
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 31-32 (11269-11270)

СУБОТА, 19 КВІТНЯ  2014 РОКУ

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаємо вас, жителів 
району, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою! Нехай 
царюють у ваших серцях радість і душевний спокій.

Бажаємо вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту 
життя, щедрот української землі та родинне тепло. Нехай Господь 
дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа.

Бажаємо всім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих ділах!
Христос воскрес!

С. ЯЩЕНКО.                  Г.ПРИМАК.
В.о. голови райдержадміністрації.   Голова районної ради.

14 квітня в.о. голови райдержад-
міністрації С.П.Ященко та в.о. заступ-
ника голови райдержадміністрації 
Ю.М.Гриценко вітали жінок, яким указа-
ми Президента України №656/2013 та 
№657/2013 від 30 листопада 2013 року 
присвоєно почесне звання «Мати-ге-
роїня». На урочисту зустріч прибули не 
всі. Особисто отримала нагороду лише 
мати п’ятьох дітей -- В.С.Маляренко з 

с.Ільмівки, а за дорученням своїх ма-
терів М.Ф.Чорної з с.Дібрівного та Г.М.
Кравець з м.Городні нагороди отрима-
ли їхні дочки. Нагороди чекають ще на 
О.В.Містрову з м.Городні та Л.Г.Посохо-
ву з Вокзалу-Городні.

С.П.Ященко та Ю.М.Гриценко тепло 
привітали жінок, які своє життя присвя-
тили дітям, побажали їм здоров’я, ак-
тивного довголіття та радості від вдяч-

них нащадків. У кількох нагороджених 
жінок вже є навіть правнуки, тож поба-
жання є кому здійснювати. Представ-
ники влади вручили матерям-героїням 
нагрудні знаки, посвідчення та квіти.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: знімок на пам’ять про 
урочисту подію.

Шановні християни Городнянщини!
У цей благословенний час прийміть мої найщиріші вітання з на-

годи найвеличнішого християнського свята  - Світлого  Воскресіння 
Христового!

Воскресіння Христове спонукає кожного з нас ще раз замисли-
тися над вічними цінностями християнської моралі, дає нам добру 
нагоду наповнити свої серця добротою. То ж нехай запанують у на-
ших серцях душевний спокій і радість, в оселі прийдуть здоров’я, 
любов, щастя й добробут, а помисли всіх стануть щирими й добри-
ми. 

Щиро вірю в те,  що  Пасхальний вогонь добра та миру  буде 
надихати нас на духовне відродження,  яке потрібне всьому україн-
ському народу для  процвітання  єдиної, неподільної України. В цей 
день ми стаємо єдиними, а тільки єдина нація, єдиний народ зможе 
побудувати успішну і сильну  країну. 

Зичу всім гарного настрою, сімейного затишку, успіхів та здій-
снення усіх задумів.

Хай Боже благословення буде над усіма нами, над нашою дер-
жавою.

З глибокою повагою і щирими побажаннями
 Михайло  ЧЕЧЕТОВ.                                                                   

 Народний депутат України   Перший заступник голови 
депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України.

До відома жителів с. Макишина
7 травня 2014 року з 10.00 години на території Ма-

кишинської сільської ради проводитиметься особистий 
прийом громадян прокурором Городнянського району ГЕ-
РАСИМЕНКОМ Павлом Вікторовичем.

З Великоднем!

Дорогі брати і сестри, 
шановні земляки!

Щиросердно вітаю вас 
із Великоднем!

Нехай світле і радісне свято Воскресіння 
Христового об’єднає всіх нас вірою в Божу пе-
ремогу.  Бажаю, аби Господь зміцнив ваші ду-
ховні і тілесні сили та подарував допомогу на 
добрі справи. 

Божого благословення, душевної чистоти, 
миру і спокою кожній родині і нашій Батьків-
щині. 

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З любов’ю народний депутат України Валерій ДУБІЛЬ. 

На виставці представлені роботи як дорослих май-
стрів, які вже певною мірою створили собі ім’я на 
Городнянщині, так і дітей – вихованців гуртків та по-

зашкільних студій.
Майстриня з Городні А.В.Шумченко представила експо-

зицію сорочок-вишиванок та кілька художніх виробів з глини. 
Нову колекцію ляльок-мотанок для експозиції надала сми-
чинська майстриня Яна Борсук. Опираючись на традиційну 
основу народної ляльки, вона створила справжнє розмаїття 
стилів в оздобленні іграшок. Тут і вишивка, і бісер, викори-
стання стрічок, традиційного полотна і сучасних тонких тка-
нин. Т.П.Вучкан з Хрипівки експонувала лозові кошики, які, 
певно, знають вже й за межами району. Міцні, якісні та надій-
ні, вони у той же час є завершеними вишуканими виробами, 
зразком справжньої народної майстерності.

Традиційний партнер виставок – станція юних техніків – 
представила себе у новому амплуа, надавши кілька зразків 

тематичного лозоплетіння. Скульптурні композиції «Лиси-
ця та Журавель», «Сільське подвір’я», «Птах у клітці» і навіть 
плетений чайник навряд чи залишать байдужими любителів 
прекрасного. 

Чимало робіт для виставки представили вихованці обра-
зотворчої студії «Весна» під керівництвом  О.М.Михайлевич. 
Юні художники створили своїми картинами справжній Ве-
ликодній вернісаж, святковий настрій якого підкреслила ви-
ставка писанок і крашанок, виконаних у традиційному стилі.

Проте, як би гарно ми вам не розповіли, все-таки краще 
один раз побачити. Тож поспішайте – Великодня виставка у 
районному будинку культури буде відкрита для відвідувачів 
до 22 квітня.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: вихованки ізостудії «Весна» К.ЧАЛОВ-

СЬКА, О.СКРИПКО, Д.БОРИСЕНКО та А.ПІНЧУК біля 
власної експозиції.

ГОЛОВНІ  ВІДЗНАКИ – 
МАТЕРЯМ
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Воскрес Христос – і впали демони! 

«Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Хри-
стос, – і ти переможене; воскрес Христос, – і впали демони; воскрес 
Христос, – і радіють Ангели; воскрес Христос, – і постає життя; воскрес 
Христос, – і жодного мертвого не стало у гробі…» (св. Іван Златоуст) 

Браття і сестри, щиро вітаю вас з Великоднем! Відчуйте все-
сильну любов Бога до нас, грішних! Любіть один одного та підтри-
муйте! 

Це моє улюблене свято. Зазвичай на Великдень я їду на Святу 
Землю і зустрічаю найбільше свято в житті кожного християнина в 
Єрусалимі. Я мрію, щоб у кожного українця була така можливість. І 
я все для цього зроблю.  Але цього року я буду разом з українцями, 
молитимусь за Батьківщину. 

Найголовніше, що ми маємо пам'ятати в цей день і завжди: 
Бог вчить нас любити і цінувати один одного. Господь так сильно 
нас любить, що віддав Сина Свого за наші гріхи. Ісус Христос був 
розіп'ятий на хресті саме за наші гріхи. Завдячуючи цьому, ми має-
мо шанс на спасіння. 

Христос Воскрес!
Ваш  Олег ЛЯШКО, 

кандидат у Президенти України, народний депутат України, 
лідер Радикальної партії.
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– Михайле Васильовичу, наразі увага всього світу 
прикута до подій, що розгортаються у східних регіонах 
України. Яка Ваша позиція в цьому питанні?

– Спроба розіграти федеративну карту України загрожує 
територіальній цілісності нашої держави. Партія регіонів ка-
тегорично проти цього. Ми підтримуємо сподівання людей 
на заході й на сході країни, які виступають за максимальну 
децентралізацію влади, за передачу прав і повноважень на 
місця, за територіально-адміністративну реформу, за те, 
щоб у рамках унітарної держави дати більше повноважень 
регіонам і внести це у проект Конституції, яку, за поперед-
німи прогнозами, буде прийнято восени. Таким чином, буде 
розширено права й повноваження регіонів, виконавча влада 
призначатиметься не з Києва, а обиратиметься на місцях. 
Це відповідатиме очікуванням людей із різних регіонів, це 
об’єднає Україну. 

– Ваші дитинство та юність пройшли на Донеччині. 
Прокоментуйте, будь ласка, жителям Чернігівщини по-
зицію людей східно-південних земель.

– Все, що відбувається нині на Донбасі під прапором се-
паратизму, – це, в значній мірі, робота виключно закордон-
них провокаторів, до яких приєднуються місцеві екстреміст-
ські елементи. Багатьох із них винаймають на роботу за 
гроші. Вони намагаються продемонструвати, що Донбас 
захворів на сепаратизм і хоче вийти з України. Ні! І ще раз ні! 
Я багато років прожив і пропрацював у цьому регіоні, у мене 
там багато друзів. Запевняю, що абсолютна більшість із них 
– за єдину Україну. Донбас підтримує інші регіони країни 
щодо розширення повноважень влади на місцях, але виклю-
чно у рамках єдиної української держави. Тож всі ці «картин-
ки» сепаратизму – це не наше, це принесене із-за кордону.

Але на Донбасі і в цілому в південно-східному регіоні є 
дуже багато болючих невирішених соціально-економічних 
і гуманітарних проблем. І тому люди виходять там на акції 
протесту з однією метою – достукатись, як кажуть, через за-
соби масової інформації, найперше через телебачення, до 
керівництва країни і заявити йому про своє важке соціаль-
но-економічне становище. Мешканці цього регіону хочуть, 
щоб державна влада в особі керівництва країни приїхала до 
людей, побачила їх проблеми, вступила у відкритий, відвер-
тий публічний діалог з ними, вислухала  їх і, головне, почула, 
про що говорять прості люди. 

Я вважаю, якщо керівники уряду і країни приїдуть на 
Донбас, зустрінуться з людьми, уважно їх вислухають, то це 
зразу в значній мірі знизить градус політичної напруги в ре-
гіоні. Прості люди хочуть головного – мирно і спокійно жити і 
працювати на користь собі і державі в єдиній демократичній 
Україні.

– Нас, жителів прикордонної області, вельми турбує 
те, як складатимуться зовнішньополітичні відносини 
України з Російською Федерацією. На Вашу думку, чи ж 
ситуацію дійсно загострено до краю?

– Треба розуміти, що є дві Росії. Є великий, дружній 
російський народ, який поєднує з нами багатовікова друж-
ба. Але є, на жаль, і нинішнє політичне керівництво Росії, 
яке зараз проводить відносно України політику, яка, м’я-
ко кажучи, не відповідає багатовіковій дружбі між нашими 
народами. Та політики й правителі змінюються, а народи 
залишаються. Упевнений, що через певний проміжок часу 
росіянам буде не дуже зручно за своїх нинішніх правителів, 
які намагалися внести між нами розбрат. Тому, залучившись 
підтримкою світової спільноти, завдяки мужності й витримці 

наших солдат: і прикордонників, і моряків, які були у Криму, 
до речі, їм варто низько вклонитися, бо не піддалися на про-
вокації, й завдяки позиції офіційного Києва, ми змогли уник-
нути військового конфлікту й братовбивчої війни. 

Вважаю, шляхи вирішення проблем із Російською Фе-
дерацією вишукуються. Однак наші намагання вийти на 
прямий діалог не знаходять розуміння з їхнього боку. Але 
зараз Російська Федерація опинилася у незручній ситуації у 
відносинах з міжнародною спільнотою, і хоче вона чи ні, але 
домовлятися однак доведеться. Україна робить усе, щоб 
конфлікт врегулювати виключно мирним шляхом, тим паче, 
що весь світ нам симпатизує. 

– Щодо ситуації по Криму. Доводилося чути критику 
на адресу нинішнього керівництва держави. Мовляв, 
діяли мляво, тому й втратили півострів.

– Україну провокували до воєнного конфлікту. Однак 
державна влада на це не пішла. Було використано широкий 
арсенал дипломатичних, політичних, переговорних, кон-
сультаційних способів і методів із залученням міжнародної 
спільноти для того, щоб вирішити проблему Криму саме 
мирним шляхом. Найголовніше в цьому – недопущення бра-
товбивчої війни. 

Щодо законності й конституційності референдуму. Згід-
но із Конституцією України, питання територіальної ціліс-
ності мають вирішуватися лише на загальноукраїнському 
референдумі. Не може окрема територіальна одиниця – 
село, селище чи місто – провести референдум на предмет 
приєднання, наприклад, до Канади чи Австралії. Тому в цьо-
му питанні нас підтримав увесь світ.

Сподіваюся, що мирним політико-дипломатичним шля-
хом нам вдасться врегулювати проблему Криму. Україна не 
визнає півострів анексованим. Це частина української тери-
торії, що тимчасово окупована.

І український, і російський народи пам’ятають і ніколи не 
забудуть, що земля Севастополя полита кров’ю і російсь-
ких, і українських солдатів у часи Великої Вітчизняної війни, 
коли вони, прикриваючи один одного, захистили не тільки 
свою рідну землю, а й весь світ від фашистської чуми і от-
римали одну Велику Перемогу. Одну на всіх. Чи ж можливо 
зараз допустити, щоб онуки й правнуки тих солдатів-пере-
можців вбивали на цій землі один одного? Я переконаний, 
що військовослужбовці обох сторін задумуються над цим. 
Хлопці не хочуть стріляти один в одного, я у цьому впевне-
ний. Значить, щось не так роблять правителі, політики! Це 
докір всім нам. Не автомати Калашнікова з обох боків повин-
ні говорити, а дипломати, політики, державні діячі. Домов-
лятись. Домовлятись. І домовлятись. І тільки!

– Прокоментуйте, будь ласка, що відбувається в 
Партії регіонів? І, зокрема, чому з’їзд політичної сили, 
яку Ви представляєте, висунув кандидатом на посаду 
Президента України саме Михайла Добкіна, а не більш 
рейтингових на той час однопартійців Сергія Тігіпка та 
Юрія Бойка? Деякі первинні партійні організації висту-
пили із заявою, що не підтримують єдиного кандидата 
від Партії регіонів. 

– Сьогодні у партії відбувається глибока модернізація, 
оновлення. «Вождів» більше не буде. Партія регіонів відхо-
дить від принципів вождистської структури її побудови, яка 
несе в собі ймовірність великих помилок, й будуватиметь-
ся на європейських демократичних принципах. На жаль, 
це хвороба всіх рейтингових партій. Забери у них лідера – і 
вони в парламент не пройдуть без нього. Це неправильно, 

коли одна людина приймає рішення «на горі» й спускає його 
«вниз» для безапеляційного виконання. Інша річ, коли всі 
рішення й ризики обговорюються гуртом, відкрито, публіч-
но, на місцях. Колегіальний орган – президія – у складі 11 
чоловік керуватиме партією. Ми провели праймеріз – у пе-
рекладі із англійської – попередні вибори, це європейський 
варіант вибору кандидата всередині партії, який обирається 
відкрито і публічно шляхом голосування.

Чотири кандидатури (Добкін, Тігіпко, Бойко, Царьов) 
максимально публічно і відкрито обговорили на партійному 
з’їзді за участі керівників партії із усіх областей, в присут-
ності багаточисельних представників вітчизняних та інозем-
них засобів масової інформації і підтримали єдиного канди-
дата – Михайла Добкіна, до речі, із величезним відривом від 
інших. Можливо, цей вибір подобається не всім, але… Ми-
хайла Добкіна підтримала абсолютна більшість. Це і є істинні 
принципи партійної демократії. 

– Після трагічних подій наприкінці лютого Ви досить 
жорстко розкритикували поведінку Віктора Януковича. 

– У будь-якій демократичній державі народ має святе 
право на протестні акції, демонстрації, які мають відбувати-
ся у рамках законодавства і Конституції. А святий обов’язок 
політиків і влади – створити такі умови, щоб у народу не було 
приводу протестувати. Але коли такі умови не створені, і на-
род виходить на акції протесту, то владі потрібно зробити 
все, щоб забезпечити безпеку мирних громадян. На жаль, 
колишня влада нашої держави, дії якої ми, безумовно, за-
суджуємо, припустилася грубих помилок, які призвели до 
трагічних сторінок нашої історії. Наша партія жорстко засуд-
жує такі дії, ми цих людей виключили із партії й повністю від 
них відмежувалися. Але потрібно розуміти,  що партія – це не 
лише її керівництво, це – майже півтора мільйона порядних, 
чесних людей, серед яких – вчителі, лікарі, шахтарі, чорно-
бильці, афганці, студенти та інші. Нині ми аналізуємо, про-
водимо оцінку роботи кожного члена Партії регіонів. Мож-
ливо, вона зменшиться на третину, але це будуть достойні 
люди, які працюватимуть на розбудову української держави 
і підвищення добробуту українського народу.

– Нині колишня провладна партія перейшла в опо-
зицію до чинної влади? 

– Я завжди наголошував, що коли не буде сильної опо-
зиції, влада «загниватиме». Гарантія сильної демократичної 
влади – це наявність сильної опозиції. Ми цілком підтримує-
мо деякі рішення влади, які, на нашу думку, підуть на користь 
державі. Як приклад – ситуація з Кримом щодо уникнення 
силового розв’язання конфлікту, тут ми виступили єдиним 
фронтом. Сподіваюся, діятимемо спільно й щодо реформу-
вання місцевого самоврядування, децентралізації влади.

І на заході, й на сході України прості люди розуміють, що 
всі ми – одна велика, багатонаціональна українська сім’я. Й 
чим дружнішими ми будемо, тим швидше ми подолаємо всі 
труднощі й швидше побудуємо процвітаючу, вільну, демо-
кратичну, європейську, українську державу. На жаль, тако-
го розуміння і єдиної ідеї немає серед політиків. У нинішній 
ситуації народ демонструє більшу зрілість і мудрість, аніж 
політики. Їм ще треба дорости до національної свідомості і 
мудрості свого Великого народу.

А для цього усі політики повинні вміти слухати і чути весь 
український народ. І на Заході України. І на Сході.

Розмовляла Катерина МУХІНА.

СЛОВО ДЕПУТАТА

«Політики повинні вміти слухати і чути весь український народ. 
І на Заході України. І на Сході»

Таку думку висловив народний депутат України Михайло Васильович на зустрічі з журналістами Чернігівщини.

Предстоятель Української православної церкви Бла-
женніший Митрополит Київський та всія України Володимир 
на прохання народного депутата України Ігоря Рибакова на-
городив 36 священослужителів Чернігівської та Ніжинської 
єпархій ювілейними Пасхальними Хрестами. Відповідний 
документ був підписаний Блаженнішим ще минулого року 
під час святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі. А 
вручення нагород відбулось цього року за тиждень до Пас-
хи.Ювілейні Пасхальні Хрести виготовлені в обмеженій кіль-
кості.

Високі нагороди за заслуги перед Українською право-
славною церквою настоятелі храмів Чернігівщини отримали 
з рук Ігоря Рибакова. «Сьогодні для вас знаменний день, — 
наголосив народний депутат, звертаючись до священиків. 
— Адже немає нічого сильнішого за молитву. Молитва і труд 
зміцнюють людей. Я вдячний кожному, хто несе Хрест у цей 
непростий час з істинною вірою у Господа Бога Ісуса Хри-
ста. Прошу вас і надалі нести його достойно, рятуючи душі 
християн».

Ювілейним Пасхальним Хрестом нагороджений і 
Архієпископ Чернігівський та Новгород-Сіверський Амв-
росій. «Ми вдячні Господу, що він почув наші молитви, і Ігор 
Рибаков став нашим депутатом, — сказав владика. — Цього 
року, завдячуючи йому, багато зроблено для православних 
храмів Чернігівщини. Будуються церкви, в душах людей 
відроджується віра в Господа, у справедливість і милосер-
дя. Ця відзнака є для мене високою оцінкою Блаженнішого 
Володимира за служіння Господу та Українській православ-
ній церкві». 

Священики відзначили, що це є істинно велика нагоро-
да. Адже для них Хрест — це символ віри і якір церкви.«Ігор 
Рибаков своїми діями показує приклад глибокої віри в Го-
спода й любові до людей, — відзначив секретар Чернігівсь-
кої єпархії протоієрей Федір Мандзюк. — Ми довірилися 
йому, і цю довіру він виправдовує кожного дня». 

«Коли священик отримує Хрест, то на зворотній стороні 
пише: будь вірним словом і життям, — сказав благочинний 

Священики Чернігівської та Ніжинської єпархій 
отримали високі православні нагороди

Щорського округу отець Павло після отримання нагороди. 
— Кожен священик має бути вірним тому Хресту, на якому 
відбулася спокута роду людського. Тому ця нагорода дає 
нам сили нести життєвий Хрест, який Господь своїм помис-
лом пред’являє кожній людині».

Отримав велику відзнаку і настоятель церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Бутівка Сосницького району ігумен 
Лаврентій. Для нього особливо приємно було отримати на-
городу з рук Ігоря Рибакова, оскільки священик є настояте-
лем храму, збудованого за підтримки народного депутата: 
«Хрест — це наше спасіння і краса храмів. І отримати його 
як відзнаку за служіння Господу та нашій церкві — дуже по-

чесно. Я вдячний нашому депутату за храм. Він опікується 
кожним із нас і турбується про спасіння людських душ».

А настоятель церкви с. Чорнотичі отець Ярослав дякує 
Господу, що він послав їм такого благодійника: «Через ши-
роке серце та щиру душу Ігоря Рибакова Господь проявляє 
свою милість, стукає у наші серця. Сьогодні для нас особли-
вий день. Тому, що Господь окропив Хрест кров’ю своєю, а 
ми повинні прикрашати його добрими справами».

На завершення Ігор Рибаков сказав, що церква й надалі 
може розраховувати на його підтримку як істинного христи-
янина та людини, котра живе з вірою в Господа.

В.ГОРОВА.
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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко 
обіцяє «кожну хвилину свого життя» 

присвятити виконанню вимог Майдану

Під час багатотисячного мітингу на головній площі Хмельницького вона 
заявила, що тільки завдяки самовідданості українців Україна стала вільною. І 
борг політиків перед Майданом, перед Небесною сотнею – виконати вимоги 
людей, які ціною власного життя відстояли країну. «Майдан повинен залишатися 
в наших серцях і свідомості. І я кожну хвилину свого життя присвячу тому, щоб 
ми побудували потужну Україну, щоб ви любили Україну, щоб ви пишалися 
Україною, щоб ми виконали вимоги Майдану», – підкреслила екс-прем'єр.

Саме тому, не чекаючи закінчення виборчої кампанії, Юлія Тимошенко 
розробила й подала на розгляд Верховної Ради пакет антикорупційних 
законопроектів. Один з цих законопроектів повинен дати українцям 
можливість фіксувати свої зустрічі з чиновниками на аудіо-та відеоносії. І в разі 
вимагання хабара – звертатися з цими доказами безпосередньо до суду. Але, 
на жаль, ці документи не тільки не розглянуті парламентом, але й не включені 
до порядку денного. Причому не голосували не лише «регіонали» і комуністи, 
але й партнери «Батьківщини» з коаліції. Юлія Тимошенко вважає даний 
факт свідченням того, що олігархи після перемоги Майдану прагнуть взяти 
реванш і повернути собі владу. «Вони нікуди не виїхали, не ховаються. Вони 
всіма засобами намагаються зберегти свої схеми, шукають новий «дах». Вони 
прагнуть на цих виборах взяти реванш», – попереджає вона.

Але екс-прем'єр зупинятися не збирається. Вона й надалі наполягатиме 
на ухваленні антикорупційних законопроектів та законів, спрямованих на 
очищення влади.

Тим більше, що перша перемога на шляху реалізації вимог Майдану вже є. 
Як відомо, 8 квітня Верховна Рада України за підтримки 234 народних депутатів 
прийняла закон «Про відновлення довіри до судової системи України». 
Простіше кажучи, довгоочікуваний закон про люстрацію суддів.

Цей документ починає процес очищення судової системи від корупції 
і суддів, які виносили неправомірні рішення. «Це велика перемога. Але 
люстрація повинна стосуватися всіх, не може бути недоторканих осіб», - 
наполягає екс-прем'єр.

Підписаний також закон про амністію, ініційований Юлією Тимошенко. Її ідея 
полягала у тому, щоб звільнити незаконно ув'язнених представників малого та 
середнього бізнесу. «Якщо до Януковича у в'язницях сиділи переважно справжні 
злочинці, люди, які повинні були відповідати перед законом, то за чотири роки 
правління Януковича справжні злочинці були або достроково випущені, або 
помилувані, або амністовані. Вони перетворилися на тих «тітушок», які в тому 
числі воювали проти нашого Майдану», – підкреслює вона.

За гратами ж опинилися ті, хто не захотів віддавати свої підприємства 
рейдерам, хто не підкорявся вказівкам правлячої партії.  «Тюрми заповнені 
представниками середнього класу, які постраждали за своє прагнення до 
свободи», – підсумувала лідер «Батьківщини».

Після закону про амністію на волю вийдуть від 60 до 70 тисяч чоловік. «Я 
боролася, щоб цей закон був ухвалений. Вийшло не з першої спроби, але 
вийшло, – поділилася вона радістю. – Олександр Турчинов його підписав».

Люди, засуджені за сфальсифіковані економічні злочини, будуть звільнені 
найближчим часом. Їхнє завдання тепер – відкривати нові підприємства, 
створювати робочі місця, відновлювати економіку країни і будувати нову 
Україну.

Але для того, щоб вдалося побудувати процвітаючу країну, для того, 
щоб у корені перемогти корупцію і до кінця очистити владу, брати участь в 
цьому процесі повинні й представники громадянського суспільства. Саме 
простих українців бачить своїми партнерами Тимошенко. «Я вірю тільки в силу 
громадськості. Коли публічно говорять певні речі, політики та чиновники не 
можуть не прислухатися», – впевнена вона. 

Юлія Тимошенко: 
Ми зобов'язані 

виконати вимоги 
Майдану

Написати вирішила, згадавши повоєнні дитячі 
враження та в зв`язку з тривогою багатьох людей 
через переміщення військових частин в прикор-
донних регіонах  України. Було б добре,  якби таке 
переміщення військових підрозділів було пов`яза-
не лише з навчаннями. А такі навчання, звичайно 
ж, потрібні, необхідні. І не дай, Боже, щоб виникла 
ситуація, пов`язана з кровопролиттям, загибеллю 
людей та руйнуванням всього, що так довго і важ-
ко створювалось та будувалось.

Нелегко жити в епоху змін. На жаль,  ця істина 
домінує протягом всіх часів і епох, і люди виму-
шені з цим жити, це розуміти і, нарешті, або при-
стосовуватись те переживати всі перипетії змін,  
або вирішувати свої проблеми навіть військовими 
конфліктами.

При цьому ніхто з впевненістю не може ствер-
джувати, що зміни призведуть до кращого. Зали-
шається лише надія на те, що,  якщо не нам, то 
нашим дітям, онукам буде легше, краще, вони  
житимуть спокійно, стабільно, щасливо та в мирі.

Щойно над містом пролетіли вертольоти. 
Військові. І пам`ять починає відтворювати  згад-
ки повоєнного періоду, дитинства. І ось я згадую: 
тоді, в 1941 році, коли в Тупичеві йшли жорстокі 
бої і німці демонстрували особливу ярість… Наші 
війська довго і вперто оборонялись, проте ви-
мушені були відступити… Відступаючи, багато 
солдатів відходили через ліс, пробігали поряд з 
нашим будинком, що належав ліснику Гришаю 
Олександру Володимировичу. Я бачила поране-
них з пов`язками на голові і руках, просякнутих 
кров`ю. Один солдат забіг на наш ганок, де стояло 
відро з водою та черпачок. І він жадібно пив-пив 
водицю та й швидко пішов за іншими, що пробіга-
ли лісом. Чи залишився той хлопчина живий? Чи 
вдалося уцілити йому в тому воєнному згарищі?...

Згадую ще таке. Восени  1943 року, коли німці 
вже відступали, тікаючи, мені довелось самій йти 
від хутора Канавки до Городні і потім в хутір Мар-
ченків, де в цей час була мама. Дорога пролягала 

спочатку лісом, потім уздовж озера біля Куликів-
ського спиртозавоводу, далі знову лісом,а перед 
Городнею – полем. І  протягом всього цього шляху 
я бачила підбиті танки, інколи схилені набік. Ось 
тільки я не знаю, не розуміла ще,  чиї  це були тан-
ки – наші, чи ворожі? А, можливо,  і ті,  й другі.

Дитяча вразливість залишила глибокий слід 
в пам`яті на все життя. Танки навіяли інтуїтивний 
страх, бо здавалось, що вони живі і, неначе люди 
тяжко поранені, важко дихають  та стогнуть, вми-
раючи. Було жахливо! Це «дихання» і цей «стогін» 
завжди згадуються, коли бачу по телевізору ці бо-
йові машини на парадах, а тепер і  в інформацій-
них новинах у зв`язку з подіями в Україні.

Дуже хотілося б, щоб у людства в цілому і у 
кожної окремої людини була б запрограмованість 
на забезпечення Життя, Миру, Спокою. Адже 
жити, любити, виховувати дітей, будувати, саджа-
ти сади, ліси, оберігати  землю, небо, мир, -- це 
ж краще, просто здорово! І  це б було щасливим 
довголіттям для всіх, для кожної сім`ї, для країни і 
для всього світу. 

Хочу ще поділитись однією думкою. Що від-
бувається, коли шалена куля вбиває  життя моло-
дої людини, яка ще не встигла покохати, завести 
сім`ю, народити дітей? Це означає, що обірвала-
ся лінія роду: немає сина, немає онука, правнука і 
так далі, тобто утворилася просіка в людській по-
садці ( як у лісі – смуга без дерев).

Знаю, що на Городнянщині живуть добрі, 
щирі, миролюбні та трудолюбиві люди. Отже ба-
жано, щоб всі завжди жили у благополуччі, теплі 
та любові. А ще мій дядько Григорій Олександро-
вич (протоієрей Євфимій) радив подумати над 
поняттями: що означає вчинок злодобрий, а що – 
доброзлий? Ось така життєва філософія: як бути? 
Що краще? Як поводитись? 

Хай не покидають нас віра та надія!

Л.ВЕНДТ-БИКОВА.
м.Чернігів. 

ЛИСТИ

Спогад із дитинства

15 квітня у районний відділ міліції  звернулись 
охоронники   мисливського товариства 
«Таежный волк». Вони  розповіли, що вночі о 3.30 
год. почули, як  до охоронного об‘єкту під‘їхала 
машина. Вони подумали, що  то  приїхали їхні 
люди. Але, як виявилось згодом,  помилились. 
Невідомі в масках захопили охоронців, заволо-
діли ключами від мисливського будинку. Звідти  
були викрадені  квадроцикл «Бомбардир», бен-
зопила «Енергомаш», мотокоса «Штиль», спор-
тивний велосипед, електроконвектори (2 шт), 
DVD-плейєр «BBK», самовар,  тюнери до телеві-
зора (2 шт.), SD-програвач,  сідла, збруя для 2-х 
коней, взуття для їзди верхи, шкіри диких тварин, 
опудало голови кабана, матрас односпальний,   
надувні матраци (2 шт.), килим із шкіри кабана,   
шкіри ангорських кіз (6 шт.), а головне – зброя: 
карабіни «Зауер», «Вепрь», «Вінчестер», гвинтівка 
«Беретта» з набоями, а з ними оптичний приціл та 
приціл для тепловізора. 

Усі ці багатства  знаходились у будинках, 
(створених за останнім словом екологічної архі-
тектури, оброблених спеціальними розчинами, 
щоб не горіли),   які розташовані поряд з хутором 
Картовецьким  і належать  37-річному  киянину 
Ігорю Олександровичу Мазепі. У вересні 2004 
року  він заснував інвестиційну компанію, гене-
ральним директором  якої є  і сьогодні.  У 2008 
році обраний головою біржової ради ВАТ «Україн-
ська біржа», а у 2013 – знов переобраний на цю ж 
посаду. 3 березня цього року звернувся до  своїх 
партнерів за кордоном з проханням  підтримати 

дипломатичний та економічний тиск на Росію, 
оскільки своїми діями вона загрожує сувереніте-
ту України, створюючи загрозу для світу. Це, так 
би мовити, загальна картина. Тому звідки вини-
кли чутки,  що будинки належать одному з синів 
Віктора Януковича, – невідомо. Але за чутками, 
приїжджали якісь люди і запитували, чи не є  ця  
садиба маєтком  Януковичів? 

Ще розповідають, що у побуті Ігор Олексан-
дрович – людина комунікабельна, привітна, з 
сусідами спілкується, навіть пропонує людям 
похилого віку завозити дрова, з задоволенням 
купує у селян сир та молоко,  любить воду з коло-
дязя у Картовецькому, разом з родиною ходить у 
ліс. Особливо влітку полюбляє ходити босим по 
м‘якій ґрунтовій дорозі. Завдяки йому на хуторі, 
де мешкають лише кілька  чоловік,  є електричний 
струм (провів кабель). Приїздив хазяїн  у будинок  
за два дні до пограбування.

У Картовецькому  крадуть, у всіх будинках по-
ряд порозбивали груби, повитягували  усе, яке 
було, залізо з печей… Навіть коли ми їхали фото-
графувати пограбований будинок, зустріли двох 
злодіїв, які  загружали на багажник   листи металу 
з хати без господаря. Побачивши машину, хлопці 
хутко зникли.

Відкрито кримінальне провадження. Слідство 
веде райвідділ міліції.  За інформацію про  злочин 
обіцяна нагорода. 

А.НЕМИРОВА. 
На знімку: мисливський будинок у Карто-

вецькому.

Велике пограбування 
у  маленькому хуторі

КРИМІНАЛ
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14 квітня відсвяткувала свій 95-річний 
ювілей героїчна жінка – Лідія Олександрівна 
Мацапура. Учасниця Великої Вічизняної війни, 
оборони Сталінграду, вона фронтовою медсе-
строю пройшла війну, яку разом з воїнами-виз-
волителями закінчила у Берліні. Чимало дове-
лось пережити цій маленькій тендітній жінці у ті 
роки, не менше випробувань поставила перед 
нею доля і у мирний час. Та Лідія Олександрів-
на не зігнулась під натиском життєвих незгод 
та негараздів, зберігши веселу вдачу й теплий, 
чуйний характер. Саме тому її дім – затишний 
осередок, де збираються родичі і численні 
друзі.

На свято до жінки завітало чимало гостей. 
Прибули й міський голова А.І.Богдан разом з 
депутатом міськради Л.П.Білоус. Вони привіта-
ли Л.О.Мацапуру, побажали здоров’я, бадьо-
рого довголіття та незгасаючого життєвого оп-
тимізму, а квіти з подарунками стали скромним 
доповненням до щирих, сердечних привітань. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: ювілярка у теплому колі родичів та 
друзів.

ТЕПЛИЙ  ЮВІЛЕЙ  ГЕРОЇНІ

Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Читаю я! Читаєм ми! Читають всі!» розпочали у районній 
бібліотеці вихованці інтернату І-ІІІ ступеня ляльковою виставою «Пригоди на лісовій галявині». Юні актори 
не лише організували зустріч глядачів з такими відомими героями, як Вовчик-братик, Лисичка-сестричка, 
Їжачок, Ведмедик та Півник, а й запросили взяти участь у казковому дайджесті «Як не знаєш – розпитаєш, 
коли мудрий – відгадаєш!».

Естафету книжкового тижня підхопили учні 3-го класу міської школи №2, які для своїх старших това-
ришів з 6-го класу організували літературний турнір «Цікаві таємниці з казкової скарбниці» та запросили у 
«Чарівну подорож» на казковому диліжансі. Опісля на дітей чекала книжкова виставка-вікторина «Книжко-
вий дивосвіт».

Протягом тижня юні користувачі отримали багато корисної інформації, здійснили мандрівку до нео-
сяжного всесвіту цікавих та корисних книжок, бо, як відомо, саме дитяча книга несе дітям мудре, розумне, 
добре слово. 

Л.РОМАНЧУК. 
Заступник директора по роботі з дітьми центральної бібліотечної системи.

Цього разу районна бібліотека за-
просила читачів і працівників сільських 
філіалів-бібліотек на зустріч  із Почесним 
громадянином Городні, Надзвичайним і По-
важним послом України П.Д. Шаповалом. 
І відбулась ця зустріч 10 квітня. А була для 
цього приємна нагода. Петро Дмитрович — 
ініціатор і керівник проекту про створення і 
видання книги про історію Городні, до того 
ж він – один із співавторів книги «Неопалима 
Купина — наша славна Городня», яка вий-
шла нещодавно. Її було вже презентовано в 
місті. І ось тепер працівники сільських кни-
гозбирень виявили інтерес до видання.

А Петро Дмитрович, ймовірно, щоб не 
акцентувати увагу на своїй особі, запросив 
на зустріч і чернігівського письменника О.Г. 
Брика та журналістку, поетесу Людмилу 
Пархоменко.  Не оминув зустріч з гостями 
міський голова А.І. Богдан. Невимушене й 
щире спілкування у читальному залі бібліо-
теки тривало майже дві години. 

Кожного разу, коли чуєш виступ П.Д. 
Шаповала — дипломата, Почесного грома-
дянина Городні, Заслуженого економіста 
України, то черпаєш для себе щось нове 
— цікаву думку, оцінку явища чи факту, або 
буквально несподіваний випадок з історії 
нашого міста.  Чи крилату народну фразу 
або приказку. Маючи неповторний досвід 
керівника високого рангу, державного дія-
ча, П.Д. Шаповал був і залишається про-
стою і доступною,  демократичною лю-
диною.  Таким він був і перед аудиторією 
бібліотеки. Розповідав він просто, згадував 
про багатьох городнянців, з ким довелось 
йому працювати. Говорив, очевидно робля-
чи філософські висновки: той живий, кого 
пам'ятають.  Його відповіді на запитання пе-
реносили присутніх і в не так далеке мину-
ле. І кожен невимушено переносився у два 
світи: вчорашній і нинішній.

В унісон багатьох почутих думок було 
знайомство з Олексієм Григоровичем Бри-

ком — автором 18 книг — повістей і романів. 
Особливу популярність у читачів здобув 
його  еротичний твір — повість «Шоколад-
ка».  Цікаво було почути, що одну зі своїх 
книг письменник присвятив П.Д. Шаповалу.  
Олексій Григорович розповів про поїздку в 
Ізраїль, поділився творчими планами: пись-
менник зараз працює над науково-фанта-
стичним романом «Нащадки космосу».

А Людмила Пархоменко по-справжньо-
му зрозуміла і відчула весь зміст спілку-
вання і продовжила його в тому ж напрямі. 
Журналістика — це як наркотик, — так розці-
нює свою працю вона. — А вірші — це душа. 
Вона — автор однієї поетичної книги. Але 
ж які вірші, яка поезія! «Мені здається, що 
любов дуже схожа на ящірку...» — декларує 
свою душу авторка. А далі: любов схожа на 
саламандру.., на хамелеона. Он яка глибока  
метафора! Читаючи свої поезії на зустрічі, 
журналістка-поетеса зізналась, що іноді бу-
ває «так  біло-біло на душі...» (рядки з її од-

нойменного вірша).
Присутні були дуже вдячні гостям за таке 

спілкування. А директор «Райагролісгоспу» 
І.А. Надточей, міський голова А.І. Богдан по-
бажали їм нових творів і пообіцяли підтри-
мувати наміри райбібліотеки у виданні книг 
місцевих авторів. Гості подарували бібліоте-
кам свої книги — в електронному варіанті та 
в натуральному вигляді. А П.Д. Шаповал — 
ще й відеофільм про презентацію книги «Не-
опалима купина — наша славна Городня».

Було обговорено  можливість влаштову-
вати у нашому місті «Носівські читання» — на 
честь відомого українського фольклориста і 
народного лікаря С.Д. Носа, який похований 
у Городні і ювілей з дня народження якого 
наближається.

На знімках: під час зустрічі в рай-
бібліотеці.

Л. ВАСИЛЬКО.

Вогонь душі в одежі словаЗУСТРІЧІ
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– У Староруднянському лісництві цього року при створенні нових насаджень 
на 80% площ використовувалась машинна посадка. Всього посадили 12,1 гекта-
ра лісу, – розповів лісничий Максим Левкович.

Останню ділянку садили вручну колективною толокою лісництва, бо складний 
рельєф місцевості не дозволив використати саджальну машину.

А вже 12 березня лісівники підтримали святкування Дня довкілля тим, що 
взялися причепурювати лісництва та центральний офіс лісгоспу. Гуртом попід-
стригали зелені огорожі, прибрали розарії і підсадили нові кущі троянд. Засяяли 
сліпучо-білим стовбури довколишніх дерев та бордюри, адже не тільки біля бу-
дівель лісництв влаштували суботник, а й на прилеглих та підшефних територіях 
по місту і в селах.

Тепер можна зітхнути з полегшенням, та й то поки дощитиме. З відходом не-
годи прийде, як завжди, пожежонебезпечний період. Сподіваємось, він не буде 
тривалим.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімках:майстри лісу В.КОВАЛЕНКО та В.МИРОНОСЕНКО заклада-

ють останню ділянку; О.ЖДАНОВСЬКИХ, Т.ТКАЧЕНКО та О.ЛЕОНЕНКО пра-
цюють на суботнику.

ВІДСАДИЛИСЯ  Й  ПРИЧЕПУРИЛИСЬ
10 березня закінчили по-

садку лісу у ДП «Городнянське 
лісове господарство». Фініш-
ною ділянкою стало урочище 
Староруднянського лісництва 
«Гали Рудки» на околиці с.Ді-
брівного площею 1,1 гектара. 
Культуру заклали змішаного 
типу, де на кожні п’ять рядів 
сосни висадили один ряд бе-
рези.   

Матч відбудеться 
19.04.2014 р.,

 початок о 16.00 год.

Великий футбол 
повертається!
Саме так можна назвати подію, яка 

очікує прихильників футболу Городні 
сьогодні на міському стадіоні. Адже у 
рамках розіграшу Кубка області збірна 
команда нашого району прийматиме ко-
манду з Козельця.

Цей дебют в обласних змаганнях 
городнянських футболістів відбудеть-
ся після прикрої семирічної перерви. 
Нарешті керівництво району в особах 
колишнього голови райдержадміністар-
ції Миколи Силенка, керівництва міста, 
спортивних функціонерів та громадсь-
кості  віднайшло можливість відновити 
виступи команди району на високому, 
обласному рівні. Приємно, що на остан-
ній сесії районної ради цю ініціативу 
підтримали одностайно всі депутати. 
Тепер перед командою стоїть нелегке 
завдання підтвердити своїми стабіль-
ними виступами в обласних змаганнях 
надії і сподівання всіх тих, хто допомагав 
команді відновитися, а також численних 
вболівальників футболу Городнянщини.

Підготовку до сезону команда розпо-
чала ще в січні. Тренує команду городня-
нець Дмитро Бойко, відомий своїми 
виступами за команди майстрів України, 
Естонії, Таджикистану.  До складу ко-
манди залучено кращих гравців міських 
команд «Ветеран», «Юність», «Пушки» та 
Дібрівненського «Колосу».

Отже, побажаємо нашій команді 
успішно дебютувати в сьогоднішній до-
машній зустрічі, а вболівальників запро-
шуємо на відкриття футбольного сезону 
2014 року.

В. ПИЛИПЕНКО.

12 квітня на Городнянському стадіоні відб-
увся турнір з міні-футболу на честь  Заслуже-
ного тренера України  Миколи Івановича Семе-
няки. 7 квітня виповнилось  вже три роки з дня 
його смерті,  і досі  наше місто відчуває втрату. 
Не забувають про Миколу Івановичу його ро-
дина, його вихованці, друзі, усі, хто знав цю 
віддану своїй справі  людину. Перед турніром 
друзі Миколи Івановича поклали квіти  на його 
могилу. 

У турнірі взяли участь команди хлопчиків 
(2002 року народження та молодші) та дівчат 
(2001 року народження та молодші). Організа-
торами турніру стали учень Миколи Івановича  
-- Олександр Рода та депутат районної ради  
Андрій Жадченко. Як шановна гостя, на спор-
тивний захід була запрошена дружина Миколи 
Івановича – Ніна Анатоліївна Семеняко. Вона 
прийшла разом  з дочкою та онукою.

Турнір на честь талановитого   
         тренера

Переможцями турніру  стала команда   Го-
роднянської ДЮСШ (тренер Олександр Рода), які 
подарували свій золотий кубок  онуці М.І.Семеня-
ки. 

– Думаю, що  цьогорічний турнір на честь М.І. 
Семеняки пройшов добре, тож запрошуємо усіх і 
наступного року, -- сказав  А.М.Жадченко. – Хочу  
подякувати усім дітям, тренерам, а також бать-
кам, які  були присутні  та вболівали за своїх дітей. 
Це – майбутнє нашої держави, наша гордість. Хай 
з них виростають чемпіони, щирі, доброзичливі, 
талановиті люди,  яким  був Микола Іванович.

А.НЕМИРОВА.

На знімках: друзі покладають квіти на мо-
гилу М.І.Семеняки; Н.А.СЕМЕНЯКО вручає ку-
бок капітану команди-переможця.                    
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Першого квітня набули чинності нові податки й акцизні 
ставки, прийняті Верховною Радою 27 березня. Законами 
України „Про внесення змін до Закону України „Про Держав-
ний бюджет України на 2014 рік” та „Про запобігання фінан-
совій катастрофі та створення передумов для економічного 
зростання в Україні” зменшено  на 22 372 555,6 тис. гривень 
доходи та на 25 449 725,1 тис. гривень видатки Державного 
бюджету України на 2014 рік. Крім того,  на три мільярди гри-
вень зменшено граничний обсяг дефіциту Державного бюд-
жету України на 2014 рік, а також збільшено на 78 мільярдів 
гривень граничний обсяг державного боргу.

Серед антикризових заходів передбачається зменшен-
ня пенсійних виплат, які перевищують 10 тис. гривень — їх 
пропонується оподатковувати на 15%. Фактично уріжуть 
пенсії держслужбовців, суддів, прокурорів, слідчих, праців-
ників місцевого самоврядування, дипломатів та ін. Законом 
також пропонується перевести їх на загальний принцип на-
рахування пенсій у розмірі 70% від зарплати.

Відбудеться   скорочення  кількості силовиків та чи-
новників. Передбачається, що під скорочення потраплять 
близько 24 тис. чиновників, 79,4 тис. працівників МВС, 3,35 
тис. СБУшників, 2,263 тис. працівників прокуратури. Лише 
на звільненні силовиків планують заощаджувати 1,35 млрд. 
грн. на рік.

Закон «Про запобігання фінансовій катастрофі» прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк назвав «шоковою терапією» 
для української економіки. Чи врятує така „терапія” еко-
номіку – матимемо змогу побачити через деякий час. А от 
для пересічного споживача, тобто для кожного з нас, хто не 
має мільярдів, накопичених „чесною” працею, незабаром 
після початку лікування нововведеною терапією можуть зна-
добитися реанімаційні заходи. Спробуймо приміряти на свій 
гаманець нові подорожчання.

Хто зможе лікуватись?
З 1 квітня споживачі вже відчули суттєве подорожчання 

лікарських засобів. Першопричиною цього стало введен-
ня ПДВ на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у 
розмірі 7%. Раніше аптеки отримували товар без такої на-
цінки. За підрахунками, у середньому лікарські препарати 
від цього подорожчають на 10 відсотків. І якщо на більш де-
шевих ліках це не так помітно, то ті, хто потребує дорогих 
лікарських препаратів, отримали суттєвий удар по гаманцю. 
Ситуацію для нас прокоментував завідуючий центральною 
районною аптекою №34 О.С.Артюх:

– Крім введення ПДВ, є ще й інші фактори, які спричи-
нюють сьогодні підвищення цін на лікарські препарати. До 
них відноситься і зростання курсу долару по відношенню до 
гривні. Адже сьогодні у нас близько 60 відсотків – імпорт-
ні препарати. Та й ті фармацевтичні заводи, які працюють 
в Україні, використовують для виготовлення препаратів ім-
портну субстанцію, отже кінцева ціна готової продукції теж 
прив’язана до курсу долара. Наша аптека закуповує ліки 
виключно на Чернігівському обласному аптечному складі 
– комунальному підприємстві „Ліки України”. На сьогодні 

деякий товар реалізовується ще зі старих закупівель і, від-
повідно, за старими цінами. Але їхні запаси обмежені. Якщо 
раніше вартість лікарських засобів хоч і зростала, але ціни 
стабільно тримались протягом кількох місяців, півроку й 
більше, то сьогодні можна сказати: „нова партія товару – 
нові ціни”. Стабільності нема ніякої. Для того, щоб вона з’я-
вилась, насамперед треба, щоб  у державі стабілізувався 
курс гривні по відношенню до валюти.

Майже весь доход – на оплату 
житлово-комунальних послуг

Ціна на газ для населення зросте з 728 до 1092 гривень 
за тисячу кубічних метрів у разі споживання до 2500 кубічних 
метрів в рік. Таким чином, оплата газу за опалення приват-
ного будинку площею близько 150 квадратних метрів зросте 
на 910 гривень в рік. 

Підвищуються тарифи на газ для підприємств ТКЕ - з 
1,31 до 1,83 гривні за тисячу кубічних метрів. Подорожчання 
для населення складе від 60 гривень за 1-кімнатну квартиру.  

На сайті Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, поки що нових цін нема. 
Але 26 березня не прес-конференції директор Департамен-
ту економічного планування та фінансових розрахунків НАК 
„Нафтогаз України” Юрій Колбушин повідомив, що підви-
щення цін на газ для населення в Україні вже погоджено 
з Міжнародним валютним фондом. Урядова ж постанова 
буде опублікована у офіційних інформаційних джерелах, і у 
ній буде графік підвищення цін до 2018 року. Так що це не 
останнє підвищення, яке чекає нас з вами. Щоправда, обі-
цяють, що цей процес супроводжуватиметься впроваджен-
ням нової системи соціальної підтримки, яка охопить 30% 
населення.

Однак разом з тим бюджетників чекають “замороження” 
мінімальної зарплати, пенсіонерів — пенсій, усіх — 
прожиткового мінімуму. Зарплати і пенсії планують 
заморозити на поточному рівні. Впроваджується і 
зрівняйлівка при народженні дітей.  Розмір допомоги 
при народженні дитини тепер становитиме 41280 грн. 
незалежно від кількості дітей у сім’ї. Перші 10 320 грн. 
виплачуватимуться одразу при народженні, а решта суми 
— протягом трьох років рівними частинами. Найбільше 
при такому підході втратять багатодітні батьки, які очікують 
другу, третю і будь-яку подальшу дитину.

 „Дешевий, як борщ?” – можна 
посперечатись, бо борщ уже  

не дешевий...
Цінам на продукти харчування, схоже, нема діла ні до 

яких антикризових законів. Вони як росли, так ростуть і далі. 
З наближенням свята Світлого Христового Воскресіння різ-
ко „підскочила” вартість продуктів, що входять до пасхаль-
ного кошика, – молочних та м’ясних. Зокрема, на городнян-
ському базарі на минулому тижні свинина коштувала 55-65 
гривень за кілограм, сало – від 15 до 50 гривень, ковбаса до-

машня – 65 гривень за кілограм. За півторалітрову пляшку 
молока просили 12 гривень, а домашній сир коштував понад 
40 гривень кілограм – як кому вдасться сторгуватись. Яйця 
можна було придбати за 8,50 – 9 гривень за десяток.

Тримались ціни: на цукор – 10 гривень за кіло, борош-
но  вищого сорту – 4,30 гривні, макаронні вироби –5,50-6,  
гречку – 8, рис – 8,90—10,50 гривні за кілограм, олія соняш-
никова – 11-15 гривень за літр. Однак вже точились розмо-
ви про те, що незабаром очікується суттєве подорожчання 
продуктів. 

Для тих же, хто сподівається потішити себе свіжими ово-
чами, їх вартість здатна викликати гіпертонічний криз. Так, 
за кілограм свіжої капусти треба платити 23 гривні, огірків 
– 27-32 гривні, перцю –46 гривень, редиски – 18 гривень, 
помідорів – 33 гривні, зеленої цибулі – 20 гривень.

Фраза „дешевий, як борщ”, відома нам з дитинства, сьо-
годні набуває іншого значення. Тим, хто вирощує свою горо-
дину, ця страва буде по кишені. А тим, кому доводиться ку-
пувати усі овочі? Виходить, традиційний український борщ, 
заправлений сметаною і зварений на основі бульйону, може 
плавно „перекочувати” у розділ „ласощі”?

Курці та любителі оковитої
Цій категорії теж доведеться непросто. Погано це чи до-

бре – кожен вільний визначитись самостійно. Але законом 
збільшуються ставки акцизного податку на алкогольні напої 
та тютюнові вироби на 25%, пиво — на 42,5%. Таким чином, 
сукупне підвищення ставок на спирт та алкогольні напої в 
2014 р. складе 39%, на тютюнові вироби — 31,5%, на пиво 
— 42,5%. Отож, за підрахунками, в роздріб пиво подорож-
чає на 1-2 гривні за літр, тютюнові вироби – у середньому на 
30% за пачку, спиртові вироби – не менше, ніж 5-10 гривень 
за пляшку.

ВІД АВТОРА. Чи варто продовжувати роздуми, 
визначаючи вартість одягу, взуття, навчання у вузах? 
Думається, що ні. Бо з огляду на вищевикладену все-
українську дієту, уряд сподівається, що середньопе-
ресічний українець цього не потребує.  

Скажете, політичний випад? Ні! Скажете, а що змі-
ниться, якщо про це сказати уголос? Певно, нічого. 
Ми розуміємо, що економічно ми зараз у глибокій  ямі. 
Країні необхідні відновлювальні заходи, і  легше ско-
ро не стане. Ніхто з нас  не може собі уявити, в якому  
реально стані зараз знаходиться  економіка , бо стати-
стика завжди  українців вводить в оману.  Узяти хоча б 
визначення прожиткового мінімуму і споживчого коши-
ка. Чи реальні підрахунки цих показників навіть не для 
життя – для виживання?  Ні. Дурять нас цифрами, ду-
рять нас фразами, лозунгами, закликами. І це триває 
десятиріччями. Кожен новий уряд, що приходить до 
влади, одразу ж старанно забуває про того, для кого 
писав ті лозунги та гасла – про простого українця, про 
пересічного громадянина. Кожна нова влада починає 
свою діяльність з карбованої фрази: „Спочатку треба 
підтягнути паски...”. Але, виявляється, уже нікуди.

С.ЧУГАЙ.

19 квітня – 4 роки світлої пам’яті 
нашого дорогого сина, брата і батька

МАЛЯРЕНКА Віктора Миколайовича
 01.11.1965 р. --   19.04.2010 р. 

Стоим, наклонясь, над твоею могилой,
Горячей слезой поливаем цветы.
Не хочется верить, родной и любимый,
Что в этой могиле находишься ты.
Ты не придешь, не постучишься в двери,
Мы не увидим блеск родных нам глаз.
И никогда, наверно, не поверим,
Что смерть разлучила нас.
Светлая память, вечный покой.

Сумуючі: мама, папа, сестра і син. 

20 квітня  минає 5 років світлої 
пам’яті нашого дорогого чоловіка, бать-

ка, дідуся 
СПУТАЯ Миколи Павловича

23.04.1949 р. – 20.04.2009 р.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина
І добрим словом люди пом’януть.

Сумуючі рідні. 

21 квітня – 6 років світлої пам’яті
ШОМАНА 

Михайла Володимировича
09.10.1982 р. – 21.04.2008 р.

Сыночек родной! Ушел ты от нас, 
покинув  этот мир молодым и красивым. 
Так трудно пережить страшную разлуку 
с тобой!  Не утихает боль утраты, пусто в 
доме и на всем белом свете. Как хочется 
услышать твой голос!

Сумуючі рідні. 

ПРО НАБОЛІЛЕ

„Шокова терапія” для населення, 

або як дорожчає життя в Україні

21 квітня минає 3 роки з цієї 
жахливої миті, як перестало би-

тися маленьке серденько дорогої 
донечки, сестрички 

ЛОСЬ КАТЕРИНИ
14.04.1992 р. – 21.04.2011 р.
Ми кожної миті тебе чекаємо, а 

ти все не приходиш і не приходиш. У 
своїх молитвах ми молимо Господа 
за упокій твоєї душі і Царство небес-
не. Спи спокійно в іншому світі.

Глянь, як весна тебе лагідно ма-
нить,

Сонечко сяє, квітує земля,
Ти побачити радість цю маєш,

Бо любила цю пору здавна.
Що ж не виходиш на ганочок вранці?
Що не прополеш тюльпани свої?
Мабуть, вже доленька так твоя склалась,
Закрилися очі блакитні твої.
Всі, хто знав нашу Катеринку, пом‘яніть її світлою молитвою 

і теплим словом. 
Вічно сумуючі рідні. 
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Щиро дякую за професійні та оперативні дії працівникам 

міліції – капітану Д.С. Воробйову та лейтенанту А.В. Хомазюку, 
які упродовж одного дня знайшли та повернули вкрадений у мене 
велосипед.

Н. КОЛОДІЙ.
М. Городня. 

«Місія доброчинності»
З 1 квітня по 1 травня проходить 

Всеукраїнський місячник Червоного Хреста 
України під гаслом «Місія доброчинності»

Городнянська РО ТЧХ звертається до всіх небайдужих 
громадян, підприємців, організацій з проханням посприяти 
в наданні адресної допомоги незахищеним верствам на-
селення, які перебувають на обліку в організації, коштами, 
продуктами харчування, одягом, взуттям тощо.

Городнянська РО ТЧХ знаходиться за адресою: м. Го-
родня, вул. Волковича, 27 (територія колишнього сана-
торію), тел. 098-8415263.

В організації працює медична патронажна сестра, її ро-
бота ведеться в тісному контакті з лікарнею. За направлен-
ням лікаря (ви самі можете звернутися до свого дільничного 
лікаря) медсестра безкоштовно, на дому надає медичні по-
слуги самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, 
інвалідам та малозахищеним верствам населення.

До речі, в організації створений Банк одягу. Тут прий-
мається випраний, бувший у вжитку одяг та взуття.

Марка Червоного Хреста — це милосердя.
Організація займається розповсюдженням марок Чер-

воного Хреста номіналом 5 грн. та 10 грн. Такий річний 
членський внесок навряд чи помітно позначиться на вашо-
му сімейному бюджеті. Чи багато можна сьогодні придбати 
на такі гроші?  І лише багатократно помножена на кількість 
пожертв інших співвітчизників, ця незначна сума  допоможе 
реалізувати дійсно вагому справу для знедолених чи мало-
забезпечених наших громадян, справу, якої б за найкращих 
намірів ніхто з нас не досяг, діючи наодинці.

Ми вдячні всім, кому не байдужий чужий біль.
М. МАЗУР.

Голова РО ТЧХ.

23 квітня  минає 4 роки світлої пам’яті 
БЕНЕДИКА Анатолія Віталійовича

23.07.1974 р. – 23.04.2014 р.
Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без сына и без брата?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Сумуючі рідні.
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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. 

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

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). 

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

Производство ЧП Лепень
изготовление, монтаж, доставка:

– ворота, заборы, декоративные ограждения, перила, лест-
ницы, решетки, навесы, беседки, киоски, мангалы, лавочки 
и другие изделия из металла.

– профнастил (цветной),
– профнастил рисунок:      
   камень, дерево, мрамор,    
   кирпич,

– металлочерепица,
– металлосайдинг,
– металлопрокат,
транспортные услуги «Газель».

В продаже под заказ и в наличии:

г.Городня, ул. Ленина, 64 (территория с/х техники, 
налево). Тел.: 096-3365282, 063-3435883.

Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!

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

18 квітня відсвяткував свій ювілейний день народження  
дорога нам людина Василь Іванович ТУПИК.

Бажаємо 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.
Іншого щастя нам більше й не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!

З любов’ю і повагою: дружина, син, 
дочка, невістка, зять та онучки Катя і 

Даша. 

Потрібен торговий представник 
з власним авто. Бажано досвід роботи. 

Заробітна плата – від відсотка з продажів. 
Тел. 063-5946673 (Владислав). 

КУПЛЮ ДОРОГО корів, коней, телят, свиней. До-
різ цілодобово. Перевезення. Тел. 098-3069938.

ПРОДАЮТЬСЯ:

– 3-кімнатна квартира в центрі Городні,  на 4-му по-
версі п’ятиповерхового будинку. Тел. 098-4713213.

– будинок по вул. Шевченка. Ремонт. Є вода. Тел.: 067-
3394536.

– будинок в с. Дібрівне. Є сад,  госпбудівлі, городу 25 
соток. Тел. 098-9299635. 

– будинок. Є город, вода, газ, госпбудівлі, гараж, літня 
кухня. Ціна договірна. Терміново. Тел. 096-5327451. 

– тільна телиця. Тел.: 067-1471883, 097-1939351.
– корова. Тел. 093-7503092.
– корова. Тел.: 096-5212123, 096-3397593.
– корова. Тел.: 2-24-44, 093-8792874.
– поросята «угорської пухової мангалиці», ростуть 

до 350 кг. Тел.: 098-0871509, 098-2528779. 
– «Престиж», «Матадор». Тел.: 2-20-14, 098-6069232.
– 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). 

– 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.

– «Газель» 2003 р.в. (вантажопасажир), газ-бензин – 
2600 у.од. Торг. Тел.: 098-4304337.

– «Москвич» по запчастинах. Тел.: 098-8283061, 063-
6929027.

– автомобіль «Fiat Doblo”, 2001 р. в., 1,9 дизель (ван-
тажопасажир). Тел. 097-5998608.
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Число  19 20 21 22 23

Температура:
вдень  +17 +18  +13 +16 +17
вночі  +10 +11  +10 +10  +11

Напрям вітру Сх Сх Пн-с Пд-з    Зах
Опади

Стало гарною традицією те, що Городнянська школа ми-
стецтв регулярно нас чимось дивує. То вихованці закладу 
привезуть величезний оберемок нагород з обласних кон-
курсів, то заберуть перші місця на міжнародному фестивалі, 
то концерт влаштують чи колядки. 

Цього разу вихованці та викладачі вдались до нової фор-
ми – вони влаштували концерт для любителів баяну. Звіс-
но, одним баяном не обійшлось. Тут були представлені й 
споріднені баяну гармошка та акордеон, з якими у дуетах, 
тріо та ансамблях музиканти ви-
конували напрочуд теплі та відомі 
кожному з дитинства композиції – 
«Вдоль по речке», «Ах, вы, сени», 
«Кум до куми», «По садочку ход-
жу», «Коробейники» та інші. У ві-
ночок народних пісень гармоній-
но вплелися й класичні вальси та 
польки, дещо екзотична молдав-
ська народна «Мариця» та пісні з 
радянських кінофільмів.

Цікаво скомпонували й ан-
самблі, у яких, окрім класичних ві-
кових комбінацій, були й незвичні 
– коли менші грали зі старшими, а 
викладачі разом із учнями. Цікаво 
звучали баяни, акордеони та гар-
монії, підсилені потужними струн-
ними групами. Відбувся дебют на 
великій сцені наймолодшої групи 
ансамблю народних інструментів. 
Юних музикантів тепло зустріли 
та привітали глядачі.

Вдало обрали організатори концерту і місце – малий зал 
будинку культури. Певно, великий зал баяну поки не зібрати, 
а от у малому вже було відчуття справжнього, а не шкільно-
го залу. Справжнім було й хвилювання артистів-початківців. 
Та головне – була тепла родинна атмосфера свята народної 
музики з родинним присмаком. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: під час концерту.

«РАСТЯНИ  МЕХА,  БАЯН!»

– віз на гумовому ходу (новий). Тел.: 2-59-50, 098-
8319393.

– дитяча коляска (зима-літо). Недорого. Тел. 098-
4396910.

– два крісла, дитяча коляска – 200 грн. Тел. 2-26-90.
– бджолосім’ї. Тел. 098-9314390. 
– цегла червона, біла, бій цегли, балки, крокви, 

опалубка, шлакоблок, дрова рубані та гній з доставкою. 
Тел.: 097-1137689, 093-1435004.

КУПЛЮ:

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

– двокамфорну газову плиту і холодильник колиш-
нього вжитку у робочому стані. Тел. 2-47-25.

ЗНІМУ:

– квартиру або будинок. Порядок та своєчасну оплату 
гарантую. Тел. 093-0377180.

– квартиру або будинок з меблями. Тел. 063-9519864.

ЗДАМ:
– квартиру. Тел.: 063-0639251, 098-5813764.

Пропала собака породи «Курцхаар» по кличці 
«Руфа»  коричневого кольору. Хто знайшов, просимо по-
вернути за винагороду. Тел. 095-8098224.

Загублений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯБ № 939940, виданий 15.10.2009 р.  
Городнянською районною державною адміністрацією на 
ім’я Терещенко Ольги Іванівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ. 

Продам «МТЗ-80», пуск стартером; плуг; 
причіп 2 ПТС-4.Тел. (096)7370296.

Продам «ВАЗ-2109»; «Фольксваген-Пасат-В-3» (газ); «Мо-
сквич-412» (4500 грн.). Т.:(063)7807322, (096)7331053. Наша афіша

14 квітня для службовців прикордонної застави «Гір-
ськ» виступив з концертною програмою Ансамбль пісні 
і танцю Державної Прикордонної служби України. Його 
благодійний виступ був подарунком і населенню, яке ак-
тивно допомагає прикордонникам у їх нелегкій службі.

Детальніше про цей концерт — у наступному номері.
З 15 по 22 квітня (включно) у районному будинку 

експонується виставка «Пасхальні дарунки», де представ-
лені малюнки образотворчої студії «Весна», станції юних 
техніків та майстрині з с. Хрипівки Тетяни Вучкан (лозо-
плетіння), ляльки-мотанки Яни Борсук зі Смичина, виши-
ванки А.В. Шумченко з м. Городні.

27 квітня о 13-ій годині у великому залі районного 
будинку культури відбудеться концерт співака і компози-
тора  Заслуженого артиста України Анатолія Кобзаря. У 
його великій сольній програмі «За далекими літами» бе-
руть  участь солісти зразкового ансамблю танцю «Олена». 
Вартість квитка — 20 грн.

ПОВІДОМЛЕННЯ
23 квітня    2014 року о 14 год. 30 хв.  в примі-

щенні актового залу Городнянської міської ради 
відбудеться засідання 22 сесії  міської ради 6 
скликання з таким порядком денним:

1. Про обслуговування населення міської 
ради після медичного реформування.

2. Про внесення змін до рішення  20-ої сесії 
міської ради 6 скликання від 30.01.2014р. «Про  
міський бюджет на 2014 рік».

3. Про розгляд заяв.
4. Про розгляд земельних питань.
Та інші.
Прийом заяв  для розгляду  на засіданні сесії 

закінчується за три дні  до  сесії.
 А. БОГДАН.

Міський голова.                                                                                         


