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– У чому полягає оперативний контроль на землі з боку 
держави на рівні району?

– Контроль здійснюється шляхом планових і позапланових 
перевірок. Наш відділ перевіряє дотримання законодавчих норм 
у сфері використання земельних ресурсів – договірні питання, 
наявність і використання межових знаків, проекти. Виявляє та 
запобігає використанню землі без правовстановлюючих документів, 
самовільному зайняттю землі та несвоєчасному поверненню 
власникам тощо.

– Які порушення вже виявлено за час вашої роботи?
– За результатами двох перевірок в одному з господарств 

були виявлені правопорушення – самовільне зайняття землі та 
використання землі без правовстановлюючих документів. До речі – це 
найпоширеніші порушення.

– Чи можете ви впливати на користувачів землі, які 
використовують землю не за призначенням, або взагалі лишають 
її у занедбаному стані? Чи поширюються ваші повноваження на 
власників присадибних ділянок?

– Так, якщо ділянка, відведена під городи, заростає бур’янами 
чи не забудовується ділянка під забудівлю, ми можемо притягнути 
власників до адміністративної відповідальності. А це штрафи і 
відшкодування збитків. До того ж у сільгоспвиробників ми обов’язково 
перевіряємо еколого-економічні фактори використання землі, одним 
з яких є сівозміни, щоб не допустити виснаження ґрунтів. 

– З ким ви найбільше співпрацюєте?
– Звичайно з районним відділом Держкомзему, 

землевпорядниками на місцях, управлінням агропромислового 
розвитку райдержадміністрації і, звичайно, сподіваємось на плідну 
співпрацю із землекористувачами.

– Вам подобається ваша робота?
– Дуже! Робота не кабінетна, багато доводиться працювати на 

виїзді. Є активний ритм і реальні результати. Умови праці також цілком 
мене влаштовують, тому сподіваюсь на те, що діяльність нашого 
відділу буде плідною і корисною для району.

Розмовляв П.ДУБРОВСЬКИЙ.
На знімку: М.ХАЙЛУК.
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 ЛИСТИ

Цінуйте те, що маємо!
Шановна редакціє! 
Захотілось мені написати такий  за змістом лист  до  нашої газети. І ось чому.
Ще вчора на вікнах світилися гірлянди вогнів,  в оселях сяяли ялинки. 

Відсвяткували. А скільки свят було! Святий Миколай, Новий рік, Святий вечір, 
Різдво Христове, колядки,щедрівки, Хрещення Господнє з освяченням води. 
Канікули, радість дітям, вихідні, рідні і друзі за святковим  столом. Радістю 
сяяли обличчя. 

19, на Хрещення, я  прийшла з церкви, подзвонила з поздоровленнями своїй 
двоюрідній сестрі в Черкаську область. Вона була дуже  рада, привітала мене 
теж. Розговорилися. Я розповіла, що вчора була на вечірній службі, але, на жаль,  
не всю службу  відстояла. А сьогодні святили воду, і батюшка щедро окропив 
всіх прихожан святою водою. Так радісно стало на душі. І вчора, і сьогодні… 
«А я,–  відповіла вона, – не мала подібної  радості. Увечері зять привіз мене з 
подругою до церкви, але служби не було, був замок на дверях і не світилося...  
Проте люди продовжували приходити. І усім не хотілося повертатися ні з чим. А  
другого дня, на Хрещення  – освячення води...». 

– Можеш зрозуміти,  як ми почувалися, – продовжила вона. – Але добре, що 
сьогодні все ж таки мені привезли водичку святу з іншого села.  

Там, де мешкає моя родичка, батюшка один на три села. Саме ж село велике, 
багате, розташоване на березі Дніпра, а церква велика, як у нашому місті.

Після такої розмови мені подумалось: а чи цінуємо ми те, що маємо? Чи 
цінуємо ту радість, яка дається, просто даром? Чи завжди поспішаємо ми до 
церкви, щоб почути слово Боже, відпочити  у храмі душею, освятитися?

І хочеться просто нагадати людям: «Цінуйте те, що маєте!». 

З  вдячністю до редакції та повагою до читачів прихожанка М.

ОПЕРАТИВНИЙ  КОНТРОЛЬ  НА  ЗЕМЛІ

 У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Оптимізація: закриються 
ще дві школи і шість ФАПів

31 січня відбулось розширене засідання колегії райдержадміністрації. На 
ньому розглядались питання про оптимізацію мережі штатів та контингентів 
бюджетних установ району та про роботу відділу у справах молоді та спорту 
райдержадміністрації та райради ВДФСТ «КОЛОС»  по забезпеченню розвитку 
фізичної  культури і спорту в районі. 

Детальніше про роботу колегії – у наступному номері.

У сільскогосподарській інспекції вже півтора місяці працює 
спеціаліст відділу оперативного контролю за дотриманням вимог 
земельного законодавства. Це – Микола Миколайович ХАЙЛУК. Він 
закінчив Чернігівський державний інститут економіки і управління 
за спеціальностями: агрономія та якість, стандартизація і 
сертифікація. Два роки працював у ПрАТ «Насіння Чернігівщини», 
за які об’їхав усю країну, набуваючи досвіду та професійної 
майстерності. Що і яким чином у сфері земельного законодавства 
він контролює? – про це наша розмова.
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Україна відсвяткувала День Соборності та 
Свободи. З кожним новим роком свято єдності 
українського народу набуває популярності серед 
різних верств населення. Зокрема, це стосується 
молоді. А коли у молодих є прагнення до єдності, то у 
держави, де живе така молодь, існують усі шанси на 
розбудову та розвиток.

Журналістам та політологам День Соборності 
запам’ятався виступом Президента України у 
столичному палаці «Україна». Зазначимо, що на 
урочистих заходах з нагоди свята були присутні усі 
чотири президенти України. Як кажуть експерти, 
єдність усіх керівників держави за роки незалежності 
– гарний знак для наших громадян. Крім того, 
започаткована Віктором Януковичем традиція 
збиратися разом зі своїми попередниками свідчить 
про розуміння діючим Президентом важливості 
такого кроку, її далекосяжності та значимості. 

Як стало зрозуміло з промови Президента 
України, наша держава продовжує свій шлях до 
сім’ї європейських країн. «Європейський вибір – 
це вибір демократичних цінностей, економічної 
свободи, високих соціальних стандартів», – зазначив 
Віктор Янукович, наголошуючи на незмінності 
зовнішньополітичного курсу для України. 

Програма модернізації України 
продовжуватиметься й надалі. 

«Я бачу основне завдання політики модернізації 
в тому, щоб створити в Україні справедливу 
та ефективну соціальну систему, привабливе 
і сприятливе середовище для життя, розвитку 
власного бізнесу і самореалізації кожної 
особистості», – наголосив глава держави. 

Основним завданням для влади Президент 
назвав подальшу розбудову вітчизняної економіки. 
Зокрема, він сказав, що значна частина державних 
реформ стосується економічної сфери. Насамперед, 
це створення сприятливого бізнес-клімату, 
активна політика заміщення імпорту, посилення 
енергозбереження, зміцнення енергетичної 
безпеки. Також мова йде про підтримку розвитку 
реального сектору економіки, підприємництва, 
інновацій, виробничого та технологічного оновлення. 
Наголосив Президент України і на захисті українських 
інтересів на традиційних зовнішніх ринках та вихід на 

нові. Крім того глава держави зазначив, що Україна 
потребує   побудови такої економічної моделі, яка у 
найближчому майбутньому буде здатна забезпечити 
імунітет країни від будь-яких зовнішніх економічних 
криз.

Президент України зауважив, що сьогодні дуже 
прикро визнавати факт наявності бажання серед 
людей стати емігрантами у пошуках кращої долі. При 
цьому Віктор Янукович зазначив, що у сучасному 
глобалізованому світі у кожної людини дійсно є 
можливість самостійно обирати країну проживання, 
навчання, роботи.

Але, як повідомив Президент, країни, які здатні 
забезпечити людині свободу та широкі можливості, 
стають центрами світового тяжіння. Такі держави 
отримують нові можливості для випереджального 
розвитку. Саме такою країною, на думку Президента, 
має стати і Україна.

День Соборності – свято єдності українського 
народу. Як це б не дивно звучало, саме наша єдність, 
непорушність у своєму стремлінні жити у власній 
країні, що має цілісні і неподільні межі, багато разів 
вставала на захист української державності. Але 
для державної розбудови недостатньо однієї лише 
єдності народу. Повинна також буди консолідація 
усіх політичних сил для ефективного вирішення 
поточних, невідкладних питань. 

Сам тому Президент України закликав усі 
політичні сили до політичного примирення.

«Наш поступ як соборної нації неможливий без 
політичного примирення. Вибори до Верховної Ради 
України показали: всі без винятку парламентські 
політичні сили відстоюють проведення реформ, 
модернізацію країни, досягнення високих 
стандартів життя. Справа лише у тому, чи зможуть 
у відповідальний момент наші політики переступити 
через власні амбіції задля нашої спільної справи 
– побудови заможної, сильної України», – сказав 
Президент. 

І якщо главу держави почули політики та 
чиновники, то 2013 рік може принести багато вигід 
Україні та її простим громадянам.

Ігор ВЕРХІВ. 
Журналіст.

Президент України Віктор Янукович 
закликав усі політичні сили 
до суспільного примирення

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Промисловими підприємствами району за 2012р. 

вироблено кормів готових для сільськогосподарських 
тварин та свійської птиці на 5,5% більше, ніж за відповідний 
період минулого року, круп кукурудзяних – у 1,7 рази більше, 
тари дерев’яної та її частин – на 50,9% менше, деревини 
завтовшки більше 6 мм – на 16,7% більше.

За 2012р. реалізовано промислової продукції (робіт, 
послуг) на суму 29622,2 тис.грн. Основну частку в обсягах 
реалізації становить продукція підприємств з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 81,1%. 
В обсязі продукції, реалізованої підприємствами переробної 
промисловості, сировинна займає 98,8%.

У сільгосппідприємствах, порівняно з 2011р., обсяги 
виробництва м’яса зменшилися на 241,8 т (на 27,7%),  
молока – на 198,1 т  (на 2%).

Вирощено 1104,1 т  худоби та птиці, що на 473,2 т (на 
75%) більше, ніж реалізовано на забій.

Вищим, ніж торік, був середній надій молока від однієї 
корови, він становив 3122 кг проти 2918 кг у минулому 
році. 

Поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 96 голів 
(на 1,3%),   корів – на 215 голів (на 6,6%), свиней - на 199 
голів (на 42,9%).

Відсоток падежу великої рогатої худоби зменшився з 2,4 
до 1,3, свиней з 1,6 до 0,8  відсотка.

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

Загальний обсяг реалізованої підприємствами власно 
виробленої аграрної продукції за  2012р. порівняно з 
2011р. збільшився на 66,6%. Обсяг реалізованої продукції 
тваринництва зменшився на 3,4%,   рослинництва – 
збільшився у 3,6 рази. 

Частка продукції рослинництва в загальній вартості 
реалізованої продукції становила 57,1%, тваринництва – 
42,9%.

На 1 січня 2013р. у сільськогосподарських підприємствах 
було в наявності 10146 т зерна, у тому числі пшениці – 3574 
тонни. 

ТРАНСПОРТ
Підприємствами автомобільного транспорту, з 

урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями, за 2012р. перевезено 11,07 тис.т вантажів, 

що на 33% менше, ніж рік тому.  Вантажооборот зменшився 
на 32,6% і становив 5654,60 тис.ткм.

Пасажирським автотранспортом району з урахуванням 
перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями, 
перевезено 439,5 тис. пасажирів, пасажирооборот виконано 
в обсязі 11632,3 тис. пас.км.

У порівнянні з минулим роком обсяги пасажирських 
перевезень зменшились на 6,9%, а пасажирообороту 
зменшились на 1,2%.

ЗВ’ЯЗОК
Підприємства зв’язку району забезпечують споживачів 

різними видами послуг. За 2012р. загальний обсяг наданих 
послуг становив 6491,7 тис.грн., у тому числі для населення 
– 4491,4 тис.грн (69,2%), іншим користувачам  – 2000,3 тис.
грн.

У порівнянні з минулим роком загальний обсяг наданих 
послуг зріс на 8,2%, для населення  – на 13,5%.

ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2012р. в 

області становив 100,0%, в Україні – 100,2%, з початку року 
в області – 98,8%, в  Україні  – 99,8%.

ФІНАНСИ
За 2012р. доходи місцевого бюджету склали 128,4 млн.

грн., видатки – 126,8 млн.грн. 
Доходна частина бюджету сформована за рахунок 

податкових (16,1% загальної суми) та неподаткових (2,5%) 
надходжень, дотацій з державного бюджету (77,3%). Значну 
частину загальної суми доходів становить прибутковий 
податок з громадян – 11,2%, або 14,4 млн.грн.

У структурі видатків найбільші кошти з бюджету 
направлені  на соціальні заходи – 110,6 млн.грн. (87,2%), 
з них на освіту – 43,6 млн.грн. (34,4% цієї суми), охорону 
здоров’я – 22,4 млн.грн. (17,6%), соціальний захист 
населення – 37,6 млн.грн. (29,7%), культуру та мистецтво – 
6,2 млн.грн. (4,9%). На державне управління було витрачено 
7 млн. грн. (5,5% загальної суми видатків).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Заборгованості з виплати заробітної плати на кінець 

звітного періоду не було.
Заборгованість населення на кінець грудня 2012р., 

включаючи борги попередніх років, становила 1940,2 тис.
грн., за електроенергію – 201,8 тис.грн. Найбільшу частку боргу 

становить заборгованість за централізоване опалення та гаряче 
водопостачання  – 1414,0 тис.грн. 

РИНОК ПРАЦІ
У  2012р. послугами державної служби зайнятості 

скористалися 1686 не зайнятих трудовою діяльністю 
громадян, що на 5,6% більше, ніж у  2011р. Станом на 
1 січня 2013р. на обліку в районному центрі зайнятості 
перебувало 955 незайнятих громадян.  Серед зазначеної 
категорії 99,4% мали офіційний статус безробітних, з яких 
67,9% отримували допомогу по безробіттю. Кількість 
зареєстрованих безробітних за грудень збільшилася на 
10,8% та становила 949 осіб.

Навантаження незайнятого населення на одну вільну 
вакансію впродовж  грудня збільшилося та на 1 січня 2013р.  
становило 32 особи. За категоріями робочих місць для 
службовців цей показник  збільшився і становив 14 осіб, 
для робітників  збільшився на 22 особи, для працівників 
сільського господарства збільшився на 16 осіб, для  осіб без 
спеціальної підготовки – на 36 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 
2012р. було працевлаштовано 39 осіб, що на 31,6% менше, 
ніж  у листопаді 2012р., та на 18,2% більше, ніж рік тому.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 
2012р. було працевлаштовано 39 осіб, що на 31,6% менше, 
ніж  у листопаді 2012р., та на 18,2% більше ніж рік тому.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ
На 1 грудня 2012р. в районі, за оцінкою, проживало 29,8 

тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2012р. чисельність 
населення зменшилась на 391 особу.

Це відбулося  виключно за рахунок природного 
скорочення, яке за цей період становило 310 осіб. 
Міграційний приріст становив 133 особи.

Порівняно з січнем–листопадом 2011р. обсяги 
природного скорочення зменшились на 57 осіб, що є 
наслідком  збільшення кількості народжених.  Інтенсивність  
природного скорочення  зменшилась  (з 13,1%  до 11,3%). 
Упродовж  січня–листопада п.р. в районі народилося більше 
на 67 дітей (27,9%),  ніж у січні–листопаді 2011 року. Рівень 
народжуваності збільшився з  8,6% до 11,2%. 

Рівень смертності  збільшився з  21,7% до 22,5%. 

За матеріалами відділу статистики у 
Городнянському районі.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ  
ГОРОДНЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗА  2012  РІК

 СЛУЖБА 102 ПОВІДОМЛЯЄ

Чекайте на візитерів
З 25.01.2013 року по 23.02.2013 року на території Городнянського 

району проводяться профілактичні заходи. Під час них дільничними 
інспекторами міліції на дільницях, де вони працюють, будуть 
розповсюджуватися візитні картки з інформацією про себе та пам’ятки на 
тематику щодо забезпечення особистої безпеки від злочинних посягань. 

У разі виникнення у громадян питань,  віднесених до компетенції міліції,  
вони можуть звернутися  безпосередньо до дільничного інспектора  або 
по тел. 2-35-99,  до керівництва дільничних інспекторів за тел. 2-16-76.

В. ПРИХОДЬКО.
Заступник начальника райвідділу УМВС.                                                

 СЛУЖБА 101

ВСТИГЛИ  ВРЯТУВАТИ
27 січня 2013 року о 15 годині 10 хвилин Городнянську пожежну частину 

повідомили про пожежу в житловому будинку у с.Сеньківці по вул. Нова. 
Пожежники негайно виїхали на місце події. Їм вдалось врятувати 

житловий будинок та господарчу будівлю. Та полум’я встигло знищити 
постільні речі, та пошкодити стіни і перекриття на площі 8 м2. 

Причиною пожежі виявилось порушення правил пожежної безпеки при 
експлуатації печі.

Т. СОЛОНЕЦЬ.
Начальник Городнянського РВ

УДТБ у Чернігівській області.

 ВІСТІ ЗІ ШКІЛ

Крути – велика трагедія нашого народу 
і його велика перемога

Хоробицька школа є однією зі шкіл національно-патріотичного 
виховання. Тому 95-річчя героїчного подвигу біля с. Крути стало важливим 
приводом, щоб розповісти учням про борців за незалежність України. 
Дев’ятикласники під керівництвом вчителя історії Тетяни Іванівни 
Григоренко підготували і провели виховну годину під назвою «До дня 
пам’яті борців за волю України, що полягли під Крутами у січні 1918 року».

Вони донесли події, які довелося пережити їхнім ровесникам у свій час.
Вони ішли у безвість білих піль, у бій,
Щоб не вернутися або здобути.
І зупинилися на станції малій,
Де написом видніла назва «Крути».
Не повернулися, упало триста їх,
А ми й донині їх не можемо забути,
Моментом нації, моментом нас усіх,
Навіки стала назва – слово «Крути».
Бій біля Крутів – це вже символ героїзму й відданості нашого юнацтва, 

символ національної трагедії...
Школярі усвідомили, що нова доба створила нам сприятливі умови для 

самоочищення, повернення народові його справжньої історії, спонукала 
до розуміння складних пошуків батьками й дідами шляхів до волі, 
національного відродження.

Тож ми повинні шанувати пам’ять про героїв, учитися вірності, 
патріотизму, справедливості саме у них – героїв Крутів.

А. ПАКАЛОВА, А. ЛОЗБЕНЬ.
Учениці 9-го класу.
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 Згідно ст.7 Закону України „Про Державний бюджет на 2013 рік”, у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 
визначено:  з 1 січня – 1108 гривень, з 1 грудня  – 1176 гривень. Для дітей віком до 6 років він становить: з 1 січня – 972 гривні,  з 1 грудня – 1032 гривні; 
для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 1210 гривень, з 1 грудня – 1286 гривень; для працездатних осіб: з 1 січня – 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 
гривень; для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 894 гривні, з 1 грудня – 949 гривень.

Відповідно, зросли і розміри деяких видів державної допомоги. 

Види державної допомоги з січня з грудня

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами 286,75 304,50
Допомога при народженні дитини 

на першу дитину 29 160 30 960
на другу дитину 58 320 61 920
на третю і кожну наступну дитину 116 640 123 840
одноразова виплата: 9 720 103 20
щомісячна виплата: на першу дитину 810 860

на другу дитину 1 012,50 1 075
на третю і наступну 1 485 1 576,67

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку 

мінімальний
130,00

максимальний
1147 1218

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми», допомога по догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та 
середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн. 

Допомога на дітей одиноким матерям 
на дітей віком: мінімальний

до 6 років 291,60 309,60
максимальний

486,00 516,00
мінімальний

від 6 до 18 років 363,00 385,80
максимальний

605,00 643,00
мінімальний

від 18 до 23 років 344,10 365,40
максимальний

573,50 609,00
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

на дітей віком: максимальний
до 6 років 1944 2064
від 6 до 18 років 2420 2572

Тимчасова державна допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

на дітей віком: максимальний
до 6 років 291,60 309,60
від 6 до 18 років 363,00 385,80

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування 

на дітей віком: максимальний
до 6 років 1944 2064
від 6 до 18 років 2420 2572
від 18 до 23 років 2294 2436

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з 
інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 1147 1218

У 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних 
і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та 
інвалідів, 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013  році не може бути більшим, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму для сім’ї.

Таким чином, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2013 році 
становитимуть:

для працездатних осіб 
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 

для дітей віком:

до 6 років 

від 6 до 18 років 

від 18 до 23 років (за умови навчання) 

з січня з грудня
240,87 255,78
894,00 949,00

729,00 774,00

907,50 964,50

860,25 913,50

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям для кожної дитини, яка входить до складу 
малозабезпеченої сім‘ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини-інваліда, для кожної дитини, 
яка утримується матір‘ю (батьком), що не перебувають у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини проведено за вказівкою матері (стаття 135 
Сімейного Кодексу),  та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами І або ІІ групи, – на 20 відсотків.

Розмір соціальної допомоги (в тому числі максимальний) збільшується в 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 грн., а на кожну 
дитину віком від 13 до 18 років – на 360 грн. 

Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2013 році становитиме: 

Державна соціальна допомога: з січня з грудня
інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд 1564,50 1660,75 
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд 1341,00 1423,50

інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства                 ІІ групи, які за 
висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з 
надбавкою на догляд

894 949

інвалідам з дитинства ІІІ групи,  одиноким інвалідам з дитинства               ІІІ групи, які за 
висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з 
надбавкою на догляд

894 949

на дітей-інвалідів 894 949
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд 1111,80 1180,30

на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 1230,80 1307,30

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою 938,70 996,45

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з 
надбавкою на догляд  

1424,70 1512,45

на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 
років з надбавкою на догляд 
 

1543,70 1639,45

В.КРИВОЛАП.
Начальник управління праці та соціального захисту населення.                                                    

ОФІЦІЙНО 

Соціальні допомоги знову збільшено

Податок на житло 
вже діє

ДПІ у Городнянському районі доводить до 
відома платників податків, що з 1 січня 2013 
року вступила в дію 265 ст. Податкового Кодек-
су України № 2755-ІУ від 02.12.2010р. стосов-
но оподаткування нерухомого майна, відмін-
ного від земельної ділянки.

Платниками даного виду податку є фізичні 
та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об‘єктів житлової нерухо-
мості.

Об‘єктом оподаткування є житлова неру-
хомість.

База оподаткування об‘єкта житлової не-
рухомості, що перебуває у власності фізичних 
осіб – платників податку, зменшується:

- для квартир на 120 кв.м.,
- для житлових будинків на 250 кв.м.
Це положення не поширюється на грома-

дян, які мають у власності два і більше об‘єктів 
житлової нерухомості. Дана категорія фізич-
них осіб сплачує податок за один об‘єкт неру-
хомості за власним вибором. Згідно пп.265.7.3 
ст 265 платник податків має право звернутися 
до податкового органу для проведення звірки 
даних щодо житлової площі, пільг зі сплати по-
датку, ставки на нерухоме майно.

Ставка податку на 2013р. становить 1% 
від мінімальної заробітної плати (11.47грн за 
1 кв.м.).

Податок нараховується та вручається до 
1 липня поточного року та сплачується протя-
гом 60 днів – не пізніше 30 серпня за місцем 
розташування об‘єкта  та зараховується до 
відповідного бюджету згідно Бюджетного Ко-
дексу України.

Всіх фізичних осіб, які мають у власності 
більше одного об‘єкта житлової нерухомості, 
запрошуємо завітати до податкового органу 
за адресою: м. Городня, вул. Леніна,4 каб №8, 
для реєстрації платниками податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки.

За довідками звертатись за тел. 2-16-55.
А.ВЕРЕНКО.

Начальник відділу  ДПІ у Городнянсько-
му районі.

Декларуємо свої 
доходи!

З 1 січня 2013 року розпочато кампанію де-
кларування доходів, отриманих громадянами у 
2012 році. Подання податкової  декларації пе-
редбачено Конституцією України та Податко-
вим кодексом України.

Платник податку зобов’язаний подати по-
даткову декларацію за результатами податко-
вого (звітного) року та самостійно сплатити до 
1 серпня 2013 року податок на доходи фізич-
них осіб, якщо протягом календарного року він 
отримав доходи, зокрема:

- отримання окремих видів доходів, з яких 
при їх нарахуванні чи виплаті податок не утри-
мувався ( наприклад, доходи від продажу інве-
стиційних актів, у вигляді спадщини, цільової 
благодійної допомоги на деякі види, зокрема 
косметичного лікування, суми заборгованості 
платника, за якою минув строк позовної дав-
ності, за умови що з цієї суми не було утрима-
но ПДФО, та інші);

- отримання доходів від осіб, які не мають 
статусу   податкових агентів ( наприклад, дохід 
від надання нерухомості в оренду фізичній 
особі, подарунки від фізичних осіб, а також 
допомога від благодійника-фізичної особи 
тощо); 

 - отримання іноземних доходів та інші.
Декларацію необхідно подати до ДПІ у Го-

роднянському районі  за адресою – м. Город-
ня, вул. Леніна, 4, особисто або надіслати по-
штою .

О.ЛУКАШЕНКО.
Перший заступник начальника ДПІ у 

Городнянському районі.

ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ

До відома керівників 
підприємств!

У зв’язку з введенням з 3 вересня 2012 року 
нової редакції «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» передбачені 
обов’язкове навчання електротехнологічних 
працівників, а також позачергова перевірка 
знань Правил спеціалістів з охорони праці.

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації доводить до відома 
керівників усіх підприємств незалежно від 
форми власності, що навчання проходитиме 
6-7 лютого в Городні в райсільгоспуправлінні. 
Довідки по тел. 2-15-06.
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– Олександре Павловичу, які 
функції сьогодні покладено на органи 
міграційної служби?

– За ними збереглись практично 
всі функції паспортного столу, 
окрім міліцейських.  Сьогодні до 
основних завдань міграційної служби 
належать:  надання послуг у сферах 
громадянства, реєстрації місця 
проживання та документування фізичних 
осіб, а саме: оформлення та видача 
внутрішніх та закордонних паспортів, 
тимчасового посвідчення громадянина 
України, свідоцтва про належність 
до громадянства України, виконання 
законодавства про громадянство, 
реєстрація місця проживання 
фізичних осіб, а також притягнення до 
адміністративної відповідальності за 
порушення законодавства у цій сфері. А 
також робота з іноземцями та особами 
без громадянства (оформлення та 
видача довідок на постійне та тимчасове 
проживання, запрошень для отримання 
української візи і посвідчення особи 
без громадянства для виїзду за кордон, 
а також продовження/скорочення 
строку перебування, надання дозволу 
на імміграцію в Україну, реалізація 
угод про реадмісію, прийняття рішень 
про видворення, заборона в’їзду, 
притягнення до адміністративної 
відповідальності), розгляд заяв щодо 
визнання біженцем або особою, яка 
потребує додаткового захисту, а також 
інтеграція в українське суспільство 
осіб, яких визнано біженцями, або 
особами, які потребують додаткового 
захисту. Крім того, ми здійснюємо 
державний контроль за дотриманням 
законодавства у сфері міграції шляхом 
проведення аналізу міграційної ситуації 
в Україні, здійснення заходів щодо 
запобігання та протидії нелегальній 
міграції та забезпечення функціонування 
Державної інформаційної системи 
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх 
документування. Слід також зазначити, 
що сама  Державна міграційна служба 
підпорядкована Кабінету Міністрів через 
Міністерство внутрішніх справ. 

– Як би Ви охарактеризували 
міграційні процеси у нашому районі? 
Куди городнянці виїжджають на 
проживання і –навпаки – звідки їдуть 
громадяни, щоб оселитися у нас?

–  За 2011 рік за межі України з району 
вибуло 11 чоловік. За 2012 –ий – 8.  І всі – 
у республіку Білорусь. Хтось – на роботу, 
хтось вийшов заміж чи одружився, а хтось 
переїхав до родичів, дітей чи батьків. Це 
основні мотиви як вибуття з району, так і 
прибуття у нього. До нас же у 2011 році 
на постійне місце проживання приїхало 
22 громадян, з них 11 – з Російської 
Федерації, троє з Узбекистану, решта 

– з різних країн. У 2012 році до нас 
прибуло 18 громадян. Вісім з Білорусі, 
троє з Узбекистану, п‘ятеро з Російської 
Федерації тощо.  Це не значить, що 
громадяни мають національності тих 
країн, з яких приїхали – узбеки, казахи, 
лівійці тощо. Здебільшого це наші, 
українські громадяни, які з тих чи інших 
причин мешкали за межами країни і 
повертаються додому або до родичів.

– Чи часто виникають якісь 
порушення паспортного режиму з 
боку громадян?

– Ні. Найчастіші порушення – 
це недотримання термінів вклейки 
фотокарток у паспорт у віці 25 та 45 
років. Якщо громадянин не звертається 
до міграційної служби протягом 
30-денного терміну від дати виповнення 
йому 25 або 45 років, йому доводиться 
сплачувати штраф у розмірі від одного 
до трьох неоподатковуваних мінімумів. 
Іноді також труднощі виникають при 
документуванні дітей, які, наприклад, 
народились в Білорусі, а переїжджають 
жити на Україну. Наш район має статус 
прикордонного, а це накладає свій 
відбиток на роботу міграційної служби. 
Хоча, повторюсь, особливих складнощів 
поки що не спостерігається.  

– Те, що громадяни не завжди 
дотримуються термінів, можна 
віднести на рахунок недостатньої їх 
обізнаності з вимогами паспортного 
режиму?

– Мабуть. Хоча нині складно 
бути обізнаним – нововведення 
застосовуються досить часто. Нам самим 
доводиться багато вивчати. Наприклад, 

вдвічі збільшилось держмито: раніше 
його розмір становив 17 гривень, тепер 
–34.  Серед нововведень – і таке, що при 
реєстрації на постійне місце проживання 
(прописці) при собі треба мати 
документи на будинок, а саме свідоцтво 
на право власності, договір піднайму 
або купівлі-продажу чи дарування, 
ордер.  Якщо той, хто звертається за 
пропискою, не є власником будинку, 
обов’язкова присутність власника з  
паспортом. До того ж це не залежить 
від ступеня спорідненості: не важливо, 
прописуєтесь ви до рідної матері чи до 
троюрідного дядька –   вимоги до всіх 
однакові. А якщо будинок належить 
кільком власникам, то обов’язкова 
присутність кожного з них. Крім того, 
щоб прописатись у селі, обовязково теж 
треба звертатись у міграційну службу, 
а не у сільську раду. Отут і виникають 
складнощі: адже у сільській місцевості 
дуже багато будинків неузаконені, не 
мають технічної документації. А це робить 
реєстрацію громадян у них неможливою. 
Вважаю, цю проблему треба вирішувати 
на рівні держави – адже житло на селі  
зачасту саме стільки не коштує, скільки  
доводиться платити за його узаконення.

– Чула, що неповнолітніх дітей 
можна реєструвати за місцем 
проживання не тільки матері, але й 
батька? 

– Це теж нововведення. Дійсно, 
раніше неповнолітні могли бути 
приписані тільки за місцем проживання 
матері, а з батьком – тільки у разі, 
якщо мати позбавлена батьківських 
прав. Нині ж, якщо батьки прописані 
за різними адресами, дитина може 
бути зареєстрована або за місцем 
проживання матері, або – з батьком. Але 
у всякому випадку при реєстрації дитини 
з одним із них присутність другого 
обов’язкова, як і письмова заява про те, 
що він не заперечує, щоб дитина була 
зареєстрована по місцю проживання 
чоловіка або дружини.

– Таким чином, реорганізація 
принесла і деякі новведення у 
систему паспортного режиму. Яким 
же чином громадянам дізнаватись 
про зміни?

– Якщо людина звертається до нас 
за отриманням паспорта, реєстрацією, з 
інших питань, ми детально розповідаємо 
їй про весь механізм тієї чи іншої дії. 
Звернутись з питаннями можна також 
по тел. 2-16-98. Зміни ж стосуються 
тільки деяких аспектів, основні  питання 
паспортного режиму залишились 
незмінними – міграційні процеси 
як були під контролем держави, 
так і залишаються. Може, під більш 
пильнішим.

Спілкувалась С.ТОМАШ.

Третій приз поїхав у Бурівку
Анатолій Михайлович Дробноход з Бурівки – 

третій наш призер серед передплатників, якому 
дістався у подарунок комплект постільної білиз-
ни. 

— Я «Новини Городнянщини» передплачую 
вже більше тридцяти років, — розповів він. – Це 
моя улюблена газета. Ми з дружиною з нетерпін-
ням чекаємо кожного номера. Вона у мене дояр-
кою працює, а я – водій з більш, ніж двадцятиріч-
ним стажем. А зараз чергую на пожежній у селі.

На запитання, що йому не подобається у 
нашій газеті, Анатолій Михайлович сказав, що 
подобається все. Ну, це ви перебільшуєте, ша-
новний, ( ми добре знаємо всі свої недоліки), але 
почути таке від читача, звичайно, приємно. 

Так завершився наш щорічний розіграш 
призів. Але життя продовжується. І передплата 
триває. Залишайтесь і надалі нашими добрими 
друзями, і нехай щастить нам з вами, а вам – з 
нами!

С.ТОМАШ.
На знімку: головний бухгалтер редакції 

газети Л.В.ВОЛОШКО вручає набір постіль-
ної білизни А.М.ДРОБНОХОДУ.

Від паспортного столу – 
до міграційної служби

Традиційно 29 січня відзначається День пра-
цівників пожежної охорони. Так держава визнає 
працю тих, хто рятує життя та майно людей, за-
хищаючи від лиха не одну родину.

Історія цієї дати цікава. 2 січня 1995 року Пре-
зидент Леонід Кучма підписав указ про святку-
вання Дня працівників пожежної охорони 29 січ-
ня. 27 серпня 2004 року він же видав другий указ: 
установити День цивільного захисту (перенісши 
його на 17 вересня) і анулювати попередній указ  
стосовно професійного Дня пожежника. Так два 
професійних свята були поєднані в одне. Але на 
тому  справа не скінчилася. Указом Президента 
Віктора Ющенка «Про День рятівника» було від-
мінено указ Леоніда Кучми.  Нова назва – День 
рятівника залишилася  офіційною досі. Ну, а ті, 
хто не досліджував усі президентські укази, про-
довжують святкувати День пожежника  29 січня, 
даруючи близьким людям любов та  визнання за 
їх професійну відвагу. 

Перші пожежні частини на території ниніш-
ньої України з’явилися в січні 1841 року. Вони 
були сформовані на базі Старокиївської пожеж-
ної частини. До складу пожежної охорони увійш-
ли 25 осіб. Потім там з’явилися перші професійні 
інструктори. За історичними даними, до кінця 
1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, 
на укомплектуванні яких знаходилось 13 авто-
мобілів.

День працівників пожежної охорони  відзна-
чають люди небезпечної професії, які займають-
ся захистом від вогню історичних пам’ятників, 
державних і спортивних об’єктів, комерційних 
компаній і т.д. Однією з видатних заслуг  праців-
ників пожежної охорони України можна назвати 
оперативну ліквідацію вогню на Чорнобильській 
АЕС у 1986 році. І на Городнянщині добре відомі  
імена та прізвища цих людей.

Спасибі, вогнеборці, району і сіл, люди, від 
яких ми щоденно очікуємо мужності і захисту!

Стосовно ж  протипожежної охорони у Го-
роднянському районі хотілося б пригадати таке. 
Невідомо як до Великої Вітчизняної війни, а от 
після, у багатьох селах району було заведено на 
кожну хату, яка відповідальна за якийсь певний 
інструментарій при гасінні пожежі у селі, вішати 
фанерну дощечку з зображенням його або напи-
сом назви. Були хати «лопата», «бочка»,  «пісок» 
тощо. І як траплялося вогняне  лихо,  мешканці 
хати знали: мають хапати лопати, наприклад, і 
бігти  допомагати гасити пожежу. Тоді люди, осо-
бливо на селі,  жили однією великою громадою, 
то й  вогонь приборкували усі разом. 

Скільки добровільних пожежних команд  
працювало на Городнянщині у часи економіч-
ного розквіту колгоспів! Сьогодні, на жаль, їх 
одиниці. На селі пожежні команди залишилися 
здебільшого, там, де їх може утримувати не тіль-
ки громада, а й сільгосппідприємство. Практич-
но  пожежна   частина зараз у районі одна. Усі 
35 працівників Городнянського районного від-
ділення МНС України  (кожен  відповідно до своїх 
посадових обов‘язків) беруть участь  у боротьбі 
з пожежами. Проти них дороги,  обмежена кіль-
кість бензину, інші негаразди, але вони на своїх 
трьох пожежних машинах вчасно виїжджають  за 
викликом, борються з вогнем. 

Крім пожежної  районної частини, є ще трій-
ко сільгоспгосподарств, які на свій страх і ризик  
утримують пожежні машини. І це питання дуже 
болюче. Ще 31 березня 2011 загальними збо-
рами районної Асоціації місцевих рад «Ради Го-
роднянщини»  одноголосно було прийняте звер-
нення до Президента  України, Прем`єр-міністра 
України, Міністра з надзвичайних ситуацій Украї-
ни, голови Всеукраїнської асоціації сільських та 
селищних рад щодо стану організації та ліквідації 
пожеж в сільській місцевості.   «Ми вкрай занепо-
коєні самим станом організації гасіння пожеж в 
сільській місцевості», – говориться у зверненні. 
І далі: «Єдиним підрозділом на район, здатним 
ліквідувати  пожежі на професійному рівні, є дер-
жавна пожежна частина в районному центрі, яка, 
на жаль, зовсім не фінансується з Державного 
бюджету згідно прийнятої районною радою ці-
льової програми…. Ми вважаємо соціальною не-
справедливістю, коли рівень захисту людей від 
пожеж різний і залежить від місця проживання». 

Ситуація  й досі не змінилася анітрохи.
А.НЕМИРОВА. 

Пр и б о р к у в а ч і 
в о г ню

29 СІЧНЯ —  ДЕНЬ 
ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 
УКРАЇНИ 

ПЕРЕДПЛАТА

6 квітня 2011 року 
Президент України своїм 

Указом затвердив Положення 
про Державну міграційну 

службу. Відтоді  і  розпочалась 
фактична робота по 

формуванню апарату та 
організаційно-правовому 

забезпеченню її діяльності, яка 
розгорнулась на фундаменті 

органів колишнього 
паспортного столу. З 15 серпня 

2012 року функції видачі 
паспортів громадян України 
та питання міграції повністю 

перейшли до підрозділів 
Державної міграційної служби. 

Сьогодні – наша розмова з 
завідувачем Городнянським 

сектором управління 
Державної міграційної служби 
України в Чернігівській області 

О. П.БУЙ.
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Щороку вихованці школи мистецтв 
та учасники зразкового ансамблю танцю 
«Олена» підкорюють нові конкурси, стають 
переможцями і призерами фестивалів не 
тільки обласного і всеукраїнського рівня а й 
міжнародних змагань аматорів. Нещодавно 
вони взяли участь у міжнародному фестивалі-
конкурсі «Танці з Карпатами у Львові», який 
проходив 11-12 січня у Львівському палаці 
юнацької творчості. Організований Львівським 
обласним управлінням культури разом із 
міською радою за підтримки харківської 
тур-агенції Алевтини Бронникової цей 
фестиваль вже став престижним конкурсом, 

на який приїжджають вокалісти і 
хореографічні колективи навіть із 
сусідніх країн – Молдови та Росії. 
Цьогоріч на «Танці з Карпатами» 
прибули кілька колективів навіть з 
далекої Архангельщини. 

Городнянці заявили на 
конкурс 29 учасників – 11 
вокалістів і 18 танцюристів. 
Разом з ними поїхали керівники 
колективів і батьки юних артистів 
– ще 11 чоловік підтримки. 
Перше, що вразило на фестивалі, 
це ставлення організаторів до 
учасників. Кожного юного артиста 
оточили увагою і підтримкою, 
допомогли поставити номер, 
виходячи з особливостей сцени, 
світла й технічного супроводу.

– Ніде й ніколи нам не 
приділяли стільки уваги, як на 
цьому фестивалі, – в один голос 
заявили художні керівники 
колективів Є.В.Ніколаєнко та 
О.В.Дудко. І додали: – Їм навіть 
вдалося зняти передконцертну 
напругу з дітей таким теплим 
ставленням. Діти дуже 
хвилювалися, бо виступати на 
такому високому рівні їм ще 
не доводилося. Очолювали 
журі такі леви хореографії як 
В.Г.Саболта – заслужений діяч 
мистецтв, директор Львівської 
державної хореографічної школи 
та І.В.Храмов – заслужений діяч 
мистецтв, художній керівник 

Львівського театру опери і балету.
Та й перед таким високим журі наші не 

спасували. Впевнено перемогли вокалісти 
Кирило Бистревський та Анастасія Терещенко, 
здобувши перші премії фестивалю в 
академічному та естрадному співі відповідно, 
а Настя ще й другу академічну премію 
прихопила. Юна Поліна Морозова також 
здобула першу естрадну премію у своїй віковій 
категорії. Решта вокалістів стали призерами у 
своїх групах, виборовши другі і треті премії.

У віковій категорії 8-10 років вихованці 
танцювального ансамблю  здобули друге 

ЗНАЙ 
НАШИХ! ЮНІ  АРТИСТИ  ПІДКОРЯЛИ  КАРПАТИ

місце, а дует Олександра Биховця 
і Наталії Філіанової – 3-е у старшій. 
Цікаво, що наші артисти були єдиними 
представниками малого міста, інші 
ж учасники прибули з міст не нижче 
обласного рівня. Цікавою виявилася й 
система оцінювання. Журі розглядало 
і виносило свій вердикт по кожному 
конкретному номеру програми.

А після конкурсу на юних артистів 
чекав цікавий і культурний відпочинок. 
Перші незабутні враження залишив 
в їхніх душах величний і старовинний 
Львів. Архітектура, криві середньовічні 
вулички, вуличні актори, трамвайчики 
разом із ароматом кав’ярень і 
справжнього шоколаду лишились 
не тільки добрими спогадами. З 
шоколадної майстерні, де справжні 
майстри прямо перед відвідувачами 
роблять справжній шоколад без ГМО 
та хімії, діти привезли додому смачні, а 
головне – корисні гостинці. Цікаво, що 
смак справжнього шоколаду практично 
не має нічого спільного з тим, що 
продається у плитках під назвою 
шоколад.

Карпати зустріли наших артистів 
вже після фестивалю. Два дні на 
лижному курорті Воловець, що біля 
гори Магура, додали вражень, а декому 
навіть нових вмінь і навичок. Цілоденне 
катання на санчатах, підйоми на 
фунікулерах, прогулянки на снігоходах 
і пішохідна прогулянка до живописного 
водоспаду Шипот не залишили і 
хвилини зайвого часу. А відчайдухи не 
втрималися і встигли освоїти гірські 
лижі, щоправда, під пильним наглядом 
місцевих інструкторів. 

Такий тур став неабияким 
стимулом для юних артистів. Натхненні 
фестивалем, своїми успіхами і 
відпочинком у Карпатах вони вже 
будують нові плани. Попереду 
фестивалі за кордоном – липневий 
у Санкт-Петербурзі та серпневий у 
Болгарії. Сподіваємось, що завдяки 
їм по всіх усюдах скоро знатимуть про 
нашу маленьку Городню.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

На знімках: виступає Поліна 
Морозова;  підкорення гірських лиж.

Узори на вікні
Ой, які узори на вікні
Дід Мороз подарував мені,
Кожну шибочку розмалював,
Я захоплено їх розглядав.
Ось маленькі зірочки ясні,
Ось і гілочка, як на сосні,
І сріблястий папороті лист,
Дивовижні квіточки якісь.
У віконце сонце зазира,
З сонечком і казка ожила, --
Виграють малюнки на вікні,
Різнобарвні, ніжні, осяйні.
Дід Мороз на витівки мастак,
А ще щирий втішливий добряк,
Під ялинкою лунає сміх, --
Дід цукерками частує всіх.

Т. КРЖЕМІНСЬКА.

Зимові мотиви
Відлига

Дід Мороз розлінувався,
На перину спати вклався.
Солоденько спить, хропе,
Навіть вухом не веде.
Що надворі непогода.
Отаке серед зими! –
Не проїхать, не пройти.
Тож, дідусю, прокидайся
І, будь ласка, постарайся
Підморозить де-не-де,
Хай не дощ, а сніг іде.
Щоб легенькі заметілі
Намели намети білі,
Щоб веселий Сніговик
Забавляв дітей малих.
Дід Мороз скоріш збудився,
Навкруг себе подивився,
Перейматися почав:
«Ох, я зиму занедбав!»
Закипіла враз робота,
Працював дідусь з охоти.
Чисто, біло навкруги,
Скрізь лежать пухкі сніги.
Добрий Дід Мороз на диво,
Мовить треба справедливо.
Він у ніч під Новий рік
Обдарує скрізь усіх. Фото П.ДУБРОВСЬКОГО.

 Снігова красуня
Зліпили бабу снігову,
Підмалювали щічки, губи,
Стоїть красуня на снігу,
На неї подивитись любо.
Вона всміхається до всіх,
Така собі казкова втіха
І для дорослих, й для малих,
Мороз підморгує їй стиха.
Вона очима повела,
Плечима якось враз стенула,
Неначе й справді ожила –
Весела снігова красуня.
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ПРОДАЮТЬСЯ:

— 1-кімнатна квартира у військовому містечку. Тел.: 
2-53-83, 096-7046467. 

— 2-кімнатна квартира в приватному секторі із зе-
мельною ділянкою, або можливий обмін на 2-кімнатну 
квартиру. Тел. 098-9379540. 

— 2-кімнатна квартира у приватному секторі. Є сарай, 
гараж, палісадник. Тел. 098-5635979.

— півбудинку по вул. Шевченка. Тел. 097-8758706.
— частина будинку. Є літня кухня, госпбудівлі, погріб, 

вода  (колодязь у дворі), газ. Адреса: 1 Травня,53. Ціна до-
говірна. Тел. 098-7439691. 

— будинок в центрі міста. Є газ, вода у дворі. Тел. 093-
3789516. 

– будинок терміново. Тел. 096-7333952.
— ділянка в центрі міста. Тел. 096-7584810. 
— в’єтнамські кабанчики віком 3,5 місяці. Тел.: 2-48-

35, 067-1796243. 
— корова віком 7 років. Тел. 096-0815914. 
— корова чорно-ряба в с. Хоробичі. Тел. 098-2623759. 
— тільна корова віком 6 років в с. В. Листвен. Тел. 096-

7113414. 
— деревообробні верстати. Тел. 063-6165631. 
— ходунки (нові), ціна – 130 грн. Тел. 093-8711163. 
— кухня 2,60 м., диван-ліжко, ліжка металеві, стіл 

полірований, світильники, карниз багетний дерев’я-
ний 4 м., колишнього вжитку, все в ідеальному стані, диван 
кутовий новий. Тел.: 067-3062219, 063-0235159. 

— дерев’яні міжкімнатні двері зі склом (сучасні). Не-
дорого. Тел. 095-5159934, 063-4763846. 

— трактори, преси, картопле- та зернозбиральні 
комбайни, саджалки, копалки, оприскувачі та інший 
сільськогосподарський інвентар з Польщі. Запча-
стини. Доставка. Тел.: (244) 4-42-35, 099-0487886, 096-
2625220.

— ВАЗ-2107 у відмінному стані. Тел. 098-8848417. 
— ВАЗ-21099 2008 р.в., пробіг – 70000 км, чорний, 1,6 

двигун. Тел. 096-6617646.
— ВАЗ-2101, білого кольору у доброму стані. Тел. 097-

7914467.
 — автомобіль Москвич «Комбі» М-2125. Тел. 2-38-

97, 096-2361599. 
— запчастини до автомобіля «Нива»-2121, бак алю-

мінієвий на 400 л. Тел. 097-9706623. 
— котел КСТ-10 з автоматикою. Тел.: 2-20-14, 098-

6069232. 
— обрізки з пилорами (сосна, вільха). Тел.: 067-

1908775, 066-2712566. 

 
КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Тел.: 2-33-62, 096-3403112.
—  будинок, більше 100 м.кв. зі всіма зручностями. Тел. 

093-7367049, 099-2866720. 
— картоплю. Виїзд до продавця. Тел. 096-9818555.
— газові колонки у будь-якому стані. Тел. 097-7914467.

Загублений студентський квиток виданий Академі-
єю Адвокатури України на ім‘я Коваль Наталії Миколаївни, 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

7 лютого – 10 років світлої 
пам’яті

ПОПОВОЇ 
Тетяни Федорівни

20.01.1954 р. – 07.02.2003 р.
Как много твоего осталось с 

нами,
Как много нашего ушло с 

тобой.
Тебя мы будем помнить и 

любить.
Сумуючі рідні. 

3 лютого – 40 днів світлої пам’яті
ГРЕЧУХИ Валерія Івановича

02.09.1966 р. – 26.12.2012 р.
Прости, пожалуйста, что уберечь 

мы не сумели,
Прости, что не ожидали мы такой 

потери,
Ты в сердце нашем будешь навсег-

да,
Пусть будет пухом для тебя земля.
Теперь тебе нас не понять,
Как трудно мужа и отца потерять,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости, прости, прости…

Вічно сумуючі: дружина, син. 

5 лютого – 40 днів світлої 
пам’яті любого сина, батька, чо-

ловіка, брата, дідуся
ТОМАША Юрія Івановича

19.02.1961 р. – 28.12.2012 р.
Дорогий наш, найрідніший, най-

дорожчий… Як же рано ти пішов  від 
нас, залишив усіх, кому був такий по-
трібний…

Ти жив з відкритою душею, всім 
серцем любив цей світ. А він виявився 
таким жорстоким до тебе… Слабкою 
втіхою є те, що Господь обирає най-
кращих. Адже ти нам так потрібний тут 

– рідний, люблячий, надійний, з доброю посмішкою і лагідним 
поглядом.

Хоч уві сні ти для  нас оживи…
У вічній за тобою ми скорботі.
Більше нема таких, як ти,
Ти – наше сонце, що зайшло на сході.
Пробач, що не вистачило сил і знань уберегти тебе від біди. 

Ще ніби вчора ти був поряд… І надія все ще, наче пташеня, 
тріпоче на долоні. Чи то душа твоя летить на небо? Хай їй там 
буде світло і спокійно.

Ми любимо тебе, рідненький, і любитимемо доти, доки жи-
тимемо на землі – за себе і за тебе…

Вічно сумуючі рідні. 

2 лютого – 5 років світлої пам’яті
ЛУДАНИКА 

Володимира Івановича
28.02.1965 р. – 02.02.2008 р.

Пройдет зима и будет весна,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.

Сумуючі рідні. 

2 лютого 5 років світлої пам’яті
ЛУДАНИКА 

Володимира Івановича
28.02.1965 р. – 02.02.2008 р.

Ах, февраль, дорогой февраль,
Снег пушистый да холода,
Ты оставил в душе печаль,
Ты забрал его навсегда.

Вічно сумуючі: дружина, донька, 
рідні. 

 Ті, хто забув – згадайте,
 Хто пам’ятає – пом‘яніть…

7 лютого – 40 днів, як пішла з 
життя найдорожча у світі людина, 

матуся, бабуся, сестричка
ШКУТ Ніна Василівна

01.01.1959 р. – 30.12.2012 р.
Мама померла?... Не віримо! 

Боже!
Серце стискає в грудях,
Хто нам підкаже, хто нам допо-

може,
Направить на правильний шлях?
Горе! Біда! Не розкажем сло-

вами,
Й досі не віримо ми,
Як в ту останню путь провод-

жали,
Як тебе, мамо, несли.
Ні. Це неправда! Якіїсь кошмари,
Просили ми, мамо, вернись!
Руки холодні твої зігрівали,
Молили, благали: - Проснись!
Та, як ніколи, була невблаганна,
Слова не мовила ти,
Нам довелося тебе поховати,
Мамо, Матусю! Прости!
Часу назад ми тепер не повернем,
Серце болить і в душі пустота,
В спогадах наших на вічнії віки,
Мама для нас молода.
Хай тобі, рідна, земля буде пухом,
І царство вічнеє у небесах,
Янголом світлим, або святим духом
Будь з нами, мамо, у снах.

Вічно сумуючі рідні. 

2 лютого – рік світлої пам’яті 
нашої дорогої матусі, бабусі, тещі, 

дружини
ГУБСЬКОЇ Марії Іванівни

31.10.1928 р. – 02.02.2012 р.
Сльозами не повернути тебе 

назад,
Тяжчої втрати не буває.
Душа у нас весь час болить,
У серці біль не затихає.
Нехай земля тобі буде пухом. Цар-

ство тобі небесне і вічний спокій.
Сумуючі рідні.   

3 лютого – 40 днів світлої пам’яті 
нашого кума

ГРЕЧУХИ Валерія Івановича
02.09.1966 р. – 26.12.2012 р.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел от нас ты слишком рано.
Не сберегли тебя – прости!
Скорбим и помним непрестанно…
Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Но в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым…

Сумуючі куми та хрещеники. 

30 січня – 9 днів світлої пам’яті
ГРИЦЕНКО Алли Іллівни

03.01.1936 р. – 22.01.2013 р.
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Остались в сердце боль и рана…
Пока мы живы – с нами ты!
Все говорят, что время лечит,
Но легче нам не стало, мама,
Все мы уйдем когда-то в вечность,
Но почему же ты так рано?

Сумуючі: чоловік, діти, онуки, правнуки. 

5 лютого минає 20 років світлої пам’яті
ШУМСЬКОГО Анатолія  Аркадійовича

06.07.1929 р. – 05.02.1993 р.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не приглушат года.
Образ твой будет вечно храниться
В памяти моей всегда.

Сумуюча дружина. 

ЛИСТИ У ГАЗЕТУ
17 січня 2013 року пішла з життя дорога для нас лю-

дина Малах Микола Іванович. Важко оговтатись від такої 
втрати, важко знайти сили, щоб продовжувати жити далі.

Щиро дякуємо родичам, сусідам, колегам, які допом-
огли і підтримали нас. Велике усім вам спасибі і низький 
уклін, добрі люди. Нехай Господь Бог береже вас і ваші ро-
дини.

Родина покійного. 
* * *

18 січня, у нас, в оселі Хропатих з с. Тупичева трапи-
лась пожежа.  Вогонь знищив сарай і підсобне примі-
щення. Друзі, сусіди, знайомі та просто небайдужі люди 
допомогли вгамувати стихію і подолати наслідки пожежі. 
Дякуємо вам, добрі люди, що не залишили нас наодинці 
з бідою.

Сім’я Хропатих. 
* * *

25 січня 2013 року нашу родину спіткало горе. Після 
тяжкої й виснажливої хвороби пішла з життя наша доро-
га і люба матуся, дружина, бабуся, прабабуся Новик Ганна 
Олексіївна. 

У найтяжчу хвилину нас морально й матеріально під-
тримали родичі, колектив районної гімназії, сусіди, друзі, 
куми. 

Сердечно дякуємо всім, хто розділив з нами ці тяжкі 
хвилини.

Сумуючі: чоловік, доньки з сім’ями. 

Колективи Городнянської районної гімназії та загаль-
ноосвітньої школи  І ступеня висловлюють щирі співчуття 
вчителю англійської мови Щербак Л.Ф. з приводу непо-
правної втрати – смерті матері

НОВИК Галини Олексіївни. 

Виконком Хотівлянської сільської ради висловлює 
глибокі співчуття землевпоряднику Федоренко Н.М. з 
приводу тяжкої втрати – смерті матері

ЛИСОЇ Мотрони Іванівни. 

Педпрацівники колишньої Хотівлянської школи щиро 
сумують з приводу смерті вчительки-пенсіонерки 

ТВЕРДОЇ Уляни Петрівни
і висловлюють свої співчуття рідним та близьким 

покійної. 

Колектив Конотопської школи висловлює глибокі 
співчуття працівникам школи Магулі О.М. та Магулі Н.П. 
з приводу тяжкої втрати – смерті матері. 

Колектив відділу освіти Городнянської райдержад-
міністрації висловлює глибоке співчуття методисту рай-
онного методичного кабінету відділу освіти Сороці О.О. з 
приводу тяжкої втрати – смерті батька 

ГАВРИЛЬЧИКА  Олександра Сергійовича.

Батьки та учні 7-А класу Городнянської районної 
гімназії висловлюють глибоке співчуття класному 
керівнику Щербак Л.Ф. з приводу тяжкої втрати  - смерті 
матері. 

ДО ВІДОМА СУБ‘ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

У  відповідності  до  Закону  України  « Про  житлово-кому-
нальні   послуги»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  
16.11.2011 року     №  1173  «Питання  надання  послуг  з  вивезен-
ня  побутових  відходів»  та  рішення  виконкому  Городнянської  
міської  ради   № 7  від  15.01.2013 року «Про  проведення  кон-
курсу  з  вивезення  побутових  відходів».   

Городнянська  міська  рада  оголошує  конкурс  щодо  ви-
значення  виконавця  послуг  з  вивезення  побутових  відходів  
на  території  Городнянської  міської  ради.  Конкурс  відбудеть-
ся  04.03.2013 року   о  15-00 год.  в  приміщенні  Городнянської  
міської  ради  за  адресою м. Городня   вул. Леніні, 13.  З  умовами  
конкурсу  можна  ознайомитись  в  міській  раді  та  за  телефоном  
2-13-26.  

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу  повинні  місти-
ти:

- наявність матеріально – технічної бази;
- вартість  надання послуг;
- досвід роботи  з надання послуг з вивезення побутових від-

ходів;
- наявність та кількість працівників відповідної  кваліфікації;
- наявність ліцензії на проведення господарської діяльності 

із збирання і заготівлі окремих видів відходів  як вторинної сиро-
вини (у разі  проведення  робіт з вивезення вторинної сировини, 
що  утворилася  в результаті роздільного збирання побутових 
відходів);

Територією  для  прибирання  визначена  територія  міської  
ради.

Для  участі  в  конкурсі   учасники  надають відомості  про  
межі  певної  території населеного пункту, де планується надава-
ти послуги з вивезення побутових відходів,  та  надають  характе-
ристики  об‘єктів утворення  побутових відходів за джерелами їх 
утворення  (багатоквартирні  будинки,  приватний  сектор,  під-
приємства,  установи  та  організації, площа  зелених  насаджень  
на  території  відповідних  об‘єктів, і  т.д.)

Об‘єктом  поводження  з  побутовими  відходами (крім  не-
безпечних  відходів)  визначено  міський  полігон  твердих  побу-
тових  відходів.Кінцевий  строк  подання  конкурсних  пропозицій 
04.03.2013 року  о  10-00 год. 

Конкурсні  пропозиції  подаються  до  Городнянської  міської  
ради поштою  або  особисто   в  запечатаних  конвертах.

Розкриття  конвертів  з  конкурсними  пропозиціями  відбу-
деться  04.03.2013 року  о  10-30 год  в  Городнянській  міській  
раді.
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Куплю корів, коней, телят, лошат, 
корів на молоко.

Ціни найвищі. Доріз цілодобово.
Тел.: 0(244) 2-93-00, 066-7493002, 

098-5192982, 063-0203245.

КУПЛЮ ДОРОГО
корів, коней, телят.

Тел.: 2-21-79, 067-3574593, 097-1442590.

КУПЛЮ: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

Доріз цілодобово. Перевезення.  
Тел.: 098-9719442,  097-6121023.

Дошка для підлоги, вагонка, блок-хаус, 
фальш-брус (ялина, сосна). Ціни виробника. 

Тел.: 066-1072546, 098-8192223. 

Охоронній фірмі потрібні на роботу 
охоронники. 

З/пл. від 90 до 100 грн. за добу, своєчасно.
Тел.: 095-8335578, 098-8128084. 

Шановн і  жител і  Г ороднянського  р айону !
Якщо ви хочете надійно зберегти свої гроші 

та ще й  щомісячно отримувати від них гаран-
тований дохід, тоді звертайтесь в Городнянсь-
ке відділення кредитної спілки „Чернігівська”.

Ми пропонуємо вигідні умови по депозитних вкладах 
людям з різними рівнями доходів.

Крім того, на вигідних умовах ми надаємо кредити 
для вирішення різних побутових проблем.
Наша адреса: м. Городня, вул. Чумака,4.

Тел. 2-48-19.
Ми працюємо в будні з 9 до 17 год.

Свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 101471 від 14.09.1998 р.
Ліцензія Держфінпослуг, серія АВ № 581586 від 01.04.2012 р.

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, СВИНЕЙ.
Доріз цілодобово. Тел. 098-9331055.

Окна металлопластиковые.
Двери входные, межкомнатные.
Металлопрофиль (на забор, кровельный).
Сайдинг
Установка: дверей, окон, заборов (всех цветов).

Адрес: ул. Артёма, 56. Тел. 067-4455696, 
093-4194282, 2-55-59. 

1 лютого відсвяткувала свій 
ювілей наша дорога матуся, ба-
буся Валентина Григорівна КО-
ЖЕМЯКО.

Щиро вітаємо тебе, люба!
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает
И на душе становится тепло,
Когда ты рядом, мама.
За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!

З любов’ю: дочка і онуки.

Сьогодні святкує свій 60-річний ювілей наш добрий то-
вариш і колега Василь Борисович ДРАЧКО.

З цієї чудової нагоди шановному імениннику шлють 
щирі вітання колеги по роботі і бажають міцного здоров’я, 
щастя, сімейного благополуччя!

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

Облтеплокомуненерго.

30 січня відсвяткував свій ювілейний день народ-
ження Юрій Анатолійович ПОЗНЯК з с. Тупичів. Тож 
прийми від нас найкращі побажання!
У цю прекрасну ювілейну дату,
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля шле тобі добра і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!
Хай Бог в житті тобі допомагає,
Хай лік рокам ведуть зозулі
Ще довго-довго на землі.
Нехай тебе всі біди обминають,
Хліб-сіль хай завжди будуть на 

твоїм столі.
З повагою та любов’ю: 

твої рідні тьоті та дяді зі своїми 
сім’ями. 

30 січня відсвяткував свій 
день народження Юрій Ана-
толійович ПОЗНЯК.

В житті нехай все буде, що по-
трібно,

Без чого не складається життя,
Любов, здоров’я, щастя, дружба,
Та вічна нестаріюча душа.
А доля хай дарує з кожним роком
Лише здоров’я, щастя і любов.

З повагою: племінники. 

1 лютого відсвяткував свій 
день народження Анатолій Іва-
нович ПОЗНЯК!

Нехай життя квітує буйним 
цвітом,

І день народження приходить 
знов і знов,

А доля хай дарує з кожним ро-
ком

Міцне здоров’я, щастя і любов.
З повагою: дружина та 

діти. 

1 лютого відсвяткував свій 
день народження наш зять Ана-
толій Іванович ПОЗНЯК з с. Ту-
пичів.

Щиро вітаємо його і бажаємо:
Жити довго і щасливо,
Хай кожен день буде схожий на 

диво,
Хай діти й онуки приносять тобі 

радість,
Дорогу до хати забуде хай старість.
Хай сонце тобі силу й наснагу дає,
Зозуля щасливих сто літ накує!

З повагою: твої рідні з м.Су-
ми, Кривого Рогу, Чернігова, 

Городні. 

31 січня відсвяткував свій 
40-річний ювілей козак Го-
роднянського Свято-Мико-
лаївського полку, сотник Ігор 
Васильович ЄРМОЛЕНКО. 

Щиро вітаємо з днем народ-
ження, бажаємо міцного здо-
ров’я, довгих років життя та напо-
легливості у досягненні мети.

Козаки і берегині Го-
роднянського Свято-Мико-

лаївського козацького полку. 

Вітаємо з ювілейним днем народження нашу 
дорогу сестру та тьотю Валентину Григорівну КО-
ЖЕМЯКО.

Вас с юбилеем поздравляем!
Душой желаем не 

стареть,
Прошедших лет 

не замечая,
Желаем только 

молодеть.
Здоровья крепко-

го желаем,
Побольше свет-

лых, ясных дней,
И, если можно, 

постарайтесь,
Столетний встре-

тить юбилей!
З повагою: вся родина. 

Виконую всі види внутрішніх будівельних робіт.
Швидко. Якісно. Недорого. 

Тел.: 067-3594161, 2-49-49 (Міша).

ВІДДІЛ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
Знижки продовжуються!

Вигідні пропозиції чекають на Вас.
Телевізори, холодильники, пральні машини, но-

утбуки, двері, газові плити, котли, обладнання та ба-
гато іншого за найнижчими цінами.

Оформлення розстрочки  і кредиту на всі групи то-
варів. Також працюємо на замовлення.

Доставка по місту і району.
Будемо раді бачити вас за адресою: вул. Чорноуса,3, 

м-н «Наталі» (критий ринок). Тел.: 2-48-96, 093-8711162, 
097-7519386.

СТОВ “Родина» с. Перепис 
продає кукурудзу по ціні 1,50 грн.

Тел. 3-44-43. 

Правління Городнянського міського споживчого то-
вариства просить пайовиків взяти активну участь у пе-
ререєстрації членів, асоційованих членів, яка відбувати-
меться з 01.02.2013 року по 01.03.2013 року за адресою: 
м. Городня, вул. Радянська, 55 а (адмінприміщення) з 9 
до 17 години щоденно (крім вихідних).

При собі мати паспорт. 

Правління Мощенського сільського споживчого то-

вариства просить пайовиків взяти активну участь у пе-

ререєстрації членів, асоційованих членів, яка відбувати-

меться з 01.02.2013 року по 01.03.2013 року за адресою: 

с. Мощенка, вул. Кооперативна, 1 (контора ССТ).

При собі мати паспорт. 

Увага!

Управління праці та соціаль-ного 
захисту населення райдержадмі-
ністрації оголошує конкурс 
на зайняття вакантної посади 
державного службовця – головного 
спеціаліста з питань обслуговування  
потерпілих внаслідок аварії на 
ЧАЕС – на період соціальної відпустки 
основного працівника.

Вимоги до учасників конкурсу: 
освіта повна вища (юридична або 
економічна), досконале володіння 
українською мовою, вміння працювати 
на комп’ютері.

Подаються документи: заява, 
особова картка ф. П-2ДС, дві фотокартки 
4х6 см, копія паспорта, документ про 
освіту, декларація про доходи за 2012 р.

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

За додатковою інформацією 
звертатись за адресою: м. Городня, 
вул. Леніна, 11, або за тел. 2-15-03.

Шановні наші читачі – жителі сіл і міста району! 
Починаючи з цього номера, ви через нашу газету можете 
скористатися інформаційним простором сусідньої з 
нами Щорсівщини. Тобто якщо ви хочете розмістити свої 
оголошення та рекламні матеріали в Щорській газеті 
«Промінь», вам не треба їхати в м. Щорс. Звертайтесь у 
редакцію городнянської газети «Новини Городнянщини» 
і замовляйте свої публікації.

Останній строк подачі реклами та об’яв  у 
найближчий номер – вівторок до 17 год. Ціна за 
публікації договірна. Тел. 2-47-00.

«Новиногороднянці».

Нова послуга – 
для вас

Куплю хутро диких звірів та кролів. 
Тел.: (098)8310756, (063)5676979.

Куплю в`юнів. 
Тел. (067)8842289.


