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Запрошуємо на збори
7	 травня	 о	 10.00	 год.	 в	 кімнаті	 місцевого	 самовряду-

вання	 райдержадміністрації	 відбудуться	 установчі	 збори	
ініціативної	 групи	 для	 формування	 Громадської	 ради	 при	
Городнянській	райдержадміністрації.

	Як	відомо	–	весняна	днина	рік	годує.	Тож	
наші	хлібороби	гав	не	ловлять.	Так,	на	27	квіт-
ня	 сільгоспвиробники	 посіяли	 ярих	 культур	
на	 площі	 8,8	 тисячі	 гектарів.	 Це	 1,5	 тисячі	
гектарів	 вівсу,	 2,4	 тисячі	 гектарів	 люпину	 і	
люпиносумішей,	807	гектарів	гірчиці,	1	тисячу	
гектарів	кукурудзи,	1,3	тисячі	гектарів	соняш-
нику,	160	гектарів	картоплі	та	інших	культур.	

Серед	 лідерів	 посівної	 –	 традиційно	 по-
тужні	 господарства:	 СТОВ	 «Віра»,	 ФГ	 «Маки-
шинський	 сад»,	 ПП	 «Городнянські	 аграрні	 ін-
вестиції»,	ТОВ	та	ПрАТ	«Етнопродукт».

У	 минулому	 році	 на	 цю	 дату	 було	 засіяно	
більше	 земель,	 а	 саме	 –	 9,7	 тисячі	 гектарів,	
зокрема	кукурудзи	–	2,3	тисячі	гектарів.	Крім	
посівних	 робіт,	 хлібороби	 проводять	 хімічну	
прополку	озимої	пшениці.

Т.ПРИХОДЬКО.
Головний	спеціаліст	у	галузі	рослинництва	

управління	агропромислового	розвитку	
райдержадміністрації.

Коли	 Юрій	 Матвеєнко	 отримав	 повістку	 воєнкомату	 –	
вирішив	служити	за	спеціальністю.	

Благородна	 професія	 фельдшера,	 якою	 він	 оволодів	 у	
Чернігівському	медичному	коледжі,	потрібна	не	тільки	у	зоні	
бойових	дій,	про	що	красномовно	свідчить	його	 	попередня	
кар’єра.	

Кілька	 років	 поспіль	 Юрій	 працював	 рентген-лаборан-
том	 обласного	 тубдиспансеру.	 Останні	 роки	 –	 фельдшером	
у	Гніздищенській	сільраді.	А	24	квітня		поїхав	у	військовий	на-
вчальний	центр	поглиблювати	знання,	які	можуть	знадобити-
ся	в	зоні	АТО.

Побажаємо	 хлопцю	 відслужити	 і	 благополучно	 поверну-
тися	 додому	 у	 Пекурівку.	 Юрію,	 окрім	 роботи,	 є	 чим	 зайня-
тись	у	мирному	житті.	Планів,	певно,	чимало.	Він	ще	неодру-
жений,	любить	рибалити,	а	ще	колись	тримав	ручних	голубів.	
І	він	обов’язково	повернеться	до	цього	поетичного	хобі.	

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: Ю.МАТВЕЄНКО перед відправкою у війсь-
ковий навчальний центр.

Як 
святкуватимемо 
День Перемоги

Наближається	 70-річчя	 Перемоги	 над	 гітлерівським	 на-
цизмом.	Україна	цього	року	відзначатиме	 її	за	новими	пра-
вилами.

Буде	 вшанована	 пам'ять	 кожного,	 хто	 боровся	 з	 нациз-
мом.	 Наголос	 у	 святкуванні	 цієї	 дати	 буде	 зроблено	 не	 на	
військових	парадах,	а	на	допомозі	ветеранам	та	вшануванні	
загиблих.	Символами	перемоги	над	нацизмом	у	нашій	країні	
більше	 не	 є	 червоний	 прапор	 із	 серпом	 та	 молотом,	 п’яти-
кутна	зірка	і	георгіївська	стрічка.	Відтепер	таким	символом	є	
червоний	мак.	Він	нагадує	слід	від	кулі,	від	якого	розходиться	
кров.	

8	травня	в	країні	оголошено	Днем	пам’яті	та	примирення,	
а	9	травня	–	Днем	перемоги	над	нацизмом	у	Другій	світовій	
війні	(День	Перемоги),	які	мають	урочисто	відзначати	на	всій	
території	 України.	 Про	 це	 йдеться	 в	 указі	 Президента	 «Про	
заходи	 з	 відзначення	 у	 2015-му	 році	 70-ї	 річниці	 перемоги	
над	 нацизмом	 у	 Європі	 та	 70-ї	 річниці	 завершення	 Другої	
світової	війни»	і	в	законі	«Про	увічнення	перемоги	над	нациз-
мом	у	Другій	світовій	війні	1939—1945	років».

На Городнянщині  цього року святкування відбувати-
меться таким чином:

8 травня  2015  року 
8.00 год.	–		молебен	за	мир	та	злагоду	в	Україні,	за	за-

хисників	Вітчизни	в	Свято-Миколаївській	церкві.
9.00 год.	–	покладання	квітів	до	могил	загиблих	воїнів.
9.00 –17.00 год.	–		робота	тематичної	виставки	«Війна	

відгріміла»	(районний	будинок	культури).
10.00 год.	–	велопробіг,	присвячений	70-й	річниці	Пере-

моги	над	нацизмом	у	Європі.
10.00 год.	–			вшанування	пам’яті	загиблих	біля	пам’ят-

ного	знаку	воїнам-афганцям	на		алеї	Захисників	Вітчизни.
10.30 год.	 –	 	 покладання	 квітів	 до	 	 місця	 захоронення	

жителів	м.Городні	–	жертв	голокосту,	які	загинули	від	рук	на-
цистських	окупантів	у	1941-1942рр.

10.40 год. –	 відкриття	 меморіальної	 дошки	 на	 примі-
щенні	міської	школи	№2	на	честь	воїнів,		загиблих	в	зоні	АТО.

9 травня  2015  року 
9.00 год.	 –	 	 почесна	 варта	 школярів	 біля	 Меморіалу	

Слави,	 робота	 розгорнутої	 пересувної	 виставки	 	 “Ветерани	
завжди	серед	нас”	та		виставки	дитячих	робіт	«Ми	пам`ятає-
мо...».

9.30 год. – формування	біля		райдержадміністрації		ко-
лони		з	ветеранів	німецько-радянської	війни,		керівників	під-
приємств	,	установ	,	організацій,	представників	трудових		ко-
лективів	міста.

9.45 год.	–		початок	руху	колони	до		Меморіалу.	Покла-
дання	квітів	до	каплички	Покрова	Божої	матері	та	пам'ятного	
знаку	воїнам-афганцям.		Мітинг.

10.00 год.	–	мітинг	–	реквієм	 	«Травневий	подих	Пере-
моги».

10.45 год.	–	панахида	по	загиблим	біля	меморіалу	Скор-
ботної	Матері.

11.00—14.00 год.	–		спортивні	змагання.
11.00 год.	–			солдатська	каша.
11.00 год.	–		перегляд	у	кінотеатрі	комедії		“	Містер	Піт-

кин	у	тилу	ворога”.	
20.00 год.	–	концерт	у	районному	будинку	культури	«Ба-

гато	років	промайнуло,	а	пам’ять	спогад	не	стира».
21.45 год.	–			святковий	салют.

МОБІЛІЗАЦІЯ

ВІСТІ З ПОЛІВ КИПИТЬ  РОБОТА  

ВІЙСЬКУ  ФЕЛЬДШЕРИ  ПОТРІБНІ  ТЕЖ
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СЛУЖБА 101	 	

Щорічно	 на	 Чернігівщині	 за	 участю	 дітей	 трапляється	
більше	 ста	 надзвичайних	 подій,	 внаслідок	 яких	 гинуть	 або	
одержують	 травми	 десятки	 малюків	 і	 підлітків.	 Особливо	
загострюється	 ситуація	 у	 весняно-літній	 період,	 коли	 діти	
більше	 часу	 проводять	 на	 вулиці	 чи	 вдома	 без	 належного	
нагляду	дорослих.	У	пошуках	розваги	вони	часто	вигадують	
небезпечні	 ігри	 з	 вогнем,	 газовими,	 електричними	 прила-
дами,	 вибухонебезпечними	 предметами,	 хімічними	 речо-
винами.	 Також	 причиною	 трагедії	 стає	 порушення	 заходів	
безпеки	 на	 дорогах	 і	 водоймах,	 вживання	 отруйних	 грибів	
чи	рослин	тощо.

Так,	у	річці	Десна	поблизу	с.Авдіївки	Куликівського	рай-
ону	 потонула	 3-річна	 дівчинка,	 яка	 разом	 з	 матір‘ю	 відпо-
чивала	біля	водойми.	Намагаючись	врятувати	свою	дитину,	
жінка	сама	ледь	не	загинула.

Внаслідок	 гри	 з	 сірниками	 2-річного	 братика	 і	 6-річної	
сестрички	 загорілися	 диван	 та	 палас	 в	 одному	 з	 будинків	
с.Дігтярівка	 Новгород-Сіверського	 району.	 Під	 час	 пожежі	
діти	отримали	опіки	і	були	доставлені	у	лікарню.

Шановні батьки!
Управління	 ДСНС	 України	 у	 Чернігівській	 області	 та	

Управління	освіти	і	науки	Чернігівської	облдержадміністра-
ції	звертаються	до	вас	з	проханням	не	залишати	дітей	без	
нагляду	та	частіше	контролювати	їхні	розваги.	Виховуйте	у	
дітей	 навички	 безпеки	 поведінки,	 демонструючи	 на	 влас-
ному	прикладі	обережність	на	дорогах	і	водоймах,	при	по-
водженні	з	вогнем,	електричними	та	газовими	приладами,	
побутовою	хімією,	ліками	тощо.	Виділяйте	щоденно	кілька	
хвилин	для	відвертої	розмови	з	дітьми,	адже	потім	цей	час	
вимірюватиметься	ціною	життя.

Відповідно	до	пункту	1	частини		3	статті	35	Закону	Украї-
ни	 "Про	 загальнообов’язкове	 державне	 соціальне	 стра-
хування"	 члени	 фермерського	 господарства,	 особистого	
селянського	господарства,	якщо	вони	не	є	найманими	пра-
цівниками,	 можуть	 добровільно	 застрахуватися	 від	 нещас-
ного	випадку	на	виробництві	та	професійного	захворюван-
ня,	які	спричинили	втрату	працездатності.			

Порядок добровільного страхування  такий:	
–	зазначені	особи	подають	до	органу	Державної	фіскаль-

ної	служби	за	місцем	проживання	відповідну	заяву;
–	 з	 особою,	 яка	 подала	 заяву,	 органом	 Державної	

фіскальної	 служби	 укладається	 договір	 про	 добровільну	
участь.	Цей	договір	набирає	чинності	з	дня	його	підписання.	
Особи	беруть	добровільну	участь	у	системі	загальнообов'яз-
кового	державного	соціального	страхування	від	нещасного	
випадку	на	виробництві	протягом	строку,		визначеного	в	до-
говорі,		але	не	менше	одного	року;

–	 для	 осіб,	 які	 є	 членами	 фермерського	 господарства,	
особистого	селянського	господарства,		єдиний	соціальний	
внесок	на	загальнообов'язкове	державне	соціальне	страху-
вання	від	нещасного	випадку	на	виробництві	встановлюєть-
ся	 у	 розмірі	 1,61	 відсотка	 	 до	 визначеної	 бази	 нарахувань	

єдиного	внеску.
У	разі	нещасного	випадку	на	виробництві	або	професій-

ного	захворювання,	які	спричинили	втрату	працездатності,	
страхувальники	 мають	 право	 на	 отримання	 страхових	 ви-
плат	та	медико-соціальних	послуг	за	рахунок	коштів	Фонду	
з	 моменту	 укладання	 Типового	 договору	 про	 добровільну	
участь	та	сплати	єдиного	соціального	внеску.

Додаткову	інформацію	можна	отримати	у	відділенні	ви-
конавчої	дирекції	Фонду		по	тел.	(0245)	2-74-25,	2-13-41.	

Відділення	виконавчої	дирекції	Фонду	
в	Городнянському	районі.

Містом	почали	ширитись	чутки	про	
те,	що	місцевий	ринок	віднедавна	пе-
ребуває	 у	 приватних	 руках	 київських	
ділків.	 Тому,	 мовляв,	 тут	 панують	 нові	
правила,	у	яких	місцевим	підприємцям	
неможливо	 існувати.	 Щоб	 дізнатись	
про	 все	 з	 перших	 вуст,	 ми	 вирішили	
поставити	 це	 запитання	 директору	
райкоопзаготпрому	 Миколі	 Петровичу	
Левківському,	 який	 працює	 на	 цій	 по-
саді	трохи	більше	місяця.

Перше,	 що	 кинулось	 у	 вічі	 біля	
приміщення	 контори	 райкоопзагот-
прому,	 –	 працівниця,	 що	 брала	 плату	
за	транспортні	засоби,	що	в’їжджають	
на	територію	ринку.		Машин	тут	значно	
поменшало	і	ходити	стало	спокійніше.	
Друге	 –	 «парапетна»	 торгівля	 перемі-
стилась	 під	 навіси	 на	 спеціально	 об-
ладнані	нові	місця.	На	жарт	«нова	мітла	
по-новому	 мете?»	 директор	 відповів	
так:

	–	Не	те,	щоб	по-новому.	Згідно	за-
тверджених	послуг,	в’їзд	транспортних	
засобів	на	територію	ринку	і	раніше	був	
платний.	Просто	не	завжди	це	правило	
діяло.	Ми	не	беремо	плату	з	тих	авто-
мобілів,	 які	 заїхали	 на	 кілька	 хвилин	 –	
щоб	 завантажити,	 наприклад,	 мішок	
зерна	 чи	 цукру.	 Але	 якщо	 ти	 просто	
хочеш	 поставити	 тут	 своє	 авто,	 щоб	
ходити	по	ринку	–	за	це	треба	платити.	
Година	коштує	дві	гривні.	Це	не	багато.	
А	 щодо	 парапету	 –	 думаю,	 усім	 стало	
краще,	 коли	 продукти	 продаються	 під	
навісом,	а	не	під	дощем,	наприклад.	

	 Наша	 розмова	 переривається	
групою	 підприємців,	 які	 завітали	 до	
кабінету	 директора	 явно	 не	 просто	
привітатись.	

	 Довго	 і	 суперечливо	 намагались	
сформувати	свої	претензії.	Говорилось	
багато,	врешті	все	звелось	до	одного:	
приватних	 підприємців,	 які	 займають-
ся	 торгівлею	 на	 території	 ринку,	 не	
влаштовувало	підняття	орендної	плати	

за	 місце,	 яке	 від	 початку	 нового	 року	
збільшилось	з	2,50		до	3,20	гривні.		

–	У	нас	зараз	практично	нема	тор-
гів,	–	обґрунтовували	підприємці	свою	
позицію.	–	Ми	й	так	щомісяця	платимо	
великі	 суми	 податків.	 У	 середньому	
близько	 тисячі	 гривень	 на	 місяць.	 Ми	
просто	 не	 в	 змозі	 платити	 за	 оренду	
більше.	 Залиште	 нам	 стару	 ціну,	 або	
скажіть,	 хто	 на	 сьогодні	 є	 власником	
ринку	 і	до	кого	нам	звертатися	з	при-
воду	цього	питання.

Розмова	 складалась	 не	 дуже	 при-
язна,	 із	 взаємними	 претензіями	 і	 зви-
нуваченнями.	 Хто	 тут	 правий,	 хто	 ви-
нуватий?	І	хто,	дійсно,	формує	всі	діючі	
на	ринку	тарифи?	Спробуємо	розібра-
тись.

–	Земля	на	території	ринку	прива-
тизована	і	є	власністю	райспоживспіл-
ки	і	облспоживспілки.	Ні	про	яких	інших	
власників	не	може	бути	й	мови.	Це	все	

вигадки,	 --	 пояснив	 М.П.Левківський.	
–	 Розмір	 орендної	 плати	 рекомендо-
ваний	 облдержадміністрацією	 і	 вста-
новлюється	 облспоживспілкою.	 Цей	
тариф	 гнучкий	 –	 максимальний	 його	
розмір	 становить	 5	 гривень.	 У	 інших	
районах,	 де	 краща	 фінансова	 ситу-
ація,	 діє	 саме	 така	 ставка.	 У	 нас	 ціна	
збільшилась	до	3,20	гривні	за	рахунок	
інфляції	2014	року.	Більша	частина	під-
приємців	(понад	70	відсотків)	вже	укла-
ли	з	нами	договори	і	платять	за	новими	
розцінками.	Але	не	всі.	Вимагають	за-
лишити	 старі	 тарифи	 здебільшого	 ті,	
хто	торгує	промисловими	товарами.	У	
зв’язку	з	тим,	що	купівельна	спромож-
ність	 громадян	 значно	 зменшилась,	
люди	 купують	 переважно	 тільки	 про-
дукти	і	найнеобхідніші	речі.	Але	тарифи	
однакові	 для	 всіх.	 Та	 й	 вирішення	 про	
їх	затвердження	не	у	компетенції	керів-
ництва	райкоопзаготпрому.

	 Діалогом	 підприємці	 залишились	
явно	 незадоволені.	 Ситуація	 дійсно	

досить	 напружена.	 Альтернативи	 у	
них	 нема.	 Ринок	 у	 Городні	 єдиний.	 Не	
влаштовують	 умови	 –	 можеш	 забира-
тися.	Тільки	куди?	Значну	конкуренцію	
створюють	 і	 підприємці,	 які	 приїжд-
жають	 торгувати	 у	 місто	 щочетверга.	
Раніше	 це	 було	 здорове	 суперництво,	
яке	 примушувало	 розширювати	 асор-
тимент	товару,	слідкувати	за	його	які-
стю	і	намагатись	утримувати	якнайде-
шевшу	ціну.	Сьогодні	це	реальна	«палка	
у	колесо»	місцевому	бізнесу,	який	ледь	
жевріє.	Скаржились	підприємці	і	на	те,	
що	 їх	 не	 влаштовують	 умови	 нового	
договору,	 запропонованого	 керівни-
цтвом	 райкоопзаготпрому.	 Але	 підсу-
мували	одноголосно:	по	суті,	претензія	
лише	 одна	 –	 до	 збільшеної	 орендної	
плати.	Якби	вона	залишилась	у	старо-
му	розмірі,	конфлікт	можна	було	б	вва-
жати	вичерпаним.	

	 Можна	 зрозуміти	 і	 підприємців,	
які	 намагаються	 відстояти	 свої	 права,	
і	 керівництво	 райкоопзаготпрому,	 яке	
є	тільки	виконавцем	розпоряджень	ви-
щестоячої	 організації	 і	 встановлювати	
тарифи	на	свій	розсуд	не	має	права.	Чи	
може	 ця	 проблема	 бути	 вирішеною?	
Мабуть,	так.	І	рішення	досить	просте	–	
підняти	доходи	населення,	а,	значить,	
і	 купівельну	 спроможність	 громадян.	
На	 жаль,	 його	 виконання	 є	 виключно	
у	 компетенції	 держави.	 Залишається	
чекати,	 коли	 вона	 нарешті	 повернеть-
ся	 обличчям	 до	 жителів	 сільської	 гли-
бинки,	дотаційних	районів,	де	не	«кру-
тяться»	 у	 обігу	 мільйони	 і	 збільшення	
ставки	на	70	копійок	має	таки	відчутне	
значення.

С.ЧУГАЙ.

На знімках: директор ринку 
М.ЛЕВКІВСЬКИЙ з підприємцями 
Г.БУСЕЛ та В.ВАХМЕНІНОЮ.

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ

Винесено вирок чиновнику-шахраю
Коропський	районний	суд	виніс	вирок	працівнику	рай-

онного	відділу	освіти,	який	підробив	службові	документи.
Встановлено,	 що	 службовець	 вносив	 до	 офіційних	 до-

кументів	відомості	про	начебто	відпрацьовані	працівником	
державної	 установи	 години.	 На	 той	 час	 ця	 особа	 перебу-
вала	 за	 межами	 держави	 і	 не	 виконувала	 своїх	 службових	
обов‘язків.

На	 підставі	 сфальсифікованої	 документації	 нарахову-
валась	 заробітна	 плата.	 У	 подальшому	 незаконно	 виділені	
бюджетні	 кошти	 перераховувались	 на	 банківську	 картку	
близького	родича	чиновника.

Після	того,	як	злочин	було	викрито,	порушник	відшкоду-
вав	завдані	державному	бюджету	збитки	у	повному	обсязі.

Суд	визнав	зловмисника	винним	у	вчиненні	криміналь-
ного	 правопорушення	 та	 призначив	 йому	 покарання	 у	 ви-
гляді	 штрафу	 у	 розмірі	 30	 неоподаткованих	 мінімумів	 до-
ходів	громадян.

Прес-група	Управління	СБ	України	
в	Чернігівській	області.

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ

Чий ринок у Городні?

СЛУЖБА 102  																	

Крадіжка не вдалася
23	квітня	о	пів	на	першу	годину	ночі	житель	Городні	М.	

залишив	свій	автомобіль	ВАЗ	2101	біля	під’їзду	будинку,	де	
мешкає.	А	вранці	виявилось,	що	авто	–		немає.	

Автомобіль	 було	 знайдено	 спаленим	 	 поруч	 з	 міським	
стадіоном.	Ймовірною	причиною	загорання	машини	стало	
те,	що	злодії,	які	збиралися	його	викрасти,			намагалися	за-
пустити	двигун	через	замикання	проводів.

Райвідділом	 міліції	 відкрито	 кримінальне	 провадження	
за	ч.	1	ст.	289	Кримінального	Кодексу	України	за	незаконне	
заволодіння	транспортним	засобом.		Винні	особи	встанов-
люються.

Перерубав руку  земляку 
23	квітня	о	п`ятій	годині		вечора	до	Городнянського	рай-

відділу	міліції	надійшло	повідомлення	 	від	чергової	медсе-
стри		центральної	районної	лікарні,	що		у	приймальний	покій	
доставлено		мешканця	с.	Півнівщина		М.,	1977	року	народ-
ження,		з	діагнозом	«відкритий	перелом	лівої	ліктьової	кіст-
ки».

		Як	виявилось	у	ході	перевірки,	минулого	вечора	о	10-
ій	годині	у	будинку	брата	раніше	судимого	громадянина	П.,	
1970	року	народження,	 	теж	мешканця	Півнівщини,	трапи-
лась	сварка.	У	результаті	якої		П.		умисно		заподіяв		тілесні	
ушкодження	М.	–	вдарив	по	руці	сокирою.		Причина	сварки	
–	ревнощі.	Слідство	ведеться.

Cтрахування членів фермерського 
та особистого селянського господарств
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«І	лани	широкополі,	 і	поля,	 і	 кручі…»,	—	
так	описував	український	пейзаж	Тарас	Шев-
ченко.	Саме	широкі	лани,	на	яких	колосить-
ся	налита	сонцем	пшениця,	стали	візитною	
карткою	України.	Та	от	парадокс:	фермери,	
які,	не	покладаючи	рук,	працюють	на	землі,	
останнім	 часом	 змушені	 буквально	
виживати,	тоді	як	мали	б	заробляти	
пристойні	гроші.	Причина	очевидна:	
колишні	 правителі	 орієнтувались	
на	 великі	 агрогосподарства,	 якими	
володіли	 наближені	 «до	 тіла	 і	 Сім’ї»	
підприємства.	Вони	отримували	ве-
личезні	 кредити	 і	 преференції,	 тоді	
як	 дрібні	 господарства	 залишались	
сам	на	сам	із	бюрократичною	маши-
ною,	яка	замість	того,	аби	надавати	
допомогу,	вимагала	хабарів.	

Між	тим,	аграрна	галузь	—	золо-
та	 жила	 для	 України.	 Навіть	 у	 таких	
складних	умовах	українці	примудря-
лись	 вирощувати	 величезні	 обсяги	
продукції:	 наша	 країна	 —	 друга	 у	
світі	 за	 експортом	 фуражного	 зер-
на,	 а	 на	 ринку	 соняшникової	 олії	
українська	 продукція	 займає	 54%.	
Минулого	 року	 завдяки	 експорту	
української	сільгосппродукції	в	бюд-
жет	 країни	 надійшло	 17	 млрд.	 до-
ларів	—	це	третина	всього	експорту.	
Можна	 лише	 уявити,	 яких	 вершин	
досягли	 б	 наші	 фермери,	 якби	 їм	
створили	 належні	 умови	 для	 робо-
ти.	 Втім,	 вже	 найближчим	 часом	
український	 аграрний	 сектор	 може	
пережити	друге	народження.	

Так,	з	початку	роботи	уряду	Арсенія	Яце-
нюка	вже	скасовано	14	дозволів,	6	ліцензій	
та	 впроваджено	 більше	 	 50	 інших	 змін,	 які	
значно	 полегшують	 життя	 агрогосподарств	
–	кардинально	менше	буде	бюрократії.	Фер-
мерам	сьогодні	вже	не	треба	отримувати	лі-
цензію	на	 імпорт	засобів	захисту	рослин,	а	
термін	 видачі	 фітосанітарного	 сертифікату	
скорочено	 з	 5	 діб	 до	 однієї.	 Завдяки	 уряду	
з	 квітня	 	 реєстрацію	 договорів	 оренди	 зе-

мельних	ділянок	сільгосппризначення	мож-
на	оформити	у	будь-якого	нотаріуса,	тоді	як	
до	цього	селяни	змушені	були	днями	стояти	
у	чергах,	або	ж	платити	хабарі	для	пришвид-
шення	процесу.	

Головний	 виклик,	 який	 сьогодні	 стоїть	

перед	 країною,	 —	 проведення	 посівної.	
Однак	 якщо	 ще	 в	 лютому	 аграрії	 хапались	
за	голову	і	говорили,	що	грошей	на	насіння	
та	 дизпаливо	 немає,	 то	 сьогодні	 вони	 див-
ляться	в	майбутнє	не	так	песимістично.	Так,	
ціна	дизпалива	порівняно	з	лютим	впала	на	
третину,	і	сьогодні	сільськогосподарські	під-
приємства	 заготовили	 майже	 88%	 палива,	
необхідного	 для	 проведення	 посівної	 кам-
панії.	 У	 КабМіні	 обіцяють	 ретельно	 стежи-

ти	 за	 тим,	 аби	 на	 ринку	 нафтопродуктів	 не	
створювався	 штучний	 дефіцит,	 через	 який	
стрімко	 і	 необґрунтовано	 зростають	 ціни.	
Немає	 проблем	 і	 з	 насінням	 (його	 заготов-
лено	129%	від	норми),	і	з	добривами.	

Звісно,	 все	 це	 взялось	 не	 з	 повітря	 —

українські	аграрії	вже	взяли	кредитів	на	суму	
4,8	млрд.	грн.	Та	цього	разу	влада	не	зали-
шить	фермерів	сам	на	сам	із	кредиторами:	
уряд	 заклав	 у	 Державному	 бюджеті	 300	
мільйонів	гривень	на	компенсацію	процент-
ної	ставки	за	кредитами	для	малих	і	серед-
ніх	 сільгосппідприємств.	 Зустрічаючись	 у	
п’ятницю	із	сільгоспвиробниками	Київщини,	
прем’єр-міністр	 Арсеній	 Яценюк	 відзначив:	
«Розумію,	що	це	не	так	багато.	Але	половину	

від	 ставки	 Національного	 банку	 ми	 будемо	
компенсувати».	 Уряд	 дотуватиме	 15%	 на	
кожен	кредит,	а	це	вже	непогана	допомога.	
До	того	ж,	у	КабМіні	мають	намір	допомогти	
фермерам	 закупити	 українську	 сільського-
сподарську	техніку	—	вже	у	другому	півріччі	

уряд	має	намір	передбачити	компенса-
цію	 процентної	 ставки	 для	 придбання	
українських	тракторів,	сівалок	та	віялок.	

Сьогодні	 виробництво	 нашої	 тех-
ніки,	 м’яко	 кажучи,	 є	 недостатнім.	 За	
даними	 Мінагрополітики,	 із	 придбаних	
минулого	 року	 зернозбиральних	 ком-
байнів	лише	6%	припадає	на	українську	
продукцію.	Між	тим,	говорити	про	пога-
ну	 якість	 нашої	 техніки	 не	 варто	 —	 ви-
пускають	же	в	Україні	і	літаки,	і	космічні	
ракети.	 Втім,	 повністю	 від	 іноземної	
техніки	 аграріїв	 відмовляти	 не	 будуть.	
Навпаки	 –	 Арсеній	 Яценюк	 заявив,	 що	
уряд	 працює	 над	 тим,	 аби	 світові	 кре-
дитні	агентства	давали	українським	ви-
робникам	кредити	у	вигляді	сільгосптех-
ніки.	«США	будуть	зацікавлені	постачати	
техніку	 в	 Україну,	 а	 ми	 –	 зацікавлені	 в	
тому,	щоби	мати	довгий	кредит,	низьку	
процентну	 ставку	 і	 ефективну	 техніку,	
яка	 дасть	 можливість	 більше	 зібрати,	
більше	продати	і	більше	заробити»,	-	на-
голосив	очільник	КабМіну.	

Продавати	 ж	 є	 куди:	 Україна,	 за	
словами	прем’єра,	може	заповнити	єв-
ропейський	 ринок	 своєю	 продукцією.	
Українська	 сільгосппродукція	 конку-
рентна,	навіть	незважаючи	на	те,	що	ЄС	
дотує	своїх	виробників.	Свідчення	цього	

—	використання	всіх	квот	на	низку	товарів,	
зокрема,	 курятину:	 європейські	 споживачі	
надзвичайно	 швидко	 розкупили	 українсь-
ку	 продукцію.	 «Ніхто	 не	 сподівався,	 що	 ми	
використаємо	 повністю	 всю	 квоту.	 Те	 саме	
буде	і	є	по	зернових.	Те	саме	мусить	бути	по	
молоку»,	—	відзначив	прем’єр	Арсеній	Яце-
нюк.	 А	 завоювавши	 європейський	 ринок,	
чому	б	не	зазіхнути	і	на	світовий?

Ірина СМУСЬ.

Друге народження українського села 

Нинішньої	 весни	 минуло	 29	 років	
з	 дня	 катастрофи	 на	 Чорнобильській	
атомній	 станції,	 коли	 наприкінці	 квітня		
1986	року	весь	світ	відчув,		яку	незмірну	
небезпеку	 для	 людей	 може	 становити	
некерована	 атомна	 	 енергія.	 Тисячі	 ін-
женерів,	 військовослужбовців,	 вчених	 і	
лікарів	стали	на	захист	своєї	рідної	зем-
лі,	 майбутніх	 поколінь	 від	 можливого	
розповсюдження	 радіації,	 її	 страшних	
наслідків.	 Скільки	 людей	 	 мирних	 про-
фесій	було	мобілізовано	для	боротьби	з	
цим	лихом?	

	Один	з	них	–	наш		скромний	земляк,		
який	 влітку	 1988	 року	 	 працював	 водієм	
на	ліквідації	аварії		у		Чорнобилі.		Скільки	
разів	доводилося		йому	набирати	швид-
кість,		проїжджаючи	повз	рудий	ліс,	вди-
хати	 смертоносний	 пил	 з-під	 коліс,	 	 до-
водити	вантажівку	до	4-го	блоку.	Скільки	
разів	 мили	 у	 дезактивуючому	 розчині		
його	машину,		скільки		довелось	міняти	ті	
машини…	 Незмінною	 під	 опромінюван-

ням	 залишалась	 тільки	 мужність	 	 героїв		
Чорнобиля.

Григорій	Никифорович		Шкут	нині			–
єдиний	 чорнобилець	 у	 Солонівці.	 Були	
і	 інші	 ліквідатори	 аварії,	 але	 отримане	
ними	 опромінення	 зробило	 свою	 чорну	
справу.		

Професію	 водія	 отримав,	 коли	 три	
роки	 служив	 строкову	 службу	 ще	 в	
юності.	По	звільненню	в	запас	одружив-
ся	на			солонівській	дівчині,	яку		знав	з	ди-
тинства.	Водив	бортові	машини	в	місце-
вому	колгоспі		імені	Калініна.	За	сумлінну	
працю	 нагороджений	 орденом	 Трудової	
Слави.	 Коли	 ж	 сталася	 біда	 на	 Чорно-
бильській	АЕС,			райвійськкомат	призвав	
його	 на	 продовження	 служби.	 Знову	 сів	
за	кермо	військової	вантажівки.	Чергова	
нагорода	–	медаль	за	участь	в	ліквідації	
аварії	на	Чорнобильській	АЕС	–	знайшла	
свого	героя.	

Григорія	 	 Никифоровича	 розгово-
рити	 нелегко.	 	 І	 зараз,	 і	 тоді,	 коли	 він	

телефонував	з	Ораного	у	рідне	село,	де	
залишив	 дружину	 з	 десятирічним	 	 си-
ном,	маленькою	дочкою	та	батьками-ін-
валідами.	 Більше	 запитував	 про	 їх	 здо-
ров`я,	а	про	себе	казав,	що	в	нього	«все	
добре,	 все	 нормально».	 Та	 	 наскільки	
могло		бути	добре		біля	неприборканого	
атомного	лиха?

Сьогодні	Григорій	Шкут	вже	на	пенсії.	
Разом	з	дружиною	виховав			сина	та	доч-
ку,	 дочекався	 двох	 онуків.	 	 У	 сімейному	
альбомі	зберігаються	фото	з	Чорнобиля.	
На	одному	з	них	--	ще	молодий	Григорій	
Никифорович	 у	 розташуванні	 військової	
частини,	 де	 було	 встановлено	 плакат	
з	 написом:	 «Воїн!	 Відродимо	 життя	 на	
Чорнобильській	землі!»	

А.НЕМИРОВА.

На знімку: Григорій Никифорович 
вдома,  в Солонівці, зі своїм чотири-
лапим улюбленцем.

23	 квітня,	 	 напередодні	 	 29-ої	 річниці	 	 з	 Дня	 аварії	 	 на	
Чорнобильській	АЕС,		представники	керівництва	району	та		
Всеукраїнської	громадської		організації	«Союз.	Чорнобиль.	
України»	 вшанували	 пам`ять	 загиблих	 	 під	 час	 ліквідації		
аварії	та	тих,	кого	атомне	лихо	забрало	пізніше.	Біля	пам`ят-
ника	загиблим	ліквідаторам		відслужив	панахиду	на	їх	честь	
благочинний	 Городнянського	 округу	 Української	 право-
славної	церкви	Московського	патріархату,		протоієрей	Свя-
то-Миколаївської	церкви	отець	Мирон,	а	присутні	 	у	скор-
боті	поклали	квіти	до	підніжжя.	

Потім	у	читальному	залі	районної	бібліотеки	голова	рай-
держадміністрації	П.І.Потапенко,	голова	районної	ради		Г.Г.
Примак		та	голова	міської	ради	А.І.Богдан			вручили		Почесні	
грамоти	 з	 приводи	 річниці	 аварії	 на	 Чорнобильській	 АЕС		
М.М.Шаропатому,	О.В.Ітченку,	В.А.Романенку.	А	від	міської	
ради		--	конверт	з	коштами	на	нагальні	потреби		для	громад-
ської	організації	«Союз	Чорнобиль	України».

Силами	 працівників	 	 районної	 бібліотеки	 та	 будинку	
культури,	 хору	 «Ветеран»	 	 було	 організовано	 	 концерт	 для	
чорнобильців.	

На знімку: у районному будинку культури  вшану-
вали пам`ять чорнобильців представники керівництва 
району та члени організації «Союз. Чорнобиль. Украї-
ни».

ЗАБУТТЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ
	Дзвони Чорнобиля



У	 	 обласній	 Городнянській	 	 школі-інтер-
наті	для	дітей-сиріт	вже	більше	півроку	меш-
кають	два	незвичайні	вихованці	–	смагляві	та	
чорноокі.	 Це	 Сохаїл	 Джамшід	 Рашід	 Хан	 	 та		
Мехрабі	Фаізуддін		з	Афганістану.	Так	трапи-
лось,	що	йшли	вони	разом	з	іншими	співвіт-
чизниками	у	Європу,	але		за	кордон	України		
так	 і	 не	 вийшли.	 Зупинили	 прикордонники.	
А	 потім	 їх,	 як	 неповнолітніх,	 	 	 відвезли	 	 до	
Городнянського		 інтернату.	 	Джамшід		наро-
дився		у	1997	році	і		8	грудня	цього	року	йому	

має	виповнитись		вісімнадцять.	Фаізуддін	--		
молодший	 за	 товариша.	 Вісімнадцять	 йому		
буде	у	наступному	році.		Він	потрапив	у	шко-
лу-інтернат	першим	у	вересні	минулого	року,	
а	у	грудні		до	нього	приєднався	Джамшід.	

Обидва	 хлопці	 люблять	 	 спорт,	 мають	
сторінки	 в	 Інтернеті,	 де	 	 спілкуються	 з	 ро-
дичами,	товаришують	з	 	хлопцями	та	дівча-
тами	 тепер	 вже	 свого	 навчального	 закладу.	
Джамшід	навчається		у	10-му	класі,	а	Фаізуд-
дін	 –	 у	 8-му.	 Хлопці	 розмовляють	 	 досить	

добре	 українською.	 У	 тому	
заслуга	 не	 тільки	 педагогів	
(вони	 займаються	 з	 ними	 по	
індивідуальній	 програмі),	 а	 й		
їх	нових	товаришів,	які	допом-
агають	і	навчатися,		і	облашту-
ватися	у	новому		світі.		

	Фаізуддін	родом	з	Кабулу	
(нині	 там	 мешкає	 3,5	 млн.	 чо-
ловік),	 а	 Джамшід	 --	 з	 Хосту.	
Центр	 провінції	 Хост	 на	 півдні	
країни,	і	його	населення	майже	
у		6	раз	більше,		ніж	у	Городні.	

	 --	 Ви	 теж	 розумієте,	
що	 таке	 війна,	 --	 говорить	
Джамшід.	 І	 очі	 в	 нього	 сумні.	
Там,	 у	 далекому	 Афганістані,		
він	залишив	найближчу	і	доро-
гу,	єдину	рідну	людину	–	маму.	
Звати	її		Лейла.		Батько	і	стар-
ший	брат	Джамшіда		померли.	
Він	 сам	 наближався	 до	 того	
віку,	коли	за	ним	у	школу	мог-
ли	 прийти,	 дати	 у	 руки	 зброю	
і	 відправити	 воювати.	 Тому	 й	

довелось	залишити	маму	саму…
	--	Хто	хоче,	той		у	нас	воює,	хто	не	хоче	

–	ні,	--	нахиляє	голову	Джамшід.	І	додає	з	гір-
котою:	--		Я	--	не	хочу.

Джамшід	і	Фаізуддін		стріляти	не	вміють,	
рушниці	 у	 руках	 не	 тримали.	 Проте	 обидва	
хлопці	вміють	водити	машини.	

Чи	 подобається	 Україна?	 Відповідають,	
що	так.	Хоч	тут	для	них	 і	холодно.	Джамшід	
навіть	 мріяв	 би	 залишитися	 в	 Україні,	 за-
вести	 невеличкий	 бізнес.	 Фаізуддін	 теж	 не	
проти.	Та	в	нього	дядько	у	Польщі,	має	ста-
тус	біженця.	Може,	згодом	забере		до	себе.	

Хлопці	 	 досить	 релігійні.	 Тому	 	 в	 Україні	
харчування	становить	деяку	проблему:	сви-
нини		не	можна	їсти.	Для	них	в	 інтернаті	го-
тують	окремо.	

У	своїй	кімнаті,	де	мешкають,	--		молять-
ся,	 роблять	 відповідні	 обряди.	 	 Великі	 релі-
гійні	свята	зустрічають	разом	з		афганськими	
товаришами	у	Києві	або	Чернігові.	Афгансь-
ка	громада	хлопців	не	залишає	без	нагляду	
та	допомоги.	

В	Україні	юні	афганці	ще	статус	біженців	
не	отримали,	тож	проблема	залишається	не-
вирішеною	і	нагальною.	Як	 	складеться	 їхнє	
подальше	 життя	 	 –	 залежатиме	 від	 рішення		
Верховного	суду	України.	Так	хочеться	поба-
жати	 їм	після	довгих	шляхів	 	митарств	мир-
ного	 неба	 над	 головою.	 І	 в	 Афганістані,	 і	 в	
Україні,		і	в	усьому	світі.	

А.НЕМИРОВА.

На знімку: городнянські афганці – 
ДЖАМШІД та ФАІЗУДДІН.
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По	 роботі	 нам	 часто	 доводиться	 бувати	 у	 се-
лах,	тому	про	стан	справ	у	них	знаємо	не	з	чуток.	
Однак	 трапляються	 такі	 випадки,	 коли	 знову	 по-
вертаєшся	до	гнітючої	теми	розрухи	та	запустіння.	

Трапилося	якось	побувати	у	Мощенці.	Село	як	
село	–	порожні	хати	зарослі	бур’янами,	поряд	ще	
«живі»	оселі,	недобудований	клуб,	що	впав	під	тяга-
рем	безгосподарності.	Місцевий	житель	розповів	
про	 монахів,	 що	 будують	 монастир	 і	 винаймають	
робітників	 на	 будівництво	 за	 непогані	 гроші.	 На	
запитання:	«Чого	ж	не	підеш	до	них	працювати?»,	
заперечив	сам	собі:	«Тож	мало	платять…».	І	пішов,	
певно,	шукати	оковитої.	І	де	такі	«робітники»	на	неї	
гроші	беруть?

З	таким	настроєм	заскочили	до	місцевої	крам-
ниці	 випити	 кави,	 бо	 змерзли.	 А	 там,	 як	 і	 всюди,	
асортимент	алкоголю	–	вдвічі	більший	від	кількості	
цукерок.	 І	 цукру	 нема.	 Щоправда,	 каву	 зробили	 і	
навіть	медом	пригостили.	

Тут-таки,	 у	 магазині,	 трапилася	 нам	 неорди-
нарна	 жінка	 Валентина	 Іванівна	 Грищенко,	 яка	
підсумувала	 наші	 враження	 від	 села	 дотепним	
сатиричним	 віршем.	 Посміялися	 і	 запропонували	
написати	нам.	Згодом	авторка	передала	нам	руко-
пис	віршів,	які	ми	й	пропонуємо	увазі	читачів.

Темна ніч за вікном.
Спить село мертвим сном.
І ніде ні душі, тільки смуток в душі.
Прийшов ранок з ночі,
Всі спішать хто куди:
Хто спішить до корів,
Хто на службу мерщій.
А село, моє село, бур’янами поросло.
А покинуті хати всі стоять мовчазні.
Ті хати у селі потонули в буряні.
І ніхто вже не прийде, бур’яни ті не порве.
Усі ферми, що були, геть попадали вони.
Ні корів, ні бика – бо господаря нема.
* * *
Я стомилась від болю й тривоги
За дорослих і діток малих.
І коли нароблюсь до незмоги,
На колінах молюся за них.
Їхня доля – то матері голос,
Їхні личка веселі й сумні.
Мов зернята, що зібрані в колос –
Всі у маминім серці, на дні.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімку: В.І.ГРИЩЕНКО під час зу-
стрічі з нами у магазині.

ЗУСТРІЧІ СМІХ  КРІЗЬ  СЛЬОЗИ

ДО 70-РІЧЧЯ 
ПЕРЕМОГИ

Пам'ять 
не мовчить

Все	далі	і	далі	від	нас	відходять	роки,		
обпалені	страшною	війною.	

Міняються	 покоління,	 руйнуються	
стереотипи,	 змінюється	 підхід	 до	 трак-
тування	історичних	подій.	Але	ніколи	і	ні-
защо	український	народ	не	забуде,	якою	
страшною	 трагедією	 для	 наших	 дідів	 і	
прадідів	була	Друга	світова	війна.	На	 їх-
ньому	прикладі	ми	назавжди	усвідомили,	
що	той,	хто	захищає	свою	землю,	завжди	
перемагає.

Саме	 тому	 у	 сотнях	 і	 тисячах	 міст,	
містечок,	 селищ	 і	 сіл	 України	 поіменно	
пам’ятають	 тих,	 хто	 віддав	 своє	 життя	
за	 віру	 і	 справедливість,	 за	 прагнен-
ня	 свободи	 і	 за	 достойне	 майбутнє	 для	
своїх	нащадків,	тобто	для	нас.	Саме	тому	
сьогодні	 ми	 так	 само,	 як	 і	 всі	 попередні	
десятиліття,	схиляємо	голови	біля	брат-
ських	могил.	Саме	тому	у	наших	серцях	і	
сьогодні	народжуються	такі	вірші,	як	ось	
цей,	який	для	своїх	односельців	і	для	усіх	
нас	склав	наш	читач	з	Лемешівки	Микола	
Миколайович	Бодьо.

Пам’ятаймо!
Мовчать	обеліски	численних	могил.
Та	пам'ять	чеканить	своє	з	усіх	сил	–
Про	те,	що	не	можна	повік	забувать,
Бо	мусимо	гордими	й	сильними		 	

	 	 	 стать!

Підходь	же,	юначе,	уважно	читай
Ці	прізвища	рідні:	Турейський,	Гулай,
Ісаєнко,	Заєць,	Кобзар,	Стволовий…
Нарешті	збагнув	ти,	нащадок	є	чий?

Сьогодні	поіменно	згадаєм	усіх	–
Сусідів	і	рідних,	далеких,	близьких	–
Хто	день	Перемоги	наблизити	зміг:
Реуцький	і	Непоп,	Крупеніч	і	Міх,

Ромащенки	й	Губські,	Кліщі	і	Шматки,
Дем’яненки,	Бублики	і	Чайдаки.
Тут	Бондарі,	Письменні	і	Смикуни,
Сизоненки,	Гопани	і	Крикуни.

Тут	є	Григоренки	і	Попики	теж,
Павловичі,	Ковалі…			Горе	без	меж!
У	битвах	кували	нестерпно	тяжких
Свою	перемогу	для	нас	і	для	всіх.

В	запеклих	боях	до	трьохсот	чоловік
Своїми	життями	спинили	той	лік.
Хіба	ж	то	одне	на	Вкраїні	село,
Де	стільки	людей	на	війні	полягло?

Вітчизну	святую,	як	матір	свою,
Вони	захистили	в	нерівнім	бою.
Шануймо	здобуте	у	ратних	боях,
Торуймо	до	злагоди	праведний	шлях!

Спинися	отут.	Достеменно	вивчай.
І	славних	героїв	шануй,	пам’ятай.
І	де	б	не	бував	ти	–	додому	вертай.
Село	Лемешівка	–	це	рідний	
	 	 	 наш	край.

КУЛЬТУРА

ЮВІЛЕЙНИЙ  ЗВІТ  ЮНИХ  МИТЦІВ
На	 ньому	 звітували	 всі	 творчі	 колективи	 школи	

мистецтв	 –	 дитячі	 і	 викладацькі.	 У	 програмі	 взяли	
участь	 зведений	 і	 молодший	 хори,	 два	 вокальні	 ан-
самблі,	 оркестр	 народних	 інструментів	 та	 шумо-
вий	 оркестр,	 ансамбль	 духових	 інструментів	 та	 ан-
самбль	баянів.	Доповнили	програму	вчителі	дуетами	
піаністів,	 баяністів,	 гітаристів	 та	 викладацьким	 ан-
самблем	народних	інструментів.	

Розпочався	 концерт	 виступом	 ансамблю	 духов-
ної	музики	з	творами	А.Костальського	«Отче	наш»	та	
К.Стеценка	 «Благослови,	 душе	 моя,	 Господа».	 Про-
довжили	програму		пісні	О.Злотника	«Аве,	Україно»,	
О.Хромушина	«Фантазія	на	теми	українських	народ-
них	пісень»	та	інші.	Віршовані	рядки	про	полеглих	на	
полі	 бою	 солдатів	 налаштували	 глядачів	 на	 сприй-
няття	 п’єси	 В.Біберга	 «Арія»	 у	 виконанні	 оркестру	
народних	 інструментів,	 яку	 слухали	 зі	 сльозами	 на	
очах.

Минуло	10	років	з	дня	реорганізації	дитячої	му-
зичної	 школи	 у	 школу	 мистецтв,	 а	 значить,	 10-та	
річниця	 від	 створення	 відділу	 образотворчого	 мис-
тецтва.	 До	 ювілею	 учні-художники	 приготували	 по-
каз	одягу,	розмальованого	своїми	руками	за	допом-
огою		особливих	фарб.

Концерт	 промайнув	 дуже	 швидко,	 був	 цікавим	 і	
сподобався	глядачам.

І.НЕПОПЕНКО.
Директор	школи	мистецтв.

  Городнянські  афганці

Про рівень медичного 
обслуговування

Підсумки	проведеного	в	жовтні	2014р.	
вибіркового	 опитування	 членів	 домого-
сподарств		щодо	рівня		медичного	обслу-
говування	свідчать,		що		за		останні		12	мі-
сяців	майже	в	кожній	сім’ї	області	(97,3%)	
хоча	б	один	із	її	членів	потребував	медич-
ної	 допомоги	 чи	 придбання	 ліків.	 Більше	
половини	 	 (57,2%)	з	них	не	змогли	задо-
вольнити	ці	потреби.	

Основними	причинами	недоступності	
окремих	 видів	 медичної	 допомоги	 були	
названі:	занадто	висока	вартість	ліків,	ме-
дичних	товарів	та	послуг;	висока	вартість	
відвідування	 стоматолога,	 протезування,	
проведення	медичних	обстежень	тощо.

Залишаються,	 як	 і	 в	 попередньому	
році,	 проблеми	 з	 доступністю	 послуг	
лікарів.	За	даними	опитування,	27,9%	всіх	
домогосподарств	 при	 потребі	 не	 змогли	
відвідати	 лікаря.	 З	 них	 поскаржилися	 на	
відсутність	 спеціаліста	 потрібного	 про-
філю	 –	 46,2%	 та	 дорогі	 послуги	 –	 46,1%	
опитаних.

Головне	управління	статистики
	у	Чернігівській	області.

Щорічний звітний концерт школи мистецтв відбувся 16 квітня під 
гаслом «Ти – навіки моя Батьківщина, мила серцю, свята Україно!».
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Мой	 спутник	 Михаил	 Степанович	 –	 крупный,	 ру-
соволосый	 и	 усатый	 здоровяк,	 с	 обветренным,	
открытым,	 ясноглазым	 лицом,	 нервно	 оглянул-

ся,	 закончив	 свой	 таежный	 рассказ.	 И	 хотя	 стоял	 жаркий	
августовский	полдень,	светило	солнце,	и	лес,	и	луг	перед	
ним	были	более	чем	реальны,	он	поежился	и,	глядя	на	меня	
своим	цепким,	внимательным	взглядом,	добавил:

–	У	каждого	леса,	у	каждого	места	есть	свой	хозяин.	От	
того	я	и	согласился	помочь	тебе	в	поисках	местных	мифов	и	
легенд.	Более	того,	мы	можем	попытаться	кое-чего	увидеть	
сами.

–	Чего,	например?	–	спросил	я.
–	Русалок,	–	таинственно	ответил	рассказчик.	–	Говорят,	

Матвей	их	видел,	а	может,	видится	с	ними	регулярно...
	–	Да	ну?!	–	усомнился	я.	–	Может,	он	мне	и	в	охоте	под-

собит,	а	то	что-то	Болотный	Хозяин	ко	мне	сегодня	не	был	
благосклонен.

	–	Очень	даже	может,	–	ответил	дядя	Миша.	–	А	про	Во-
дяного	так	не	говори,	просто	не	твой	день	сегодня.	А	у	деда	
Матвея	знаешь,	какая	голубиная	охота	возле	пасеки?

	–	Хороша?	–	спросил	я.
	–	Фантастически,	–	ответил	гид.
	–	Тогда	идем	к	деду	Матвею	на	пасеку.
			Часа	через	полтора	ходьбы	вышли	к	акациевой	роще.	

Мой	спутник	весело	насвистывал	какую-то	песенку,	а	потом	
вдруг	заметил:

	 –	 Видать,	 пришли,	 я	 сам-то	 ни	 разу	 здесь	 не	 был,	 да	
Матвей	все	звал	да	расхваливал	свои	владения.	За	вот	этой	
пустошью	должно	луговище	находиться,	а	там	и	пасека	сто-
ит.

	–	А	почему	пустошь?
	–	Называется?	–	переспросил	Степаныч.	–	Так	под	ака-

цией	ведь	ничего	не	растет:	ни	гриб,	ни	ягода.	Даже	трава	и	
та	чахлая	и	дохлая.	Скоро	все	леса	у	нас	пустошами	станут.	
Видел	на	вырубках	сколько	акаций?	Это	такая	зараза,	что	
не	выруби	вовремя	-	всю	посадку	заглушит.	Только	нашим	
лесничествам	до		того	дела	нету	–	они	одним	днем	теперь	
живут,	им	лишь	бы	вырубить	да	копейку	за	лес	урвать!	Вот	и	
меня	на	пенсию	выперли,	чтоб	не	гавкал	лишнего!	–	с	доса-
дой	заключил	мой	спутник.

	 –	 Но	 у	 деда	 Матвея	 место	 знатное!	 Говорил	 он,	 что	 с	
одной	стороны	вот	эта	акация,	а	с	другой	–	десятка	полто-
ра	старенных	лип	стоит,	а	посреди	–	луговище	с	разнотра-
вьем.	Целое	лето	взятки	хороши	и	с	лип,	и	с	акации,	а	позже	
и	с	луговища,	–	продолжал	рассказывать	Михаил	Петрович.	
–	 Часть	 лугов	 дед	 распахал	 в	 дальнем	 конце,	 да	 рожью	 и	
овсом	 засеял.	 Вот	 его	 конику	 и	 подкормка	 на	 зиму.	 А	 по	
другую	сторону	луга	-	голубиный	пруд.	Туда	испокон	веков	
голуби	по	утрам	воду	пить	прилетают.

Миновали	пустошь	и	вышли	на	простор	огромного,	рас-
кинувшегося	 в	 оправе	 лесов	 луга,	 в	 дальнем	 конце	 кото-
рого	 стояла	 времянка.	 Перед	 миниатюрным	 бревенчатым	
домиком	рядами	стояло	с	полсотни	ульев.

–	Вот	и	пришли,	–	заключил	Степаныч.	–	Чует	мое	серд-
це	–медку	поедим!

–	Угостят?
–	Даже	не	сомневайся!	–	ответил	мой	гид	с	видом	зна-

тока.	–	Дед	Матвей	самый	нежадный	пчеловод	в	мире!
Луг,	 на	 котором	 располагалась	 пасека,	 пах	 травами	 и	

солнцем,	 а	 сознание	 невольно,	 каким-то	 странным	 обра-
зом	настроилось	на	блажь	и	покой.	Цвели	запоздалые	раз-
ноцветы	 под	 деловитый	 басок	 работающих	 пчел.	 Трудяги	
торопились	взять	последний	мед	с	отцветающих	под	выго-
ревшим	августовским	небом	луговых	растений.

	–	Красота	какая!	Прямо	Эдем!	–	вздохнул	я	про	себя,	
вкушая	от	этого	великолепия.	Однако	расслабился	я	рано.

	–	Ой!	–	невольно	воскликнул	я,	почувствовав	ядовитый	
укол	на	шее.	–	А-а!

Степаныч	тоже	заорал	благим	матом.	Пчелы	атаковали	
нас	 со	 всех	 сторон,	 равномерно	 обрабатывая	 незванных	
гостей	своими	отравленными	жалами.	Не	долго	думая,	мы	
с	дядей	Мишей	ломанули	во	всю	прыть	ко	времянке.	Несясь	
сломя	 голову,	 я	 недоумевал:	 какого	 черта	 эти	 пчелы	 так	
разъярились?..	 Атаки	 взбесившихся	 перепончатокрылых	
не	 утихали,	 маленькие	 камикадзе	 продолжали	 обрабаты-
вать	наши	спины,	с	противным	жужжанием	пикируя	со	всех	
сторон.	Вот	так	зашли	в	гости!	А	ведь	правы	были	древние	
относительно	непрошенных	гостей!	Да	больно	же!

	–	Гей,	хлопцы!	–	услышал	я	чей-то	голос.	В	дверях	вре-
мянки	стоял	дед	Матвей.	Такой	себе	дедуля.	Возраста	не-
определенного,	седой,	небольшого	роста,	бородатый.	Вот	
только	одет	он	был	странновато,	я	бы	сказал,	не	по	эпохе.	
В	полотняной	сорочке,	в	серых	домотканых	штанах	и	боси-
ком.	–	Живей	сюда!	Да	быстрее,	а	то	зажалят	вусмерть,	те-
лячьи	ваши	головы!

	 	 	Из	последних	сил	мы	кинулись	к	деду,	влетели	в	от-
крытую	 дверь	 и,	 слыша,	 как	 она	 захлопнулась	 за	 нашими	
спинами,	шумно	перевели	дух.

	–	Ну	что?!	Попотчевали	вас	мои	сторожа?!	–	улыбался	
дед.	 Беззлобно,	 впрочем,	 улыбался.	 Однако	 нам	 было	 не	
до	смеха.	По	меньшей	мере	по	десятку	инъекций	пчелиной	
ярости	получили	мы	со	Степанычем.

	 –	 Здымай	 рубахи!	 –	 скомандовал	 Матвей.	 –	 Здымай,	
говорю,	чего,	как	бараны,	уставились?!

Дядя	Миша	и	я	шустренько	оголили	спины.	Тем	време-
нем	дед	Матвей	достал	откуда-то	банку	с	зеленым,	тягучим	
содержимым,	и	стал	растирать	нам	спины	этим	пахнущим	
воском,	медом	и	травами,	зельем,	приговаривая:

	–	И	чего	было	тудой	переться!	Ладно	ты,	Павел,	не	зна-
ешь,	так	этот	старый	олух	точно	ведает,	что	на	всякой	вы-
ездной	пасеке	есть	ульи	с	дичарами.

	–	Это	те,	что	по	моей	спине	прошлись?	–	морщась	от	
боли,	спросил	я.

	–	А	то!	Еще	легко	отделался!	–	шутил	Матвей,	продол-
жая	исцелять	нас	от	боли.

	–	А	что	это	за	«дичары»?	–	поинтересовался	я.
	–	Так	дикие	семьи	называют,	–	кряхтя,	поведал	мне	Сте-

паныч.	–	Взятки	у	них	невелики,	зато	охрана	первостатей-
ная!

		Эт	как	пасеку	вывез,	–	вставил	свое	слово	пчеловод,	–	
так	на	края	по	такой	семье	и	поставь	–	никто	не	поткнется!

	–	Я	теперь	точно	не	поткнусь!	–	ойкнув	в	последний	раз,	
заключил	дядя	Миша.

	–	Да	не	злись	ты!	–	оправдывался	дед.	–	Боль	болью,	а	
пользы	на	год	будет	–	до	следующего	лета	спина	болеть	не	
будет,	гарантирую!

			Оделись.	Натягивая	рубаху,	я	ощутил,	как	одеревенела	
моя	спина.	Боль,	однако	же,	поутихла.	

	–	Вы	с	охотой,	али	как?	–	поинтересовался	дед.

Хозяйка 

	–	Да	вот,	привел	Павла	на	твоих	голубей	поглядеть,	по-
стрелять	 маленько!	 –	 ответил	 дядя	 Миша.	 –	 Ты	 здесь	 уже	
лет	двадцать	голубей	бьешь,	а	их	и	не	убывает.

	–	Не	убывает,	потому	что	с	умом	бью,	–	с	нескрывае-
мой	 гордостью	 за	 самого	 себя	 хвастал	 дед.	 –	 Да	 и	 место	
тут	знатное:	голубей	по	окрестным	лесам	немало	водится,	
а	водоем	всего	один	-	пруд,	что	в	Лещинной	балке.	Девать-
ся	им	некуда	–	другого	такого	водопоя	близко	нету.	А	води-
лись	чтоб,	так	про	то	я	позже	расскажу.	Вы	покуда	распола-
гайтесь,	кваску	попейте,	вон	в	кадке.	Я	пойду	с	пчелухами	
пошепчусь,	а	там	и	вечерять	будем.

Дед	Матвей	вышел	из	избушки,	а	мы	принялись	за	квас.	
Какой	это	был	напиток!	Что	вам	сказать?	Густой	ячменный	
квас,	острый	и	щипающий	язык,	был	приправлен	у	Матвея	
медом.	 Холодный,	 терпкий	 напиток,	 скользя	 по	 языку,	
оставлял	во	рту	аромат	лесных	трав	и	легкую	горечь	полы-
ни.	 Просто	 невозможно	 на	 словах	 передать	 всю	 прелесть	
свежести	 и	 прохлады	 дедового	 кваса	 после	 горячего	 лет-
него	дня.

	–	Что,	вкусно?	–	спросил	меня	Степаныч.
	–	Не	то	слово!	–	в	восторге	отвечал	ему	я.
	–	То-то	же!	Матвей	никому	секрет	не	открывает.	Сколь-

ко	мужики	не	просили,	сколько	бабы	не	уговаривали	–	никто	
рецепта	достоверно	не	знает.	Так	вот!

С	каждым	глотком	по	телу	разливалось	блаженство,	од-
нако	 желудок	 вскоре	 напомнил,	 что	 он	 не	 безразмерен,	 и	
нам	с	грустью	пришлось	оторваться	от	питья.

Вернулся	 с	 пасеки	 Матвей,	 и,	 как	 всякий	 заботливый	
хозяин,	принялся	хлопотать	над	угощением.	Еда	была	бес-
хитростной,	но	вкусной	и	здоровой:	наваристый	кулеш	с	го-
лубями,	домашний	ржаной	хлеб	да	свежие	огурцы	–	на	пер-
вое	и	второе.	А	на	десерт	были	яблоки	с	медом	и,	конечно	
же,	квас.	Что	и	говорить	–	усладили	мы	в	тот	вечер	душу,	и	
принялись	за	разговор.	Беседовали	недолго.

	Я,	было,	заикнулся	насчет	легенд	про	лесную	нечисть,	
но	Матвей	властно	распорядился,	что	пора	спать.

	–	Вам	вставать	затемно,	–	пояснил	он,	–	а	завтра	будет	
еще	время	языком	почесать.	Да	и	у	меня	работенка	есть.

	–	Может,	подсоблю	чем?	–	вызвался	Степаныч.	–	Пав-
луха	сам	постреляет,	справится,	а	мне	в	принципе-то	что?	
Что	я,	голубей	не	видел?

	–	Не-е,	я	сам,	–	отказался	дед.	–	Рожь	косить	–	уметь	
надобно,	да	и	чем	мне	тут	еще	заниматься?	Я	помаленьку,	
потихоньку	сам	и	выкошу,	а	вы	полюйте,	хлопцы,	коль	охота!

			Вроде	понятно	все	было	с	Матвеем,	только	выйдя	по-
курить,	шепнул	мне	дядя	Миша	тихонько:

	–	Темнит	дед,	что	от	помощи	отказывается	–	точно	по	
знахарским	делам	пойдет!

	–	Он	же	косить	собирается,	–	возразил	я.
	–	Не-а,	не	косить,	–	продолжал	настаивать	Степаныч,	–	

оттого	и	от	разговора	про	нечисть	сегодня	ушел.	Накануне	
о	таком	не	говорят!

	–	Накануне	чего?
	–	Дел	всяких	знахарских,	–	ответил	дядя	Миша	и	пошел	

спать.	Я	попытался	размышлять	над	этим.	Однако,	не	имея	
ни	сил,	ни	настроения,	благоразумно	решил,	что	утро	вече-
ра	мудренее.

Встали	 затемно,	 и	 в	 неверном	 свете	 предрассветных	
звезд	 повел	 нас	 дед	 Матвей	 на	 заветное	 свое	 охотничье	
место.	Лесной	пруд	темным	зеркалом	отражал	ночное	еще	
небо	в	своих	водах.	Берега	его,	поросшие	рябиной	и	ореш-
ником,	были	высоки	и	чисты.	Со	стороны	луга	лишь	имелся	
открытый	участок,	на	котором	стояла	корявая,	раскидистая	
груша	–	место	моей	засидки.	

В	полной	тишине	я		взобрался	на	дерево	и,	удобно	усев-
шись	в	развилке,	стал	ждать	рассвета.	Дед	повел	Степаны-
ча	 в	 бузину,	 куст	 которой	 рос	 прямо	 на	 берегу	 пруда,	 под	
рябинником.	Постепенно	светало.	С	луга	потянуло	легким	
ветерком,	 заклубившем	 редкие	 пряди	 утреннего	 тумана	
над	водоемом.	Меж	тем,	света	становилось	все	больше	и	
больше.	Неимоверно	зудела	обжаленная	пчелами	спина,	и	
мне	пришлось	призвать	на	помощь	всю	свою	волю,	чтобы	
сидеть	тихо	и	неподвижно.	Неожиданно	засвистели	крылья,	
и	небольшая	стайка	голубей,	пролетев	надо	мной,	нырнула	
в	 заросли	 рябины.	 Небо	 окрасилось	 розовым	 цветом,	 и	 я	

понял,	что	там,	за	лесом,	начинало	всходить	солнце.	Голуби	
небольшими	стайками	слетались	к	пруду	и	рассаживались	
на	 ветвях	 дерев.	 Один	 за	 другим	 они	 стали	 спархивать	 к	
пруду,	туда,	где	берег	полого	спускался	к	воде,	и	запросто	
так,	прямо	как	куры,	пили	воду,	толкались,	копошились	на	
отмели,	а	затем	вновь	слетали	на	ветки.	Откуда-то	издали	
прилетела	огромная	стая	горлиц	–	особей	двадцать	и,	опи-
сав	полукруг	над	прудом,	шумно	опустились	к	воде.	Минут	
через	десять	птицы	живым	ковром	заполнили	весь	пологий	
берег	водоема.	Я	невольно	залюбовался	всей	этой	возней.	
Но	отчего	ж	не	стреляет	Степаныч?	Я	взял	поудобней	ружье	
и	стал	ждать.	Дядя	Миша	явно	медлил.	Солнце	уже	подня-
лось	над	лесом	и	птицы	засуетились,	явно	собираясь	уле-
тать,	а	мой	спутник	все	не	стрелял.

Я,	наконец,	решился.	Топнув	изо	всех	сил	ногой	по	гру-
шевой	ветви,	я	всполошил	всю	голубиную	гулянку	и	бегло	
выстрелил	дважды	по	взлетевшей	стае.	Три	птицы	упали	на	
берег	–	каков	результат?	А	от	Степаныча	ни	слуху,	ни	духу...	
Странно.

Спустившись	с	насеста,	я	собрал	в	ягдташ	свою	добычу	
и	пошел	к	кусту	бузины.	Дяди	Миши	там	не	оказалось.	Куда	
ж	он	подевался?	Вдруг	вспомнился	мне	наш	вечерний	раз-
говор.	Неужто	за	дедом	Матвеем	следить	пошел?	Решив	не	
мучить	 себя	 догадками,	 я	 искупался	 в	 чистом,	 но	 доволь-
но-таки	прохладном	пруду,	обсох,	и	пошел	обратной	доро-
гой	к	пасеке.	Ледяная	вода	приятно	остудила	зуд	в	обжа-
ленной	пчелами	спине,	отчего	идти	было	приятно	и	легко.

Дойдя	 до	 времянки,	 я	 застал	 Степаныча	 сидящим	 на	
крыльце	и	пребывающем	в	непривычном	для	него,	взвол-
нованно-хмуром	состоянии.

–	Дядя	Миша,	куда	ж	Вы	запропастились?	–	спросил	я	
и	похвалился	добычей.	–	Смотрите,	каких	голубей	я	добыл!

–	Что	голуби,	–	странно	уныло	ответил	он.	–	Я	тут	такое	
видел,	что	аж	с	Матвеем	разругался!

–	Как	разругался?!	–	удивился	я.
–	 Да	 вот	 так!	 –	 развел	 руками	 дядя	 Миша.	 –	 Как	 ты,	

наверное,	 догадался,	 не	 стал	 я	 голубей	 дожидаться	 –	 ре-
шил	проследить	за	стариком.	Он,	как	и	обещал,	пошел	на	
ржаное	поле.	Только	косить	не	стал,	а	уселся	прямо	среди	
колосьев	и	замер.	Я	залег	в	кустарнике	неподалеку	и	стал	
наблюдать.	 Матвей	 не	 шевелился.	 Вдруг	 среди	 леса	 раз-
далась	 песня,	 слов	 не	 разобрать,	 только	 мелодия	 –	 чудо	
как	хороша!	И	голос...	голос	просто	божественный!	Затем	
средь	поля	показалась	фигурка	женщины,	красоты	неимо-
верной,	с	распущенными	русыми	косами,	и	вроде	как	в	со-
рочке	до	полу	белой.	Она	шла	по	полю	и	пела,	неся	на	руках	
совершенно	 голого	 младенца.	 Затем	 положила	 малыша	 в	
колыбельку,	связанную	из	колосьев	прямо	во	ржи,	и,	качая	
дитя,	продолжала	петь.

–	Я	даже	передать	тебе	не	могу,	как	все	это	было	хоро-
шо:	и	голос	ее,	и	утро,	и	шелест	колосьев...	–	восторжен-
ный	голос	Степаныча	сорвался	на	хрип,	а	глаза	продолжа-
ли	блуждать	где-то	там,	в	памяти.	–	Я	не	заметил,	как	меня	
повело	 туда,	 прямо	 на	 поле.	 Ничего	 не	 осознавая,	 я	 шел	
прямо	 к	 ней.	 И,	 уже	 различая	 детали:	 легкую	 прозелень	 в	
ее	 волосах,	 ресницы	 густо-зеленого	 цвета,	 одежду	 без	
единого	шва,	и	осознавая,	что	прямо	передо	мною	русалка,	
мавка,	называй	как	хочешь,	я	споткнулся...	Она	обернулась	
на	шум	и	увидела	меня.	В	ее	глазах	блеснул	неподдельный	
ужас	и	она,	подхватив	малыша,	растворилась	во	ржи,	лишь	
качание	колосков	говорило	о	том,	что	она	только	что	была	
здесь.

–	 Что	 ж	 ты	 наделал,	 дурья	 твоя	 башка!	 –	 разразился,	
как	гром	среди	неба,	дед	Матвей.	–	Ну,	чего	было	переть-
ся	 сюда,	 остолоп	 ты	 проклятый!	 Я	 цельное	 лето	 ходил	 по	
утрам	в	это	поле	–	лешачку	слушать,	а	ты	взял,	паразит,	и	
все	испортил!	Чтоб	тебя,	ирода,	попод	небом	носило!

Я	попытался	извиниться,	но	Матвей	меня	и	слушать	не	
стал.	Прогнал.

–	Иди!	–	говорит,	–	отсюда!	Глаза	б	мои	тебя	никогда	не	
видели!	И	не	ходи	ко	мне	больше,	не	пущу	на	порог!	Я	к	нему	
как	к	человеку:	и	приютил,	и	угостил,	и	место	голубиное	по-
казал!..	А	ты,	свинья,	за	мной	следить?!

Дядя	Миша	сидел	и	плакал,	как	ребенок,	от	досады	на	
самого	себя	и	стыда,	запинаясь	на	каждом	слове:

–	Сбёг	от	меня	дед	в	лес.	Но	я	ж	не	хотел...	Я	ж	не	знал...
Эмоциональность	 рассказа	 не	 оставляла	 сомнений	 в	

его	правдивости.	И	я,	решив	хоть	как-то	отвлечь	человека	
от	неприятности,	спросил:

	–	А	колыбелька	осталась	там?
			Степаныч	поднял	на	меня	печальные	глаза:
	–	Осталась.
	–	Покажете?	–	с	надеждой	спросил	я.
	–	Идем!	–	зацепился	за	соломинку	дядя	Миша.	–	Тебе	

будет	интересно!
	 	 	 По	 пути	 я	 расспрашивал	 очевидца	 о	 деталях	 руса-

лочьего	облика,	но	к	уже	сказанному	он	добавил	только,	что	
«глазищи	у	нее	были	огромные,	на	пол-лица»,	и	больше	ни-
чего	припомнить	не	смог.

	–	Точно	тебе	говорю,	Хозяйка	это	была!	–	заключил	мой	
спутник.

	–	Вы	же	говорили,	русалка?	–	запутался	в	терминоло-
гии	я.

	–	Их	по-разному	называют.	Только	Хозяйка	это	лесная	
была,	Лешего	дочка	или	жена!	–	мы	вошли	в	рожь,	и	я	заме-
тил	колыбельку.

	 –	 Вон,	 гляди,	 какая	 люлька,	 –	 продолжал	 Степаныч,	 –	
стебли	заломлены	в	полдлины		и	переплетены	так,	что	ка-
ждое	растение	живое.	Человек	так	бы	не	смог	сделать,	даже	
колосья	все	целы.	Точно	тебе	говорю,	Хозяйка	это	была.

Я	рассматривал	колыбельку	и	поражался	мастерству	и	
тонкости	работы.	Собранные	в	пучки	колосья	сперва	обра-
зовывали	две	опоры	для	колыски,	а	после	изгиба	перепле-
тались	в	миниатюрное	челнообразное	ложе.	Да,	человек	бы	
так	 не	 сумел!	 Точно	 Хозяйка!	 Или	 русалка,	 мавка...	 Как	 не	
называй,	но	сейчас	я	был	свидетелем	хоть	и	косвенного,	но	
все	же	доказательства	их	существования.	Фантастика!

Поделившись	 впечатлениями	 и	 навосторгавшись	 от	
души,	 мы	 двинулись	 в	 обратный	 путь.	 Всю	 дорогу	 молча-
ли,	думая	каждый	о	своем.	Дядя	Миша,	наверняка,	думал	о	
том,	как	бы	сгладить	свою	вину	перед	стариком,	да	в	сотый	
раз	переживал		свои	ощущения	от	встречи	с	русалкой.	Вся	
гамма	противоречивых	мыслей,	терзавших	его	сейчас,	от-
ражалась	на	его	живом,	подвижном	лице.

Мне	же	подумалось	о	том,	что	неплохо	бы	нам,	людям,	
научиться	жить	вот	так,	как	Лесная	хозяйка,	не	ломая	и	не	
круша,	пользоваться	дарами	природы...	Стать,	наконец,	на-
стоящими	хозяевами	этого	мира,	мудрыми	и	рачительны-
ми,	а	не	паразитами	на	теле	Земли.	Когда-то	мы	научимся	
создавать	колыбели,	не	ломая	колосков.	Вот	только	успеем	
ли?

П.ДУБРОВСКИЙ.

полей



Гроші	люблять	порядок	 і	чистоту.	Вони	не	водитимуть-
ся	в	оселі,	де	брудно.	Не	можна	ховати	купюри	в	запилену	
шафу,	брудний	посуд	чи	білизну.	Ніколи	не	розбагатіють	ті,	
хто	 кладе	 їх	 під	 килим,	 бо	 топче	 ногами.	 Хочете	 гарно	 за-
робляти,	візьміть	собі	за	правило	прибирати	зі	столу	перед	
сном.	 Щоб	 не	 було	 ні	 крихт,	 ні	 брудної	 посуди.	 Помийте	
усю	посуду	на	ніч,	протріть	столи	 і	полиці	на	кухні	–	повір-
те,	скоро	дадуть	зарплату,	чоловік	почне	приносити	більше	
грошей,	вдасться	купити	хорошу	річ	зі	знижкою,	отримаєте	
неочікуваний	подарунок	або	виграш.	Але	ввечері	не	слід	у	
домі	робити	вологе	прибирання,	пилососити	 і	підмітати	—	
можна	зі	сміттям	гроші	вимести.	

* * *
Ось	 декілька	 правил,	 як	 примножити	 у	 домі	 статки.	 Їх	

треба	взяти	на	озброєння	дружинам.	По-перше,	у	місці,	де	
ховаєте	 заощадження,	 покладіть	 дзеркальце	 –	 гроші	 бу-
дуть	 віддзеркалюватися	 і	 примножуватися.	 На	 дно	 пачки	
помістіть	крупні	купюри.	Сума	має	бути	непарною,	останню	
парну	купюру	покладіть	у	гаманець.

Вибирайте	 червоні	 або	 рожеві	 гаманці.	 Це	 привертає	
статки.	Покладіть	у	гаманець	червоного	папірця.	Носіть	там	
одну-дві	 нерозмінні	 купюри.	 Не	 витрачайте	 їх,	 навіть	 коли	
взагалі	не	маєте	грошей.	Гроші	взагалі	не	люблять,	коли	їх	
витрачають	до	останньої	копійки.	Наприклад,	пішли	на	ба-
зар	–	хоча	б	10	копійок	повинні	у	вашому	гаманці	залишити-
ся,	по	завершенню	покупок.	

Ведіть	себе	як	багата	людина.	Якщо	хочете	купити	ма-
шину,	 то	 ходіть	 по	 дорогих	 автосалонах.	 Вбирайте	 в	 себе	
атмосферу	багатства.	Ніколи	не	шкодуйте	грошей	на	себе.	
Хочеться	вам	раз	за	життя	з’їсти	равликів	чи	жаб’ячих	лапок	
у	 найдорожчому	 київському	 ресторані	 –	 з’їжте.	 Сподоба-
лась	гарна	сукня		-	купіть	її.	Зекономлені	на	собі	гроші	все	
одно	пропадуть.	Хто	легше	витрачає	гроші,	не	скупиться,	до	
того	вони	швидше	й	в	більших	сумах	повертаються.	Будьте	

ЦІКАВО-НЕЦІКАВО?

 6     Новини Городнянщини  30 КВІТНЯ  2015 РОКУ

Кілька порад, щоб 
у вашому гаманці во-
дилися гроші, а у домі 
– достаток

Порятунок від мучнистої роси
Це,	 мабуть,	 найнебезпечніша	 хвороба	

огірків.	 Вона	 вражає	 тільки	 листя	 росли-
ни,	 на	 якому	 утворюються	 жовто-зелені	
плями,	 які	 швидко	 збільшуються.	 Листя	
набуває	жовто-бурого	кольору,	а	потім	за-
сихає.	Зазвичай	огірки	починають	хворіти	у	
період	різкого	зниження	нічної	температу-
ри,	тобто	з	середини	липня.

Щоб	 звести	 втрати	 плодів	 до	 мініму-
му,	 рекомендується	 обприскувати	 гряд-
ки	 з	 огірками	 настоєм	 часнику.	 Для	 цього			
30-50	 г	 подрібненого	 часнику	 заливають	
літром	 води	 і	 у	 закритій	 ємності	 витриму-
ють	 протягом	 доби.	 Перед	 обприскуван-
ням	додати	ще	9	літрів	води.	Повторювати	
при	появі	нових	ознак	хвороби.

Ліки для грядок з капустою
Найкраще	 підготує	 грунт	 для	 капусти	 вне-

сення	вапна.	Його	треба	розкидати	по	поверхні,	
а	 потім	 грядку	 перекопати.	 Норма	 внесення:	 на	
важких	грунтах		--	20	кг	вапна	на	сотку,	на	легких		
--	15	кг.	Вапно	припиняє	розвиток	грибкових	хво-
роб,	а	рослинам	дає	можливість	краще	засвою-
вати	поживні	речовини.

Після	збирання	врожаю	капустяні	ніжки	тре-
ба	видалити.	Здорові	можна	скласти	у	компост-
ну	ямку,	а	ось	якщо	ви	помітили	на	них	признаки	
хвороби	–	спаліть	чи	винесіть	подалі	від	ділянки.

Щоб коренева система була міцною
При	розмноженні	рослин	живцями	для	того,	щоб	при-

скорити	процес	коренеутворення,	можна	використати	на-
ступні	способи.	1.	У	1,5	л	води	розчинити	чайну	ложку	меду,	
помістити	у	розчин	живець	на	одну	третину	і	витримати	12	
годин.	2.	З	цілої	картоплини	видалити	вічка,	зробити	надріз	
і	вставити	у	нього	живець.	При	достатньому	поливі	рослина	
швидко	 дасть	 корні.	 3.	 У	 воду	 з	 живцем	 додати	 3—7	 кра-
пель	свіжого	соку	алое.	4.	Кілька	гілочок	верби	поставити	у	
воду	і	дочекатися	появи	коренів.	Потім	вербові	гілочки	при-
брати,	а	у	цю	ж	воду	поставити	живець.	Воду	не	міняти,	а	
тільки	доливати	при	необхідності.

КОРИСНІ ПОРАДИ

Хочете принадити статки?

чесними.	 Якщо	 вам	 у	 магазині	 дали	 здачу	 більше,	 ніж	 по-
трібно,	поверніть	гроші	продавцеві.

На	грошах	збирається	зло	й	негатив,	бо	за	гроші	навіть	
людей	вбивають.	Викинутими	на	вулицю	грішми	можна	від-
купитись	 від	 невдач,	 проблем,	 хвороб,	 але	 це	 треба	 вміти	
зробити.	Немає	значення	гривна	це	чи	сто,	долари	чи	грив-
ні.	Одна	гривня	може	наробити	людині,	яка	її	підняла,	більше	
біди,	 	ніж	100	доларів.	Щоб	убезпечити	себе	від	можливих	
негативних	наслідків	підібраних	грошей,	треба		згодом	ви-
кинути	таку	ж	суму	на	вулиці.	

	
Буває	ситуація,	коли	у	людини	немає	на	хліб.	Знаходить	

певну	суму.	Можна	взяти	й	витратити	на	їжу.	Це	може	бути	
допомога	 згори.	 Але	 згодом,	 коли	 з’являться	 гроші,	 таку	
ж	суму	одразу	треба	викинути.	Якщо	на	підібраних	грошах	
були	поробки,	вони	підуть.	Якщо	знайдені	гроші	врятували	
від	голоду,	допомогли,	то	нехай	ще	комусь	допоможуть.	

Не	можна	витрачати	гроші	у	перший	день	получки.	Вони	
повинні	переночувати	у	вашій	оселі.	Занесіть	їх	у	спальню,	
можете	 покласти	 під	 подушку	 або	 матрац	 на	 одну	 ніч.	 Але	
зберігати	заощадження	у	спальні	не	бажано.	Тоді	вони	«спа-
тимуть».	Не	варто	ховати	у	кухонні	шафи,	над	умивальником	
та	 у	 ванній.	 Там	 постійно	 тече	 вода.	 Гроші	 за	 нею	 «підуть»	
у	каналізацію.	Краще	ховати	під	хлібницю	і	в	холодильник	у	
морозилку,	тоді	вистачатиме	на	хліб	і	м’ясо.

Віддавайте	 гроші	 правою	 рукою,	 коли	 розплачуєтеся,	
позичаєте	 друзям	 чи	 родичам,	 даєте	 милостиню	 жебраку.	
Варто	жертвувати	гроші	на	релігійні	свята.	Але	ніколи	не	да-
вайте	убогим	у	руку,	бо	вам	може	передатися	їхня	бідність.	
Віддавати	 на	 доброчинність	 варто	 10	 відсотків	 прибутку.	
Кладіть	у	блюдце	чи	стакан	нужденного	і	про	себе	промовте:	
«Кому	церква	не	мати,	тому	я	не	батько».	

У	понеділок	не	давайте	в	борг	і	не	розплачуйтеся	за	до-
рогі	 покупки.	 Не	 варто	 купувати	 авто,	 квартиру.	 У	 вівторок	
не	позичайте	гроші,	бо	все	життя	в	боргах	житимете.	Не	ра-
хуйте	получку	ввечері	та	не		позичайте	сіль	 і	хліб.	Це	може	
забрати	добробут	вашої	сім’ї.

Спостерігайте	 за	 рухом	 місяця.	 У	 ніч	 на	 повний	 місяць	
залишайте	 на	 підвіконні	 відкритий	 порожній	 гаманець.	 На	
молодий	 місяць	 викладайте	 три	 ночі	 поспіль	 наповнений	
грошима.

Любіть	гроші.	Поважайте	їх.	Сумку	з	гаманцем	ніколи	не	
можна	 	 ставити	 на	 підлогу.	 Купіть	 собі	 гарний	 гаманець	 —	
гроші	 люблять	 дорогий	 дім.	 Оберіть	 великий	 і	 яскравий	 —	
краще	помаранчевий	або	червоний.	

Хочете	–	вірте,	хочете	–	перевірте.

За матеріалами Інтернету.

Якщо пересаджуєте полуниці
Усю	 майбутню	 плантацію	 обробити	 розчи-

ном	 15	 крапель	 йоду	 на	 10	 літрів	 води.	 Розмі-
шувати	тільки	дерев’яною	палицею	 і	не	у	мета-
левому	відрі.	Через	три	–	чотири	дні	проводьте	
посадку.	У	такому	випадку	не	буде	опіків	коренів	
у	разі	передозування	йоду.	Все,	як	у	людей:	го-
ловне	–	не	перевищити	дозу!	

До	речі,	таким	же	розчином	можна	провести	
поливання	під	кожний	ягідний	кущ,	попередньо	
зволоживши	 грунт	 звичайною	 водою,	 або	 після	
дощу.	Намагайтесь	не	попадати	йодним	розчи-
ном	 на	 листя.	 Як	 правило,	 жуки	 протягом	 двох	
років	не	заглядають	на	цю	територію.

Для	 профілактики	 і	 захисту	 від	 шкідників	 і	
хвороб	 полуниці	 можна	 обприскувати	 теплим	
розчином	кульбаби	(500	г	подрібнених	рослин	настояти	у	10	л	води).	Як	альтернативу	
можна	використати	часничний	настій	(	2	великі	голівки	часнику	подрібнити	і	залити	10	
л	води).	

Хлібна закваска
Це	 найкраще	 підживлення	 для	

огірків.	 Приготувати	 його	 не	 склад-
но.	 Слід	 на	 дві	 третини	 наповнити	
відро	скоринками	чорного	хліба,	за-
лити	водою	і	придавити	чим-небудь	
важким,	 щоб	 вони	 не	 спливали.	 Ві-
дро	залишити	на	тиждень	у	темному	
місці	для	бродіння.	Отриману	заква-
ску	розбавити	водою	(	у	пропорції	1:	
3)	 і	 поливати	 огірки	 під	 корінь	 –	 по	
0,5	л	під	кущ.

	

Картопляні 
очистки – чудове 

добриво
Це	 прекрасне	 джерело	 крох-

малю,	 який	 так	 любить	 сморо-
дина.	 У	 разі	 такого	 підживлення	
вона	 дає	 ягоди	 розміром	 з	 виш-
ню.	 Не	 полініться	 насушити	 за	
зиму	 картопляних	 очисток.	 Про-
тягом	весняно-літнього	сезону	 їх	
можна	 закопувати	 під	 кущі,	 або	
заварювати	 їх	 кип’ятком,	 остуд-
жувати	 і	 використовувати	 отриманий	 відвар	 для	 поливу	 смородини.	 Ще	 картопляні	
очистки	рекомендують	використовувати	як	добриво	при	посадці	капусти	і	огірків.	Для	
цього	сухі	очистки	розмочують	і	подрібнюють	до	консистенції	кашиці.	ЇЇ	закладують	на	
дно	лунки,	зверху	присипають	землею,	а	потім	висаджують	розсаду.

Рослини—репеленти 
Це	 рослини,	 які	 здатні	 відлякувати	 шкід-

ників.	 Комарів,	 наприклад,	 відлякує	 кліще-
вина,	 	 рута	 –	 мух,	 пижма	 –	 комарів	 	 і	 мух,		
настурція	 –	 тлю,	 гусениць,	 білокрилку,	 ко-
лорадського	жука,	полин	–	мурав”їв,	м’ята	–	
білокрилку	і	мурав”їв.
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ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ
ПРОДАЮТЬСЯ:

 – 1-кімнатна квартира	 у	 центрі.	 Тел.:	 098-9006192,	
063-2027871.

– недобудований будинок.	Тел.	093-6246192.
– будинок	по	ІІ	пров.	Ювілейному,	3.	Тел.	2-35-77.
– будинок в	 с.	 Тупичів.	 Поруч	 магазин,	 ліс,	 ставок,	 у	

дворі	є	колодязь.	Детальніше	по	тел.	096-0879918.	
– будинок	в	с.	Хрипівка	70	м.кв.	3	кімнати,	23	сотки	при-

ватизованої	землі,	3	фази,	сарай,	погріб,	дровник,	15	соток	
городу,	водопровід	міський,	газ,	каналізація.	Ціна	договір-
на.	Тел.:	050-3525814.	

– тільна телиця	віком	1	рік	і	2	місяці.	Отел	у	листопаді.	
Тел.	063-0236953.

– корова	віком	3	роки.	Тел.	096-4032029.	
– корова.	Тел.	097-8537269.	
– тільна корова	віком	5	років.	Тел.	096-1561278.
– двоє козенят, кізочки.	Тел.	2-21-62,	095-8097258.	
– кози, козел.	Тел.:	2-10-44,	063-8541219.
– сіно в тюках.	Тел.:	095-7352072,	097-7948567.	
– медогонка, вулики, інвентар.	Тел.	067-4153429.		
– мопед «Honda Dio». Тел.	093-6246192.
– плити металеві аеродромні, цегла червона, во-

гнетривка, шифер.	 Все	 колишнього	 вжитку.	 Тел.	 098-
9147625.	

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

– «Престиж», «Матадор».	Тел.	098-6069232.
– сільгосптехніка нова та колишнього вжитку: ко-

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

ЗДАМ:

– в оренду частину магазину в центрі. Тел.:	 096-
9802554,	063-5677044.	

ПОСЛУГИ:

– догляну за хворою або людиною похилого віку	
(можна	з	проживанням).	Тел.	098-6086880.	

Б і л ь ш і с т ь 
людей зна-
ють хрін у ви-
гляді гострого 
пюре, виготов-
леного з ко-
реня цієї рос-
лини. Однак 
в якості ліків 

надто подрібнений хрін навряд чи буде кори-
сним, особливо підфарбований соком буряка.

Всі частини цієї рослини корисні, а надто – 
корінь. Тому перш за все треба знати, коли його 
копати. Особливої таємниці у цьому нема – копа-
ють хрін тільки у ті місяці, в російських чи англій-
ських назвах яких є буква «Р». Таким чином, «не-
копабельні» місяці –це травень, червень, липень 
і серпень.

Окрім загальновідомого підсилювача апети-
ту, хрін корисний для системи травлення не тіль-
ки в якості подразника, але й стимулятора. Для 
цього роблять водні та спиртові настої кореня.

«Хрінова вода»
Водний	настій	роблять	так.	Два	корені	завтовшки	з	

палець	ріжуть	на	сантиметрові	шматочки	і	заливають	
двома-трьома	літрами	холодної,	бажано	джерельної	
води.	Настоюють	протягом	доби	і	п‘ють	як	мінераль-
ну	воду.	Така	водичка	стимулює	роботу	підшлункової	
залози,	печінки	та	нирок.

Якщо	 виготовити	 більш	 концентрований	 настій	
(на	одному	літрі	води)	–	отримаємо	косметичний	за-
сіб,	який	допоможе	позбавитися	пігментних	плям	та	
ластовиння.	Варто	лише	протерти	проблемні	ділянки	
шкіри	цим	настоєм.

«Хріновуха»
Рецептів	горілки	з	хріном	існує	багато.	Такі	насто-

янки	використовують	для	апетиту	та	для	«зігріву».	На	
відміну	 від	 більшості	 алкогольних	 напоїв,	 які	 лише	
створюють	 ілюзію	тепла,	горілчана	настоянка	на	ко-

рені	хріну	об’єктивно	«розганяє»	кров.
Базова	настоянка	виготовляється	двома	способа-

ми	–	коли	настоюють	різаний	корінь	і	тертий.	У	пер-
шому	випадку	витримують	настій	кілька	діб,	у	друго-
му	достатньо	кількох	годин.

«Пластир з хріну»
Окрім	гастрономії,	хрін	широко	застосовують	при	

лікуванні	 різноманітних	 ран.	 Невеликі	 вавки	 лікують	
прикладанням	чистого	листя	–	працює	не	гірше,	ніж	
подорожник.

При	 захворюванні	 суглобів	 з	 хріну	 роблять	 ком-
преси,	 для	 чого	 змішують	 рівні	 частини	 яблучного	
пюре	та	тертого	кореня.	Накладену	суміш	тримають	
на	хворому	місці	до	тих	пір,	поки	не	перестане	пекти.	
Щоб	не	попекти	шкіру,	робити	такий	компрес	слід	не	
частіше	одного	разу	на	добу.

Мешканці	 Полісся	 здавна	 лікували	 радикуліт	 в	
оригінальний	 спосіб.	 Вони	 обливали	 свіже	 листя	
хріну	окропом,	струшували	зайву	воду	і	гарячим	при-
кладали	 до	 попереку	 у	 кілька	 шарів.	 Закріплювали	
все	це	полотняним	рушником	на	кілька	годин.	

Сподіваємося, наші поради стануть вам в на-
годі. Не хворійте!

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Управління праці та соціального захисту насе-
лення Городнянської райдержадміністрації 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
державного службовця:

–	головного	спеціаліста-консультанта	управління	пра-
ці	та	соціального	захисту	населення	Городнянської	район-
ної	державної	адміністрації.

Вимоги	до	учасників	конкурсу:	освіта	повна	вища	юридична,	
стаж	 роботи	 за	 фахом	 не	 менше	 3-х	 років,	 досконале	 володіння	
українською	мовою,	вміння	працювати	на	комп‘ютері.

Подаються	 документи:	 заява,	 особова	 картка	 ф.	 П-2ДС,	 дві	
фотокартки	4х6	см,	копія	паспорта,	документи	про	освіту,	декла-
рація	про	доходи	за	2014	рік.

Термін	прийому	документів	–	протягом	30	календарних	днів	з	
дня	оголошення	конкурсу.

За	додатковою	 інформацією	щодо	основних	функціональних	
обов‘язків,	розміру	та	умов	оплати	праці	звертатись	за	адресою:	
м.	Городня,	вул.	Леніна,	11.	Тел.	2-15-03.

Продам 3-кімнатну квартиру у центрі Щорса з усіма 
зручностями. Дешево. Тел. (067)6477290.

Продам будинок (80 м2) у Щорсі, вул.Панфілова, є зем.ділянка 14 соток; 
майстерню (СТО) по вул.Осипенка. Т.:(066)7828007, (093)9071880.

Продам «Део-Сенс», 2008 р.в., пробіг 64 тис. км, у відмін-
ному стані; зем.пай 5 га. Т.:(068)1948623, (068)1948624.

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

ЛИСТ У ГАЗЕТУ
Хочу	висловити	щиру	подяку	фонду	«Слов’янський»,	де-

путату	 Верховної	 Ради	 України	 Анатолію	 Євлахову	 та	 його	
помічнику	П.М.	Редюку	за	чуйне	відношення	та	надану	ма-
теріальну	допомогу	на	лікування	мого	маленького	сина.	

Бажаю	 їм	 всім	 здоров’я,	 щастя,	 подальшого	 розвитку	
благородної	справи	допомоги	маленьким	дітям.

З повагою К.ЄРОХІНА.

3 травня – 7 років світлої 
пам’яті дорогого сина, брата, 

племінника, внука 
ТУРЧИНА 

Дмитра Олександровича
20.09.1990р.- 03.05.2008р.

Твой	нежный	голос,	словно	эхо,
Еще	звучит	у	нас	в	ушах.
С	тобой	прекрасной	жизни	веха
За	миг	рассыпалась	вся	в	прах!
Зачем	же	ты	ушел	так	рано,
Покинул	нас	,	скажи,	зачем?
Жить	без	тебя	–	так	это	странно,
Нас	горе	всех	забрало	в	плен…
Уход	твой,	милый,	моментальный,
Нас	камнем	тяжким	придавил,
И	жизнь	теперь	–	удел	печальный,
Ведь	нас	никто	так	не	любил…
Прощай	навеки,	наш	любимый,	
Ты	был	нам,	словно	солнца	свет,
И	от	тоски	невыносимой
Нам	никуда	не	деться…
Помним, скучаем, любим, скорбим.

Вічно сумуючі рідні.

Городнянська районна рада висловлює глибоке співчут-
тя депутату районної ради, голові постійної комісії ради Кру-
пенічу В.М. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

Ніни Олександрівни.

Колектив Городнянського ВУЖКГ висловлює глибоке 
співчуття начальнику ВУЖКГ Крупенічу В.М. та його родині з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері

Ніни Олександрівни. 

Педагогічний колектив Лемешівської школи висловлює 
глибоке співчуття вчителю школи Крупеніч Є.М. з приводу 
непоправної втрати – смерті матері 

КРУПЕНІЧ Ніни Олександрівни. 

Колектив Менської дільниці газового господарства вис-
ловлює щире співчуття начальнику управління Пінчуку І.І. з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері

ПІНЧУК Любові Павлівни

Дроздовицька сільська рада 
Городнянського	району	Чернігівської	області	повідомляє,	що	

рішенням	31-ї	сесії	6	скликання	Дроздовицької	сільської	ради	від	
14	квітня	2015	року	затверджено	технічну	документацію	з	грошо-
вої	 нормативної	 оцінки	 земель	 населених	 пунктів	 Дроздовицької	
сільської	ради.	

Дана	технічна	документація	використовуватиметься	для	роз-
рахунку	державного	земельного	кадастру,	орендної	плати	та	дер-
жмита.

Рішення	набирає	чинності	з	01.01.2016	року.

Сільгосппідприємству 
для роботи в м. Городні 

потрібен бухгалтер-менеджер. 
Знання ПК та креатив. Тел.: 067-5092970, 095-7367416.

Кузничівська сільська рада	 повідомляє,	 що	 рішен-
ням	 26	 сесії	 Кузничівської	 сільської	 ради	 від	 27.04.2015	 року	 за-
тверджено	технічну	документацію	з	грошової	оцінки	земель	в	селі	
Кузничі	Кузничівської	сільської	ради	Городнянського	району	Чер-
нігівської	області.	

Дана	технічна	документація	використовуватиметься	для	роз-
рахунку	державного	земельного	кадастру,	орендної	плати	та	дер-
жмита.

Рішення	набирає	чинності	з	01	січня	2016	року.
Сільський	голова																																																			Л.ЛАЗАРЕНКО.

З	5	квітня	2015	року	набрав	чинності	Закон	України	«Про	
внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 актів	 України	 щодо	
спрощення	 умов	 ведення	 бізнесу».	 Відповідно	 до	 нього	
за	 проведення	 державної	 реєстрації	 прав	 та	 їх	 обтяжень,	
внесення	змін	до	записів	Державного	реєстру	прав	справ-
ляється	адміністративний	збір	у	таких	розмірах:

1) за державну реєстрацію права власності на не-
рухоме майно:

для	фізичних	осіб:
–	 щодо	 розташованих	 на	 земельних	 ділянках	 об’єктів	

нерухомого	майна	площею	до	100	квадратних	метрів–85,26	
грн.;

–	площею	до	200	квадратних	метрів–121,80	грн.;
–	площею	більше	200	квадратних	метрів–243,60	грн.;
–	щодо	земельних	ділянок–121,80	грн.;
для	юридичних	осіб:
–	щодо	об’єктів	нерухомого	майна	площею	до	500	ква-

дратних	метрів–365,40	грн.;
–	площею	понад	500	квадратних	метрів–730,8	грн.;
–	площею	понад	5000	квадратних	метрів–1705,2	грн.;
2) за державну реєстрацію іншого речового права 

на нерухоме майно, крім права оренди землі:
Для	фізичних	осіб:
–	щодо	об’єктів	нерухомого	майна:
–	площею	до	500	квадратних	метрів	-91,35	грн.;
–	площею	понад	500	квадратних	метрів-	182,7	грн.;
	–	площею	понад	5000	квадратних	метрів-	426,	3	грн.
3) за державну реєстрацію обтяження права на не-

рухоме майно – 85,26 грн.
4) за державну реєстрацію права оренди земельної 

ділянки–73,08 грн.
5) за внесення змін до записів Державного реєстру 

прав, у	тому	числі	виправлення	технічної	помилки,	допуще-
ної	з	вини	заявника	–	48,72	грн.	

Крім	того,	при	проведенні	державної	реєстрації	прав	за-
явник,	окрім	адміністративного	збору,	сплачує	за	отриман-
ня	витягу	з	Державного	реєстру	прав.

C.ПІНЧУК.
Головний	спеціаліст	сектору	державної	реєстрації	

речових	прав	на	нерухоме	майно	реєстраційної	служби	
районного	управління	юстиції.

ОФІЦІЙНО

ЗБІР  ЗА  ДЕРЖАВНУ  РЕЄСТРАЦІЮ  ПРАВ

ПРИРОДНА СКАРБНИЦЯ

Козацький женьшень – 2. 
Хрін.
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Детский магазин

«Танечка и Ванечка»
рад предложить вам

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЕТСКИХ 

ВЕЛОСИПЕДОВ
для детей от одного года до 10 лет!

Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо!Вітаємо! 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).	Тел.:  067-8452878, 098-9842336. 

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

КУПЛЮ МЕД, ВІСК.
Тел. 066-0941117.

ДОРОГО: коней (від 20 грн. за кг), а також 
корів та биків. Доріз цілодобово. 

Тел.: 098-7411833, 068-2483420. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Бурение 
скважин
А также монтаж:

насосных станций,
ручных насосов,

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

093-0220766. 

Вікна металопластикові, двері вхідні 
(дерев’яні,  металеві, металопластикові).	
Роблю	 дешево,	 швидко	 та	 якісно.	 Виїжджаю	 по	 району	
безкоштовно.	

Тел.:		067-9448017,	066-2855100	(Орлов	Андрій).

Окна, двери входные, балконы 
под ключ.	Самые	низкие	цены.	Делаю	быстро	
и	качественно.	Выезд	по	району	бесплатно.	

Возможен	кредит.
Тел.:	063-8688126,	068-5771313,	067-1279000	(Виктор).	

Буріння свердловин діаметром 40/140 мм. 
Тел. 098-6153583 (Олександр). 

Котли на твердому паливі.	Широкий	асорти-
мент	–	від		10	кВ	до	300	кВт	(тип	пального:	дрова,	вугілля,	
торфобрикет).	Офіційний	представник	заводу-виробника.	

А	також	металопластикові вікна	(енергозбері-
гаючі).	Адреса:	м. Городня, вул. 1-го Травня, 21 (в ма-
газині «Шпалери» біля м-ну «Пульс»).

Тел.: 097-4673431, 063-8171594 (Андрій).  

КУПЛЮ МЕД і всі бджолопродукти.
Тел. 097-9891678, 066-6772961.

Магазин закуповує живою вагою свиней, 
телят, а також корів. Тел. 098-7489670. 

Ремонт, перетяжка м’яких меблів. Зміна 
дизайну, а також будь-які м’які меблі 

у наявності і на замовлення. 
Тел.: 050-5261451, 093-7352378.

КУПЛЮ дорого корів, коней, 
биків.	Доріз цілодобово. 
Тел.: 098-3826753, 063-9159197. 

Найвищі ціни на коней, а також корів 
та биків. Доріз цілодобово. Перевезення. 

Тел. 096-0178148.

Забійний цех закуповує дорого корів, 
коней. Проблемні та лежачі цілодобово. 

Тел. 096-0397909.

Квартири від забудовника:	м.	Городня,	вул.	Ра-
дянська,	66.	Акція до Дня Перемоги.	Довідки	по	тел.:	
066-1763650,	063-1785035.	

Металопластикові	

ВІКНА
Двері від виробника, низькі ціни.

Тел.:	063-9129050,	050-8829705,	098-6704151,	ФОП	Баклажко.

Металопластикові вікна, двері.	

Зроблю швидко, якісно. 
Виїжджаю по району безкоштовно.	

Тел.	093-4407474,	098-8254550,	050-8825445	(Віктор).	

Недорого 

роблю і встановлюю 
металопластикові 
вікна, двері вхідні 
металеві. МДФ.	

Тел.:	063-2000380,	097-
1000380,	099-4617005	

(майстер Андрій).

Металлопласти-
ковые окна.

Бронедвери. 
Выезд	мастера,	замер	

бесплатно.	Низкие		цены.		
Гарантия 8 лет. 

Тел.:	093-3036006,	099-
3026006,	068-9874950	

(Сергей).

18 квітня у Городні відбулись змаган-
ня на кубок пам’яті Заслуженого трене-
ра України з футболу Миколи Івановича 
Семеняка.

У	 турнірі	 взяли	 участь	 вісім	 команд.	 Чотири	 з	 них	 –	 	 з	
Городні,	 а	 також	 команда	 з	 с.	 Мощенка,	 школи-інтернату	

м.Чернігова,	з	Прилуцького	району	та	міста	Щорс.	Коман-
ди	наших	хлопців	грали	на	центральному	стадіоні.	У	напру-
женій	 боротьбі	 городнянці	 набрали	 шість	 очок.	 По	 різниці	
м’ячів	команда	Городні	зайняла	третє	місце,	поступившись	
перед	командою	Прилуцького	району	та	школи-інтернату	м.	
Чернігова.	Команда	зі		Щорсу	посіла	четверте	місце.

Команда	дівчат	2001	року	народження	та	молодших	зма-
галася	 на	 стадіоні	 школи-ін-
тернату	 для	 дітей-сиріт.	 Не	
програвши	 жодної	 зустрічі,	
наші	 футболістки	 вибороли	
перше	 місце.	 Команда	 Чер-
нігівської	 школи-інтернату	 --	
друге,	з	Прилуцького	району	
–	 третє,	 з	 Мощенки	 --	 чет-
верте.	

Кращим	 воротарем	 тур-
ніру	 було	 визнано	 Дмитра	
Демиденка,	 кращим	 захис-
ником	турніру	--	Марину	Ши-
шонок,	 яка	 входить	 до	 збір-
ної	 команди	 Чернігівської	
області.	

Переможці,	 призери	 та	
учасники	змагань	були	наго-
роджені	 кубками,	 медалями,	
грамотами	 та	 цінними	 пода-
рунками.	 Турнір	 пройшов	 за	
підтримки	 народного	 депу-
тата	 України	 Анатолія	 Євла-
хова.	

М.КУПРІЯНОВ.
Старший	тренер-викла-

дач	з	футболу	ЧОДЮСШ	для	
дітей—сиріт.

На знімку: коман-
да-перможниця.

СПОРТ

1 травня святкуватиме 
свій 50-річний ювілей наш 
дорогий чоловік, турботли-
вий батько, син і брат, надій-
ний друг Анатолій Вікторович 
ДАНИЛЕНКО. Від щирого сер-
ця вітаємо тебе, наш любий, і 
бажаємо:

Полсотни	лет	–	
	 								хороший	срок!
И	нет	нужды	печалиться.
Пускай	еще	полста	
	 								пройдет,
Не	надо	только	стариться.
И	в	этот	славный	юбилей
Тебя	мы	поздравляем,
Здоровья,	счастья	и	добра
От	всей	души	желаем!
И	чтобы	в	жизни	лишь	успех
Сопутствовал		всегда,
И	пусть	широкою	рекой
Течет	и	льется	жизнь	твоя,
А	ангелы,	что	над	тобой,
От	всех	невзгод	хранят	тебя!

З любов’ю:  дружина, діти, батьки, брат з 
сім’єю, друзі. 

Наступний номер газети вийде у п‘ятницю, 8 травня.

Сердечно вітаємо з ювілейним 
днем народження дорогу нам люди-
ну, гарну дружину, ніжну, любу мату-
сю,  турботливу і ласкаву бабусю Надію 
Іванівну ОВЧАР.

Любу ювілярку з цієї нагоди вітають 
чоловік, діти та онуки.

Ми	Вас,рідненька,	раді	привітати
У	ці	весняні	гарні	дні,
Бо	 Ви	 для	 нас	 й	 дружина,	 і	 бабуся,	 й	

мати,
І	кращої	немає	на	землі!
Ви	всю	свою	ласку	і	тепло
Віддаєте	онукам	і	дітям.
Хоч	нелегко	Вам	часто	було,
Та	усіх	Ви	зуміли	зігріти.
Щоб	Ви	ще	онукам	весілля	справляли,
Щоб	доля	для	Вас	усміхалась	весь	час,
Щоб	довго	здоров‘я	міцне	іще	мали	–
Ми	молимо	Бога	за	Вас!

3 травня святкуватиме свій ювілейний день народжен-
ня наша дорога, любляча дружина, матуся, бабуся, сестра 
Людмила Миколаївна КОВАЛЕНКО.

Прийми	у	цей	день	вітання	найкращі,
Бажаєм	здоров’я,	любові	і	щастя.
Щоб	лихо	й	тривоги	тебе	обминали,
Зозуля	сто	років	життя	накувала.
Хай	в	житті	твоїм	щастя	квітує
Веснянково-іскристим	розмаєм,
Бог	ласкавий	хай	радість	дарує
І	здоров’я	міцне	посилає.

З любов’ю: чоловік, діти, онучка Ліза, брат і сестра з 
сім’ями. 

Першість – за городнянськими футболістами
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