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Співробітники ДП «Городнянське 
лісове господарство» по весні не тільки 
встигли вже посадити ліс, а й не проми-
нули сезону березового соку. Хоч об-
сяги заготівлі навряд чи можна назвати 
промисловими, все ж таки вісім тонн 
для реалізації зібрали. 

– Прохолодний смачний «березо-
вик» – кращий напій у сезон, а трохи 
згодом, коли  вкисне, стане основою 
для квасу, окрошки та іншої смакоти! 

До того ж цілющий – прочищає і віднов-
лює нирки, – запевнили єгері лісгоспу 
А.О.Пархоменко та О.В.Твердий і дода-
ли з пересторогою: – Головне не пити 
його одразу з-під дерева, можна засту-
дити горло.

Саме на плечі єгерів лягла цьогоріч-
на заготівля. Все, на перший погляд, 
просто, та одних засобів промислу чи-
мало: свердла, трубки, поліетиленові 
мішки, бідони, марля тощо. До того ж 

у кожного дерева свій ритм сокоходу, і 
за цим треба пильно слідкувати. В одної 
берези сік вже загусає та мутніє, а інша 
ще дає солодку вологу. 

У господарстві планують тепер що-
року заготовляти «березовик». От би 
ще переробник знайшовся!

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: єгері А.ПАРХОМЕНКО 

та О.ТВЕРДИЙ заготовляють бере-
зовий сік.
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Затягнути паски – 
на жаль, вимога часу...
Весь поточний рік Україна в цілому і Чернігівська область 

зокрема мають прожити в режимі жорсткої економії бюджет-
них коштів. Про це йшлося на брифінгу в облдержадміністра-
ції за участю директора Департаменту фінансів облдержад-
міністрації Валерія Дудка.

В Україні запроваджуються заходи з економного та раціо-
нального використання державних коштів, передбачених для 
утримання органів державної влади та інших державних ор-
ганів. Розроблено та затверджено план заходів щодо напов-
нення місцевих бюджетів, вишукування додаткових джерел 
надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації 
економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджет-
них коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Серед заходів економії, конкретизував Валерій Дудко, — 
заборона мати більше одного автомобіля в бюджетних уста-
новах, створювати нові бюджетні установи, здійснювати доп-
лати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників 
та заповнювати наявні на сьогодні вакансії. 

Максимальний розмір місячної заробітної плати керів-
них працівників органів державної влади та інших державних 
органів обмежено 15-ма розмірами мінімальної заробітної 
плати. 

Припинено також використання бюджетних коштів для 
проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних 
дат, ювілеїв підприємств, установ та організацій, а також юві-
леїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім 
централізованих заходів з відзначення 200-річчя від дня на-
родження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня 
незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв го-
лодоморів).

Не менше 90% бюджетних коштів має бути спрямовано 
на виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв.

Як економія бюджетних коштів відіб’ється на соціальному 
захисті населення? Найголовніше — не відбудеться чергово-
го зростання мінімальної заробітної плати, а, відтак, і решти 
пов’язаних з нею виплат. Допомога при народженні дитини 
виплачуватиметься тепер однакова для всіх — незалежно від 
того, перша це дитина в родині чи ні. ЇЇ сума складе 41280 
гривень. Трохи більше десяти тисяч виплатять одразу, решту 
— протягом трьох років, по 860 гривень щомісяця.

Повернеться практика відрахувань до Пенсійного фонду 
України при купівлі валюти, що суттєво поповнить пенсійну 
скарбницю.

З метою ж економії бюджетних коштів буде також призу-
пинено або обмежено фінансування ряду програм та проек-
тів місцевого значення. 

У зв’язку зі значним подорожчанням газу очікується сут-
тєве зростання кількості сімей, які одержуватимуть житлові 
субсидії. Тому суму коштів для їх виплати збільшено на 48,5 
мільйонів гривень. Тобто, держава не залишить малозабез-
печені родини сам на сам з підвищенням цін на енергоносії 
та комунальні послуги.

Бюджетні виплати за захищеними статтями в області 
здійснюються, – запевнила заступник начальника Головного 
управління Державної казначейської служби України в Чер-
нігівській області Людмила Ридзель. В першу чергу це – за-
робітна плата працівникам бюджетної сфери, потреби ме-
дицини, харчування у дитячих закладах, комунальні платежі 
бюджетних установ, стипендії, значна частина державних 
соціальних допомог, оплата лікарняних та ще деякі першо-
чергові виплати. Значна частина платіжних доручень, яких в 
обласному управлінні Держказначейства станом на 1 січня 
2014 року накопичилося на суму близько 202 мільйонів гри-
вень, повернена платникам. Протягом квітня-травня фінан-
сова інспекція має перевірити кредиторську заборгованість 
на предмет її відповідності бюджетним призначенням.

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Ситуація на Чернігівщині щодо 
військового аспекту цілком кон-
трольована. Військові частини і 
підрозділи, які дислокуються на те-
риторії області, знаходяться у повній 
бойовій готовності та продовжуюфть 
вдосконалювати свою бойову спро-
можність. Про це зазначив началь-
ник регіонального медіа-центру 
Міністерства оборони України Вадим 
Мисник 31 березня під час традицій-
ного щопонеділкового брифінгу.

За його словами, тривають захо-
ди щодо часткової мобілізації. При-
зовники безпосередньо підвищують 
свою бойову підготовку на полігонах, 
займаючись стрільбами з військової 
техніки, стрілецької зброї тощо. Ми-
нулого тижня до однієї з частин, що 
дислокується в області, заводом Ма-
лишева було доставлено нові модер-
нізовані танки «Булат». Наразі цю вій-
ськову техніку вже прийнято на облік 
і вона в бойовому строю підвищує 
боєздатність ЗСУ. У зв’язку із знач-
ним збільшенням військової присут-

ності в регіоні на потребу армії вико-
ристовується раніше не затребуване 
армією майно, зокрема, аеродроми 
та військові містечка.

Минулого тижня, за інформа-
цією Вадима Мисника, зберігалась 
загроза ймовірного вторгнення на 
територію країни російських війсь-
кових. На кордоні спостерігалось на-
копичення військової техніки, літаків, 
десантних підрозділів ЗС Російсь-
кої Федерації. Також були розгор-
нуті мобільні госпіталі та центри 
управління зв’язком. У свою чергу, 
українською армією були проведені 
відповідні адекватні заходи з ме-
тою досягнення бойового паритету. 
Проте все минулося, і зараз відбува-
ються певні кроки до переговорного 
процесу.

За матеріалами департаменту 
інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації.

«ГАРЯЧЕ» ПИТАННЯ

Загроза минула?ОФІЦІЙНО

Про тепло 
у домівках 
і закладах

31 березня було прийнято розпо-
рядження голови райдержадміністрації 
„Про закінчення опалювального сезо-
ну”. Згідно нього, опалювальний сезон 
для населення, лікувальних установ, 
будинків-інтернатів, об'єктів системи 
соціального захисту з цілодобовим пе-
ребуванням опікуваних закінчується 7 
квітня включно. 

 Для інших споживачів постачання 
тепла закінчилось з учорашнього дня, 
тобто 4 квітня. 

Причина такого раннього припи-
нення опалювального сезону – те, що 
минулого року через ранній початок 
холодного погодного режиму його 
було розпочато для населення раніше 
визначеного терміну, а саме 7 жовтня.  
Згідно тарифів, тривалість опалюваль-
ного сезону визначається у 181 день.
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Проблема зі скрапленим газом жителям сіл відома не з чу-
ток. Вони стикаються з нею майже щоденно, оскільки держава 
не виділяє лімітів у достатніх об’ємах. До народного депутата 
України Ігоря Рибакова надходять тисячі звернень громадян з 
приводу незадовільного забезпечення їх скрапленим балон-
ним газом і просять посприяти у вирішенні цього питання, бо 
іншого виходу вони не бачать. 

Ще минулого року Ігор Рибаков неодноразово порушував 
це питання на рівні тодішніх віце-прем’єр-міністра Юрія Бой-
ка та міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда 
Ставицького. Високопосадовці клали звернення народного 
депутата під сукно і закривали очі на дану проблему. 

«Вони нічого не зробили для того, аби збільшити ліміти 
скрапленого газу для населення і постачати його у повному об-
сязі. А це питання є життєвоважливим для людей, — прокомен-
тував дану ситуацію Ігор Рибаков. — Через хронічні перебої з 
постачанням газу сільські мешканці змушені використовувати 
для приготування їжі дрова, які в умовах Полісся залишаються 
єдиним доступним для них видом палива. Між тим, внаслідок 
Чорнобильської катастрофи територія цих районів зазнала 
значного радіоактивного забруднення і належить до зони по-
силеного радіоекологічного контролю. Тому використання 
в якості палива дров несе пряму загрозу здоров‘ю та жит-
тю місцевих мешканців та спричиняє повторне забруднення 
радіонуклідами довкілля», – Ігор Рибаков не тільки говорив, а й 
письмово поперереджав чиновників з КабМіну. І, незважаючи 
на їх мовчання, народний депутат продовжував працювати над 
вирішенням газового питання в інтересах людей. «Постачання 
побутового скрапленого газу повинно розглядатись не як пи-
тання побутових зручностей, а в контексті конституційних га-
рантій прав громадян на охорону здоров‘я та безпечного дов-
кілля. Це особливо актуально для жителів мого округу, оскільки 
ці території є найбільш депресивними на Чернігівщині, а демо-
графічна ситуація є найгіршою в Україні», – вважає Рибаков.

Тому наступним кроком депутата було звернення вже без-
посередньо до Прем’єр-міністра Азарова, у якому він не лише 
виклав проблему, а й вказав на причину. Він навів конкретні 
приклади злочинних схем групи компаній «Газ Україна-2009», 
які займалися постачанням скрапленого газу. 

«Група компаній «Газ Україна-2009», до якої входило близь-
ко 55 дрібних компаній, фактично монополізувала українсь-
кий ринок скрапленого газу. Вона викуповувала понад 80% 
скрапленого газу, що виробляється державним «Укргазви-
добуванням» та «Укрнафтою», на спецаукціонах, які покликані 
забезпечити населення дешевим пальним, — розповів Ігор Ри-
баков.—Компанії групи купували цей газ за пільговою ціною, а 
продавали його для заправки автомобілів за ринковою, у тому 
числі за готівку та без сплати податків».

Ігор Рибаков повідомив, що таким чином за 9 місяців мину-
лого року бюджет України недоотримав близько 1,6 мільярдів 
гривень. Ці кошти осідали в кишенях корумпованих ділків. 
Більше того, у своїх зверненнях Ігор Рибаков наводив кон-
кретні приклади злочинів проти держави, відмивання коштів. А 
країна тим часом все більше перетворювалася на жебрака. Та, 
на жаль, тоді Ігоря Рибакова не захотіли почути замість того, 
щоб робити не просто конкретні висновки, а й реагувати на ко-
румпованість і злочинність групи компаній «Газ Україна-2009», 
якою керував Сергій Курченко.

Ігор Рибаков пропонував провести перевірку викладених 
ним фактів, але на це ніхто не відреагував. Тому проблеми зі 
скрапленим газом для населення продовжувалися, і неможли-
во було вплинути на цей процес. 

І от зараз, нарешті, міністерство внутрішніх справ почало 
кримінальне впровадження по даних питаннях. На телеканалі 
«Інтер» повідомили, що майже усі документи в офісі Сергія 
Курченка були знищені, але журналістам таки вдалося знай-
ти депутатське звернення Рибакова до колишнього прем’єр-
міністра Азарова, у якому викладені факти порушення закону 
і розкрадання державної казни. Злочинним угрупуванням зай-
нялася Генеральна прокуратура України. 

  Ігор Рибаков впевнений, що нова влада доведе справу 
стосовно злочинних дій означеної компанії до кінця, а він у 
свою чергу провів нараду у Кабінеті Міністрів та направив де-
путатський запит Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку 
щодо термінового забезпечення жителів усіх семи районів 
207-го виборчого округу необхідною кількістю скрапленого 
газу. 

Петро ВАЩЕНКО.

Ігор Рибаков викрив корупційні 
схеми газових магнатів

СХОДИ ГРОМАД

 У  Івашківці просять 
не закривати 

відділення 
«Ощадбанку»                    

2 квітня в Івашківській  громаді відбулися сходи 
села. Присутні заслухали  звіт сільського голови С.Г. 
Седнівця  про роботу у минулому році.  На зборах були 
присутні голова районної ради Г.Г.Примак, голова 
СТОВ «Віра» М.М.Кондренко, представник  ПАТ НВО 
«Чернігвеліткартопля» М.М.Баран. На жаль, не приї-
хав директор цього підприємства І.В.Шкурко, хоч він 
і був запрошений. З цього приводу С.Г.Седнівець від 
імені всіх  жителів висловив  незадоволення тим,  що 
Ігор Вікторович усього двічі був на зборах з того часу, 
як підприємство орендує землі. 

Починаючи з 2008 року, фермер Ю.О.Байдала з 
Івашківки та директор ЗАТ НВО «Чернігвеліткартопля»  
І.В.Шкурко заключили договори на обробіток землі з 
жителями Івашківки, які є власниками приватних паїв. 
Але якщо Ю.О. Байдала   вже повністю розрахувався з 
односельцями за 2013 рік  по оренді паїв,  то з ПАТ НВО 
«Чернігівеліткартопля»  справи складаються по-іншо-
му. Люди  невдоволені і  договірною сумою розра-
хунків. Через три роки  термін оренди скінчується. А 
що робити до того?  Присутні зверталися до  М.М.Кон-
дренка з  питанням: «Чи не можете  наші  паї до себе 
забрати?».  Сьогодні «Віра» вже працює на землях 
Куликівського району, які межують з івашківськими. 
Минулого року  поля, що позаростали,   підприємство 
вирішило привести до ладу, посіяло озимину, а зараз 
збирається випасати там худобу та  перезалужити.  
Має пропозицію до  власників   земельних паїв – взяти  
в оренду на 10 років і їхні пасовища (які теж  вже по-
росли деревами та кущами). Оформлення договорів 
та земельний податок Вихвостів бере на себе, тож  11 
квітня у Івашківку  приїдуть спеціалісти, щоб зайнятися 
цією справою. Земля ця  відпочивала більше 20 років, 
і  вже мріє про справжнього господара і землероба. 
Тим більш, що  ґрунти громади  мають 7 різновидів за 
якістю, але все ж -- одні з кращих на Городнянщині.  

Івашківській сільській раді підпорядковані,  крім 
Івашківки,  ще села Перше Травня та Довге. Населен-
ня громади становить 573 особи, серед яких 306 пен-
сіонерів. За минулий рік померло 20 чоловік, а наро-
дилося – 4. У Довгому проживає 25 мешканців, 19 --  у 
Першому Травня.

На території сільської ради працює школа, де 
навчаються 53 учні. Перед школою стоїть нагальне 
питання – замінити  котел для опалювання школи на 
новий, більш об`ємний, або установити  другий,  пара-
лельний.  Кошти на новий котел були сільрадою пере-
раховані,  але  держказначейство  не перерахувало  їх 
за призначенням. 

При школі створено одногруповий дитячий за-
клад, який налічує  10 дітей.  На харчування дитини 
виділяється місцевим бюджетом  5 гривень на день. 

У Івашківці  працюють будинок культури,  відділен-
ня зв`язку та Вихвостівське відділення ветеринарної 
медицини, яке орендує приміщення у сільській раді. 

В одному приміщенні знаходяться будинок культу-
ри та бібліотека.  Бібліотека зовні і всередині потребує  
ремонту, як і клуб.

У Івашківському відділенні зв`язку -- три праців-
ника, але  кількість листів, газет та журналів  постійно 
зменшується. 

Неодноразово  зверталися у різні інстанції  меш-
канці  Івашківки з проханням, щоб не закривали від-
ділення  Городнянської філії ВАТ «Ощадбанк», яке  
планують  закрити з 4 травня. Від сільради  для філії 
потрібне приміщення, яке опалюється,  та  комп`ютер 
з Інтернет-мережею, щоб працівники могли переда-
вати необхідні  дані у кінці кожного робочого дня. Така 
можливість видасться лише восени. Але розмови про 
закриття відділу продовжуються, хоча воно й працю-
вало з  депозитними вкладами,  пенсіями, зарплатами 
працівників бюджетної сфери, обслуговувало  креди-
ти.        

У Івашківці працюють три магазини, а у Першого 
Травня та Довгому, яке обслуговуються приватними 
підприємцями, торгівля  не завжди  організована на 
належному рівні. Тут затрати по обслуговуванню не 
виправдовують себе. Купують у цих селах не багато,  
бо  населення меншає,  а  хто залишається,  ощадливо 
намагається зберегти гроші для дітей та онуків. 

І тим не менш, жителі громади турбуються про те, 
щоб їхнє життя було якомога комфортнішим. Село 
Івашківка повністю електрифіковане. Шість пам`ят-
ників воїнам визволителям утримуються в належному 
стані. А вчора жителі вийшли на весняну толоку у Пар-
ку Слави та у центрі села. 

А.НЕМИРОВА.

У районі триває 
весняна толока 

з благоустрою тери-
торій населених пун-
ктів. У рамках щорічної 
акції „За чисте довкіл-
ля”, яка проводиться 
у квітні, колективи під-
приємств, установ, ор-
ганізацій, учні шкіл ви-
ходять на прибирання 
закріплених ділянок. 

19 квітня у кален-
дарі значиться як  День 
довкілля, який щорічно 
відзначається в Україні 
у третю суботу цього 
весняного місяця. І хоч 
погода поки що лякає 
прохолодною темпера-
турою, роботи по бла-
гоустрою вже тривають 
повним ходом.

Зрозуміло, що й 
комунальники, й усі 

БЛАГОУСТРІЙ

ПЕРШІ КРОКИ НА ТОЛОЦІ

відповідні служби, і 
професійні колективи 
зроблять все від них за-
лежне, щоб наше місто і 
села посміхнулись свя-
ту Довкілля, а за ним – і 
Воскресінню Господ-
ньому чистим, умитим 
обличчям. Хотілось би, 
щоб і всі без виклю-
чення громадяни до-
лучились до спільної 
справи, причепурив-
ши свої прибудинкові 
території. Зробимо 
разом так, щоб чисто-
тою і затишком змогли 
насолоджуватись не 
тільки ми, а й усі гості, 
кого шляхи заведуть на 
Городнянщину. 

С.ЧУГАЙ.
На знімках: шко-

лярі міської школи 
№2 і колектив управ-
ління праці та со-
ціального захисту на-
селення прибирають 
територію.

СПРАВИ ДЕПУТАТСЬКІ
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– Чи велика нині чер-
га на підключення до Ін-
теренету і коли ви змо-
жете її подолати?

– Сьогодні близько ста 
бажаючих подали заяви на 

підключення до широкосмугового доступу (ШСД). Приблиз-
но у червні з’являться 128 додаткових портів для реалізації 
цих заяв. Хочу акцентувати увагу, що створення нових портів 
від нашого цеху не залежить, а відбувається за програмою, 
затвердженою керівництвом ПАТ «Укртелеком» у Києві. Зі 
столиці й постачається спеціальне обладнання. До того ж є 
ще декілька причин, які можуть перешкодити підключенню 
навіть за наявності портів.

– Що це за причини?
– Перш за все технічні. Одна з них – це спарені теле-

фони. До ШСД можна підключити лише одного абонента з 
пари. Друга - віддаленість абонента від точки підключення: у 
цьому випадку потрібні капітальні вкладення на будівництво 
виносних шаф. Важливим лишається і технічний стан теле-
комунікаційних ліній.

– Ви якось впливаєте на ці причини? Що можна зро-
бити найближчим часом і що вже робиться, щоб подо-
лати ці негаразди?

– Щороку ми оновлюємо наші лінії. Найближчим часом 
замінимо повітряні мережі на підземні кабельні лінії на вули-
цях Рагоспній, Калініна, Смекаліна та Ювілейній, на частині 
вулиці 8 Березня та перехресті вулиць Комсомольської та 
Петровського. Планується встановити дві виносні ШСД-ша-

фи на вулиці Леніна та новобудовах у районі газової дільниці. 
Окремо планується у цьому році прокласти оптичне волокно 
до Тупичева, що дозволить надати цьому селу повноцінну 
швидкість і якість підключення. 

– Яка потреба району у нових портах за рік? Чи ре-
ально її задовольнити?

– У минулому році ми підключили 300 портів, стільки ж 
плануємо підключити й у нинішньому році. На сьогодні Го-
роднянський район – на другому місці серед однотипних 
районів області за кількістю підключених абонентів. Їх 1880. 
Більше лише у Корюківському районі. Цікаво, що такі оп-
тимістичні показники досягаються переважно за рахунок 
населення. По підключенню підприємств Городнянщина за-
ймає останнє місце, бо просто підключати немає кого.

– Якщо немає додаткових портів, чи можна оп-
тимізувати роботу цеху, щоб пришвидшити хоча б тех-
нічне оновлення ліній?

– На жаль, сьогодні ми робимо все, що можемо. Нині у 
цеху тільки 33 співробітники, і їх не вистачає на увесь обсяг 
робіт. При цьому наш цех у трудовому суперництві з колега-
ми виборов почесне 2-е місце в області.

Поки що наші зв’язківці долають труднощі й проблеми 
невеликим, проте згуртованим і дуже професійним колек-
тивом. А їхній керівник -- наш співрозмовник, начальник 
Городнянського цеху телекомунікаційних послуг №14, Чер-
нігівської філії ПАТ «Укртелеком» А.В.Сліпець 1 квітня від-
значив своєрідний професійний ювілей – 15 трудових років 
на Городнянщині.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Не з доброго життя  їдуть українки за кордон. Най-
частіше – щоб прогодувати свою родину. Так тра-

пилось, що Галина Іващенко, громадянка України, постійно 
проживає в Італії вже 14 років. У відпустку їздить до дочки у 
Москву, до сина на Донбас, а до куми -- в Городню. Це чоти-
ри світи, де вона живе та  працює. А найкращим з усіх вва-
жає Городню…

Чоловік Галини помер, а діти, хоч і не зовсім дорослі, на 
ноги у той час ще не стали. Задля кого  живе українська жін-
ка? Заради дітей. Добрі люди підказали, навчили. Роздобу-
ла гроші, паспорт виправила, тур викупила на  взяті в борг 
гроші,  і – вперед, в Італію.

Працювала помічницею по домогосподарству, догляда-
ючи стареньких. Проте в Італії це не  просто догляд: одно-
часно треба встигнути приготувати їжу, прати-прасувати,  
навести порядок в оселі, знаходитися біля своїх підопічних 
цілодобово. Звісно, у різних родинах різні порядки. Буває, 
на плечі української «помічниці по господарству» поклада-
ють усе, що тільки можливо – «зроби сто справ і  відпочивай,  
скільки завгодно».  

Жоден італієць не  погодиться працювати 24 години на 
добу – у всіх свої родини, своя робота. Тому й обирають 
українок, бо  серед інших українських рис  -- повага та спів-
чуття до людини поважного віку, яка вже  майже прожила 
життя,  стала безпомічною.   В Україні цей борг  віддають без 
розмови, вважаючи його обов`язковим. Наших жінок з охо-
тою беруть на роботу ще й тому, що  вони чепурні, співчут-
ливі, вірогідність крадіжок  у будинках, де працюють україн-
ські жінки, -- нульова. 

В Італії раз у кілька років видають закон про легалізацію 
нелегальних робітників тієї чи іншої галузі. Адже не тільки  
помічницями по господарству працюють українки, а й на 
полі, в ресторанах тощо. Такий закон носить назву «Сана-
торія». Для легалізації господар  повинен подати потрібні 
документи, і  потім  очікують на результат. Таких запитів дуже 
багато. Коли ж, нарешті, розглядається ваш, людина отри-
мує омріяне «Permessо». 

Скільки у середньому заробляє «помічниця по госпо-
дарству»? По різному -- від 300 до 850 євро. Наприклад, на 
Півночі Італії заробітна плата дуже висока, на Півдні – нижча. 

Галина розповідає:
– В Італію я потрапила як турист – нелегалом. У мене 

була відкрита віза на тиждень. Поки я доїхала,  віза через 
день  закінчилася. Потім роботу знайшла --  доглядати ста-
рих, хворих цілодобово. Поруч  з ними і сплю, коли вони 
погано почуваються.  Або мене  викликають, натискаючи 
на кнопку. Працюю  повну добу. У день тільки виходжу по-
дихати свіжим повітрям. Відповідальність велику відчуваю 
за людину, для якої працюю. Ми працюємо в основному з 
паралізованими людьми,  які перенесли інсульт.  Памперси 
міняємо,  одноразові простирадла, бо в Італії надається на 
місяць три пакети памперсів  та простирадл від держави для 
таких хворих.

–  Вже вивчили італійську мову за стільки років? 
– Навчилася розмовляти. Зараз вже за себе постояти 

можу, сказати, чим  я незадоволена.
– Що Ви заробили в Італії?
– Завдяки своїй роботі я поставила  власних дітей на 

ноги. Племінниця в мене без батьків, я їй допомагаю постій-
но. Дочці квартиру у Москві купила. Зараз би цього нічого 
вже не було, тому що  все значно подорожчало. Раніше таку 
квартиру у Москві можна було купити за  40 000 доларів, а 

тепер вона коштує  значно дорожче. Я --  на повному забез-
печенні господарів. Заробітна плата в мене чиста виходить. 
Всі дуже чекають, коли я приїду. Якщо  ми вулицю перехо-
димо разом, то дочка мене за руку так міцно тримає, каже: 
«Дивись, машина».  А я кажу: «Що,  боїшся, що грошей біль-
ше не привозитиму?». Вона відповідає: «Ну що ти дурниці 
кажеш? Ти ж моя мама». 

– Вам  подобається в Італії?
– Там зовсім інший клімат, кругом заасфальтовано. 

Мешкаю у містечку біля Пізи, де 3 тисячі  мешканців. Будин-
ки один на одному. Квіти  квітнуть взимку і  влітку. Зими у 
нашому розумінні  немає. Ось у цьому році було трохи хо-
лодно. А сніг, якщо і випадає, то, лише сонечко вийшло,  – він 
і розтає, через півгодини  немає. Але тут, у Городні, для мене 
особисто просто нестерпно добре. Я сюди приїхала, похо-
дила  і  кажу: мені треба під вихлопну трубу, щоб я  подихала, 
як звикла, бо в мене  вже в голові паморочиться від повітря. 
Місто просто неповторне. Мені так сподобалася Городня – 
чиста, світла, хороша, зустріли мене добре. Багато землі 
на Україні, все ніби  розкидано. В Італії  кожен клаптик бе-
режуть, обробляють, тому що у кожного хазяїна є трактори, 
там  усе механізовано. А тут ще й ліси кругом – це таке щастя 
для людини, особливо з великого міста! Здається іноді, що 
люди, які тут живуть, самі не розуміють, наскільки  їм потала-
нило...  У Хотівлі, Петрівці була. Повітря,  церкви. Дуже гарні 
церкви. В Італії  церкви католицькі. Я туди, як тільки приїха-
ла, цілий рік ходила вранці і ввечері молитися. Потім трохи 
облаштувалась, мову стала розуміти, уже раз на тиждень  
ходила, а зараз -- тільки по великих святах. На богослужін-
нях в Італії  постійно нас згадують (домашніх помічниць), по-
стійно дякують за те, що ми приїхали,  що ми допомагаємо, 
що завдяки нам  догляд хороший за старими та немічними 
італійцями. 

– Як Ви отримуєте  відпустку?
– Коли йдеш у відпустку, то приходить жінка на заміну. 

Сама знаходиш підходящу, старанну, або  соціальна служба. 

Самотніми старенькі хворі не залишаються в Італії ніколи.  
Я  закінчила школу  для бадантів  по догляду за хворими 

людьми, і тепер надаю першу необхідну допомогу. А вже по-
тім викликаю лікаря. Навіть диплом видали. 

– Важко працювати в Італії?
– Фізично  не так втомлюємось, як морально. Тому що 

весь час у клітці золотій сидіти -- це важко. Єдина радість,  
коли у кінці місяця ти отримуєш заробітну плату. Є, напри-
клад, роботи, коли жінки ходять прибирати  квартири, там 
дуже втомлюються. У першій родині, де  працювала,  я двічі 
удень мила люстру. Так того мало, ще я ставила драбинку, 
причіпляла парасольку, щоб той пил, який я буду витирати, 
падав саме у парасольку. Потім  парасольку  витрушувала на 
вулиці з усіх боків. Кожного дня мила духову шафу. У духовці 
не було  жодної плями, а я повинна була її мити. Ще шафа 
була така велика, дзеркальна. І я кожного дня мила ті дзер-
кала.  Вони чисті, але ж наказували. У  мене вся доба була 
розписана. Ось бабуся встала, ми йдемо до ванної кімнати, 
потім снідаємо і так далі… Дуже втомлювалась.

Настільки була вередлива була  перша бабця, що ходила 
по плінтусах хусточкою,  перевіряла: є пил чи ні. Платила 350 
доларів, а присісти я не мала змоги і на  хвилиночку. 

Потім я працювала  у сліпої бабусі. Тепер працюю з ле-
жачою старенькою. Вона у лікарні була, і я разом з  нею. 
Медперсонал робив свою роботу, а я -- свою. 

Спочатку не було вихідних.  Виходила на вулицю на півд-
ня (це було у Римі). То як побачила вперше щось, написане 
на огорожі слов`янськими літерами, --  від щастя заголоси-
ла.  Коли б знала, як буде важко спочатку -- ні за що б не 
поїхала. Зараз вже легалізувалася, звикла.

– А як сприймають українських жінок італійці?  
–  Чоловіки дуже люблять українок. Про це можна навіть 

анекдоти розповідати. 
 Коли я їхала туди, в мене думка була така, що всі італійці 

--  як Адреано Челентано або як Тото Кутуньо. Та ні. Вони всі 
там вже перевелись: маленькі, лисенькі, товстенькі. Та ще й 
скаредні. Може, тому, що знають ціну грошам, бережуть їх. 

– Яка  в Італії кримінальна ситуація? Як у кіно? 
– У Неаполі або Сицилії можуть вирвати сумочку з рук. 

Взагалі-то кажучи, таке поняття, як «мафія», в Італії існує й 
зараз. Але я живу  біля Пізи. 

– А знаменита італійська кухня вам подобається? 
– Італійці люблять поїсти. Це  один з важливих ритуалів у 

кожній родині. Усі вони вміють дуже добре готувати,  і в них 
можна повчитися. Чомусь усі  думають, що італійці їдять самі 
лише макарони. Ні. Просто так звана паста – блюдо з мака-
ронів – є в них першим. Як у нас суп. На друге – м`ясо, риба у 
різному вигляді. Кухня дуже багата. А на вечерю обов`язково 
– багато зелені, салати.

– Якщо хто-небудь цієї хвилини вирішує стати га-
старбайтером --  нелегалом, порадьте: чи варте воно 
того?

– Мені здається, що зараз вже – ні. Шукайте роботу там, 
де живете, де народились і виросли.  У нас в Україні теж до-
статньо  багатих родин. А ще можна й перевчитися, і справу 
свою відкрити, і не треба ніякої Італії.  Тільки час у нас зараз 
неспокійний… Скажуть, мені легко казати з далекої відстані. 
Єдине: якщо вже вирішили їхати, то треба виїжджати зі ста-
тусом. При документах і роботу більш високооплачувану 
можна знайти, та й взагалі людиною себе почувати.

Розмовляла А.НЕМИРОВА. 
На знімку:  Галина ІВАЩЕНКО (зліва) в Городні з ку-

мою Валентиною КОВАЛЕНКО. 

ПРОБЛЕМА

ПАЛАЮЧА  ВЕСНА
Щороку виникають проблеми з випалюванням трави. А 

нинішньої весни це питання, певно, досягло свого апогею. 
Горять поля, палають луки, займаються від них ліси, вогонь 
перекидається на житлові та технічні будівлі. А причина 
одна, і звучить вона офіційною мовою так: «необережне по-
водження з вогнем невстановленої особи»…

Ці «невстановлені особи» «необережно» натворили та-
кого. За березень пожежники райвідділу управління дер-
жавної служби з надзвичайних ситуацій (РВ УДСНС) п’ять 
разів виїжджали на пали сухої трави на околиці Хрипівки, 
Кузнич, Лютіжу. У Кусіях полум’я з трави перекинулося на 
нежилі будинки і знищило два з них, на хуторі Барабанів-
ському з тієї ж причини згоріла господарська будівля.

Три бригади швидкого реагування, створені у ДП «Го-
роднярайагролісгосп» на базі лісової охорони, боролися 
з вогнем поблизу Полісся, Хрипівки, Ільмівки, Володими-
рівки, Кузнич, Хотівлі та Івашківки, а біля Дібрівного гасили 
траву вже двічі. Поки їм вдається не допускати вогонь до 
підвідомчих лісів.

Пожежна охорона ДП «Городнянське лісове господар-
ство» виїжджає на підпалені поля та луки через день. В 
районі урочища Рангове вже двічі горів ліс на площі трьох 
і семи соток. На щастя, великої школи пожежа не завдала, 
бо полум’я пройшло низом, та й лісівники встигли вчасно 
подолати стихію.

А ще ж є чималі торфовища, які взагалі ніхто, окрім за-
тяжних дощів, погасити не в змозі. До них вогонь поки не ді-
брався… Окрім економічних збитків та матеріальної шкоди, 
гинуть у полум’ї сотнями звірята, тисячами -- комахи, де-
сятками -- гнізда птахів. Втрати природи підрахувати склад-
но, а уявити -- страшно. 

Звісно, коментувати і радити завжди легше, ніж робити 
справу. Однак, зважимо усі складові. Три установи майже 
щодня борються з вогнем, витрачаються чималі кошти на 
утримання пожежних команд, автомобілів та спецтехніки. 
Поля та луки горять, потерпають ліси. А винуватців, як завж-
ди, нема. Причому все це відбувається від чийогось що-
річного впертого бажання – випалити суху траву. То, може, 
на пару днів кинути всі сили на виявлення паліїв, спіймати 
кількох і заставити заплатити збитки? У давні часи, до речі, 
паліїв взагалі у вогонь кидали. Щоб відбити бажання шко-
дити надалі…

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

НАШІ ІНТЕРВ‘Ю ІНТЕРНЕТ  ДЛЯ  УСІХ
Не так давно у наше життя прийшов Інтернет, а  попит на якісний до-

ступ до Всесвітньої мережі зростає з кожним днем. Найефективнішим 
провайдером інтернет-послуг нині є Укртелеком, який надає широко-
смуговий доступ з найвищою якістю і швидкістю підключення. Однак 
задовольнити усіх бажаючих у зв’язківців поки що не виходить – бага-
тьом з них підключення до Інтернету доводиться чекати майже місяць, 
а іноді й довше. Про причини такого стану ми розпитали начальника 
Городнянського цеху телекомунікаційних послуг №14 Чернігівської фі-
лії ПАТ «Укртелеком» А.В.СЛІПЦЯ.

Через чотири світиГОСТІ 

МІСТА
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– Наш магазин по праву можна назвати магазином 
для усієї родини. Адже асортимент „Фори” налічує 
близько  п’яти тисяч найменувань продуктів та товарів 
для дому. Серед них – широкий вибір як звичайних про-
дуктів, так і продуктів дитячого харчування, дієтичних, 
є продукти для хворих на діабет, а також корм для до-
машніх улюбленців. 

Про асортимент магазину слід сказати окремо. У світ-
лих, зручних вітринах розміщена така кількість товарів – очі 
розбігаються. Тут і гастрономія: молочні, м’ясні, рибні про-
дукти, і бакалія – крупи, сіль, цукор, різноманітні консерви 
тощо, і кондитерські вироби – як вагові, так і фасовані. Осо-
бливу увагу привертають хлібобулочні вироби, серед яких 
городнянці вже високо оцінили власновироблену гарячу 
продукцію „Фори”. Асортимент горілчаних виробів дозволяє 
задовольнити не тільки найвишуканіший смак, а ще й при-
ємно радує цінами. Це тому, що корпорація є імпортером 
деяких видів цієї продукції, тож має можливість постачати її 
у свої магазини без посередників, а, значить, забезпечуючи 
мінімальну ціну і максимальну якість.

– Контроль за якістю у нас ведеться на всіх етапах 
торгівельно-технологічного процесу, починаючи від 
прийому товарів і до реалізації, – каже Ольга Григорів-
на. – Строго ведеться контроль за режимом зберігання 
товарів. Особлива увага приділяється продажу і якості 
овочевої продукції. Всі товари у нас мають цінники і яр-
лики, з яких покупці мають змогу дізнатись ціну, склад, 
дату виготовлення і термін реалізації того чи іншого то-
вару.

То тут, то там на товарах видно спеціальні позначки: „Сві-
жі знижки!”, „Акція!”, ТМ „Премія”, ТМ „Повна Чаша” тощо. 
На запитання про їх походження керуюча магазину пояснює:

– Дві останні позначки вказують, що це товари власної 
торгової марки. Тобто продукція, яка виробляється на за-
мовлення магазинів „Fozzy C&C”, „Фора” та „Сільпо” і про-
дається тільки в них. Вона постачається нам безпосередньо 
від виробника, тому не має цінових накруток.  До речі, пра-
цюючи над асортиментом товарів, ми постійно дослухає-
мось до побажань наших клієнтів, враховуємо їхню думку. 

Магазин ще тільки почав діяти, тож нам дуже важливо вра-
хувати попит, щоб і в подальшому працювати для людей, 
робити їхнє життя більш комфортним і легким, надавати їм 
можливість купувати швидко і комфортно поруч з домівкою 
свіжі і якісні продукти та інші необхідні речі.

У „Форі” для постійних покупців діє зручна бонусна про-
грама , яка дозволяє накопичувати бали з кожної покупки 
протягом трьох місяців і використовувати їх як знижку при 
наступних покупках. Майже всі покупці, хто вже був у „Форі”, 
вже обзавелися спеціальними картками. Крім того, тут що-
тижня проводяться акції „Свіжі знижки”, які дозволяють ряд 
товарів  купити за значно дешевшою ціною. Актуальні й ак-
ції від виробників – наприклад, при купівлі двох пачок роз-
чинної кави можна купити пачку печива за 1 копійку, та інші. 
Про всі переваги сучасного магазину кожному покупцеві із 
задоволенням розповість 
персонал.

– Наші працівники 
– це наша гордість, –
розповідає О.Г. Павленко. 
– Маємо дуже потужний 
кадровий склад. Нав-
чання професійних ка-
дрів відбувалось на базі 
магазинів у Києві, тому 
наші люди володіють 
всіма стандартами об-
слуговування клієнтів. 
Усі працівники – жи-
телі Городні, які були 
підібрані за професій-
ними і моральними 
якостями. Ми турбує-
мось про своїх праців-
ників – кожен із них має 
повний пакет соціаль-
них гарантій при пра-
цевлаштуванні. Вони це 
дуже цінують і працю-

ють з віддачею, швидко і якісно обслуговуючи клієнтів. 
Зараз у нас в залі працює п’ять кас. Незабаром планує-
мо відкрити шосту, яка буде здійснювати продаж тютю-
нової продукції. Працюємо ми з 8.00 години ранку до 
23.00 вечора. Це зручно покупцям. Адже наше головне 
завдання – задовольняти потреби людей. 

За короткий час свого існування у Городні „Фора” вже 
знайшла багато палких прихильників. Це не дивно, адже 
в  магазині гармонійно поєднані головні складові успіху-- 
якість, доступна ціна, достойне обслуговування і увага та 
турбота про клієнта.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: керуюча магазину О.Г.ПАВЛЕНКО: 

„Ось такий асортимент рибної продукції!”; касир С.А.
БИСТРЕВСЬКА обслуговує покупця.  

 „ФОРА” – зручний магазин 
для всієї родини
14 березня у Городні відбулось урочисте відкриття нового магазину „Фора”.  За три 

тижні своєї роботи заклад уже встиг завоювати популярність серед жителів міста і здобу-
ти палких прихильників. Що й казати – за кількістю асортименту та комфортністю обслу-
говування аналогів серед торгових точок району нема.

ТОВ „Фора” – це компанія, яка працює в Україні вже понад 11 років. Вона входить до ві-
домої корпорації „Fozzy Group”, у складі якої, крім „Фори”, ще перебувають і відомі ком-
панії „Fozzy Cash&Carry” та „Сільпо”. Мережа діяльності корпорації за цей час настільки 
розширилась, що на сьогодні „Fozzy Group” визнана одним з кращих роботодавців Укра-
їни. 

Щодо городнянського магазину – то він 197-ий за рахунком магазин кампанії „Фора”. 
Про його роботу люб’язно розповіла керуюча Ольга Григорівна ПАВЛЕНКО:

16-го березня народ-
ний депутат України, лідер 
політичної партії УДАР Віталій 
Кличко зустрівся з особовим 
складом прикордонної за-
стави «Гірськ» і відвідав Мо-
нумент Дружби на кордоні 
України, Росії і Білорусі. На 
зворотньому шляху він зупи-
нився на одному з блокпостів, 
де мав розмову з бійцями 
Збройних Сил України. Голов-
на мета візиту — це підтримка 
бойового духу прикордон-
ників та військовослужбовців. 
Поцікавився Віталій Володи-
мирович проблемами, які ви-
никають в ході несення служ-
би та станом здоров'я бійців.

Враховуючи, що Го-
роднянщина знаходиться на 
передньому рубежі можли-
вого  збройного  конфлікту, 
В.Кличко вирішив надати 
допомогу медикаментами 
для районної лікарні, яка в 
разі чого може бути задіяна в 
якості військового госпіталю.

26 березня 2014 року ме-
дикаменти було доставлено 
за призначенням. Медичний 
заклад отримав необхідні для 
надання екстренної допомоги 
антисептики, інфузійні розчи-
ни, антибіотики, обезболюючі, 
витратні матеріали, катетери, 
шовний матеріал, дезінфікую-
чі засоби та інше. Керівництво 
ЦРЛ щиро  дякувало депутату 
за надану допомогу.

Віталій Кличко надав 
медикаменти 

Городнянській лікарні

На знімку: О.І.ВЕРХУША передає медикаменти го-
ловній медичній сестрі Юлії ШВЕЦЬ.

1 квітня відбулось засідання комісії 
з прав захисту дітей при райдержад-
міністрації, яке вів в.о.заступника голови 
райдержадміністрації з гуманітарних та 
політико-правових питань Ю.М.Гриценко. 
На ньому розглядались питання щодо тих 
сімей, у яких існують проблеми, що так чи 
інакше зачіпають права неповнолітніх ді-
тей.

Позбавляти чи ні батьківських прав 
батька, який свого дворічного сина від на-
родження бачив тільки один раз? Чи спра-
ведливі звинувачення біологічного батька 
щодо своєї колишньої громадянської дру-
жини, яка сама виховує трьох дітей? Чи 
дійсно хоче батько, син якого виховується 
у інтернаті для дітей-сиріт, забрати дити-
ну до себе і що він для цього робить? За 
кожним питанням – людські долі, страж-
дання, різні точки зору і особисті емоції. 
Непросто встановити істину і прийняти 
єдине правильне рішення у кожній із ситу-
ацій. Однак члени комісії заслуховують всі 
точки зору, звіряють документи, опитують 
зацікавлених осіб і свідків для того, щоб 
зрозуміти, як саме треба правильно вчи-
нити, щоб звести для мінімуму страждан-
ня найбільш незахищеної категорії – дітей.

Найпроблемніше винести вердикт 
щодо позбавлення батьківських прав жі-
нок, які зловживають оковитою. Як пра-
вило, такі сім’ї багатодітні. І людині, яка 
має здоровий глузд, ніяк не зрозуміти, 
що примушує матір шістьох дітей  періо-
дично пиячити з подругами, залишаючи 
своїх малюків на догляд старшого тринад-
цятирічного сина, або й зовсім сторонніх 
людей – сусідів, наприклад? Одна з таких 
матерів зовсім не з’явилась на засідання 
комісії, інша ж сиділа, потупивши погляд, 
уникаючи можливості зустрітися очима з 
ким-небудь. 

– Я переклеїла шпалери у кімнатах, – 
стиха виправдовується.

Не витримує сільський голова, який 
приїхав на засідання разом з цією жінкою:

– Хіба тільки у цьому сенс? У цьому твої 
материнські обов’язки? Діти періодично 
пропускають школу, санітарний стан у бу-
динку примушує бажати кращого. Ти ж не 
раз обіцяла припинити п’янки... Заради 
чого ти живеш на світі?

Тихим голосом повідомляє, що за ра-
зову виплату при народженні найменшої 
– дев’ятимісячної дитини --  придбала 
пральну машину і комп’ютер для старших 
дітей. Обіцяє, що зав’яже з пагубною звич-
кою назавжди, тільки щоб не позбавляли 
материнських прав.

У ході розмови виясняється, що випла-
ти по догляду за дітьми дозволяють забез-
печувати достойне життя родині. Ця мати 
отримує щомісячно понад чотири тисячі 
гривень, а при оформленні інших видів 
соціальних допомог – значно більше, до 
семи тисяч.  Мимоволі напрошується пи-
тання: чи правильно держава підходить до 
соціального захисту населення? Багатьом 
сім’ям, де батьки працюють і отримують 
мінімальну заробітну плату, доводить-
ся геть скрутніше. І пільг практично нема 
ніяких. Треба заощаджувати на собі кожну 
копійку, щоб забезпечити дітям необхідне. 
А тут – навпаки: діти народжуються для 
того, щоб батьки мали змогу використову-
вати надані за це кошти для задоволення 
власних потреб. Напевне, у таких випад-
ках треба застосовувати кардинальні за-
ходи – наприклад, припинити соціальні 
виплати, які використовуються не за при-
значенням. Жорстоко? Не жорстокіше, ніж 
народжувати дітей, завідома прирікаючи 
їх стати тільки інструментом для отриман-
ня грошей.

С.ЧУГАЙ.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Гроші для дітей чи діти заради грошей?



ректор міжнародного молодіжного фестивалю «Мистецькі 
барви» Олександр Дубовик, переможниця Всеукраїнсько-
го фестивалю молодих виконавців та сучасної музики Інна 
Стар, головний спеціаліст відділу охорони культурної спад-
щини Департаменту культури і туризму, національностей та 
релігій  Катерина Мовчан. 

До речі,   Інна Стар – наша землячка, родом з Тупиче-
ва.  Вона брала участь в гала-концерті 
фестивалю,  пригадавши, як давно 
вже не стояла на сцені Городнянсько-
го  будинку культури.  Заспівав для го-
роднянців і Олександр Дубовик, який 
завжди допомагає організовувати 
«Солов`їну родину», надаючи всебіч-
ну підтримку  фестивалю. 

Сценарій пісенного свята підготу-
вали Лілія Дмитренко, яка  була веду-
чою фестивалю, та Світлана Самусь  
(режисер-постановник заходу).  

Фестиваль «Солов`їна родина»  
відбувся завдяки підтримці спонсо-
рів – городнянських підприємців. Не 
зважаючи на труднощі,  вони надали 
суттєву допомогу в організації фести-
валю. 

За фінансову підтримку органі-
затори дякували: приватному акціо-
нерному товариству «Городнянський 
комбікормовий завод», підприємцям 
Ганні Довгопол, Інні  та Олександру 
Заяць, Клавдії Бондаренко, Тетя-
ні Лепехо,  Олені Лескович, Сергію 
Лєпкіну, Тамарі Пилипенко, Олегу Ко-
роткому та Сергію Короткому, Ларисі 

Подройкіній, Світлані Лавській, Наталії Архангельській,  Інні 
Морозовій, Олені та Борису Крутікам, магазину «Меблі для 
всіх». 

Сподіваємось, що наступному році  знову злетяться на 
фестиваль юні соловейки, яких радо  та щиро зустріне Го-
роднянська земля.

А.НЕМИРОВА.
На знімках: під час фіналу; Анастасія ЧЕХ (Сми-

чин); Тетяна СКРИПКО (м.Городня); Юлія МУРАВКО (м.

 ЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВЭКСКЛЮЗИВ

Осколки
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У першому турі  співали та танцювали аматори міста 
та району, а у другому – ще й гості зі Щорса, Прилук, 

Корюківки та Чернігова.  Загалом у фестивалі взяли участь 
більше 50  солістів та 4 ансамблі. Гран-прі  виборов зраз-
ковий ансамбль «Ритм» з м.Корюківки  зі своїми чудовими 
«Веснянками» . 

 Продемонстрували свої таланти і городнянці, які осо-
бливо відзначилися у номінації «Ес-
традна пісня». У віковій категорії  до 9 
років 3-є місце  виборола Олександра 
Попович;  у категорії 10-12 років: 1-е 
місце  -- Тетяна Скрипко, 2-е місце  -- 
Данило Свириденко, 3-є місце  -- Вла-
дислава Дроздова; у  віковій категорії  
від 13 до 17 років 2-е місце поділили  
теж наші юні солістки  Надія Крежай 
та  Альона Чучвага, 3-є місце зайняла 
Карина Моцар. Усі переможці є вихо-
ванцями  педагога  школи мистецтв 
Євгенії Ніколаєнко. 

Хоч цього разу перемоги не здобу-
ли такі талановиті молоді аматори,  як 
сестри Анастасія та Дарія  Чех  зі Сми-
чину, Василь Мачача з Хоробич,  Андрій 
Сущик з Івашківки, Олена Валуй з Мо-
щенки,  Марія Зелена з Пекурівки, Свя-
тослав Рода,  Анна Лисенко з Городні, 
але вони теж подарували глядачам  
яскраві, натхненні виступи, відчули ат-
мосферу сцени, вдячність  та  бурхливі 
оплески публіки. 

  Кожен учасник конкурсу приготу-
вав у своєму жанрі по дві пісні. Їх  рівень 
виконання, артистизм, володіння го-
лосом  належним чином змогло оцінити компетентне журі, 
головою якого був  відомий поет, композитор, автор-вико-
навець, Заслужений артист України Микола Збарацький. 
До складу журі увійшли лауреат міжнародних конкурсів, 
Заслужений артист України Володимир Гришин, заступ-
ник директора з питань народної творчості Чернігівського 
обласного навчально-методичного центру культури і мис-
тецтв Михайло Ткаченко, провідний методист з музичного 
жанру Чернігівського обласного навчально-методичного 
центру культури і мистецтв Володимир Чичерський, ди-

ТАЛАНОВИТА ЮНЬ

«Такий ми народ  – 
солов‘їна родина…»

29-30 березня   у Городнянському районному 
будинку культури відбувся п‘ятий відкритий моло-
діжний пісенний фестиваль «Солов‘їна родина».

Во многих «Осколках» 
упоминалось имя Алек-

сея. Я обещал, что об этом по-
эте, человеке, личности, я рас-
скажу. Обещал? Рассказываю. 
И только тем, кто по-настоя-
щему любит сердцем лирику. 
Только тем, кто искренне верит 
в Бога и в… Память.

– Память – это движитель 
творчества, – так внушал мне 
когда-то Валентин Катаев, ав-
тор не только повести «Белеет 
парус одинокий», но и создатель «Алмазного венца», тво-
рец «Травы забвения».

… Я шел на первую встречу с Олэксою  – так его назы-
вали друзья – весьма подготовленным журналистом. Тема 
предстоящей защиты мною на факультете журналистики 
КГУ имени Шевченка была избрана еще на первом кур-
се. Звучала она так: «Журналистское и публицистическое 
творчество Николая Рубцова», вологодского поэта. Где та 
Вологда? Вона где… А Алексей – его «однокашник». Живет 
здесь, в Киеве, на Печерске.

Вхожу в дом к поэту, встречаю очень настороженный, 
впрочем, вежливый  взгляд.

– А Вы поэзию Николая знаете? – Алексей отпивает из 
литровой банки чай, разминает и прикуривает очень долго 
«Приму»… – Присаживайтесь, пожалуйста. Разговор дол-
гим будет.

– Я знаю,– отвечаю, – поэтому и взял с собой для раз-
говора. Что-то…

– Странно. Мне ж пить нельзя,- Алексей явно лукавит. 
Глаза его блестят. – Диабет, – угрюмо вздыхает лирик. – Ну, 
да ладно. Где наша…

– Не пропадала? – вставляю.
– Интересно. Откуда ты? – на давно полысевшей голове 

собеседника –  складка.
– Из Киева, – отвечаю. – С Куреневки…
– Понятно. Начинаем? – взгляд его на стол.
Говорить с Алексеем за все пятнадцать лет нашей пред-

стоящей и уже, увы, прошлой дружбы было очень сложно. 
Он каждое слово из себя, казалось, клещами тянул. Глоток 
водки, потом – чай, потом – долго разминаемая «Прима». И 
только после этого ритуала – стихи, воспоминания, расска-
зы и… слова. Лесик -- и так его называли, даже вызвался 
быть моим «защитником»  на дипломе в КГУ. Спасибо! 

Поразил многих оппонентов житейской философией 
суждений своих.

– Вы знаете, – говорил он комиссии, – я еду к себе на 
родину «малую», в село Козаровичи. Это под Киевом. А у 
нас бывал и Хрущев, сам Ив Монатан песни пел… Так вот я 
еду, а сидящая  в автобусе бабка смотрит долго, вниматель-
но и по-сельски бесцеремонно на мой пиджак, на лацкане 
коего красуется аж два «ромбика» о высшем образовании, 
смотрит и спрашивает: – «Сыночек, что это у тебя за знач-
ки?». Я ей гордо отвечаю: «Так это я два института закончил. 
Пищевой промышленности да Литературный». Вздохнула 
она тяжко, подумала и изрекла: – «Бедные. За один раз 
тебя научить не смогли»… Так вот к чему это я рассказал? 
Известный уже в Украине радиожурналист, Вячеслав Ла-
шук, пять лет назад начал исследовать творчество моего 
«однокашника» по Литинституту, Николая Рубцова. Это уже 
много. Мои  друзья – Григор Тютюнник, Иван Миколайчук, 
Станислав Тельнюк, Борис Олийнык были в восторге от сти-
хов вологодского Человека. А написал о нем – Вячеслав. .. 

 Да, конечно же, диплом был защищен успешно. С от-
личием. Да не об этом речь. Об Алексее. Он удивительно 
много читал, следил за новинками литературы. И не только 
читал, но и писал. Точнее – наоборот: писал и читал. Писал 
свои знаменитые восьмистишия. О любви, девушках, при-
роде, Казахстане, где побывал на целине. И… пробовал пе-
ревести Рубцова на украинский. Получалось. Когда в Воло-
где, на торжествах в честь пятидесятилетия поэта, Алексей 
читал свои переводы на нашем, родном, украинском, ког-
да скульптор, Лауреат Госпремии СССР, автор памятников 
Жукову в Москве, на Красной площади, Рубцову в Вологде 
возле местной Софии и Тотьме плакал от чтения Олексы, 
когда известный прозаик, Василий Белов восторгался ба-
ритоном голоса украинского поэта, который еще и пел пре-
красно, тогда я, может быть, впервые уразумел, что судьба 
подарила мне дружбу с человеком прекрасным, разумным 
и жившем для всех нас. Потому и появились и в моих книгах 
переводы на русский великолепного, сильного лирика, поэ-
та Алексея Лукашенка, ушедшего всего лишь в шестьдесят  
четыре года из бренной жизни нашей, не дождавшись вну-
ков от единственного сына своего непутевого... От друзей 
верных… Но  книги и стихи его – живут. По крайней мере,  
во мне. И в глазах его соотечественников юных, кои каждое 
Первое Мая, в день рождения земляка-поэта приходят на 
могилу его. Стихи читают. Грустят. Где? Естественно, в Ко-
заровичах. Под Киевом. Завершу «Осколки» стихами Лука-
шенка из цикла «Неопубликованные письма»:

И детским словом, чистым, как слеза,
Поэзией земли, реки и луга,
И песней, что, как матери слеза,
Еще придешь ты, возвратишься к другу.
С черемух тихий майский снег идет, 
Звенит роса на предрассветном жите.
Так неожиданно закончил свой полет,
Что за тебя отныне надо жить мне.
И я промолвил тихо над Днепром,
Как ты сказал когда-то в Подмосковье:
«За все добро расплатимся добром,
За всю любовь расплатимся любовью».  

Вячеслав ЛАШУК.
с.Лашуки.

Алексей



 5 КВІТНЯ  2014 РОКУ    Новини Городнянщини    7

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:
– частина будинку по вул. 1 Травня, 53. Є госпбудівлі, 

газ, вода, колодязь у дворі. Тел. 098-7439691.
– будинок в центрі с. Кузничі, 30 соток чорнозему. Тел. 

067-5272282. 
– будинок в с. Великий Листвен. Є газ, вода, госпбудів-

лі. Ціна договірна. Тел. 098-9112224.
– будинок по вул. Шевченка. Є вода. Ремонт. Тел. 067-

3394536.
– будинок в с. Бутівка. Ціна  9000 грн. Торг. Тел.: 2-43-

11, 093-2135229, 096-0815331.
– будинок під дачу. Звертатися в с.Хрипівка, провулок 

1 Травня, 7.
– земельна ділянка площею 0,09 га (поряд газ, вода, 

світло) по вул. Жовтневій – (4000 грн.). Тел. 096-1118491. 
– земельна ділянка площею 9 соток. Тел. 067-

3185544.
– поросята «венгерської пухової мангалиці», ростуть 

до 350 кг. Тел.: 098-0871509, 098-2528779. 
– робочий кінь віком 10 років. Тел.: 068-0855095, 097-

8935264, 3-74-70.
– корова. Тел.: 068-0859978, 2-40-01. 
– корова. Тел. 096-0851223.
– корова і гній. Тел. 098-8415307.
– «Престиж», «Матадор». Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– автомобіль «Москвич-412», мотоцикл «Днепр 11». 

Ціна договірна. Тел. 2-28-78. 
– ВАЗ-2105  (5000 грн.), причіп легковий  (5000 грн.).

Тел.: 096-0663386, 097-4868282.
– трактори, преси, картопле– та зернозбиральні 

комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільгоспінвентар з Польщі. Запчастини. Доставка. 
Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-2625220.

– торфокрошка, щебінь,  пісок, бій цегли, червона і 
біла цегла, ракушняк, шлакоблок, газоблок, перемич-
ки, фундаментні блоки,  шифер, кільця каналізаційні, 
плити дорожні, стінові та перекриття. Тел. 096-6550552 
(Анатолій). 

– бджолині сім’ї (р-230) у хорошому стані. Тел.: 2-11-
01, 097-0550089.

– шафа, трюмо, зварювальний апарат (напівавто-
мат), коляска (зима-літо). Тел. 096-1879089.

– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 
опалубка, шлакоблок, дрова рубані та гній з доставкою. 
Тел.: 097-1137689, 093-1435004.

– шифер, цегла червона і біла, бій цегли, шлакоб-
лок, ракушка, балки, крокви, опалубка, стовпчики бе-
тонні, перемички. Тел.: 097-4868282, 096-0663386.

– морозильна камера колишнього вжитку (1 рік). Тел. 
068-1073954.

– сівалка (навісна). Тел. 097-7962199.
– дитяча коляска (зима-літо), дитяче ліжко. Тел.: 

2-20-14, 098-6069232.

КУПЛЮ:

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

– картоплю велику і насіннєву. Тел. 098-4807087.
– картоплю. Тел.: 098-8485299, 2-42-47.

ПОСЛУГИ:

– пиляємо дерева будь-якої складності. Тел. 067-
2345270.

Зник хвилястий папуга. Хто знайшов, прошу поверну-
ти за винагороду. Тел. 098-7886179. 

Загублений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії  ЯГ № 889200, виданий 20 березня 
2008 р. Городнянською районною державною адміністраці-
єю на ім’я Арендаренка Володимира Івановича, ВВАЖАТИ 
НЕДІЙСНИМ. 

9 квітня – річниця світлої пам‘яті 
КАМКА Максима Миколайовича

11.12.1982р. – 9.04.2013 р.
Не высказать горя, не выплакать слез,
Ты радость из дома навеки унес.
Ушел из жизни очень рано,
Оставив в сердце боль и раны.
Пока мы живы – с нами ты.
Помним тебя, родной!
Спи спокойно, наш любимый 
сынок.
Лебединым пухом тебе земля, 
а душе – Царство Небесное.

Сумуючі рідні.

2 квітня – 9 днів світлої пам’яті
дорогої дружини, мами, доньки та 

сестри
АВДІЄНКО Інни Валеріївни

Згасла свіча, зів’яли квіти,
Нема без тебе світла і тепла.
Скажи нам, рідненька,
Як без тебе жити,
Як зрозуміти, що тебе нема?...
Нехай земля тобі буде пухом, 
А душі твоїй – вічний спокій.

Вічно сумуючі рідні. 

4 квітня – рік 
світлої пам’яті

нашої дорогої матусі та бабусі
БОНДАРЕНКО Любові Павлівни
21.08.1936 р. – 04.04.2013 р.

Уже год, как тебя нет с нами,
Но боль утраты не прошла.
Время не излечило наши раны,
И не излечит никогда.
Родная ты наша, пока живем на свете, 

мы будем тебя помнить и любить.
Сумуючі: донька, онучки 

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
25 березня пішла з життя дорога нам людина – Авдієнко Інна 

Валеріївна. Щиро дякуємо всім родичам, кумам, сусідам, друзям, 
колективу управління агропромислового розвитку та колективу те-
риторіального центру соціального обслуговування за моральну та 
матеріальну підтримку в таку тяжку для нас хвилину. 

Хай Господь Бог береже вас і ваші сім’ї.
Родина покійної.

Класний керівник, учні та батьки 11-В класу Городнян-
ської школи №2 2008 року випуску глибоко співчувають Авді-
єнку Андрію з приводу тяжкої втрати – смерті матері

АВДІЄНКО Інни Валеріївни. 

Випускники 10-Б класу 1973 року випуску Городнянської 
середньої школи №2 глибоко сумують з приводу тяжкої втра-
ти – смерті найкращого класного керівника, людини з вели-
ким серцем, щирою душею 

ВАХУТИНСЬКОЇ Фаїни Борисівни
і висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким по-

кійної. 

Педагогічний колектив Городнянської школи №2 глибоко 
сумує з приводу смерті вчительки-пенсіонерки 

ВАХУТИНСЬКОЇ Фаїни Борисівни
і висловлює глибоке співчуття рідним і близьким покійної.

Колективи Городнянської районної гімназії та загально-
освітньої школи №1 глибоко сумують з приводу смерті вчи-
тельки-пенсіонерки, колишнього заступника директора з 
виховної роботи 

ВАХУТИНСЬКОЇ Фаїни Борисівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної. 

Відділ освіти, методичний кабінет, районна організація 
профспілки працівників освіти і науки України глибоко суму-
ють з приводу смерті 

ВАХУТИНСЬКОЇ Фаїни Борисівни
і висловлюють глибоке співчуття рідним та близьким по-

кійної. 

Колишні учні 10-В класу Городнянської  середньої школи 
№1 1984 року випуску сумують з приводу смерті класного 
керівника, мудрого вчителя і наставника 

ВАХУТИНСЬКОЇ Фаїни Борисівни
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійної. 

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату 
глибоко сумує з приводу смерті педагога-пенсіонера 

АНТОНЕНКА Івана Макаровича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.

Колектив Городнянської спеціальної школи-інтернату та 
РО профспілки працівників освіти і науки України висловлю-
ють співчуття директору школи Хамайко Л.І. з приводу смерті 
батька 

АНТОНЕНКА Івана Макаровича.  

Колектив Дібрівненської школи та вчителі-пенсіонери 
глибоко сумують з приводу смерті колишнього вчителя 

ЛЯПОВКА Петра Яковича
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного. 

Колектив Смичинської школи глибоко сумує з приводу 
передчасної смерті вчителя-пенсіонера

ЛЯПОВКА Петра Яковича
і висловлює  співчуття рідним та близьким покійного. 

Районне управління юстиції висловлює глибоке співчут-
тя спеціалісту відділу державної виконавчої служби Іваненко 
О.П. з приводу непоправної втрати – смерті батька

ІВАНЕНКА Петра Захаровича. 

31 березня на 82-му році 
обірвалось життя Людини – 
ветерана педагогічної праці, 
поетеси, автора пісень про 
Городню і тексту Гімну нашо-
го міста, Почесного грома-
дянина Городні Вахутинської 
Фаїни Борисівни.

Для багатьох поколінь 
городнянців вона була не 
просто вчителькою англій-
ської мови. Її вимогливість 
і строгість у вивченні свого 
предмету творили справжні 
чудеса. А життєва мудрість і 
людяність для колишніх учнів 
стали дороговказом на все 
подальше життя...

Стільки випробувань випало на долю Фаїни Борисівни, 
що їх важко перелічити. Та, попри все, вона стійко і муж-
ньо крокувала життям, плекаючи у своєму великому серці 
безмежну любов до рідного міста і його людей. „Люблю я 
Городню, -- казала вона.—Просто люблю. І все тут моє...”.

27 років віддала ця незвичайна жінка педагогічній пра-
ці. Ніхто не знає, скільки учнів вивчила вона. Та понад 20 з 
них обрали її власний шлях у житті, пов’язавши свою про-

фесію з викладанням англійської мови. 
Фаїна Борисівна переймалася долею кожного зі своїх 

вихованців і долею всієї планети. І свято вірила, що вряту-
вати Землю можуть тільки добро і людяність. „Просто тре-
ба, щоб кожен з нас став трішечки добрішим. Не зовні, а в 
душі. Тоді відновиться Гармонія, і навколишній світ дихне 
на повні груди” – казала вона.

Фаїна Борисівна була педагогом за покликом душі. А 
у хвилини перепочинку її серце наповнювалось поезією. 
Тоді народжувались вірші, виколисані душею: 

Здесь русская сказка живет в поколеньях,

Звучит украинская песня вдали,

И речь белорусская в наших селеньях.

На свете нет краше полесской земли.
Завжди боляче, коли за межу вічності відходять чисті і 

світлі люди. Згасає промінчик земного життя, залишаючи 
за собою сяючий, немеркнучий слід. Фаїна Борисівна за-
лишила про себе чудову пам’ять не тільки рідним і друзям, 
а й багатьом поколінням городнянців. „Наверно, осень 
хочет смыть осенних яблок аромат...” – писала вона. Най-
більше вона любила осінь. 1 жовтня їй виповнилось би 
82...

Ми завжди пам’ятатимемо цю маленьку жінку, яка 
мала велике серце, сповнене любов’ю, і безмежну душу, 
яка вміщала цілий світ...

У кого які доходи
Відповідно до вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про за-

сади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 року 
№ 3206-VІ відомості, зазначені у декларації про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік голови районної державної адміністрації та 
його заступників розміщені на офіційному сайті райдер-
жадміністрації (http://goradm.cg.gov.ua/).

І.БЕРЕБЕРА.
Керівник апарату райдержадміністрації.   

Обірвалась осіння пісня...
ВТРАТИ

СЛУЖБА 102  

Краще придбати надійний 
замок, ніж новий скутер
З  весною, коли  громадяни дістали із гаражів та са-

раїв  свій двоколісний транспорт,  збільшилась і кількість 
крадіжок мотоциклів, скутерів та велосипедів. Деякі меш-
канці  легковажно залишають свої транспортні засоби без 
нагляду біля будинків, магазинів та установ. 

Судячи з проведеного правоохоронцями аналізу, ви-
крадення автомобілів і двоколісних «коней» відбувається 
в різний час доби. Якщо автомашини здебільшого крадуть 
під прикриттям ночі, то скутери й велосипеди, залишені 
хоча б на нетривалий час, можуть зникати  як  вранці,  так 
вдень  чи увечері. 

Дуже часто потерпілі своєю недбалістю самі прово-
кують та полегшують зловмисникам роботу: залишають 
ключі в замку запалення, не використовують ніяких про-
тиугінних пристроїв, залишають мотоцикли, скутер чи ве-
лосипед ночувати просто неба  тощо.

Найкращим виходом із ситуації є купівля спеціального 
замка, який у порівнянні із вартістю велосипеда чи скуте-
ра коштує копійки. Ще надійніше — обладнання сигналі-
зацією. Для зберігання мотоцикла  чи скутера найкраще 
обрати приміщення, яке надійно замикається, або стоян-
ку з охороною.

Не кидайте транспорт напризволяще, навіть якщо ви 
заходите в магазин чи установу на пару хвилин. Повірте, 
злодіям буде достатньо цього часу, аби зробити вас пішо-
ходом.

В. ПРИХОДЬКО.
Т.в.о. начальника Городнянського РВ УМВС

України в Чернігівській області. 

Затримано податківця 
за одержання хабара
Співробітники Управління СБ України в Чернігівській 

області викрили протиправну діяльність заступника началь-
ника податкової міліції обласного центру, який вимагав та 
одержав неправомірну вигоду від директора місцевого під-
приємства транспортних перевезень.

Підполковник податкової міліції, зловживаючи службо-
вим становищем, вимагав від підприємця 5 тисяч за спри-
яння у відшкодуванні державою податку на додану вартість 
цій фірмі.

5 березня ц.р. співробітники СБУ затримали податківця 
у його службовому кабінеті одразу після одержання грошей.

За матеріалами УСБУ прокуратурою Чернігівської об-
ласті стосовно зловмисника розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого 
ч.4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою 
особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті пе-
редбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати поса-
ди чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
та з конфіскацією майна.

Шановні громадяни! Нагадуємо, що в Управлінні діє «те-
лефон довіри» — (0462)676-208, за яким жителі Чернігів-
щини мають можливість повідомити про факти вимагання 
коштів та інші корупційні діяння посадових осіб.

Прес-служба Управління СБ 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: телят, корів, коней,  
свиней. (Доріз цілодобово). Тел.:  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: телят, корів, коней. Перевезення. 
Тел. 063-9536391.

КАПИТОШКА

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

Магазин дитячих товарів
У нас ви можете придбати дитяче харчування, 

підгузки, аксесуари для годування, дитячі коляски, 
ліжечка, манежі, стільчики для годування, велоси-
педи, іграшки, одяг та багато іншого.

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

Тел.: 067-6062631, 063-6157313, 2-38-11. 
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Київський консервний завод 
запрошує всіх бажаючих 

до співпраці 
по вирощуванню огірків. 

Тел.: 066-8165765, 098-5693685.

Потрібен торговий представник. 
Тел. 067-5083778 (Дмитро). 

Птахопідприємство ТОВ «МК-Добробут» 
(м. Щорс, вул. Крупської , 9а) 8 квітня буде реалі-

зовувати добових курчат-бройлерів (вакцинованих), 
а протягом місяця – підрощений молодняк бройлерів 
кроссу РОСС-308. Довідки по тел.: 067-4421690, 
0(254)2-31-67.

Відкрився магазин «МІКС»
(напроти пожежної частини)

В продажі є:
- посуд,
- побутова техніка,
- електро- та бензоінструменти,
- насоси,

Також в приміщенні знаходиться весільний 
салон «Вікторія».

Запрошуємо всіх бажаючих! 

З 15 березня по 16 квітня 

ЗНИЖКИ – 10% на всі види товарів. 

Автоперевізник «Автолюкс».

Тел. 097-1959608.

- поліпропілен,
- радіатори,
- металопрофіль.

6 квітня святкуватиме свій 
ювілей Микола Арламович ЛО-
МОНОС.

От всей души, с большим 
  волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем 
  рожденья,
С 70-летием тебя!

З любов’ю: дружина,  син 
та внучка з сім’ями. 

5 квітня святкує свій ювілейний день народження голо-
ва Мощенської сільської ради Сергій Володимирович РУДЕ-
НОК.

Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
То ж хай у Вас їх буде ще багато,
Щоб здійснилися задуми всі!
Щастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігрівають,
Друзі й рідні дарують тепло!

Колектив сільської ради. 

Ремонт мопедів, скутерів (Японія, Китай) будь-якої 
складності, бензоінструменту. Гарантія. 

Тел. 068-1943357.

Реалізуємо плитку тротуар-
ну, єврозабори бетонні, кільця 
колодязні, дрова-обрізки. До-
ставка, виклик майстра на заміри. 
Тел./факс: (04645) 2-60-06, 
096-8989960. 

Приватному підприємцю потрібні робітники на 
стрічкову пилораму, водій. Тел. 097-8641901.

Сьогодні виповнюється 50 
років  сільському голові  Мо-
щенки Сергію Володимировичу  
РУДЕНКУ.

 Зі щирістю і сердечністю 
вітаємо з днем народження 
нашого рідного і дорогого іме-
нинника. Від усієї душі зичимо 
міцного здоров`я, радості і до-
статку – на довгі і щасливі літа, 
сімейної злагоди, добра, успі-
хів, здійснення задуманого. Хай 
щастить на життєвих дорогах, 
хай доля буде щедрою і мило-
стивою.

Всю радість, що живе серед  
людей,

Усі найкращі, що розквітли, квіти
Тобі даруємо у твій святковий день!
Дуже любимо тебе, наш хороший!

Дружина, родина, друзі.

2 квітня відзначив свій ювілей наш до-
рогий чоловік, батько, син Петро Іванович 
ПОТАПЕНКО.

Дорогой мужчина, с юбилея днем!
От души поздравляем с 55-летием твоим!
Ты у нас защитник, ты для нас – герой!
Самый-самый лучший,
Добрый и простой.
Мужчина наш любимый, пожелать хотим,
Чтобы был здоровый, цел и невредим.

З любов’ю: дружина, доньки, теща. 

2 квітня нашій любій внучеч-
ці, донечці, хрещениці та пле-
мінниці Настуні СОЛЕНОК випов-
нився 1 рочок. Щиро вітаємо її!

Об одном мечтаем мы –
Любят пусть тебя всегда.
Пусть не ищут недостатки –
У тебя ведь все в порядке!
Замечательная ты:
Симпатичные черты
И характер золотой –
Добрый, легкий, озорной!
Будь такой же ты и впредь,
Не спеши скорей взрослеть.
Ты – как солнышко-звезда,
И такая ты одна!

З любов’ю: тато, мама, 
дідусі, бабусі, хрещені і тьотя.

Вже вкотре міська школа №2 запро-
сила юних тенісистів на традиційний від-
критий турнір серед школярів. На пер-
шість змагались 36 спортсменів з 18 шкіл 
району за круговою системою з поділом 
на хлопчиків та дівчат.

У командному турнірі з настільного 
тенісу між школами І-ІІІ ступенів перемог-
ли тупичівці, друге місце вибороли гімна-
зисти, а третє – смичинці; серед шкіл І-ІІ 
ступенів перемогли учні Вихвостівської, 
на другому місці – Автуницької, на третьо-
му – Бурівської школи.

В особистому заліку серед дівчат 
шкіл І-ІІІ ступенів І місце зайняла Вікторія 
Макаренко (Тупичівська школа), ІІ місце 
– Марія Лашук (Смичинська школа), ІІІ 
місце – Христина Шевцова (районна гім-
назія).

Серед дівчат шкіл І-ІІ ступенів перше 
місце – за Яною Романенко (Вихвостівсь-
ка школа), ІІ місце – за Юлією Воробей 
(Бурівська школа), ІІІ місце – за Іриною 
Стеба (Автуницька школа).

Серед юнаків шкіл І-ІІІ ступенів на 
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І місці – Олександр Шабовта (Ту-
пичівська школа), на ІІ місці – Микола 
Фенна (міська школа №2), на ІІІ місці 
– Віталій Михальченко (районна гім-
назія).

Серед юнаків шкіл І-ІІ ступенів І 
місце – Владислав Єрьоменко (Авту-
ницька школа), ІІ місце – Олександр 

Ховренко (Вихвостівська школа), ІІІ 
місце – Руслан Степула (Бурівська 
школа).

Переможців та призерів нагород-
жено медалями та  грамотами відділу 
освіти Городнянської районної дер-
жавної адміністрації. 

Т.ЦИМБАЛІСТ.
Методист райметодкабінету. 

ВІКНА-ДВЕРІ  ВІД МАЙСТРА. Дешево, швидко і якісно. 
Передоплати не беру!!! Т.: (068)5771313, (093)7879291.

Продам доїльний апарат (Білорусь).
Тел.: (095)7801332, 0(254)4-54-45.

Продам будинок (63 м2) у с.Гвоздиківка Щорського 
р-ну. Поряд ліс, річка, 40 соток землі. Т. (097)6424351.

Продам кінний віз на дерев`яному ходу. Звертатися: 
Щорський р-н, с.Смяч, Романенко Федір Степанович.

Продам «ВАЗ-2109», 1992 р.в., газ/бензин, двигун 1,5; мо-
пед «Мустанг», 2007 р.в. Т.:(096)7331053, (063)5772551.

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.
Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО. 

ДО ПОСТУ

КАПУСТА 
З ГРИБАМИ

Страва є пісна, оригінальна, корисна і досить смачна. 
Традиційно готується з квашеної капусти та сушених або 
заморожених грибів. 

Інгредієнти:
500 г квашеної капусти, 300 г грибів (або 50 г суше-

них),1 скл. квасолі, 1 цибулина, сіль, перець, олія.
Замочену на кілька годин квасолю відварюємо до го-

товності. Відварену протягом 10-15 хвилин капусту туш-
куємо з олією близько години, додаючи відвар, в якому 
варились гриби. Відварені гриби обсмажуємо з цибулею 
і додаємо разом з квасолею у майже готову капусту. Туш-
куємо 15-20 хвилин. Додаємо сіль та перець, за бажанням 
– трошки цукру за смаком.


