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Шановні землевпорядники!
Щиро вітаємо всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній 

землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і 
майбутнє, з професійним святом! 

Важко переоцінити внесок землевпорядників у забезпечення 
раціонального використання і охорону земельних ресурсів. 

Переконані, що ваш високий професіоналізм та наполеглива 
щоденна праця й надалі сприятимуть зміцненню землевпорядної 
служби та будуть запорукою її успішного розвитку. 

Доброго здоров'я вам і вашим родинам, невичерпної енер-
гії, наснаги, нових здобутків в ім'я держави. Щастя, благополуччя, 
миру, злагоди і добробуту!

П. ПОТАПЕНКО.   Г.ПРИМАК.

Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.

З днем працівників житлово-комунального 
господарства!

Шановні комунальники! Завдяки вашій праці в оселі українців 
потрапляють тепло і вода, газ та світло, гарнішають, розквітають ву-
лиці, парки і сквери. А це, створює і добрий настрій… 

Ви навчились чітко визначати та вирішувати проблеми, тримати 
руку на пульсі, незважаючи на скрутні часи. Досить символічно, що 
ваше свято призначене саме на цю пору весни і розквіту. Будемо 
вірити, що ми разом подолаємо всі негаразди і зробимо наше рідне 
місто справді гарним і затишним. Дякуємо вам за щоденну напру-
жену працю, бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та родинного 
затишку.

П. ПОТАПЕНКО.   Г.ПРИМАК.

Голова райдержадміністрації.  Голова районної ради.

10 березня від районного військового комісаріату від-
правилась чергова група мобілізованих у 169-й військовий 
навчальний центр селища Десна. З чотирьох призваних тіль-
ки двоє мають військові спеціальності: О.О.Коробко з Вихво-
стова – оператор-навідник БМП-2 (бойової машини піхоти), 
Д.М.Курико з Володимирівки – військовий зв’язківець. Його 
земляк В.О.Синенький так само, як і городнянець В.П.Хоме-
нок, взагалі в армії не служили, проте готові разом із більш 

досвідченими товаришами стати на захист країни.
Сподіваємося, що їхня служба обмежиться лише військо-

вим навчанням, а бойові дії на сході країни нарешті скінчать-
ся.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: О.КОРОБКО, В.ХОМЕНОК, Д.КУРИКО та   
В.СИНЕНЬКИЙ перед відправкою. 

6 березня відсвяткувала своє 
сторіччя Катерина Федорівна 
Шамрай. У теплому колі друзів ста-
ціонарного відділення територіаль-
ного центру соціального обслугову-
вання поважна ювілярка приймала 
гостей. А їх було немало. Катерину 
Федорівну привітали заступник го-
лови райдержадміністрації О.І.Вер-
хуша, начальник управління праці 
та соціального захисту населення 
В.В.Криволап, помічник-консуль-
тант народного депутата Анатолія 
Євлахова П.М.Редюк, голова села 
В.В.Сергіянська, співробітники 
терцентру та місцеві аматори на-
родного мистецтва.

Квіти і подарунки буквально 
сипалися на іменинницю з усіх 
сторін разом із теплими слова-
ми привітань. Дякуючи, Катерина 
Федорівна навіть розплакалася. 
П.М.Редюк передав від народного 
депутата торт. 

К.Ф.Шамрай прожила непро-
сте життя. Доля завдала їй кілька 
чутливих ударів, найстрашнішими 
з яких стали втрата дочки та сина. 
Однак ці трагічні події не зашкоди-
ли добрій вдачі нашої героїні. Чуй-
на і доброзичлива жінка була до-
брою порадницею для своїх подруг 
і сусідів, а люди, які жили у неї на 
квартирі, й досі підтримують з нею 

теплі стосунки і провідують її у ста-
ціонарному відділенні. 

На схилі літ трапилася ще одна 
біда – жінка зламала ногу в стег-
ні і опинилася у візку. Та Катерина 
Федорівна не втратила оптимізму. 
Вона дуже товариська, балакуча, 
любить і вміє співати. 

Невеличкий, проте яскравий 
концерт до ювілею К.Ф.Шамрай 
та для всіх жінок у переддень свя-
та влаштували місцеві великодир-
чинські артисти – співробітники 
стаціонарного відділення разом з 
аматорами народного мистецтва. 
Про популярність подібних дійств 
серед мешканців стаціонарного 
відділення свідчить хоча б той факт, 
що найзавзятіші меломани чекали 
на свято з 8.30 ранку.

Гості ювілярки скористалися 
нагодою і привітали усіх присутніх 
жінок зі святом весни, а П.М.Редюк 
вручив квіти підопічним закладу, 
якими вони одразу ж прикрасили 
свої помешкання. 

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: співробітниця ста-
ціонарного відділення Оксана 
КУПА допомагає ювілярці Кате-
рині ШАМРАЙ тримати торт від 
депутата.

МОБІЛІЗАЦІЯ

СТАЛИ  НА  ЗАХИСТ

Що? Де? Коли?
Городнянщина готується до  весняних польових робіт. 

Вже завезено 1 700 т добрив для проведення підживлення. 
Цієї весни  1 т аміачної селітри   коштує 11 140 грн.  (минулого 
року – 3 300 грн.).  

* * *
Тривають сходи  громад у селах району. Вони вже від-

булися у більшості сіл – Хоробичах, Конотопі, Великому 
Листвені, Перепису, Солонівці, Бутівці, Андріївці, Ільмівці, 
Поліссі, Лемешівці, Смичині, Куликівці, Мощенці, Вихвостові, 
Макишині, Тупичеві, Бурівці, Деревинах, Дроздовиці, Кузни-
чах, Пекурівці, Сеньківці, Ваганичах. Минулого тижня сходи 
відбулись у Гніздищі, Хрипівці  та Хотівлі.  Очікують сходів 
громади мешканці Великого Дирчина, Володимирівки та 
Івашківки.



Ми їхали у відділ прикордонної служби „Гір-
ськ”, щоб зустрітися там з молодшим інспекто-
ром ІІ категорії, молодшим сержантом Яросла-
вом Анатолійовичем Хайлуком. Приводом для 
зустрічі послужила інформація про те, що при-
кордонник Хайлук проходив службу у зоні АТО і за 
це отримав орден „За мужність”.  Про обстави-
ни, які стали причиною його вручення, ми й мали 
намір розпитати самого молодшого сержанта. 

Однак першим питанням, яке зірвалося з вуст, 
було: „А скільки тобі років?”. Весело зиркнув 
очима, блиснув широкою посмішкою: „Двад-
цять”. Блискавично майнула думка: це ж коли він 
попав у пекельну машину донбаської війни, йому 
ледь виповнилось дев‘ятнадцять... Ні, не фор-
ма сьогодні вирізняє його з-поміж одноліток, не 
зброя у руках, з якою заступає у черговий наряд. 
А щось невловиме у погляді, у посмішці, щось, 
що затаїлось десь там, у глибині, і примушує від-
тепер інакше дивитися у світ. Більш серйозно і 
більш доросло, ніж ми – ті, хто чув про війну тіль-
ки з розмов.

* * *
Ярослав виріс у звичайній городнянській родині. Мама 

Олена Петрівна – працівниця районної лікарні, тато Анатолій 
Володимирович – колишній військовий, старший брат Ана-
толій служить у міліції, у дорожньо-патрульній службі. Коли 
Ярослав закінчував гімназію, у нього з’явилось бажання теж, 
як і старші чоловіки у сім’ї, пов’язати свою долю з військовим 
формуванням. Тільки спробувати щось інше. Батько підтри-
мав бажання сина стати професійним прикордонником.

-- Так я пройшов медичну комісію, зібрав усі необхідні 
документи і чекав набору на навчання у Оршанецький на-
вчальний центр на Черкащині, де проводиться підготовка 
прикордонників, -- розповів Ярослав. – Чекав більше року. 
Тільки весною 2014-го надійшла моя черга. З Городні разом 
зі мною навчались ще шестеро хлопців. Та ми провчилися 
лише два місяці, як майже весь наш випуск направили в АТО.  

На запитання, чи знали вони, куди саме їх направляють, 
Ярослав відповів так:

-- Ми знали. Знали, що там відбуваються певні події, і 
знали, що ми їдемо змінювати хлопців, які вже там пробули 
певний період. Нас – десь 150 чоловік курсантів і офіцерів-- 
привезли у Луганську область, дали відпочити дві доби, а 
потім доставили до місця розташування табору біля села 
Зеленопілля. І цілий місяць ми там жили у спокої і тиші. Міс-
цеве населення ставилось до нас добре, допомагали про-
дуктами, водою. Ми здійснювали охорону державного кор-
дону з Росією.

Згадує сержант, як щоранку, вишикувавши курсантів, ко-
мандир доповідав, що там і там обстрілами „Градів” накрили 
певні розташування. А вони слухали і не зовсім уявляли, що 
таке оті „Гради”. До тих пір, коли одного світанку не пролу-
нав попереджувальний крик постового.

-- Нас теоретично підготовлювали до можливого об-
стрілу, -- каже Ярослав. – Тож по тривозі ми миттю повиска-
кували з палаток. Розгледіти було нічого не можна – усе в 
димуці і вогню. Поруч з нами, на віддалі метрів 200, стоя-

ла військова частина. Ось по ній і був на-
ведений основний удар. Кілька снарядів 
залетіли і у наш табір. У той, найперший 
день, коли для нас фактично почалась вій-
на, загинуло двоє  курсантів з моєї групи, 
один військовослужбовець і наш командир 
– начальник Оршанецького навчального 
центру Державної прикордонної служби 
України, генерал-майор Ігор Момот. Отоді 
нам вперше стало страшно.

* * *
З того часу їх регулярно обстрілювали 

мінометами. Вони вже обчислили графік 
обстрілів – з четвертої до п’ятої або з п’ятої  
до шостої години ранку і з шостої до сьо-
мої чи з сьомої до восьмої години ввечері. 
Хлопці перебралися з наметів у окопи, які 
вирили на віддалі кілометру від розташу-
вання табору. У цих окопах вони жили 26 
діб.

-- Від домашніх ми намагались прихо-
вувати правду, -- каже Ярослав. – Я ще перед відправкою у 
АТО, коли нас повідомили, що треба з собою мати так зва-
ну „тривожну сумку”,  подзвонив додому, попрохав вислати 
трохи грошей – мовляв, берці порвались, треба нові купити. 
Мама тоді сказала: „Не придумуй. Я знаю...”. Якимось чи-
ном доходили до них чутки й про те, що ми під обстрілами. 
Ми дзвонили додому, казали, що це неправда, що у нас все 
добре. Але те їх мало заспокоювало. 

Коли хлопців оточили кільцем, постала проблема з во-
дою і продуктами харчування. Доки кільце не замкнулось, 
волонтери мали змогу підвозити харчі, а по воду їздили у 
село Новоборовиці. Місцеві жителі ділилися, чим могли. 
Далі стало гірше. Крізь оточення пробитися було зась. У 
ближньому полі ламали кукурудзу, варили. То був основний 
харч.

-- Ми сиділи голодні, під постійними обстрілами, -- зга-
дує молодший сержант. – Обстрілювали з-за якоїсь невелич-
кої гори. Лупили міномети і „Гради”. Після того, як отрима-
ли наказ виходити з оточення, ми зрозуміли, що це єдиний 
шанс. Прикривали нас підрозділи військово-повітряних 
військ. Не було підтримки ні артилерії, ні з повітря. Раннім 
серпневим ранком ми виїхали на машинах. Цілий день ру-
хались спокійно. А коли добралися до переправи, знову по-
трапили під мінометний обстріл. Машини виходили з ладу, 
ми перебиралися на уцілілі і потроху все ж пробиралися впе-
ред. А згодом знову по нас відкрили вогонь «Гради».

* * *
Ярослав згадує, як їхав на борту «Урала», на який пе-

ресів після пошкодження їхньої машини, і прикривав їхній 
відхід, відстрілюючись.

--Ми рухались по соняшниковому полю, -- хмурячись, 
розповідає він. – За ним уздовж тягнулась лісосмуга.  Звід-
ти по нашій колоні вели прицільний вогонь.  А потім нічого 
не пам’ятаю… Хлопці, що їхали ззаду, розповідали, що біля 
нашої машини розірвалось одразу два снаряди – один спе-
реду, інший – ззаду. Мабуть, мене контузило. Коли я нарешті  
прийшов до свідомості і відкрив очі, то побачив, що я сиджу 
на колінах у причепі машини.  Біля мене – ані душі. Відчу-
ваю, що з голови злетіла каска. Опускаю погляд – бачу, що 
у мене горять руки. Вогонь бачу, а болю не відчуваю зовсім. 
Мені здалось,що я помер… Подумки звернувся до батьків: 
«Мамо, тату, пробачте…».  А потім якось підняв руки і тор-
кнувся ними голови. Відчув: каски нема, але голова не го-
рить.  Тоді я зрозумів, що болю не відчуваю від шоку.  А вже 
почали займатись рукава кітеля. Ялихорадково почав туши-
ти сам себе.  Коли це якось вдалось, я вистрибнув з порож-
нього причепа і побіг уперед – туди, де чувся голос команди-
ра і де я бачив спини хлопців, що теж бігли. З проїжджаючої 
мимо машини мені подали руки і затягнули наверх – так 
підбирали тих, хто після вибухів залишався живий. Пізніше я 
дізнався, що з мого екіпажу пропали без вісті чотири війсь-
ковослужбовці. Серед них – і городнянець Сашко Савченко, 
з яким ми разом були від початку навчання в Оршанці.

Нелегко даються Ярославу ці спогади. Навряд чи ко-
ли-небудь їх зможе забути той, хто зазирнув у обличчя пе-
кельної війни.

--Ми їхали доти, поки не стемніло. Потім зупинились, 
-- неквапом продовжує розповідь. – Просто серед поля. Не 
знали, куди їхати далі. І нас знову почали покривати приціль-
ним вогнем «Гради». Ззаду нас з колони виїхав БТР з тих, 

що здійснювали нам прикриття, і почав рухатись. Ми з хлоп-
цями попросились до нього на борт.  Я їхав цілу ніч і взагалі 
не відчував болю. Напевне, настільки шок був сильним. Хоча 
дивився на руки і бачив, що вони обгоріли так, що було вид-
но кістки. Я зняв обгорілу шкіру. А вже коли почало світати, я 
відчув, що таке нестерпний біль…  Мені вкололи знеболюю-
че. Але воно не допомагало…

Тільки коли потрапили на підконтрольну українським 
військовим територію, Ярослава вертольотом разом з інши-
ми пораненими відправили у польовий шпиталь. Тут він от-
римав першу медичну допомогу. А на другий день  вертоліт 
прикордонної  служби доставив його у Київ, де хлопця че-
кало тривале лікування.  Молодість і лікарі зробили все, що 
було у їхніх силах. Сьогодні тільки червоні шрами на кистях 
рук нагадують про страшні рани.

--Я лікувався у Києві понад місяць, - каже Ярослав. – По-
тім проходив реабілітацію у Одеському санаторії. Після ви-
писки з’їздив у Оршанець – забрав документи про закінчен-
ня навчання у центрі прикордонної служби. Був у відпустці 
вдома, у Городні, 22 дні. А тепер  продовжую службу у відділі 
прикордонної служби  «Гірськ». Мій контракт продовжуєть-
ся до 2016 року. Тут, на північному кордоні, незвично тихо і 
спокійно. І колектив чудовий. 

Під час лікування у київському шпиталі молодшому 
сержанту Ярославу Хайлуку було вручено урядову нагоро-
ду – медаль „За незалежність України” ІІІ ступеня. А Указом 
Президента України від 21 серпня 2014 року городнянський 
прикордонник був нагороджений орденом „За мужність” ІІІ 
ступеня.

На запитання, чи продовжуватиме  контракт після його 
закінчення, він відповідає небагатослівно: „Так”.  І, подумав-
ши, додає: „Знаєте, найголовніше у житті – то віра. Треба 
вірити. Вірити у себе. У завтрашній день. Мої  батьки, кохана 
дівчина Яна, друзі, товариші вірили, що зі мною все буде га-
разд. Я вдячний усім за те, що мене врятувала їхня віра і їхні 
молитви. І цьому не можна зрадити. Ніколи”.

* * *

Два місяці на війні. Багато це чи мало?... Досить для 
того, щоб рано подорослішати, змужніти, по-новому перео-
цінити життя. Досить для того, щоб батьки за цей період по-
старіли не на один рік. Досить, щоб скласти найголовніший 
екзамен у житті – екзамен на мужність і відданість обов’язку. 
Скласти дорогою ціною. Але на „відмінно”. Досить для того, 
щоб ми могли пишатися такими хлоп’ятами. І сказати спа-
сибі батькам, які виховали такого сина. І бути гордими від 
того, що наш кордон охороняють такі герої.

С.ЧУГАЙ.

На знімках: Ярослав Хайлук на службі; у зоні АТО.
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5 березня, напередодні жіночого свята,  у приміщенні 
міської ради міський голова А.І.Богдан привітав  квітами 
та поздоровленнями  жінок-волонтерів  Л. М. Івашину, Т.М.
Савченко, О. Є.Мельниченко, а також підприємців-спон-
сорів А. М.Концеву, І.М.Потапенко, О.Ю.Яцкову, Л.В.Ста-
родубець, Л.І. Савенкову. 

А 10 березня заступник голови райдержадміністрації 

О.І.Верхуша  у волонтерському центрі  вручив подяки та 
поздоровив  з 8 Березня  жінок, які власноруч внесли чи-
малий вклад у допомогу воїнам АТО. Серед інших поздо-
ровлення приймали О.Ф.Ротозій (зв`язала воїнам 16 пар 
носків), В.Ф.Тарнавська (вона шила  бурки і  білизну  у Чер-
нігівський шпиталь для поранених), Т.В.Ткач (перша почала 
допомагати  своєю волонтерською працею),   Л.І. Буйна,  

М.С. Купріянова, Л.В. Власенко, Н.В. Лукаш, О.І.Богдан, А. 
В.Росоха, Н.В.Пескова, Н.В.Ніколенко та Т.М.Приходько.

Хай  материнська турбота наших жінок допоможе вої-
нам повернутися додому живими і здоровими, хай молитва 
їх  щирих, люблячих сердець принесе нарешті мир на зем-
лю України.

 А.НЕМИРОВА.

ПОДЯКИ  За звитяжну волонтерську працю  



Підвищення тарифів на газ для 
населення – це не тільки виконання 
умов Міжнародного Валютного Фон-
ду, це питання незалежності, еко-
номічної ефективності та майбутньо-
го України. 

Чи варто боятись нових квитан-
цій на комунальні послуги та до чого 
призведе зростання тарифів у довго-
строковій перспективі?  –  спробував 
дослідити експерт газового ринку. 

Продаючи домогосподарствам блакитне паливо 
в 4 рази дешевше обґрунтованої ринкової ціни, дер-
жава стає заручником власного популізму та зага-
няє себе в економічну кабалу. Цей саме той випадок, 
коли, як стверджує народна мудрість, скупий платить 
двічі. Через низькі тарифи компанія НАК «Нафтогаз 
Україна» несе великі збитки, на погашення яких йдуть 
кошти з державного бюджету (тобто, податки з наших 
кишень) та кредити міжнародних організацій.  Штуч-
но занижені ціни на газ робили Україну залежною від 
Росії, обмежували власний видобуток енергоносіїв та 
гальмували запровадження програм енергоефектив-
ності.  

Підвищення тарифів 
як стимул для 

зростання економіки
Порівнюючи з іншими країнами Європи, вартість 

газу для населення в Україні рекордно низька  – при-
близно 87 $ за тисячу кубів. Для прикладу аналогічні 
обсяги у сусідній Естонії обійдуться споживачам  у 
562 $, Болгарії – 605 $, Угорщині – 528 $, Польщі – 
576 $, Молдовії – 470 $, а у Греції з її глибокою еко-
номічною кризою – у 1010 $. 

За таких умов газодобувним компаніям еко-
номічно невигідно розвивати українські родовища 
та інвестувати в них кошти. Збільшивши тарифи на 
енергоносії до ринкових, держава одночасно сти-
мулюватиме власну газодобувну галузь, що призве-
де до підвищення рівня національної безпеки, більш 
глибокої розробки джерел енергоносіїв, створення 
тисячі нових робочих місць та збільшення темпів зро-
стання ВВП приблизно на 5%. 

В інтерв’ю тижневику «Новое время» генеральний 
директор ПАТ «Укргазвидобування» Сергій Костюк 
зізнається, що підняття цін на газ до ринкових може 
збільшити обсяги рівня газовидобутку вже у наступ-
ному році. У компаній з’являться власні кошти для 
розширення поля діяльності, а «смак грошей» приве-
де у галузь закордонних інвесторів. 

Низькі тарифи 
– висока 

енергозалежність
Занижені ціни на газ завжди провокували не-

ефективне споживання енергоносіїв та збільшували 
залежність економіки від імпорту. Впродовж усього 
періоду незалежності цим користувалась Росія, але 
українська влада так нічого і не робила, щоб злізти з 
«газової голки». Тільки збільшивши тарифи на бла-
китне паливо, Україна зміцнить національну безпеку, 
зробить крок до скорочення витрат енергії та зможе 
побудувати ефективну сучасну економіку. 

Адресні субсидії: 
нові підходи

Уряд вжив комплекс заходів, щоб зменшити тягар 
підвищення тарифів для малозабезпечених верств 
населення та для середнього класу. 

Зокрема були розроблені нові спрощенні підхо-
ди у наданні субсидій, які дадуть змогу українцям 
оформлювати пільги по пошті, не відстоюючи черги в 
соціальних службах. 

«Кожному громадянину України в конверті прийде 
2 листочка паперу: це заява і декларація. І якщо лю-
дина буде вважати, що вона відповідає критеріям по 
отриманню субсидій, вона заповнить ці дві декларації 
і відправить назад в [соціальну]службу»  - зазначив в 
інтерв’ю українським телеканалам  Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк

Голова Уряду наголосив, що в нових змінах до 
держбюджету на компенсацію тарифів було передба-
чено додаткових 12,5 млрд. гривень. Тобто, в сумі на 
субсидії держава виділяє понад 24 млрд. гривень.  

Не випадковим було рішення підвищити тарифи 
на газ сам з квітня місяця. В інтерв’ю BBC Україна 
Міністр фінансів Наталія Яресько відзначає, що такий 
крок дає змогу населенню підготуватись до наступ-
ного опалювального сезону та вжити заходів із змен-
шення енергоспоживання. 

ЄГОР БЄЛІНСЬКИЙ. 
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Прихожани сіл Дібрівного та Смичина висловлюють 
глибоке співчуття батюшці Іоанну з приводу тяжкої втрати – 
смерті сина

Юрія.

У нас спільний біль
З 1 вересня в нашій школі навчалися двоє учнів з пере-

селенців. Приїхали вони з бабусею до родичів і  жили у Ве-
ликому Листвені деякий час. Діти  раніше навіть не уявляли 
собі,  як  навчатися у класах,  де по 5 або 7 учнів. Адже у 
містах Донбасу  у класах навчається по  30-40 учнів. 

Теплом і любов`ю оточили  школярів з Донбасу учнів-
ський та педагогічний колективи. Їм дуже сподобалось 
навчатися у нас. Зараз наші гості зі сходу повернулись до 
батьків. Але  хлопчик, який навчався у 9-му класі,  не забув 
про своїх нових друзів та вихователів. Має велике бажан-
ня повернутися. Він спілкується з  нами у мережі Інтернет. 
Сподіваємося, що він зможе навідатися у Великий Листвен. 

Події на сході не залишили байдужими нікого з нас. 
Двічі учні школи брали участь у акції «Підтримай солдата». 
Малюнки, листи, побажання були відправлені воїнам у зону 
АТО  та в  київський шпиталь. 

Двічі минулого місяця у нашій  школі проходив особли-
вий ярмарок. Чудові вироби з бісеру, дерева, різні тістечка 
та солодощі були виготовлені руками учнів. Брали участь у 
цьому ярмарку  і діти з садочка при школі. 

Всі виручені кошти направлені на придбання амуніції во-
їну, який  проходить підготовку у Львові. Трохи допомогли і 
жителі села. Все робилося з теплом, мрією про закінчення 
цієї страшної кривавої війни. 

Сьогодні хочеться крикнути на весь голос: «Люди, зупи-
ніться!». Всі ми у цьому світі -- тимчасово, а у іншому відпо-
відь за свої дії будемо тримати перед Богом.

Юлія КОЗАК.
Вчителька.  

З весною і надією
З приходом весни у кожному серці прокидається і надія 

на краще майбутнє. Кріпне  віра українського народу у те, 
що настане час, коли скінчиться війна.

У переддень жіночого свята 8 Березня у Хрипівському 
клубі відбувся благодійний концерт, на якому збирались 
кошти для воїнів, які перебувають у АТО. У першу чергу при-
вітання звучали для тих матерів та дружин, чиї чоловіки та 
сини нині мобілізовані до Збройних Сил України. Кожна з 
цих жінок отримала квіти та невеличкий подарунок.

Зі сцени у цей день з особливим теплом лунали піс-
ні. Глядачі вдячно аплодували ансамблю „Калина”, молоді 
села, яка активно брала участь у концерті, і найменшому 
його учаснику – Ярославу Купріянову, який зворушливо 
виконав пісню для мами та бабусі. Гості свята мали змогу 
помилуватися виставкою фоторобіт Олексія Будника „Рідні 
краєвиди”.

Ми дякуємо всім, хто прийшов на наш концерт. І от-
римав не тільки насолоду від його перегляду, а й вніс свій 
вклад у допомогу воїнам, що перебувають в АТО. Навіть ті 
жителі, що не змогли особисто бути присутніми у той день у 
сільському клубі, передавали посильні кошти. 500 зібраних 
гривень були передані волонтерам для застосування їх за 
призначенням. Це наш вклад у спільну і благородну справу 
захисту Вітчизни.

А.ЩЕРБА. 
Завідуюча  клубом.

Н.ТКАЧЕНКО. 
Провідний бібліотекар.

ЛИСТИ

СПОРТ

«ПОГОДУ»  ЗРОБИЛИ  ТУПИЧІВЦІ 
Районний чемпіонат з настільного тенісу серед 

дорослих відбувся у Городні 7 березня. 
Серед жінок перемогла студентка Чернігівського 

національного університету ім. Т.Г.Шевченка Марина 
Міцкевич з Тупичева, друге місце виборола Олена 
Кудлай з Чернігова, на третьому – Людмила Середа, 
вчителька районної гімназії.

У чоловічій групі турнір «зробили» тупичівці. Впев-
нену перемогу здобув Євгеній Шабовта, вчитель Ту-
пичівської школи, а от за друге-третє місця тривала 
запекла боротьба до останньої партії. Друге місце 
виборов Олександр Шабовта, учень Тупичівської 
школи, на третьому – Михайло Зуб, працівник Ту-
пичівського лісгоспу.

Переможці та призери змагань нагороджені ме-
далями і грамотами від райдержадміністрації та цін-
ними подарунками від народного депутата Анатолія 
Євлахова.

В.СЕРЕДА.
Завідувач сектору у справах молоді і спорту 

райдержадміністрації.

На знімку: помічник-консультант народного 
депутата П.РЕДЮК з переможцями та призера-
ми змагань.

14 березня святкує свій ювілейний день народження Євдо-
кія Прокопівна ПОНОМАРЕНКО з с. Полісся.

У день ювілею хай щастя Вам сяє,
Що зайвим ніколи в житті не буває.
Здоров’я постійно із Вами хай дружить,
Будьте щоденно веселі і дужі.

З повагою: Льоня і його сім’я. 

13 марта отпраздновала свой 
день рождения – 7 лет – моя любимая, 
самая лучшая внученька Лизочка ШУ-
ЛЯК.

Прими мои самые теплые по-
здравления и пожелания! Пусть в 
твоей жизни будут только счастье, ра-
дость и хорошее настроение!

Наше солнышко, свети,
Будь здоровенькой, расти
Доброй, умной и счастливой,
Щедрой, ласковой и милой,
И людьми всегда любимой!
Желаю счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла 
В твой светлый праздник –
День рожденья!

С любовью твоя бабушка Люда.

ТОВ «Борзнаагроптахопродукт» 
пропонує для населення району та області мо-

лодняк птиці, стартовий комбікорм,  корми, вітаміни, 
вакцину для профілактики хвороб птахомолодняка.

Приймаємо без обмежень на інкубацію курячі, качині 
та гусячі яйця.

Проводиться запис на придбання добових та підроще-
них каченят, гусенят, бройлерів.

Тел. для довідок: (04653) 2-11-02, 2-15-71, 2-17-
84, 067-4617325, 067-4600588, 096-8124782. 

Продам «Ниву-Шевроле, 2004 р.в., 1.7 бензин, пробіг 107 тис. 
км, у хорошому стані. Ціна 4700 у.о.Тел. (096)2988255.

Куплю автомобіль у будь-якому стані.
Тел.: (068)1525420, (096)7331053.
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Буріння свердловин. 
Автономне 

водопостачання. 
Усі види 

сантехмонтажу. 
Тел.: 063-3668566, 

097-9097488.

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

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 
068-4279320.

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

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, свиней. Ціни найвищі. 
Електронне зважування. Тел. 096-1027022.

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

вищі. Тел. 098-7489670.

КУПУЄМО ДОРОГО КОРІВ (НА М‘ЯСО ТА МОЛОКО), 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, БИКІВ. 

Доріз цілодобово.Тел.: 097-9627250, 063-8739863.

Буріння свердловин без заїзду машини, 
виконання робіт«під ключ».

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

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Широкий выбор памятников, 
оградок, фотокерамики, 

художественные работы по 
камню. 

Адрес: г. Городня, центральный рынок 
(возле павильона «Молоко»). 

Тел.: 066-6861916, 068-0855604.

КУПЛЮ дорого лом чорних та кольорових металів. 
Тел. 063-5677590.

КУПЛЮ: мотоцикли: МТ-12, К-750,  М-72, МВ-750 
та нові запчастини. Тел. 067-8809350. 

Бурение 
скважин
А также монтаж:

насосных станций,
ручных насосов,

глубинных насосов.
Гарантия. Качество.
Тел.: 097-6925711, 

093-0220766. 

РОБОТА: потрібен пилорамник. 
Тел. 098-4404878, 066-1072546. 

Куплю янтарь (бурштин) в любом виде: бусы, 
брошки, кулоны, камни. Тел. 097-8480801. 

Реалізуємо дрова – обрізки, 
плитку тротуарну, європаркани 
бетонні, кільця бетонні, бордюри,  
водостоки. Адреса: м. Городня,  вул. 
Аеродромна, 40. Тел./факс: (04645) 
2-60-06, 096-8989960. 

Вже три роки при відділенні соціаль-
но-побутової адаптації територіального 
центру діє група „Здоров’я”. 

-- Ми запропонували нашим відвідувачам зорганізувати 
її для підтримання здоров’я, фізичної форми та гарного на-
строю, -- каже завідуюча відділенням Л.В.Петлай.—Спочат-
ку керувала нею Інна Володимирівна Омельченко. Тепер ес-
тафету прийняла Наталія Миколаївна Федосенко. Ми навіть 
не сподівались, що знайдеться стільки палких прихильників. 
Функціонують вже дві такі групи: одна займається по поне-
ділках, інша – по вівторках. 

Справді, життєрадісні і усміхнені жінки у вівторок готува-
лися до занять в одній з кімнат районного будинку культури. 
Дбайливо стелили спеціальні килимки, придбані для них те-
риторіальним центром.

--Ми вже не уявляємо, як би обходились без цих занять, 
-- каже Л.О.Алинкіна, яка від початку функціонування групи 
тут займається. – Значення їх важко переоцінити, зовсім 
по-іншому себе почуваєш після них.

-- Ми починаємо з гімнастики для пальців на руках, -- ді-

литься В.В.Жалов-
ська, теж постійна 
відвідувачка занять. 
– Поступово тіло 
звикало до фізич-
них вправ. Тепер ми  
у формі, і до весни 
готові. На горо-
ди вийдемо – ніби 
зими й не було, -- 
жартує жінка.

Одна з активних 
учасниць групи -- 
колишній медичний 
працівник О.П.Ме-
ховська. Вона 
слідкує за станом 
здоров’я учасників 
групи. Вимірюван-
ня тиску до занять, 
посеред них і опісля 
– обов’язкове.  

-- Ми проводи-
мо заняття по методиці М.С.Норбекова, -- розповіла керів-
ник групи Н.М.Федосенко. – Це так звана суглобова гімна-
стика з начинкою. Тобто, не просто фізична гімнастика, а 
спеціально підібрані вправи, спрямовані на нормалізацію 
функцій хребта і суглобів. До речі, сам автор цих спеціально 
розроблених вправ, будучи інвалідом І групи, зробив себе 
здоровою людиною. Важливі не тільки фізичні вправи, а й 
настрій, душевний стан, у якому вони виконуються.

Крім спеціальних килимків, територіальний центр при-
дбав також для занять музичну апаратуру. Самі гуртківці 
захоплено розповідають, як допомагає їм гімнастика у бо-
ротьбі з остеохондрозом, іншими захворюваннями.

-- Це важливо і для здоров’я, і для того, щоб якісно і ці-
каво провести свій вільний час, -- кажуть навперебій.-- А ми 
ще й інші гуртки по інтересах, які діють при терцентрі, відві-
дуємо. 

Що може бути кращого, ніж іти назустріч молодості, здо-
ров’ю і гарному настрою? Респект такій життєвій позиції. 
Одне слово – МОЛОДЦІ!

На знімку: під час занять у групі „Здоров’я”.
С.ЧУГАЙ.

НА ДОЗВІЛЛІ

ПРОДАЮТЬСЯ:

– 1-кімнатна квартира у центрі з ремонтом. Тел. 063-
2027871.

– 3-кімнатна квартира (військове містечко), 5-й поверх, 
земельна ділянка 25 соток, гараж. Тел. 093-2967125.

– будинок. Є газ, колодязь. Тел.: 063-5754911, 097-
9544034. 

– 2-поверховий будинок з гаражем. Є всі зручності. Не-
дорого. Тел.: 063-3635021, 068-9935811.

– цегла червона, біла, бій цегли, вогнетривка, шла-
коблок, ракушка, шифер, стовпчики бетонні, перемички, 
дошка, балки, крокви, опалубка, скоби, дрова. Тел.: 096-
0663386, 097-4868282. 

– стінка, шафа з антресоллю, вітальня, диван, крісло, 
крісло-ліжко, ліжко дерев’яне, дитяче ліжко, дитяча ко-
ляска, стільці, кухонний куточок, кухня, кухонний стіл, 
ванна, пральна машина-автомат «Gandy», напівавтомат, 
холодильник, телевізор. Все колишнього вжитку. Тел.: 098-
6069232, 2-20-14.  

– кутовий диван колишнього вжитку. Тел. 068-7351900. 
– дитяча  коляска (зима-літо). Тел. 098-4396910.
– віз на гумовому ходу, токарний верстат по дереву. 

Тел.: 2-59-50, 068-7483519. 
– телевізор колишнього вжитку. Тел. 097-7705286. 
– картопля-сіянка, сіно в тюках. Тел. 096-3397593.
– сіно, солома в тюках з доставкою. Тел. 097-7504096.
– акваріум на 40 л колишнього вжитку у гарному стані. Тел. 

096-8587211. 
– гній. Можлива доставка. Тел.: 4-01-39, 096-4800472.
– порубані дрова, кругляк з доставкою. Тел.: 4-01-43, 

097-9654301. 
– поросята порід: українська велика біла, Ландрас, Дюрок, 

Петрен від 15 до 25 кг. Тел. 066-1891665. 

ЗДАМ:

– будинок (пічне опалення, вода). Тел. 096-6079333. 
– 3-кімнатну квартиру в центрі. Тел. 067-7567813.

ЗНІМУ:
– молода сім’я без дітей зніме 1-кімнатну квартиру.  

Тел. 096-8454558.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Продам картоплю (продовольчу, насіннєву, фуражну).
Тел. (097)2509069.

Купую постійно планку трапову вільхову або дошку 
вільхову суху. Тел. (067)3233391.

Продам «Ауди-80», 1991 р.в., 1.6, ТDI. Ціна 
договірна.Тел. (067)7508143.

УТЕПЛЕННЯ житлових та громадських будівель спо-
собом задування пінопластової крихти в повітряні про-
шарки конструкцій стін, підлог та перекриття.

Тел.: (067)4791056, (099)0979829, (063)3726195. 

15 березня – півроку світлої пам’яті 
дорогої для нас людини, татка і дідуся 

КЛИМЕНКА 
Івана Григоровича

04.04.1931 р. – 15.09.2014 р.
Горбок землі мовчить, як все довкола,
І огортає душу тихий жаль,
Що не побачимо тебе ніколи,
Ні твою радість, ні твою печаль.
Біль втрати вже нічим не заглушити,

Вчимось без тебе в світі білім жити.
Рідненький наш, доки живем на світі,
Тебе ми будем пам’ятати і любити.

Сумуючі: дружина, діти та онуки. 

15 березня – 3 роки світлої пам’яті
КАНАДИБА  Анатолія Ілліча з с. Дібрівне

Ушел от нас ты очень быстро,
И не простился ты ни с кем.
Ты для нас всегда дорогой,
И в нашей памяти останешься навеки.

Вічно сумуючі друзі.

5 років світлої пам’яті
БУГРИМА  Михайла Федоровича

20.04.1961 р. – 24.03.2010 р.
Горько и очень больно на душе.
Все бы отдали, лишь бы вернуть тебя.
Но ты только в наших воспоминаниях,
В наших душах, в наших делах.
Будем помнить и любить вечно. 

Сумуючі: дружина, доньки, рідні. 

14 березня – рік світлої пам’яті
КОВАЛЕНКА Василя Григоровича

13.12.1933 р. – 14.03.2014 р.
И никогда, наверно, не поверим,
Что смерть навеки разлучила нас.
Тебя ничем не воскресить –
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.

Сумуючі: дружина, діти, онуки. 

15 березня – 40 днів світлої пам’яті
найдорожчої людини

ЗЕЛЕНОЇ Наталії Логвинівни
26.10.1920 р. – 04.02.2015 р.

Пішла з життя у вічну розлуку,
Для нас залишилась журба.
Спи спокійно, наша рідна.
Хто знав – згадайте,
Хто пам’ятає – пом‘яніть.

Сумуючі рідні. Продам «Ауді-80» (В-4), 1992 р.в., у відмінному стані, сріблястого ко-
льору; 2 л, газ/ бензин 4 покоління. Ціна договірна. Т.(093)8097812.


