
НОВИНИ
Заснована 4 травня 1917 року

Городнянська міськрайонна газета

Слова зникають, написане – залишається

Городнянщини№ 75-76 (11313-11314)

СУБОТА,20 ВЕРЕСНЯ  2014 РОКУ

Шановні жителі Городнянщини!
 У вересні  1943 року перегорнулася страшна сторінка в історії 

району. З ганьбою покинули вашу землю німецько-фашистські за-
гарбники. Тяжкі роки окупації залишилися в минулому. Покоління, 
яке пережило навалу гітлерівців, вистояло і не зламалося, воно ви-
бороло перемогу над ворогом.

Схилімо ж голови перед світлою пам’яттю наших воїнів, які 
віддали своє життя за свободу і незалежність нашої землі. Велика 
вдячність і пошана їм за визволення!

Доземний уклін ветеранам Великої Вітчизняної війни, мужність, 
жертовність та патріотизм яких завжди будуть для усіх нас прикла-
дом відданості та любові до рідного краю. 

У день визволення Городнянщини всім жителям бажаю здо-
ров’я, щастя, упевненості в завтрашньому дні і мирного неба. 

  Щиро ваш – народний депутат України Ігор РИБАКОВ. 
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Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, 
учасники підпільно-партизанського руху! Дорогі 

жителі Городнянщини!
Прийміть мої сповнені поваги найщиріші вітання з нагоди 71-ої 

річниці визволення Городнянщини від фашистських загарбників та 
Дня партизанської слави. 

В цей день згадаймо тих, кого забрала жорстока війна, низько 
схилімо голови перед тими, хто пройшов крізь горнило найлютішої 
війни.

Доземно вклонімося солдатським вдовам, всім солдатам за їх 
подвиг, за те, що сьогодні можна жити в мирі, ростити дітей, засіва-
ти ниви і посміхатися сонцю.

Шановні ветерани! Ваша мужність і життєва мудрість, став-
лення до ратного і громадського обов’язку – яскравий приклад для 
наслідування підростаючим поколінням. Ви і сьогодні в міру сил та 
можливостей берете участь у розбудові нашої держави. Хай людсь-
ка повага і шана зігрівають ваші серця та вселяють надію на краще 
майбутнє. Сердечна вам вдячність і шана!

Бажаю всім міцного здоров’я, миру і добробуту в родинах, а та-
кож довгих літ під мирним небом незалежної України!

З глибокою повагою і щирістю –                               
народний депутат України,

перший заступник голови парламентської фракції 
Партії регіонів у Верховній Раді України                               

Михайло  ЧЕЧЕТОВ.

Шановні працівники та ветерани 
лісового господарства! Прийміть найщиріші 

вітання з нагоди професійного свята – 
Дня працівника лісу!

Велике вам спасибі за невтомну працю і самовідданість.
Хай супроводжує вас удача при вирішенні усіх справ та за-

думів, нехай не залишає вас почуття закоханості в життя, кожен 
день буде світлішим і кращим, ніж попередній, а у ваших оселях 
завжди панують добробут і затишок.

Міцного вам здоров’я,  щастя, людської шани, миру і зла-
годи.

Адміністрація та профспілковий комітет ДП 
«Городнянське лісове господарство».

ВІСТІ З ВЕРХОВНОЇ РАДИ
355 голосами Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами – членами, 
з іншої сторони». Одразу після голосування документ підписав Президент 
Петро Порошенко (на початку листопада закон набуде чинності).

Верховна Рада у закритому режимі ухвалила президентські законопро-
екти про надання особливого статусу Донбасу та про амністію на сході. 

Вереснева осінь в історії нашого краю позначена знаменною 
подією: 71 рік тому 21-24 вересня Городнянщина була визволена 
від німецько-фашистських окупантів.

З нагоди цієї дати сердечно вітаємо ветеранів війни, партизанів 
і підпільників, усіх жителів району, висловлюємо глибоку вдячність 
за ратну і мирну працю, бажаємо здоров‘я, благополуччя, оптиміз-
му в ім‘я збереження незалежності і подальшого розвитку України.

Нехай нові покоління ваших дітей і внуків свято оберігають 
пам‘ять про незламних захисників і визволителів. Нехай їх подвиг 
єднає нас.

Вічна пам‘ять загиблим землякам! Живим – нових сил для тво-
рення.

П.ПОТАПЕНКО.   Г.ПРИМАК.
Голова райдержадміністрації. Голова районної ради.

ДП «Городнянське лісове господарство» у складних умо-
вах сьогодення вимушене реагувати на виклики часу. На аль-
тернативне паливо переводять опалення центрального офісу 
та Городнянського лісництва, тому й закуповують і встанов-
люють нові котли. Підприємство «поділилось» технікою з 
армією, надавши на потреби Збройних Сил три автомобілі. 
Достеменно відомо, що один МАЗ з причепом вже не повер-
неться – у нього влучила міна при обстрілі у зоні АТО. Семеро 
лісівників мобілізовані в армію, а четверо з них періодично 
бувають на гарячому сході. 

Напередодні свята лісівники працюють над вирішенням 
поточних і надзвичайних завдань. Так, одна з бригад госпо-
дарства перевезла вежу спостереження зі Староруднянсько-
го лісництва у Рубізьке і готують її для встановлення. А інша 
бригада вже кілька днів бореться з пожежею на болоті побли-
зу лісових масивів під Студенцем.

Ускладнилась ситуація і на ринку деревини. Саме еко-
номістам підприємства доводиться першими реагувати на 
коливання між попитом і пропозицією, організовувати до-
ставку і збут. При цьому доводиться підходити до роботи не 
тільки наполегливо, а й творчо. Одним з таких творчих мар-
кетологів підприємства, на думку директора С.М.Аніщенка, 
є економіст Григорій Володимирович Зуб, який займається 
збутом продукції підприємства вже восьмий рік.

 -- Ринок не буває стабільним, незважаючи на те, що вся 
деревина нині реалізується на біржових торгах, які відбува-
ються щоквартально. Звісно, є перевірені часом клієнти, що 
мають свою постійну частку у нашому збуті -- як українські, 
так і закордонні. Та багато чого постійно змінюється. Напри-
клад, є попит на нашу продукцію на Донбасі, та от доставити 
туди хоч вагон сьогодні практично неможливо, -- розповідає 
про свою роботу Григорій. 

Він разом із колегами по відділу відповідає за все -- від 
замовлення вагонів на залізниці до безпосередньої достав-
ки продукції до клієнта. І хоч економісти лісгоспу не носять 
форму і рідко бувають у лісі, на їхніх плечах лежить чи не най-
відповідальніша частина успіху всього підприємства: своє-
часний та ефективний збут продукції. При цьому часто дово-
диться контролювати завантаження і відправку вагонів навіть 
у вихідні. 

Проте є місце й для відпочинку. Григорій – азартний гриб-
ник і затятий рибалка. Рибу ловить лише влітку на спінінг і 
поплавцеву вудку. Найбільший трофей у його житті – щука 
вагою 4 кілограми, виловлена на спінінг.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: Григорій ЗУБ.

ЗАВТРА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ
ДП «Городнярайагролісгосп» щиро вітає 

працівників та ветеранів підприємства,  всіх 
працівників лісової галузі з професійним святом – 

Днем працівника лісу!
Велике спасибі вам за невтомну працю і самовідданість.
Ваша професія – одна з найважливіших на Землі, оскільки ліси – 

це прекрасний, здібний до відтворення природний комплекс, надійний 
екологічний щит, який захищає природу і забезпечує охорону здоров’я 
людини. Бажаємо вам здоров’я, успіхів, здійснення бажань, хай вас під-
тримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, 
минають негаразди та непорозуміння. Нехай ваше життя буде довгим, а 
доля завжди ставиться до вас прихильно. Зі святом вас.

З повагою директор ДП «Городнярайагролісгосп» 
І.НАДТОЧЕЙ. 

ЛІСІВНИК  БЕЗ  ФОРМИ

Святкові заходи в м.Городні 
у неділю, 21 вересня

Райдержадміністрація
10.00 – збір керівників підприємств, установ, організа-

цій району, представників політичних партій, громадських 
організацій, громадськості міста.

Площа Жовтневої революції
9.00 – вернісаж садиб сільських територіальних громад 

та підприємств міста; виставка робіт народних умільців, ху-
дожників, видавнича палітра райбібліотеки, пересувна му-
зейна експозиція «Війна відгриміла, та пам‘ять жива».

Меморіал «Скорботна мати»
10.15 – велопробіг.
10.15 – мітинг.
10.00 – 11.30 – акція «Голуб миру», патріотичний бодіарт.
11.30 – солдатська каша.

Площа Жовтневої революції
10.00-13.00 – вишиваємо громадою.
11.00 – розваги для дітей (стрибки на батуті, тир); дитяча 

ігрова програма; ярмарка-розпродаж речей на користь сол-
датів, що перебувають в зоні АТО.

11.30 – виступ духового оркестру Тупичівського будинку 
культури.

12.00 – урочисте відкриття свята.
11.00-12.30 – виставка-презентація територіальних 

громад «Територіальна громада – основа єдиної України».
13.00 – «Бібліотечна родина Городнянщини».
14.00 – дитячий благодійнй концерт «Україна – моя зем-

ля, Городня – моя батьківщина!».
Музей

12.00 – тематична екскурсія «Вони визволяли Батьків-
щину».

Стадіон
10.00-15.00 – спортивні змагання, фінал кубка району 

по футболу.
Районний будинок культури

16.00 – концерт народного хору Чернігівського філар-
монійного центру.

18.00 – родинне свято «Буде в мирі й злагоді родина – 
буде жити наша Батьківщина».

У зв‘язку із святкуванням у Городні буде обмежено рух транспорту 
по вул. Леніна (від стадіону до вул. Піонерської) з 7.00 до 16.00 год.

Указ Президента України 
№722/2014

Про звільнення В.Івашка з посади го-
лови Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

Звільнити ІВАШКА Володимира Олексан-
дровича з посади голови Чернігівської облас-
ної державної адміністрації.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО.
15 вересня 2014 року.
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На зустрічах, у листах та звернен-
нях жителі семи північних районів 
одномандатного  виборчого окру-

гу №207 – Городнянського, Коропського, 
Корюківського, Новгород-Сіверського, Се-
менівського, Сосницького, Щорського – 
неодноразово уклінно просили 
чинного народного депутата Іго-
ря Рибакова знову балотуватися 
до парламенту. 

За період діяльності Верхов-
ної Ради сьомого скликання (а 
це менше двох років) сельчани 
переконалися, що донині жоден 
обранець не доклав стільки зу-
силь, щоб відстояти їх права та 
інтереси, конкретними справа-
ми підтвердивши єдність слова 
й діла.

«СЛУЖИТИ БОГУ, 
УКРАЇНІ 

ТА ЛЮДЯМ!»
Зазвичай депутати ховаються у спи-

сках якихось партій. Ігор Рибаков здоб-
ув довіру сельчан як мажоритарник. І 
знову 8 вересня зареєстрований як кан-
дидат – самовисуванець.

-З моменту набуття депутатських 
повноважень 12 грудня 2012 року і до  
сьогодні не є членом жодної політич-
ної партії та не входжу до жодної пар-
ламентської фракції – Партії регіонів, 
«Батьківщини», Комуністичної партії 
України чи будь – якої іншої, – наголо-
шує Ігор Олександрович. – Позафракційний і поза-
партійний народний депутат України. Все інше – чут-
ки та плітки. За проханням людей, за волею сельчан 
знову йду в депутати.

За період депутатства Ігор Рибаков зріднився із 
сіверянами, прикипів до нашого краю душею й сер-
цем і не збирається полишати сельчан напризволя-
ще.

-Щиро люблю цих мудрих, працьовитих і подеку-
ди забутих державою людей, намагаюся допомогти й 
хоча б трохи полегшити їх життя. На півдорозі ніколи 
не зупиняюсь, працюю не від виборів до виборів, а 
щоденно, системно – все задумане й обіцяне людям 
повинен реалізувати. Служу Богу,Україні та людям, 
живу і працюю для них, – говорить Ігор Олександро-
вич.

«НЕХАЙ БУДЕ ДЕПУТАТОМ 
ГАРНИЙ ХЛОПЕЦЬ РИБАКОВ…» 

Під час подачі  ним документів до Центральної 
виборчої комісії та реєстрації, чесно кажучи,  неаби-
як хвилювалася.  Не тому, що щось в паперах може 
бути не так: боялася, аби Ігор Олександрович, не 
дай Боже, раптом не передумав балотуватися. Поки 
ввічливі, але уважні й пильні члени комісії їх  вивчали, 
думала про жителів загубленого в лісах і пісках най-
віддаленішого села Орликівка, що в Семенівському 
районі. Нещодавно довелося побувати в цьому на-
селеному пункті, розташованому, здається, десь на 
околиці безмежної планети. Доки «маршрутка»  ви-
боїнами – пісками  повзла до села, не побачила в цій 
глушині жодної живої душі - лише напіврозвалені й 
покинуті дерев’яні хатинки.

– Ой, це ще Ви не були в наших краях взимку , – 
по – доброму посміхалася пенсіонерка Галина Тере-
щенко,– коли все позамітає – позаносить снігами. 
Поки дочекаєшся приїзду «швидкої допомоги», мож-
на тричі померти наглою смертю. Коли мене схопило 
серце, Ганна Козіна, тодішній наш сільський голова, 

ледве достукалася до районної лікарні, щоб викли-
кати медиків. Фельдшера в селі  немає. Фельдшер-
ський пункт – на замку.  Раз на місяць до райцентру 
їздить автобус місцевого лісгоспу: під цей рейс під-
лаштовуємо всі покупки, діла й візити, – говорить Га-
лина Михайлівна.

За словами орликівців, тільки раз на тиждень у 

село приїздить фельдшер із Погорільців. 
– Зате на  фельдшерському пункті є всі необхідні 

ліки, – дружно  запевняють  Валентина Семенченко та 
Раїса Семененко. –  Міні-аптеку безкоштовно пере-
дав наш депутат Ігор Рибаков. 

Думалось мені й про незрячого інваліда із Ко-
зилівки, що в Корюківському районі. У чоловіка чет-
веро дітей, але «серце рве» за безпомічного сусіда  
Тетяна Михайлівна Шевченко. Жінка зверталася до   
депутата з проханням виділити кошти для операції. І  
обранець потурбувався про забутого рідними дітьми 
сельчанина.

До слова, кожне друге звернення до Ігоря Риба-
кова – благання жителів округу фінансову допомогу 
на лікування, придбання ліків для тяжкохворих, оздо-
ровлення чи реабілітацію дітей – інвалідів. На жаль, це 
– найтиповіші й найболючіші проблеми сьогодення 
всупереч конституційно задекларованій безоплатній 
медицині.

Дружина покаліченого в зоні  АТО Віктора Кузю-
ри (бійцеві відірвало ногу) із Понорниці Коропського 
району просила посприяти в оформленні соціальної 
допомоги на дітей. Шестилітня Діанка і півторарічний 
Дениско виглядають тата, бо неабияк засумували. 
Вони ще не розуміють, чому так плаче матуся.

– У районному військкоматі кажуть,  що може мій 
чоловік сам собі ногу одірвав, – плакала Тетяна. – 
Він в госпіталі валяється – лікарі не гарантують, що 
вдасться зберегти другу ногу. А  я оббиваю пороги, 
щоб взяти довідки. Знущаються, як можуть.

Звісно, опонентам легше на мітингах молоти язи-
ками про «гречкосіїв», аніж зарадити горю конкретної 
людини.

– Моя знайома, жителька Баранівки (село за 
дев’ять кілометрів від Орликівки) Тетяна Зикова до 
кого тільки не зверталася за допомогою, щоб зібра-
ти сина в зону АТО – треба ж усе взяти із собою – від 
мила до шкарпеток, –розповідала при зустрічі Галина 
Терещенко. – Ніхто із тих крикунів не допоміг. Тільки 
Ігор Рибаков відгукнувся на її слізне прохання. До-
поміг грошима. 

Тисячі звернень – сплеск розпачу, безнадії, горя. А ще 
– промінчик надії. Отож і висловлюють члени фольклорно-
го ансамблю «Чисті криниці» вдячність та побажання у своїх 
піснях:

«Нехай квітне Україна,
Хай щастить з усіх боков!
Нехай буде депутатом
Гарний хлопець Рибаков!».

«ПРОСТИЙ І  ДО НАРОДУ 
БЛИЗЬКИЙ…»

– Справжній депутат не той, хто дбає про народ 
загалом, а турбується про конкретного старця, ма-
ленького виборця, – переконувала мене солістка 
«Чистих криниць» Ганна Козіна. – Найлегше заховати-
ся в списках, наобіцяти гори благ – а там  хоч трава не 
рости. Не кожен розмовлятиме з людьми очі в очі, бо 
обіцяне треба виконувати. Ігор Рибаков – наш, про-
стий і близький народу. Дуже помагають всім ліки з 
міні-аптек, а ще більше – його турбота і любов.

Ганна Трохимівна права: життєвий девіз народно-
го депутата Ігоря Рибакова – «сказав – зробив».

Благодійні автобусні маршрути до віддалених 
сіл, ремонти шкіл і дитсадків, придбання меблів, об-
ладнання, спортінвентарю та підручників для освіт-
ніх закладів, апаратури – для сільських клубів та бу-
динків культури… Фінансова підтримка й подарунки 
ветеранам Великої Вітчизняної війни, реконструкція 
обелісків і благоустрій кладовищ – конкретні справи, 
реальна турбота про людей. За щоденними клопота-
ми сельчани забувають, що основна діяльність депу-
тата – законотворчість. Кожному болить своє, власні 
негаразди – проблеми. Реалії сьогодення змушують 
селян шукати опору й підтримку за порогом власно-
го дому, звертатися за допомогою до громадських 
приймалень народного депутата України Ігоря Риба-
кова і за його персонального втручання та сприяння 
захищати свої права, відновлювати справедливість і 
знаходити правду. Виборці довіряють йому свої долі й 
хочуть, щоб саме він представляв їх інтереси в парла-
менті, завершив все задумане й мав шанс виконати 
соціальні угоди, укладені з кожною територіальною 
громадою округу.

– «Разом ми зможемо більше!» – такий месидж, 
як модно нині писати, його депутатської діяльності та 
взаємин із сіверянами.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.
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На ІІ з’їзді партії делегати розглянули та 
прийняли програму партії, затвердили спи-
сок «мажоритарників» та взяли паузу, щоб 
узгодити список партії. Другий етап з’їзду за-
планували на понеділок.

Не залишатися осторонь
З’їзд почали з перегляду інтерв’ю з українця-

ми на вулицях міст – для занурення у проблеми 
країни організатори проїхали регіонами та спита-
ли людей, що їм болить найбільше. Люди хотіли 
миру. Говорили про те, що час вже почути один 
одного, пригадати, що ми – єдина країна та не 
робити вигляду, що проблеми сходу не обходять 
заходу та інших регіонів. 

Відштовхнувшись від почутого, своїми надія-
ми та переживаннями з товаришами по партії 
поділився Сергій Тігіпко.

«У ці складні часи у кожного з нас, напевно, 

знайшлось би, чим зайнятися, – припустив Тігіп-
ко. – Але якщо ми серйозно думаємо про своє 
майбутнє, своїх дітей, онуків – ми не маємо права 
відсиджуватися. Ми повинні запропонувати аль-
тернативу тому згубному шляху, яким сьогодні 
веде нас влада».

На думку лідера «Сильної України», те, що 
сьогодні відбувається у країні, – неправильно. 
Кожний українець відчуває, як сильно падає його 
купівельна спроможність. Будь-який бюджетник 
чи пенсіонер вже збідніли вдвічі через стриб-
ки долару. Люди не можуть купити те, що легко 
могли дозволити собі вчора, та з жахом чекають 
платіжок за комуналку, що надійдуть завтра. Краї-
на іде по шляху загибелі, і тому владу та її політику 
конче необхідно змінювати.

Програма «Сильної України» пропонує корін-
ні зміни одразу у трьох напрямках. На першому 
місці сьогодні – мирний план та єдність Украї-
ни. На другому – відродження промисловості та 

С. Тігіпко: «Країні потрібен альтернативний шлях»
економічний патріотизм. На третьому 
– соціальний порятунок та  боротьба 
з безробіттям. По кожному напрямку 
у партії є окремо прописаний план ре-
форм, до створення якого залучали не 
лише членів організації, а й експертів у 
відповідних сферах. 

З корупціонерами 
– не по дорозі!

На з’їзді не обійшлося без політич-
них інтриг. Напередодні у ЗМІ було 
чимало публікацій про те, що нібито 
«Сильна Україна» може об’єднатися з 
«уламками Партії регіонів» в опозицій-
ному блоці. Сергій Тігіпко визнав, що 
такі пропозиції дійсно були.

«Я відповів, що жодних блоків не 
буде, – пояснив він свою позицію. – 
Якщо хтось бачить своє майбутнє у 
союзі з нашою партією – ми відкриті 
та готові розглядати пропозиції. Але 
якщо прийдуть ті, хто заплямував себе 
корупцією, чи не патріоти України – 
нам з ними не по дорозі!».

Ще відвертішою була член політ-
бюро партії, народний депутат Світла-
на Фабрикант. Вона розповіла, що на 
Тігіпка чинили колосальний тиск, але 
він залишився вірним своїй позиції.

«Нас примушували до миру, до 
того, щоб ми не йшли самостійно, до 
того, щоб ми об’єднувалися з різними 
партіями, бо інакше нас не пустять на 
центральні телеканали, – розповіла 
народний депутат. – Інакше нас не 
буде бачити виборець, нас не буде 
чути країна, і ми підемо у небуття. Не 
дочекаєтесь, дорогі товариші».

Збереглася інтрига і зі списком 
партії. У п’ятницю делегати проголосу-
вали лише за кандидатів-мажоритар-
ників, а затвердження повного партій-
ного списку відклали до понеділка. 

Інтригу списку Фабрикант поясни-

ла так: усіх кандидатів було затвердже-
но та запропоновано обласними рада-
ми – це перевірені та порядні люди. 
Зараз політбюро вирішує, як правиль-
но розподілити представників регіонів 
у виборчому списку, щоб ніхто не почу-
вався ображеним. 

Експертна 
думка

Василь Філіпчук, директор Між-
народного центру перспективних 
досліджень

- У нас з’явилася партія, яка пред-
ставляє інтереси тих, хто чекає на мир, 
примирення та реформи. Сполучення 
пошуку шляхів мирного врегулювання, 
з посиленням армії та економіки – це 
новий шлях. Можна провести і рефор-
ми, які зроблять країну сильною. Це 
дуже правильні реформи та кроки. По-
дивимось, як суспільство сприйме цю 
програму.

Голова правління Центру при-
кладних політичних досліджень 
«Пента» Володимир Фесенко

– Сергій Тігіпко завжди був 
економічним прагматиком, але коли 
кризовий стан економіки посилюєть-
ся, його прагматичний підхід стає ще 
більш затребуваним. Тобто, важливий 
не просто мир у країні, як такий, яко-
го дійсно хоче більшість людей, але й 
мир як найважливіша умова відрод-
ження економіки. На відміну від інших 
політиків, які не знають, як ставитись 
до примирення, він іде далі: пропонує 
своє бачення, свою програму еко-
номічного відродження. Це конструк-
тивна позиція, яка буде його вигідно 
відрізняти від інших.

Олег САМЧУК.

Чи можна стати успішним господа-
рем-підприємцем без «волохатої лапи» 
та протекції у верхніх поверхах влади? 
Багато хто сумнівається. А, виявляєть-
ся, що це цілком реально. «Треба багато 
працювати і ніколи не переступати че-
рез совість», – запевнив наш співбесід-
ник – засновник «Новгород-Сіверської 
торгової кампанії» Андрій Дар’ялов.

Студент-санітар-підприємець
Народився Андрій у Новочеркаську, 

куди молодого батька-інженера наприкінці 
60-х років кинули на «новобудови Батьків-
щини». Але усе своє свідоме життя прожив 
у Києві.

 У цьому древньому місті зробив перші 
кроки, сказав перше слово. Тут із відзнакою  
закінчив у 1984 році середню школу № 114. 

 – Ще у дитинстві пообіцяв батьку гарно 
вчитися, – згадує Андрій Юрійович. – Збре-
хати тату чи підвести його було для мене 
злочином. Слова дотримався, і це стало 
одним із життєвих принципів. Ніколи не до-
зволяв собі «забути» обіцяне: дав слово – 
виконуй.

В армії служив у авіаційній військовій ча-
стині 55013. А вже у 1991 році із червоним 
дипломом закінчив Київський інститут інже-
нерів цивільної авіації, того ж року вступив 
до аспірантури цього вузу.

  – У нашій родині склалася ціла династія 
«технарів», – розповідає чоловік. – Робітни-
ком на заводі був прадід, із-за станка пішов 
на фронт дід, а повернувся командиром 
танкового батальйону, майором, ордено-
носцем. Тато і мама стали інженерами, то і 
я не порушив сімейної традиції.

Стипендії аспіранта не вистачало мо-
лодій сім’ї,  до того ж з’явилася дитина, 
тому ночами доводилося підробляти саніта-
ром. Через складне фінансове становища 
аспірантуру довелося залишити. 

Вирішив зайнятися підприємництвом. 
Заснував власне мале підприємство, що 
займалося наданням послуг з будівництва 

та постачання товарів. 
Згодом зрозумів, що сучасному під-

приємцю необхідна юридична освіта. У 
2010 році закінчив юридичний факультет 
Київського національного університету ім. 
Т.Г. Шевченка.

  У 2009 році у Новгороді-Сіверському на 
місці розваленого цеху з ремонту сільгосп-
техніки заснував фабрику по виробництву 
паливних пелет (гранульоване паливо із 
тирси).  

Мільйон «кубів» газу
– Мене якось відразу зацікавила про-

грама заміни природного газу на інше, де-
шевше і доступніше паливо, – говорить Ан-
дрій Дар’ялов. – Адже, як кажуть: «Ходимо 
по золоту, а їмо макуху». Сировини на пи-
лорамах – повно, та й покупця на наш товар 
вистачає.

Тирсу підприємство закуповує у Нов-
город-Сіверському, Семенівському і Ко-
рюківському районах. А пресованими гра-
нулами залюбки опалюються не вілли за 
кордоном, а школи, лікарні, дитсадки Се-
менівщини, Новгород-Сіверщини та Щор-
ського району. 

– Вироблені нами за рік пелети дають 
стільки ж тепла, як мільйон кубометрів газу, 
– порівнює підприємець. – Отже, якщо за-
йнятися цим на державному рівні, то ніякі 
російські «лякали» нам не були б страшні.

Підприємство працює, виробництво 
розширюється, зарплата своєчасна. Не 
менше півмільйону гривень сплачується до 
місцевого бюджету. Навіть підіймається пи-
тання про встановлення котелень на влас-
ному паливі у Сосницькому, Коропському, 
Городнянському районах. Готові розглядати 
будь-які пропозиції.

 «Чому хтось, а не ти…?»
Успішний підприємець не став «балува-

ним буржуєм» із обмеженим кругозором. З 
часів аспірантури вільно володіє англійсь-
кою мовою. Захоплюється вивченням історії 
слов’ян та світових релігій. Майстер спорту 
по греблі на байдарках. Окрім професійної 

Прийнято 
рішення 

про 
передислокацію 

13-го та 41-го 
батальйонів 

територіальної 
оборони 

до Чернігівської 
області

На численних зустрі-
чах з головою ОДА родичі 
бійців вимагали провести 
ротацію батальйонів тери-
торіальної оборони, які вже 
кілька місяців перебувають 
у зоні АТО. 

До речі, військовим 
керівництвом відмічалось, 
що ці військові формуван-
ня гідно виконували бойові 
завдання.

- Минулого тижня я осо-
бисто говорив про необ-
хідність провести ротацію 
13-го та 41-го батальйонів 
територіальної оборони з 
міністром оборони України, 
керівниками Генерального 
штабу Збройних Сил Украї-
ни. У результаті  військове 
керівництво прийняло рі-
шення про передислокацію 
батальйонів до Чернігівсь-
кої області, – сказав голова 
ОДА Володмир Івашко.

Керівництво Генераль-
ного штабу також окремим 
листом на ім`я голови ОДА 
висловили вдячність всім 
жителям області за  допо-
могу у підготовці 13-го та 
41-го батальйонів тери-
торіальної оборони та по-
стійну турботу про них під 
час виконання завдань.

ПАТРІОТ КРАЮ

«Ніколи в житті не порушував 
свого слова…»

діяльності, веде активну громадську роботу, організовує 
посильну допомогу Збройним Силам України, воїнам-учас-
никам АТО та членам їхніх сімей.

– Політикою цікавився, але про те, щоб самому туди піти 
– і думки не було, тікав, як чорт від ладану, – посміхається 
Андрій Юрійович. – А тоді якось під час чергового спору на 
тему «про що вони там у Верховній Раді думають?» мій друг  
– полковник- «афганець» Андрій Корницький дорікнув: «Такі 
ж, як ти, туди йти не хочуть, то чого ж тоді скаржитесь?  Чому 
хтось повинен щось робити за вас?». Я задумався. А, може, 
й справді спробувати треба? 

Олександр ТРАЛО.

На знімку: «Кожного місяця моє підприємство пере-
робляє 500 тракторних причепів тирси, яку палили або 
викидали куди прийдеться, – пояснює Андрій Дар’я-
лов. – А зараз вона приносить користь: опалює шко-
ли, дитсадки, лікарні. Отже, за бажання завжди можна 
знайти вихід. Так і в політиці. Тільки треба не лише про 
гроші думати, а роботу робити».

Фото автора.
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Першим номером – 
справжня героїня

Люстрація та оновлення влади для Юлії Тимошенко – не 
порожній звук. Лідер «Батьківщини» дуже серйозно сприй-
няла основний заклик Майдану та суспільний запит на очи-
щення у владі. Але, схоже, так думають не всі. Адже, судя-
чи зі списків політичних партій, до наступного парламенту 
мають шанс потрапити чимало старих політиків, які своїми 
діями неодноразово шкодили Україні.

Це – шлях в нікуди, вважає Юлія Тимошенко. На її пе-
реконання, реальні зміни у країні можливі лише за умови, 
якщо до влади прийдуть нові, молоді люди, які не сумують 
за радянським минулим. Для яких немає альтернативи єв-
ропейському майбутньому. І котрі самі досягли значних 
успіхів у власній професії.

Такі люди складають першу десятку списку «Батьківщи-
ни» на дострокових парламентських виборах. Третій номер 
– Ігор Луценко, відомий правозахисник та активіст Майдану. 
Це його півроку тому нахабно викрали найманці, катували 
та змушували відступити від своєї позиції. Але він не здався 
і продовжив боротьбу. Можна не сумніватися, що, отримав-
ши депутатський мандат, він так само рішуче боротиметься 
за майбутнє України.

П’ятий номер партії – менш відома людина. Це юристка 
з кембриджською освітою Альона Шкрум. Їй 26 років, але її 
знанням, досвіду та перспективному баченню можуть по-
заздрити і деякі сивоголові політики.

Крім того, у першій десятці ціла плеяда політиків та 
громадських діячів, які щойно перетнули 30-річний віковий 
поріг. Саме за такими людьми – 
майбутнє.

«Ми маємо відкрити дорогу 
молодим, сильним представ-
никам громадянського суспіль-
ства, відкрити дорогу новим 
людям, які мають прекрасну 
освіту, бажання все змінити і 
реформувати в нашій державі, 
досвід зробити це якісно. Ці 
молоді люди, успішні громад-
ські діячі, ці справжні герої, які 
проявили себе і на Майдані 
гідності, і на фронтах, сьогодні 
мусять отримати право від всіх 
без винятку партій, увійти до 
влади і міняти нашу країну», – 
переконана Юлія Тимошенко. 

Вона могла б сама очолити 
список, як це робила завжди. 
Але не стала. Бо вважає, що 
флагманом партії на перших 
парламентських виборах після 
революції гідності має стати 
людина – символ боротьби за 
незалежність. Людина, яка по-
жертвувала собою, але не зра-
дила інтересам країни. І така 
людина – військова льотчиця 
Надія Савченко, яка спочатку 
проявила свій мужній характер 
під час допиту у полоні сепара-
тистів, а тепер не здає своїх позицій, перебуваючи у росій-
ській в’язниці.

«Для мене честь – йти другим номером за Надією Сав-
ченко», – підкреслила Юлія Тимошенко.

Лист-звернення славетної льотчиці до делегатів з’їзду з 
трибуни прочитала її рідна сестра Віра. В ньому Надія під-
тверджує своє бажання приєднатися до лав «Батьківщини» 
та очолити список. А також закликає людей разом працюва-
ти, аби «прикрашати нашу Батьківщину».

На з’їзді Юлія Тимошенко повідомила, що в партійних 
лавах мав бути ще й славетний командир батальйону «Бать-
ківщина» Дмитро Красильников. Але він відмовився від ви-
сокої честі. У своєму відеозверненні до делегатів він заявив, 
що більше користі принесе країні на фронті, ніж у парла-
менті. Та й, на його думку, жоден командир у таких умовах 
не має права полишити своїх бійців на полі бою.
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З’їзд «Батьківщини», що дня-
ми пройшов у Києві, визначився із 
партійним списком та затвердив 
програму. Напередодні лідер партії 
провела суттєве очищення партій-
них лав. До таких же кардинальних 
реформ вона готова і на рівні усієї 
країни.

Агресору – ні 
Виступ комбата справив глибоке враження на делегатів 

з’їзду. Адже довелося відкласти у бік організаційні партійні 
питання та згадати про головну біду України. Війну.

Тільки лицеміри будуть продовжувати називати те, що 
відбувається на Сході, активністю сепаратистів або анти-
терористичною операцією. Це – справжня війна. А раз так, 
потрібно вводити в регіоні воєнний стан. 

І Юлія Тимошенко на цьому давно наполягає. Але ро-
зуміє, чому керівники держави не поспішають цього робити. 
Адже у цьому разі доведеться прямо називати другу сторо-
ну, що воює. 

«Дуже боязко чітко назвати, з ким Україна сьогодні 
веде війну. Треба сказати – так, з Російською Федерацією, 
з Кремлем, Путіним, а не з терористичними міфічними ор-

ганізаціями або невідомими сепаратистськими колами. 
Введення воєнного стану чітко визначить, хто є ворогом в 
нашій війні по захисту нашої незалежності і суверенітету», – 
переконана лідер «Батьківщини».

На думку Юлії Тимошенко, кожна партія нині має ви-
користати позачергові вибори як можливість сформувати 
ефективну команду для спільної перемоги України. Як на 
фронті, так і в тилу. «Батьківщина» до такої боротьби готова.

«Сьогодні наша команда, переформатована і оновле-
на, йде в новий бій: проти зовнішнього ворога – окупантів 
Кремля, проти внутрішнього ворога – всього старого, що не 
дає нашій країні жити. І ми з вами впевнено переможемо. Я 
в це вірю», – підкреслила Юлія Тимошенко.

Вона переконана, що для того, щоб подолати ворога, 
не треба вести переговори з Путіним наодинці. А поновити 
формат чотирьохсторонніх переговорів у форматі Євросо-
юз-США-Україна-Росія.

«Наша вимога до української влади – повернутися всіма 
силами і дипломатичними можливостями до женевського 
формату переговорів і розпочати їх з початку. Провести їх і 
добитися підписання справді мирних угод, які не будуть по-
рушуватися, які виведуть російську армію з території Украї-
ни, ствердять і зміцнять цілісність нашої території, які да-
дуть нам право на мирне життя в єдиній незалежній країні, і 
які не поставлять під сумнів наш шлях до європейської інте-
грації», – підсумувала Юлія Тимошенко. 

Ну і, звичайно, треба тиснути на західні країни, аби вони 
допомогли нам за прискореною процедурою вступити до 
НАТО. Бо альтернативи приєднання України до системи ко-
лективної безпеки і оборони немає. 

Реформам – так! 
«Позачергові вибори - це не зовсім нова виборча кам-

панія, це формування нової армії, яка не 
гнеться, не зраджує, не ламається, не при-
слуговує найманцям Росії на Сході. У парла-
менті має бути сформована нова армія тих, 
хто готовий змінити, переломити, посилити 
ситуацію на фронтах, зробити державу силь-
ною як на полі бою, так і в тилу», – вважає Ти-
мошенко. 

І справді, роботи вистачає не лише у бо-
ротьбі із зовнішнім ворогом, а й усередині 
країни. Україна потребує реформ, і не кос-
метичного ремонту, а глибинної, «клітинної» 
перебудови. Партія «Батьківщина» як коман-
да професіоналів готова взяти на себе таку 
відповідальність. 

«Коли ми бачимо всі старі обличчя ко-
лишньої корумпованої аморальної влади в 
наших владних коридорах, то ми здатні їм 
сказати «ні». І ми здатні, як команда, їх зупи-
нити і викинути їх з системи влади держави, 
щоб вони більше не продовжували руйнува-
ти наше право на майбутнє. Коли ми бачимо, 
що продовжується корупція на бюджетних 
грошах, навіть тих, які відправляються на вій-
ну, ми твердо знаємо, що потрібні реформи, і 
ми зможемо їх зробити», – підкреслила лідер 
«Батьківщини».

Презентуючи програму партії, вона зая-
вила, що в документі немає половинчастих 
кроків. Лише – радикальні реформи, які 
здатні призвести до реальних змін. В якості 
взірця взяли грузинський досвід. Адже свого 

часу Грузія показала приклад швидких та ефективних змін 
на краще. Програму розробляли разом з міністрами найу-
спішнішого уряду Грузії.

І зволікати з реформами ми більше не можемо. І справа 
не лише в тому, що без реформ не стане розвиватися наша 
економіка, а в усіх сферах життя й надалі пануватиме коруп-
ція. Річ у тім, що реформування – це єдиний спосіб зробити 
країну сильною. На таку країну не посміє зазіхнути жоден 
зовнішній агресор. На думку Юлії Тимошенко, проведення 
радикальних реформ дозволить зруйнувати усі плани Путі-
на щодо нашої країни.

«Його план – це розчленування України, її приниження, 
розхитування і узурпування влади на нашій території. Цьо-
му плану треба протиставити наш український план і це, в 
тому числі, план повного перезавантаження нашого життя», 
– підсумувала Юлія Тимошенко.

О.СЕМЕНЕНКО.
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Одарка Кіндратівна Савченко 
народилася у с. Конотопі у березні 
1917 року. Напередодні всесвіт-
ньовідомого революційного пере-
вороту, наслідком якого стало на-
родження Країни Рад. І хоча вона не 
стала свідком тих подій, бо розум 
немовляти не міг збагнути важли-
вості моменту, все ж вона є живою 
історією нашого району, у пам'яті 
якої вкарбована майже вікова 
історія, у тому числі й непрості роки 
окупації та визволення Городнян-
щини від фашистської армії під час 
Великої Вітчизняної.

Серед сімох дітей у родині Одарка 
була наймолодшою. Четверо дітей по-
мерли зовсім маленькими від усіляких 
хвороб. Різниця зі старшим братом 
Миколою у віці складала 25 років.  До 
церковно-приходської школи дівчинці 
вдалось походити тільки рік. Бо вдома 
у селянській родині було дуже багато 
роботи. Головною для дівчинки було 
прядиво. 

З тринадцяти років разом з матір'ю 
працювала у колгоспі. Саме тоді по 
Вкраїні покотилася хвиля голодомору.

-- Та ми ще нічого, трималися, -- 
згадує Одарка Кіндратівна.—Тримали 
якесь господарство, корова у батьків 
була. Мати пекла хліб, молоко рятува-
ло. А у колгоспній столовій раз на день 
видавали миску пшоняного чи греча-
ного кулешу. А тим, хто залишався од-
ноосібником, не давали. Багато людей 
тоді з голоду у селі померло. Якось ми 
з мамою приходимо з роботи, а батько 
сміється – каже, сусід Кіндрат прихо-
див, десь картоплі роздобув. То приніс 
корзину батькові. І наказав тихенько 
варити її у дворі і їсти самому, щоб 
домашні не бачили. Батько віддав той 
скарб матері, вона потихеньку нам суп 
варила.

Жили усі великою родиною. Стар-

ший брат оженився, жив із жінкою і 
дітьми теж у батьків. А як повернувся із 
Далекого Сходу, де служив, Тимофій, у 
хаті і зовсім тісно стало. Тоді вже стар-
ший, Микола, був вимушений з роди-
ною перебиратись в окреме житло.

У18 років Одарка вийшла заміж за 
свого односельця Якова Митрофано-
вича Савченка. Але недовго молодята 
насолоджувалися сімейним життям – 
спочатку Якова забрали на три роки в 
армію, а потім, через короткий період 
– на перепідготовку. Казали, що на мі-
сяць. Та  місяць розтягнувся на довгі 
роки Великої Вітчизняної...

* * *
Пам’ятає Одарка Кіндратівна той 

страшний 1941-ий, коли німці увійшли 
у село.

-- Ми знали про наближення воро-
га, -- згадує старенька. – Люди пере-
казували, що німці вже господарюють 
у Смичині та Великому Листвені. Саме 
починалися жнива. Наші солдати від-
ступали через село, вивозили поране-
них. Просили їсти, були дуже голодні. 

Ми жили за греблею, на краю. 
Відходячи, солдати запалили міст, 
щоб ворог не перейшов через 
греблю. Але знайшлись люди, які 
загасили пожежу. Міст залишив-
ся. Німці увійшли у Конотоп. Слу-
хаючи про наближення німців, ми 
у своєму дворі вирили окоп. Там 
і сиділи. Якось прибігає мати, 
розповіда: „Там двоє наших сол-
датиків, змучені, їсти просять. Я їм 
молока і яблук дала та й питаю, де 
ж німці.  А вони мені: – Тітко, вже 
за кожним кущем німець....”.

Дехто з селян, здебільшого 
одноосібники, що не вступали у 
колгосп, зустрічали ворога хлі-
бом-сіллю. 

-- Ми пішли дивитися, -- каже 
Одарка Кіндратівна. – Аж раптом по-
чалось бомбардування. Порозбігалися 
хто куди, переховувалися. На Снову 
точився запеклий бій. Я забрала дітей 
і пішла у село, до родичів. Ночували у 
них у погребі. А коли назавтра повер-
нулися до себе, за греблю, побачили, 
що і у хаті, і у дворі повно німців. Нам 
сказали, що тут розташовуватиметься 
німецький військовий шпиталь. З бу-
динку повиносили все, на полу посте-
лили солому, на неї клали поранених. 
Тих, хто помер, складали у хліві. Пам’я-
таю, до одного з померлих німецьких 
солдат, якого похоронили напроти 
нашого двору, на могилу приїжджав 
батько. Дуже побивався, казав, що 
мав трьох синів, і усі загинули на вій-
ні. Страшне то було горе. Не тільки 
для наших людей. На лузі було місце в 
урочищі Бандолетовка, де захоронили 
у той час сорок німецьких військових. 
Ховати було погано – йшли дощі, чав-
кала багнюка... 

Одарчиній родині довелось шука-
ти прихистку у родичів, які жили непо-
далік. Лиш здалеку вона спостерігала, 
як фашисти травили їхніх бджіл, вирі-

зали мед. Наважилась підійти, попро-
сила для дітей трохи меду. У відповідь 
німець показав їй аркуш паперу, на 
якому було написано російською: „ Кто 
от немецких солдат будет требовать 
– тому капут!”. Розвернулась, пішла 
мовчки. Більше нічого просити  з влас-
ного господарства не наважувалась.

* * *
Назавжди слово „окупація” пов’я-

зане для Одарки Кіндратівни з мото-
рошними спогадами. Господарювали 
у селі поліцаї, яких нова влада призна-
чала з одноосібників. Був і староста. 
На збори зганяли людей із сусідніх сіл. 
Німці бували наїздами, встановлювали 
нові порядки, забирали корів, свиней, 
ганяли людей на роботу у поле. Поле 
копали лопатами, коровами орали і во-
лочили. Здавалось, кінця-краю не буде 
тому лихоліттю.

-- 23 вересня 1943 року – то дата, 
якої нам не забути і крізь сторіччя, -- 
згадує старенька. – Напередодні ра-
дянські розвідники з 15-ої кавалерій-

ської дивізії, перейшовши убрід Снов, 
за селом зустріли мого свекра, розпи-
тували про кількість німців, вогневих 
точок. А фашисти ті поукріплювались 
по усьому селу. Вони чекали бою, готу-
вались до нього. Відступали у сторону 
См’ячі. Вели з собою корів, забирали 
собак, спалювали скирти хліба, вез-
ли своїх поранених, прихоплювали й 
деяких прихвоснів-поліцаїв.  А вранці, 
на сході, розігралась битва за селом. 
Страшний то був бій. Горіли небо і 
земля. Наші війська підтягували під-
могу. На другий день підійшла піхота 
і танкові підрозділи. Село См‘яч кіль-
ка разів переходило з рук у руки. Наш 
житель Лука Петрович Муравко провів 
розвідників за село, де вони виявили 
вогневі точки ворога. Через болото 
пройшли танки. Таким чином фаши-
стів погнали далі. Село звільнили. Але 
той бій і зараз, через сімдесят років, 
буває, нагадує про себе і уві снах, і у 
спогадах...

* * *
Чоловік Одарки Кіндратівни Яків 

Митрофанович у війну був зв’язківцем, 
потім – стрільцем. Двічі поранений –  
перший раз отримав під час бою легке 

поранення у живіт, другий раз – 
серйозне у ногу під час визволь-
них боїв у Карпатах. Поранений, 
лежав до вечора під межею. По-
тім його знайшли свої ж солда-
ти, перетягнули у траншею, де 
зробили перев’язку і відправи-
ли літаком у Грузію, у шпиталь.  
Там тричі робили операцію. Піс-
ля того, як пішов на поправку, 
приїхав додому. Шість місяців 
був вдома, ходив з костилями. 
А потім знову пішов на фронт, 
продовжувати святу боротьбу за 
визволення своєї землі. Побував 
у фашистському полоні. Але до-
дому повернувся, увішаний ба-
гатьма військовими нагородами 
за доблесну службу, за героїзм у 
боях.

У мирний час працював у 
колгоспі, потім – лісником. Ра-
зом з Одаркою Кіндратівною 
виростили трьох дітей – доньок 
Галю та Наташу і сина Петра.  У 
1994 році помер вірний супутник 
її життя, з яким розділила і долю, 
і війну, і кохання.

Зараз старенька живе у 
своєї найстаршої онуки – Вален-
тини Негоди. Бабуся має десять 

онуків, 16 правнуків і три праправнуки. 
І знає й пам’ятає кожного – хто чим 
живе, хто чим переймається. Вона 
втратила зір, погано зі слухом. Але до-
бре пам’ятає навіть кожен віршик, який 
колись вивчила у школі за той єдиний 
рік, коли їй вдалось туди походити. А 
спогадам про ту прокляту війну нема 
і нема кінця. Живуть вони чомусь у 
пам’яті, бентежать думки і свідомість. 
Немов учора все було....

Одарці Кіндратівні 97. У такому по-
важному віці нині всі ті, хто пройшов і 
пам’ятає вогняні дороги Великої Віт-
чизняної. Та й залишилась їх жмень-
ка. Жменька ще живої пам’яті, живих 
спогадів. Нам їх бережно всотувати, 
зберігати і передавати із покоління у 
покоління як живу правду, як вічну на-
уку про те, як треба любити і берегти 
рідну землю.

С.ЧУГАЙ.
На знімках: Одарка Кіндратівна 

з чоловіком Яковом Митрофанови-
чем; з онуками Валентиною НЕГО-
ДОЮ та Наталією МАГУЛОЮ.

Влада підтримує 
ініціативу трудового 

колективу 
«Слов’янських шпалер»

Керівники обласної та районної влади підтри-
мали ініціативу трудового колективу Публічного 
акціонерного товариства «Слов’янські шпале-
ри-КФТП» (Корюківська фабрика технічних па-
перів) щодо висування свого кандидата у народні 
депутати на позачергових виборах до Верховної 
Ради України.

Про свою підтримку голова Чернігівської обласної ради 
Микола Звєрєв, керівник Корюківської районної державної 
адміністрації Віктор Чернуха та голова райради Михайло 
Баклажко заявили під час зустрічі з керівництвом підприєм-
ства, громадськими активістами та очільниками виборчих 
штабів, яка відбулась на фабриці 16 вересня.

«Ми повинні мати єдиного кандидата від демократичних 
сил, добре відомого своїми справами на благо регіону, а не 
заїжджих «гречкосіїв», які заплямували себе співпрацею з 
попередньою владою», – заявив Микола Звєрєв, схвалюю-
чи рішення трудового колективу.

«Жителі 207-го виборчого округу гідні мати у Верховній 
Раді земляка-депутата, колегу, молодого здібного фахівця. 
Ганьба нам, якщо до вищого представницького органу зно-
ву виберуть «тушок», – наголосив голова облради.

Його ставлення до позиції працівників фабрики підтри-
мав голова Корюківської районної ради Михайло Баклажко.

«Слов’янським шпалерам», які багато роблять для ре-
гіону, давно час визначитися стосовно свого вибору», – зая-
вив він, підтримавши ініціативу трудового колективу і поба-
жавши успіхів його висуванцю.

«Левова частка добробуту, який має Корюківщина, це 
заслуга «Слов’янських шпалер». Тож хотілося б, щоб колеги 
з інших районів мали б таку саму підтримку, яку маємо ми, 
завдяки постійній допомозі головного бюджетоутворюючо-
го підприємства», – наголосив  на зустрічі голова райдер-
жадміністрації Віктор Чернуха.

«Ми повинні виконати волю працівників фабрики», – 
наголосив він і закликав представників інших районів, що 
входять до виборчого округу № 207, об’єднати зусилля для 
перемоги представника демократичних сил.

Віктор МИХАЙЛЕНКО.

Зі світлою датою у житті моїх земляків – Днем виз-
волення Чернігівщини і Щорсівщини від німецько-фа-
шистських загарбників – вітаю увесь рідний край. 
Особливий уклін, особливе пошанування – сивочо-
лим ветеранам, які в грізні 1941-1945 роки рятували  
землю від гітлерівських завойовників, несли майбут-
нім поколінням мир і спокій. 

Рідні мої, нехай вам навіть уві сні більше не приходять 
страшні спогади про ті криваві битви, коли здригалася 
земля, гриміли бої. Хай буде щасливим, захищеним, по-
цінованим державою кожен нинішній і завтрашній день 
вашого буття, кожна його хвилиночка, кожна мить. Живіть 
довго-довго, прошу вас: будьте прикладом у вмінні захи-
щати Батьківщину від нападників, будьте нашою вірою й 
дороговказом. Горджуся вашим подвигом і завжди гото-
вий підставляти своє сильне плече. І молитиму Бога, аби 
послав вам многії-многії літа! 

З незмінною повагою і любов’ю 
Григорій БОЖОК, депутат обласної ради.  

ДО РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ ГОРОДНЯНЩИНИДО РІЧНИЦІ ВИЗВОЛЕННЯ ГОРОДНЯНЩИНИ
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ДО УВАГИ АДВОКАТІВ!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучають-

ся до надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним 
управлінням юстиції у Чернігівській області, а також всі-
ма районними, міськими, міськрайонними управліннями 
юстиції до 15 жовтня 2014 року.

З повним текстом оголошення можна ознайомитись 
на офіційному веб-сайті Головного управління юстиції у 
Чернігівській області http://just.cg.gov.ua
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира по вул. Радянській, 3-й поверх 
9-типоверхового будинку. Тел. 096-4140117.

– будинок по вул. Шевченка. Можливий обмін на авто-
мобіль. Тел. 067-3394536.

– житловий будинок з меблями в с. Хоробичі. Недале-
ко від залізничного вокзалу. Ціна – 1000 у.од. Тел. 3-44-62. 

– будинок. Є газ, літня кухня, гараж. Тел. 067-3865150.
– будинок зі всіма зручностями. Є город  0,10 га. Тел.: 

096-7041833, 2-53-48. 
– дешево будинок на житло, під дачу, на будівни-

цтво. Тел. 067-3768078.
– будинок. Є газ, вода. Дзвонити після 17.00 год. по-

тел.: 068-3203967, 097-8420381.
– теличка від молочної корови. Тел. 050-6448751.
– корова з 2-м телям. Тел. 098-3983571.
– корова. Тел. 095-1949199.
– корова червоно-ряба віком 6 років, отел у лютому. 

Тел.: 098-4282516, 068-0260690.
– дійна коза (віком 3 роки). Тел.: 093-4634196, 2-22-59.
– цуценята естонської гончої. Тел. 097-1941713.
– цуценята лабрадора. Ветпаспорт, документи КСУ. 

Тел. 096-7029425.
– поросята білі. Тел. 096-4286515. Адреса: м. Городня, 

вул. Шевченка, 120. 
– «Газель – 2705», 2004 р.в., газ-бензин, «Форд-

Сієра», 1989 р.в. Терміново. Тел.: 063-7460120, 093-
3041681.

– «Москвич-ІЖ»-21251-010 (комбі). Тел.: 063-
2960077, 3-35-09.

– 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.

– копалка 2-рядна навісна, солома (вівсяна, пшенич-
на), сіно з доставкою. Тел. 097-7504096.

– шифер, цегла червона, біла, вогнетривка, бій цег-
ли, ракушняк, шлакоблок, балки, крокви, опалубка, 
дошка. Тел.: 096-0663386, 097-4868282. 

– бій цегли, щебінь, пісок, цегла, шифер, стінові 
блоки, ракушняк, шлакоблок, плити, кільця для каналі-
зації.  Тел. 067-2345270.

– цегла червона, біла, вогнетривка, бій цегли, ши-
фер, шлакоблок. ракушняк, дошка, балки, крокви, опа-
лубка, перемички, стовпчики бетонні. Тел. 068-5124437.  

– контейнер на ринку. Тел.: 2-43-22, 098-6086880.
– чавунні батареї. Тел. 096-6717679.
– дрібна картопля. Тел. 098-6069232.
– дрібна картопля. Тел. 096-3397582.
– холодильник колишнього вжитку. Тел. 098-8473538.
– дрова-обрізки, торцівка. Тел.:  067-1908775, 066-

3887545.
– солома в тюках з доставкою. Тел.: 097-0578195, 098-

4464611.
– стінка, кухня, дерев’яні ліжка,  крісла, шафа з ан-

тресоллю, дитяча коляска. Все колишнього вжитку. Тел. 
098-6069232.

– системний блок колишнього вжитку. Тел.: 097-
3212934, 050-9439004.

КУПЛЮ:

– піаніно. Тел.: 2-45-56, 098-2517120.

ЗНІМУ:

– квартиру, або будинок у гарному стані, зі зруч-
ностями і ремонтом на тривалий термін. Тел.: 096-
7205257, 066-2991022 (Юрій Олександрович). 

ЗДАМ:

– квартиру і будинок. Тел.: 2-17-82, 097-1137598.

ПОСЛУГИ:

– швидко будую гаражі автокраном зі свого матері-
алу. Тел. 096-6550552 (Анатолій).

– швидко і якісно будуємо печі, каміни, груби, а та-
кож побудуємо новий, або перекриємо старий дах. Тел. 
066-3862721.

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
11 вересня пішов з життя Лепень Олександр Дмитрович з с. Ми-

наївщина. Висловлюємо щиру вдячність за моральну та матеріальну 
підтримку Короткому О.М. та колегам по роботі, Моложавському 
лісництву, односельцям, а особливо сім’ям Марченко, Мельник, 
Бондар, Киян, Лось, Пирак, Пирак, Приходько і всім небайдужим 
людям. 

Будьте завжди здорові, і нехай Господь береже ваші родини.
Сумуючі рідні покійного. 

* * *
11 вересня у нашу родину увірвалося велике і непоправне горе 

– раптово пішов у вічність наш любий чоловік, батько, дідусь Олек-
сандр Дмитрович ЛЕПЕНЬ.

Важко змиритися з цим болем, з такою тяжкою втратою. Ви-
словлюємо щиру подяку всім, хто розділив з нами наше горе, під-
тримав нас морально і матеріально: рідним, кумам, сватам, друзям, 
сусідам, ПП Короткому О.М. та його колективу, Моложавському ліс-
ництву, колективам Райзаготпрому та м’ясного павільйону. 

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

Родина покійного Лепня О.Д. 

21 вересня – минає рік з дня трагічної загибелі нашої 
дорогої донечки, сестрички, внучечки

ПАЛАМАРЧУК Марини  Олегівни
07.09.1998 р. – 21.09.2013 р.

Почему судьба к тебе была неблагосклонна?
И почему смерть выбрала тебя?
Умом понять все это невозможно
И сердцем эту смерть принять нельзя.
Но если б ты смогла увидеть и узнать,
Как тяжело тебя все время ждать,
Ты б,  не раздумывая ни секунды,
Вдруг взяла и вернулась к нам опять.
Ты с нами мыслями и духом,
Земля тебе пусть будет пухом.
Наша боль не утихает и сердце не смиряется 
   с такой потерей.

Вічно сумуючі рідні. 

21 вересня – рік світлої пам’яті дорогої хрещениці, 
внучечки, племінниці, сестрички 

ПАЛАМАРЧУК Марини Олегівни
07.09.1998 р. – 21.09.2013 р.

Тебя ничем не воскресить, –
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы тоже в памяти храним...
Прости нас, если что не так,
Тебя мы любим и скорбим.

Вічно сумуючі: хрещена з сім’єю і близькі. 

16 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті

дорогої матусі 
КОНЦОВОЇ Анни Яківни

07.10.1942 р. – 08.08.2014 р.
Любимая мамочка!
Скорбь и печаль наши безмерны,
А любовь и память – вечны…
Самая родная, милая, добрая, 

нежная, 
Ты по-прежнему живешь в наших 

сердцах и душах,
в нашей благородной памяти.

Син і невістка.

19 вересня – 9 днів світлої пам’яті
найдорожчої у світі людини

ЛЕПНЯ Олександра Дмитровича
21.06.1964 р. – 11.09.2014 р.

Мгновенно смерть тебя от 
нас забрала,

И с нами ты проститься не 
успел.

И без тебя на белом свете 
пусто стало,

А ведь еще ты очень жить 
хотел.

Мы знаем – нет с той сто-
роны возврата,

И к нам лишь  в снах ты бу-
дешь приходить,

В тот дом, где вечно будет 
память свята,

Где тебя будут помнить и 
любить.

Вічно сумуючі рідні 
с. Минаївщина.

19 вересня – 9 днів світлої пам’яті 
нашого дорогого чоловіка, батька, 

дідуся 
ЛЕПНЯ Олександра Дмитровича 

21.06.1964 р. – 11.09.2014 р.
Господь прийняв твою чисту, щедру й 

красиву душу. Нехай він завжди і береже її. 
Душа болит, и память бьется птицей,
В тебе были надежда наша и любовь.
Идут деньки, промчатся годы 
  вереницей,
А сердце будет плакать вновь и вновь.

Сумуючі: дружина Людмила, сини Віталій,  Павло, 
невістки Марина, Юлія та онуки. 

16 вересня – 2 роки світлої 
пам’яті

ЄВМИНЕНКА 
Антона Анатолійовича

25.12.1985 р. – 16.09.2012 р.
Вечный покой и царство небесное 

твоей душе.
Каждый раз, когда сожмется сердце,
О тебе я Богу помолюсь,
Материнскою святой молитвой
За тебя, сыночек, повинюсь.
Пусть Господь простит твои ошибки,

Пусть хранит тебя Его любовь,
Пусть не я, а Он тебя коснется,
И восстанешь ты из пепла вновь.
Пусть земля будет тебе, Антон, лебединым пухом.

Сумуючі рідні.

19 вересня – 40 днів світлої 
пам’яті дорогого сина, батька, брата, 

дядька 
ЧЕХМАНА Володимира Івановича

21.01.1976 р. – 11.08.2014 р.
Будет осень и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя
И не высохнут горькие слезы...
Сердце все не верит в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Сумуючі рідні.   

Районна рада ветеранів і Тупичівська первинна органі-
зація ветеранів України глибоко сумують з приводу смерті 
учасника бойових дій, інваліда Великої Вітчизняної війни

КАТОЛИКА Олександра Кириловича
і висловлює співчуття рідним та близьким покійного.  

Висловлюємо глибоке співчуття сім”ї  Клименка С.І. з 
приводу непоправної втрати – смерті його батька 

Івана Григоровича.
Збережіть світлу пам’ять про цю просту і мудру, хлібо-

робського гарту людину. 
Друзі. 

Наші серця сповнені великого суму і печалі: на 83 році 
життя помер наш батько і дідусь, учасник Великої Вітчизня-
ної війни Клименко Іван Григорович, багаторічний трудівник 
колгоспного виробництва, вірний чоловік матері, найдорож-
ча для нас людина. Висловлюємо глибокі співчуття мамі – 
бабусі, усім нашим родичам з цього приводу. Нехай відтепер 
нас усіх міцно єднає світла пам’ять про батька і дідуся.

Діти та онуки. 

Продам «Фольксваген-Гольф-2», 1990 р.в., 1.3. Ціна 
договірна. Тел. (096)9755033.

Продам картоплю зарубіжної та вітчизняної селекції: 
сорти маргарита, радінка, романсе, анатан, реданна, 

редфентезі, таскана, джасія і т.д.
Тел. (067)3177495.

За безпечні умови праці 
відповідають роботодавці

 
За вісім місяців 2014 року на підприємствах району ста-

лося три нещасні випадки, пов’язані з виробництвом.  Дуже 
прикро, що найпоширенішими причинами людських тра-
гедій є організаційні. Проведений аналіз нещасних випадків 
на виробництві показує, що майже 70% їх трапились саме 
з цих причин. Так, у ТОВ ,,ПК Біоресурс‘‘ через недоско-
налість інструкції з охорони праці працівник отримав тяжкі 
опіки. У СТОВ ,,Колос‘‘ через порушення правил охорони 
праці у сільськогосподарському виробництві  тваринник 
одержав значні рвані рани тіла. В СТОВ ,,Тупичівське‘‘ опе-
ратор машинного доїння через особисту необережність от-
римав травму ока та повністю втратив зір на нього.

Найактуальнішим питанням сьогодення для робото-
давців, які виконують функції служби охорони праці під-
приємств, є необхідність дотримання наступних правил:    

додержуватися вимог нормативно-правових актів з охо-
рони праці, які діють на підприємстві;

не економити кошти на здійсненні заходів з охорони 
праці;

не проходити повз будь-яке порушення вимог охорони 
праці;

навчати робітників, а не карати;
не шкодувати часу на проведення навчання та інструк-

тажів з питань охорони праці;
пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці, на-

глядна агітація – не дрібниці.

 С.ЛИСОГОР. 
Страховий експерт з охорони праці.  

На підставі Закону України «Про військовий обов‘язок і 
військову службу», Указу Президента України від 14 жовт-
ня 2013 року №563/2013 «Про строки проведення чергових 
призовів, чергові призови громадян України на строкову 
військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутріш-
ніх справ України та звільнення в запас військовослужбов-
ців у 2014 році» зі змінами, внесеними Указом Президента 
України від 01.05.2014 року №447/2014 «Про заходи щодо 
підвищення обороноздатності держави» проводиться при-
зов громадян на строкову військову службу.

З метою організованого проведення призову і відправ-
лення громадян до військових частин

НАКАЗУЮ:
1. Призвати у жовтні-листопаді 2014 року на строкову 

військову службу громадян України чоловічої статі у від-
повідності до наряду Чернігівського обласного військового 
комісаріату.

2. Явці на призовну дільницю Городнянського району для 
призову на строкову військову службу підлягають усі грома-
дяни 1996 р.н., яким у період чергового призову виповнить-
ся 18 років, а також громадяни, які народилися 1989-1995 
р.р.,у  яких закінчилася відстрочка від призову, або не при-

звані раніше на строкову військову службу за різних обста-
вин.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову вій-
ськову службу, зобов‘язані прибути на призовну дільницю за 
адресою: м.Городня, вул.Чорноуса, 40 у встановлений час 
із документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не 
отримали особистих повісток для призову на строкову вій-
ськову службу, зобов‘язані прибути до районного військово-
го комісаріату 1 жовтня 2014 року та мати при собі докумен-
ти, які засвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на 
строкову військову службу і тимчасово перебувають на те-
риторії Городнянського району, зобов‘язані негайно повер-
нутися до місця постійного проживання та з‘явитися у рай-
онний військовий комісаріат для проходження призовної 
комісії.

5. На підставі Закону України «Про військовий обов‘язок 
і військову службу» керівники підприємств, установ, органі-
зацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності, зобов‘язані відкликати 
призовників з відряджень для забезпечення своєчасного 
прибуття їх на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від призову і не з‘являються 
за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідаль-
ність згідно чинного законодавства.

В.БУБЕНЦОВ.
Військовий комісар Городнянського районного 

військового комісаріату.

На військову службу
НАКАЗ

військового комісара Городнянського районного військового комісаріату «Про призов громадян 
України на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань»



"НОВИНИ  ГОРОДНЯНЩИНИ" – 
міськрайонна газета Городнянського району Чернiгiвсь-
кої областi.
Реєстрацiйне свiдоцтво 
ЧГ №305 від 16.04.2004 р.
СПІВЗАСНОВНИКИ:  трудовий колектив редакції газети, 
Городнянська районна та міська ради, райдержадміністрація. 
Видавець – редакція газети.

Газета виходить раз на тиждень: 
у  суботу.
Передплатний iндекс – 61453.
Тираж у вересні   — 4364. 
Друк офсетний, обсяг – 1 друк. 
аркуш.
Газета набирається i верстається 
комп’ютерним способом у Городнi, 
вiддрукована у ПАТ ПВК «Десна» 
(м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 
62).

Відповідальність за достовірність 
фактів, цитат, власних імен, географіч-
них назв, інших даних та реклами не-
суть автори публікацій та рекламодав-
ці. Редакція залишає за собою право 
редагувати або скорочувати тексти. 
Точка зору авторів може не співпадати 
з позицією редакції.

Редакція не зобов’язана відповіда-
ти на листи або пересилати їх в інші ін-
станції.

АДРЕСА РЕДАКЦIЇ:
15100,  м. Городня,  вул. Ленiна, 10.
Телефони: редактора – 2-12-70, 
кореспондентiв – 2-12-95, 
з питань реклами – 2-47-00.

E-mail:  novgor@bigmir.net

Останній  термін  подачі  реклами, вітань 
і т.ін. у номер – до 17 год. вівторка.

Куплю корів, коней, телят, лошат, 
корів на молоко, биків.

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.

КУПЛЮ ДОРОГО: телят, корів, коней,  
свиней. (Доріз цілодобово). Тел.:  067-8452878. 

Постійно закуповуємо: ВРХ, коней, телят, 
свиней. Ціни найвищі.  Доріз цілодобово. 

Тел. 068-3752462, 093-5930439.

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 096-6905157,  096-6905018.

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). 

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

Тел. 093-7076089,  067-9226219.

Куплю дорого телят, корів, свиней коней. 
Тел.: 067-6062631, 063-6157313, 2-38-11. 

Редактор  Л. ЯКУБЕНКО.

Буріння свердловин без заїзду машини, виконан-
ня робіт «під ключ».

Тел.: 093-9583551, 050-4192565, 067-1036117.

КУПЛЮ живою вагою корів, коней, телят, свиней. 
Тел. 098-3069938.

Куплю телят, корів, свиней. Ціни найвищі. 
Електронне зважування. Тел. 096-1027022.

м. Городня, вул. 1-го Травня, 21, ІІ-ий поверх м-ну «Берізка». 
Тел. 050-8590451

стінка «Ректус» – 30%

Знижки до 20% 
на ортопедичні матраци

Акція до 30.09.2014р.

Дорого: коней живою вагою (14-15 
грн./кг), а також корів та биків. Доріз 
цілодобово. Тел.: 068-5357253, 098-
7411833. 
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М’ясокомбінат 
закуповує ВРХ за найвищими цінами. Дотація. 
Спеціальні умови сільгосппідприємствам. Тел.: 067-
1205862, 066-0488641. 

Буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види сантех-

монтажу. 

Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

КУПЛЮ дорого корів, биків, коней. Доріз цілодобово. 
Тел.: 097-9627250, 063-8739863.

М’ясокомбінат м. Харків 
закуповує дорого корів, биків, коней 

живою та забитою вагою. 
Тел.: 066-9339286, 093-4883366 (Саша), 

067-1223024, 050-6340049 (Слава).

Куплю телят, свиней, корів, коней живою 
вагою. Електронне зважування. Ціни най-

вищі. Тел. 098-7489670.

Необхідні 
майстри-

оздоблювальники, 
а також різноробочі 

для роботи по місту 
та  району. Розрахунок 
своєчасний. Тел. 093-

5219670 (Сергій). 

На постійну роботу потрібен продавець-кон-
сультант  з власним легковим авто. 

Ставка 2000 грн+компенсація ПММ.  
Тел: 067-570-15-03,  067-570-75-76 (пн-сб).

9 вересня 2014 року у центрі дитячої та юнацької твор-
чості відбувся районний етап інтелектуальної гри «Віват, ін-
телект!» за участю міських шкіл. Городнянську районну гім-
назію представляла команда «Інтел», а школу № 2  - команда 
«Libertas».

Протягом трьох раундів діти змагалися в інтелекті та 
ерудиції, умінні нестандартно і творчо мислити, злагодже-
но працювати в команді. Глядачі щиро вболівали, гучними 
оплесками й бадьорими вигуками активно підтримували 
свої команди.

Незмінним переможцем у запеклому поєдинку стала ко-
манда районної гімназії «Інтел». Почесне друге місце посі-

ла команда ЗОШ № 2 - «Libertas». Хоча гра визнала лідера, 
проте переможених у цій інтелектуальні битві не було.

Найактивнішим ерудитом виявився учень 11-А класу ра-
йонної гімназії Владислав Гребінь.

19 вересня 2014 року команда «Інтел» представила Го-
роднянський район на обласному етапі інтелектуальної гри 
«Віват, інтелект!». Серед її почесних суперників команди 
Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною під-
готовкою, Бахмацького та Прилуцького районів.

Т.ЦИМБАЛІСТ.
Методист  райвідділу освіти.

На знімку: команда «Інтел».

Районний ерудит-чемпіонат 
«Віват, інтелект!»

24 вересня святкуватиме свій юві-
лейний день народження наша дорога 
дружина і матуся Тетяна Олександрів-
на КОМЗОЛ. Від щирого серця вітає-
мо тебе і бажаємо:

Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було,
Щоб смутку не знала – 
  ми просимо в долі,
Добра тобі й радості, люба, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба:
Сімейного затишку й мирного неба.
Хай доля боронить від лиха й біди
Сьогодні і завтра, і нині, й завжди. 

З любов’ю: чоловік, дочка, зять, 
син. 

В цей осінній день 20 вересня 
відмічає свій 75-тирічний ювілей 
наша дорога мати, бабуся та пра-
бабуся Ніна Гаврилівна ОРЕЛ.  Зи-
чимо їй міцного здоров’я, щастя, 
радості, добра. 

Як лебеді білі, летять рік за роком,
Проходить життя, як вода.
З ювілеєм ми щиро вітаєм,
Зичим щастя, здоров’я, добра.
Хай до серця не дійдуть морози,
Хай рясніє оселя щастям 
  й теплом,
Хай доля завжди на нерівній життєвій дорозі 
Від незгод і всіх бід прикриває надійним крилом.

З повагою: син Микола, невістка Світлана, онук Олек-
сандр та онук Сергій зі своєю сім’єю.

Городнянська районна державна адміністрація 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

державного службовця – начальника служби у спра-
вах дітей районної державної адміністрації.

Вимоги до учасників конкурсу: повна вища педа-
гогічна або юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістр, спеціаліст, стаж роботи за фахом на дер-
жавній службі та на керівних посадах не менше 3-х років 
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах не менше 4-х років, досконале володіння україн-
ською мовою, вміння працювати на комп`ютері.

Подаються документи: заява, особова картка ф.П-
2ДС, копія документів про освіту, копія паспорту, деклара-
ція про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансово-
го характеру за 2013 рік, 2 фотокартки розміром 4х6 см.

Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов`язків, розміру та умов оплати праці надається 
кадровою службою.

Термін прийняття документів – протягом 30 календар-
них днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Звертатись за адресою: м. Городня, вул. Леніна, 10, 
3-ій поверх, тел. 2-16-62.

Ремонт будинків, сараїв, дахів, 
парканів. Нові дахи. Чистка колодязів. 

Тел.: 099-7390941, 067-9032147, 063-2682958.

Птахопідприємство ТОВ «МК-Добробут» ( м. Щорс, 
вул. Крупської, 9 А) реалізує курочок молодих кросу 
Хайсекс коричневих та кросу Хайсекс білих віком 100 
діб. Довідки по тел.: 067-4421690, 0(254)2-31-67.

18 вересня відсвяткував свій 
день народження наш дорогий чо-
ловік, батько Михайло Іванович 
ОМЕЛЬЧЕНКО. 

Від щирого серця хочемо 
привітати  його і побажати:

От чистого сердца, простыми 
  словами,
Позволь с днем рожденья 
  поздравить тебя!
За то, что ты есть, за то, 
  что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
За доброе сердце, за нежность, 
  за ласку,

Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что и труд, и заботу, и радость,
В семью ты по жизни несешь.

З любов’ю: дружина і донька. 

Число  20 21  22 23  24

Температура:
вдень  +21 +17  +17 +14 +14
вночі  +4 +8  +8 +9  +1

Напрям вітру Пд-з Пд  Пд   Зах      Зах
Опади
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Куплю мотоблок; автомобіль у будь-якому стані. 
Тел.: (097)7988374, (068)1525420.


