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Опади

1 лютого у Пекурівці побували голова 
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький та голова 
районної ради Г.Г.Примак, щоб у рамках планової 
виїзної приймальні ознайомитись із нагальними 
проблемами громади, розглянути особисті питання 
жителів та вирішити їх спільно з представниками 
місцевого самоврядування.

Першу проблему озвучила гостям секретар 
сільради Н.В.П‘ятковська. У зв’язку з передачею 
функцій паспортного столу міграційній службі 
сільрада залишилась без джерела достовірної 
інформації щодо кількості зареєстрованих в оселях, 
і не може видати довідки про склад сім’ї, адже й 
домових книг на селі нема. 

Ю.В.Висоцький пообіцяв врегулювати це 
міжвідомче питання.

Актуальною залишається й проблема 
забезпечення людей скрапленим газом. Оскільки 
Пекурівка газифікована, а балонів потребують 
18 сімей, розподіл відбувається за остаточним 
принципом. Тому не завжди люди отримують газ 
своєчасно і по потребі. 

Немає у Пекурівці й вуличного освітлення. І хоч 
опори на вулицях обладнані ліхтарями, на частині 
ліній прострочені лічильники електроенергії, 
а на кількох прольотах просто немає дроту. 

Урегульовувати це питання сільраді доведеться з 
районом електричних мереж. Голови запропонували 
кілька напрямків фінансування проекту відновлення 
вуличного освітлення за участю громади, тож 
остаточне рішення за пекурівцями.

Непокоїть громаду й доля місцевої школи. 
Більшість людей і досі протестує проти її закриття. 
Будівля стоїть порожня і бездоглядна. 

– Скоро почнуть вікна бити, а там і крадіжки 
можливі, - висловив загальну думку сільський депутат 
М.І.Левченко і запропонував відкрити у приміщенні 
спортивну секцію для молоді. Ю.В.Висоцький 
звернувся з зустрічною пропозицією – створити 
місцеву команду з міні-футболу, яка брала б участь у 
районних змаганнях, а далі,  можливо, і в обласних.

Керівники району побули також у місцевому 
клубі та фельдшерсько-акушерському пункті, 
ознайомились із проблемами обох закладів. 
Актуальним для клубу лишається питання опалення, 
адже для того, щоб нагріти таке велике приміщення, 
потрібні значні кошти. Потребують ремонту й дахи 
цих будівель, як і дах будівлі сільради. Остаточні 
рішення по всіх питаннях повинен дати схід села, 
адміністрація ж разом із районною радою висловили 
готовність підтримати ініціативи пекурівців.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Братство – вище золота багатство
1 лютого в Києві відбулись традиційні збори 

Товариства «Чернігівське земляцтво»

Вже всімнадцяте пройшло таке зібрання. І вже вдруге 
зібрались наші київські земляки у Міжнародному виставковому 
центрі, що на Броварському проспекті. Його простір дозволяє 
розкішно розмістити кількатисячну аудиторію, при цьому 
також й численні мистецькі виставкові стенди.

Цьогоріч на збори прийшло багато відомих державних 
діячів – і найпершим тут слід назвати вихідців з Чернігівщини 
Л.Д. Кучму, І.С. Плюща. Прибули запрошені делегації наших 
земляків з Москви, областей України, народні депутати, 
високоповажні представники Української православної 
церкви. Перед початком зборів гості в складі офіційної 
делегації оглянули художні виставки, охоче поспілкувались 
з майстрами мистецтва Чернігівщини. Треба підкреслити: 
наша область щедро розкрила своє обличчя. Захоплюєшся 
талантом земляків.

Збори відкрив голова ради Товариства В.В. Ткаченко. У 
своїй короткій доповіді він охарактеризував ту велику роботу, 
яку виконало це громадське об’єднання протягом минулого 
року. Конкретна допомога земляків з Києва школам, дитсадкам, 
лікарням, мистецьким колективам, бібліотекам, видання 
книг, закладення садів і парків, підтримання талановитої 
молоді,проведення тематичних конкурсів для дітей, екологічні 
проблеми – ось далеко не весь перелік напрямків і добрих справ, 
до яких долучались всі відділення Товариства. Посильний вклад 
в таку роботу внесло і Городнянське, яке об’єднує в Києві 80 
наших земляків. І саме тому цього разу на зборах взяла участь 
представницька делегація нашого району на чолі з головою 
райдержадміністрації Ю.В. Висоцьким, головою райради 
Г.Г. Примаком, міським головою А.І. Богданом. Адже і вони, 
і кияни – земляки мали змогу обмінятись планами і думками 
про дальшу співпрацю у розвитку району, оцінити можливості 
кожного.

Закінчення на 4 стор.

Які результати 
перевірок?

За період з 1.01.2013 по 31.01.2013 прокуратурою району 
проведено 14 перевірок в державних органах контролю, 
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. З них 
9 – з питань захисту конституційних прав і свобод громадян, 
3 – з питань захисту прав громадян та інтересів держави при 
застосуванні законів про адміністративні правопорушення, 
1 – з питань дотримання законів в економічній сфері, 1 – з 
питань захисту фінансово-економічних інтересів держави.

За наслідками перевірок внесено 12 подань, 22 посадові 
особи органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування притягнуто до відповідальності (у т.ч. 13 осіб 
органів державного контролю).

Про це повідомив на запит редакції газети прокурор 
району радник юстиції С.О. Розинка.

ПОЧУТИ  ПРОБЛЕМИ  З  ПЕРШИХ  ВУСТ

До відома громадськості
15 лютого в м. Городні об 11.00 годині біля пам’ятного знаку загиблим воїнам в Афганістані відбу-

деться мітинг вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

На знімку: Л.Д.КУЧМА, В.М.ХОМЕНКО та інші члени офіційної делегації оглядають 
виставкові стенди.
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28 січня відбулось розширене засідання 
колегії райдержадміністрації. З чотирьох 
питань, що виносились на її розгляд, два 
були такі, що викликали багато резонансних 
виступів і пропозицій.

Перше з них – про оптимізацію мережі 
штатів та контингентів бюджетних установ 
району. Свою доповідь перший заступник 
голови райдержадміністрації М.Ф.Силенко 
почав з того, що  кількість жителів району 
за останні роки значно зменшилась, а 
показники Міністерства фінансів України для 
фінансування основних галузей соціальної 
сфери розраховуються саме на людину. От 
і виходить, що навантаження на районний 
бюджет з року в рік зростає. 

М.Ф.Силенко озвучив також план основних 
етапів оптимізації бюджетних установ району. 
Ним передбачається закриття Дібрівненської 
та Конотопської шкіл, скорочення деяких 
посад у райметодкабінеті, міжшкільному 
виробничо-навчальному комбінаті, 
господарчій мережі тощо. У мережі лікарняних 
закладів передбачається закриття ФАПів у 
Берилівці, Будищі, Лютежі, Малому Дирчині, 
Карпівці та Кусіях. А також реорганізація у 
ФАПи Мощенської та Ваганицької сільських 
лікарських амбулаторій, а Тупичівської 
дільничної лікарні – у сільську амбулаторію. 
Таким чином у районній медицині скоротиться 
55 ставок, закриється 15 ліжкомісць.

Разом з іншими заходами, які 
вживатимуться згідно плану в інших соціальних 
сферах, це дасть прогнозовано у 2013 році 
економію понад 858 тисяч гривень, а у 2014-му 
– близько 1 мільйона 300 тисяч гривень.

Погано це чи добре? Скоріш за все, палка, 
як кажуть, має два кінці. Багато років ми жили 
по інерції: комп’ютеризація всіх процесів 
життя суспільства вимагала введення нових 
посад для нових фахівців. Разом з тим посади, 
що вичерпали себе, не закривались. Так, у 
райметодкабінеті нема необхідності у посаді 
секретаря, у районному будинку культури – у 
посаді кіномеханіка тощо. Фактично система 
бюджетних установ району перетворилась у 
центр зайнятості номер два, – такий висновок 
зробив М.Ф.Силенко. Районний бюджет звівся 
до двох функцій: виплати заробітної плати та 
оплати енергоносіїв. 

 У своїх виступах члени колегії висловлювали 
різні думки. Міський голова А.І.Богдан цілком 
згодний з необхідністю оптимізації.

– У кожній бюджетній установі міста 
є посада двірника. Але покажіть мені хоч 
одну, де людина відпрацьовує вісім годин. У 
кращому випадку зранку сміття прибирається 
з території установи і виноситься на дорогу, 
звідки його прибирають вже наші працівники, 
– сказав він.

–  За кожним скороченням стоїть людина, її 
сім’я, – звернувся до членів колегії начальник 
відділу освіти Ю.В.Денисенко. – Треба 
продумати, як зробити оптимізацію якомога 
безболіснішою. 

–  Ідеального варіанту, який би пішов тільки 
на користь і не зачепив нічиї інтереси, просто 
не може бути, – зазначив головний лікар 
району В.В.Ромець.

– Всі кошти, які ми отримаємо в результаті 
проведення оптимізації, будуть направлені 
виключно на заробітну плату  працівникам 
бюджетної сфери, – запевнив голова 
райдержадміністрації Ю.В.Висоцький.

– Ламати легше, ніж будувати, – висловив 
свою думку голова райради Г.Г.Примак. – Ми 
все ж покладаємо надію на наше депутатське 
звернення і сподіваємось, що у Верховній Раді 
переглянуть розміри дотацій вирівнювання для 
депресивних районів.

Члени колегії, порадившись, 
проголосували за прийняття плану оптимізації 
закладів бюджетної сфери району, але з 
правом внесення до нього змін і доповнень 
протягом всього терміну його дії – до 1 жовтня 
2013 року.

Друге проблемне питання, яке розглядала 
колегія, – про роботу відділу у справах молоді 
та спорту райдержадміністрації та райради 
ВДФСТ «Колос» по забезпеченню розвитку 
фізичної культури і спорту в районі.

Звітували по ньому начальник відділу у 
справах молоді і спорту В.В.Середа та голова 
райради ВДФСТ «Колос» О.І.Смикун.

Вислухавши їхні звіти, члени колегії 
висловили свою думку однозначно: ситуація 
з розвитком спорту у районі критична. У нас 
є хороші спортсмени. І тільки на їхньому 
ентузіазмі тримаються показники та здобутки. 
Єдиним закладом, де сьогодні можна 
займатись різними тренуваннями, у районі 
є спортивна школа. У ній займається 342 
дитини. Практично всі кошти, що виділяються 
на розвиток спорту у районі, йдуть на її 
утримання. Але ж призначений цей заклад 
тільки для школярів. Навіть більше – тільки 
для учнів міських шкіл. Ні діти з села, ні ті, 
хто вже вийшов за рамки шкільного віку, не 
мають змоги тренуватися у її стінах. Тож чи 
справедливий такий розподіл коштів?

– Міський стадіон практично не діє, – 
висловився  Ю.В.Денисенко. – Наші діти 
ввечері збираються скоріше у барах чи 
попід пивними ларьками. От вам і показник 
діяльності.

– Вже третю зиму не заливається каток, – 
підтримав його міський голова А.І.Богдан. – А 
для цього потрібно мінімум зусиль і коштів. 
Валиться стіна на стадіоні, приміщення, у 
якому знаходиться роздягальня і кімната для 
гри у шахи, завалене дровами. Звісно, щоб 
щось зробити, треба  і кошти. А ще більше – 
бажання. Я згоден допомагати, але при умові, 
що стадіон діятиме. Можна  організувати на 
ньому лижню і видавати лижі напрокат, або 
каток з ковзанами тощо. 

– Тупичів займає два роки перше місце в 
області серед сільських спортивних команд, 
представляє Чернігівщину на всеукраїнському 
рівні змагань такого типу. А у нас навіть коштів 
на поїздки нема, як нема двох тисяч гривень 
для того, щоб виготовити документацію 
про передачу сільського стадіону на баланс 
сільської ради, – сказала сільський голова 
Л.М.Шовкова. – Тоді б можна було вести 
якісь розмови про ремонтні роботи на його 
території. Взагалі, вже скільки часу ведуться 
розмови про введення при сільрадах 
інструктора по спортивній роботі. Поки що 
спортивне життя на селі залежить цілком від 
ентузіастів. Здебільшого це сільські голови та 
керівники сільгосппідприємств. Тож хотілося 
хоча б якоїсь підтримки від району.

– По спортивних показниках, досягненнях 
у спорті наш район тримає четверте місце 
в області, а Тупичів – перше місце серед 
сільських команд, – підкреслив М.Ф.Силенко. 
– Але більшість цих здобутків виросли на 
голому ентузіазмі. Спортсменам часто нема 
не тільки фінансування, їм навіть тренуватися 
ніде, не кажучи вже про молодь, яка в таких 
умовах просто не має шансів залучатися до 
спорту, до здорового способу життя. Може, 
доцільно було б міський стадіон приєднати 
до спортивної школи? І, звісно, переглянути 
розподіл коштів на розвиток спорту у районі.

Колегія розглянула у протокольному 
режимі ще два поточних питання і по кожному 
прийняла відповідне рішення.

С.ТОМАШ.

У РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Оптимізація: 
сподіваємось, востаннє

За повідомленням прес-
секретаря Президента Литви Дайви 
Ульбінайте, 6 лютого Президент 
України Віктор Янукович здійснить 
офіційний візит до Литовської 
Республіки. Однією з основних тем 
двосторонніх переговорів будуть 
відносини України з Європейським 
Союзом.

На думку авторитетних аналітиків та 
політичних експертів, цей візит Віктора 
Януковича може мати доленосне 
значення не тільки для двосторонніх 
відносин між Україною та Литвою, але 
й для євроінтеграційних намірів нашої 
держави. 

Нагадаємо читачам, що у другій 
половині 2013 року Литовська Республіка 
буде головувати у Європейському 
Союзі. Крім того, саме у Вільнюсі на 
листопад поточного року заплановано 
зустріч членів програми «ЄС Східне 
партнерство», під час якого Україна має 
усі шанси підписати Угоду про асоціацію 
з Європейським Союзом. Тому візит 
Президента Віктора Януковича до 
Литви експерти називають зваженим, 
далекоглядним та стратегічним кроком. 

Нашу державу з Республікою 
Литва пов’язують довгі роки тісних 
взаємозв’язків та плідної співпраці. 
У далекому 1991 році Україна однією 
з перших визнала незалежність 
Литовської Республіки. Так само 
вчинила і Литва. А вже у серпні 1992 року 
у Києві було відкрито Посольство Литви 
в Україні. 

Якщо говорити про економічні 
зв’язки, то тут варто зазначити, що 
сьогодні Україна займає шосте місце 
серед країн-отримувачів інвестицій з 
Литви. У рамках реалізації інвестиційних 
проектів на території нашої держави 
працює близько 270 підприємств з 
литовським капіталом. 

У контексті євроінтеграційних зусиль 
нашої держави все більшого значення 
набувають перспективи розвитку 
науково-технічного співробітництва між 
Україною та Литвою.

Серед напрямів співробітництва, 
які реалізуються сторонами протягом 
останніх років, є медицина, дослідження 
в галузі біотехнологій і сільського 
господарства, біоінженерія та генетика; 
ресурсо-енергозберігаючі та екологічно 
безпечні технології, альтернативні 

джерела енергії; нові матеріали та хімічні 
речовини; екологія та раціональне 
використання природних ресурсів; 
інформаційні та нові виробничі технології 
(лазерні, прецизійні, механотронні, 
робототехнічні, плазмові); нанофізика, 
наноелектроніка і нанотехнології; 
гуманітарні та соціальні дослідження. 

Також можна відзначити той факт, 
що 22 листопада 2011 року під час 
офіційного візиту Президента Литви Д. 
Грібаускайте в Україну наші держави 
підписали Програму співробітництва 
в області науки та технологій між 
Міністерством освіти та науки ЛР і 
Державним агентством з питань науки, 
інновацій та інформатизації України 
на 2011-2015 рр., яка спрямована 
на подальшу реалізацію Угоди між 
Урядом України та Урядом Литовської 
Республіки про співробітництво в галузі 
науки, освіти і культури від 04.08.1993 р.

Окрім цього, Литва, як і Україна, 
має однакові непорозуміння з Росією у 
енергетичній сфері. У Києва з Вільнюсом 
спільна проблема, ім’я якій – ціна 
на російське блакитне паливо. Тому 
візит Президента Віктора Януковича 
до Литви може виявитися корисним 
у плані набуття литовського досвіду 
протистояння імперським амбіціям 
Москви. 

За словами політологів, останні 
півроку свідчать про безпідставність 
тези щодо міжнародної ізоляції 
України. Як показує час, наша держава 
й надалі залишається цікавим та 
перспективним партнером на світовій 
арені. Індія, Азербайджан, Давос і 
Угода з енергетичним гігантом «Роял 
Датч Шелл», Литва – ось ще неповний 
перелік, який свідчить на користь 
сучасної зовнішньополітичної стратегії 
України.   

Наразі не хочеться робити поспішних 
висновків. Але можна здійснити 
невеличкий прогноз. Враховуючи 
те, що Литву називають одним з 
головних лобістів України у ЄС, можна 
прогнозувати, що офіційний візит 
Президента України до Вільнюса матиме 
конкретні результати, один з яких – 
повноправне членство нашої держави у 
Європейському Союзі.

Катерина ГРИЦИШИН.
Журналіст. 

З і ії і і і і і

Україна-Литва: 
перспективне співробітництво

Будинок від міської ради 

Тепер дітям і зручно, і тепло, і затишно. Старшим Олегу та  Даринці до школи та 
дитсадка близько. Це ж вам не з Черемошного – пішки. А у трійні – дівчаток Настуні, 
Катеринки та Марійки  – своя дитяча кімната. Там  їх ліжечка, іграшки, інші речі. 

– Згодом почнемо господарством обзаводитися. Для нашої великої родини це 
вкрай необхідно,  – розповідає  мати  Світлана Михайлівна Бистревська. – Усім нам 
нова оселя до вподоби: є вода, газ, город. Наскільки це полегшило наше життя, й 
розповісти неможливо.

Будинок для багатодітної сім`ї  виділила міська рада.
А.НЕМИРОВА.

На знімку: в дитячій  кімнаті.

Вже два тижні, 
відколи родина  
Бистревських, 
яка півроку тому 
поповнилась трій-
нею, обживається  
у будинку  на Жо-
втневій вулиці. 

Шановна редакціє! Ми – батьки учнів 
Конотопської школи. Тієї самої, яку хочуть 
закрити у нинішньому році. Ми не можемо 
залишатися осторонь цієї проблеми. Бо вона 
дуже важлива для нас і наших дітей.

1 лютого у селі відбулися сходи громади. 
Перед нами виступав начальник відділу освіти 
Ю.В.Денисенко.  Нам пропонується перевести 
наших дітей у Великодирчинську школу – 
мовляв, там будуть чудові умови для їхнього 
навчання. Але для нас найкраща наша школа. 
Тут, у селі, домівки поруч, наші діти забезпечені 
гарячим харчуванням, у приміщенні тепло, 
педагогічний колектив самовіддано ставиться 
до навчання і виховання дітей. 

У нашій школі зараз навчається 27 учнів. 
І найближчі три роки кількість дітей тут не 
зміниться.  А у Великодирчинській – 17 
школярів, а незабаром стане всього 10. Чому 
ж ми повинні переводити своїх дітей у ту 
школу? Заради того, щоб відсидіти уроки у 
кам’яних стінах, у класах з великими вікнами, у 
холодному спортзалі, наші діти повинні будуть 
ще й щодня добиратися до школи і назад у село 
за три кілометри по розбитій – ямка на ямці – 
дорозі. А це пішохідна зона, по правилах навіть 
автобус для підвозу не передбачається.  

Ми вже зверталися з листами, у яких 

благали допомогти нам зберегти нашу 
школу,  до голови райдержадміністрації, до 
завідуючого відділом освіти, але відповіді  не 
отримали. Ми відчуваємо, що до нас ніхто не 
хоче прислухатись – кому потрібні наші діти?

На сході громади перший заступник 
голови райдержадміністрації М.Ф.Силенко 
(до речі, сам родом з Конотопу), сказав, що у 
райдержадміністрації питання про закриття 
школи не піднімалось – мовляв, це тільки 
чутки. Але ж 31 січня відбулось розширене 
засідання колегії райдержадміністрації, на 
якому було затверджено план оптимізації , яким 
передбачається закриття Конотопської школи. 
Чого ж це не було озвучене на сході?  Чому на 
нього не були запрошені представники засобів 
масової інформації? Не хочуть, щоб крик нашої 
душі вирвався за межі села, набув розголосу? 

Шановна редакціє! Просимо надрукувати 
нашого листа. Хай читають і знають. Для 
закриття школи необхідна, згідно закону, згода 
громади. Наша громада категорично проти 
цього. Може, хоч через газету почують нас 
чиновники. А то виходить як у байці Глібова 
«Вовк та ягня»:  «Що більший меншого тусає та 
ще й б’є, затим, що сила є».

Батьки учнів Конотопської школи 
(17 підписів).

ПІСЛЯ СХОДУ СЕЛА

Шановна редакціє! Ми – батьки учнів благали допомогти нам зберегти нашу

Роблять вигляд, що нас не чують…
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– Про те, що ми втратили і що ми надбали, говорити ще 
зарано, – сказав він. –  Розмови про реорганізацію почались 
у листопаді 2011 року. А 21 вересня 2012 року вийшов наказ 
МОЗ України № 176-0 «Про ліквідацію бюджетних закладів, 
установ і організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства охорони здоров”я України». Він передбачав 
створення нової служби шляхом ліквідації існуючої устано-
ви – Городнянської районної санепідемстанції, наприклад, 
та інших їй подібних у всіх областях і районах.  Цей наказ і 
регламентує всю процедуру ліквідації, роботу ліквідаційної 
комісії. Таким чином, у двомісячний термін було проведе-
но ліквідацію Городнянської районної санепідемстанції. Всі 
наші працівники були попереджені про звільнення, як і го-
диться згідно з законодавством, за два місяці. А 20 грудня 
2012 року наші люди були звільнені зі своїх посад.  Фактич-
но тут працювало 36 чоловік.

– Районна санепідемстанція мала статус юридич-
ної особи, керував нею головний санітарний лікар рай-
ону. А що ж маємо нині?

– У Чернігівській області було 25 міських та районних 
санстанцій. Нині ж  вони стали структурними підрозділа-
ми – відділеннями, і їх об’єднали по декілька у міжрайонні 
управління, які підпорядковуються Головному управлінню як 
юридичній особі. Городнянське відділення відноситься до 
базового міжрайонного управління Чернігівського району. 
Крім Городнянського, сюди включені Ріпкинське, Щорське 
та Менське відділення.

       ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Вимога  часу і держави
Якщо сільгоспвиробник не матиме проекту 

землеустрою, його можуть притягнути до 
адмінвідповідальності

У сучасних умовах господарювання велике 
значення набуває питання охорони земель. Відсутність 
спеціальних нормативних актів та відповідальності 
за нераціональне використання землі дозволяли 
землекористувачам по-споживацьки ставитися до 
землі.

Зміни в законодавстві відбулись з часу прийняття 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України по збереженню родючості 
грунтів» від 04.06.2009 року №1443-У, який набув 
чинності з 01.08.2011 року (окремі положення набули 
чинності з 01.01.2013 року), а саме: Земельний 
кодекс України, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення, Закон України «Про охорону земель», 
«Про землеустрій».

Згідно цих змін земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва повинні викорис-
товуватися відповідно до розроблених і затверджених 
в установленому порядку проектів землеустрою, що 
забезпечують еколого-економічне обґрунтування 
сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи 
по охороні земель.

До 1 січня 2015 року вимога закону про наявність 
проекту землеустрою розповсюджується на тих 
землекористувачів, які використовують більше, ніж 
100 гектарів землі. За оперативними даними, в районі 
нараховується понад 35 таких землекористувачів.

Проект землеустрою розробляється на підставі 
рішення відповідного органу виконавчої влади, міс-
цевого самоврядування або суду. Розробником проек-
ту землеустрою може бути юридична або фізична 
особа, яка має ліцензію на проведення відповідних 
робіт із землеустрою. В даний час до управління 
агропромислового розвитку з пропозицією щодо роз-
робки проектів землеустрою звернулась державна уста-
нова «Чернігівський центр «Облдержродючість», що зна-
ходиться за адресо: м.Чернігів, вул.Малиновського 41.

Ряд сільгосппідприємств уже замовили виготов-
лення проектів землеустрою.

З  2013 року діє стаття 55 Кодексу про адміністративні 
правопорушення, яка передбачає притягнення осіб 
до адміністративної відповідальності за невиконання 
сільгоспвиробниками вимог закону про наявність 
проекту землеустрою, що забезпечує еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 
угідь.

Т.ПРИХОДЬКО

Чимало людей влітку хочуть виїхати відпочити на 
море, у гори чи за кордон. У тих громадян, хто застра-
хований у Фонді соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, є можливість це зробити у 2013 
році за рахунок коштів Фонду, отримавши путівку у від-
повідний санаторно-курортний або інший оздоровчий 
заклад.

Турбота про оздоровлення застрахованих осіб та 
членів їх сімей — найважливіше завданя Фонду соціаль-
ного страхування з тимчасової втрати працездатності. 
Однак забезпечуються путівками лише ті особи, які від-
повідно до законодавства вважаються застрахованими. 
Направлення їх на санаторно-курортне лікування здійс-
нюється виключно за наявності медичних показань. Хто 
ж саме може очікувати на саноторно-курортну путівку 
від Фонду під час відпустки? Про це ми запитали Л.М. 
ГОНЧАР – провідного спеціаліста Корюківської міжрай-
онної виконавчої дирекції Фонду соціального страху-
вання від тимчасової втрати працездатності. Ось її від-
повідь:

— Наймані працівники підприємств, із заробітної плати 
яких утримують та перераховують страхові внески на ко-
ристь нашого Фонду, належать до категорії застрахованих 
осіб. Тому вони мають право на отримання путівки, вартість 
якої компенсується Фондом соціального страхування згідно 
з Порядком. Так, працівник підприємства має право отри-
мати путівку в санаторно-курортний заклад на самостійне 
лікування, для лікування дитини в супроводі дорослого за на-
явності у дитини медичних показань на санаторно-курортне 
лікування з частковою оплатою у розмірі 15 відсотків її вар-
тості, а для лікування двох дітей в супроводі дорослого — 10 
відсотків її вартості на підставі заяви застрахованої особи 
та медичних довідок для дорослого та дитини, або путівку 
для спільного санаторно-курортного лікування із членами 
його сім’ї. Поділ путівки для спільного санаторно-курортно-
го лікування застрахованої особи та члена сім’ї здійснюється 
за таких самих умов при отриманні письмового погодження 
адміністрації санаторно-курортного закладу та за умови, що 
термін лікування кожної особи становитиме не менше 12 діб.

Одержувачами путівки можуть бути: один із членів под-
ружжя, із яким застрахована особа перебуває у шлюбі і який 
працює як на даному підприємстві, так і в іншому місці. Якщо 
чоловік (дружина) працює на іншому підприємстві, то слід 
узяти довідку з місця роботи про те, що він (вона) не кори-
стувалися путівкою за рахунок соцстраху протягом кален-
дарного року; діти застрахованих осіб віком від 4 до 18 років; 

член сім’ї (чоловік/дружина або дитина), який перебуває у 
вищому навчальному закладі на денній формі навчання (при 
цьому необхідна довідка з цього закладу про те, що він не 
користувався соцстрахівською путівкою протягом календар-
ного року).

– Як часто можна користуватись путівкою за рахунок 
коштів Фонду соціального страхування?

— Не більше однієї путівки на санаторно-курортне ліку-
вання протягом календарного року. Виняток становить путів-
ка для самостійного лікування дитини.

– У якому розмірі застрахованій особі необхідно до-
плачувати вартість путівки від Фонду соціального стра-
хування?

– Під час виділення путівки в одномісний номер розмір 
часткової оплати для застрахованих осіб становитиме 50% 
вартості путівки, а у двомісний - 20%. Якщо путівка виділяєть-
ся одному з батьків для лікування дитини, то часткова опла-
та путівки становить 15%. Якщо дітей у супроводі дорослого 
буде двоє, — 10%.

– Куди треба звертатись і які документи  подавати, 
щоб скористатися правом на санаторно-курортне ліку-
вання?

— Питання про виділення путівок на підприємстві, як пра-
вило, розглядає комісія із соціального страхування. Для того, 
щоб отримати путівку, працівнику необхідно подати від себе 
заяву і  довідку від лікаря на отримання путівки за формою 
№ 070/о. До речі, у новій формі довідки № 070/о зазначено, 
що вона дійсна протягом 12 місяців з моменту її видачі. Рані-
ше така довідка була дійсною протягом 6 місяців з моменту 
її видачі.

Якщо працівник розраховує поділити путівку із чоловіком 
або дітьми, про це треба повідомити комісію.

Путівку до дитячого оздоровчого закладу на дитину 
можна отримати за основним місцем роботи за умови, що 
застрахована особа доводиться дитині батьком, матір’ю, 
опікуном або усиновителем. У такому разі на розгляд комісії 
із соціального страхування необхідно подати заяву про не-
обхідність виділення дитячої путівки та додати до неї копію 
свідоцтва про народження, а також довідку за формою № 
070/о. До речі, обов’язковою умовою видачі путівки є те, що 
профіль лікування, зазначений у ній, обов’язково має збіга-
тись із профілем санаторно-курортного закладу, до якого 
відправляються на лікування застраховані особи та члени їх 
сімей.

Спілкувалась С.ТОМАШ. 

ОФІЦІЙНО – ПРО ПРИЄМНЕ

Оздоровлюйтесь під час відпустки

ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ Кому і для чого потрібні реформи?

П і б

В Україні триває процес рефор-
мування державної санітарно-епі-

деміологічної служби. Він передбачає  
створення на регіональному рівні її 

територіальних органів, а на місцево-
му рівні — відокремлених структурних 

підрозділів. Близько 400 структур-
них підрозділів  у містах та сільських 

районах ( у тому числі і у нас у Городні) 
статусу юридичної особи не мають. 
Тож, як кажуть, що ми втратили і що 

отримали натомість колишньої район-
ної санепідемстанції – це ми намага-
лись з‘ясувати у розмові з головним 

спеціалістом Чернігівського міжрайон-
ного управління Головного управління 

Держсанепідслужби у нашій області, 
заступником головного державного 

санітарного лікаря по Городнянському 
району А.В.ЮХИМЕНКОМ.

– Скільки працівників налічуватиметься у Городнян-
ському відділенні Держсанепідемслужби?

–  У нас передбачено 14 посад, з них три підпорядковані 
Головному управлінню, решта 11  працюватимуть у лабора-
торному відділенні. Фактично на базі колишньої районної 
санепідемстанції утворено дві установи: відділення сане-
підслужби і відділення лабораторних досліджень.  

– 21 січня у районі побував начальник Чернігівсько-
го міжрайонного відділу Головного управління Держ-
санепідслужби в Чернігівській області Микола Турчин. 
Яка була мета його візиту?

– Він зустрівся з громадськістю, познайомився з керів-
ництвом району, розповів про те, у якій стадії нині знахо-
диться процес реформування, про реалії і перспективи 
роботи нової служби. Уряд затвердив план заходів з ро-
звитку і переоснащення Державної санітарно-епідеміо-
логічної служби, адже її структурні підрозділи потребують 
суттєвої модернізації і переоснащення. Реалізація про-
грами реформування передбачає, зокрема, вдосконален-
ня матеріально-технічної бази і лабораторної мережі від 
районного до обласного рівнів, проведення моніторингу 
забруднення об`єктів життєдіяльності людини небезпеч-
ними хімічними речовинами, визначення вмісту генетично 
модифікованих організмів (ГМО) в продуктах харчуван-
ня тощо. Але для того, щоб служба запрацювала на повну 
силу і втілювала ці перспективи в життя, спочатку тре-
ба, щоб повністю завершився процес реформування.

 ВІД АВТОРА.  Санітарно-епідеміологічна служба Украї-
ни, яка існувала у державі понад 80 років, створювалась у 
складних умовах. У 1918 році в Одесі  було створено першу 
дезінфекційну станцію ( камеру), яка визначала існування 
великого портового міста у період епідемії висипного тифу. 
У 1930 році з’явилась нова велика дезінфекційна станція 
у Дніпропетровську. У 1932 році почала роботу Київська 
дезінфекційна станція. Це були первісні структурні закла-
ди майбутньої потужної унікальної системи санепідслуж-
би. Підтвердженням її дієздатності є впровадження нашої 
системи СЕС у Японії, котра не запозичує безперспективні 
проекти.

Звісно, на сьогодні служба потребує подальшого удо-
сконалення. Їй необхідна оптимізація у сенсі створення най-
кращих умов роботи. Чи саме це передбачають скорочення 
штату та зміна її структури?

Багато розмов сьогодні точиться довкола корумпова-
ності санепідслужби. Але чи  реформування  дозволить її 
позбутись? Передача у зв’язку з цим частини функцій СЕС 
до ветеринарної служби не врятує від цієї пагубності, бо 
вона пов’язана не з відомством, а з «людським фактором». 
Чи не стане через деякий час, якщо ветслужба не справдить 
надії сучасного бізнесу, питання про її реорганізацію аж до 
повної ліквідації?

Наскільки обґрунтовані доводи про те, що санепідем-
служба була створена за радянських часів, коли усі об’єкти 
були державними, і вона була покликана забезпечувати їх 
якісну роботу, а нині її функції слід переглядати? Здається, 

у даний час, як ніколи раніше, потрібен державний нагляд 
за роботою розгалуженої мережі об’єктів (харчових, тор-
говельних тощо) різних форм власності, для більшості яких 
найголовніше - отримання прибутку. Не варто сподівати-
ся на порядність, відповідальність та, особливо, законос-
лухняність наших виробників та реалізаторів. 

Державна санепідемслужба десятками років напра-
цьовувала гігієнічні нормативи для усіх існуючих видів 
діяльності, що впливають на здоров’я людей. Система-
тичний нагляд СЕС за дотриманням санітарно-гігієнічних, 
профілактичних та протиепідемічних заходів, передбаче-
них нормативами, призвів до ліквідації натуральної віспи, 
визнання України вільної від поліомієліту, зниження до по-
одиноких випадків багатьох інших інфекційних хвороб. Чи 
не тому вона стала непотрібною державною структурою 
сьогодні? Однак руйнування санепідслужби, обмеження її 
функцій найближчим часом дасть свої негативні результати. 
Тому цього допустити ніяк не можна. 

Сьогодні реформування Держсанепідслужби в Україні, 
по-перше, розтягнулося у часі. Нашим вагітним, наприклад, 
нині нема куди здати на аналіз питну воду, бо лабораторія 
при санепідемстанції ще не виконує своїх функцій. По-дру-
ге, стало подією, яка викликала бурхливе обговорення і не-
однозначну реакцію. Ми руйнуємо старе чи будуємо нове? 
Йдемо перевіреним у світі шляхом чи монтуємо власне ко-
лесо? Прогнозувати зарано. Що ми набули, а що втратили 
від реформування, -- це можна буде сказати тільки після 
того, як воно закінчиться, і служба запрацює як нова.

 С.ТОМАШ.

На знімку: А.В.ЮХИМЕНКО та М.С. ТУРЧИН під час 
зустрічі з громадськістю.
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В.В. Ткаченко доповів і про виконання 
тристоронньої угоди між Товариством, 
облдержадміністрацією та обласною радою, 
укладеної торік, окреслив напрямки 2013 року. 
Городнянській офіційній делегації було приємно 
почути: в нинішньому році Товариство бере під свою 
опіку найбільшу на Чернігівщині школу-інтернат для 
дітей-сиріт, що в Городні. І це не випадково. 2013 
рік Президент України  оголосив Роком дитячої 
творчості. А це значить, що буде посилена увага до 
цієї проблеми з боку широкої громадськості.

Після звіту В.В. Ткаченко вручив найдостойніші 
нагороди – Почесні знаки Товариства – А. Курданову 
– генеральному директору Національного 
архітектурно-історичного заповідника «Чернігів 
стародавній» та М.Поеті – заступнику керівника 
Прилуцького відділення Товариства, відомому 
меценатові і талановитому менеджеру.

Потім з трибуни зборів вітальне слово виголосили 
і вручили Почесні грамоти з нагоди 17-річчя 
заснування Товариства голова облдержадміністрації 
В.М. Хоменко і заступник голови обласної ради В.В. 
Мельничук. Головна їх думка – обласна влада високо 
оцінює діяльність Товариства земляків у столиці 
України і бажає плідної роботи в новому році.

Відбулося обговорення звіту. Схвалюючи 
зроблене, промовці висловлювали свої пропозиції 
і зауваження. Дружніми оплесками учасники зборів 

підтримали виступ М.І. Ляха – дійсного державного 
радника Російської Федерації, доктора політичних 
наук, голови правління Ради земляцтв України в 
Москві, до речі, уродженця Менщини. Він розповів, що 
українські об’єднання в Росії є достатньо активними, 
широко пропагують наші національні здобутки, а 
зараз готуються достойно відзначити 200-річчя з 
дня народження великого сина українського народу 
Т.Г. Шевченка. Загалом у Російській Федерації 
об’єднання представляють 19 областей України. 
Приємно було почути: Рада земляцтв України в Росії 
має наміри відкрити представництво м. Чернігова 
в Москві. Планується проведення у Москві днів 
Чернігова. Щороку в Москві укладається відповідна 
угода про співпрацю з обласною владою.

Після виступів відбулась урочиста офіційна 
церемонія підписання угоди про співробітництво 
Товариства з обласною владою. Документ підписали 
В.В. Ткаченко, В.М. Хоменко і В.В. Мельничук. А 
урочистий Гімн Товариства став прологом великого 
концерту. Свою художню майстерність учасникам 
зборів яскраво продемонстрував Національний 
академічний оркестр народних інструментів.

Неформальне спілкування по куренях, що 
відбулося після урочистостей, стало важливою 
частиною єдності і згуртування земляцьких сил. 
Спомини про рідні місця, про друзів юності, 

про школу, вчителів у кожного викликали щирі і 
незрадливі відчуття причетності до рідного краю. 
Були сердечні вітання, гарні побажання з уст багатьох 
видатних людей України. Була й ділова розмова, нові 
знайомства. Примітно: у Городнянське відділення 
прийшли нові наші кияни-земляки. Назву кілька 
прізвищ: полковник запасу О.В. Дикой (уродженець с. 
Хрипівки), ветеран праці І.В. Конон (м. Городня), Е.А. 
Заєць – колишній фотожурналіст (с. Альошинське). 
Наш курінь і всіх його земляків особисто привітав 
народний депутат Олег Ляшко. Його подарунок був 
незвичайним, а сам депутат залишив незабутнє 
враження. Він вручив голові райдержадміністрації 
святковий торт з написом «Вила напоготові» і навіть 
пообіцяв Городнянському району 5 мільйонів гривень. 
Це тоді, коли район самотужки зі своїми проблемами 
не справиться. Торт, звичайно, поділили на всіх, і 
треба сказати, що виготовлений він був за всіма 
канонами кулінарного мистецтва. Невідомо тільки: 
для чого такий депутатський жест? Навіть якщо тільки 
для того, щоб запам’ятали такий подарунок, то це 
вже приємно і за це щира вдячність.

А зібрання земляків залишило по собі справді 
незвичайні і надовго пам’ятні враження.

Л. ВАСИЛЬКО.
На знімках: під час зібрання Товариства 

«Чернігівське земляцтво».

Братство – вище золота багатство
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   ОЦЕ ТАК!

Вужі у школі
1 лютого одна з вчительок Вихвостівської школи 

зайшла до кабінету інформатики, щоб подзвонити по 
телефону, який там знаходився, і мало не зомліла з 
переляку: на столі біля телефонного апарату комфортно 
собі дрімала півметрова змія. На думку, що це саме змія, 
навело те, що гостя була зеленого кольору, з жовтою 
головою. На переляканий крик вчительки збіглися колеги. 
Однак тварина миттєво сховалася – найімовірніше, під 
підлогу. У понеділок, 4 лютого, непрохана гостя з’явилася 
у шкільному класі знову, немовби нагадуючи, що у рік змії 
саме вона тут господиня. Плазун сидів на листі кімнатної 
квітки. Його вдалося згребти віником у відро. За допомогою 
Інтернету педагоги з’ясували, що це не змія, а молодий 
вуж нехарактерного окрасу. Підтвердив цю думку на наше 
прохання і старший викладач кафедри зоології Ніжинського 
державного університету ім. Гоголя О.С.Вобленко. За його 
словами, отруйні змії не мають досить сильної мускулатури, 
щоб забратися на стіл чи підвіконня.

Директор школи Катерина Миколаївна Лукашкова 
ще у п’ятницю звернулась у райвідділ освіти з проханням 
зарадити ситуації – адже ще не визначений вид плазуна міг 
являти собою безпосередню загрозу для дітей.Головний 
спеціаліст районного відділу освіти В.Г Манченко забила 
тривогу:

-- Я спочатку подзвонила у райдержадміністрацію, 
-- розповідає Валентина Григорівна,— у відділ з питань 
надзвичайних ситуацій. Його начальник В.М.Коваль сказав, 
щоб звернулись у районний відділ з надзвичайних ситуацій. 
У МЧС  перенаправили у ветлікарню. Там теж пояснили, 
що ловити змій – це не  обов’язок ветеринарних лікарів. У 
санстанції відповідь була аналогічна. От і виходить, що ми 
виявились всім районом безпорадні у даній ситуації. 

Від автора. На щастя, плазун виявився звичайним 
вужем. Приміщення школи у Вихвостові старе, 1895 
року побудови. Нещодавно зробили ремонт – поставили 
нові вікна та двері. А долівка стара. Найімовірніше, вуж 
влаштував собі місце для змивлі   під долівкою. Від тепла 
прокинувся і виповз на пошуки їжі. 

А якби працівникам школи, які теж, до речі, за фахом не 
є ловцями плазунів, не вдалося ідентифікувати «гостя»? Чи 
можна цей випадок розцінювати як надзвичайну ситуацію? 
Скоріш за все, так. Адже потенційна небезпека для дітей 
існувала. 

Нещодавно у Одесі трапився випадок, коли  зелена змія 
заповзла в одну з жилих квартир. Газета «Високий замок» 
розповіла, що рятувальна  служба у той же день відловила 
її і вивезла за місто. До речі, плазун також виявився 
неотруйним. Однак емчеесники оперативно захистили 
людей від можливої небезпеки. 

С.ТОМАШ.

Щороку педагоги та учні міської школи №2 
влаштовують День відкритих дверей – свято для майбутніх 
першокласників та їхніх батьків. Цьогоріч  теж у січні малята 
разом з татками та мамами прийшли до своєї майбутньої 
школи – щоб познайомитись з вчителями, з життям і 
традиціями учнівського та вчительського колективів.

Зустріч відкрилась традиційним шкільним вальсом 
у виконанні учнів четвертих класів. Перше слово мала 
директор школи С.В.Хоменко – людина, на плечах якої 
лежить найбільша відповідальність за шкільне життя. ЇЇ 
емоційну розповідь доповнили завучі школи Л.В.Камко та 
Р.М. Мельникова.

Зворушливо звертались до майбутніх 
першачків вчителі початкових класів І.Л.Каш-
пур та С.О.Олексієнко. А шкільна медсестра 
Т.В.Єрмоленко розповіла про те, як у школі 
піклуються про здоров’я дітей і відповіла на 
всі питання, що хвилювали батьків. 

Свято виявилось не тільки пізнавальним, 
а ще й дуже цікавим. Адже продуктивна 
розмова перепліталась з номерами художньої 
самодіяльності – піснями та танцями, 
підготовленими школярами. І батьки, і діти 
залишились задоволенимисвятом – вони 
стільки нового та цікавого побачили і почули 
для себе! До наступної зустрічі зі школою 
залишилось зовсім мало, і вони з нетерпінням 
чекатимуть її, щоб стати повноправними 
громадянами країни «Школа №2». 

Т.ДАВИДЕНКО.
Педагог-організатор міської школи №2.

На знімку: під час свята. 

Минулого року в мисливському господарстві ДП 
“Городнянське лісове господарство» полювання не 
відкривали. Відбувся перерозподіл угідь, внаслідок якого 
з’явився новий користувач – МГ ТОВ «Барс». Територія 
нового мисливського господарства знаходиться між селами 
Будище, Диханівка, Травневе, Лютіж, Моложава і Черецьке.

Тепер площа підвідомчого лісівникам мисливського 
господарства становить 5200 гектарів, продовжено договір 
оренди та проведено облаштування мисливських угідь. 
Єгерська служба на чолі з районним мисливствознавцем 
Я.Г.Ковалем відпрацювали минулий рік на перспективу – 
наступного року тут відкриється полювання на копитних. 
І хоч норми добування прогнозують невеликі: 2-3 ліцензії 
на козулю і стільки ж на дикого кабана, та до біотехнії у 
нових угіддях лісівники поставились дуже серйозно. Єгері 
реконструювали систему годівниць і солонців, створили 
відтворювальну ділянку, яка займає близько 40% площі між 
селами Невкля і Бурівка та річкою Крюкова. 

 -- Принагідно хочеться звернутися до місцевих жителів 
і людей, які збирають у цій місцевості гриби та ягоди, щоб 

вони не вигулювали тут собак, зокрема мисливських порід і 
не створювали додаткового шуму, особливо у місяці тиші – 
травні і червні, – сказав Я.Г.Коваль.

Налагоджено партнерські стосунки і з сусідніми 
мисливськими господарствами – МГ ТОВ СМРП «Залісся», 
МГ «ФСТ Динамо», Городнянським відділенням МРП 
Чернігівської ОО УТМР та МГ ТОВ «Барс». Так, 12 січня 
біля дороги Гніздище-Лютіж, за мостом, єгері виявили 
рештки козулі, яку загризли вовки. По слідах прочитали, що 
сіроманців було п’ятеро, і вирішили їх обкласти. На заклик 
лісівників мобілізувались сусіди з «Динамо», «Залісся» і 
«Барсу». Спільними зусиллями обклали хижаків на досить 
складній ділянці лісу. Лінія прапорців становила більше 
9-ти кілометрів. Та вполювати вовків не вдалося – стара 
досвідчена вовчиця вивела всю зграю з окладу. 

Посилилась й боротьба з браконьєрством, адже меншу 
територію значно легше контролювати, тим більше, 
що засобів для цього у єгерів ДП «Городнянське лісове 
господарство» вистачає.

П.ДУБРОВСЬКИЙ.

Два вовки і три вовчиці, зігнавши з території пару інших 
вовків,  не давали спокою  лісовим угіддям поблизу  Карто-
вецького.  Удень  вовк  проходить  територію до 50 км, за 
рік з’їдає більше півтонни м`яса. А тут доросла  пара вовків 
та їхній дворічний виводок. Тож уявіть собі, скільки шкоди б 
наробили ще хижаки, якби залишились живими. Один вовк 
зі зграї – рудий – був особисто відомий мисливцям, його на-
магались вполювати вже три роки. 

Співробітники мисливських господарств  «Барс», «Заліс-
ся» та «Динамо»  разом із мисливцями обклали хижаків пра-
порцями. У полюванні взяли участь 17 чоловіків, а периметр 
окладу сягав близько 7 кілометрів. В загон пішов Микола 
Стародубець, спадковий мисливець з діда-прадіда. 

Першою під постріл попала вовчиця, яка спробувала ви-
йти з окладу під прапорцями. Так роблять особливо хитрі й 
досвідчені сіроманці. Цікаво, що зір  у вовків чорно-білий і 
кольори вони не розрізняють. А прапорці відштовхують та 
лякають звіра запахом людини та своєю присутністю. Тож 

перша вовчиця була впольована  о пів на другу, а остання 
– через дві години єгерем  «Барсу»  Миколою Дмитрієвим з 
другого пострілу. 

– Коли дивишся пораненому звіру в очі, особливо вов-
ку, то здається, адреналіну вистачить до кінця життя, – так 
пригадує  він події полювання. – Десь за два тижні мають 
повернутися на свою територію ще двоє вовків, яких зігнала 
ця зграя. 

Цю вовчу сім‘ю вистежували протягом місяця, робили 
два оклади. Але, як казав, досвідчений вовчатник, покійний 
Юрій Томаш: «На охоту можна сходити  десять разів, а впо-
лювати вовка – один». На рахунку цього знаменитого мис-
ливця було дев‘ять вовків. У суботу, після вдалого полюван-
ня, товариші-мисливці  схилили  голову біля його могили.  

А.НЕМИРОВА.
На знімку: разом з впольованою зграєю вовків Ми-

кола ДМИТРІЄВ, Микола СТАРОДУБЕЦЬ, Володимир 
ФІЛОНЕНКО (інші мисливці залишилися за  кадром).

СПРАВИ  МИСЛИВСЬКІ

З  ПРИЦІЛОМ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

Вполювали вовчу зграю 
За останні два 
роки 
мисливцям 
нашого району 
не вдалось 
добути 
жодного  
вовка.  А ось 
1 лютого  
вполювали аж 
п‘ятьох – 
цілу зграю.

На День Святого Валентина 
всім Валентинам і всім закоханим 

присвячую

Збережемо навік любов

Пишномовних не треба слів,
Коли в серці лунає спів,
Як відлуння, гукає знов:
«Збережемо навік любов!».
Там, де двоє, кохання живе,
Полум’яним суцвіттям цвіте,
Відгукнися, любове, прийди,
І для щастя самотніх зведи.
Збережемо навік любов,
Хай вона торжествує знов,
Творить дивний, прекрасний світ,
Де Людина – її Первоцвіт.

Валентинов день

Валя, Валечка, Валентиночка,
Хороша собой, как картиночка.
Брови черные, очи карие,
А я рыженький, чем не пара мы?
Как идем вдвоем, все любуются,
«Бог до пары свел», – шепчет улица.
Сердце к сердцу льнет, видно, сладим мы,
Дело кончится шумной свадьбою.
В небесах вдвоем повенчаемся
И вовек-веков не расстанемся.
Нет счастливей нас и влюбленнее,
На душе покой и гармония.
Валентинов День счастьем светится,
Это он помог вместе встретится.
Это он помог вместе встретиться
Всем влюбленным и нам негаданно–
Видно, так судьбой все загадано.

Т. КРЖЕМІНСЬКА.

ШКІЛЬНІ СВЯТА

іс ої о №2 З с рі і р ас ра ій і а со

Для майбутніх першокласників
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ПРОДАЮТЬСЯ:

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

– 2-кімнатна квартира, 4-й поверх, військове містеч-
ко. Тел. 2-57-08.

– добротний будинок з усіма зручностями в центрі 
міста. Тел.: 096-1878884, 2-17-71.

– будинок по вул. Шевченка. Ціна – 29899 у.од. Тел.: 
067-4609388, 2-14-07.

– будинок в с. Хрипівка. Тел. 097-7509943.
– будинок в с. Дібрівне по вул. Підлісній. Тел. 097-

9255594.
– земельна ділянка 25 соток під забудову; сейф. 

Тел. 2-57-08. 
— будинок 50 м.кв. зі зручностями. Тел.: 093-8473835, 

067-9158738.
– тільна корова віком 6 років в с. Великий Листвен. 

Отел у травні Тел. 096-1233760.
– корова віком 10 років. Тел. 093-6548461.
– корова. Тел.: 2-12-88, 098-8936103.
– терміново корова віком 9 років в с. Хрипівка. Отел у 

березні. Тел. 097-7509943.
– кітна коза з третім козеням. Тел. 099-7391832.
– сіно лугове, сухі порубані дрова. Доставка. Тел.: 

2-38-66, 098-6031811.
– автомобіль «Таврія», 1994 р.в. Тел. 096-7206021.
– генератор 24В, пускач Т-40, камера 13,6-38; 

15,5-38, ЗАЗ-40 к.с.; швейна машинка ножна. Тел. 096-
4361588.

— ВАЗ-2107 у відмінному стані. Тел. 098-8848417. 

 КУПЛЮ:
– корів, коней. Дорого. Перевезення. Тел.: 2-33-62, 

096-3403112.

ЗДАМ:

– 2-кімнатну квартиру. Тел. 096-7429619.

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

Шановні батьки!
Городнянська школа №2

оголошує набір учнів у перший клас 
на 2013-2014 навчальний рік.

Для зарахування дитини необхідно подати такі документи:
– заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
– ксерокопію свідоцтва про народження дитини.
Дітей чекають висококваліфіковані спеціалісти, затишні, про-

сторі класи з сучасним інформаційно-комп‘ютерним обладнанням, 
мультимедійними дошками.

Педагогічний колектив радо зустріне малюків у закладі.
Бути готовим до школи – не означає вміти читати, писати, ра-

хувати. Бути готовим до школи – означає бути готовим цього на-
вчитись.

На всі запитання, що виникають,  дадуть відповідь по телефону 
2-12-41.

Адміністрація школи.

5 лютого – 12 років 
світлої і доброї  пам’яті 

ХОРЛА 
Михайла  Йосиповича

26.12.1926 р. – 
05.02.2001 р.

Твоя душа ушла в Веч-
ность.

Светлый твой образ 
будет жить всегда в наших 
сердцах, и даже тогда,  ког-
да время не будет иметь 
границ.

Рідні.

7 лютого – 9 днів 
світлої пам’яті дорогої 

мами, тещі, бабусі, 
прабабусі

ХОМЕНКО 
Мотрони Марківни

16.04.1938 р. – 
30.01.2013 р.

Нема тебе, хоч скільки 
плач,

Сама печаль повисла 
над землею.

У світі серед безлічі 
облич

Вже не зустріти по-
смішки твоєї.

Вічно сумуючі рідні. 

Колектив Городнянської загальноосвітньої школи-ін-
тернату висловлює глибоке співчуття працівниці школи 
Бебко Н.І. та її сім‘ї з приводу тяжкої втрати – передчасної 
смерті сина 

МИХАЙЛА.

Учні 11-В класу Городнянської районної гімназії, їхні 
батьки та класний керівник глибоко сумують з приводу 
раптової смерті однокласника 

БЕБКА Михайла 
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійно-

го.

Педагогічні колективи Городнянської районної гімназії 
та загальноосвітньої школи  І ступеня глибоко сумують з 
приводу раптової смерті учня 11-В класу 

БЕБКА Михайла
і висловлюють співчуття рідним та близьким покійно-

го. 

Педагогічний колектив Городнянської школи №2 ви-
словлює глибоке співчуття методисту районного відділу 
освіти  Сороці О.О. з приводу смерті батька

Олександра Сергійовича.

Колектив управління Пенсійного фонду в Городнян-
ському районі висловлює глибоке співчуття співробітниці 
Гладкій І.В. з приводу тяжкої втрати – смерті матері

П‘ЯТКОВСЬКОЇ Таїсії Петрівни.

Колективи Городнянської районної гімназії та за-
гальноосвітньої школи висловлюють глибоке співчуття 
техпрацівниці Хихлусі А.А. з приводу непоправної втрати 
– смерті матері

МАЛЯРЕНКО Марії Григорівни.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює глибо-
ке співчуття учителю Фоменко Лідії Семенівні з приводу 
тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Городнянської школи №2 висловлює глибо-
ке співчуття техпрацівниці Кондратенко Олені Анатоліївні 
з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив Державної інспекції сільського господар-
ства в Чернігівській області висловлює щире співчуття ко-
лезі Побилому А.І. з приводу непоправної втрати – смерті 
матері.

         СЛУЖБА 101 ПОВІДОМЛЯЄ

ЗАГИНУЛИ  ЛЮДИ
Вночі з 3-го на 4-те лютого, десять хвилин на першу, городнянських  

пожежників повідомили про пожежу на вулиці Коцюбинського у Городні. 
Будівля практично повністю вигоріла зсередини разом зі стелею. 
Причини пожежі встановлюються. 

Під час гасіння вогнеборці виявили тіла двох загиблих, особи яких 
опізнано. Це квартиронаймач, громадянин Д., 1967 року народження, 
та його співмешканка – громадянка Ч., 1988 року народження. При 
спілкуванні з сусідами встановлено, що загиблі зловживали спиртними 
напоями.

І хоч видимих тілесних ушкоджень на трупах не було, але при розтині 
виявилось, що громадянка Ч. померла  до пожежі  від крововтрати вна-
слідок  численних різаних ран та травми сонної артерії. Громадянин Д. 
помер від  гострого отруєння  чадним газом. 

У результаті слідчо-оперативних заходів була відтворена така картина 
злочину. Увечері 3 лютого  до загиблих  завітав  добре знайомий їм гро-
мадянин Г., 1982 року народження, мешканець Городні. У процесі розпит-
тя спиртних напоїв   загибла вирішила покинути  громадянина Д. та піти 
разом з  Г. Вона почала збирати свої речі, а Д. дерев`яною палицею з го-
стрим кінцем наніс «зрадниці» кілька ударів. Побачивши, що жінка впала 
і вже не дихає, Г. в гніві ударив Д. по обличчю, а потім схопив ту ж палицю 
і вдарив вже нею. Після чого Д. втратив свідомість  та упав на підлогу,  а 
Г.,  маючи на меті  помститися  за кохану, закидав його ганчір`ям і підпа-
лив. Потім  Г. покинув будинок, зачинивши двері. 5 лютого  підозрюваного 
було затримано працівниками карного сектору  та доставлено до район-
ного відділу міліції, де він  в усьому зізнався і надав правдиві свідчення 
щодо вищевказаної події. 

На даний час громадянин  Г. знаходиться в слідчому ізоляторі м. Чер-
нігова. 

На знімку: оселя загиблих.

Управління Державної автомобільної інспекції 
УМВС України в Чернігівській області проводить 
набір випускників шкіл та цивільної молоді віком 
до 25 років, які мають бажання отримати юридичну 
освіту в вищих навчальних закладах системи МВС на 
бюджетній основі (безкоштовно).

Для оформлення документів необхідно особисто 
звернутися у відділ кадрів управління ДАІ УМВС 
України в Чернігівській області.

У зв’язку з тривалим оформленням особистої 

справи кандидата на навчання (2-3 місяці) 
оформлення документів необхідно розпочати до 15 
лютого 2013 року.

За детальнішою інформацією звертайтеся у 
відділ кадрів УДАІ за адресою:

м. Чернігів, вул. Борисенка, 66.
Телефон: (0462)72-36-28.

УДАІ УМВС України в Чернігівській області.

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке 
передається повітряно-крапельним шляхом. 
Збудником захворювання є Mycobacterium 
tuberculosir. Основну небезпеку  в розповсюдженні 
туберкульозу становлять хворі легеневою формою. 
Збудник захворювання потрапляє в навколишнє 
середовище при кашлі, чиханні чи розмові. Для 
інфікування мікобактеріями туберкульозу достатньо 
вдихнути невелику їх кількість. Кожен хворий 
бактеріовиділювач, який не отримує лікування, може 
інфікувати від 10 до 15 людей на рік.

У 2012 році по району вперше на легеневу 
форму туберкульозу захворіло 18 чоловік. З них у 
працездатному віці – 75%.

Лікування туберкульозу дуже ефективне. До того 
ж у тубдиспансері це проводиться безкоштовно.  
Можна назвати багато людей, які повністю 
вилікувалися. Але є але! Лікування  туберкульозу 
несумісне з вживанням спиртного.  Когорту хворих 
переважно поповнюють ті, хто водиться із «зеленим 
змієм». Такі люди все «лікуються» горілкою. Вони 
ухиляються від обстеження, і це не тільки їхня біда, 
а й оточуючих, бо ж туберкульоз – хвороба, що 
передається іншим.

Смертніть від туберкульоза по району за 2012 рік 

склала 8 чоловік, з них 5 осіб у працездатному віці.
Зазвичай усі туберкульозні хворі – із 

неблагополучних, соціально не адаптованих сімей.
З метою своєчасного і раннього виявлення 

туберкульозу у листопаді 2013 року в районі 
проводитиметься обстеження на цифровому 
флюорографі (ЦФ). Принцип роботи ЦФ такий же, 
як і у звичайного флюорографа. Особливість тільки 
в  тому, що не потрібна плівка для діагностики, а доза 
опромінення значно менша. Оскільки буде меншим 
променеве навантаження, то й обстежуватись 
можна частіше. Якщо на старому флюорографі 
робити знімок можна 1 раз у рік, то на цифровому 
флюорографі – 5 разів. За день на ЦФ може 
обстежуватись 100 осіб.

Хочу звернутися до тих, хто з якоїсь причини не 
проходив флюорографічне обстеження два і більше 
роки, пройти його зараз на базі Городнянської ЦРЛ 
і в подальшому проходити регулярно у визначені 
терміни. Це необхідно з огляду на сьогоднішню 
ситуацію із захворюванням на туберкульоз.

Бережіть своє здоров’я!!!

Л. САНДІЙ.
Фтизіатр районної лікарні.

б і ф ій 8 і 5 іб і і

Загрозливе явище – туберкульоз!

Бажаєте стати курсантом вищого навчального 
закладу системи МВС? Телефонуйте і приходьте!

З 1 січня 2013 року розпочато 
кампанію декларування доходів, 
отриманих громадянами у 2012 
році. Якщо ви отримали спадщи-
ну від члена сім‘ї першого ступеня  
споріднення, то вартість успадко-
ваної власності оподатковується 
за нульовою ставкою податку на 
доходи фізичних осіб.

Фізична особа, яка отримує 
спадщину від члена сім‘ї другого 
ступеня споріднення, сплачує по-
даток на доходи фізичних осіб за 
ставкою 5% від вартості успадко-
ваного.

Відповідно  до п.п.14.1.263 

п.14.1 ст.14 Податкового кодексу 
України, членами сім‘ї першого 
ступеня споріднення вважаються 
батьки, чоловік або дружина, діти, 
у тому числі усиновлені. Інші чле-
ни сім‘ї вважаються такими, що 
мають другий ступінь споріднен-
ня.

У разі, якщо майно успадко-
ване фізичною особою, яка має 
статус дитини-сироти, але якій 
виповнилось 18 років, від члена 
родини другого ступеня спорід-
нення, то вартість об‘єкта спад-
щини також підлягає оподатку-
ванню за ставкою 5%.  Нагадуємо, 

що особа, у разі досягнення нею 
повноліття, втрачає статус дити-
ни, дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклу-
вання.  Неповнолітньою вважаєть-
ся дитина у віці від 14 до 18 років.

Шановні громадяни, якщо ви 
отримали спадок, вам необхідно 
подати      декларацію  до ДПІ у 
Городнянському районі  за адре-
сою: м. Городня, вул. Леніна, 4.  
Довідки по тел. 2-16-55.

 
І.НЕВРОВА. 

Начальник ДПІ у Городнян-
ському районі.

Спадок, що не оподатковується

ВАШЕ ЗДОРОВ‘Я

ВІСТІ З ПОДАТКОВОЇ
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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: телят, корів, коней, лошат,   
  свиней. (Доріз цілодобово). 

Тел.:  098-9842336, 067-8452878. 

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

КУПУЄМО ДОРОГО 
корів, коней, бичків, лошат. 

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

Реставрація подушок
у вас на очах:

- дезінфікуємо кварцуванням,
- очищаємо від сторонніх предметів,
- знищуємо запах поту,
- замінюємо напірник на новий.
Тел. 067-1029669.  Виїзна майстерня 
під’їде до вашого будинку БЕЗКОШТОВНО. 

Від щирого серця 
вітаємо з ювілейним днем 
народження нашу любу 
доньку, кохану дружину, 
дорогу сестру, тітоньку і 
бабусю Лідію Михайлівну 
ДВОРЕЦЬКУ.

Лагідна дружина, донька і 
сестричка рідна,

Ти у нас найкраща, ти у 
нас єдина.

В ювілейне свято ми тебе 
вітаємо

І всього найкращого у 
житті бажаємо.

Ти – добрий майстер у 
роботі

І порадниця в житті,
Ти розрадиш нас в 

скорботі,
Не забудеш і в біді.
Тож хай Бог тобі здоров’я дасть і сили
І від людей поваги і тепла,
Щоб ти ніколи серцем не старіла,
І все ж такою, як і є, була!

З любов’ю: вся родина.

7 лютого відсвят-
кувала свій день 
народження Ольга 
Миколаївна БОЙКО.

Судьбы дороги не 
всегда определимы,

Не знаем мы 
конечного пути,

И потому бываем мы 
ранимы,

Идя порой туда, - где 
не пройти.

Вот детство быстро 
пролетело,

Юность вихрем 
пронеслась,

Оглянуться не успела
Как и дочка родилась.
Внуки быстро 

подрастают,
На душе светло-светло.
Пусть бабуль не забывают
За их ласку и добро.
Природа даже горы воедино сводит,
Любовь людская жизнь творит,
И пусть наш Бог в каждый дом заходит,
А злу ходить по миру - запретит.
В жизни  разное бывало:
Радость, доброта и зло.
Слава Богу, – зла не стало,
Его жизнью унесло.
И сегодня, в день прекрасный,
Можно твердо всем сказать:
Жизнь прожита не напрасно,
Так и дальше продолжать!
Здесь родные все собрались,
Метушится детвора.
Оля! Мы тебе желаем
Много счастья и добра!

З любов’ю: чоловік, діти, онуки. 
(Іван Школьний).

2 лютого відсвяткувала свій ювілей Валентина 
Миколаївна ШУЛЯК.  Від щирого серця вітають її 
чоловік, сини, невістка, свати та онуки.

Пускай ангел жизнь твою 
хранит,

Пускай друзья не 
забывают.

Пусть здоровья, счастье и 
успех,

Удача, нежность, добрый 
смех,

Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствуют всегда.

10 лютого святкуватиме 55-річний ювілей Федір 
Петрович БЕРЕЗИНЕЦЬ в с. Великий Листвен.

У цей святковий день,
Коли настав твій ювілей,
Я від душі тебе вітаю,
Здоров’я, радості, бажаю.
Живи нам на радість у щасті та 

мирі,
Хай Бог посилає здоров’я та 

сили,
Хай доля дарує довгі літа,
А в серці довіку живе доброта.

З любов’ю: мама.

10 лютого святкуватимуть золоте весілля наші 
дорогі Володимир Геннадійович і Парасковія Яківна 
БЕРЕЗИНЦІ.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года –
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую. 
З повагою: племінники Ніна, Микола, Олександр, 

Оля з сім’ями.

7 лютого відзначила 
свій 55-річний ювілей люба 
дружина, дорога сестричка 
і найкраща тітонька Марія 
Романівна ГРАБОВЕЦЬ з с. 
Конотоп.

Ювілей – це не просто 
свято,

Це здобутки всіх років в 
житті,

Тож хай у тебе їх буде 
багато,

Щоб здійснились мрії усі!
Добра бажаєм і 

здоров’я–
Як чисте небо голубе.
Ми із великою любов’ю
Усі вітаємо тебе.
Хай сонечко сяє і сил додає,
Зозуля сто років тобі накує!

З любов’ю: чоловік та рідні з с. Конотоп.

Своє 75-річчя святкує наш любий чоловік, батько, 
дідусь Василь Пилипович МІЛЬ з с. Андріївка.

Всіляких гараздів зичимо 
йому в цей день, а найголовніше – 
здоров’я!

Не говори, что постарел,
Что за спиною много лет –
Звезда твоя не догорела,
С которой ты пришел на свет.
Живи себе и нам на радость,
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда.

З повагою і любов’ю: дружина, діти, онуки.

6 лютого відсвяткувала 
своє 80-річчя люба, рідна, 
дорога матуся, бабуся, 
свекруха, прабабуся Поліна 
Корніївна АЛІСІЄНКО.

Тебе, родная наша,
Всего лишь  80.
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтами воспета, 
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь.
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть.
Ты отдала нам годы

Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

З любов’ю: діти, 8 онуків, 7 правнуків. 

5 лютого відсвяткувала свій ювілейний день на-
родження прекрасної душі людина Надія Миколаївна 
ЗЕЛЕНКОВА.

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят вас в сей день юбилея!
Не ищем мы особых слов,
А просто от души желаем:
Здоровья, счастья и любви,
И жить все сто, не унывая.
Пусть дальше жизнь идет спо-

койно,
Не зная горечи и бед,
И крепким будет пусть здоро-

вье
На много-много лет!

Адрес: г. Городня, ул. Ленина, 1, 2 этаж (здание бывшего 
завода «Агат»). Тел.: 2-35-47, 097-7268236. 

СКИДКИ
С 11 по 14 февраля

ко Дню святого Валентина

*ювелирные изделия из золота и серебра;
*украшения из натуральных камней;             
*серебряные и посребренные иконы;
*сувениры, бижутерия и серебряная посуда;
*сумки, ремни, кошельки;
*фирменные часы.

Б о л и т ь  с п и н а ?
11,12,13,14,15 лютого 

в Будинку культури 
з 9.00 до 14.00 год.

лікар мануальної терапії
костоправ КРЕСАН М.Г.

       Реальна допомога і висока якість лікування опор-
но-рухового апарату, хребта, суглобів, остеохондрозу і 
його наслідків, грижі дисків хребта, болю в кінцівках та 
суглобах, головного болю, запаморочення, викривлен-
ня хребта та інших захворювань.
         Ціна 50 грн.                             Тел. 096-9993751. 

Мощенська сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення вакантної 

посади – спеціаліста (бухгалтерський облік).
Вимоги до учасників конкурсу: освіта відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційц-
ним рівнем – спеціаліст.

Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 
Термін прийому документів – протягом 30 кален-

дарних днів з дня оголошення конкурсу. За довідками 
звертатися по тел. 3-64-38.

15.02.2013 року у п‘ятницю  об 11.00 в примі-
щенні міськради (актовий зал) відбудуться звіт-
но-виборчі збори садоводів товариства «Чибриж» 
(ділянки під с. Хрипівка). 

Явка обов’язкова.  Правління.

До уваги адвокатів!
Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залуча-

ються до надання безоплатної вторинної правової до-
помоги. Заяви для проходження конкурсу приймаються 
Головним управлінням юстиції у Чернігівській області, 
а також всіма районними, міськими, міськрайонними 
управліннями юстиції до 4 березня 2013 року.

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


