організації цієї партії, яке «робило все 
залежне, щоб утримати режим біля владного корита», і за-
питав, «як воно, перебуваючи в опозиції, збирається керу-
вати районом і вибудовувати відносини по вертикалі з ви-
щестоячими органами влади?».

— Треба зробити революційні зміни у своїй свідомості 
— убити в собі раба, боягуза і невігласа, — таким висновком 
закінчив свій виступ О.І. Верхуша.

Депутат обласної ради І.М. Якуб повідомив про пере-
форматування обласної ради, про політичну доцільність 
цього і про високу політичну відповідальність, яку взяли на 
себе голова обласної ради М.В. Зверєв і новопризначений 
голова облдержадміністрації В.О. Івашко. Їх позиція — при-
слухатися до голосу громади незалежно від  політичних упо-
добань її і робити все для розвитку Чернігівщини.

Своєрідне доповнення до виступів озвучив депутат П.І. 
Верхуша (він, як було повідомлено на сесії, відтепер очолює 
в райраді фракцію «Батьківщина»). Наведений ним приклад 
корупції і беззаконня в правоохоронних ораганах переко-
нує, як глибоко проникли в систему влади ці ганебні явища. 
Щоправда, він не назвав прізвищ конкретних дійових осіб 
корупційного спектаклю і місця дії.

Депутат А.М. Жадченко акцентував на тому, що хоч по-
гляди різні, але сьогодні вкрай потрібна єдність дій усіх, хто 
хоче миру і спокою. «Я хочу, щоб Городня була спокійною, 
— сказав він. — Ми маємо бути єдині». Він зачитав проект 
Звернення депутатів районної ради до жителів району, який 
був одностайно прийнятий.

У цьому зв'язку тут необхідно процитувати репліку депу-
тата М.М. Кондренка, яка хоч прозвучала безадресно, але 
доречно. Він сказав: «Ви тягнете нас у політику. Але скажіть 
одне: як нам далі жити? Хіба не можемо без опозиції?». За 
цими  словами стоїть непереборне бажання краще жити. 
Люди втомилися від політики, революцій і численних обіця-
нок і декларацій. Вони хочуть спокою. Керівництво району 
в складних умовах забезпечує цей спокій. «Ми виконуємо 
свої обов'язки незалежно від кольору партквитка. Головне 
для нас — конкретні діла і моральні якості», — сказав у за-
ключному слові Г.Г. Примак.

На сесії було надано слово представнику районної ор-
ганізації «Союз-Чорнобиль» М.М. Шарпатому, який звер-
нувся до депутатів з проханням надати допомогу на лікуван-
ня тяжкохворому городнянцю — учаснику ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС Л. Заровному. (На це після сесії депута-
ти і запрошені активно відгукнулись і зібрали 3 100 гривень).

Нинішня позачергова сесія відбулась з почуттями три-
воги за долю України, за цілісність її території. Але в кож-
ного зріє надія, що тяжкі випробування Україною будуть по-
долані.

Л. ВАСИЛЬКО.

У неспокої і тривогах
Із позачергової сесії районної ради

5 березня цього року відбулася 21 сесія міської ради  
6 скликання. Депутати заслухали заступника начальника 
ДПІ у Городнянському районі О.М.Лукашенко, яка 
проінформувала  щодо наповнення міського бюджету. 
Минулого року розрахункова база, яка доводилася до 
державної податкової інспекції,   у нашому районі була 
виконана на 105,2%.  До місцевого бюджету надійшло 29,8 
млн. грн. зібраних у районі податків. Це на 2,5 млн. грн. 
більше, порівняно з 2012 роком. У 2014 році до солідних 
платників податків додасться ще один — новий магазин 
«Фора» теж буде сплачувати їх у міський бюджет. 

На питання про існуючі нелегальні способи  заробітку 
Ольга Миколаївна відповіла, що за лютий 2014 року  у 
податкову звернулось чимало людей, які добровільно 
задекларували свої доходи і сплатили за них видатки у сумі 
11 тисяч гривень. Проте далеко не усі  так чинять. Відомо 
багато фактів, коли, наприклад, громадяни, працюючи 
на комбайні або тракторі, за все літо декларують свої 
доходи у сумі, набагато нижчій, ніж є насправді. А ще 
можна згадати і про поширену систему репетиторства та 
багато інших  можливостей поповнення бюджету завдяки 
законному внесенню до нього 15%  (згідно законодавства) 
від зароблених, але не задекларованих статків. 

Щоб законослухняним підприємцям легше 
працювалось, податкова інспекція організувала у своєму 
приміщенні кімнату, де є спеціальна оргтехніка, надається 
консультант. От тільки поки що немає принтера, та згодом 
з`явиться. Рішенням міської ради виділені кошти на 
придбання потрібного багатофункціонального приладу. 

Сесія внесла зміни до рішення  минулої від 30 січня 
«Про міський бюджет на 2014 рік». Загальний обсяг доходів 
міського бюджету на 2014 рік встановлено у сумі 875 2878 
грн., а загальний обсяг видатків – 1023 1305 грн. 

Рішенням сесії міської ради  та у зв`язку  з численними 
зверненнями громадян стосовно віддаленого розташування 
виборчих дільниць від їх місця проживання чотири дільниці 
міста, які працюють на постійній основі,  перенесено. 

Про реєстрацію громадського формування 
«Городнянське» доповів заступник начальника районного 
відділу міліції В.В.Приходько.

Сесією було також розглянуто звернення районної 
організації ГО «Всеукраїнське об`єднання «Майдан», яка на 
сьогодні не зареєстрована в районному управлінні юстиції, 
щодо демонтажу в м.Городні на площі Жовтневої революції 
(біля будинку культури) пам`ятника Леніну (Ульянову В.І)».  
Разом із ним надійшли звернення Городнянської районної 
ради ветеранів війни і праці та Городнянської районної  ГО 
«Німецький культурний центр «Взаємодія» проти демонтажу 
пам'ятника.

Сесія, розглянувши звернення, прийшла до висновку, 
що немає жодного законодавчого акту, який би передбачав 
демонтаж пам`ятника Леніну, який є комунальною власністю 
міста. Крім того, таке питання має вирішувати громада 
Городні. 

Депутати прийняли рішення зробити опитування 
громадян та створити робочу комісію та визначити  яким 
шляхом його провести.

А.НЕМИРОВА.

ІЗ СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

5 березня цього року відбулася 21 сесія міської ради

Як наповнити 
місцевий бюджет?

Успіх хлібороба сьогодні залежить від багатьох фак-
торів, серед яких його власний труд та погодні умови ли-
шаються визначальними. Цьогорічна зима не принесла 
неприємних сюрпризів і озимі вийшли з-під снігу віднос-
но вдало. 

— Переважну більшість озимих культур складають 
зернові: 8 961 гектар з 9 576 загальної площі посівів. 
Традиційно домінують пшениця – 5 955 гектарів та жито 
— 3 006 гектарів. Незначну частку в загальному обсязі 
складають озимі корми та ріпак. Останній, на відміну від 
зернових, перезимував гірше, — зазначила Т.М.Приходь-
ко, головний спеціаліст у галузі рослинництва управління 
агропромислового розвитку райдержадміністрації. 

На сьогодні для весняно-польових робіт господар-
ства району придбали більше 1 000 тонн добрив, найбіль-
ші виробники проводять весняне підживлення озимих. 
При цьому на площі 1 862 гектари підживлення не про-
водиться взагалі – це пов’язано з органічним веденням 
господарства.

Минулорічний сезон не ви-
значився значним зростанням 
цін на рослинницьку продукцію, 
закупівельні ціни не вигідні сіль-
госпвиробникам, бо навіть не по-
кривають витрат на виробництво. 
Зростатимуть посіви кукурудзи, 
яка поки що лишається у рента-
бельному секторі, та й з нею у хлі-
боробів вже виникають проблеми 
– щороку дорожчає сушіння зер-
на. Зростає й частка технічних, 
переважно олійних культур. На 
поточний рік під них заплановано 
6 200 гектарів. Площі під карто-
плю лишаються невеликими – 235 
гектарів. Вирощуванням колись 
традиційної для нашого краю 
бульби нині займаються переваж-
но невеличкі фермерські госпо-
дарства.

Завершується у господар-
ствах й підготовка техніки до весняно-польових робіт. 
Минулорічні вкладення у придбання машин і механізмів 
склали 10,5 мільйона гривень. У СТОВ «Віра» придбали 
новий трактор та у СТОВ «Бурівське» - два.

Державних програм по закупівлі пального за зниже-
ними цінами на проведення весняної сівби поки немає, 
дотацій та підтримки також. Тож хлібороби знову лиша-
ються зі своїми проблемами віч-на-віч. За підсумками 
минулого року половина підзвітних господарств є збит-
ковими. 

Погода поки що сприяє ранній посівній кампанії. Але 
це добре тільки тим господарствам, які встигли підготу-
ватися до сівби. На думку спеціалістів, вологозабезпече-
ність ґрунту дозволяє проводити оранку та дискувати вже 
сьогодні на переважній більшості площ. Особливо це ак-
туально для господарств, які не проводили оранки на зяб.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

ГОРОДНЯНЩИНА АГРАРНА

ВІЧ-НА-ВІЧ  

З  

ПРОБЛЕМАМИ

Наказ
військового комісара 

Городнянського районного 
військового комісаріату

«Про призов громадян на строкову 
військову службу»

На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» та Указу Президента України від 14 жовтня 2013 
року № 562/2013 «Про строки проведення чергових призовів, 
чергові призови громадян України на строкову військову служ-
бу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та 
звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році»

Н А К А З У Ю:
Призвати у квітні – травні 2014 року на строкову військову 

службу громадян чоловічої статі 1996 р. н., яким у період чер-
гового призову виповниться 18 років, а також громадян, які на-
родилися у 1989 – 1995 р.р., у яких закінчилася відстрочка від 
призову, або не призвані раніше на  строкову військову службу 
за різних обставин.

Призовники зобов‘язані прибути на призовну дільницю за 
адресою: м. Городня, вул. Чорноуса, 40 у встановлений час із до-
кументами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отрима-
ли особистих повісток для призову на строкову військову служ-
бу, зобов‘язані прибути до районного військового комісаріату 
1 квітня 2014 року та мати при собі документи, які засвідчують 
особу.

Особи призовного віку, які підлягають призову на строко-
ву військову службу і тимчасово перебувають на території Го-
роднянського району, зобов‘язані негайно повернутися до місця 
постійного проживання та з‘явитися у районний військовий комі-
саріат для проходження призовної комісії.

Керівники підприємств, установ, організацій, навчальних за-
кладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності зо-
бов’язані відкликати призовників з відряджень для забезпечен-
ня своєчасного прибуття їх на призовну дільницю.

 Громадяни, які ухиляються від призову і не з‘являються за 
повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність 
згідно із законодавством. 

В. БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар Городнянського районного військового 

комісаріату. 
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Заробітна плата в Городнянському 
районі за 2013 рік

У 2013 році на підприємствах, в організаціях та устано-
вах Городнянського району (з кількістю найманих праців-
ників 10 осіб і більше) були зайняті в середньому 4,4 тис. 
штатних працівників.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 
працівника Городнянського району порівняно з 2012 роком 
зросла на 7,5% й становила 2078 грн. Це в 1,7 раза біль-
ше законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати 
(1218 грн.), але на 17% менше від середньообласного по-
казника (2504 грн.).

Д. АШИХМІНА.
Начальник головного управління статистики.

НА КОРДОНІ
Ситуація на державному кордоні України в 

межах Чернігівщини залишається стабільною та 
контрольованою. Кордон охороняється посилено, в 
пунктах пропуску також посилений контроль. 

Персонал загону забезпечує недоторканість 
ділянки кордону України, безперебійну роботу 
всіх пунктів пропуску та належну безпеку осіб, що 
перетинають державний кордон.

За минулий тиждень — з 3 по 9 березня 2014 
року — на Чернігівщині через кордон України у 
встановленому порядку пропущено 47,5 тис. осіб та 
10 тис. транспортних засобів. Зафіксовано зниження 
пасажирського потоку на 4 тисячі осіб, а транспорту 
— на 2 тисячі у порівнянні з позаминулим тижнем. 
Затримано двох порушників державного кордону. 

Через державний кордон не пропущено 11 осіб, 
з яких 7 – потенційні незаконні мігранти. Серед 
непропущених є також двоє громадян Російської 
Федерації, які не змогли підтвердити мету своєї 
поїздки до України.  

До адміністративної відповідальності за 
порушення прикордонного режиму притягнуто дві 
особи, на яких накладено штрафи на суму 34 гривні. 

О. ДУДКО.
Помічник начальника прикордонного загону — 

начальник прес-служби.                              

ВІКНО В СТАТИСТИКУ
У 2013р. у Городнянському районі народилося 295 

немовлят (134 хлопчики та 161 дівчинка). У м.Городні 
народилося 136 малюків, у сільській місцевості 
– 159. Показник народжуваності в розрахунку на 
1000 наявного населення склав 10 проти 11,2 у 2012р. 
Переважна більшість жінок народили першу (46,4% усіх 
народжених) та другу дитину (32,2%). Зважилися народити 
третю та більше дитину 63 жінки, одна з яких народила 
восьму за рахунком дитину. Майже третина малюків 
народилися в матерів, які не перебували в зареєстрованому 
шлюбі. Наймолодшою мамою стала 15-річна жителька 
району. Середній вік жінок, що народжували, склав 27 років.

Упродовж 2013р. в районі померла 681 особа, у тому 
числі в райцентрі – 218, у сільській місцевості – 463. У 
розрахунку на 1000 наявного населення рівень смертності 
склав 23,1 проти 22,5 у 2012р. Найбільш розповсюдженими 
причинами смерті були хвороби системи кровообігу (74,3% 
усіх померлих), новоутворення (10,6%) та зовнішні причини 
смерті (6,9%).

Жителями району зареєстровано 161 шлюб, що на 
12,6% більше, ніж рік тому.  

За розрахунками, на 1 січня 2014р. в Городнянському 
районі проживало 29,3 тис. осіб, у тому числі 12,4 тис. осіб – 
у райцентрі, 16,9 тис. осіб – у сільській місцевості.  

Головне управління статистики у Чернігівській 
області.

Починається пожежонебезпечний 
період

У зв'язку з підвищенням температури повітря, настанням су-
хої, відносно теплої та вітряної погоди встановлюється пожежо-
небезпечний період в лісах нашого району.

Основними причинами виникнення пожеж з року в рік зали-
шається неконтрольоване випалювання сухої рослинності на 
сільгоспугіддях, болотах, уздовж доріг та необережне поводжен-
ня громадян з відкритим вогнем під час відпочинку. Тому в період 
пожежної небезпеки необхідно дотримуватися протипожежних 
правил. Зокрема, перебуваючи в лісі, не слід розводити багаття, 
кидати непогашені сірники чи недопалки — це може стати причи-
ною виникнення пожежі. Слід також пам'ятати, що під час спалю-
вання існує пожежна загроза для прилеглих територій — лісосмуг, 
лісів, об'єктів природно-заповідного фонду, а також житлових 
будинків. За лічені години вогнем знищуються лісові масиви, що 
вирощувалися десятками років. Гинуть дикі звірі та птахи.

Шановні жителі Городнянщини! Звертаємося до вас і просимо 
кожного мешканця району щодня дотримуватись правил проти-
пожежної поведінки. Слід пам'ятати, що спалювання рослинних 
залишків спричинює багатогранну шкоду, чого ми зазвичай не 
усвідомлюємо через дефіцит екологічної освіти. І таким чином не 
тільки стаємо жертвами власної діяльності, але й наражаємо на 
небезпеку здоров'я громадян та погіршуємо природне довкілля.

А. ГУБКО.
Інженер лісового господарства ДП «Городнярайагролісгосп».

Нарада при прокуророві
Під головуванням прокурора Городнянського району 

П.В. Герасименка 5 березня відбулась координаційна на-
рада керівників правоохоронних органів району на тему 
«Стан взаємодії правоохоронних органів щодо запобігання 
та протидії злочинності, захисту громадян від злочинних 
посягань, недопущення ескалації насильства та порушення 
законів».

У ході наради були обговорені питання щодо запобіган-
ня сепаратизму та насильницькій зміні територіальної ціліс-
ності держави.

Учасниками наради розроблено комплекс спільних 
скоординованих заходів щодо боротьби із злочинністю та 
її профілактики, у тому числі заходів із залученням громад-
ськості.

Позачергові вибори Президента 
України відбудуться 25 травня. Про 

намір балотуватися публічно оголосили 
кілька відомих політиків. Звісно, зараз 
одна з найбільш обговорюваних  тем— 
хто стане новим керманичом, адже від 

цього залежатиме курс нашої країни. 
У районі подейкують, що у Президенти 

балотуватиметься і Ігор Рибаков. 
Офіційного підтвердження цьому поки 
немає. У громадській приймальні дані 

чутки теж не коментують. Сподіваємося, 
що найближчим часом ми матимемо 
достовірну інформацію. Але, як нам 
стало відомо, у районі люди своїми 

підписами висловлюють довіру до 
Рибакова і підтримують його. А поки 

ми поспілкувалися з жителями нашого 
району, щоб дізнатися, як вони 

сприймають кандидатуру Ігоря Рибакова 
на найвищу посаду у країні.

Ж.В. ГУРБА, жителька м. Городні:

— Якщо Рибаков дійсно балотуватиметься у Президенти, 
думаю, що городнянці підтримають його кандидатуру. Адже 
навіть ті, хто спочатку скептично до нього ставився, зараз 
кардинально змінили свою думку. Він нам допомагає як 
ніхто інший, і зобов’язання свої виконує. Я впевнена, що 
Рибаков про нас не забуде і будучи главою держави. За 
півтора роки, які він у нас працює, Ігор Рибаков показав себе 
тільки з позитивної сторони. 

Г.А. ІЗОТОВА, жителька м. Городні:  

— Мені важко відповісти на поставлене запитання. З 
одного боку я підтримую і, у разі його перемоги, пишатимуся, 
що наш депутат — перша особа держави. А з іншого — мені 
сумно, що він не буде вже нашим депутатом. Але якщо він 
переможе, у нас постане запитання: хто замінить Ігоря 

Рибакова і чи буде це така ж достойна людина, 
як і він? Ми його всіляко підтримуємо, бо для нас 
ніхто стільки не робив. Не буду перераховувати 
усі його акції та проекти, але вони стали 
суттєвою допомогою для нас. А якщо Рибаков 
не буде балотуватися у Президенти, ми хотіли б 
почути його думку щодо кандидата, який дійсно 
працюватиме для народу, а не для себе.  

В.Ф. Нагорний, житель села Бутівка:

— Я багато років пропрацював вчителем, 
і непогано розбираюся в людях. Скажу 
відверто — Рибаков достойна кандидатура на 
Президента, і для мене виникнення таких чуток 
не дивина. Він молодий, енергійний, розумний, 
наполегливий, здатний вирішувати складні 
питання, а ще — небайдужий до людських 
проблем. Таким має бути Президент. Думаю, що 
виборчі перегони будуть непростими. І кожен 
кандидат повинен запропонувати не тільки свою 
програму на папері, а й довести, що він дійсно 
здатен управляти країною і тримати свого слова. 
Можна красиво говорити, як робить більшість 
політиків, але для глави держави цього не 
досить. Наш Рибаков вміє приймати правильні 
і виважені рішення, не боїться брати на себе 
відповідальність. Достойна кандидатура. Ми з 

нетерпінням чекаємо або офіційної заяви, або спростування 
чуток.

Ми опитали ще десять чоловік, і їхні думки збігаються. 
Двоє відмовилися відповідати на питання. Редакція газети 
сподівається, що найближчим часом ми отримаємо 
відповідь безпосередньо від Ігоря Рибакова.

Ігор Рибаков йде у Президенти?

Олег Анатолійович Корж хотів ста-
ти експертом-криміналістом з дитин-
ства. Вибір професії відбувся завдяки 
перегляду телефільму «Следствие 
ведут знатоки». Хоч шлях до омріяної 
професії був довгим і непростим.

Після закінчення Чернігівського 
училища внутрішніх справ у 2001 році 
він майже чотири роки працював у 
Менській виправній колонії, згодом 
– у кримінально-виконавчій інспекції 
м.Коропа, оперуповноваженим відділу 
боротьби з економічною злочинністю. 

Омріяною справою експерта-кри-
міналіста Олег Анатолійович зайнявся 
аж у 2008 році, а у 2009-му перевівся у 
Городню. За ці роки вже мав чималий 
досвід, уміння і навички. Працювати 
доводилось не тільки і не стільки над 
аналізом, а переважно на місцях, як то 
кажуть, «у полі».

Виявляє і фіксує експерт «слідову 
інформацію», яка буває свіжою, а буває 
навіть минулих років. Дуже допомагає 
розвинута нині «хімія» — спеціальні за-
соби, які дозволяють виявляти невиди-
мі та маловидимі сліди. Допомагають й 
новітні інформаційні технології, на ос-
нові яких створюються як місцеві кар-
тотеки слідів, так і загальна база даних. 

Експерту часто доводиться вико-
ристовувати мікроскоп, збирати доку-
пи ціле з частин – своєрідна мозаїка, – 
порівнювати та виділяти головне. Чи не 
щодня майору міліції О.А.Коржу дово-
диться навчатися, підвищувати рівень 
підготовки, розширювати власний 
кругозір. Бо часто саме від нього зале-
жить, чи буде розкрито злочин. Інколи 
для цього вистачає кількох незначних 

слідів.
– Кіль-

ка хатніх 
к р а д і ї в 
було ви-
крито за 
в ідбитка-
ми пальців 
і частин 
долонь, а 
на одно-
го з гра-
б і ж н и к і в 
м а г а з и н у 
вивів слід 
в з у т т я . 
Звичайно, 
доводить-
ся працю-
вати й над 
не зовсім 
приємни-
ми  речами 
– такими, як одяг чи особисті речі за-
гиблої людини. Особливо, якщо вони 
пошкоджені знаряддям вбивства… Та 
все це – складова професії, і цю робо-
ту треба робити, —розповідає експерт. 

У чималому «господарстві» 
О.А.Коржа ще й куле-гільзотека, в якій 
зберігаються зразки усієї громадської 
зброї району, він спеціаліст з трасоло-
гії, дактилоскопії та холодної зброї.

 Увесь вільний час Олег намагаєть-
ся приділяти сім’ї – дружині Світлані та 
сину Руслану. П’ятирічний хлопчик вже 
визначився з майбутньою професією 
і хоче, як батько, стати міліціонером – 
вже й форму приміряє. На активне до-
звілля часу практично нема, тому хобі у 

нашого експерта небагато. Найбільше 
він полюбляє реставрувати старовин-
ні фотографії за допомогою програми 
«Фотошоп», пише вірші та іноді бере 
участь у аматорських концертах і кон-
курсах на сцені будинку культури. 

– Багато чим можна було б зайня-
тись, та злочинцям не накажеш: «Сьо-
годні і завтра не крадьте – бо я іду у 
похід!», — жартує О.А.Корж. Певно, 
більш за все він любить власну справу, 
жертвуючи задля неї вільним часом, 
ритмом життя та іншими життєвими 
радощами.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: експерт-криміналіст 

О.КОРЖ у лабораторії.

ДИТЯЧА  МРІЯ  СЛІДЧОГО  «ЗНАТОКА»

До уваги громадян!
19 березня 2014 року з 10-ої години на території 

Вихвостівської сільської ради особистий прийом грома-
дян здійснюватиме прокурор Городнянського району Ге-
расименко Павло Вікторович.
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За традицією 9 березня в Городні біля 
пам'ятника Т.Г. Шевченка зібрались пред-
ставники громадськості міста. Тут відбувся 
урочистий мітинг.

— Сьогодні, Великий Кобзарю, до тебе 
прийшли ми, щоб віддати шану і вклонитись 
тобі, — такими словами відкрив урочистості 
ведучий. Прозвучав Державний гімн Украї-
ни. З привітальними словами до учасників 
мітингу звернулися голова районної ради 
Г.Г. Примак, міський голова А.І. Богдан, ди-
ректор історико-краєзнавчого музею О.Г. 
Смаль, президент учнівського самовряду-
вання школи № 2 Ігор Дубровський, учи-
телька української мови і літератури цієї ж 
школи Я.С. Желдак. Промовці відзначали 
неперевершену велич світоча української лі-
тератури, його непохитність у боротьбі виз-
волення українського народу від соціального 

і національного гноблення. Уся 
творчість поета пройнята болем 
і тривогами знедоленого люду. 
Пророчі слова Кобзаря й сьогод-
ні звучать актуально. Поет писав: 

Там, де єдність є повсюди,
Там щасливі будуть люди!
Він говорив правду і боровся 

за неї. Дух його поезії завжди з 
нами. Кобзар став для України 
безсмертним заповітом. Тому 
для нас його ім'я є святим, і ми 
будемо славити великого сина 
українського народу перед усім 
світом.

Потім учасники художньої са-
модіяльності і школяри читали 
вірші Т.Г. Шевченка, виконували  
пісні.

Після урочистостей до пам'ят-
ника Кобзареві поклали квіти 
керівники району і міста, пред-
ставники громадськості, школя-
ри.

На знімках: під час урочи-
стостей біля пам'ятника Т.Г. 
Шевченку в м. Городні 9 бе-
резня.

Вічне слово Тараса
З нагоди ювілею великого поета у районному будинку 

культури та в закладах культури сіл району  розгор-
нуті виставки його книг, творів та картин. Глибоко 
долучаються до його творчості школярі. Ювілей Коб-
заря знову і знову невимушено дає можливість осягну-
ти велич і геній українського пророка.

Нас єднає 
Шевченкове 

слово
З нагоди святкування 200-річчя з дня 

народження  Т.Г. Шевченка в районній дитячій 
бібліотеці були проведені Шевченківські 
читання.  

У рамках обласного проекту «Читаємо 
Шевченка разом» була організована зустріч 
з вчителькою української мови і літератури 
З.Ю.Ємець «Прочитайте рідне слово зі 
сторінки Кобзаря». На зустріч були запрошені 
учні 8-А класу другої міської школи, які 
з задоволенням слухали розповідь про 
життєвий та творчий шлях Т.Г. Шевченка. Вони  
разом читали і декламували вірші з «Кобзаря». 

Гру-подорож «Шляхами Тараса Шевченка»  
провели працівники бібліотеки з учнями 6-Б  
класу районної гімназії (класний керівник О.А. 
Грабовець). Під час заходу діти показали свої 
знання з біографії та творчості Т.Г. Шевченка. 
Літературно-поетична година «Ми Шевченка 
поважаємо і книжки його читаємо»  щиро 
зацікавила  учнів 3-4 класів шкіл міста.

Відкрити для школярів багатогранну 
постать поета допомогли книжкова виставка 
«Кобзар завжди в пам’яті народній» та  
викладки літератури «Величне слово Кобзаря», 
«Маленьким про великого Тараса».

Л. РОМАНЧУК.
Заступник директора Центральної 

бібліотечної системи по роботі з дітьми. 

12 березня відбулись круглий стіл «Т.Г.Шевченко  та Городнян-
щина» та виставка літератури в  Городнянському історико-краєз-
навчому музеї. У творчій зустрічі взяли участь досвідчені та юні 
шанувальники поета – учні другої міської школи, гімназисти,  пе-
дагоги, працівники районної бібліотеки. А провела його директор 
музею, Заслужений діяч культури України О.Г.Смаль. 

 Організатори  підійшли до справи щиро, від усього серця, 
ще раз підтверджуючи той  факт, що Кобзар живий, він – серед 
нас разом із своїми віршами, малюнками, подорожами, листами, 
щоденником, усієї творчістю. Круглий стіл  відкрила натхненним 
словом про Тараса заступник директора з навчально-виховної 
роботи Городнянської районної гімназії, учи-
тель-методист, Заслужений учитель України 
Г.В.Зацаринна.  Галина В`ячеславівна   згадала 
про письменника  Михайла Хазана, якій брав 
участь у святкуванні 145-річчя з дня народження 
Тараса у  Клюсах (тоді вони входили до Город-
нянського району) та переповіла його новелу 
про Шевченківський дуб біля Качанівки. Коли 
Богунський та Таращанський полки йшли в на-
ступ, то за  Тарасовим дубом сховався ворог. 
Але, дізнавшись, що під цим древом писав свої 
вірші Кобзар, богунці припинили вогонь і,  обе-
рігаючи дуб, вже стріляли лише поруч з ним. Так 
дивовижним чином український геній, його про-
рочі пристрасні слова впливають на свідомість, 
життя і історію України, залишаючись навічно 
живою душею народу. 

Від своєї  вчительки естафету  розповіді про 
геніального митця  перейняла учениця 9-Б класу  
Городнянської районної гімназії Саміра Заглада. 
Надалі тему продовжили вчитель історії Город-
нянської гімназії О.М.Полякова, учитель  україн-

ської мови та літератури міської школи № 2 Я.С.Желдак, бібліо-
граф-краєзнавець центральної бібліотеки В.П.Ільяс. 

Учасники також читали вірші місцевих поетів, розповідали 
про них, демонстрували наукові роботи, дослідження та слайди 
на екрані.

Закінчився круглий стіл вікториною-калейдоскопом, який 
провела провідний бібліотекар центральної бібліотеки Н.В.Че-
редниченко. Юні шевченковзнаці жваво відповідали на питання, 
а дорослі з захопленням допомагали їм.  

А.НЕМИРОВА.   
На знімку: під час зустрічі у музеї.

Жива  душа народу – великий Кобзар

ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА



 ЭКСКЛЮЗИВСКЛЮЭКСКЛЮЗИВ

Осколки

Вячеслав ЛАШУК.  
с. Лашуки.
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Х о р о -
ша освіта 
— запорука 
у с п і ш н о г о 
майбутнього 
наших дітей. 
Сьогодні се-
ред безлічі 
н а в ч а л ь н и х 
закладів важ-
ливо знай-
ти  той, що 
сприяв би 
розвитку осо-
бистості саме 
вашої дитини 
і справді го-
тував її до до-
рослого жит-
тя. Катерина 
Силенко із Го-
родні обрала 
Н і ж и н с ь к и й 
обласний пе-
д а г о г і ч н и й 
ліцей для 
о б д а р о в а -
ної сільської 
молоді, що 
функціонує на 

базі місцевого університету ім. Миколи Гоголя.
Шкільні вчителі, відчувши у Каті хист до англійської 

мови, порадили вступити їй до Ніжинського ліцею. З інтер-
нету дівчина дізналася, що в ліцеї є три профільні класи: 
фізико-математичний, іноземної та української філології 

(ознайомитися із умовами вступу та навчання у ліцеї також 
можна, відвідавши його у день відкритих дверей наприкінці 
березня).

І тепер вона — учениця популярного в області ліцею! 
«Моя мама раділа більше за мене. У ліцеї викладають тала-
новиті педагоги. Їхня увага до кожного учня створює спри-
ятливу атмосферу для навчання. Недаремно цей заклад так 
високо цінують на Чернігівщині», — говорить Катя. 

У позаурочний час дівчина займається в учнівському 
науковому товаристві «Інтелектуал», яке є осередком Чер-
нігівського територіального відділення Малої Академії Наук, 
вона стала фіналісткою конкурсу «Програма обміну майбут-
ніх лідерів» (FLEX – програма обміну школярів, безкоштов-
ного навчання у США. Обов’язковою умовою участі в кон-
курсі є вільне володіння англійською мовою). 

Здібна учениця була учасницею Всеукраїнського кон-
курсу з рідної мови ім. Петра Яцика і посіла у ньому ІІ місце. 

У вільний час Катя в’яже, вишиває бісером, читає. Лю-
бить фантастичні жанри, бо в них закладений глибокий 
сенс. Ще з першого класу займається бальними танцями. 
Колектив, у якому займалася Катя, брав участь у фестива-
лях по Україні та за кордоном. 

Юна ліцеїстка не сидить на одному місці, постійно роз-
виває себе. Мріє побувати в багатьох країнах, зокрема в 
Японії, її приваблює менталітет жителів цієї країни, яка є од-
ним зі світових економічних лідерів. Тож не випадково тема 
її наукової роботи, над якою вона працює в МАН, – «Хро-
нос». Час — це матеріальна субстанція, яку треба цінувати, 
— впевнена дівчина. 

— Моя менша сестричка Оксанка теж хоче навчатися 
у ліцеї, – говорить Катя. – І я її обов’язково підтримаю. Бо 
ліцей – це міцний фундамент для подальшого навчання, а 
Ніжин – чудове місто, багате пам’ятками історії та культури.

Світлана ЦЮПКА.
На знімку: Катерина СИЛЕНКО.

ТВІЙ СУЧАСНИК

Ліцеїстка Катя Силенко 
вміє цінувати час

                                Николай (из Одессы)

Бывает в 
ж и з н и 

так, что люди, 
прежде любя-
щие, расстают-
ся. Не минова-
ло и меня сие 
«счастье». Впро-
чем, почему в 
кавычках? Бла-
годать Божья, 
у с п о к о и в ш а я 
меня, прину-
дившая забыть 
«блудную», ура-
зумившего меня 
изгнать ея из 

обители поэтической. Но вот ведь вопрос: а как же дочь, 
Ярославна? 

Иду улицей Житомирской. Мысли грустные. Киев – не 
мил, архитектурная лепнина на домах – безразлична. Сло-
вом – депрессия.

— Слава, кофе пъем? – спрашивает поэт, мною очень 
уважаемый, Алексей Кононенко. – Ибо ты не  в Киев идешь. 

— А куда?- спрашиваю. – Спасибо, Леша.
— Ну, точно не в святой мир родного города.
— Что делать?- вопрос.
— Как быть? – ответ.
— Играешься цитатами…
— Отнюдь, — отвечает Алексей. – Вот послушай: Дів-

чинка –краплинка, золота перлинка, ясне моє сонечко…
— Стоп! — прерываю. – Далее – «… доня моя, донеч-

ко.»?
— Да, – удивлен.
— Кто поет?
— Коля из Одессы.
Стоит ли далее передавать диалог двух поэтов  под 

крепчайший кофе? Считаю, что нет в этом необходимости. 
Разговор о ритме, форме, ямбах, хореях, куплетах, припе-
вах, сонетах, эпиграммах, аллитерации. Это ли читателю 
интересно? Конечно же, нет. Главное, что один из говоря-
щих умиротворился и запомнил новое имя – Николай. А 
другой – прочел новые стихи и, допив свой кофе, удалися.

И вот  с Николаем мы, как водится, встречаемся у одной 
из студий Украинского радио.

— Коля, — спрашиваю, — а что значит для тебя песня о 
доченьке?

— Знаешь, Слава, — Николай смутен, — я не пел о чь-
ей-то конкретной дочери. Я пел о девочке, познавшей ро-
дительскую любовь.

— А есть дети, не знающие сего? – я явно играю.
— Да!!! Неужели ты этого не видел? —  Коля кипятится, 

как и все одесситы.
— Увы, довелось, — отвечаю и уже сожалею о журна-

листском эксперименте с вопросами…
… Мы с Николаем сидим в студии и говорим об Одессе, 

Приморском бульваре, Дерибасовской, Привозе. Собесед-
ник задыхается от восторга и любви к этому необыкновен-
ному городу. Коля рассказывает мне о притчах, о  Ланже-
роне, о Пересыпи, а я… я смотрю в его чистые, светлые, 
восторженные глаза и  думаю: ну, почему ты, Николай Сви-
дюк, не родился на моем родном киевском Подоле? Почему 
ты о моей дочери спел всем? Да потому, сам себе отвечаю, 
что ты – Народный артист Украины и поешь для всех людей 
моей, нашей страны. Спасибо за это! А еще благодарю, что 
в Лашуках часто звучит диск твоих песен «Моему другу». 
Естественно, с автографом.

Вчора у Городні відбулось урочисте від-
криття нового магазину «Фора» одноймен-
ної київської компанії. Швидко зведена 
будівля поблизу міської лікарні, яка довго 
викликала суперечки у городян, нарешті 
отримала власника і стала магазином. 

Тут торгуватимуть продуктами хар-
чування та товарами особистої гігієни. 
Як показали перші дні роботи – цікавість 
до нового супермаркету у людей є, а щоб її 
не втрачати, керівництво магазину вже 
підготувало ряд акцій та цікавих пропо-
зицій для покупців на найближче майбут-
нє.

Непоганий подарунок «Фора» вже зро-
била району, безкоштовно підготувавши 
40 співробітників з місцевих жителів. Всі 
вони працевлаштовані офіційно, з повним 
соцпакетом. Для декількох робітників 
«Фори» навчання ще триває – це технологи 
хлібобулочного цеху. Тонкощам праці на 
міні-пекарні городнянців навчає киянка, 
досвідчений технолог Ольга Павленко.

— Приваблювати покупців ми збирає-
мося розумними цінами та якістю обслу-
говування. Працюємо й над розвитком 
інфраструктури. Невдовзі облаштуємо 
зручну автостоянку поряд і паркінг для 

велосипедів. 
С п о д і в а є -
мося на 
с п і в р о б і т -
ництво з міс-
цевими ви-
р о б н и к а м и 
п р о д у к т і в 
харчування, 
— зазначив 
керівник де-
п а р т а м е н -
ту розвитку 
ТОВ «Фора» 
Ігор Кузь.

П.ДУ-
БРОВСЬКИЙ.

На знім-
ку: технолог 
О.ПАВЛЕНКО 
з продукцією 
власного ви-
робництва.

Відкрився

магазин
новий 

Постійно цікавиться життям учнів Тупичівської  школи 
ветеран Великої Вітчизняної війни Олексій Миколайович 
Смирнов. Щороку він є почесним гостем на святкових лі-
нійках, зустрічах з ветеранами, виховних годинах. Олексій 
Миколайович завжди ділиться спогадами про свою бойову 
молодість, про тяжкий післявоєнний шлях, дає мудрі пора-
ди, настанови. Часто приносить дітям гостинці.

Приємною несподіванкою для першокласників став ві-
зит Олексія Миколайовича, який відбувся у лютому цього 
року. У подарунок учням ветеран передплатив журнал «Жа-
смин». Особисто вручив його перший номер, пригостив ді-
тей солодощами.

Першокласники щиро зраділи такому подарунку. Вони з 
цікавістю наперебій розглядали ілюстрації журналу. Олексій 
Миколайович розповів дітям про своє дитинство. Почесний 
гість звернув увагу на необхідність займатися спортом, зга-
дав, як це допомогло йому прожити довгі роки і не хворіти. 

Вдячні учні подарували ветеранові сувенір, зроблений 
своїми руками, побажали йому міцного здоров`я, сил та ба-
дьорості.

Т.ЛЯХ.
Заступник директора Тупичівської школи з виховної 

роботи. 

Подарунок ветерана
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира з євроремонтом і меблями в 
центрі. Ціна – 12 тис. у.од. Тел. 067-6802553.

– квартира по вул. Льонозаводській. Недорого. Тел. 
096-5646597.

– недобудований будинок по I пров. Горького,5. Тел.: 
067-3686661, 068-7630384.   

– молода тільна корова (6 місяців). Тел.: 097-6432468, 
098-4393956.

– білі поросята. Адреса: вул. Шевченка, 120, тел. 096-
4286515.

– бджоли. Тел. 096-8493946.
– сільгосптехніка нова та колишнього вжитку: ко-

сарки, копалки, саджалки, гребки, обприскувачі, 
культиватори, плуги, їжаки, комбайни, преси, тракто-
ри Т-25, запчастини. Доставка. Тел.: 067-7849158, 063-
2822316.

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

– косарки, саджалки, їжачки, гребки, плуги, обпри-

скувачі. Тел. 098-2933074.
– обрізки від пилорами (вільха, береза, сосна). Тел. 

067-1908775.
– ВАЗ-2105 (6000 грн.), причіп легковий (5000 грн.), 

ГАЗ-52 (10000 грн.). Тел.: 097-4868282, 096-0663386.
– тракторний 2-корпусний плуг та кінний плуг. Тел.: 

2-48-80, 068-0612400.
– шифер, цегла червона і біла, бій цегли, шлакоблок, 

ракушка, балки, крокви, опалубка, стовпчики бетонні. 
Тел.: 097-4868282, 096-0663386.

– вулики колишнього вжитку у доброму стані. Тел. 
098-7881345.

– 2-х спальне ліжко колишнього вжитку (виробництво 
Польща). Тел.: 2-60-15, 050-5904219.

– диван-ліжко, 2 крісла, трюмо, 2 приліжкові 
тумбочки колишнього вжитку. Тел.: 2-20-14, 098-6069232.

– дерев’яне дитяче ліжко, коляска (зима-літо) 
колишнього вжитку. Тел.: 2-20-14, 098-6069232.

– гній (можлива доставка). Тел. 096-4800472. 
– гній. Тел.: 2-11-29, 097-0571301.

КУПЛЮ:

–  корів, коней. Дорого. Перевезення. 
Доріз цілодобово. Тел.: 2-25-62, 096-3403112.

– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-
4807087.

– автомобіль «Славуту». Тел. 093-
7762786.

– ліжка дерев’яні полуторні колишнього 
вжитку 2 шт. Недорого. Тел.: 3-65-48, 096-
9404057. 

ЗНІМУ:

– квартиру, півбудинку, будинок. Тел. 
050-0805786. 

ПОСЛУГИ:

– ремонт музичних інструментів. Тел.: 
097-6258672, 095-5164937.

Загублений військовий квиток серії НО 
№ 3750095 від 21.11.1995 р., виданий на 
ім’я Коваленка Юрія Андрійовича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ. 

18 марта – 2 года светлой памяти
ЛАВСКОГО Анатолия Михайловича

29.05.1967 г. – 18.03.2012 г.
И нету слов… Одна лишь только боль
Волною новой сердце омывает…
Помилуй, Господи, и душу упокой
Тех, кто тихонько к звездам улетает.
Прости нас, Господи, за слезы и печаль —
Они, быть может, подрезают крылья
Тем,  кто взлетел в заоблачную даль,
И нам ничем помочь уже не в силах.
Пошли им, Господи, святую Благодать. 
Пусть Небеса легко их души примут...
А мы… Что мы… Нам остается ждать,
Когда в свой час увидимся мы с ними…
Ты всегда незримо рядом с нами.

Скорбящие: жена, дети, родители, родные, друзья. 

13 березня – 40 днів світлої 
пам’яті

нашої дорогої сестри, тьоті, 
бабусі

КАЧАН Юлії Дмитрівни
30.03.1950 р. – 02.02.2014 р.

Земная жизнь сложна и 
скоротечна,

И дорогих нам вспоминать 
безмерно жаль.

Хранить твой образ будем в 
сердце вечно

И память добрую, и вечную 
печаль.

Помним. Скорбим. 
Сумуючі рідні. 

 3 роки світлої пам’яті
ДЕГТЯРА Олександра 

Васильовича
23.09.1955 р. – 14.03.2011 р.

Ушел от нас, ни с кем ты не про-
стился.

Уже три года, ты так и не вернулся,
Прости, что не смогли сберечь.
Сто раз прости, прости.
Вечная память и вечный покой 

тебе.
Кто забыл – вспомните.

Сумуючі: дружина, діти та 
онуки. 

15 березня – 2 роки світлої пам’яті
КАНАДИБА Анатолія Ілліча з с. Дібрівне

Из жизни ты ушел внезапно, 
Тебя нам не вернуть.
Остался в нашей памяти навеки,
Никогда тебя нам не забыть.

Сумуючі друзі. 

14 березня – рік світлої пам’яті
нашої матусі та бабусі

ТОЛОЧКО Зінаїди Павлівни
7.10.1932 р. – 14.03.2013 р.

Спи спокойно, дорогая наша,
Мы память в сердце сохраним.
И о тебе не забываем,
Скучаем, помним и скорбим.
Кто забыл – вспомните,
Кто помнит – помяните. 

Сумуючі: доньки Ніна і Тетяна та 
онуки. 

14 березня – рік, як перестало битися серце нашої 
дорогої, любої матусі, бабусі, прабабусі

ТОЛОЧКО Зінаїди Павлівни
07.10.1932 р. – 14.03.2013 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.

Любляча дочка Надія зі своєю сім’єю. 

Цими днями минає 40 днів, відколи вже не 
б’ється серце досвідченого педагога та хорошої 
людини Дєдкова Володимира Івановича.

Для когось він був вчителем, вихователем, 
заступником директора, директором, сусідом, 
або просто добрим знайомим. Для нас, 
працівників Городнянської спеціальної школи-
інтернату I-II ст., він був добрим колегою, 
справжнім товаришем.

Народився Володимир Іванович Дєдков в 
с. Горбове Куликівського р-ну в сім’ї вчителів. 
Там же, у 1965 році, пішов в перший клас.

Ще з дитинства він мріяв стати вчителем. Тому, закінчивши школу, 
у 1975 році вступив до Чернігівського державного педуніверситету 
ім. Т.Г. Шевченка. Спочатку працював на посаді вчителя фізики та 
трудового навчання Пилятинської школи у Козелецькому районі, а 
згодом був призначений на посаду директора Карпилівської середньої 
школи того ж району. У 1987 році був відряджений на педагогічну 
роботу у далеку Монгольську Народну Республіку на посаду директора 
радянської школи №18 м. Сухе-Батор. Протягом 10 років працював у 
Городнянському дитячому санаторії на посаді завідуючого педагогічною 
частиною. Згодом – директором Пекурівської школи, а з 2004 року — 
вихователем Городнянської спеціальної школи-інтернату. 

Володимир Іванович був взірцем рівних, доброзичливих відносин 
у школі. У спілкуванні на всіх рівнях був толерантний та врівноважений. 
Цілеспрямованість у поєднанні з талановитістю, активна життєва 
позиція з глибоким почуттям відповідальності заслуговували лише 
наслідування серед колег, учнів та їх батьків. 

Мудрий вчитель – Володимир Іванович Дєдков залишив добрий 
слід у житті, а ще – двох дітей та онуку. І їм варто пишатися своїм батьком 
та дідусем. А нам – берегти світлу пам’ять про цю добру, порядну і чесну 
людину, справжнього педагога.

Колеги. 

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

Куплю телят, корів, свиней.
Тел.: (096)1027022, (096)4294006.

Продам трактор «Т-10» у відмінному стані з навісним обладнанням. 
Звертатися: с.Піщанка Щорського р-ну, Бурлак Марія. Т. 0(254)4-56-48.

Продам залізний гараж (3х6 м); ларьок у Щорсі; «Рено» 
(фургончик), 16 тис.грн.Недорого.Тел. (068)1525420.

Продам «ВАЗ-2104-09», 1985-1994 р.в.; багажник на 
авто; зимову гуму 175х70 (13 R). Тел. (096)7331053.

ПАМ’ЯТІ ПЕДАГОГА

Колектив Дроздовицької школи глибоко сумує з 
приводу смерті вчительки-пенсіонерки 

ЛУГОВСЬКОЇ Лідії Павлівни
і висловлює співчуття рідним та близьким 

покійної. 

Колектив Городнянського міського споживчого 
товариства висловлює глибоке співчуття продавцю 
магазину «Маркет» Вольській О.О. з приводу тяжкої 
втрати – смерті батька

ВОЛЬСЬКОГО Олександра Євгеновича.  

4 березня  2014 року центральна бібліотека зібрала 
своїх читачів та городнянців на вечір-пам’ять І.П. Дудка 
«На цій землі лишаючи свій слід…». Захід відбувся напе-
редодні сорока поминальних днів із дня смерті всіма відо-
мого і шанованого у Городні краєзнавця, журналіста, літе-
ратора, друга й партнера бібліотеки. Багато років поспіль 
І.П. Дудко приходив до нашої бібліотеки для зустрічі з чи-
тачами, в наших стінах ділився своїми радощами й болем, 

читав нові вірші, тут звучали пісні.
На фоні журавлиного блиску поми-

нальних свічок ведучі вечора ніби пере-
горнули основні етапи цікавого й змістов-
ного життя Івана Петровича, розповіли 
про його книги – краєзнавчі розвідки, пое-
тичну творчість. Розповідь супроводжу-
валась презентацією його біографії. Зі 
сльозами на очах присутні дивилися віде-
озапис одного з останніх творчих вечорів 
І.П. Дудка, схвильовано слухали його го-
лос. Адже справді на Городнянщині Івана 
Петровича любили й поважали всі.

Серед виступаючих, які ділились сво-
їми спогадами про журналіста – були О.Г. 
Смаль, М.К. Єрмоленко, О.І. Дудко, О.І. 
Татаринцев, І.А. Манич. Бібліотекарі чи-
тали вірші І.П. Дудка. Пісні на його слова 
виконали В. Пилипенко, К. Смаль, квартет 

«Росинка» та ансамбль «Ветеран».
Маючи справжній універсальний талант, Іван Петро-

вич був людиною творчого неспокою, життєвої жаги. Світ-
ла пам’ять про нього завжди буде в серцях городнянців.  

Н.ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
Провідний бібліотекар Городнянської бібліотеки.

На знімку: учасники  вечора: пам'ять про Івана Пе-
тровича житиме у серцях.

ПАМ’ЯТІ НЕОРДИНАРНОЇ ЛЮДИНИ

ПОЕТ, ЖУРНАЛІСТ, КРАЄЗНАВЕЦЬ…

Рекомендуємо здати незаконну зброю
У Городнянському районі проводяться заходи з добровільної здачі населенням зброї, боєприпасів, спецзасобів та 

вибухівки згідно плану першочергових заходів УМВС в Чернігівській області щодо стабілізації ситуації.
Якщо громадяни добровільно здадуть  у райвідділ міліції вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому 

вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати  цю зброю  в особисту власність і 
використовувати її на законних підставах. 

Особлива увага громадян звертається на необхідність здачі озброєння, вилученого в деяких областях підчас масових 
акцій протесту у органів внутрішніх справ та СБУ.

Міліція нагадує, що згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання зброї, боєприпасів, 
вибухівки передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до п`яти років.

Є.КОЛПАЧЕНКО.
Начальник Городнянського РВ УМВС України в Чернігівській області.
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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 ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Перевезення. Тел. 098-9331055.

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

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

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). 

Послуги: 
— приватизація земельних ділянок;
— розробки проектів землеустрою;
— розробки документації для присвоєння кадастрового номеру 
    земельній ділянці;
— складання обмінних файлів для реєстрації земельних ділянок;
— роботи по інвентаризації земельних ділянок
та будь-які інші топографо-геодезичні та землевпорядні роботи.

Адреса: м. Чернігів, Проспект Перемоги, 95, оф. 422.
Тел.: 063-4168900, 097-6632832.

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

Ремонт і перетяжка м’яких меблів. Заміна пружин, 
поролону. Зміна дизайну. Гарантія. Якість. 

Тел. 093-7076089.

Відкачка вигрібних ям.  Недорого. 
Тел. 096-5544390.

З ювілейним днем народження – 60-річчям щиро 
вітаємо свого кума Петра Олексійовича МИСНИКА.

Хай стежини твої будуть сонячними, дороги – рівними, а 
життєвий шлях – нескінченним.

Желаем долгих лет в расцвете сил
И чтоб всегда чего-нибудь хотелось.
О чем мечталось, чтоб сбывалось,
И чтобы все на свете удавалось.
Желаем, чтоб везде ты успевал
И чтобы никогда не уставал,
Чтоб люди близкие тебя любили,
И караси, и щуки чтоб ловились,
Чтоб жизнь твоя счастливою была,
А мы с тобою вместе навсегда.

З повагою: куми Пічененки.

18 березня відсвяткував свій 
ювілей – 55-річчя чоловік, батько, 
дідусь та свекор Юрій Борисович 
ПОЗНЯК.

55- це ще не старість.
55- це мудрості літа.
Хай до 100, а, може, й далі
Ідуть, не озираючись, літа.
Хай квітнуть Ваші дні яскравим цвітом,
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А в серці смутку зовсім не було.

Від рідних. 

16 березня святкуватиме свій 
день народження Іван Іванович 
БОЙКО — наш турботливий батько, 
людина з широкою душею, золотим 
серцем, надійний, люблячий чоловік, 
найкращий дідусь.

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхаються сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь 

час.
Та іншого щастя нам більше не треба —
Живи тільки, рідний, і з нами, й для нас.

З любов’ю: дружина Ольга, сини Ігор, Євгеній, дочка 
Олена, онуки Степанко та Дарина. 

17 березня своє 55-річчя 
святкуватиме наша дорога 
людина, батько і чоловік Валерій 
Борисович АВДІЄНКО.

С днем рождения, пап, тебя! —
Говорим мы все, любя.
Ты у нас ведь самый сильный,
Самый мудрый, справедливый.
Мы с мамулей за тобой
Как за каменной стеной,
Не боимся ничего…!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.

З повагою: дружина та синок Костя. 

17 марта будет празновать свой юбилей Валерий 
Борисович АВДЕЕНКО.

Уважаемый зятек, поздравляю тебя с 
55-летием!

Здоровья желаю тебе и всего самого 
лучшего, что нужно в жизни. Я горжусь 
тобой, ты у нас очень хороший. За твою 
доброту и хорошее отношение я целую тебя 
нежно, так как целовала тебя родная мама 
в детстве.  Пусть жизнь твоя цветет так, как 
цветут цветы весной в моем саду. Многие, 
многие, многие лета тебе!

С уважением: теща Елена Васильевна Малая из 
с.Андреевка. 

17 марта будет праздновать свой юбилейный день 
рождения неоценимой души человек, прекрасный сосед 
Валерий Борисович АВДЕЕНКО. Хотим поздравить его с 
юбилеем и пожелать: 

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век.
Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!

С уважением: Валентина с семьей. 

Підприємству на постійну роботу потрібен водій. 
Оплата договірна. 

За довідками звертатися по тел.: 2-19-36, 067-9663038.

Куплю дорого 
телят, корів, свиней, коней. 

Тел.: 066-9022060, 066-1668130, 063-2460428.

Куплю корів, коней, телят, свиней. 
Доріз цілодобово. Перевезення. 

Тел.: 067-6062631, 063-6157313, 2-38-11. 

Готуємося до дитячого оздоровлення в 2014 році

За рахунок коштів Фонду оздоровлюються діти застрахованих 
осіб віком від 6 до 18 років. Постановою правління Фонду № 60 від 
20.12.2013 року затверджено граничні норми витрат на часткове 
фінансування з розрахунку в середньому на оздоровчу зміну: на 
харчування (не більше 40 грн.),  лікування та культурне обслуговування 
дітей (не більше 3 грн.).

У 2014 році планується придбання путівок в дитячі заклади 
оздоровлення в межах та за межами Чернігівської області за повну 
вартість за рахунок коштів Фонду,  путівка видається з частковою 
оплатою у розмірі 10 відсотків її вартості.

За довідками звертатися до Корюківської МРВД ЧОВ ФСС з 
ТВП за адресою: м. Городня, вул. Леніна,10 та  по тел. 2-75-18.

РАБОТА: требуется тракторист 
с опытом работы погрузки леса. 

Тел.: 066-1072546, 098-4404878.

У Городнянській районній гімназії працює військово-
патріотичний гурток „Паросток”. Його учасники 
організували зустріч з козаками Городнянського Свято-
Миколаївського полку.

Учитель історії В.Ф.Лепень розповів гімназистам 
про етапи боротьби за самостійну українську державу 
у 1917—1921 роках минулого століття, про героїзм 
українців, який вони проявляли, прагнучи до святої 
мети. Він  підкреслив, що надзвичайно великої шкоди 
загальноукраїнській справі завдавали відсутність 
національної єдності і злагоди, постійні суперечки і 
ворожнеча між різними політичними об’єднаннями. 

Начальник штабу козацького полку, військовий 
старшина І.Т.Грецький продовжив розповідь, 
зазначивши, що силою, яка здатна стати на захист 
громади, звичаїв та традицій українського народу, 
православної віри та державності, було і залишається 
козацтво. 

Сьогодні козацтво об’єднує понад 700 козацьких 
організацій, членами яких є понад 300 тисяч козаків. 
На базі цих організацій сформовано біля 300 козацьких 
формувань з охорони громадського порядку, які 
співпрацюють з підрозділами Міністерства внутрішніх 
справ України. „Козацька варта”  з 2010 року діє і у 
Городні. Щоп’ятниці та щосуботи у нічний час козаки 
разом з правоохоронцями виходять на вулиці міста, щоб 
стежити за порядком.

Гімназисти з великою цікавістю переглянули 
документальний фільм „Історія Городнянщини”, 
послухали розповіді козаків про життя Свято-
Миколаївського полку, розглядали святині та атрибути 
козацтва. А також познайомились зі статутом та 
цікавинками козацького життя.  І хоч постріляти з 
гармати та спробувати справжнього козацького кулешу 
їм було обіцяно наступного разу, розмова продовжилась 
за чаєм із солодощами. Учні задавали козакам безліч 
питань, серед яких домінуючим звучало: „Що потрібно 
робити для того, щоб стати справжнім козаком?”.

І.ГРЕЦЬКИЙ.
Начальник штабу Городнянського Свято-

Миколаївського козацького полку. 

В гостях 
у козаків

Працюють телефони довіри
Телефон довіри — це засіб зворотного зв'язку із гро-

мадськістю, за допомогою якого органи державної фінан-
сової інспекції мають можливість надавати роз'ясненн, 
щодо забезпечення державної фінансової дисципліни, 
відповідно до повноважень служби.

Звернутися на «телефон довіри» можна щодня (крім 
вихідних та святкових) з 9 до 18 години (у п'ятницю з 9 до 
16 години 45 хвилин) за номерами:

Державна фінансова інспекція України м. Київ — 
(044)425-38-18 та (044)425-37-71;

Державна фінансова інспекція в Чернігівській області 
— 4-12-74;

Чернігівська міжрайонна державна фінансова інспек-
ція — 3-12-54;

Сектор в Городнянському районі Чернігівської мі-
жрайонної державної фінансової інспекції — 2-35-21.

С. НЕМИЛОСТИВА.
Завідувач сектору в Городнянському районі Черні-

гівської міжрайонної держфінінспекції.

Коли душа співає
Іван Денисенко народився у Городні у 1989 році. Пізніше 

родина переїхала у м. Дніпропетровськ, де хлопчина закін-
чив школу, а потім технікум залізничного транспорту. Саме 
у технікумі одного разу він потрапив на  вечір учасників літе-
ратурної студії. Невидимі струни забриніли у його душі, і він 
зрозумів, що поезія – це не щось далеке, нереальне. Це те, 
чим співає душа.

Юнак почав писати власні вірші. Перша його збірка була 
видана у студентські роки у Дніпропетровську. Потім доля 
склалася так, що він приїхав у Городню, до бабусі з дідусем, 
які потребують вже турботи і опіки. Це відомі у нашому мі-
сті вчителі Ірина Іванівна Осипенко та Петро Крисанович 
Попик. Іван у вільний час продовжує писати вірші. Деякі з 
них вже покладено на музику. Пропонуємо читачам романс 
„Осінь” на слова І.Денисенка, музику С.Тимошенка.

Осень слезами умылась,
Сорвала с деревьев листы.
В серце печаль прояснилась
Светом Полярной звезды.
  Где-то играют на скрипке
  И Моцарт звучит в небесах.
  Лицо твое в доброй улыбке
  Живет в моих грезах и снах.
Прочь уходят тревоги,
В серце рождая мечты.
Встречу тебя на дороге 
Светом Полярной звезды.


